
જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા - જુનાગઢ. 

જાહરેાત ક્રમાાંક :-/JuMC/૨૦૨૧/૧ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની ફાયર એન્ડ ઇમરજન્સી વિભાગમાાં લિફ ફાયર 

ઓફફસર ની કુિ જગ્યા – ૧ સીધી ભરતીથી ભરિા માટે વનયત નમનુામાાં અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે છે. આ માટે 

ઉમેદિારે  જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની િેબસાઇટ https://junagadhmunicipal.org/ પરથી ડાઉનિોડ કરી 

સ્િહસ્તાક્ષરે ભરી, તમામ ડોકયમેુન્ટની પ્રમાલિત નકિ જોડી તા.૩૦/૦૧/ર૦ર૧, ના રોજ સાાંજના ૧૮:૧૦ કિાક 

સધુીમાાં અતે્રની કિરેી એ.ડી.એમ. શાખા, રૂમ નાં.૧૦૭ ને મળે તે રીતે અરજીઓ કરિાની રહશેે. સમય મયાાદા 

બહારની અરજી સ્િીકારિા પાત્ર રહશેે નહી. 
 

જગ્યાનુાં નામ :- લિફ ફાયર ઓફફસર કુિ જગ્યા – ૧ 

સીધી ભરતીથી જગ્યાઓ ભરિાનુાં માફહતી દશાાિત ુાં પત્રક. 
 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ ભરિા પાત્ર કુિ જગ્યાઓ 

૧ લિફ ફાયર ઓફફસર ૧ 

 

૧. શૈક્ષલિક િાયકાત :- લિફ ફાયર ઓફફસર 

૧. માન્ય યવુન.ના સ્નાતક અથિા સમકક્ષ  
ર. કોમ્પ્યટુરન ુજ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઇએ.  
૩. ગજુરાતી, ફહન્દી તથા અંગ્રેજીન ુજ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઇએ. 
ટેકવનકિ િાયકાત : - 

૧. નેશનિ ફાયર સવિિસ કોિેજ(નાગપરુ) નો ફડિીઝનિ ફાયર ઓફફસરનો કોર્ા પાસ અથિા નેશનિ 
ફાયર સવિિસ કોિેજ(નાગપરુ) નો ફાયર ફડ્િોમાાં કોર્ા પાસ કરેિ હોિો જોઇએ.  
ર.હિેી મોટર વ્હહકિ િિાિિાનુાં િેિીડ િાઇસન્સ ધરાિતા હોિા જોઇએ.  
૩. તરતા આિડવુાં જોઇએ.  
શારીફરક િાયકાત : -  
(૧)  શારીફરક રીતે તાંદુરસ્ત હોિા જોઇએ.  
(ર)  િાિ-િીિા કિરના તફાિત જાિી શકતા હોિા જોઇએ. 

િગા ન્યનુતમ ઉિાઇ 
સેન્ટીમીટરમાાં 

છાતી (સેન્ટીમીટરમાાં ન્યનુતમ) ન્યનુતમ િજન 

ફુિાહયા વિના ફુિાિીને 

મળુ ગજુરાતની અન.ુજનજાવતના  ૧૬૦ ૮૧ ૮૬ પ૦ ફકિોગ્રામ 

મળુ ગજુરાતની અન.ુજનજાવતના વસિાયના  ૧૬૦ ૮૧ ૮૬ પ૦ ફકિોગ્રામ 
નોંધ : - ફુિાિેિી છાતીન ુન્યનુતમ વિસ્તરિ પાાંિ સેન્ટીમીટરથી ઓછાં હોવ ુજોઇએ નહી.  

(૩)  નીિેના પૈકીની કોઇપિ શારીફરક ખામીઓ ધરાિતા ઉમેદિારોને આ જગ્યા માટે યોગ્ય ગિિામાાં 

આિશે નહી.  

