કડોદરા નગરપા લકા,
રત Ð ૩૯૪3
લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭

કડોદરા નગરપા લકા
કડોદરા,
કડોદરા,તા.
તા. પલસણા .
. ુરત - ૩૯૪3
૩૯૪3૨૭
(વેબસાઇટ એ&'સ : www.kadodaranagarpalika.org)
કડોદરા નગરપા લકા, કડોદરા )ારા વગ-* ૩ ના +ુદા +ુદા સંવગ,ની નીચે દશા*વેલ
સીધી ભરતીની જ3યાઓ અ7વયે પસંદગી/ 8િત:ા યાદ; તૈયાર કરવા માટ' ઉમેદવારો પાસેથી નગરપા લકાની
વેબસાઇટ www.kadodaranagarpalika.org પર @ુક'લ

અરના િનયત ન@ુનામાં અર૫Bકો

મંગાવવામાં આવે છે . ઉમેદવારોએ ભર' લ અરપBક તા.૨
તા ૨૯/૦
૦૩/ર
ર૦૧૮
૦૧૮ થી તા.૧
તા ૧3/૦૪
૦૪/ર
૦૪ ર૦૧૮

દરHયાન

નગરપા લકા કચેર;એ આર.પી.એ.ડ; (R.P.A.D) થી પહોચતી કરવાની રહ'શે. અર કરવા માટ'ની િવગતવાર
 ૂચનાઓ સKહત સમL Mહ'રાત દર' ક ઉમેદવાર' 8થમ Nયાનથી વાંચવી જOર; છે . ઉમેદવારોએ પોતાની
શૈ: ણક લાયકાત, અPુભવ, Qમર, Mિત તેમજ અ7ય લાયકાતના બધાજ અસલ 8માણપBો હાલમાં પોતાની
પાસે જ રાખવાના રહ'શે અને અરપBકમાં તે 8માણપBોમાં દશા*વયા @ુજબની જOર; િવગતો ભરવાની રહ'શે.
Sથી અરમાની ખોટ; િવગતો ને કારણે અર રદ થવા પાB ઠર' નહU (ખાસ
ખાસ નોધ.:
નોધ.: ઉમેરવારો એ Vવાયત
સંVથા માં અગાઉ તથા હાલ માં ફરજ બMવતા
બMવતા હોય તો તેઓ ના અPુભવ ના અસલ 8માણપB અર પBક
સાથે બડાણ કરવાPુ ં રહ'શે.). પર;:ા સંબિધત તમામ  ૂચનાઓ નગરપા લકાની વેબસાઇટ પર @ુકવામાં
આવશે. તેથી સમયાંતર' નગરપા લકાની વેબસાઇટ અXુક જોતા રહ'Y ુ ં તેમજ ક'ટલીક  ૂચનાઓ મોબાઇલ નંબર
પર SMS થી આપવામાં આવશે. આથી અરપBકમાં સંબિધત કોલમમાં મોબાઇલ નંબર અવZય દશા*વવો
અને ભરતી 8K[યા \ ૂણ* થાય ]યાં ુધી તે નંબર Mળવી રાખવો જOર; અને આપના Kહતમાં છે .

૧) સંવગ*વાર જ3યાની િવગતો :

સંવગ*

બન

સામાક

અPુ ુ ચત

અPુ ુ ચત

અનામત

અને

Mિત

જનMિત

_ુ લ

_ુ લ `3યા પૈક;

શૈ:ણીક ર;તે
પછાત વગ*
સામા

મKહ

સામા

મKહ

સામા

મKહ

સામા

મ

મા

શા અ

aવ

હલનચ

7ય

લા

7ય

લા

7ય

લા

7ય

Kહ

સૈિનક

ખો ધ

ણની

લનની

ખા ]વ ખામી

િવકલાં

લા

વાળા
કલાક*

૯

૪

ઓડ;ટર

૧

૧

૨

૨

૧

પાનાં નંબર : 1

ગતા

કડોદરા નગરપા લકા,
રત Ð ૩૯૪3
લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭
ે ર; ઇ7સપેકટર
સેનટ

૧

૧

સમાજ સંગઠક

૧

૧

ટાઉન
ટાઉન sલાનર

૧

૧

વાયરમેન કમ

૧

૧

૧

૧

૧૫

૧૦

ઈલેકu;કલ
ફાયર ઇ7સપેકટર
_ુ લ

૨

૨

૧

નbધ:નbધ
(૧) ઉપરોકત Mહ'રાતમાં દશા*વેલ જ3યાઓની સંcયામાં વધઘટ થવાની શeતા છે .
(૨) અનામત જ3યા ફકત @ ૂળ fુજરાતના S તે અનામત ક'ટ'ગર;ના ઉમેદવારો માટ' જ અનામત છે .
(૩) સામા7ય વKહવટ િવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ [માક -સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨/ ૧૩/ગ.૨ (ભાગ-૧)
ની જોગવાઇઓ Nયાને લઇને, S તે ક'ટગર;માં મKહલા માટ'ની અનામત જ3યાઓ રાખવામાં આવેલ છે . S તે
ક'ટ'ગર;માં મKહલાઓ માટ'ની અનામત `3યા માટ' જો લાયક મKહલા ઉમેદવાર ઉપhધ નહU થાય તો, તે
જ3યા S તે ક'ટ'ગર;ના/સંબિં ધત ક'ટ'ગર; (જનરલ, એસ. સી.,એસ.ટ;., એસ.ઇ.બી.સી.) ના \ુiુષ
ઉમેદવારથી ભરવામાં આવશે.
(૪) િવkલાંગ તથા મા સૈિનકો માટ'ની અનામત જ3યાઓ S તે ક'ટ'ગર;ની જ3યા સામે સરભર કરવામાં
આવશે. જો તેવી જ3યાઓ માટ' લાયક ઉમેદવાર ઉપલlધ નહU થાય તો તે જ3યાઓ S તે ક'ટ'ગર;ના
સામા7ય ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.
(૫) Mહ'રાતમાં S તે ક'ટ'ગર;માં _ુલ જ3યાઓ પૈક; મKહલા ઉમેદવારો માટ' અ@ુક જ3યાઓ અનામત હોય ]યાર'
મKહલા ઉમેદવારોની અનામત જ3યાઓ િસવાયની બાક; રહ'તી જ3યાઓ ફકત \ુiુષ ઉમેદવારો માટ'
અનામત છે તેમ ગણવાPુ ં નથી, આ જ3યાઓ પર \ુiુષ તેમજ મKહલા ઉમેદવારોની પસંદગી ઉમેદવારોએ
મેળવેલ માક*સના મેર;ટસને Nયાને લઇ કરવામાં આવે છે .. તેથી આવી જ3યાઓ માટ' \ુiુષ તેમજ મKહલા
ઉમેદવારો અર કર; શક' છે . (દા.ત. _ુલ-૧૦ જ3યાઓ પૈક; ૦૩ જ3યાઓ મKહલા ઉમેદવાર માટ' અનામત
છે . પરmુ ં બાક; રહ'તી ૦૭ જ3યાઓ સામે મેર;ટસ માં આવતી મKહલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી પામી શક' છે .)

