
કારાલડ નગયાલરકા, તા.કારાલડ, જી.જાભનગય 

કારાલડ નગયાલરકાભાાં અલનનળભન વેલાના કભમચાયીઓની બયતી ભાટે ગુજયાત વયકાય, ળશેયી લલકાવ અને ળશેયી ગૃશલનભામણ લલબાગ, વલચલારમ, ગાાંધીનગયના ઠયાલ કભાાંક:અગન-૨૦૧૮-૭૦-લ ાટમ, 

તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી ભાંજુય થમેર તથા યાજ્મ અલનન લનલાયણ વેલાઓની કચેયી, ગાાંધીનગયના ત્ર ક્રભાાંક:વફ્વ/પન-૧૪૯/૭૧૩/૨૦૨૧, તા.૩૦/૦૩/૨૦૨૧ તથા કલભશ્નય, મ્મુલનવીારીટી એડલભલનસ્ટ્રેળનની કચેયી, ગુજયાત 

યાજ્મ, ગાાંધીનગયના શુકભ ક્રભાાંક:કલભ.મ્મુલન.એડી/ભશેકભ-૧/પામય બયતી/લળી.૭૦૦/૨૦૨૧, તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૧થી (લનમભોભાાં વુધાયા-લધાયાવાથે) ભાંજુય થમેર જનમાઓ ભાટે રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએતા 16-6-2021 થી 15-

7-2021  30 દદલવ  વુધીભાાં અયજી કયલાની યશેળે. ઉભેદલાયો ભાટેની ળૈક્ષલણક રામકાત અને ળાયીદયક મોનમતાના ધોયણો આ વાથે વાભેર છે. જે ભુજફની મોનમતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજી કયલાની યશેળે. લધુ લલગત ભાટે 

નગયાલરકા કચેયીની ભશેકભ ળાખાભાાં વાંકમ કયલાનો યશેળે. 

અ.નાં. 
જનમાનુાં 

નાભ 

જનમાની 

વાંખ્મા 
લગમ ળૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનીકર રામકાત, અનુબલ તથા લમભમામદા 

કેટેગયી ભુજફ બયલાની થતી જનમાઓ 
  

કુર 

  

લફનઅનાભત આ.ન.લ. વા.ળૈ..લ. અનુ. જાલત. 
અનુ. જન. 

જાલત. 

ુ સ્ટ્ત્રી ુ સ્ટ્ત્રી ુ સ્ટ્ત્રી ુ સ્ટ્ત્રી ુ સ્ટ્ત્રી 

૧ 
લલબાગીમપા

મય અલધકાયી 
૧ ૨ 

(A) ળલૈક્ષણક રામકાત :- 

(૧) ભાન્મ મુલનલવીટીના સ્ટ્નાતક, 

(૨) વી.વી.વી યીક્ષા ાવ અથલા વા.લ.લલ.ના ઠયાલ ક્રભાાંક: યચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક-

તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ ભુજફ લનભણાંક છી યજુ કયલાનુાં યશેળ.ે(નગયાલરકાઓભાાં પયજ 

ફજાલતાકભમચાયીને રાગ ુડળે નલશ) 

(B) ટકેનીકર રામકાત :- 

(૧) નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ, નાગુયનો ડીલીઝનર પામય ઓદપવયનો કોમ 

(૨) શેલી ભોટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં લેરીડ રામવન્વ ધયાલતા શોલા જોઈએ. 

(C) અનબુલ :- 

પામય વેલાઓભાાં પામય ઓદપવય / સ્ટ્ટેળન ઓદપવય / વફ-ઓદપવય અથલા વભકક્ષ જનમા ઉયકુર 

નોકયીના ૪ લમનો અનબુલ ધયાલતા શોલો જોઈએ. 