૧. નોક ની, (ર) પીજન િેસ્ટ, (૩) વ્સ્કિન્ટ આઇ, (૪) ફિેટ ફીટ(સપાટ પગ), (પ) િેરીકોસ િેઇન્સ,  

(૬) હમેર ટીઝ, (૭) ફેકિડા લિમ્પબ (ખેંિાઇ ગયેટ પેશીઓ), (૮) ડીકેડ ટીથ (સડેિા દાત),  

(૯) સાંસગાજન્ય રોગ અને (૧૦) િમા રોગ.  

https://junagadhmunicipal.org/


(૪)  તબીબી અવધકરારીએ ઉમેદિારની તપાસ કરિી જોઇશે અને ઉપર જિાહયા પ્રમાિેના 

શારીફરક ધોરિોને વિિારિામાાં િઇને યોગ્યતા અંગેનુાં પ્રમાિપત્ર કાઢી આપવ ુ જોઇશે 

અને નીિેની બાબતો અંગે પિ પ્રમાિપત્ર આપવુાં જોઇએ. SHAPEI એટિે,  

S મનોિૈજ્ઞાવનક, H શ્રિિ, A ઉપાાંગ, P સામાન્ય કામની શારીફરક ક્ષમતા, E દ્રવ્ટટ,  

I એટિે ઉપર જિાિેિ દરેક શીર્ાક હઠેળ સામાન્ય હયિસાવયક કાયો કરિા માટે તમામ 

રીતે યોગ્ય.  

૨. પગાર ધોરિ :- 

(૧) આ જગ્યાનુાં સાતમાાં પગારપાંિ મજુબ પે – મેફિક્સ િેિિ – ૮ સ્કેિ ૪૪૯૦૦-૧૪ર૪૦૦ નુાં રહશેે. 
આ જગ્યામાાં પસાંદગી પામેિ ઉમેદિારને પ્રથમ બે િર્ા માટે પ્રોબેશન વપરીયડમાાં રાખિામાાં 
આિશે. પ્રોબેશન વપરીયડ સારી અને સાંતોર્કારક રીતે પિુા કયાા બાદ જ કાયમી વનમણ  ાંક અંગેના 
અન્ય િાભો માટે આગળની કાયાિાહી હાથ ધરિામાાં આિશે.  

૩.  ઉંમર :- 

  અરજી સ્સ્િકારિાની છેલ્િી તારીખનાાં રોજ ઉંમર ૩૫ િર્ાથી િધ ુન હોિી જોઇએ 

૪. િયમયાાદા:-  

 (૧) ૧૮ િર્ાથી ઓછી ઉંમરનો અને 3૫ િર્ાથી િધ ુઉંમરનો ન હોિો જોઇએ. 
(૨)  મળુ ગજુરાતના હોય તેિા તમામ મફહિા ઉમેદિારોને ઉપિી િયમયાાદામાાં વનયમોનસુાર ૦પ 

િર્ાની છટછાટ મળિાપાત્ર  રહશેે.  
 નોંધ :-  

(૧) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે પરાંત ુ તેમને પસાંદગી 

માટેના ધોરિો લબનઅનામત કક્ષાના િાગ ુપડશે. 

(૨) ઉંમર અરજી સ્િીકારિાની છેલ્િી તારીખના રોજની ગિિામાાં આિશે. 

૫. અનામત જગ્યાઓની વિગત 

ભરિાપાત્ર 
કુિ જગ્યા 

લબન અનામત સા.શૈ.પ.િગા અન.ુ જાવત અન.ુ જનજાવત આ.ન.િ. માજી 
સૈવનક સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી સામાન્ય સ્ત્રી 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

 

(૨) વિધિા ઉમેદિારો માટે :- 

(૧) ઉમેદિાર વિધિા હોય તો અરજીપત્રકમાાં તે કોિમ સામે હા અિશ્ય િખવુાં. અન્યથા િાગ ુપડતુાં    
નથી એમ દશાાિવુાં. 

(૨) વિધિા ઉમેદિારે  જો પનુ: િગ્ન કરેિ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તે કોિમ સામે હા અિશ્ય િખવુાં.  
અન્યથા િાગ ુપડતુાં નથી એમ દશાાિવુાં. 

  (૩)  વિધિા ઉમેદિારે પનુ: િગ્ન કરેિ ન હોય અને વિધિા ઉમેદિાર તરીકે િાભ મેળિિા ઇચ્છતા 
હોય તો, ઉમેદિારે વનમણુાંક સતાવધકારી/ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા સમક્ષ પ્રમાિપત્ર િકાસિી 
સમયે પનુ: િગ્ન કરેિ નથી તેવુાં એફીડેવિટ અચકુ રજુ કરિાનુાં રહશેે. 