ર. ૫ગારધોરણ :નાણા િવભાગના તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ nમાક :- ખરચ - ર૦૦ર - ૫૭- (પાટ*-ર)-ઝ.૧ તેમજ
તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૭ ના ઠરાવ nમાક:- ખરચ - ર૦૦ર- ૫૭- (પાટ*-ર) -ઝ.૧ થી નકક; થયા @ુજબ 8થમ પાંચ
વષ* માટ' 8િત માસ માટ' નીચે @ુજબના િનયત Kફkસ ૫ગારથી િનમpુક આપવામાં આવશે. તેમજ ઉપરોkત
ઠરાવના અ7ય લાભો મળવાપાB થશે અને સામા7ય વહ;વટ િવભાગના તા.૨૩-૧૦-ર૦૧૫ ના ઠરાવ nમાક :સીઆરઆર- ૧૧- ર૦૧૫- ૩૧૨૯૧૧- ગ.૫ અને નાણા િવભાગના તા.૨૮-૦૩-ર૦૧૬ ના ઠરાવ nમાક:- ખરચ/
૨૦૦૨/ ૫૭/ (પાટ*-૩)/ ઝ-૧માં દશા*વેલ બોલીઑ અને શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાંચ વષ*નાં rતે
પાનાં નંબર : 2

કડોદરા નગરપા લકા,
રત Ð ૩૯૪3
લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭
તેની સેવાઓ સંતોષકારક જણાયેથી S તે સમયના સરકારaીનાં િનયમોPુસાર મળવાપાB ૫ગારધોરણમા
િનયિમત િનમp ૂક મેળવવાને પાB થશે. તેમ છતા, આ બાબતે નામદાર ુ8ીમ કોટ*મમાં દાખલ થયેલ SLP
No. 14124/2012 અને SLP No. 14125/2012 ના Xુકાદાને આધીન રહશે.

[મ સંવગ* Pુ ં નામ પગાર ધોરણ

8થમ પાચ વષ*

શૈ: ણક /લાયકાત

ુધી Kફકસપગાર

૧

કલાક*

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦

૧૯૯૫૦/-

એચ.એચ.સી. પાસ, સીસીસી પર;:ા પાસ
તા.13/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૧૮ વષ* થી

Lેડ પે -૧૯૦૦/-

ઓછ; નહU અને ૩૩ વષ* થી વyુ ના હોવી જોઈએ.

૨

ઓKડટર

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

૩૧૩૪૦/-

Lેડ પે -૪૨૦૦/-

કોમસ* Lેz{ુએટ બીM વગ* સાથે પાસ, એચ.એચ.સી. પાસ
સીસીસી પર;:ા પાસ
તા.૧3/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૧૮ વષ* થી
ઓછ; નહU અને ૩૫ વષ* થી વyુ ના હોવી જોઈએ.

૩

સેનેટર;

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦

ઈ7Vપેકટર

Lેડ પે -૨૪૦૦/-

૧૯૯૫૦/-

સેનેટર; ઇ7સપેkટરનો Lેz{ુએટ કોસ*, સીસીસી પર;:ા પાસ
તા.૧3/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૧૮ વષ* થી
ઓછ; નહU અને ૩૫ વષ* થી વyુ ના હોવી જોઈએ.

૪

સમાજ સગઠક

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦

૩૧૩૪૦/-

Lેડ પે -૨૮૦૦/-

MSW/BSW/BRS/MRS/BA/MA (સમાજ શા| િવષય
ફરયાત), સીસીસી પર;:ા પાસ
તા.૧3/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૧૮ વષ* થી
ઓછ; નહU અને ૩૫ વષ* થી વyુ ના હોવી જોઈએ.

૫

ટાઉન sલાનર

૯૩૦૦-૩૪૮૦૦

૩૮૦૯૦/-

Lેડ પે -૪૪૦૦/-

બીઇ િસિવલ , સીસીસી પર;:ા પાસ
તા.૧3/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૧૮ વષ* થી
ઓછ; નહU અને ૩૫ વષ* થી વyુ ના હોવી જોઈએ.

૬

વાયરમેન કમ

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦

ઇલે}kuકલ

Lેડ પે -૧૯૦૦/-

૧૯૯૫૦/-

એચ.એચ.સી. પાસ,સરકાર' Vથાપેલ ઔધોગીક તાલીમ
સંVથાઓ પૈક;ની કોઈપણ માથી મેળવેલ વાયરમેન અથવા
ઈલે}kuિશયન Pુ ં 8માણપB
તા.૧3/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૧૮ વષ* થી
ઓછ; નહU અને ૩૩ વષ* થી વyુ ના હોવી જોઈએ.

૭

ફાયર

૫૨૦૦-૨૦૨૦૦

ઈ7Vપેકટર

Lેડ પે -૨૪૦૦/-

૧૯૯૫૦/-

Vનાતક, નેશનલ ફાયર સવસ કોલેજ fૃહ મંBાલય ભારત
સરકારનો સબ ફાયર ઓKફસરનો કોસ* પાસ, સીસીસી
પર;:ાપાસ
તા.૧3/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારની ઉમર ૧૮ વષ* થી
ઓછ; નહU અને ૩૫ વષ* થી વyુ ના હોવી જોઈએ.