(D) લમભમામદા :- 

૪૫ લમથી લધુ નલશ(નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતા કભમચાયીને રાગુ ડળ ેનલશ) 

(E)ળાયીદયક ક્ષભતા :- 

(૧)શારીરરક રીતે તદુંરસ્ત હોવા જોઈએ(૨) ા ીા કર ના તફાવત જાણી શકતા હોવા 

જોઈએ.(૩) ઉચાઇ :-પરુુષો માટે :-તમામ ઉમેદવાર -૧૬૫ સે.મી અને અનસુચુચત જન જાતત 

ઉમેદવાર -૧૬૨  અને સે.મી મરહા માટે તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સે.મી અને અનસચુચત જનજાતત 

ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી(૪) વજન પરુુષો  માટે ૫૦ રકો ગ્રામ ઘતુમ મરહા માટે ૪૦  રકો 

ગ્રામ ઘતુમ(૫) છાતી સામાન્ય -૮૧ સે.મી ફૂાયેી -૮૬ સે.મીફક્ત પરુુષો  માટે 

(F)ળાયીદયક કવોટી;- 

(૧) ૪૦૦ મીટર ની સામાન્ય દોડ -૧૫૦ સેકન્ડ મા ંપણૂણ કરવાની રહશેે. 

(૨) તરણ ૧૦૦ મીટર ૩૦૦ સેકન્ડમા ંપણૂણ કરવાની રહશે ે

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



૨ 
સ્ટ્ટેળન પામય 

ઓદપવય 
૧ ૩ 

(A) ળલૈક્ષણક રામકાત :-  

(૧) ભાન્મ મુલનલવીટીના સ્ટ્નાતક, 

(૨) વી.વી.વી યીક્ષા ાવ અથલા વા.લ.લલ.ના ઠયાલ ક્રભાાંક: યચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક- 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ ભુજફ લનભણાંક છી યજુ કયલાનુાં યશેળ.ે(નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતા 

કભમચાયીને રાગુ ડળે નલશ) 

 

(B) ટકેનીકર રામકાત :-  

(૧) નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ, નાગુયનો સ્ટ્ટેળન ઓદપવય અન ેઈન્રકટયનો કોમ ાવને પ્રથભ વાંદગી 

અથલા નેળનર પામય એકેડેભી(AIILSG), લડોદયા અથલા નેળનર પામય વર્વલવ કોરેજ, નાગુયથી વફ 

પામય ઓદપવય કોમ ાવ, 

(૨) શેલી ભોટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં લેરીડ રામવન્વ ધયાલતા શોલો જોઈએ. 

 

(C) અનબુલ :- 

પામય વેલાઓભાાં વફ-ઓદપવય અથલા વભકક્ષ જનમા ઉય કુર નોકયીના ૩ લમનો અનુબલ ધયાલતા 

શોલો જોઈએ. 
 

(D) લમભમામદા :- 

૩૫ લમથી લધુ નલશ(નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતા કભમચાયીને રાગુ ડળ ેનલશ) 

(E)ળાયીદયક ક્ષભતા :- 

(૧)શારીરરક રીતે તદુંરસ્ત હોવા જોઈએ(૨) ા ીા કર ના તફાવત જાણી શકતા હોવા 

જોઈએ.(૩) ઉચાઇ :-પરુુષો માટે :-તમામ ઉમેદવાર -૧૬૫ સે.મી અને અનસુચુચત જન જાતત 

ઉમેદવાર -૧૬૨  અને સે.મી મરહા માટે તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સે.મી અને અનસચુચત જનજાતત 

ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી(૪) વજન પરુુષો  માટે ૫૦ રકો ગ્રામ ઘતુમ મરહા માટે ૪૦  રકો 

ગ્રામ ઘતુમ(૫) છાતી સામાન્ય -૮૧ સે.મી ફૂાયેી -૮૬ સે.મીફક્ત પરુુષો  માટે 

(F)ળાયીદયક કવોટી;- 

(૧) હોઝ પાઈપ સાથેની /વજન ઉચકીને ૫૦ મીટરની દોડ -૧૫ સેકંડમા ંપણૂણ કરવાની રહશેે. 

(૨) ૪૦૦ મીટર ની સામાન્ય દોડ -૧૫૦ સેકન્ડ મા ંપણૂણ કરવાની રહશેે. 

