
 

 

લરવાડ નગયાલરકા,તા.જી.લરવાડ 
જાશયેાત 

 લરસાડ નગયાલરકાભાાં અગ્નનળભન સેલાના કભમચાયીઓની બયતી ભાટે ગજુયાત સયકાય , ળહયેી વલકાસ અને 
ળહયેી ગહૃવનભામણ વલબાગ , સલચલારમ , ગાાંધીનગયના ઠયાલ ક્રભાાંક ૨૦૧૮-૭૦-લ ાટમ , તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી ભાંજુય 
થમેર જનમાઓ ભાટે રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ જાહયેાત પ્રવસદ્ધ થમેથી ૩૦ દદલસ સધુીભાાં અયજી કયલાની યહળેે. 
ઉભેદલાયો ભાટેની ળૈક્ષલણક રામકાત અને ળાયીદયક મોનમતાના ધોયણો આ સાથે સાભેર છે. જે મજુફની મોનમતા ધયાલતા  
ઉભેદલાયોએ અયજી કયલાની યહળેે. લધ ુવલગત ભાટે નગયાલરકા કચેયીની ભહકેભ ળાખાભાાં સાંકમ કયલાનો યહળેે. 
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નાભ 

 

જગ્માની 
વખં્મા 

 

લગગ 
 

ળૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનનકર રામકાત, અન બલ 
તથા લમભમાગદા 

કેટેગયી મ જફ બયલાની થતી જગ્માઓ 

લફન અનાભત આ.ન.લ. વા.ળૈ..લ
. 

અન . 
જાનત. 

અન . 
જનજાનત. 

ક ર 

  સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી  

૧ નલબાગીમ 
પામય 

અનધકાયી 
 

૧ ૨ (૧) ળૈક્ષલણક રામકાત :- 
(I) ભાન્મ ય નનલવીટીના સ્નાતક 
(II) વીવીવી યીક્ષા ાવ  
(૨) ટેકનનકર રામકાત: 
(I) નેળનર પામય વનલિવ કરેજ, નાગ યન 
ડડનલઝનર પામય ઓડપવયન કગ ાવ 

 (II) શલેી ભટય વ્શીકર ચરાલલાન  ંલેરીડ 
રાઇવન્વ ધયાલતા શલા જઈએ. 
(૩) અન બલ: 
 પામય વેલાઓભા ંપામય ઓડપવય/સ્ટેળન 
ઓડપવય/વફ-ઓડપવય અથલા વભકક્ષ જગા  
ઉય વંગ નકયીન ચાય લગન અન બલ 
ધયાલતા શલા જઈએ. 
(૪) લમભમાગદા: ૪૫ લગથી લધ  નશીં 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



 

જાશયેાત અંગેની સ ચનાઓ 
 
૧. ઉયક્ત જગ્માઓ ભાટેની અયજી જાશયેાત પ્રનવધ્ધ થમેથી ૩૦ ડદલવ સ ધીભા ંચીપ ઓડપવયશ્રી , લરવાડ નગયાલરકા, તા.જી.લરવાડ ખાતે પક્ત યજીસ્ટય  
 સ્ટ અથલા  સ્ીડ સ્ટથી ભકરી આલાની યશળે.  
૨. અયજદાયે અયજી વાથે તાજેતયભા ંડાલેર ાવટગ  વાઇઝ પટા નગં-૦૧ , ળાા છડયાન  ંપ્રભાણત્ર ,ળૈક્ષલણક રામકાતથી સ્લપ્રભાલણત નકર યજ  
 કયલાની યશળેે. અનાભત લગગના ઉભેદલાયે જાનત અંગેન  ંવક્ષભ અનધકાયીશ્રી ન  ંપ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળે.  
૩. ઉયક્ત તભાભ જગ્માઓ ભાટે અયજી વાથે લફનઅનાભત લગગના અયજદાયે રૂ.૫૦૦/- ન ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ , ચીપ ઓડપવયશ્રી,લરવાડ નગયાલરકાના નાભથી 
 ભકરલાની યશળેે. અન સલૂચત જાનત , અન સ લચત જન જાનત તથા ળૈક્ષલણક છાતલગગના તથા આનથિક નફા લગગના ઉભેદલાયે ણ કઈ પી બયલાની યશળેે 
 નશીં.  
૪. અનાભત જાનતના ઉભેદલાયે તેની જાનત અંગેન  ં(અન .જાનત ,અન .જન જાનત ,વા.ળૈ.. તથા આનથિક યીતે નફા લગગ( EWS/લફ.અ.લ) અંગેન  ંગ જયાત 
 વયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી કયામેર નમ ના મ જફન  ંવયકાયશ્રીના વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર પ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળેે.તેભજ 
 વા.ળૈ..લગગના ઉભેદલાયએ યાજમ વયકાયની નકયી ભાટે કઢાલેર નન-ક્રીભીરેમય વડટિપીકેટ તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દયનભમાન ભેલેર 
 શમ  તેવ  ંપ્રભાણત્ર ધયાલતા ઉભેદલાયને કેટેગયીની અનાભત જગ્માન રાબ ભળે. 
૫. અયજી કલય ઉય જે જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શમ તે જગ્માન  નાભ સ્ષ્ટ દળાગલલાન  ંયશળેે.  
૬.  લમ ભમાગદા વયકાયશ્રીના નનનત નનમભ મ જફની યશળેે. તેભજ અનાભત લગગના ઉભેદલાયને વયકાયશ્રી ના નનમભ મ જફ ઉભયભા ંછૂટછાટ ભલા ાત્ર થળે.  
 અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખે નનમત ળૈક્ષલણક રામકાત , જરૂયી લમભમાગદા તથા નનમત અન બલ ધયાલતા શલા જઈએ. 
૭. દયેક જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયે અરગ અયજી કયલાની યશળેે.  
૮.  એક જ અયજીત્રકભા ંએક કયતા ંલધ  જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શળે ત અયજીત્રક યદ ગણલાભા ંઆલળે.  
૯. અયજીત્રક નગયાલરકાની ભશકેભ ળાખાભાથંી રૂફરૂભાં/લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ www.valsadmunicipality.com ય થી પભગ ડાઉનરડ કયી 
 ળકાળે.  
૧૦.  અધયૂી પી , વભમ ભમાગદા ફાદ ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નશીં અને આ અંગે કઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભા ંઆલળે નશીં.  
૧૧.  આ જાશયેાત તથા વભગ્ર બયતી પ્રડક્રમાભા ંકઈણ કાયણવય પેયપાય કયલાની કે વંણૂગ અથલા અંળત: યદ કયલાની આલશ્મકતા ઊબી થામ ત તેભ 
 કયલાની તથા વદંગી કયલી કે ન કયલી તે અંગે નગયાલરકાન વંણૂગ અફાનધત શક્ક/અનધકાય યશળેે.નગયાલરકા આ ભાટે કઈ કાયણ આલા  ભાટે 
 ફધંામેર યશળેે નડશ.જગ્માઓની વખં્મા અંદાજજત છે.જે પેયપાયને ાત્ર યશળેે.  
૧૨. અનાભત લગગના ઉભેદલાય વાભાન્મ જગ્મા ય અયજી કયે છે ત અનાભત ન કઈ રાબ ભલાાત્ર યશળેે નડશ.અને વાભાન્મ લગગના ઉભેદલાય તયીકેની 
 ળયત રાગ  ડળે.  
૧૩. ભાન્મ તભાભ વલંગગના ઉભેદલાયની સ્ધાગત્ભક યીક્ષા રેલાભા ંઆલળે.યીક્ષાન અભ્માવક્રભનનમાભકશ્રી ,અગ્ગ્નળભન વેલા દ્વાયા નનમત કમાગ મ જફન 
 યશળેે.જે અંગેની જાણ ભાન્મ ઉભેદલાયને અરગથી કયલાભા ંઆલળે.  
૧૪. વયકાયશ્રીના નીનત અન વાય લગગ-(૨) વલંગગના અનધકાયીઓની તેઓને ભલાાત્ર કામભી ગાય ધયણભા ંપ્રથભ ૨(ફે) લગ ભાટે અજભામળી નનભણ કં 
 આલાભા ંઆલળે.જમાયે લગગ-(૩) વલંગગના કભગચાયીઓની પ્રથભ નનભણ કં ૫(ાચં) લગના ડપકવગાયથી કયલાભા ંઆલળે.લગગ-(૩) વલંગગના 
 કભગચાયીઓન કયાયીમ વભમગા  ણગ થમેથી તેઓના નગયાલરકાના પ્રલતગભાન ધાયાધયણ અન વાય ગાય- બથ્થા ભલાાત્ર થળે.  
૧૫. (૧ )ળાયીડયક યીતે તદં યસ્ત શલા જઈએ.(૨) રાર ,રીરા યંગભા ંતપાલત જાણી ળકતા શલા જઈએ. (૩) ઉંચાઈ:-  ર  ભાટે:- તભાભ ઉભેદલાય -૧૬૫ 
 વે.ભી. અને  અન સ લચત જન જાનત  ભાટે -૧૬૨ વે.ભી. ,ભડશરા ભાટે :- તભાભ ઉભેદલાય -૧૫૮ વે.ભી. અને અન સ લચત જન જાનત ભાટે -૧૫૬ વે.ભી.(૪) 
 લજન:-  ર  ભાટે ૫૦ ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ ,ભડશરા ભાટે ૪૦ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ (૫) છાતી:- વાભાન્મ-૮૧વે.ભી. ,ફુરામેરી-૮૬વે.ભી.(પકત  ર  ભાટે) ,ઉયાતં 
 ળાયીડયક કવટીભા ંઉતીણગ થલાન  ંયશળેે.ળાયીડયક કવટીના ભાદંડની ભાડશતી લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ( www.valsadmunicipality.com) તથા 
 નગયાલરકાના નટીવફડગ ય મ કલાભા ંઆલળે.        
 

 

 જા.ન.ં        /                                 વભ્મ વલચલ વદંગી વનભનત અને ચીપ ઓદપસય 
તા.    -     -૨૦૨૧                                        લરસાડ નગયાલરકા ,   

 સ્થ.લરસાડ                                                                                                             લરસાડ.  
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લરવાડ નગયાલરકા,લરવાડ 
નલબાગીમ પામય અનધકાયીન  ંઅયજી પભગ 

 

પ્રનત, 

વભ્મ વલચલશ્રી, 
વદંગી વનભનત અને  
ચીપ ઓડપવય  
લરવાડ નગયાલરકા 
 

નલબાગીમ પામયની જગ્મા ય નનભણ કં આલા અંગેની ઉભેદલાય તયીકેને અયજી.  
 