૩. રાu;યતા
રાu;યતા :ઉમેદવાર ભારતનો નાગKરક હોવો જોઇએ. અથવા કડોદરા નગરપા લકા નાં કમ*ચાર; ભરતી Ð
બઢતી નાં િનયમો વષ* ૨૦૧૬ -૧૭ ની જોગવાઇ @ુજબની રાu;યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
પાનાં નંબર : 3

કડોદરા નગરપા લકા,
રત Ð ૩૯૪3
લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭
૪. વયમયા*દા
દા : ૪.૧
૧ વય
વય-મયા
મયા*દામાં
ામાં ટછા
ટછાટ
છાટ :સામા7ય વગ*ની મKહલા ઉમેદવારો અનામત વગ*ના \ુiુષ તથા મKહલા ઉમેદવારો તેમજ માસૈિનક
શાKરર;ક િવકલાગ ઉમેદવારને નીચે @ુજબ િનયમોPુસાર ટછાટ મળવાપાB છે .
(૧) મા સૈિનક ઉમેદવારો ક' Sઓએ જલ, વા{ુ અને Vથળની આમ ફોસસમાં ઓછામાં ઓછા છ માસની સેવા
કર; હોય અને મા સૈિનક તર;ક'P ુ ં સ:મ અિધકાર;Pુ ઓળખકાડ* અને KડVચા

ુ ધરાવતા હોય તો
ક

ઉ૫લી વયમયા*દામાં તેઓએ બMવેલ ફરજનો સમયગાળા ઉ૫રાત Bણ વષ* ુધીની ટછાટ મળશે.
(૨) S તે સંવગ*ની જ3યાઓ માટ' સામા7ય વગ*ની મKહલા ઉમેદવારોને મKહલા તર;ક'ની પાંચ વષ*ની ટછાટ
મળવાપાB થશે.
(૩) S સંવગ*ની જ3યાઓ પૈક; S તે અનામત વગ*ના ઉમેદવારો માટ' જ3યાઓ અનામત દશાવેલ છે તેવા
વગ*ના \ુiુષ ઉમેદવારોને પાંચ વષ*ની ટછાટ અને મKહલા ઉમેદવારોને અનામત વગ* તર;ક'ની પાંચ અને
મKહલા તર;ક'ના પાંચ વષ* મળ; _ુલ-૧૦ (દશ) વષ*ની ટછાટ મળવાપાB થશે. પરmુ ં S સંવગ*ની
જ3યાઓમાં S તે અનામત વગ* માટ' અનામત જ3યા દશા*વેલ નથી તેવા વગ*નાં \ુiુષ ઉમેદવારોને કોઇ
ટછાટ મળશે નહU માB મKહલા ઉમેદવારોને મKહલા તર;ક'ના પાંચ વષ*ની ટછાટ મળવાપાB થશે.
(૪) S સંવગ,ની જ3યા માB બનઅનામત- સામા7ય વગ* માટ'ની છે તેવી જ3યાઓ માટ' અનામત વગ*ના
ઉમેદવારો પોતાની ઉમેદવાર; નોધાવી શkશે / અરપBક ભર; શkશે. પરmુ ં તેઓને વયમયા*દા માં કોઇ
ટછાટ મળશે નહU. માB મKહલા ઉમેદવારોને મKહલા તર;ક'ના પાંચ વષ*ની ટછાટ મળવાપાB થશે.
(૫) સામા7ય વગ* ના િવkલાંગ \ુiુષ ઉમેદવારોને ૧૦ વષ*ની ટછાટ મળવાપાB થશે.
(૬) સામા7ય વગ* ના િવkલાંગ મKહલા ઉમેદવારો ૧૫ વષ*ની ટછાટ મળવાપાB થશે.
(૭) અનામત વગ*ના િવkલાંગ \ુiુષ ઉમેદવારોને S તે સંવગ*માં S તે અનામત વગ* માટ' જ3યાઓ અનામત
હશે તેવી ક'ટ'ગર;ના િવkલાંગ \ુiુષ ઉમેદવારોને ૧૫ વષ*ની ટછાટ મળવાપાB થશે. જયાર' S તે સંવગ*માં
અનામત વગ* માટ' જ3યાઓ અનામત ન હોય તેવા સવગ*માં S તે અનામત વગ*ના િવkલાંગ \ુiુષ
ઉમેદવારોને ૧૦ વષ*ની જ ટછાટ મળવાપાB થશે.
(૮) અનામત વગ*નાં િવkલાંગ મKહલા ઉમેદવારોને S તે સંવગ* S તે અનામત વગ* માટ' જ3યાઓ અનામત
હશે તેવી ક'ટ'ગર;ના િવkલાંગ મKહલા ઉમેદવારોને ૨૦ વષ*ની ટછાટ મળવાપાB થશે. જયાર' S તે
સંવગ*માં અનામત વગ* માટ' જ3યાઓ અનામત ન હોય તેવા સંવગ*માં S તે અનામત વગ*ના િવkલાંગ
મKહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષન
* ી જ ટછાટ મળવાપાB થશે.
(૯) S સંવગ*ની જ3યાઓમાં S.E.B.C. ક'ટ'ગર; (શા.શૈ.૫.વગ*)ના ઉમેદવારો માટ' જ3યાઓ અનામત છે તેવા
S.E.B.C. ક'ટ'ગર; (શા.શૈ.પ. વગ)* ના ઉમેદવારોએ નોન-K[મીલેયર સટKફક'ટ માટ' િનયત થયેલ આવકના
આધાર' રાજય સરકારની નોકર; માટ' (પKરિશઠ-4 @ુજબ fુજરાતી ન@ ૂનામાં) કઢાવેલ નોન-K[મીલેયર
સટKફક' ટ તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬ થી તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૮ દરHયાન મેળવેલ હોય તેY ુ ં 8માણપB ધરાવતા હશે તો
જ ઉ૫લી વયમયા*દામાં ટછાટ તેમજ ક'ટ'ગર;ની અનામત જ3યાનો લાભ મળશે. (અLેમાં મેળવેલ નોનK[મીલેયર સટKફક'ટ કોઈપણ સંજોગોમાં મા7ય ગણવામાં આવશે નKહ.) અ7યથા તેઓ સામા7ય ક'ટ'ગર;ના
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કડોદરા નગરપા લકા,
રત Ð ૩૯૪3
લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭
ઉમેદવાર તર;ક'