(૩) રસ્સો પકડીને ઉપર ચડવાનુ ં-0૫ મીટર 

(૪) ાબંી કુદ- ૩ મીટર(૫) ઉચી કુદ- ૧ મીટર (૬)તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ સેકન્ડમા ંપણૂણ 

કરવાની રહશેે. 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



૩ 

પામય 

લામયરેવ 

ઓદપવય 

૧ ૩ 

(A) ળલૈક્ષણક રામકાત :-  

(૧) ઈરેક્ટ્રોલનક એન્ડ કોમ્મુલનકેળન એન્જીનીમયીંગ/ટેરીકોમ્મુલનકેળન એન્જીનીમયીંગ/ઈરકે્ટ્રોલનક 

એન્જીનીમયીંગ લલથ યેદડમો કોમ્મુલનકેળનભાાં ડીપ્રોભા અથલા ડીગ્રી, 

(૨) વી.વી.વી યીક્ષા ાવ 

 

 

 

 

(B) ટકેનીકર રામકાત :-  

(૧)  રાઈટ ભોટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં લેરીડ રામવન્વ ધયાલતા શોલો જોઈએ. 

 

 

 

 

(C) અનબુલ :- 

વયકાયી, અધમ-વયકાયી કે ખાનગી વાંસ્ટ્થાભાાં લામયરેવ, ટેરીકોમ્મુલનકેળન ઇકલીભેન્ટ, ભોફાઈર ટાલયના 

રગતા કાભનો ૩ લમનો અનબુલ 

 

 

 

(D) લમભમામદા :- 

૩૫ લમથી લધુ નલશ(નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતા કભમચાયીને રાગુ ડળ ેનલશ) 

 

 

(E)ળાયીદયક ક્ષભતા :- 

(૧)શારીરરક રીતે તદુંરસ્ત હોવા જોઈએ(૨) ા ીા કર ના તફાવત જાણી શકતા હોવા 
જોઈએ.(૩) ઉચાઇ :-પરુુષો માટે :-તમામ ઉમેદવાર -૧૬૫ સે.મી અને અનસુચુચત જન જાતત 
ઉમેદવાર -૧૬૨  અને સે.મી મરહા માટે તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સે.મી અને અનસચુચત જનજાતત 
ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી(૪) વજન પરુુષો  માટે ૫૦ રકો ગ્રામ ઘતુમ મરહા માટે ૪૦  રકો 
ગ્રામ ઘતુમ(૫) છાતી સામાન્ય -૮૧ સે.મી ફૂાયેી -૮૬ સે.મીફક્ત પરુુષો  માટે 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



૪ 
રીડીંગ 

પામયભેન 
૧ ૩ 

(A) ળલૈક્ષણક રામકાત :-  

(૧) વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં લનભણાંક થલા ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મલભક ળાા પ્રભાણત્ર યીક્ષા 

એચ.એવ.વી (ધોયણ-૧૨) અથલા તનેી વભકક્ષ વયકાયે ભાન્મ કયેર ળૈક્ષલણક રામકાત ધયાલતા શોલા 

જોઈએ. 

(૨)  નેળનર પામય એકેડેભી(AIILSG), લડોદયા અથલા ગુજયાત વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ ભાાંથી 

પામયભેન/પામય ટેકનોરોજી અન ેઇન્ડસ્ટ્રીમર ભનેેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વાંસ્ટ્થાભાાંથી 

GCVT/NCVT ાવ શોલા જોઈએ. 

(૩)  રાઈટ(શલા) ભોટય વ્શીકર રામવન્વ ધયાલતા શોલા જોઈએ. 

(૪) સ્ટ્લીભીંગની જાણકાયી જરૂયી છે.  

 

(B) ટકેનીકર રામકાત :-  

(૧)  નેળનર પામય એકેડેભી(AIILSG), લડોદયા અથલા ગુજયાત વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ ભાાંથી 

પામયભેન/પામય ટેકનોરોજી અન ેઇન્ડસ્ટ્રીમર ભનેેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વાંસ્ટ્થાભાાંથી 

ાવ શોલા જોઈએ.  

(૨)  શેલી/રાઈટ ભોટય વ્શીકર ચરાલલાનુાં લરેીડ રામવન્વ ધયાલતો શોલો જોઈએ. 