ઉભેદલાયન  ંનાભ :- ..........................................................................................................................  

શારન  ંવયનામ  ં :-  ........................................................................................................................  

    .......................................................................................................................  

જન્ભ તાયીખ :-............................ ઉંભય/લગ........... ભફાઈર ન.ં................................  

જાનત:-......................... જ્ઞાનત/ેટા જ્ઞાનત ................................. કેટેગયી.......................  

 
ભાયી ળૈક્ષલણક અને અન્મ રામકાત નીચે મ જફ છે. 

ળૈક્ષલણક રામકાત યીક્ષા ાવ કમાગન   ંલગ ફડગ/ય નન.ન  ંનાભ ટકા/ગે્રડ 

ધયણ-૧૨(એચ.એવ.વી)    
સ્નાતક    
અન સ્નાતક     
નેળનર પામય વનલિવ કરેજ નાગ યન  
ડીલીઝનર પામય ઓડપવયન કગ 

   

 

અન બલ:- 
વસં્થાન  ંનાભ શદ્દ તાયીખ થી તાયીખ ક ર અન બલના લગ 

    

    

    

 

તાજેતયન યંગીન 

ાવટગ  વાઈઝન 
પટ 



 

શલેી ભટય વ્શીકર ડ્રાઈનલિંગ રામવન્વની નલગત:-  
 
અયજી પીની નલગત :- ડડભાન્ડ ડ્રાપટ ન ં....................તા..............................  

ફાશંધેયી 
આથી હ ં............................................................................................ ગાભ.......................... 

તાલ ક................... જીલ્ર.................. ખાતયી આ  ંછં કે ઉય જણાલેર તભાભ શકીકત ભાયી ઉત્તભ જાણ 
મ જફ વાચી અને ખયી છે.ઉયકત ભાડશતી જ ખટી જણાળે ત ભાયી ઉભેદલાયી આઆ યદ ગણાળે. 
  
તાયીખ :-           ઉભેદલાયની વશી  
 
લફડાણની નલગત:- 
(૧) ળાા છડમાન  ંપ્રભાણત્ર  
(૨) ધયણ-૧૨ ની ભાકગળીટ 
(૩) સ્નાતકની ભાકગળીટ  
(૪) ડડગ્રી પ્રભાણત્રની નકર  
(૫) નેળનર પામય વનલિવ કરેજ નાગ યન  ડીલીઝનર પામય ઓડપવયન કગન   ંપ્રભાણત્ર  

(૬) જાનતન દાખર  

(૭) ડ્રાઇનલિંગ રામવન્વની નકર  

(૮) અન બલના પ્રભાણત્ર    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

લરવાડ નગયાલરકા,તા.જી.લરવાડ 
જાશયેાત 

 લરસાડ નગયાલરકાભાાં અગ્નનળભન સેલાના કભમચાયીઓની બયતી ભાટે ગજુયાત સયકાય , ળહયેી વલકાસ અને 
ળહયેી ગહૃવનભામણ વલબાગ , સલચલારમ , ગાાંધીનગયના ઠયાલ ક્રભાાંક ૨૦૧૮-૭૦-લ ાટમ , તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી ભાંજુય 
થમેર જનમાઓ ભાટે રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ જાહયેાત પ્રવસદ્ધ થમેથી ૩૦ દદલસ સધુીભાાં અયજી કયલાની યહળેે. 
ઉભેદલાયો ભાટેની ળૈક્ષલણક રામકાત અને ળાયીદયક મોનમતાના ધોયણો આ સાથે સાભેર છે. જે મજુફની મોનમતા ધયાલતા  
ઉભેદલાયોએ અયજી કયલાની યહળેે. લધ ુવલગત ભાટે નગયાલરકા કચેયીની ભહકેભ ળાખાભાાં સાંકમ કયલાનો યહળેે. 
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જગ્માન  ં
નાભ 

 

જગ્માની 
વખં્મા 

 

લગગ 
 

ળૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનનકર રામકાત, અન બલ 
તથા લમભમાગદા 

કેટેગયી મ જફ બયલાની થતી જગ્માઓ 

લફન અનાભત આ.ન.લ. વા.ળૈ..લ
. 

અન . 
જાનત. 

અન . 
જનજાનત. 

ક ર 

  સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી  

૧ સ્ટેળન 
પામય  
ઓપીવય 

૧ ૩ 

 

(૧) ળૈક્ષલણક રામકાત: 
(I) ભાન્મ ય નનલવીટીના સ્નાતક 
(II)  વીવીવી યીક્ષા ાવ  

(૨) ટેકનનકર રામકાત: 
(I)નેળનર પામય વનલિવ કરેજ, નાગ યન 
સ્ટેળન ઓડપવય અને ઇન્સ્રક્ટયન કગ ાવને 
પ્રથભ વદંગી અથલા નેળનર પામય 
એકેડભી(AIILSG), પામય વનલિવ કરેજ 
નાગ યથી વફ પામય કગ ાવ(II)શલેી ભટય 
વ્શીકર ચરાલલાન  ંલેરીડ રાઇવન્વ ધયાલતા 
શલા જઈએ. 
(૩) અન બલ  
પામય વેલાઓભા ં વફ-ઓડપવય અથલા વભકક્ષ 
જગા ઉય વંગ નકયીન ત્રણ લગન 
અન બલ. 
(૪) લમભમાગદા: ૩૫ લગથી લધ  નશીં 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



 

જાશયેાત અંગેની સ ચનાઓ 
૧. ઉયક્ત જગ્માઓ ભાટેની અયજી જાશયેાત પ્રનવધ્ધ થમેથી ૩૦ ડદલવ સ ધીભા ંચીપ ઓડપવયશ્રી , લરવાડ નગયાલરકા, તા.જી.લરવાડ ખાતે પક્ત યજીસ્ટય  
 સ્ટ અથલા  સ્ીડ સ્ટથી ભકરી આલાની યશળે.  
૨. અયજદાયે અયજી વાથે તાજેતયભા ંડાલેર ાવટગ  વાઇઝ પટા નગં-૦૧ , ળાા છડયાન  ંપ્રભાણત્ર ,ળૈક્ષલણક રામકાતથી સ્લપ્રભાલણત નકર યજ  
 કયલાની યશળેે. અનાભત લગગના ઉભેદલાયે જાનત અંગેન  ંવક્ષભ અનધકાયીશ્રી ન  ંપ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળે.  
૩. ઉયક્ત તભાભ જગ્માઓ ભાટે અયજી વાથે લફનઅનાભત લગગના અયજદાયે રૂ.૫૦૦/- ન ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ , ચીપ ઓડપવયશ્રી,લરવાડ નગયાલરકાના નાભથી 
 ભકરલાની યશળેે. અન સલૂચત જાનત , અન સ લચત જન જાનત તથા ળૈક્ષલણક છાતલગગના તથા આનથિક નફા લગગના ઉભેદલાયે ણ કઈ પી બયલાની યશળેે 
 નશીં.  
૪. અનાભત જાનતના ઉભેદલાયે તેની જાનત અંગેન  ં(અન .જાનત ,અન .જન જાનત ,વા.ળૈ.. તથા આનથિક યીતે નફા લગગ( EWS/લફ.અ.લ) અંગેન  ંગ જયાત 
 વયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી કયામેર નમ ના મ જફન  ંવયકાયશ્રીના વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર પ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળેે.તેભજ 
 વા.ળૈ..લગગના ઉભેદલાયએ યાજમ વયકાયની નકયી ભાટે કઢાલેર નન-ક્રીભીરેમય વડટિપીકેટ તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દયનભમાન ભેલેર 
 શમ  તેવ  ંપ્રભાણત્ર ધયાલતા ઉભેદલાયને કેટેગયીની અનાભત જગ્માન રાબ ભળે. 
૫. અયજી કલય ઉય જે જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શમ તે જગ્માન  નાભ સ્ષ્ટ દળાગલલાન  ંયશળેે.  
૬.  લમ ભમાગદા વયકાયશ્રીના નનનત નનમભ મ જફની યશળેે. તેભજ અનાભત લગગના ઉભેદલાયને વયકાયશ્રી ના નનમભ મ જફ ઉભયભા ંછૂટછાટ ભલા ાત્ર થળે.  
 અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખે નનમત ળૈક્ષલણક રામકાત , જરૂયી લમભમાગદા તથા નનમત અન બલ ધયાલતા શલા જઈએ. 
૭. દયેક જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયે અરગ અયજી કયલાની યશળેે.  
૮.  એક જ અયજીત્રકભા ંએક કયતા ંલધ  જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શળે ત અયજીત્રક યદ ગણલાભા ંઆલળે.  
૯. અયજીત્રક નગયાલરકાની ભશકેભ ળાખાભાથંી રૂફરૂભાં/લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ www.valsadmunicipality.com ય થી પભગ ડાઉનરડ કયી 
 ળકાળે.  
૧૦.  અધયૂી પી , વભમ ભમાગદા ફાદ ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નશીં અને આ અંગે કઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભા ંઆલળે નશીં.  
૧૧.  આ જાશયેાત તથા વભગ્ર બયતી પ્રડક્રમાભા ંકઈણ કાયણવય પેયપાય કયલાની કે વંણૂગ અથલા અંળત: યદ કયલાની આલશ્મકતા ઊબી થામ ત તેભ 
 કયલાની તથા વદંગી કયલી કે ન કયલી તે અંગે નગયાલરકાન વંણૂગ અફાનધત શક્ક/અનધકાય યશળેે.નગયાલરકા આ ભાટે કઈ કાયણ આલા  ભાટે 
 ફધંામેર યશળેે નડશ.જગ્માઓની વખં્મા અંદાજજત છે.જે પેયપાયને ાત્ર યશળેે.  
૧૨. અનાભત લગગના ઉભેદલાય વાભાન્મ જગ્મા ય અયજી કયે છે ત અનાભત ન કઈ રાબ ભલાાત્ર યશળેે નડશ.અને વાભાન્મ લગગના ઉભેદલાય તયીકેની 
 ળયત રાગ  ડળે.  
૧૩. ભાન્મ તભાભ વલંગગના ઉભેદલાયની સ્ધાગત્ભક યીક્ષા રેલાભા ંઆલળે.યીક્ષાન અભ્માવક્રભનનમાભકશ્રી ,અગ્ગ્નળભન વેલા દ્વાયા નનમત કમાગ મ જફન 
 યશળેે.જે અંગેની જાણ ભાન્મ ઉભેદલાયને અરગથી કયલાભા ંઆલળે.  
૧૪. વયકાયશ્રીના નીનત અન વાય લગગ-(૨) વલંગગના અનધકાયીઓની તેઓને ભલાાત્ર કામભી ગાય ધયણભા ંપ્રથભ ૨(ફે) લગ ભાટે અજભામળી નનભણ કં 
 આલાભા ંઆલળે.જમાયે લગગ-(૩) વલંગગના કભગચાયીઓની પ્રથભ નનભણ કં ૫(ાચં) લગના ડપકવગાયથી કયલાભા ંઆલળે.લગગ-(૩) વલંગગના 
 કભગચાયીઓન કયાયીમ વભમગા  ણગ થમેથી તેઓના નગયાલરકાના પ્રલતગભાન ધાયાધયણ અન વાય ગાય- બથ્થા ભલાાત્ર થળે.  
૧૫. (૧ )ળાયીડયક યીતે તદં યસ્ત શલા જઈએ.(૨) રાર ,રીરા યંગભા ંતપાલત જાણી ળકતા શલા જઈએ. (૩) ઉંચાઈ:-  ર  ભાટે:- તભાભ ઉભેદલાય -૧૬૫ 
 વે.ભી. અને  અન સ લચત જન જાનત  ભાટે -૧૬૨ વે.ભી. ,ભડશરા ભાટે :- તભાભ ઉભેદલાય -૧૫૮ વે.ભી. અને અન સ લચત જન જાનત ભાટે -૧૫૬ વે.ભી.(૪) 
 લજન:-  ર  ભાટે ૫૦ ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ ,ભડશરા ભાટે ૪૦ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ (૫) છાતી:- વાભાન્મ-૮૧વે.ભી. ,ફુરામેરી-૮૬વે.ભી.(પકત  ર  ભાટે) ,ઉયાતં 
 ળાયીડયક કવટીભા ંઉતીણગ થલાન  ંયશળેે.ળાયીડયક કવટીના ભાદંડની ભાડશતી લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ( www.valsadmunicipality.com) તથા 
 નગયાલરકાના નટીવફડગ ય મ કલાભા ંઆલળે.        
 