ઉમેદવાર; નbધાવી શકશે. અને તે

KકVસામા વયમયા*દા

માંથી

@ુkત

તેમજ

અનામત `3યા પર પસંદગી નો લાભ મળવાપાB થશે નહ;.
(૧૦) અનામત વગ*ના તમામ ઉમેદવારોએ Mિત અગેP ુ 8માણપB fુજરાત સરકાર )ારા વખતો વખત િનયત
કર' લ ન@ ૂનામાં મેળવેલ હોYુ ં જોઈશે.
(૧૧) S તે વગ*ના મા સૈિનક ઉમેદવારો િસવાય અ7ય તમામ વગ*ના ઉમેદવારો માટ' ઉ૫લી વયમયા*દામાં
િનયમોPુસાર મળવાપાB ટછાટ સાથેની ઉમર કોઇ૫ણ સંજોગોમાં િનયત તાર;ખે ૪૫ વષ*થી વધવી જોઇએ
નહ;.
૪.ર
ર શાર;Kરક ખોડખાપણમા ઉમેદવાર; કરતા ઉમેદવારો માટ' સXુનાા.
(૧) Mહ'રાતમાં દશા*વેલ શાર;Kરક ખોડખાપણ Sવી ક', rધ]વ / ઓછ; ટ;વાળા aવણની ખામીવાળા,
હલનચલનની િવકલાગતા / મગજનો લકવો (૪૦ ટકા ક' તેથી વyુ અને ૧૦૦ ટકા ુધીની (Profound /
Total) િવકલાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ િવકલાંગતા ધરાવતા હોવા rગેP ુ ં િસિવલ સનPુ ં સKટKફક'ટ હશે
તો જ િવકલાંગતા ઉમેદવાર તર;ક' મા7ય ગણાશે અને ઉ૫લી વયમયા*દા અને અનામતનો લાભ મળશે.
(૨) અર કરતી વખતે કોઈ 8માણપB જોડવાના નથી પરmુ ં અરપBકમાં જOર; િવગતો ભરવાની રહ'શ.ે
આ ક'ટ'ગર;મા અર કરનારા ઉમેદવારો આવા 8માણપBો ધરાવતા હોય તેમણે જ િવકલાગ ઉમેદવારની
ક'ટ'ગર;મા અર કરવાની રહશે.
(૩) S િવકલાંગ ઉમેદવારો લહ;યાની મદદ િસવાય પર;:ા આપી શક' તેમ ન હોય તેવા ઉમેદવારોએ કોઇપણ
પર;:ાના સમય પહ'લા ક'7 સચાલકને ર+ૂઆત કર; લહ;યાની મદદ માટ'ની જOર; મં+ૂર; મેળવી લેવાની
રહ'શે.
(૪) શાર;Kરક અશકત rગે સામા7ય વહ;વટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પKરપB nમક: પરચ- ૧૦૨૦૦૮૪૬૯૫૪૦-ગ-ર થી િનયત થયેલ તથા વખતો વખતના પKરપBથી િનયત થયેલ ન@ ૂનામાં સરકાર;
હોVપટલના ુિ87ટ'7ડ'7ટ / િસિવલ સન / મેડ;કલ બોડ* Nવારા આપવામાં આવેલ 8માણપB મા7ય
ગણવામાં આવશે. અર કરતી વખતે કોઈ 8માણપB જોડવા નાં નથી

પરmુ ં આ ક'ટ'ગર;માં અર

કરનાર ઉમેદવારો આવા 8માણપB ધરાવતા હોય તેમણે જ િવkલાંગ ઉમેદવારની ક'ટ'ગર;માં અર
કરવાની રહ'શે.
૪.૩
૩ મા સૈિનક
િનક તર;ક' ઉમેદવાર; કરતા ઉમેદવારોને સXુનાા.
િન
૧) મા સૈિનક ઉમેદવારો ક' Sઓએ જલ, વા{ુ અને Vથળની આમ ફોસસમા ઓછામાં ઓછા છ માસની
સેવા કર; હોય અને મા સૈિનક તર;ક'P ુ ં સ:મ અિધકાર;Pુ ઓળખકાડ* અને KડVચા

ુ ધરાવતા હોય તો
ક

ઉ૫લી વયમયા*દામાં તેઓએ બMવેલ ફરજનો સમયગાળા ઉ૫રાત Bણ વષ* ુધીની ટછાટ મળશે
૨) મા સૈિનક િસવાય તમામ ક'ટ'ગર;ના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયા*દા મળવાપાB ટછાટ સાથેની ઉમર
િનયત તાર;ખે કોઇ ૫ણ સજોગોમમાં ૪૫ વષ* કરતા વધવી જોઇએ નKહ.
૪.૪
૪ વયમયા*દા માટ'ની િન
િનધા
ર;ત તાર;ખ :
ધા*ર;ત
તમામ ઉમેદવારોના KકVસામાં વયમયા*દા તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૮ની Vથિત Nયાનમાં લેવામમાં આવશે. અ7ય
તમામ બાબતો માટ' પણ cut off date તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૮ ની ગણવાની રહ'શે.
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કડોદરા નગરપા લકા,
રત Ð ૩૯૪3
લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭

૫. શૈ: ણક લાયકાત / વયમયા*દાા/ વધારાની લાયકાત માટ' ની
ની િનધા*Kરત તાર;ખ :Mહ'રાતમાં દશા*વેલ તમામ સંવગ*ના ઉમેદવારોના KકVસામાં શૈ: ણક લાયકાત, વયમયા*દા અPુભવ નોનK[મી લયર સટ. અને અ7ય જOર; લાયકાત માટ' તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૮ ની Vથિત Nયાનમાં લેવામાં આવશે.