  (૪) વિધિા ઉમેદિારને  સરકારશ્રીની પ્રિતામાન જોગિાઇ મજુબ સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં તેઓએ મેળિેિ 
કુિ ગિુના પાાંિ ટકા ગિુ ઉમેરિામાાં આિશે. 

   (૫)  કોઇપિ મફહિા ઉમેદિાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે  વિધિા ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાા 
બાદ અથિા જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્િી તારીખ િીતી ગયા બાદ અથિા ભરતી પ્રફક્રયાના 



કોઇપિ તબકે્ક વિધિા બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાિેજી પરુાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજુઆત 
મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રફક્રયાના જે પિ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેિા મફહિા 
ઉમેદિારોને વિધિા મફહિા ઉમેદિાર તરીકેના િાભ આપિામાાં આિશે. 

(૬) કોમ્પ્યટુરની જાિકારી :-   

ઉમેદિાર રાજય સરકારના સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા-૧૩/૮/૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાિ નાં.સીઆરઆર-

૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩ ૨૦-ગ-૫, થી નકકી કરેિ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર અંગેન ુબેઝીક નોિેજ ધરાિતા 

હોિા અંગેનુાં કોઇપિ તાિીમી માન્ય સાંસ્થાનુાં પ્રમાિપત્ર / માકાશીટ ધરાિતા હોિા જોઇએ અથિા સરકાર 

માન્ય યવુનિસીટી અથિા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંગેના કોઇપિ ડી્િોમા / ડીગ્રી કે સટીફફકેટ કોસા કરેિ 

હોય તેિા પ્રમાિપત્રો અથિા ડીગ્રી કે  ડી્િોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વિર્ય તરીકે  હોય  તેિા  

પ્રમાિપત્રો  અથિા  ધોરિ-૧૦ અથિા ધોરિ-૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વિર્ય સાથે પાસ કરેિ હોય 

તેિા પ્રમાિપત્રો ધરાિતા હોિા જોઇશે. આ તબકકે આવુાં પ્રમાિપત્ર ન ધરાિતા ઉમેદિારો પિ અરજી 

કરી શકશે, પરાંત ુઆિા ઉમેદિારોએ વનમણ  ાંક સત્તાવધકારી સમક્ષ કોમ્પ્યટુરની બેઝીક નોિેજની પરીક્ષા પાસ 

કયાાનુાં આવુાં પ્રમાિપત્ર વનમણ  ાંક મેળિતા પહિેા અચકુ રજુ કરિાનુાં રહશેે. અન્યથા વનમણ  ાંક મેળિિાને 

પાત્ર થશે નફહ. તેમજ વનમણ  ાંક સતાવધકારી/જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા આિા ફકસ્સામાાં ઉમેદિારોની 

પસાંદગી રદ કરશે. 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગિાઈ 

૧.  નાગફરકત્િ:-  

ઉમેદિાર,  

(ક) ભારતનો નાગફરક હોય અથિા 
       (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન હોય અથિા 

            (ગ) ભતુાનનો પ્રજાજન હોય અથિા 
(ધ) ટીબેટનો વનિાાવસત જે ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી ૧િી જાન્યઆુરી, ૧૯૬ર 
પહિેા આિેિા હોિા જોઇએ અથિા  
(િ) મળુ ભારતની હયફકત હોય કે જે, ભારતમાાં કાયમી િસિાટ કરિાના ઇરાદાથી પાફકસ્તાન, પ  િા 
પફકસ્તાન(બાાંગિાદેશ), બમાા(મ્પયાનમાર), શ્રીિાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા જેિા પ  િા આફિકાના દેશો, 
સયકુત પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાવનયા, ઝાાંબીયા, મિાિી, ઝૈર, ઇથોપીયા અથિા વિયેટનામમાાંથી સ્થળાાંતર 
કરીને આિેિ હોિા જોઇએ. પરાંત ુ પેટા ક્રમાાંક (ખ)(ગ)(ઘ) અને (િ) માાં આિતા ઉમેદિારના 
ફકસ્સામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપેિ હોવુાં જોઇએ.   

