
 
 

ગુજયાત યાજમભાાં ચાય (૦૪) કમભશ્નયેટ એયીમા તથા ફાલીવ(૨૨) મજલ્લાઓના મમુનટ / ઝોન / 
ડીલીઝન ખાતે ૬,૭૫૨ ભાનદ શોભગાડડઝ વભ્મોની બયતી કયલાભાાં આલનાય છે. આ ભાનદ શોભગાડડઝ 

વભ્મોની બયતી કયલા વાંફાંમધત મજલ્લા કભાન્ડન્ટશ્રીઓની કચયેી ખાતેથી બયતી પ્રક્રિમા શાથ ધયલાભાાં 
આલનાય છે. બયતી થલા ભાટે ઉચ્છુક ઉભેદલાયોએ આના મલસ્તાયની મુમનટ કચેયીએ અથલા મજલ્લા 
કચેયીનો વાંકડ  કયલાનો યશેળે. આ શોભગાડડઝ વભ્મોને ભાનદ વભ્મ તયીકે બયતી કયલાની છે. જભેાાં 
વયકાયશ્રીને જરૂય ડે્ય અગત્મની પયજ ઉય ફોરાલલાભાાં આલળે. પયજ ઉય ફોરાલલાભાાં આલે ત્માયે 
વયકાયશ્રીના પ્રલડતભાન મનમભોનુવાય તેઓને ભાનદ લેતન તયીકે રૂ.૩૦૦/- પયજ બથથુાં અને રૂ.૪/- 
ધોરાઈ બથથુાં પ્રમત ક્રદન ભલાાત્ર યશેળે. વદય બયતી કામભી કભડચાયી તયીકેની કયલાની થતી નથી. 

યાં તુ ભાનદ વાંસ્થાભાાં ભાનદ શોભગાડડઝ વભ્મોની બયતી કયલાભાાં આલનાય છે. જથેી કામભી કભડચાયી 
તયીકેના કોઈ શક્ક ભલાાત્ર યશેળે નક્રશ. 

શોભગાડડઝદભાાં બયતી થલા આલનાય રુુ ઉભદેલાયની રામકાતઃ- 

 બાયતનો નાગક્રયક શોલો જોઇએ. 
 ધોયણ – ૧૦ ાવ અથલા તેથી લધુ ળૈક્ષણીક રામકાત ધયાલતો શોલો જોઇએ. 
 ઉંભય ૧૮ થી ૫૦ લડ વુધીની શોલી જોઇએ. 
 લજન ઓછાભાાં ઓછુ ૫૦ ક્રકરો શોલુાં જોઇએ. 

 ઉંચાઇ ઓછાભાાં ઓછી ૧૬૨ વેન્ટી ભીટય, 
 છાતી ઓછાભાાં ઓછી ૭૯ વેન્ટી ભીટય શોલી જોઇએ, ૫ વેન્ટી ભીટય જટેરી છાતી પુરાલી 

ળકતા  શોલા જોઇએ. 
 અયજદાયે કોઇ ગુન્શાક્રશત કૃત્મ કયેર ન શોલુાં જોઇએ. અને બાયતભાાં મલમધ દ્વાયા સ્થામત કોઇ 

ણ  ન્મામારમ દ્વાયા મળક્ષા થમેર ન શોલીજોઇએ. 
 અયજદાય કોઇ કોભી વાંસ્થા વાથે વાંકામેર ન શોલા જોઇએ તથા કોમ્મુનર ફેકગ્રાઉન્ડ ધયાલતા 

ન શોલા જોઇએ. 
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શોભગાડડઝદભાાં બયતી થલા આલનાય ભક્રશરા ઉભદેલાયની રામકાતઃ- 

 ભક્રશરા ઉભેદલાયના ક્રકસ્વાભાાં ઓછાભાાં ઓછુાં  લજન – ૪૦ ક્રકરો શોલુાં જોઇએ. 
 ભક્રશરા ઉભેદલાયોની ઉંચાઇ ઓછાભાાં ઓછી ૧૫૦ વેન્ટી ભીટય શોલી જોઇએ. 
 ૩ (અ) ભાાં વુચલેર ભુદ્દા નાંફય ક, ખ, ગ, છ અને જ ભાાં વુચવ્મા ભુજફ ની રામકાત મથાલત 

યશેળે. 

બયતી કવોટીની મલગત:- 

 આ વભીમતએ બયતી ભેા લખતે બયતી થનાય ઉભેદલાયોની ળાયીયીક કવોટીનુાં આમોજન કયલાનુાં યશેળે. 

જ ે નીચે ભુજફ યશેળે. તદ્દઉયાાંત દયેક ઉભેદલાયનાઓએ મનમત કયેર ળાયીયીક ક્ષભતા કવોટી ાવ 
કયલાની યશેળે. 