૬. પર;:ા ફ; :•

' લ “ચીફ ઓKફસર કડોદરા
અરપBક સાથે O ૫૦૦/- (પાંચસો \ ૂરા) નો Kડમાંડ &ાટ નોન Kરફંડબ
નગરપા લકા” નામનો મોકલવાનો રહ'શે.

•

ફોમ* ભરતી વખતે ક'ટ'ગર; દશા*વી તમામ ઉમેદવારોએ પર;:ા ફ; ભરવાની રહ'શે.

•

અPુ ૂ ચત

Mિત, અPુ ૂ ચત જનMિત, સામાક અને શૈ:ણક ર;તે પછાત વગ,* મા સૈિનક

તમામ ક'ટ'ગર;ના, શાર;Kરક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ ક'ટ'ગર;નાએ પર;:ા ફ;
૫૦% ભરવાની રહ'શે.
•

અ7ય કોઈ પણ ર;તે ફ; Vવીકારવામાં આવશે નહU.

•

પર;:ા ફ; ભયા* બાદ Kરફંડ મળવાપાB નથી તેમજ તે ફ; અ7ય કોઈ પર;:ા માટ' અનામત તર;ક'
રાખવામાં આવશે નહU. પર;:ા ફ; ભરવાપાB ઉમેદવારોની ફ; ભયા* વગરની અર કડોદરા
નગરપા લકા Nવારા રદ કરવામાં આવશે.

૭. પર;:ા પિત :કડોદરા નગરપા લકા Nવારા િનયત સમયમયા*દામાં મળે લ અરઓની 8ાથિમક ચકાસણી (એક
કરતા વyુ અર કર' લ છે ક' ક'મ ? અને પર;:ા ફ; ભર' લ છે ક' ક'મ ?) કર;ને લાયક ઉમેદવારોની પર;:ા
પિત O.M.R. – M.C.Q. અPુસાર રહ'શે.
[મ ૧ માટ' અયાસnમ અને fુણભાર નીચે @ુજબનો રહ'શે.

[મ

િવષય

fુણ

૧

સામા7ય ાન : fુજરાતનો ઇિતહાસ,  ૂગોળ અને સંV_ૃિત, ભારતPુ ં ૩૫

સમયગાળો

બંધારણ,રમતગમત, સામા7ય િવાન, વત*માન 8વાહો, કોHs{ુટરને
લગmુ ં સામા7ય ાન, પયા*વરણ, Mહ'ર વહ;વટ, સરકાર; યોજનાઓ,

૬૦ િમિનટ

પંચાયતી રાજ અને ડ;ઝાVટર મેનેજમે7ટ વગેર'
૨

fુજરાતી સાKહ]ય , fુજરાતી યાકરણ

૨૦

૩

rLે યાકરણ

૧૫

૪

ગા ણિતક કસોટ;ઓ અને ટ'Vટ ઓફ ર;ઝનીગ

૩૦

_ુલ fુણ

૧૦૦

અયાસ[મ Pુ ં િવયષવVmુ ધોરણ Ð ૧૨ H.S.C ની સમક: રહ'શે.
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કડોદરા નગરપા લકા,
રત Ð ૩૯૪3
લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭
[મ ૨ થી ૭ માટ' અયાસnમ અને fુણભાર નીચે @ુજબનો રહ'શે.

[મ

િવષય

fુણ

૧

સામા7ય ાન : fુજરાતનો ઇિતહાસ,  ૂગોળ અને સંV_ૃિત, ભારતPુ ં ૨૫

સમયગાળો

બંધારણ, રમતગમત, સામા7ય િવાન, વત*માન 8વાહો, કોHs{ુટરને
લગmુ ં સામા7ય ાન, પયા*વરણ, Mહ'ર વહ;વટ, સરકાર; યોજનાઓ,

૬૦ િમિનટ

પંચાયતી રાજ અને ડ;ઝાVટર મેનેજમે7ટ, ગા ણિતક કસોટ;ઓ અને
ટ'Vટ ઓફ ર;ઝનીગ વગેર'
૨

fુજરાતી સાKહ]ય , fુજરાતી યાકરણ

૨૦

૩

rLે યાકરણ

૧૫

૪

જ3યાની તાંિBક શૈ: ણક લાયકાતને સંબિં ધત િવષયPુ ં ાન

૪૦

_ુલ fુણ

૧૦૦

અયાસnમPુ ં િવષયવVmુ સંબિં ધત સંવગ*ના ભરતી િનયમોમાં S લyુતમ શૈ: ણક લાયકાત િનયત કરવામાં
આવેલ છે તેની સમક: રહ'શે.
(૧) O.M.R. – M.C.Q. પિતની Vપધા*]મક લે ખત કસોટ;
નોધ : (i) પર;:ા Multiple Choice Question (MCQ ) અને Optical Mark Reader(OMR) પિત
રહ'શે. (ii) દર' ક 8aનો ૦૧ (એક) fુણ રહ'શે. (iii) ઉમેદવાર' બધા 8aનો જવાબ આપવાના રહશે. (iv) ખોટા
િવકhપવાળા, એકથી વyુ િવકhપ દશા*વેલ , છે કછાકવાળા િવકhપદ;ઠ તથા ખાલી છોડ; દ;ધેલ જવાબદ;ઠ
મેળવેલ fુણના માઇનસ ૦.ર૫ fુણ કમી કરવામાં આવશે. નેગેટ;વા માKકગ લાfુ પડશે.
8aપBમાં ક'ટલાક 8a fુજરાતીમાં અને ક'ટલાક rLેમાં રહ'શે.