નોંધ :- જે ઉમેદિારના ફકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉમેદિારનુાં અરજીપત્રક જુનાગઢ 
મહાનગરપાલિકા વિિારિામાાં િેશે અને જો વનમણ  ાંક માટે તેમના નામની ભિામિ કરિામાાં 
આિશે તો વનયમાનસુાર તેમનાાં ફકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર ઉમેદિાર દ્રારા રજ  કરિાની શરતે  
કામિિાઉ વનમણ  ાંક આપશે.  

૨. ભરેિા અરજીપત્રક:- 

(૧) અરજી સાથે લબન અનામત કક્ષાના અને આવથિક અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ રૂા.૧૦૦/- અને 
અન્ય અનામત કક્ષાના ઉમેદિારોએ રૂા.પ૦/- નો ફડમાન્ડ ડ્રાફટ ’’કવમશનરશ્રી, મહાનગરપાલિકા, 
જુનાગઢ’’ ના નામનો (નોનરીફાંડેબિ) અરજીની સાથે જ જોડિાનો રહશેે. ફીની માફી માટે ઇચ્છક 
ઉમેદિારોને જાવત પ્રમાિપત્ર અને નોન ફક્રમીિેયર સટીફીકેટની નકિ ફરજીયાત જોડિાની રહશેે. 

(૨) વનતય ફડમાન્ડ ડ્રાફટ િગરની અરજી વિિારિામાાં િેિામાાં આિશે નહી. 



(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાાિેિ ન હોય ત્યાાં આિા 
ઉમેદિારો લબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને લબનઅનામતના ધોરિો િાગ ુ
પડશે. 

(૪)    જાહરેાતમાાં મફહિા ઉમેદિારો માટે જગ્યા અનામત ના હોય તો પિ જે તે કેટેગરીમાાં મફહિા 
ઉમેદિારો અરજી કરી શકે છે. 

(પ)     કોઈપિ સાંજોગોમાાં અરજી ફી પરત મળિા પાત્ર નથી. 

૩. શૈક્ષલિક િાયકાત:-  

(૧) ઉમેદિાર જાહરેાતમાાં દશાાિેિ શૈક્ષલિક િાયકાત અરજી સ્િીકારિાની છેલ્િી તારીખના રોજ 
ધરાિતા હોિા જોઇએ. 

(૨) ઉમેદિારે શૈક્ષલિક િાયકાત માન્ય યવુનિવસિટી/સાંસ્થામાાંથી મેળિેિ હોિી જોઇએ. 
(૩) ડોક્યમેુન્ટ િેરીફીકેશન િખતે ઉમેદિારે અરજીપત્રકમાાં જિાહયા મજુબની શૈક્ષલિક િાયકાત માન્ય 

યવુનિવસિટી/સાંસ્થાની માકાશીટ (બધા જ િર્ો/સેમેસ્ટર) ની પ્રમાલિત નકિ રજુ કરિાની રહશેે. 
કોિેજના આિાયા દ્વારા અપાયેિ પ્રમાિપત્ર માન્ય ગિિામાાં આિશે નહી. 

(૪) શૈક્ષલિક િાયકાત કામિિાઉ ધોરિે માન્ય રાખિી તેિો ઉમેદિારનો હક્ક દાિો સ્િીકારિામાાં 
આિશે નહીં. 

(૫) જાહરેાતમાાં દશાાિેિ િાયકાતની સમકક્ષ િાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે, તેિો તેમનો હક્કદાિો હોય 
તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/ અવધકૃતતાની વિગતો આપિાની રહશેે. 

૪.  ના િાાંધા પ્રમાિપત્ર:- 

(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી/અધાસરકારી/સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન/કાંપનીઓમાાં સેિા બજાિતા 
અવધકારીઓ/ કમાિારીઓ જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની જાહરેાતના સાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી 
શકશે અને તેની જાિ ઉમેદિારે પોતાના વિભાગ/ખાતા/કિેરીને અરજી કયાાની તારીખથી ફદ-૭ 
માાં અચકુ કરિાની રહશેે. જો ઉમેદિારના વનયોક્તાને ઉમેદિારની અરજી સામે િાાંધો હોય તો 30 
ફદિસમાાં જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાને જાિ કરિાની રહશેે.  