 

 જા.ન ં     /                                 વભ્મ વલચલ વદંગી વનભનત અને ચીપ ઓદપસય 
તા.     -     -૨૦૨૧                                         લરસાડ નગયાલરકા ,   

 સ્થ.લરસાડ                                                                                                              લરસાડ.  
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લરવાડ નગયાલરકા,લરવાડ 
સ્ટેળન પામય ઓપીવયન  ંઅયજી પભગ 

 

પ્રનત, 

વભ્મ વલચલશ્રી, 
વદંગી વનભનત અને  
ચીપ ઓડપવય  
લરવાડ નગયાલરકા 
 

સ્ટેળન પામય ઓપીવયની જગ્મા ય નનભણ કં આલા અંગેની ઉભેદલાય તયીકેને અયજી. 
 

ઉભેદલાયન  ંનાભ :- ..........................................................................................................................  

શારન  ંવયનામ  ં :-  ........................................................................................................................  

    .......................................................................................................................  

જન્ભ તાયીખ :-............................ ઉંભય/લગ........... ભફાઈર ન.ં................................  

જાનત:-......................... જ્ઞાનત/ેટા જ્ઞાનત ................................. કેટેગયી.......................  

 
ભાયી ળૈક્ષલણક અને અન્મ રામકાત નીચે મ જફ છે.  

ળૈક્ષલણક રામકાત યીક્ષા ાવ કમાગન   ંલગ ફડગ/ય નન.ન  ંનાભ ટકા/ગે્રડ 

ધયણ-૧૨(એચ.એવ.વી)    
સ્નાતક    
અન સ્નાતક     
નેળનર પામય વનલિવ કરેજ નાગ યન સ્ટેળન ઓપીવય 
અને ઇન્સ્રકટય કગ અથલા નેળનર પામય એકેડભી 
(AIILSG)લડદયા અથલા નેળનર પામય વનલિવ કરેજ 
નાગ યન વફ પામય ઓપીવય કગ  

   

 
અન બલ:- 

વસં્થાન  ંનાભ શદ્દ તાયીખ થી તાયીખ ક ર અન બલના લગ 
    

    

    

 

તાજેતયન યંગીન 

ાવટગ  વાઈઝન 
પટ 



 

શલેી/રાઈટ ભટય વ્શીકર ડ્રાઈનલિંગ રામવન્વની નલગત:- 
 
અયજી પીની નલગત :- ડડભાન્ડ ડ્રાપટ ન ં....................તા.............................. 
 

ફાશંધેયી 
આથી હ ં............................................................................................ ગાભ.......................... 

તાલ ક................... જીલ્ર................. ખાતયી આ  ંછં કે ઉય જણાલેર તભાભ શકીકત ભાયી ઉત્તભ જાણ 
મ જફ વાચી અને ખયી છે.ઉયકત ભાડશતી જ ખટી જણાળે ત ભાયી ઉભેદલાયી આઆ યદ ગણાળે. 
  
તાયીખ:-           ઉભેદલાયની વશી  
 
લફડાણની નલગત:- 
(૧) ળાા છડમાન  ંપ્રભાણત્ર  
(૨) ધયણ-૧૨ ની ભાકગળીટ 
(૩) સ્નાતકની ભાકગળીટ  
(૪) ડડગ્રી પ્રભાણત્રની નકર  
(૫) નેળનર પામય વનલિવ કરેજ નાગ યન સ્ટેળન ઓપીવય અને ઇન્સ્રકટય કગ અથલા નેળનર પામય 
એકેડભી (AIILSG)લડદયા અથલા નેળનર પામય વનલિવ કરેજ નાગ યન વફ પામય ઓપીવય કગ  
(૬) જાનતન દાખર  
(૭) ડ્રાઇનલિંગ રામવન્વની નકર  
(૮) અન બલના પ્રભાણત્ર    
 

 
 
 
 
 
 



 

લરવાડ નગયાલરકા,તા.જી.લરવાડ 
જાશયેાત 

 લરસાડ નગયાલરકાભાાં અગ્નનળભન સેલાના કભમચાયીઓની બયતી ભાટે ગજુયાત સયકાય , ળહયેી વલકાસ અને 
ળહયેી ગહૃવનભામણ વલબાગ , સલચલારમ , ગાાંધીનગયના ઠયાલ ક્રભાાંક ૨૦૧૮-૭૦-લ ાટમ , તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી ભાંજુય 
થમેર જનમાઓ ભાટે રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ જાહયેાત પ્રવસદ્ધ થમેથી ૩૦ દદલસ સધુીભાાં અયજી કયલાની યહળેે. 
ઉભેદલાયો ભાટેની ળૈક્ષલણક રામકાત અને ળાયીદયક મોનમતાના ધોયણો આ સાથે સાભેર છે. જે મજુફની મોનમતા ધયાલતા  
ઉભેદલાયોએ અયજી કયલાની યહળેે. લધ ુવલગત ભાટે નગયાલરકા કચેયીની ભહકેભ ળાખાભાાં સાંકમ કયલાનો યહળેે. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

અ.
ન ં

 

જગ્માન  ં
નાભ 

 

જગ્માની 
વખં્મા 

 

લગગ 
 

ળૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનનકર રામકાત, અન બલ 
તથા લમભમાગદા 

કેટેગયી મ જફ બયલાની થતી જગ્માઓ 

લફન અનાભત આ.ન.લ. વા.ળૈ..લ
. 

અન . 
જાનત. 

અન . 
જનજાનત. 

ક ર 

  સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી  

૧ પામય 
લામયરેવ 
ઓડપવય 

 

૧ ૩ 

 

(૧) ળૈક્ષલણક રામકાત :- 
(I)ઇરેક્રનનક એન્ડ કમ્ય નનકેળન એન્જીનનમયીંગ/                   
ટેરી કમ્ય નનકેળનએન્જીનનમયીંગ/ઈરેક્રનનક 
એન્જીનનમયીંગલીથ યેડીમ કમ્ય નનકેળનભા ં
ડડપ્રભા અથલા ડીગ્રી એન્જીનનમયીંગ 
(II) વીવીવી યીક્ષા ાવ 
(૨) ટેકનનકર રામકાત 
રાઈટ ભટય વ્શીકર ચરાલલાન  ંલેરીડ 
રાઇવન્વ ધયાલતા શલા જઈએ. 
(૩) અન બલ:    
વયકાયી,અધગવયકાયી અથલા ખાનગી વસં્થાભા ં
લામયરેવ ટેરીકમ્ય નનકેળન 
ઈકલીભેન્ટ,ભફાઇર ટાલયને રગતા કાભન 
ત્રણ લગન અન બલ 
(૪)લમભમાગદા: ૩૫ લગથી લધ  નશીં 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



 