૮. સામા7ય શરતો :
(૧) ઉમેદવાર' Mહ'રાતમાં દશા*વેલ સંવગ* પૈક; એક અથવા એકથી વધાર' સંવગ* માટ' અર કર; શકશે અને
તેઓએ એક સંવગ* માટ' એક જ વખત અર કરવાની રહ'શે. દર' ક સંવગ* માટ' અલગ અલગ અર
કરવાની રહ'શે.
(૨) Mહ'રાતમાં દશા*વેલ જ3યાઓ માટ' અને તેની સંcયામાં વધ Ð ધટ થવાની શeતા રહ'શે.
(૩) કોઈ પણ ઉમેદવાર જો એક જ સંવગ* માટ' એકથી વyુ અર કરશે તો તેમની અર રદ કરવા અગે
િનણ*ય કરવાની સતા નગરપા લકાની રહ'શે.
(૪) Mહ'રાતમાં S ક'ટ'ગર;ના ઉમેદવારો માટ' જ3યાઓ અનામત છે તેવી ક'ટ'ગર;ના ઉમેદવારને જ ઉ૫લી
વયમયા*દા ટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાB ટછાટ ગણતર;માં લીધા બાદ વyુમાં વyુ ૪૫ વષ*થી વધે
નહU તે ર;તે જ ઉ૫લી વયમયા*દામાં ટછાટ મળશે.
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કડોદરા નગરપા લકા,
રત Ð ૩૯૪3
લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭
(૫) અનામત વગ*ના ઉમેદવારો જો બન અનામત જ3યા માટ' અર કરશે તો આવા ઉમેદવારોને
વયમયા*દામાં ટછાટ મળશે નહU.
(૬) બન અનામત તથા અનામત વગ,ની મKહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવા પાB ટછાટ ગણતર;માં
લીધા બાદ વyુમાં વyુ ૪૫ વષ*ની ઉમર ુધી જ ઉ૫લી વયમયા*દામાં ટછાટ મળશે.
(૭) (૧)અનામત વગ*ના ઉમેદવારોએ Mિત અગેP ુ ં સ:મ સતાિધકાર;Pુ ં 8માણપB fુજરાત સરકાર Nવારા
વખતો વખત િનયત કર' લ ન@ ૂના @ુજબ મેળવેલ હોYુ ં જોઈએ. (૨) સા.અને શૈ.૫.વગ*ના ઉમેદવારોએ
ઉત વગ*માં સમાવેશ ન થતો હોવા અગેP ુ ં સામાક 7યાય અને અિધકારતા િવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦
ના ઠરાવ nમક : સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી િનયત થયેલ પKરિશઠ ૪ (fુજરાતી) ના ન@ ૂનામાં
તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૬થી અર કરવાની છે hલી તા. ૧૩/૦૪/૨૦૧૮ દરHયાન મેળવેલ અસલ 8માણપBોનો
નંબર અને તાર;ખ અર કરતી વખતે દશા*વવાની રહ'શે. (rLેમાં મેળવેલ 8માણપB મા7ય ગણાશે
નહU.) સ:મ અિધકાર;

Nવારા અપાયેલ આYુ ં 8માણપB

ર+ુ ન કર; શકનાર ઉમેદવારો સામા7ય

ઉમેદવારો માટ' ન; થયેલ વયમયા*દામાં આવતા નહU હોય તો તેઓની ઉમેદવાર; રદ થશે. સામાક અને
શૈ: ણક ૫છાત વગ*ના ઉમેદવારોએ રાજયસરકારની નોકર; માટ' મા7ય કરાયેલ પKરિશઠ ૪ (+ૂનો
પKરિશઠ-ક)ના િનયત ન@ ૂનામાં (fુજરાતી) નોન K[મી લયર સટ અસલ 8માણપBોની ચકાસણી સમયે
ર+ૂ કરવાના રહ'શે.
(૮) જો સામાક અને શૈ: ણક ર;તે ૫છાત વગ*ના ઉમેદવાર' આYુ ં 8માણપB નગરપા લકા )ારા અસલ
8માણપBો ચકાસણી સમયે ર+ુ કર' લ નKહ હોય તો તેમજ તેઓ બન અનામત ઉમેદવાર તર;ક'ની
વયમયા*દામાં આવતા નહU હોય તો તેઓની અર િવચારણા હ'ઠળ લેવામાં આવશે નહU.
(૯) પર;:ા ફ; ભયા* બાદ ર;ફડ મળવાપાB નથી તેમજ તે ફ; અ7ય કોઈ પર;:ા માટ' અનામત તર;ક'
રાખવામાં આવશે નહU. તથા અર કયા* બાદ ૫રત ખેચી શકશે નહU.
(૧૦) બન અનામત વગ*ના ઉમેદવારોએ િનયત ફ; ભર' લ નહU હોય તો તેઓની અર િવચારણા હ'ઠળ લેવામાં
આવશે નહU.
(૧૧) આગળની ભરતી 8K[યા સદભ નગરપા લકા Nવારા આપવામાં આવતી જOર;  ૂચનાઓ જોવા માટ'
નગરપા લકાની વેબસાઇટ અવાર- નવાર જોતા રહ'Y ુ ં
(૧૨) એલેKટકસ (u'ક અને Kફhડ રમતો સKહત), બેડિમ7ટન, બાVક'ટબોલ, K[ક'ટ, ટબોલ, હોક;, Vવમીગ,
ટ'બલટ'િનસ, વોલીબોલ, ટ'િનસ, વેઇટ લફKટગ, ર' સ લગ, બોકિસગ, સાઈક લગ , મને}Vટkસ, +ુડો,
રાઇફલ ુKં ટગ, કબ;, ખોખો, તીરં દા, ઘોડ'સવાર;, ગોળાફ'ક, નૌકાVપધા*, શતરં જ, હડબોલની રમતોખેલ_ુદમાં (૧) રાu;ય / તરરાu;ય અથવા (૨) તર {ુિનવિસટ; અથવા (૩) અ ખલ ભારત શાળા
સંધ Nવરા યોMતી Vપધા*ઓમાં 8િતિનિધ કર' લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અLતા આપવા માટ'
તેમને Vપધા*]મક લે ખત પર;:ામાં મેળવેલ _ુલ fુણનાં ૫ (પાંચ ) ટકા fુણ ઉમેર; આપવામાં આવશે.
(૧૩) સામા7ય વહ;વટ િવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ nમાક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/ ૨૨૧૩/ગ.ર માં
િનદ¡ િશત 8વત*માન િનયમો અPુસાર િવધવા મKહલા ઉમેદવારો માટ' પસદગીમાં અLતા આપવા માટ'
તેમને મેળવેલ _ુલ fુણના ૫% (પાચ ટકા) fુણ ઉમેર; આ૫વામાં આપશે. ૫રmુ ં તેઓએ ભરતી અને
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કડોદરા નગરપા લકા,
રત Ð ૩૯૪3
લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭
િનમp ૂક ના સમયે \ુન:લ3ન કર' લા ન હોવા જોઇએ.અને તે rગે કડોદરા નગરપા લકા માંગે ]યાર' તમામ
\ુરાવા અસલમાં ર+ુ કરવાના રહ'શે..
(૧૪) કડોદરા નગરપા લકા તરફથી આ૫વામાં આવતી જOર;  ૂચનાઓ જોવા માટ' નગરપા લકાની વેબસાઇટ
અવારનવાર જોતા રહ'Y.ુ ં
(૧૫) પર;:ાનાં Vથળે ઉમેદવાર' પોતાના ખચ હાજર થવાPુ ં રહ'શે.
(૧૬) પર;:ા માટ'ના Vથળ, સમય અને તાર;ખા નગરપા લકા Nવારા ન; કરવામાં આવશે.