 

(C) અનબુલ :- 

વયકાયી કે અધમ-વયકાયી અથલા ખાનગી પામય વેલાઓભાાં પામયભેન અથલા વભકક્ષ જનમા ઉય કુર 

નોકયીના ૫ લમનો અનબુલ ધયાલતો શોલા જોઈએ. 

 

(D) લમભમામદા :- 

૩૫ લમથી લધુ નલશ(નગયાલરકાઓભાાં પયજ ફજાલતા કભમચાયીને રાગુ ડળ ેનલશ) 

(E)ળાયીદયક ક્ષભતા :- 

(૧)શારીરરક રીતે તદુંરસ્ત હોવા જોઈએ(૨) ા ીા કર ના તફાવત જાણી શકતા હોવા 
જોઈએ.(૩) ઉચાઇ :-પરુુષો માટે :-તમામ ઉમેદવાર -૧૬૫ સે.મી અને અનસુચુચત જન જાતત 
ઉમેદવાર -૧૬૨  અને સે.મી મરહા માટે તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સે.મી અને અનસચુચત જનજાતત 
ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી(૪) વજન પરુુષો  માટે ૫૦ રકો ગ્રામ ઘતુમ મરહા માટે ૪૦  રકો 
ગ્રામ ઘતુમ(૫) છાતી સામાન્ય -૮૧ સે.મી ફૂાયેી -૮૬ સે.મીફક્ત પરુુષો  માટે 
F)ળાયીદયક કવોટી;- 

(૧) હોઝ પાઈપ સાથેની /વજન ઉચકીને ૫૦ મીટરની દોડ -૧૫ સેકંડમા ંપણૂણ કરવાની રહશેે. 
(૨) ૪૦૦ મીટર ની સામાન્ય દોડ -૧૫૦ સેકન્ડ મા ંપણૂણ કરવાની રહશેે. 
(૩) રસ્સો પકડીને ઉપર ચડવાનુ ં-0૫ મીટર 
(૪) ાબંી કુદ- ૩ મીટર(૫) ઉચી કુદ- ૧ મીટર (૬)તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ સેકન્ડમા ંપણૂણ 

કરવાની રહશેે. 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 
  



૫ 

ડ્રાઈલય કભ 

ાં 

ઓયેટય 

૩ ૩ 

(A) ળલૈક્ષણક રામકાત :-  

(૧) વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં લનભણાંક થલા ભાટે ભાધ્મલભક અથલા ઉચ્ચતય ભાધ્મલભક ળાા પ્રભાણત્ર 

યીક્ષા એચ.એવ.વી (ધોયણ-૧૦ / ૧૨) અથલા તેની વભકક્ષ વયકાયે ભાન્મ કયેર ળૈક્ષલણક રામકાત 

ધયાલતા શોલા જોઈએ. 

(૨)  નેળનર પામય એકેડેભી(AIILSG), લડોદયા અથલા ગુજયાત વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ ભાાંથી 

પામયભેન/પામય ટેકનોરોજી અન ેઇન્ડસ્ટ્રીમર ભનેેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વાંસ્ટ્થાભાાંથી 

GCVT/NCVT ાવ શોલા જોઈએ. 

 

(B) ટકેનીકર રામકાત :-  

(૧)  શેલી ભોટય વ્શીકર રામવન્વ પયજીમાત શોલુ જોઈએ. 

(૨) સ્ટ્લીભીંગની જાણકાયી શોલી જોઈએ. (નગયાલરકા ખાતે પયજ કયેર/ફજાલતા કભમચાયીઓને રાગ ુ

ડળે નલશ) 

 

(C) અનબુલ :-  

પામય વેલાઓભાાં પામયભેન અથલા ડ્રાઈલય કભ ાં ઓયેટયની કાભગીયીનુાં ૧ લમનો અનુબલ અથલા અન્મ 

જનમાએ શેલી ભોટય લાશન ચરાલલાનો ૨ લમનો અનુબલ ધયાલતા શોલા જોઈએ. 