(૨) ઉમેદિાર પાસે માાંગિામાાં આિે ત્યારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેિ ના િાાંધા 

પ્રમાિપત્ર રજુ કરિાનુાં રહશેે. 

૫. ગેરિાયક ઉમેદિાર :- 

(૧) જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા કે અન્ય મહાનગરપાલિકા અથિા અન્ય સરકારી/અધા સરકારી /સરકાર 
હસ્તક્ની સાંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદિાર ક્યારેય પિ ગેરિાયક ઠરાિેિા હોય તો તેની વિગત અરજી 
પત્રકમાાં આપિાની રહશેે. જો ઉમેદિારનો ગેરિાયકીનો સમય િાલ ુહશે તો આિા ઉમેદિારની 
અરજી રદ્દ થિાને પાત્ર બનશે.  

(૨) ફરજજયાત વનવ્રવુત્ત,રુખસદ, બરતરફ :- 
અગાઉ ઉમેદિારને સરકારી સેિા/સરકાર હસ્તક ની કાંપની કે બોડા કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પિ 
ફરજીયાત વનવ્રવુત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરિામાાં આિેિ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વિગત 
આપિાની રહશેે. વનમણ  ાંક મળ્યા બાદ આ બાબત ધ્યાન ઉપર આિશે તો વનમણ  ાંક રદ કરિામાાં 
આિશે.  

૬. અગત્યની જોગિાઈ:- 

(૧) જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાના કે અન્ય સરકારી/અધાસરકારી સાંસ્થામાાં ફરજ બજાિતાાં ઉમેદિારો જો 
ઉક્ત જગ્યાએ પસાંદગી પામશે તો તેઓએ મ  ળ જગ્યાએથી રાજીનામુાં આ્યા બાદ જ વનમણ  ાંકની 



જગ્યાએ હાજર થિાનુાં રહશેે તેમજ તેઓની અગાઉની બજાિેિ ફરજનો સમયગાળો વનયમ બધ્ધ 
કરી શકાશે નહીં/ ગિતરીમાાં િેિામાાં આિશે નહી 

(ર) અરજી કરતા ઉમેદિારોએ અરજી ફોમામાાં ભરિામાાં આિેિ માહીતી / વિગતોમાાં કોઇ ભિુ કે ક્ષતી 
કે ખોટી કરિામાાં આિેિ હશે તો તે અરજી રદ ગિિામાાં આિશે અને આ બાબતે કોઇ રજુઆત 
ધ્યાને િેિામાાં આિશે નહી.  

(૩) યવુનિવસિટી અથિા કોઇ સાંસ્થા માકાસ ટકાિારીને બદિે CPI/CGPA/SGPA/OGPA/ગે્રડ દશાાિતી 
હોય, તો તેિા ફકસ્સામાાં ઉમેદિારે તે માકાસને યવુનિવસિટી અથિા સાંસ્થાના માન્ય સતુ્રમાાં 
ટકાિારીમાાં ગિતરી કરી અરજી ફોમામાાં ટકાિારી જ દશાાિિાની રહશેે. જો કોઇ ઉમેદિાર અરજી 
ફોમામાાં CPI / CGPA / SGPA / OGPA /ગે્રડ દશાાિશે તો તેઓની અરજી ધ્યાને િેિામાાં આિશે નફહ, 

જેની ઉમેદિારોએ ખાસ નોંધ િેિી. 
(૪) એથિેટીક્સ (િેક અને ફફલ્ડ રમતો સફહત), બેડવમન્ટન,બાસ્કેટબોિ, ફક્રકેટ, ફુટબોિ, હોકી, સ્સ્િમીંગ, 