૯. સામા7ય  ૂચનાઓ :
(૧) ઉમેદવાર' અરમાં ભર' લ િવગતો સમL ભરતી 8Kકયા માટ' આખર; ગણવામાં આવશે. અને 
િવગતોના આધાર' જ પર;:ામાં 8વેશ આપવામાં આવશે.
(૨) શૈ: ણક લાયકાત, કોHs{ુટરની Mણકાર;, Qમર, Mિત (ક'ટ'ગર;-SC,ST,SEBC), મા સૈિનક, Vપો¢સ*,
શાર;Kરક ખોડખાપણ અને અ7ય બાબતનોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ 8માણપBોને આધાર' અરમાં ભર' લ
ે િવગતોના સમથ*નમાં
િવગતો સમL ભરતી 8K[યા માટ' આખર; ગણવામાં આવશે. અરમાં દશા*વલ
8માણપBો અને \ુરાવાઓ કડોદરા નગરપા લકા માંગે ]યાર' ઉમેદવાર' અસલમાં (ઝેરો: નકલો સહ;ત) ર+ુ
કરવાના રહશે. એવા \ુરાવા ર+ુ નહ; કર; શકનાર ઉમેદવારPુ ં અરપBક S-તે તબકક'થી ‘‘રદ ગણવામાં
આવશે.
(3) અરજદાર' અર પBકમાં દશા*વેલ Mિત માં પાછળથી Mિત બદલવાની ર+ૂઆત Lા£ રાખવાંમાં આવશે
નહU.
(૪) ઉમેદવાર અરપBકમાં S ફોટો (૨ ફોટા) ચbટાડ'લ છે , તેની પાસપોટ* સાઇઝના ફોટાની એક કરતા વyુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ Mહ'રાત - સંવગ*ની સમL ભરતી 8K[યામાં તે જ ફોટાની કોપીનો
ઉપયોગ કરવાનો રહ'શે. (Sમ ક' ૫ર;:ા સમયે હાજર;૫Bકમાં લગાવવો તેમજ અસલ 8માણપBોની
ચકાસણી સમયે પણ તે જ ફોટાની કોપી ર+ુ કરવાની રહ'શે.)
(૫) ઉમેદવાર અરપBક ભરતી વખતે S મોબાઇલ નંબર દશા*વે છે તે નબંર ચા¤ુ જ રાખવો. ભિવયમાં
નગરપા લકા તરફથી આ પર;:ાને સંબિધત ૫ર;:ાલ:ી  ૂચનાઓ ઉમેદવારને આ દશા*વેલ નંબરના
મોબાઇલ ૫ર SMS થી મોકલવામાં આવશે તેથી દશા*વેલ મોબાઇલ નંબર બદલવો નહ;.
(૬) ફ;કસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાંચ) વષ*ના અજમાયશી ધોરણે જ3યા ઉ૫ર િનમp ૂક સતાિધકાર;
Nવારા િનમpકં ૂ આsયેથી આ જ3યાના નગરપા લકાના ભરતી બઠતી િનયમો @ુજબ િનમpકં ૂ આપવામાં
આવશે.
(૭) આખર; પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમpકં ૂ સતાિધકાર; ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમpકં ૂ મેળવાને પાB
ઠરશે.
(૮) ઉમેદવાર પોતે મેર;ટ યાદ;માં સમાિવટ થવા માBથી સંબિધત જ3યા ઉ૫ર િનમpકં ૂ મેળવવાનો દાવો
કરવાને હકકદાર થશે નKહ. િનમpકં ૂ કરનાર સતાિધકાર;ને પોતાને એવી ખાતર; થાય ક' Mહ'ર સેવા સાO તે
કડોદરા નગરપા લકાની ભરતી બઢતીના ઠરાવેલ િનયમોPુસાર યો3ય જણાતો નથી.તો S તે તબકક' આવા
ઉમેદવારને તેની િનમpકં ૂ ‘રદ’ કર;ને ૫ડતો @ ૂક; શકશે. િનમpકં ૂ બાબતે તેઓનો િનણ*ય આખર; ગણાશે.
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લકા કડોદરા,
કડોદરા તા.
તા. પલસાણા.
પલસાણા. . ુરત
૩૯૪3૨૭
(૯) આ ભરતી 8K[યા ઉકત જણાવેલ જ3યાઓ 8વતમાન ભરતી િનયમો - ભરતી પર;:ા િનયમોને આિધન
રહ'શે.
(૧૦) આ Mહ'રાત કોઇ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક' તેમાં ફ'રફાર કરવાની આવZયકતા ઉભી થશે તો તેમ
કરવાનો નગરપા લકાને સં\ ૂણ* હકક / અિધકાર રહશે અને નગરપા લકા આ માટ' કારણો આ૫વા બંધાયેલ
રહ'શે નહ;. તેમજ તેવા સંજોગોમાં ભર' લ અર અને ૫ર;:ા ફ; ૫રત મળવાપાB થશે નહ;.
(૧૧) કડોદરા નગરપા લકાની વેબસાઇટ www.kadodaranagarpalika.org િનયિમતપણે જોતા
રહ'વા ઉમેદવારોને ખાસ ભલામણ છે .
(૧૨) આ Mહ'રાત અ7વયે સંભવત પર;:ાPુ ં આયોજન સને ૨૦૧૮ ના મે માસ દરિમયાન કરવામાં આવશે, તે
Nયાને લઇ ઉમેદવારોએ પર;:ાલ:ી તૈયાર; કરવી. આમ છતાં પર;:ાના આયોજનની તાર;ખ બાબતે જOર
જણાયે નગરપા લકા ફ'રફાર કર; શકાશે.
(૧૩) આ ભરતી 8K[યા સં\ ૂણ*પણે S તે સંવગ*ના 8વત*માન ભરતી િનયમોને આિધન રહ'શે.
(૧૪) કડોદરા નગરપા લકા S કોઇ ઉમેદવારને ;
•