 

(D) લમભમામદા :- 

૩૫ લમથી લધુ નલશ(નગયાલરકાઓભાાં કભમચાયીઓને ઉભયનો ફાદ રાગ ુડળે નલશ) 

(E)ળાયીદયક ક્ષભતા :- 

(૧)શારીરરક રીતે તદુંરસ્ત હોવા જોઈએ(૨) ા ીા કર ના તફાવત જાણી શકતા હોવા 
જોઈએ.(૩) ઉચાઇ :-પરુુષો માટે :-તમામ ઉમેદવાર -૧૬૫ સે.મી અને અનસુચુચત જન જાતત 
ઉમેદવાર -૧૬૨  અને સે.મી મરહા માટે તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સે.મી અને અનસચુચત જનજાતત 
ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી(૪) વજન પરુુષો  માટે ૫૦ રકો ગ્રામ ઘતુમ મરહા માટે ૪૦  રકો 
ગ્રામ ઘતુમ(૫) છાતી સામાન્ય -૮૧ સે.મી ફૂાયેી -૮૬ સે.મીફક્ત પરુુષો  માટે 
F)ળાયીદયક કવોટી;- 

(૧) હોઝ પાઈપ સાથેની /વજન ઉચકીને ૫૦ મીટરની દોડ -૧૫ સેકંડમા ંપણૂણ કરવાની રહશેે. 
(૨) ૪૦૦ મીટર ની સામાન્ય દોડ -૧૫૦ સેકન્ડ મા ંપણૂણ કરવાની રહશેે. 
(૩) રસ્સો પકડીને ઉપર ચડવાનુ ં-0૫ મીટર 
(૪) ાબંી કુદ- ૩ મીટર(૫) ઉચી કુદ- ૧ મીટર (૬)તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ સેકન્ડમા ંપણૂણ 

કરવાની રહશેે. 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 



૬ 
પામયભેન કભ 

ડ્રાઈલય 
૧૨ ૩ 

(A) ળલૈક્ષણક રામકાત :-  

(૧) વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં લનભણાંક થલા ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મલભક ળાા પ્રભાણત્ર યીક્ષા 

એચ.એવ.વી (ધોયણ-૧૨) અથલા તનેી વભકક્ષ વયકાયે ભાન્મ કયેર ળૈક્ષલણક રામકાત ધયાલતા શોલા 

જોઈએ. 

(૨)  નેળનર પામય એકેડેભી(AIILSG), લડોદયા અથલા ગુજયાત વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ ભાાંથી 

પામયભેન/પામય ટેકનોરોજી અન ેઇન્ડસ્ટ્રીમર ભનેેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કોમ વયકાય ભાન્મ વાંસ્ટ્થાભાાંથી 

GCVT/NCVT ાવ શોલા જોઈએ. 

(B) ટકેનીકર રામકાત :-  

(૧)  રાઈટ(શલા) / શેલી ભોટય વ્શીકર રામવન્વ પયજીમાત શોલ ુજોઈએ. 

(૨) સ્ટ્લીભીંગની જાણકાયી શોલી જોઈએ.  

(C) અનબુલ :-  

પામય વેલાઓભાાં પામયભેન અથલા વભકક્ષ જનમા ઉય કુર નોકયીના ૧ લમનો અનુબલ ધયાલતા શોલા 

જોઈએ. 

(D) લમભમામદા :- 

૩૫ લમથી લધુ નલશ(નગયાલરકાઓભાાં કભમચાયીઓને ઉભયનો ફાદ રાગ ુડળે નલશ) 

(E)ળાયીદયક ક્ષભતા :- 

(૧)શારીરરક રીતે તદુંરસ્ત હોવા જોઈએ(૨) ા ીા કર ના તફાવત જાણી શકતા હોવા 
જોઈએ.(૩) ઉચાઇ :-પરુુષો માટે :-તમામ ઉમેદવાર -૧૬૫ સે.મી અને અનસુચુચત જન જાતત 
ઉમેદવાર -૧૬૨  અને સે.મી મરહા માટે તમામ ઉમદેવાર -૧૫૮ સે.મી અને અનસચુચત જનજાતત 
ઉમેદવાર -૧૫૬ સે.મી(૪) વજન પરુુષો  માટે ૫૦ રકો ગ્રામ ઘતુમ મરહા માટે ૪૦  રકો 
ગ્રામ ઘતુમ(૫) છાતી સામાન્ય -૮૧ સે.મી ફૂાયેી -૮૬ સે.મીફક્ત પરુુષો  માટે 
F)ળાયીદયક કવોટી;- 

