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�કરણ -3 (િનયમ સ�ંહ-2) 

અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ા અને ફરજો 

 

હો�ો  :-             ચીફ ફાયર ઓ�ફસર (ઈ�ચા�) 

નામ   :-             ચતેનભાઈ બી. �યાસ  

સ�ાઓ  :- વહ�વટ� :-  1) ફાયર એ�ડ ઈમ��સી સવ�સીસમા ંિશ�ત પાલન ની જવાબદાર� 

                                2) ફાયર સવ�સીસના સાધનો �સુ�જ રાખવા 

                                3)કમ�ચાર�ઓની પર�રુણ ર� તથા હ� અને માદંગીની 30 �દવસ                 

                                   �ધુીની ર�ઓ મ�ુંર કરવાની 

                                4) સેવાપોથી મા ંદર�ક �કારની ન�ધો કરવાની સ�ા. 

                                5) સેવાપોથી મા ંઈ�ફા ર�લીઝ  કરવાની સ�ા. 

                  નાણાક�ય : ફાયર એ�ડ ઈમ��સી સવ�સીસ િવભાગ ખાતે રાખવામા ંઆવેલ  

                                �|.10,000/- ઈમ�ેસ પૈક� જ�ર�યાત �જુબ મ�ુંર� આપવાની સ�ાઓ. 

હો�ો  :-            �ટ�શન ફાયર ઓ�ફસર,(ઈ�ચા� ) 

નામ   :-            ���મુનિસ�હ આર. �ડ�� 

                    અ�ય     :ફાયર ��લ, પર�ડ, હાજર�, વાહનો�ુ ંચેક�ગ વગેર� 

                    ફરજો     : 1) ફાયર એ�ડ ઈમ��સી સવ�સીસ�ુ ંસચંાલન 

                                2) આગ અક�માત સમયે કામગીર� બ�વવાની, �રુ, વરસાદ, વાવાઝો�ુ             

                                    તથા અક�માત સમયે તાક�દની બચાવ કામગીર� કરવાની. 

                                3) �ુદરતી ક� માનવસજ�ત આપ�ી સમયે બનતી �વરાએ બચાવ કામગીર�  

                                    કરવાની, ધવાયેલાઓને સારવાર માટ� હો�પીટલ ખસેડવા તથા ��ૃ� ુ 

                                    પામેલાઓના માનવ દ�હ પો�ટ મોટમ માટ� હો�પીટલ ખસેડવા. 

                                4) �હ�ર જનતાની જ�ર�યાત માટ� એ���લુ�સ તથા શબવા�હની�ુ ં 

                                    સચંાલન 

                                5)વી.વી.આઈ.પી. ક� વી.આઈ.પી. ના આગમન સમયે ફાયર �ીગેટની  

                                   સેવાઓ �રૂ� પાડવી  

                                6) �જ�લામા ંકોઈપણ જ�યાએ હ�લીપેડ ઉપર વી.વી.આઈ.પી. ક�  

                                   વી.આઈ.પી. ના આગમન સમયે ફાયર �ીગેટની સેવાઓ �રૂ� પાડવી 

                                7) મહાનગરપા�લકાના જનરલ બોડ� દર�યાન ફાયર માશ�સની સેવા �રૂ�   

                                    પાડવી. 
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�કરણ -3 (િનયમ સ�ંહ -2) 

અિધકાર�ઓ અને કમ�ચાર�ઓની સ�ાઓ અને ફરજો 

 

નામ  હો�ો  ફરજ/કામગીર�ની િવગત 

જતીનભાઈ પીપળ�યા સી.કલાક�   હાજર� �રૂવી, ર� ફોમ� તૈયાર કરવા, ર� ખતવવી, સેવાપોથી િનભાવવી, 

ઓવર ટાઈમ તથા ટ�.એ.ડ�.એ બનાવવા. ફાયર ર�પોટ�  તૈયાર કરવા, 

ઈમ�ેસનો ર�પોટ�  િનભાવવો, વાષ�ક બ�ટ બનાવ�ુ,ં પ� �યવહાર કરવો, 

ન�ધ તથા �સુદો �કુવાનો, અ�ય દર�ક �કારના ર�પોટ�  બનાવવા, વાહનોના 

િવમા ઉતારવા, ર��� ુકરવા, વાહનોનો આર.ટ�.ઓ.પાસ�ગ કરાવ�ુ.ં આવક-

�વક ર��ટર નીભાવ�ુ ં

દ�લીપભાઈ ડાભી  �ુ.કલાક�   એ���લુ�સ, શબવાહ�ની ચલણ બનાવવા, આવક-�વક મ�ુંર�ના ર��ટર 

નીભાવવા, એ���લુ�સ અન ેશબવા�હની ના ર��ટરો િનભાવવા તેમજ 

સી.કલાક� ને મદદ�પ થ�ુ.ં 

રા���િસ�હ ગોહ�લ  સીનીયર ફાયરમેન  શી�ટ સચંાલન , વાહન મે�ટ�ન�સ તથા સફાઈ  

�મુાનભાઈ પરમાર  સીનીયર ફાયરમેન શી�ટ સચંાલન , વાહન મે�ટ�ન�સ તથા સફાઈ 

મહ�શભાઈ જોષી  સીનીયર ફાયરમેન શી�ટ સચંાલન , વાહન મે�ટ�ન�સ તથા સફાઈ 

સ�ંયા-7  �ાઈવર  એ���લુ�સ, શબવાહ�ની વધીઓ ભરવી, દદ� પાસેથી ચા� વ�લુ 

લઈપહ�ચ આપવી, આગ અક�માત �થળ પર ફાયર ફાયટર ,એ���લુ�સ, 

શબવાહ� વગેર� બનતી �વરાએ પહ�ચી ફાયર પ�પ ઓપર�ટ કર� �ચુના 

�જુબ પાણીનો સ�લાય �રૂો પાડવો, પાણી ��ંુૂ થયે આવેલ ટ��કર માથી 

પાણી સકશન કર� ફર� આગના �થળે તા�કાલીક ચા� ુકર�ુ,ં ફાયર 

ફાયટરના સાધનોની દ�ખર�ખ રાખવી અને વક�ગ ��થિતમા રાખવા 

સ�ંયા-2 કલીનર  વાહનોની સફાય કર�, જ�ર� ઓઈલ , ડ�ઝલ વગેર� ચેક કર�ુ,ં બેટર��ુ ં

િનયમીત મેઈ�ટ�ન�સ કર�ુ,ં વાહનોને ર�પેર�ગમા ંલઈ જવા વગેર�. 

સ�ંયા-1  બેલદાર  ફાયર �ટ�શનમા સી�રુ�ટ� ડ�ટુ� બ�વવી, ફાયર �ીગટેના વાહનો સફા 

કરવા, એ���લુ�સ, શબવાહ�નીમા ંફરજ બ�વવી. 

સ�ંયા-22  ફાયરમેન  

�ુ.કલાક�  

આગ, અક�માત સમયે ફાયર ફાયટર સાથે પહ�ચી કામગીર� કરવી, ફાયર 

�ીગેટના વાહનો� ુમેઈ�ટ�ન�સ, સફા સફાઈ કરવી, નદ� નાળા, તળાવમા ં

�ૂબેલા �ય�તીઓને બચાવવા, કાઢવા તેમજ �ુદરતી આફત અગર તો 