તેને ઉમેદવાર; માટ' કોઇ૫ણ 8કાર' ટ'કો મેળવવા માટ' એટલે ક' નગરપા લકાના અNય:, સય અથવા
કોઈ અિધકાર; ૫ર 8]ય: ક' ૫રો: લાગવગ લગાડવાનો 8યાસ કરવા માટ',

•

બીMPુ ં નામ ધારણ કરવા માટ',

•

બીM પાસે પોતાPુ ં નામ ધારણ કરાવવા માટ',

•

બનાવટ; ખોટા દVતાવેજો અથવા Sની સાથે ચેડા કરવામાં આયા હોય તેવા દVતાવેજો સાદર કરવા
અથવા ગેરર;િત આચરવા માટ',

•

યથાથ* અથવા ખોટા અથવા મહ]વની માKહતી પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ',

•

ં માં અ7ય કોઇ અિનયિમત અથવા અયો3ય સાધનનો
૫ર;:ા માટ' તેની ઉમેદવાર;ના સંબધ

આaય

લેવા માટ',
•

૫ર;:ા દરHયાન ગેરયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ' એટલે ક' અ7ય ઉમેદવારની ઉતરવહ;ની
નકલ કરવા, \ુVતક, ગાઇડ, કા૫લી ક' તેવા કોઇ૫ણ છાપેલા ક' હVત લ ખત સાKહ]યની મદદથી અથવા
વાતચીત Nવારા નકલ કરવા ક' ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર;િતઓ પૈક; કોઇ૫ણ ગેરર;િત
આચરવા માટ',

•

લખાણોમાં અલલ ભાષા અથવા બીભVત બાબત સKહતની અ8Vmુત બાબત લખવા માટ',

•

OMR ઉતરપBમાં પોતાની ઓળખ ૂચક કોઇપણ 8કારની િનશાની, લખાણ, આhફાબેટ, ચ7હ ક'
Sનાથી ઓળખ 8Vથાિપત થાય તેવા 8યાસ કરવા માટ',

•

૫ર;:ા ખંડમાં અ7ય કોઇ ર;તે ગેરવત*pકં ૂ કરવા માટ',

•

૫ર;:ાના સંચાલન કરવા માટ' રોક'લા Vટાફને સીધી ક' આડકતર; ર;તે હ'રાન કરવા અથવા શાર;Kરક
ર;તે ઇM કરવા માટ',

•

\ ૂવ*વત ખંડોમાં િનKદ ટ કર' લા તમામ અથવા કોઇ૫ણ _ૃ]ય કરવાનો 8ય]ન કરવા માટ' અથવા આવા
8સંગે મદદગાર; કરવા માટ', અથવા
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(૧૪) ૫ર;:ા માટ' તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના 8વેશપBમાં આપવામાં આવેલી કોઇ૫ણ સXુનાનો ભંગ કરવા
માટ' દોિષત ઠયા* હોય તો અથવા દોિષત હોવાPુ Mહ'ર ક{ુ* હોય તો તે ફોજદાર; કાય*વાહ;ને પાB થવા
ઉપરાંત કડોદરા નગરપા લકા, તે S ૫ર;:ાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫ર;:ામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે.
(૧૫) સરકાર;/સરકાર હVતકની સંVથાઓ Nવારા ઉમેદવાર કયાર' ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને
ગેરલાયકાતનો સમય ચા¤ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર આપોઆપ રદ થવાને પાB બનશે.
(૧૬) નીચે દશા*યા @ુજબની અરઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદ; માB ટાંત VવOપે છે .S સં\ ૂણ* નથી)
•

િનયત ન@ ૂના @ુજબ અર કર' લ ન હોય

•

અરમાં દશા*વેલ િવગતો અyુર; ક' અસંગત હોય

•

અરમાં ઉમેદવાર' સહ; ક' પાસપોટ*સાઇઝનો ફોટો ચbટાડ'લ ન હોય

•

અર ફ'કસથી, ઇ-મેલથી અથવા પોVટથી મોકલાવેલ હોય

•

ુ ; ફ; ન ભર' લ હોય
બનઅનામત વગ*ના ઉમેદવાર' \ ૂર' \ર

•

અPુ ૂ ચત Mિત, અPુ ૂ ચત જન Mિત, સામાક શૈ: ણક પછાત વગ*, શાર;Kરક ખોડખાંપણ ધરાવતા
ઉમેદવાર તેમજ મા સૈિનક તેઓની ક'ટ'ગર; rગેP ુ ં 8માણપB ધરાવતા ન હોય

•

સામાક શૈ: ણક પછાત વગ*ના ઉમેદવાર Mહ'રાતમાં દશા*વેલ સમયગાળાPુ ં નોન-K[િમલીયર
8માણ૫B ધરાવતા ન હોય.

(૧૭) આ Mહ'રાત તથા ભરતી 8K[યામાં કોઇપણ કારણોસર તેમાં ફ'રફાર કરવાની ક' રદ કરવાની આવZયકતા
ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો નગરપા લકાને સં\ ૂણ* હકક/અિધકાર રહ'શે અને નગરપા લકા આ માટ' કારણો
આપવા બંધાયેલ રહ'શે નહU.
(૧૮) 7યાય:ે
7યાય:ેB પલસાણા . ુરત રહ'શે.
તાર;ખ : ૨૮/૦૩/૨૦૧૮

ચીફ ઓKફસર

Vથળ : કડોદરા

કડોદરા નગરપા લકા
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