જાશયેાત અંગેની સ ચનાઓ 
૧. ઉયક્ત જગ્માઓ ભાટેની અયજી જાશયેાત પ્રનવધ્ધ થમેથી ૩૦ ડદલવ સ ધીભા ંચીપ ઓડપવયશ્રી , લરવાડ નગયાલરકા, તા.જી.લરવાડ ખાતે પક્ત યજીસ્ટય  
 સ્ટ અથલા  સ્ીડ સ્ટથી ભકરી આલાની યશળે.  
૨. અયજદાયે અયજી વાથે તાજેતયભા ંડાલેર ાવટગ  વાઇઝ પટા નગં-૦૧ , ળાા છડયાન  ંપ્રભાણત્ર ,ળૈક્ષલણક રામકાતથી સ્લપ્રભાલણત નકર યજ  
 કયલાની યશળેે. અનાભત લગગના ઉભેદલાયે જાનત અંગેન  ંવક્ષભ અનધકાયીશ્રી ન  ંપ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળે.  
૩. ઉયક્ત તભાભ જગ્માઓ ભાટે અયજી વાથે લફનઅનાભત લગગના અયજદાયે રૂ.૫૦૦/- ન ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ , ચીપ ઓડપવયશ્રી,લરવાડ નગયાલરકાના નાભથી 
 ભકરલાની યશળેે. અન સલૂચત જાનત , અન સ લચત જન જાનત તથા ળૈક્ષલણક છાતલગગના તથા આનથિક નફા લગગના ઉભેદલાયે ણ કઈ પી બયલાની યશળેે 
 નશીં.  
૪. અનાભત જાનતના ઉભેદલાયે તેની જાનત અંગેન  ં(અન .જાનત ,અન .જન જાનત ,વા.ળૈ.. તથા આનથિક યીતે નફા લગગ( EWS/લફ.અ.લ) અંગેન  ંગ જયાત 
 વયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી કયામેર નમ ના મ જફન  ંવયકાયશ્રીના વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર પ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળેે.તેભજ 
 વા.ળૈ..લગગના ઉભેદલાયએ યાજમ વયકાયની નકયી ભાટે કઢાલેર નન-ક્રીભીરેમય વડટિપીકેટ તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દયનભમાન ભેલેર 
 શમ  તેવ  ંપ્રભાણત્ર ધયાલતા ઉભેદલાયને કેટેગયીની અનાભત જગ્માન રાબ ભળે. 
૫. અયજી કલય ઉય જે જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શમ તે જગ્માન  નાભ સ્ષ્ટ દળાગલલાન  ંયશળેે.  
૬.  લમ ભમાગદા વયકાયશ્રીના નનનત નનમભ મ જફની યશળેે. તેભજ અનાભત લગગના ઉભેદલાયને વયકાયશ્રી ના નનમભ મ જફ ઉભયભા ંછૂટછાટ ભલા ાત્ર થળે.  
 અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખે નનમત ળૈક્ષલણક રામકાત , જરૂયી લમભમાગદા તથા નનમત અન બલ ધયાલતા શલા જઈએ. 
૭. દયેક જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયે અરગ અયજી કયલાની યશળેે.  
૮.  એક જ અયજીત્રકભા ંએક કયતા ંલધ  જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શળે ત અયજીત્રક યદ ગણલાભા ંઆલળે.  
૯. અયજીત્રક નગયાલરકાની ભશકેભ ળાખાભાથંી રૂફરૂભાં/લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ www.valsadmunicipality.com ય થી પભગ ડાઉનરડ કયી 
 ળકાળે.  
૧૦.  અધયૂી પી , વભમ ભમાગદા ફાદ ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નશીં અને આ અંગે કઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભા ંઆલળે નશીં.  
૧૧.  આ જાશયેાત તથા વભગ્ર બયતી પ્રડક્રમાભા ંકઈણ કાયણવય પેયપાય કયલાની કે વંણૂગ અથલા અંળત: યદ કયલાની આલશ્મકતા ઊબી થામ ત તેભ 
 કયલાની તથા વદંગી કયલી કે ન કયલી તે અંગે નગયાલરકાન વંણૂગ અફાનધત શક્ક/અનધકાય યશળેે.નગયાલરકા આ ભાટે કઈ કાયણ આલા  ભાટે 
 ફધંામેર યશળેે નડશ.જગ્માઓની વખં્મા અંદાજજત છે.જે પેયપાયને ાત્ર યશળેે.  
૧૨. અનાભત લગગના ઉભેદલાય વાભાન્મ જગ્મા ય અયજી કયે છે ત અનાભત ન કઈ રાબ ભલાાત્ર યશળેે નડશ.અને વાભાન્મ લગગના ઉભેદલાય તયીકેની 
 ળયત રાગ  ડળે.  
૧૩. ભાન્મ તભાભ વલંગગના ઉભેદલાયની સ્ધાગત્ભક યીક્ષા રેલાભા ંઆલળે.યીક્ષાન અભ્માવક્રભનનમાભકશ્રી ,અગ્ગ્નળભન વેલા દ્વાયા નનમત કમાગ મ જફન 
 યશળેે.જે અંગેની જાણ ભાન્મ ઉભેદલાયને અરગથી કયલાભા ંઆલળે.  
૧૪. વયકાયશ્રીના નીનત અન વાય લગગ-(૨) વલંગગના અનધકાયીઓની તેઓને ભલાાત્ર કામભી ગાય ધયણભા ંપ્રથભ ૨(ફે) લગ ભાટે અજભામળી નનભણ કં 
 આલાભા ંઆલળે.જમાયે લગગ-(૩) વલંગગના કભગચાયીઓની પ્રથભ નનભણ કં ૫(ાચં) લગના ડપકવગાયથી કયલાભા ંઆલળે.લગગ-(૩) વલંગગના 
 કભગચાયીઓન કયાયીમ વભમગા  ણગ થમેથી તેઓના નગયાલરકાના પ્રલતગભાન ધાયાધયણ અન વાય ગાય- બથ્થા ભલાાત્ર થળે.  
૧૫. (૧ )ળાયીડયક યીતે તદં યસ્ત શલા જઈએ.(૨) રાર ,રીરા યંગભા ંતપાલત જાણી ળકતા શલા જઈએ. (૩) ઉંચાઈ:-  ર  ભાટે:- તભાભ ઉભેદલાય -૧૬૫ 
 વે.ભી. અને  અન સ લચત જન જાનત  ભાટે -૧૬૨ વે.ભી. ,ભડશરા ભાટે :- તભાભ ઉભેદલાય -૧૫૮ વે.ભી. અને અન સ લચત જન જાનત ભાટે -૧૫૬ વે.ભી.(૪) 
 લજન:-  ર  ભાટે ૫૦ ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ ,ભડશરા ભાટે ૪૦ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ (૫) છાતી:- વાભાન્મ-૮૧વે.ભી. ,ફુરામેરી-૮૬વે.ભી.(પકત  ર  ભાટે) ,ઉયાતં 
 ળાયીડયક કવટીભા ંઉતીણગ થલાન  ંયશળેે.ળાયીડયક કવટીના ભાદંડની ભાડશતી લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ( www.valsadmunicipality.com) તથા 
 નગયાલરકાના નટીવફડગ ય મ કલાભા ંઆલળે.  
૧૬.       લરવાડ નગયાલરકા દ્વાયા અગાઉ આલાભા ંઆલેર જાશયેાત ન-ં૧૩૯૭/તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦ અન્લમે રેલાભા ંઆલેર રેલખત યીક્ષા ભાટે મગ્મતા પ્રાપ્ત 
           કયેર ઉભેદલાય ૈકી ના ની વદંગીને આધીન યશળેે.        
 

 

 જા.ન.ં      /                                 વભ્મ વલચલ વદંગી વનભનત અને ચીપ ઓદપસય 
તા.    -     -૨૦૨૧                                        લરસાડ નગયાલરકા ,   

 સ્થ.લરસાડ                                                                                                            લરસાડ.  

 
 

http://www.bharuchnagarpalika.com/
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લરવાડ નગયાલરકા,લરવાડ 
પામય લામયરેવ ઓપીવયન  ંઅયજી પભગ 

 

પ્રનત, 

વભ્મ વલચલશ્રી, 
વદંગી વનભનત અને  
ચીપ ઓડપવય  
લરવાડ નગયાલરકા 
 

પામય લામયરેવ ઓડપવયની જગ્મા ય નનભણ કં આલા અંગેની ઉભેદલાય તયીકેને અયજી. 
 

 
ઉભેદલાયન  ંનાભ :- ..........................................................................................................................  

શારન  ંવયનામ  ં :-  ........................................................................................................................  

    .......................................................................................................................  

જન્ભ તાયીખ :-............................ ઉંભય/લગ........... ભફાઈર ન.ં................................  

જાનત:-......................... જ્ઞાનત/ેટા જ્ઞાનત ................................. કેટેગયી.......................  

 
 
ભાયી ળૈક્ષલણક અને અન્મ રામકાત નીચે મ જફ છે.  

ળૈક્ષલણક રામકાત યીક્ષા ાવ કમાગન   ંલગ ફડગ/ય નન.ન  ંનાભ ટકા/ગે્રડ 

ધયણ-૧૨(એચ.એવ.વી)    
સ્નાતક    
અન સ્નાતક     
ઈરેકરનીક એન્ડ કમ્ય નીકેળન એન્જીનીમયીંગ /ઈરેકરનીક 
એન્જીનીમયીંગ લીથ યેડીમ કમ્ય નીકેળન ડીપ્રભા/ડડગ્રી  

   

 
અન બલ:- 

વસં્થાન  ંનાભ શદ્દ તાયીખ થી તાયીખ ક ર અન બલના લગ 
    

    

    

તાજેતયન યંગીન 

ાવટગ  વાઈઝન 
પટ 



 

 
રાઈટ ભટય વ્શીકર ડ્રાઈનલિંગ રામવન્વની નલગત:- 
 
અયજી પીની નલગત :- ડડભાન્ડ ડ્રાપટ ન ં....................તા.............................. 

 

 
ફાશંધેયી 

આથી હ ં............................................................................................ ગાભ.......................... 
તાલ ક................... જીલ્ર................. ખાતયી આ  ંછં કે ઉય જણાલેર તભાભ શકીકત ભાયી ઉત્તભ જાણ 
મ જફ વાચી અને ખયી છે.ઉયકત ભાડશતી જ ખટી જણાળે ત ભાયી ઉભેદલાયી આઆ યદ ગણાળે. 
  
તાયીખ:-           ઉભેદલાયની વશી  
 
લફડાણની નલગત:- 
(૧) ળાા છડમાન  ંપ્રભાણત્ર  
(૨) ધયણ-૧૨ ની ભાકગળીટ 
(૩) સ્નાતકની ભાકગળીટ  
(૪) ડડગ્રી પ્રભાણત્રની નકર  
(૫) ઈરેકરનીક એન્ડ કમ્ય નીકેળન એન્જીનીમયીંગ /ઈરેકરનીક એન્જીનીમયીંગ લીથ યેડીમ કમ્ય નીકેળન 
ડીપ્રભા/ડડગ્રીન  ંપ્રભાણત્ર 
 (૬) જાનતન દાખર  
(૭) ડ્રાઇનલિંગ રામવન્વની નકર  
(૮) અન બલના પ્રભાણત્ર    
 
 
 
 
 



 

 
લરવાડ નગયાલરકા,તા.જી.લરવાડ 

જાશયેાત 
 લરસાડ નગયાલરકાભાાં અગ્નનળભન સેલાના કભમચાયીઓની બયતી ભાટે ગજુયાત સયકાય , ળહયેી વલકાસ અને 
ળહયેી ગહૃવનભામણ વલબાગ , સલચલારમ , ગાાંધીનગયના ઠયાલ ક્રભાાંક ૨૦૧૮-૭૦-લ ાટમ , તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી ભાંજુય 
થમેર જનમાઓ ભાટે રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ જાહયેાત પ્રવસદ્ધ થમેથી ૩૦ દદલસ સધુીભાાં અયજી કયલાની યહળેે. 
ઉભેદલાયો ભાટેની ળૈક્ષલણક રામકાત અને ળાયીદયક મોનમતાના ધોયણો આ સાથે સાભેર છે. જે મજુફની મોનમતા ધયાલતા  
ઉભેદલાયોએ અયજી કયલાની યહળેે. લધ ુવલગત ભાટે નગયાલરકા કચેયીની ભહકેભ ળાખાભાાં સાંકમ કયલાનો યહળેે. 
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ન ં

 

જગ્માન  ં
નાભ 

 

જગ્માની 
વખં્મા 

 

લગગ 
 

ળૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનનકર રામકાત, અન બલ 
તથા લમભમાગદા 

કેટેગયી મ જફ બયલાની થતી જગ્માઓ 

લફન અનાભત આ.ન.લ. વા.ળૈ..લ
. 