(૧) હોઝ પાઈપ સાથેની /વજન ઉચકીને ૫૦ મીટરની દોડ -૧૫ સેકંડમા ંપણૂણ કરવાની રહશેે. 
(૨) ૪૦૦ મીટર ની સામાન્ય દોડ -૧૫૦ સેકન્ડ મા ંપણૂણ કરવાની રહશેે. 
(૩) રસ્સો પકડીને ઉપર ચડવાનુ ં-0૫ મીટર 
(૪) ાબંી કુદ- ૩ મીટર(૫) ઉચી કુદ- ૧ મીટર (૬)તરણ ૧૦૦ મીટર -૩૦૦ સેકન્ડમા ંપણૂણ 

કરવાની રહશેે. 

૫ ૨ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧૨ 

 
 
 
 

૧. ઉયોક્ટ્ત જનમાઓ ભાટેની તાયીખ 16-6-2021 થી 15-6-2021 ભાાં  દદલવ 30 ભાાં ‘‘ચીપ ઓદપવયશ્રી, કારાલડ નગયાલરકા’’ ખાતે પક્ટ્ત યજીસ્ટ્ટય ોસ્ટ્ટ એડી. અથલા સ્ટ્ીડ ોસ્ટ્ટથી ભોકરલી આલાની યશેળે.  

૨. અયજદાયે અયજી વાથે તાજેતયભાાં ડાલેર ાવોટમ વાઈઝ પોટા નાંગ-૦૧, ળાા છોડ્માનુાં પ્રભાણત્ર, ળૈક્ષલણક રામકાતની સ્ટ્લપ્રભાલણત નકર યજુ કયલાની યશેળે. અનાભત લગમના ઉભેદલાયે જાલત અાંગેનો વક્ષભ 

અલધકાયીશ્રીનો પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનો યશેળે. 

૩. ઉયોક્ટ્ત તભાભ જનમાઓ ભાટે અયજી વાથે લફન અનાભત લગમના અયજદાયે રૂl.૫૦૦/-નો દડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ, ચીપ ઓદપવયશ્રી, કારાલડ નગયાલરકાના નાભથી ભોકરલાની યશેળે.અનુવુલચત જાલત, અનુવુલચત જન જાલત તથા 

ળૈક્ષલણક છાત લગમના તથા આર્વથક નફા લગમના ઉભેદલાયે ણ કોઈ પી બયલાની યશેળે નલશ. 

૪. અયજી કલય ઉય જે જનમા ભાટે અયજી કયેર શોમ તે જનમાનુાં નાભ સ્ટ્ષ્ટ દળામલલાનુાં યશેળે. 

૫. લમભમામદા વયકાયશ્રીના નીલત લનમભ ભુજફની યશેળે.તેભજ અનાભત લગમના ઉભેદલાયોને વયકાયશ્રીના લનમભ ભુજફ ઉભય છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે.અયજી સ્ટ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખે લનમત ળૈક્ષલણક રામકાત, જરૂયી લમભમામદા 

તથા લનમત અનુબલ ધયાલતા શોલા જોઈએ. 

૬. દયેક જનમા ભાટે ઉભેદલાયે અરગ અયજી કયલાની યશેળે. 

૭. એક જ અયજીત્રકભાાં એક કયતા લધુ જનમા ભાટે અયજી કયેર શળે તો અયજીત્રક યદ ગણલાભાાં આલળે. 



૮. અયજીત્રક નગયાલરકાની ભશેકભ ળાખાભાાંથી રૂફરૂભાાં અથલા તો ઈ-નગય ોટમર (https://enagar.gujarat.gov.in) ઉયથી ડાઉનરોડ કયી ળકાળે.  

૯. અધુયી પી, વભમ ભમામદા ફાદ ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભાાં આલળે નલશ અને આ અાંગે કોઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભાાં આલળે નલશ. 