 
નોંધ:- (૧) ઉભદેલાયોની વાંખ્મા લધ ુ શોમ તો ૧૦૦ ભીટયની સ્કેનીંગ ટેસ્ટ રલેાનો મનણડમ કમભટી 
રઈ  ળકળ.ે 

 

  

કમા ઉભદેલાયોન ેપ્રાથમભકતા આલી ત ેઅાંગેનુાં વાંદગીનુાં ધોયણ 
 

 ઉકત ળાક્રયયીક કવોટી ૭૫ (ાંચોત્તેય) ગુણની યશેળે. ભેદાની યીક્ષાભાાં મનમત વભમભાાં કવોટી 

ુયી કયનાયને ુયે ુયા ૭૫ (ાંચોત્તેય) ગુણ ભલાાત્ર થળે. તદ્દઉયાાંત નીચે દળાડલેર 
રામકાતો ધયાલનાય નાગયીકો ગૃશ યક્ષક દભાાં વલેા આલા ઇચ્છુક શોમ તો તેઓને 
પ્રાથમભકતા આલાની યશેળે. 

 એન.વી.વી. યીક્ષા પ્રભાણત્ર ધયાલનાય ઉભેદલાયોને લધાયાના ૦૫ (ાાંચ) ગુણ 
ભલાાત્ર થળે. 

રુુ ઉભદેલાયો ભાટે 

િભ ટેસ્ટનુાં નાભ 
   ામવાંગ 
સ્ટાન્ડડડ  

ગુણ 

૧ ૧૬૦૦ ભીટય દોડ ૦૯ મભનીટ 
દોડની યીક્ષાભાાં ાવ થનાય ઉભેદલાયને ૭૫ ગુણ 

ભલાાત્ર થળે. 

ભક્રશરા ઉભદેલાયો ભાટે 

િભ ટેસ્ટનુાં નાભ ામવાંગ સ્ટાન્ડડડ  ગુણ 
૧ ૮૦૦ ભીટય દોડ ૦૫ મભનીટ ૨૦ વેકન્ડ ૭૫ 



 યાજ્મ કક્ષા / યાષ્ટ્ર ીમ કક્ષા / મુમનલમવડટી કક્ષા એ કોઈ યભત – ગભત સ્ધાડભાાં પ્રભાણત્ર / 
ભેડર ભેર શોમ તો લધાયાના ૦૫ (ાાંચ) ગુણ ભલાાત્ર થળે. 

 શેલી ભોટય વ્શીકર અથલા રાઇટ ભોટય વ્શીકર રામવન્વ ધયાલતા શોમ અને લાશન 
ચરાલલાનો ઓછાભાાં ઓછો ફે લડનો અનુબલ ધયાલતા શોમ અને તે અાંગેનુાં પ્રભાણત્ર 
ધયાલતા શોમ તો લધાયાના ૦૫ (ાાંચ) ગુણ ભલાાત્ર થળે. 

 કોમ્્મુટયનુાં જ્ઞાન ધયાલતા “C C C ” યીક્ષા ાવ શોમ તો લધાયાના ૦૫ (ાાંચ) ગુણ 

ભલાાત્ર થળે. 
 મોગ, ભીકેનીકર, ઇરેકટર ીકર, ઓપીવ ઓટોભેળન, ઓટોભોફાઇલ્વ અને નવસાંગના ટરેડની 

જાણકાયી મલગેયે ટેકમનકર કૌળલ્મભાાં વયકાયી ભાન્મ વાંસ્થાના વટસપીકેટ  ધયાલતા શોમ તો 
લધાયાના ૦૫ (ાાંચ) ગુણ ભલાાત્ર થળે. 

 ળાક્રયયીક કવોટી ૭૫ (ાંચોત્તેય) ગુણ અને ઉક્ત ભુજફની (i ) થી (v ) મલળે રામકાતો 

ૈકી પ્રત્મેકના ૦૫ ગુણ રખેે કુર-૨૫ ગુણ યશેળે. એભ કુર-૧૦૦ ગુણની કવોટી યશેળે. 
 

મજલ્લાઓના મમુનટ / ઝોન / ડીલીઝન ખાત ેબયતી કયલાના થતા ભાનદ શોભગાડડઝ 
વભ્મોની વાંખ્મા જાણલા ભાટે નીચનેી મરાંન્ક ઉય મક્રક કયલુાં. 

ગજુયાત યાજ્મ મજલ્લાની મમુનટ / ઝોન / ડીલીઝન ની કચયેીઓ ખાત ેશોભગાડડઝ વભ્મોની 
બયતીની વાંખ્મા દળાડલતુાં ત્રક 

શોભગાડડઝ બયતી ભાટેનુાં અયજી ત્રક 
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