અન . 
જાનત. 

અન . 
જનજાનત. 

ક ર 

  સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી  

૧ રીડીંગ 
પામયભેન 

 

૧ ૩ 

 

(૧) ળૈક્ષલણક રામકાત :- 
(I)વીધી બયતીથી વદંગીભા ંનનભણ કં થલા ભાટે 
ઉચ્ચતય ભાધ્મનભક ળાા પ્રભાણત્ર યીક્ષા 
એચ.એવ.વી.(ધયણ-૧૨) અથલા તેની વભકક્ષ 
વયકાયે ભાન્મ કયેર ળૈક્ષલણક રામકાત ધયાલતા 
શલા જઈએ.  
(૨) ટેકનનકર રામકાત: 
(I)નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG),લડદયા 
અથલા ગ જયાત વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ. 
ભાથંી પામયભેન/પામય ટેક્નરૉજી અથલા 
વભકક્ષ કગ વયકાય ભાન્મ વસં્થાભાથંી 
GCVT/NCVT ાવ શલા જઈએ. 
(II) શલેી/રાઈટ ભટય વ્શીકર ચરાલલાન  ંલેરીડ 
રાઇવન્વ ધયાલતા શલા જઈએ. 
(III)સ્લીનભિંગની જાણકાયી જરૂયી છે. 
(૩) અન બલ:- 
વયકાયી,અધગવયકાયી અથલા ખાનગી પામય 
વેલાઓભા ં પામયભેન અથલા વભકક્ષ જગા 
ઉય વંગ નકયીના ૫ લગન અન બલ 
ધયાલતા શલા જઈએ.   
 (૪) લમભમાગદા: ૩૫ લગથી લધ  નશીં 

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 



 

 
જાશયેાત અંગેની સ ચનાઓ 

 
૧. ઉયક્ત જગ્માઓ ભાટેની અયજી જાશયેાત પ્રનવધ્ધ થમેથી ૩૦ ડદલવ સ ધીભા ંચીપ ઓડપવયશ્રી , લરવાડ નગયાલરકા, તા.જી.લરવાડ ખાતે પક્ત યજીસ્ટય  
 સ્ટ અથલા  સ્ીડ સ્ટથી ભકરી આલાની યશળે.  
૨. અયજદાયે અયજી વાથે તાજેતયભા ંડાલેર ાવટગ  વાઇઝ પટા નગં-૦૧ , ળાા છડયાન  ંપ્રભાણત્ર ,ળૈક્ષલણક રામકાતથી સ્લપ્રભાલણત નકર યજ  
 કયલાની યશળેે. અનાભત લગગના ઉભેદલાયે જાનત અંગેન  ંવક્ષભ અનધકાયીશ્રી ન  ંપ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળે.  
૩. ઉયક્ત તભાભ જગ્માઓ ભાટે અયજી વાથે લફનઅનાભત લગગના અયજદાયે રૂ.૫૦૦/- ન ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ , ચીપ ઓડપવયશ્રી,લરવાડ નગયાલરકાના નાભથી 
 ભકરલાની યશળેે. અન સલૂચત જાનત , અન સ લચત જન જાનત તથા ળૈક્ષલણક છાતલગગના તથા આનથિક નફા લગગના ઉભેદલાયે ણ કઈ પી બયલાની યશળેે 
 નશીં.  
૪. અનાભત જાનતના ઉભેદલાયે તેની જાનત અંગેન  ં(અન .જાનત ,અન .જન જાનત ,વા.ળૈ.. તથા આનથિક યીતે નફા લગગ( EWS/લફ.અ.લ) અંગેન  ંગ જયાત 
 વયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી કયામેર નમ ના મ જફન  ંવયકાયશ્રીના વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર પ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળેે.તેભજ 
 વા.ળૈ..લગગના ઉભેદલાયએ યાજમ વયકાયની નકયી ભાટે કઢાલેર નન-ક્રીભીરેમય વડટિપીકેટ તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દયનભમાન ભેલેર 
 શમ  તેવ  ંપ્રભાણત્ર ધયાલતા ઉભેદલાયને કેટેગયીની અનાભત જગ્માન રાબ ભળે. 
૫. અયજી કલય ઉય જે જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શમ તે જગ્માન  નાભ સ્ષ્ટ દળાગલલાન  ંયશળેે.  
૬.  લમ ભમાગદા વયકાયશ્રીના નનનત નનમભ મ જફની યશળેે. તેભજ અનાભત લગગના ઉભેદલાયને વયકાયશ્રી ના નનમભ મ જફ ઉભયભા ંછૂટછાટ ભલા ાત્ર થળે.  
 અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખે નનમત ળૈક્ષલણક રામકાત , જરૂયી લમભમાગદા તથા નનમત અન બલ ધયાલતા શલા જઈએ. 
૭. દયેક જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયે અરગ અયજી કયલાની યશળેે.  
૮.  એક જ અયજીત્રકભા ંએક કયતા ંલધ  જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શળે ત અયજીત્રક યદ ગણલાભા ંઆલળે.  
૯. અયજીત્રક નગયાલરકાની ભશકેભ ળાખાભાથંી રૂફરૂભાં/લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ www.valsadmunicipality.com ય થી પભગ ડાઉનરડ કયી 
 ળકાળે.  
૧૦.  અધયૂી પી , વભમ ભમાગદા ફાદ ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નશીં અને આ અંગે કઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભા ંઆલળે નશીં.  
૧૧.  આ જાશયેાત તથા વભગ્ર બયતી પ્રડક્રમાભા ંકઈણ કાયણવય પેયપાય કયલાની કે વંણૂગ અથલા અંળત: યદ કયલાની આલશ્મકતા ઊબી થામ ત તેભ 
 કયલાની તથા વદંગી કયલી કે ન કયલી તે અંગે નગયાલરકાન વંણૂગ અફાનધત શક્ક/અનધકાય યશળેે.નગયાલરકા આ ભાટે કઈ કાયણ આલા  ભાટે 
 ફધંામેર યશળેે નડશ.જગ્માઓની વખં્મા અંદાજજત છે.જે પેયપાયને ાત્ર યશળેે.  
૧૨. અનાભત લગગના ઉભેદલાય વાભાન્મ જગ્મા ય અયજી કયે છે ત અનાભત ન કઈ રાબ ભલાાત્ર યશળેે નડશ.અને વાભાન્મ લગગના ઉભેદલાય તયીકેની 
 ળયત રાગ  ડળે.  
૧૩. ભાન્મ તભાભ વલંગગના ઉભેદલાયની સ્ધાગત્ભક યીક્ષા રેલાભા ંઆલળે.યીક્ષાન અભ્માવક્રભનનમાભકશ્રી ,અગ્ગ્નળભન વેલા દ્વાયા નનમત કમાગ મ જફન 
 યશળેે.જે અંગેની જાણ ભાન્મ ઉભેદલાયને અરગથી કયલાભા ંઆલળે.  
૧૪. વયકાયશ્રીના નીનત અન વાય લગગ-(૨) વલંગગના અનધકાયીઓની તેઓને ભલાાત્ર કામભી ગાય ધયણભા ંપ્રથભ ૨(ફે) લગ ભાટે અજભામળી નનભણ કં 
 આલાભા ંઆલળે.જમાયે લગગ-(૩) વલંગગના કભગચાયીઓની પ્રથભ નનભણ કં ૫(ાચં) લગના ડપકવગાયથી કયલાભા ંઆલળે.લગગ-(૩) વલંગગના 
 કભગચાયીઓન કયાયીમ વભમગા  ણગ થમેથી તેઓના નગયાલરકાના પ્રલતગભાન ધાયાધયણ અન વાય ગાય- બથ્થા ભલાાત્ર થળે.  
૧૫. (૧ )ળાયીડયક યીતે તદં યસ્ત શલા જઈએ.(૨) રાર ,રીરા યંગભા ંતપાલત જાણી ળકતા શલા જઈએ. (૩) ઉંચાઈ:-  ર  ભાટે:- તભાભ ઉભેદલાય -૧૬૫ 
 વે.ભી. અને  અન સ લચત જન જાનત  ભાટે -૧૬૨ વે.ભી. ,ભડશરા ભાટે :- તભાભ ઉભેદલાય -૧૫૮ વે.ભી. અને અન સ લચત જન જાનત ભાટે -૧૫૬ વે.ભી.(૪) 
 લજન:-  ર  ભાટે ૫૦ ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ ,ભડશરા ભાટે ૪૦ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ (૫) છાતી:- વાભાન્મ-૮૧વે.ભી. ,ફુરામેરી-૮૬વે.ભી.(પકત  ર  ભાટે) ,ઉયાતં 
 ળાયીડયક કવટીભા ંઉતીણગ થલાન  ંયશળેે.ળાયીડયક કવટીના ભાદંડની ભાડશતી લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ( www.valsadmunicipality.com) તથા 
 નગયાલરકાના નટીવફડગ ય મ કલાભા ંઆલળે.        
 

 

 જા.ન.ં       /                                   વભ્મ વલચલ વદંગી વનભનત અને ચીપ ઓદપસય 
તા.      -     -૨૦૨૧                                         લરસાડ નગયાલરકા ,   

 સ્થ.લરસાડ                                                                                                             લરસાડ.  
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લરવાડ નગયાલરકા,લરવાડ 
રીડીંગ પામયભેનન  ંઅયજી પભગ 

 

પ્રનત, 

વભ્મ વલચલશ્રી, 
વદંગી વનભનત અને  
ચીપ ઓડપવય  
લરવાડ નગયાલરકા 
 

રીંડીગ પામયભેનની જગ્મા ય નનભણ કં આલા અંગેની ઉભેદલાય તયીકેને અયજી. 
 

ઉભેદલાયન  ંનાભ :- ..........................................................................................................................  

શારન  ંવયનામ  ં :-  ........................................................................................................................  

    .......................................................................................................................  

જન્ભ તાયીખ :-............................ ઉંભય/લગ........... ભફાઈર ન.ં................................  