૧૦. આ જાશેયાત તથા વભગ્ર બયતી પ્રદક્રમાભાાં કોઈ ણ કાયણોવય પેયપાય કયલાની કે વાંૂણમ અથલા અાંળત: યદ કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થામ તો તેભ કયલાની તથા વાંદગી કયલી કે ન કયલી તે અાંગે નગયાલરકાનો વાંૂણમ અફાલધત 

શક્ટ્ક/અલધકાય યશેળે.નગયાલરકા આ ભાટે કોઈ કાયણો આલા ભાટે ફાંધામેર યશેળે નલશ. જનમાઓની વાંખ્મા અાંદાજીત છે. જે પેયપાયને ાત્ર યશેળે. 

૧૧. અનાભત લગમના ઉભેદલાય વાભાન્મ જનમા ઉય અયજી કયે છે તો અનાભતના કોઈ રાબ ભલાાત્ર યશેળે નલશ. અને વાભાન્મ લગમના ઉભેદલાય તયીકેની ળયતો રાગુ ડળે. 

૧૨. ભાન્મ તભાભ વાંલગમના ઉભેદલાયોની સ્ટ્ધામત્ભક યીક્ષા રેલાભાાં આલળે.યીક્ષાનો અભ્માવ ક્રભ લનમાભકશ્રી, અલનનળભન વેલા દ્રાયા લનમત કમામ ભુજફનુાં યશેળે.જે અાંગેની જાણ ભાન્મ ઉભેદલાયોને અરગથી કયલાભાાં આલળે. 

૧૩. વયકાયશ્રીની નીલત અનુવાય લગમ-(૨) વાંલગમના અલધકાયીઓની તેઓને ભલાાત્ર કામભી ગાય ધોયણભાાં પ્રથભ ૨ (ફે) લમ ભાટે અજભામળી લનભણાંક આલાભાાં આલળે.જમાયે લગમ-(૩) વાંલગમના કચેયીઓની પ્રથભ લનભણાંક 

૫ (ાાંચ) લમના દપક્ટ્વ ગાયથી કયલાભાાં આલળે.લગમ-(૩) વાંલગમના કભમચાયીઓનુાં કયાયીમ વભમગાો ૂણમ થમેથી તેઓને નગયાલરકાના પ્રલતમભાન ધાયાધોયણ અનુવાય ગાય-બથ્થા ભલાાત્ર થળે. 

૧૪. (૧) ળાયીદયક યીતે તાંદુયસ્ટ્ત શોલા જોઈએ. (૨) રાર,રીરા કરયના તપાલત જાણી ળકતા શોલા જોઈએ. (૩) ઉંચાઈ :- ુરૂો ભાટે :- તભાભ ઉભેદલાય – ૧૬૫ વે.ભી. અન ેઅનુવૂલચત જન જાલત ઉભેદલાય – ૧૬૨ વે.ભી., 

ભલશરા ભાટે :- તભાભ ઉભેદલાય – ૧૫૮ વે.ભી. અને અનુવુલચત જન જાલત ઉભેદલાય – ૧૫૬ વે.ભી. (૪) લજન :- ુરૂો ભાટે ૫૦ કી.ગ્રા. રઘુતભ, ભલશરા ભાટે ૪૦ કી.ગ્રા. રઘુતભ, (૫) છાતી :- વાભાન્મ – ૮૧ વે.ભી. 

ફૂરામેરી – ૮૬ વે.ભી. (પક્ટ્ત ુરૂો ભાટે), ઉયાાંત ળાયીદયક કવોટીભાાં ઉતીણમ થલાનુાં યશેળે. ળાયીદયક કવોટીના ભાદાંડોની ભાલશતી ઈ-નગય ોટમર (https://enagar.gujarat.gov.in) તથા નગયાલરકાના નોટીવ ફોડમ 

ય ભુકલાભાાં આલળે. 

 

સ્ટ્થ :- કારાલડ..   

(ભમુય લી. જોી) 

વભ્મ વલચલ 

વાંદગી વલભલતઅને 

ચીપ ઓદપવય 

કારાલડ નગયાલરકા 

https://enagar.gujarat.gov.in/
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