
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 82-B ‚t.30-10-2018 
Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :- ‚t.31-10-18™t htus ©e ËhŒth ðÕ÷¼¼tE …xu÷™e sL{ sÞkr‚™u 
‘ht»xÙeÞ yuf‚t rŒðË’ ‚hefu Wsððt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :- ¢{tkf : «trþr™/Ëkf÷™/2018/6615 -67  ‚t.30-10-18™tu …ºt. 

 
 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼uo sýtððt™wk fu yt 

ËtÚtu rƒztý{tk yu{.yu[.yth.ze. rŒÕne™tk ‚t.22-10-18™t …ºt{tk yt…u÷ Ëq[™tytu {wsƒ 

‚t.31-10-18™t htus ©e ËhŒth ðÕ÷¼¼tE …xu÷™e sL{ sÞkr‚ r™r{¥tu ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu{tk 
‘ht»xÙeÞ yuf‚t rŒðË’ ™e Wsðýe fhðt™e hnuþu. ‚{t{ þt¤tytu™tu Ë{Þ Ëðthu 7-30 Úte 8-30 

f÷tf™tu hnuþu. Ëðthu 7-30 f÷tfu «tÚto™t ftÞo¢{, íÞthƒtŒ y¾kz ¼th‚™t rþÕ…e ©e ËhŒth 

ðÕ÷¼¼tE …xu÷™t Sð™ y™u fð™ rðþu rðãtÚteoytu™u òýfthe yt…‚t rðrðÄ ftÞo¢{tu(…wM‚f 
ðtk[™, ðf‚]íð M…Äto, [[to,ÂõðÍ ð„hu) fhþtu.  yk‚{tk  rðãtÚteoytu Ërn‚ ‚{t{u rƒztý{tk yt…u÷ 

«r‚¿tt ÷uðt™e hnuþu.  

h™ Vtuh Þwr™xe™t rsÕ÷t fûtt™t ftÞo¢{ {txu yt…ðt{tk ytðu÷e y÷tÞŒe Ëq[™t {wsƒ ¼t„ 

÷uðt™tu hnuþu.  

 

rƒztý : ËkŒ¼o ŒŠþ‚ …ºt  
 

‚t.30-10-2018         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 
™tUÄ :- y{ŒtðtŒ BÞwr™rË…÷ ftu…tuohuþ™{tk Ëƒ yturVËh(VtÞh) y™u xÙtLM…tuxo ELM…ufxh(ËuLxÙ÷ 

ðfoþtu…)™e søÞtytu {txu ftu…tuohuþ™™t …rh…ºt ¢{tkf 4/2018-19 ‚t.25-10-2018 yk‚„o‚ 

‚{t{ rþûtftu™u yð„‚ fhðt. 
 

rƒztý- BÞwr™. ftu…tuohuþ™™tu …rh…ºt ¢{tkf 4/2018-19 ‚t.25-10-2018 
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��� ����к : 04/2018 – 19  $�:25/10/2018 

 

સદંભ�: ૧. સબ ઓફસર(ફાયર)ની જ�યા માટ�નો  

ખાતાક�ય પરપ! "માકં: ૦૧/૨૦૧૮-૧૯ તા:૦૮/૧૦/૨૦૧૮. 

૨. )ા*સપોટ� ઇ*,પેકટર (સે*)લ વક�શોપ)ની જ�યા માટ�નો  

ખાતાક�ય પરપ! "માકં: ૦૩/૨૦૧૮-૧૯ તા:૨૩/૧૦/૨૦૧૮. 

 

ઉ3ત સદં4ભ5ત અગાઉ 8િસ: કર�લ ખાતાક�ય પરપ!થી ભરવાની થતી જ�યાઓ <ગેના પરપ!મા ંનીચ ે

દશા�વેલ પ!ક >જુબ @ધુાર�ને વાચંવાBુ ંરહ�શે. 

જ�યાBુ ંનામ / ખાતાક�ય 

પરપ! "માકં 

અરD ,વીકારવાની 

છેFલી તાર�ખ 

સરGલુરમા ંદશા�વેલ 

જ�યાની સHંયા 

હવેથી @ધુાર�ને વાચંવાની 

થતી જ�યાની સHંયા 

સબ ઓફસર(ફાયર) / 

ખાતાક�ય પરપ! "માકં: 

૦૧/૨૦૧૮-૧૯ 

(Iુલ જ�યા – ૨૧) 

તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ 

4બન અનામત – ૧૨, 

સા.શૈ.પ.વગ� – ૦૫, 

અ B.ુMિત – ૦૧, 

અB.ુજનMિત – ૦૩ 

4બન અનામત – ૧૭, 

અ B.ુMિત – ૦૧, 

અB.ુજનMિત – ૦૩ 

)ા*સપોટ� ઇ*,પેકટર 

(સે*)લ વક�શોપ) /  

ખાતાક�ય પરપ! "માકં: 

૦૩/૨૦૧૮-૧૯ 

(Iુલ જ�યા – ૦૩) 

તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૮ 
4બન અનામત – ૦૨, 

સા.શૈ.પ.વગ� – ૦૧ 
4બન અનામત – ૦૩ 

х�� �'(: ઉ3ત બOે જ�યાઓમા ંસા.શૈ.પ.વગ� તર�ક� Pમને અરD કર�લ હોય તેઓને અરD ફ� Q.૧૦૦/- સે*)લ 

ઓફસ, ઇ*ટરRS ુિવભાગમા ંજમા કરાવી, અરD ફ�ની પહTચ મેળવી લેવાની રહ�શે.  

 

 વVમુા,ં ખાતાક�ય પરપ! "માકં: ૦૧/૨૦૧૮-૧૯મા ં @ચૂના ન.ં ૦૯ તથા ખાતાક�ય પરપ! "માકં: 

૦૩/૨૦૧૮-૧૯મા ં @ચૂના ન.ં ૧૧ રદ ગણવાની રહ�શે તથા બOે ખાતાક�ય પરપ!ો આBષુા4ંગક @ધુારા સાથે 

ગણવાના રહ�શે. 

   સહ�/- 

[Sિુનિસપલ કિમશનર 

 

 