જાનત:-......................... જ્ઞાનત/ેટા જ્ઞાનત ................................. કેટેગયી.......................  

 
ભાયી ળૈક્ષલણક અને અન્મ રામકાત નીચે મ જફ છે.  

ળૈક્ષલણક રામકાત યીક્ષા ાવ કમાગન   ંલગ ફડગ/ય નન.ન  ંનાભ ટકા/ગે્રડ 

ધયણ-૧૨(એચ.એવ.વી)    
સ્નાતક    
અન સ્નાતક     
નેળનર પામય એકેડભી (AIILSG)લડદયા અથલા ગ જયાત 
વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ.ભાથંી પામયભેન/પામય ટેકનરજી 
અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કગ વયકાય 
ભાન્મ વસં્થાભાથંી ાવ 

   

 
અન બલ:- 

વસં્થાન  ંનાભ શદ્દ તાયીખ થી તાયીખ ક ર અન બલના લગ 
    

    

    

તાજેતયન યંગીન 

ાવટગ  વાઈઝન 
પટ 



 

 
શલેી/રાઈટ ભટય વ્શીકર ડ્રાઈનલિંગ રામવન્વની નલગત:- 
 
અયજી પીની નલગત :- ડડભાન્ડ ડ્રાપટ ન ં....................તા.............................. 
 

ફાશંધેયી 
આથી હ ં............................................................................................ ગાભ.......................... 

તાલ ક................... જીલ્ર................. ખાતયી આ  ંછં કે ઉય જણાલેર તભાભ શકીકત ભાયી ઉત્તભ જાણ 
મ જફ વાચી અને ખયી છે.ઉયકત ભાડશતી જ ખટી જણાળે ત ભાયી ઉભેદલાયી આઆ યદ ગણાળે. 
  
તાયીખ:-           ઉભેદલાયની વશી  
 
લફડાણની નલગત:- 
(૧) ળાા છડમાન  ંપ્રભાણત્ર  
(૨) ધયણ-૧૨ ની ભાકગળીટ 
(૩) સ્નાતકની ભાકગળીટ  
(૪) ડડગ્રી પ્રભાણત્રની નકર  
(૫) નેળનર પામય એકેડભી ( AIILSG)લડદયા અથલા ગ જયાત વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ.ભાથંી 
પામયભેન/પામય ટેકનરજી અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કગ વયકાય ભાન્મ વસં્થાભાથંી ાવ 
 (૬) જાનતન દાખર  
(૭) ડ્રાઇનલિંગ રામવન્વની નકર  
(૮) અન બલના પ્રભાણત્ર    
 
 
 
 
 
 



 

 
લરવાડ નગયાલરકા,તા.જી.લરવાડ 

જાશયેાત 
 લરસાડ નગયાલરકાભાાં અગ્નનળભન સેલાના કભમચાયીઓની બયતી ભાટે ગજુયાત સયકાય , ળહયેી વલકાસ અને 
ળહયેી ગહૃવનભામણ વલબાગ , સલચલારમ , ગાાંધીનગયના ઠયાલ ક્રભાાંક ૨૦૧૮-૭૦-લ ાટમ , તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી ભાંજુય 
થમેર જનમાઓ ભાટે રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ જાહયેાત પ્રવસદ્ધ થમેથી ૩૦ દદલસ સધુીભાાં અયજી કયલાની યહળેે. 
ઉભેદલાયો ભાટેની ળૈક્ષલણક રામકાત અને ળાયીદયક મોનમતાના ધોયણો આ સાથે સાભેર છે. જે મજુફની મોનમતા ધયાલતા  
ઉભેદલાયોએ અયજી કયલાની યહળેે. લધ ુવલગત ભાટે નગયાલરકા કચેયીની ભહકેભ ળાખાભાાં સાંકમ કયલાનો યહળેે. 
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ન ં

 

જગ્માન  ં
નાભ 

 

જગ્માની 
વખં્મા 

 

લગગ 
 

ળૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનનકર રામકાત, અન બલ 
તથા લમભમાગદા 

કેટેગયી મ જફ બયલાની થતી જગ્માઓ 

લફન અનાભત આ.ન.લ. વા.ળૈ..લ
. 

અન . 
જાનત. 

અન . 
જનજાનત. 

ક ર 

  સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી  

૧ ડ્રાઇલય 
કભ ં 
ઓયેટય 

 

3 ૩ 

 

(૧) ળૈક્ષલણક રામકાત :- 
(I)વીધી બયતીથી વદંગીભા ંનનભણ કં થલા ભાટે 
ઉચ્ચતય ભાધ્મનભક ળાા પ્રભાણત્ર યીક્ષા 
એચ.એવ.વી.(ધયણ-૧૨) અથલા તેની વભકક્ષ 
વયકાયે ભાન્મ કયેર ળૈક્ષલણક રામકાત ધયાલતા 
શલા જઈએ. 
 (૨) ટેકનનકર રામકાત:- 
(I)નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG),લડદયા 
અથલા ગ જયાત વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ. 
ભાથંી પામયભેન/પામય ટેક્નરૉજી અથલા 
વભકક્ષ કગ વયકાય ભાન્મ વસં્થાભાથંી 
GCVT/NCVT ાવ શલા જઈએ 
(II)શલેી ભટય વ્શીકર રાઇવન્વ પયજીમાત શવ  ં
જઈએ. 
(III)સ્લીનભિંગની જાણકાયી જરૂયી છે. 
(૩) અન બલ:  
પામય વેલાઓભા ંપામયભેન અથલા ડ્રાઇલય કભ 
ં ઓયેટયની કાભગીયીન એક લગન 
અન બલ અથલા અન્મ જગ્માએ શલેી ભટય 
લાશન ચરાલલાન ફેલગન અન બલ ધયાલતા 
શલા જઈએ. 
(૪) લમભમાગદા: ૩૫ લગથી લધ  નશીં 
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જાશયેાત અંગેની સ ચનાઓ 

 
૧. ઉયક્ત જગ્માઓ ભાટેની અયજી જાશયેાત પ્રનવધ્ધ થમેથી ૩૦ ડદલવ સ ધીભા ંચીપ ઓડપવયશ્રી , લરવાડ નગયાલરકા, તા.જી.લરવાડ ખાતે પક્ત યજીસ્ટય  
 સ્ટ અથલા  સ્ીડ સ્ટથી ભકરી આલાની યશળે.  
૨. અયજદાયે અયજી વાથે તાજેતયભા ંડાલેર ાવટગ  વાઇઝ પટા નગં-૦૧ , ળાા છડયાન  ંપ્રભાણત્ર ,ળૈક્ષલણક રામકાતથી સ્લપ્રભાલણત નકર યજ  
 કયલાની યશળેે. અનાભત લગગના ઉભેદલાયે જાનત અંગેન  ંવક્ષભ અનધકાયીશ્રી ન  ંપ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળે.  
૩. ઉયક્ત તભાભ જગ્માઓ ભાટે અયજી વાથે લફનઅનાભત લગગના અયજદાયે રૂ.૫૦૦/- ન ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ , ચીપ ઓડપવયશ્રી,લરવાડ નગયાલરકાના નાભથી 
 ભકરલાની યશળેે. અન સલૂચત જાનત , અન સ લચત જન જાનત તથા ળૈક્ષલણક છાતલગગના તથા આનથિક નફા લગગના ઉભેદલાયે ણ કઈ પી બયલાની યશળેે 
 નશીં.  
૪. અનાભત જાનતના ઉભેદલાયે તેની જાનત અંગેન  ં(અન .જાનત ,અન .જન જાનત ,વા.ળૈ.. તથા આનથિક યીતે નફા લગગ( EWS/લફ.અ.લ) અંગેન  ંગ જયાત 
 વયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી કયામેર નમ ના મ જફન  ંવયકાયશ્રીના વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર પ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળેે.તેભજ 
 વા.ળૈ..લગગના ઉભેદલાયએ યાજમ વયકાયની નકયી ભાટે કઢાલેર નન-ક્રીભીરેમય વડટિપીકેટ તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દયનભમાન ભેલેર 
 શમ  તેવ  ંપ્રભાણત્ર ધયાલતા ઉભેદલાયને કેટેગયીની અનાભત જગ્માન રાબ ભળે. 
૫. અયજી કલય ઉય જે જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શમ તે જગ્માન  નાભ સ્ષ્ટ દળાગલલાન  ંયશળેે.  
૬.  લમ ભમાગદા વયકાયશ્રીના નનનત નનમભ મ જફની યશળેે. તેભજ અનાભત લગગના ઉભેદલાયને વયકાયશ્રી ના નનમભ મ જફ ઉભયભા ંછૂટછાટ ભલા ાત્ર થળે.  
 અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખે નનમત ળૈક્ષલણક રામકાત , જરૂયી લમભમાગદા તથા નનમત અન બલ ધયાલતા શલા જઈએ. 
૭. દયેક જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયે અરગ અયજી કયલાની યશળેે.  
૮.  એક જ અયજીત્રકભા ંએક કયતા ંલધ  જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શળે ત અયજીત્રક યદ ગણલાભા ંઆલળે.  
૯. અયજીત્રક નગયાલરકાની ભશકેભ ળાખાભાથંી રૂફરૂભાં/લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ www.valsadmunicipality.com ય થી પભગ ડાઉનરડ કયી 
 ળકાળે.  
૧૦.  અધયૂી પી , વભમ ભમાગદા ફાદ ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નશીં અને આ અંગે કઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભા ંઆલળે નશીં.  
૧૧.  આ જાશયેાત તથા વભગ્ર બયતી પ્રડક્રમાભા ંકઈણ કાયણવય પેયપાય કયલાની કે વંણૂગ અથલા અંળત: યદ કયલાની આલશ્મકતા ઊબી થામ ત તેભ 
 કયલાની તથા વદંગી કયલી કે ન કયલી તે અંગે નગયાલરકાન વંણૂગ અફાનધત શક્ક/અનધકાય યશળેે.નગયાલરકા આ ભાટે કઈ કાયણ આલા  ભાટે 
 ફધંામેર યશળેે નડશ.જગ્માઓની વખં્મા અંદાજજત છે.જે પેયપાયને ાત્ર યશળેે.  
૧૨. અનાભત લગગના ઉભેદલાય વાભાન્મ જગ્મા ય અયજી કયે છે ત અનાભત ન કઈ રાબ ભલાાત્ર યશળેે નડશ.અને વાભાન્મ લગગના ઉભેદલાય તયીકેની 
 ળયત રાગ  ડળે.  
૧૩. ભાન્મ તભાભ વલંગગના ઉભેદલાયની સ્ધાગત્ભક યીક્ષા રેલાભા ંઆલળે.યીક્ષાન અભ્માવક્રભનનમાભકશ્રી ,અગ્ગ્નળભન વેલા દ્વાયા નનમત કમાગ મ જફન 
 યશળેે.જે અંગેની જાણ ભાન્મ ઉભેદલાયને અરગથી કયલાભા ંઆલળે.  
૧૪. વયકાયશ્રીના નીનત અન વાય લગગ-(૨) વલંગગના અનધકાયીઓની તેઓને ભલાાત્ર કામભી ગાય ધયણભા ંપ્રથભ ૨(ફે) લગ ભાટે અજભામળી નનભણ કં 
 આલાભા ંઆલળે.જમાયે લગગ-(૩) વલંગગના કભગચાયીઓની પ્રથભ નનભણ કં ૫(ાચં) લગના ડપકવગાયથી કયલાભા ંઆલળે.લગગ-(૩) વલંગગના 
 કભગચાયીઓન કયાયીમ વભમગા  ણગ થમેથી તેઓના નગયાલરકાના પ્રલતગભાન ધાયાધયણ અન વાય ગાય- બથ્થા ભલાાત્ર થળે.  
૧૫. (૧ )ળાયીડયક યીતે તદં યસ્ત શલા જઈએ.(૨) રાર ,રીરા યંગભા ંતપાલત જાણી ળકતા શલા જઈએ. (૩) ઉંચાઈ:-  ર  ભાટે:- તભાભ ઉભેદલાય -૧૬૫ 
 વે.ભી. અને  અન સ લચત જન જાનત  ભાટે -૧૬૨ વે.ભી. ,ભડશરા ભાટે :- તભાભ ઉભેદલાય -૧૫૮ વે.ભી. અને અન સ લચત જન જાનત ભાટે -૧૫૬ વે.ભી.(૪) 
 લજન:-  ર  ભાટે ૫૦ ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ ,ભડશરા ભાટે ૪૦ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ (૫) છાતી:- વાભાન્મ-૮૧વે.ભી. ,ફુરામેરી-૮૬વે.ભી.(પકત  ર  ભાટે) ,ઉયાતં 
 ળાયીડયક કવટીભા ંઉતીણગ થલાન  ંયશળેે.ળાયીડયક કવટીના ભાદંડની ભાડશતી લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ( www.valsadmunicipality.com) તથા 
 નગયાલરકાના નટીવફડગ ય મ કલાભા ંઆલળે.        
 