ટેબિ ટેવનસ, િોલિબોિ, ટેવનસ, િેઈટ લિવ્્ટિંગ, રેસ્સ્િિંગ, બોસ્ક્સિંગ, સાઈકક્િિંગ,જીમ્પનેવ્સ્ટક, જુડો, 
રાઈફિ શ  ફટિંગ, કબડ્ડી,ખો-ખો, તીરાંદાજી,ઘોડેસિારી, ગોળાફેંક, નૌકા સ્પધાા, શતરાંજ, હને્ડબોિની 
રમતો-ખેિકુદમાાં (૧)રાટિીય/આંતરરાટિીય અથિા (૨) આંતર યવુનિવસિટી અથિા (૩) અલખિ 
ભારત શાળા સાંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પધાાઓમાાં પ્રવતવનવધત્િ કરેિ હોય તેિા ઉમેદિારને પસાંદગીમાાં 
અગ્રતા માટે તેમને માત્ર પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાાત્મક િેલખત પફરક્ષામાાં મેળિેિ કુિ ગિુના 0૫ 
(પાાંિ)% ગિુ ઉમેરી આપિામાાં આિશે. આ માટે ઉમેદિારે સરકારે તા.૨૫-૨-૧૯૮૦ ના ક્રમાાંક: 
સી.આર.આર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.૨તથાતા.૧-૮-૧૯૯૦ના ઠરાિ ક્રમાાંક:સી.આર.આર/1188/3644/ 

ગ.2 માાં વનયત કયાા મજુબના સતાવધકારી પાસેથી વનયત નમનુામાાં મેળિેિ જરૂરી પ્રમાિપત્ર 
સવમવત માાંગે ત્યારે રજુ કરિાનુાં રહશેે. આવુાં પ્રમાિપત્ર ધરાિનાર ઉમેદિાર જ રમતનાાં ગિુ માટે 
હકદાર થશે. 

(પ) ઉમેદિારે અરજી પત્રકમાાં દશાાિેિ િાયકાતના પ્રમાિપત્રો કાઢી આપનાર સાંસ્થાની માન્યતા 
બાબતે ભવિટયમાાં કોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થશે ત્યારે જુનાગઢ મહાનગરપાલિકાની પસાંદગી સમીતીનો 
વનિાય આખરી ગિાશે. જે દરેક ઉમેદિારને બાંધનકતાા રહશેે. 

૭.   ગેરિતુાણુ ાંક અંગે દોવર્ત ઠરેિા ઉમેદિારો વિરૂધ્ધ પગિાાઃ –  

ઉમેદિારોને આથી િેતિિી આપિામાાં આિે છે કે, તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપિ પ્રકારની ખોટી 
માફહતી દશાાિિી નહી, તેમજ આિશ્યક માફહતી છપાિિી નહી, ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરેિ અસિ 
દસ્તાિેજો કે તેની પ્રમાલિત નકિમાાં કોઇપિ સાંજોગોમાાં સધુારો અથિા ફેરફાર અથિા બીજા કોઇપિ િેડા 
કરિા નહી અથિા તેઓએ આિા િેડા કરેિ / બનાિટી દસ્તાિેજો રજુ કરિા નહી, એકજ બાબતના બે કે 
તેથી િધ ુ દસ્તાિેજોમાાં અથિા તેની પ્રમાલિત નકિમાાં કોઇપિ પ્રકારની અિોકસાઇ અથિા વિસાંગત્તા 
જિાય તો તે વિસાંગત્તાઓ બાબતની સ્પટટતા રજુ કરિી. જો કોઇ ઉમેદિાર મહાનગરપાલિકા દ્વારા દોવર્ત 
જાહરે થયેિ અથિા થાય તો,  
૧.  તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપિ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરિા  
ર. નામ બદિીને પફરક્ષા આપિી 
૩.  કોઇ અન્ય હયસ્ક્ત દ્વારા છળકપટથી કામ પિુા કરાહય ુહોય  
૪.  બનાિટી દસ્તાિેજ રજુ કયાા હોય,  
પ.  અગત્યની બાબત છપાિિા અથિા દોર્મકુ્ત અથિા ખોટા વનિેદનો કરેિ હોય  
૬.  તેઓની ઉમેદિારી અંગે કોઇપિ અવનયમીત કે અનલુિત ઉપાયોનો સહારો િીધો હયો  
૭.  કસોટી સમયે કોઇ અનલુિત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય  



૮.  ઉતરિહીમાાં અશલિિ ભાર્ા કે અવશટટ બાબતો સફહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરેિ હોય 
૯.  પફરક્ષા ખાંડમાાં કોઇપિરીતની ગેરિતાિક આિરિી. જેિી કે, અન્ય ઉમેદિારની જિાબિહીની 