 

 જા.ન.ં     /                                 વભ્મ વલચલ વદંગી વનભનત અને ચીપ ઓદપસય 
તા.     -     -૨૦૨૧                                         લરસાડ નગયાલરકા ,   

 સ્થ.લરસાડ                                                                                                             લરસાડ.  
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લરવાડ નગયાલરકા,લરવાડ 
ડ્રાઈલય કભ ં ઓયેટયન  ંઅયજી પભગ 

 

પ્રનત, 

વભ્મ વલચલશ્રી, 
વદંગી વનભનત અને  
ચીપ ઓડપવય  
લરવાડ નગયાલરકા 
 

ડ્રાઈલય કભ ં ઓયેટયની જગ્મા ય નનભણ કં આલા અંગેની ઉભેદલાય તયીકેને અયજી. 
 

ઉભેદલાયન  ંનાભ :- ..........................................................................................................................  

શારન  ંવયનામ  ં :-  ........................................................................................................................  

    .......................................................................................................................  

જન્ભ તાયીખ :-............................ ઉંભય/લગ........... ભફાઈર ન.ં................................  

જાનત:-......................... જ્ઞાનત/ેટા જ્ઞાનત ................................. કેટેગયી.......................  

 
ભાયી ળૈક્ષલણક અને અન્મ રામકાત નીચે મ જફ છે.  

ળૈક્ષલણક રામકાત યીક્ષા ાવ કમાગન   ંલગ ફડગ/ય નન.ન  ંનાભ ટકા/ગે્રડ 

ધયણ-૧૨(એચ.એવ.વી)    
સ્નાતક    
અન સ્નાતક     
નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG) લડદયા અથલા ગ જયાત 
વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ.ભાથંી પામયભેન/પામય ટેકનરજી 
અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કગ વયકાય 
ભાન્મ વસં્થાભાથંી ાવ 

   

 
અન બલ:- 

વસં્થાન  ંનાભ શદ્દ તાયીખ થી તાયીખ ક ર અન બલના લગ 
    

    

    

તાજેતયન યંગીન 

ાવટગ  વાઈઝન 
પટ 



 

 
શલેી ભટય વ્શીકર ડ્રાઈનલિંગ રામવન્વની નલગત:- 
 
અયજી પીની નલગત :- ડડભાન્ડ ડ્રાપટ ન ં....................તા.............................. 
 

ફાશંધેયી 
આથી હ ં............................................................................................ ગાભ.......................... 

તાલ ક................... જીલ્ર................. ખાતયી આ  ંછં કે ઉય જણાલેર તભાભ શકીકત ભાયી ઉત્તભ જાણ 
મ જફ વાચી અને ખયી છે.ઉયકત ભાડશતી જ ખટી જણાળે ત ભાયી ઉભેદલાયી આઆ યદ ગણાળે. 
  
તાયીખ:-           ઉભેદલાયની વશી  
 
લફડાણની નલગત:- 
(૧) ળાા છડમાન  ંપ્રભાણત્ર  
(૨) ધયણ-૧૨ ની ભાકગળીટ 
(૩) સ્નાતકની ભાકગળીટ  
(૪) ડડગ્રી પ્રભાણત્રની નકર  
(૫) નેળનર પામય એકેડભી ( AIILSG) લડદયા અથલા ગ જયાત વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ ભાથંી 
પામયભેન/પામયટેકનરજી અને ઈન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કગન   ંપ્રભાણત્ર  
 (૬) જાનતન દાખર  
(૭) ડ્રાઇનલિંગ રામવન્વની નકર  
(૮) અન બલના પ્રભાણત્ર    
 

 
 
 
 
 
 



 

લરવાડ નગયાલરકા,તા.જી.લરવાડ 
જાશયેાત 

 લરસાડ નગયાલરકાભાાં અગ્નનળભન સેલાના કભમચાયીઓની બયતી ભાટે ગજુયાત સયકાય , ળહયેી વલકાસ અને 
ળહયેી ગહૃવનભામણ વલબાગ , સલચલારમ , ગાાંધીનગયના ઠયાલ ક્રભાાંક ૨૦૧૮-૭૦-લ ાટમ , તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૯ થી ભાંજુય 
થમેર જનમાઓ ભાટે રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ જાહયેાત પ્રવસદ્ધ થમેથી ૩૦ દદલસ સધુીભાાં અયજી કયલાની યહળેે. 
ઉભેદલાયો ભાટેની ળૈક્ષલણક રામકાત અને ળાયીદયક મોનમતાના ધોયણો આ સાથે સાભેર છે. જે મજુફની મોનમતા ધયાલતા  
ઉભેદલાયોએ અયજી કયલાની યહળેે. લધ ુવલગત ભાટે નગયાલરકા કચેયીની ભહકેભ ળાખાભાાં સાંકમ કયલાનો યહળેે. 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

અ.
ન ં

 

જગ્માન  ં
નાભ 

 

જગ્માની 
વખં્મા 

 

લગગ 
 

ળૈક્ષલણક રામકાત, ટેકનનકર રામકાત, અન બલ 
તથા લમભમાગદા 

કેટેગયી મ જફ બયલાની થતી જગ્માઓ 

લફન અનાભત આ.ન.લ. વા.ળૈ..લ
. 

અન . 
જાનત. 

અન . 
જનજાનત. 

ક ર 

  સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી   સ્ત્રી  

૧ પામયભેન 
કભ 

ડ્રાઇલય  

૧૨ ૩ 

 

(૧) ળૈક્ષલણક રામકાત :- 
(૧)વીધી બયતીથી વદંગીભા ંનનભણ કં થલા 
ભાટે ઉચ્ચતય ભાધ્મનભક ળાા પ્રભાણત્ર 
યીક્ષા એચ.એવ.વી.(ધયણ-૧૨) અથલા તેની 
વભકક્ષ વયકાયે ભાન્મ કયેર ળૈક્ષલણક રામકાત 
ધયાલતા શલા જઈએ. 
(૨) ટેકનનકર રામકાત: 
(I)નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG),લડદયા 
અથલા ગ જયાત વયકાય ભાન્મ આઇ.ટી.આઇ. 
ભાથંી પામયભેન/પામય ટેક્નરૉજી અને 
ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કગ 
વયકાય ભાન્મ વસં્થાભાથંી GCVT/NCVT ાવ 
શલા જઈએ.   
(II)રાઈટ(શલા)/શલેી ભટય વ્શીકર ચરાલલાન  ં
લેરીડ રાઇવન્વ પયજીમાત શવ  ંજઈએ 
(III) સ્લીનભિંગની જાણકાયી જરૂયી છે. 
(૩) અન બલ:  
પામય વેલાઓભા ંપામયભેન અથલા વભકક્ષ 
જગ્મા ય વંગ નકયીન ૧ લગન અન બલ 
ધયાલતા શલા જઈએ.   
(૪) લમભમાગદા: ૩૫ લગથી લધ  નશીં 

૫ ૨ ૧ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧૨ 



 