નકિ કરિી, પસુ્તક, ગાઇડ, કાપિી તેિા કોઇપિ છાપેિ કે હસ્તિીખીત સાફહત્યની મદદથી 
અથિા િાતલિત દ્વારા કે કોઇ સાાંકેતીક રીતે નકિ કરિા કે અન્ય ઉમેદિારો ને નકિ કરાિિાની 
ગેરફરતીઓ પૈકી કોઇપિ ગેરરીતી આિરિા માટે  

૧૦. જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પફરક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકુત થયેિ કમાિારીઓને પજિિી 
કરિી, કોઇપિ પ્રકારની શારીફરક ઇજા પહોિાડિી અથિા  

૧૧.  ઉપરોકત જોગિાઇઓમાાં ઉલ્િેખાયેિ દરેક અથિા કોઇપિ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા પ્રયત્ન કયો 
હોય તેિે સીધી અથિા આડકતરી રીતે જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા પર દબાિ િાિનાર ઉમેદિાર 
નીિે દશાાિેિ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ ફોજદારી કાયાિાહીને પાત્ર બનશે.  
(ક)  જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તે પસાંદગીના ઉમેદિાર તરીકે ગેરિાયક ઠરાિી શકશે 

અને / અથિા  
(ખ)  તેને જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા િે તેિી કોઇપિ પફરક્ષા કે કોઇપિ રૂબરૂ મિુાકાત માટે 

કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  
(૧)  જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા િેિાનાર કોઇપિ પફરક્ષા કે પસાંદગી માટે, અને  
(ર)  જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા હઠેળની કોઇપિ નોકરીમાાંથી મહાનગરપાલિકા દ્વારા 

ગેરિાયક ઠરાિી શકશે અને  
(ગ)  જો સરકારી સેિામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના વિરૂધ્ધ સમિુીત વનયમો અનસુાર 

વશસ્તભાંગના પગિા િઇ શકાશે.  
૧ર.  ઉપરોકત વિગતોમાાં વનફદિટટ કરેિ વશક્ષા કરતા પહિેા જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા દ્વારા 

ઉમેદિારને/ કમાિારીને  
(૧)  આરોપનામામા તેમની સામેના સ્પટટ આરોપો અથિા કેસના પ્રકાર બાબતે  
(ર) િેલખતમાાં વશક્ષા અંગે બિાિનામ ુ/ હકીકત રજુ કરિા અને  
(૩)  વશક્ષા અંગે વનયત સમયમયાામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિામાાં આિશે.  

૮. િેખીત/મૌલખક કસોટી :- 

(૧)  િેખીત કસોટી જુનાગઢ શહરે ખાતે જ િેિામાાં આિશે. ઉમેદિારે પોતાના ખિે ઉપસ્સ્થત થિાનુાં 
રહશેે .  

(૨) પસાંદગી પામેિ/પ્રતીક્ષા યાદીમાાં રાખિામાાં આિેિ ઉમેદિારોને અસિ પ્રમાિપત્રો રજુ કરિાની 
જાિ કરિામાાં આિશે. જો ઉમેદિાર અસિ પ્રમાિપત્રો વનયત થયેિ સમય મયાાદામાાં રજુ કરશે 
નહીં તો તેઓનુાં નામ પસાંદગી યાદી/પ્રવતક્ષા યાદી માાંથી રદ કરિામાાં આિશે, જેની ખાસ નોંધ 
િેિી. 

(૩) પ્રવતક્ષા યાદી વનમણ  ાંક પત્ર ઇશ્ય ુકયાાની તારીખથી ર(બે) િર્ા સધુી અમિમાાં રહશેે અને ત્યારપછી 
તે આપોઆપ રદ ગિાશે. પસાંદગી પામેિ ઉમેદિારો હાજર ન થાય અથિા તો હાજર થયા પછી 
તેઓની વનમણ  ાંક કોઇપિ કારિસર રદ થાય/નોકરી છોડીને જતા રહ/ેઅિસાનના  ફકસ્સામાાં જ 
પ્રવતક્ષાયાદીમાાંથી વનમણ  ાંક કરિામાાં આિશે. 

(૪) આ ભરતી પ્રફક્રયા બાબતે કવમશનરશ્રી, જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા, જુનાગઢ જે વનિાય કરે તે 
આખરી અને  દરેકને બાંધનકતાા રહશેે. 

કવમશનર 

જુનાગઢ મહાનગરપાલિકા, 
જુનાગઢ. 