જાશયેાત અંગેની સ ચનાઓ 
 

૧. ઉયક્ત જગ્માઓ ભાટેની અયજી જાશયેાત પ્રનવધ્ધ થમેથી ૩૦ ડદલવ સ ધીભા ંચીપ ઓડપવયશ્રી , લરવાડ નગયાલરકા, તા.જી.લરવાડ ખાતે પક્ત યજીસ્ટય  
 સ્ટ અથલા  સ્ીડ સ્ટથી ભકરી આલાની યશળે.  
૨. અયજદાયે અયજી વાથે તાજેતયભા ંડાલેર ાવટગ  વાઇઝ પટા નગં-૦૧ , ળાા છડયાન  ંપ્રભાણત્ર ,ળૈક્ષલણક રામકાતથી સ્લપ્રભાલણત નકર યજ  
 કયલાની યશળેે. અનાભત લગગના ઉભેદલાયે જાનત અંગેન  ંવક્ષભ અનધકાયીશ્રી ન  ંપ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળે.  
૩. ઉયક્ત તભાભ જગ્માઓ ભાટે અયજી વાથે લફનઅનાભત લગગના અયજદાયે રૂ.૫૦૦/- ન ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ , ચીપ ઓડપવયશ્રી,લરવાડ નગયાલરકાના નાભથી 
 ભકરલાની યશળેે. અન સલૂચત જાનત , અન સ લચત જન જાનત તથા ળૈક્ષલણક છાતલગગના તથા આનથિક નફા લગગના ઉભેદલાયે ણ કઈ પી બયલાની યશળેે 
 નશીં.  
૪. અનાભત જાનતના ઉભેદલાયે તેની જાનત અંગેન  ં(અન .જાનત ,અન .જન જાનત ,વા.ળૈ.. તથા આનથિક યીતે નફા લગગ( EWS/લફ.અ.લ) અંગેન  ંગ જયાત 
 વયકાયશ્રી દ્વાયા નક્કી કયામેર નમ ના મ જફન  ંવયકાયશ્રીના વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર પ્રભાણત્ર યજ  કયલાન  ંયશળેે.તેભજ 
 વા.ળૈ..લગગના ઉભેદલાયએ યાજમ વયકાયની નકયી ભાટે કઢાલેર નન-ક્રીભીરેમય વડટિપીકેટ તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૮ થી ૧૯-૦૮-૨૦૨૧ દયનભમાન ભેલેર 
 શમ  તેવ  ંપ્રભાણત્ર ધયાલતા ઉભેદલાયને કેટેગયીની અનાભત જગ્માન રાબ ભળે. 
૫. અયજી કલય ઉય જે જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શમ તે જગ્માન  નાભ સ્ષ્ટ દળાગલલાન  ંયશળેે.  
૬.  લમ ભમાગદા વયકાયશ્રીના નનનત નનમભ મ જફની યશળેે. તેભજ અનાભત લગગના ઉભેદલાયને વયકાયશ્રી ના નનમભ મ જફ ઉભયભા ંછૂટછાટ ભલા ાત્ર થળે.  
 અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખે નનમત ળૈક્ષલણક રામકાત , જરૂયી લમભમાગદા તથા નનમત અન બલ ધયાલતા શલા જઈએ. 
૭. દયેક જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયે અરગ અયજી કયલાની યશળેે.  
૮.  એક જ અયજીત્રકભા ંએક કયતા ંલધ  જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શળે ત અયજીત્રક યદ ગણલાભા ંઆલળે.  
૯. અયજીત્રક નગયાલરકાની ભશકેભ ળાખાભાથંી રૂફરૂભાં/લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ www.valsadmunicipality.com ય થી પભગ ડાઉનરડ કયી 
 ળકાળે.  
૧૦.  અધયૂી પી , વભમ ભમાગદા ફાદ ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નશીં અને આ અંગે કઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભા ંઆલળે નશીં.  
૧૧.  આ જાશયેાત તથા વભગ્ર બયતી પ્રડક્રમાભા ંકઈણ કાયણવય પેયપાય કયલાની કે વંણૂગ અથલા અંળત: યદ કયલાની આલશ્મકતા ઊબી થામ ત તેભ 
 કયલાની તથા વદંગી કયલી કે ન કયલી તે અંગે નગયાલરકાન વંણૂગ અફાનધત શક્ક/અનધકાય યશળેે.નગયાલરકા આ ભાટે કઈ કાયણ આલા  ભાટે 
 ફધંામેર યશળેે નડશ.જગ્માઓની વખં્મા અંદાજજત છે.જે પેયપાયને ાત્ર યશળેે.  
૧૨. અનાભત લગગના ઉભેદલાય વાભાન્મ જગ્મા ય અયજી કયે છે ત અનાભત ન કઈ રાબ ભલાાત્ર યશળેે નડશ.અને વાભાન્મ લગગના ઉભેદલાય તયીકેની 
 ળયત રાગ  ડળે.  
૧૩. ભાન્મ તભાભ વલંગગના ઉભેદલાયની સ્ધાગત્ભક યીક્ષા રેલાભા ંઆલળે.યીક્ષાન અભ્માવક્રભનનમાભકશ્રી ,અગ્ગ્નળભન વેલા દ્વાયા નનમત કમાગ મ જફન 
 યશળેે.જે અંગેની જાણ ભાન્મ ઉભેદલાયને અરગથી કયલાભા ંઆલળે.  
૧૪. વયકાયશ્રીના નીનત અન વાય લગગ-(૨) વલંગગના અનધકાયીઓની તેઓને ભલાાત્ર કામભી ગાય ધયણભા ંપ્રથભ ૨(ફે) લગ ભાટે અજભામળી નનભણ કં 
 આલાભા ંઆલળે.જમાયે લગગ-(૩) વલંગગના કભગચાયીઓની પ્રથભ નનભણ કં ૫(ાચં) લગના ડપકવગાયથી કયલાભા ંઆલળે.લગગ-(૩) વલંગગના 
 કભગચાયીઓન કયાયીમ વભમગા  ણગ થમેથી તેઓના નગયાલરકાના પ્રલતગભાન ધાયાધયણ અન વાય ગાય- બથ્થા ભલાાત્ર થળે.  
૧૫. (૧ )ળાયીડયક યીતે તદં યસ્ત શલા જઈએ.(૨) રાર ,રીરા યંગભા ંતપાલત જાણી ળકતા શલા જઈએ. (૩) ઉંચાઈ:-  ર  ભાટે:- તભાભ ઉભેદલાય -૧૬૫ 
 વે.ભી. અને  અન સ લચત જન જાનત  ભાટે -૧૬૨ વે.ભી. ,ભડશરા ભાટે :- તભાભ ઉભેદલાય -૧૫૮ વે.ભી. અને અન સ લચત જન જાનત ભાટે -૧૫૬ વે.ભી.(૪) 
 લજન:-  ર  ભાટે ૫૦ ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ ,ભડશરા ભાટે ૪૦ડક.ગ્રા રઘ ત્તભ (૫) છાતી:- વાભાન્મ-૮૧વે.ભી. ,ફુરામેરી-૮૬વે.ભી.(પકત  ર  ભાટે) ,ઉયાતં 
 ળાયીડયક કવટીભા ંઉતીણગ થલાન  ંયશળેે.ળાયીડયક કવટીના ભાદંડની ભાડશતી લરવાડ નગયાલરકાની લેફવાઈટ( www.valsadmunicipality.com) તથા 
 નગયાલરકાના નટીવફડગ ય મ કલાભા ંઆલળે.  
૧૬.       વદયહ  જગ્માઓભા ંલરવાડ નગયાલરકા દ્વાયા અગાઉ આલાભા ંઆલેર જાશયેાત ન-ં૧૩૯૭/તા.૧૧-૧૨-૨૦૨૦ થી રેલખત યીક્ષા ભાટે મગ્મતા પ્રાપ્ત  
            કયેર ઉભેદલાય વદંગીને આધીન લધ-ઘટ થઈ ળકળે.       
 

 

 જા.ન.ં       /                                 વભ્મ વલચલ વદંગી વનભનત અને ચીપ ઓદપસય 
તા.    -     -૨૦૨૧                                         લરસાડ નગયાલરકા ,   

 સ્થ.લરસાડ                                                                                                              લરસાડ.  
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લરવાડ નગયાલરકા,લરવાડ 
પામયભેન કભ ડ્રાઈલયન  ંઅયજી પભગ 

 

પ્રનત, 

વભ્મ વલચલશ્રી, 
વદંગી વનભનત અને  
ચીપ ઓડપવય  
લરવાડ નગયાલરકા 
 

પામયભેન કભ ડ્રાઈલયની જગ્મા ય નનભણ કં આલા અંગેની ઉભેદલાય તયીકેને અયજી. 
 

ઉભેદલાયન  ંનાભ :- ..........................................................................................................................  

શારન  ંવયનામ  ં :-  ........................................................................................................................  

    .......................................................................................................................  

જન્ભ તાયીખ :-............................ ઉંભય/લગ........... ભફાઈર ન.ં................................  

જાનત:-......................... જ્ઞાનત/ેટા જ્ઞાનત ................................. કેટેગયી.......................  

 
ભાયી ળૈક્ષલણક અને અન્મ રામકાત નીચે મ જફ છે.  

ળૈક્ષલણક રામકાત યીક્ષા ાવ કમાગન   ંલગ ફડગ/ય નન.ન  ંનાભ ટકા/ગે્રડ 

ધયણ-૧૨(એચ.એવ.વી)    
સ્નાતક    
અન સ્નાતક     
નેળનર પામય એકેડભી(AIILSG) લડદયા અથલા ગ જયાત 
વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ.ભાથંી પામયભેન/પામય ટેકનરજી 
અને ઇન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કગ વયકાય 
ભાન્મ વસં્થાભાથંી ાવ 

   

 
અન બલ:- 

વસં્થાન  ંનાભ શદ્દ તાયીખ થી તાયીખ ક ર અન બલના લગ 
    

    

    

 

તાજેતયન યંગીન 

ાવટગ  વાઈઝન 
પટ 



 

રાઈટ(શલા) /શલેી ભટય વ્શીકર ડ્રાઈનલિંગ રામવન્વની નલગત:- 
 
અયજી પીની નલગત :- ડડભાન્ડ ડ્રાપટ ન ં....................તા.............................. 
 

ફાશંધેયી 
આથી હ ં............................................................................................ ગાભ.......................... 

તાલ ક................... જીલ્ર................. ખાતયી આ  ંછં કે ઉય જણાલેર તભાભ શકીકત ભાયી ઉત્તભ જાણ 
મ જફ વાચી અને ખયી છે.ઉયકત ભાડશતી જ ખટી જણાળે ત ભાયી ઉભેદલાયી આઆ યદ ગણાળે. 
  
તાયીખ:-           ઉભેદલાયની વશી  
 
લફડાણની નલગત:- 
(૧) ળાા છડમાન  ંપ્રભાણત્ર  
(૨) ધયણ-૧૨ ની ભાકગળીટ 
(૩) સ્નાતકની ભાકગળીટ  
(૪) ડડગ્રી પ્રભાણત્રની નકર  
(૫) નેળનર પામય એકેડભી ( AIILSG) લડદયા અથલા ગ જયાત વયકાય ભાન્મ આઈ.ટી.આઈ ભાથંી 
પામયભેન/પામયટેકનરજી અને ઈન્ડસ્રીમર ભેનેજભેન્ટ અથલા વભકક્ષ કગન   ંપ્રભાણત્ર  
 (૬) જાનતન દાખર  
(૭) ડ્રાઇનલિંગ રામવન્વની નકર  
(૮) અન બલના પ્રભાણત્ર    
 

 
 


