
અભયેરી નગયાલરકા  
જાશયેાત ક્રભાાંક       ૧૫૪/ ૨૦૨૧/૨૨  

 અભયેરી નગયાલરકાભાાં અગ્નનળભન વેલાના કભમચાયીઓની બયતી ભાટે નામફ કમભશ્નયશ્રી મ્યમુનવીારીટી એડમભમનસ્ટ્રેળનની  કચેયી,ગાાંધીનગયનાાં હકુભ નાં. કમભ.મ્યમુન. 
 એડી./ ભકભ-૧/ પા.નાં. ૧૬૪૨/ પામય ભશકેભ/ લળી ૩૦૩૦/ ૨૦૧૯/ ૧૬૪૩૮ તા. ૨૭/૧૨/૨૦૧૯ થી  ભાંજુય થમેર જનમાઓ ભાટે ભે. પ્રાદેમળક કમભશ્નયશ્રી 
 નગયાલરકાની કચેયી, બાલનગયના હકુભ નાં. પ્રા.કમભ.ન.ા./ ભકભ/ અગ્નન મન. વે. બયતી ફઢતીના મનમભો/ લળી/ ૨૮૫/ ૧૪૫૫/૨૦૨૦ તા. ૧૭-૦૬-૨૦૨૦ થી ભાંજુય 
 થમેર છે. ભાંજુય થમેર વેટઅની જનમાઓ ૈકી નીચે મજુફનાાં કભમચાયીઓની બયતી કયલા ભાટે રામકાતો નીચે મજુફની યશળેે.  

(૧) નામફ એકાઉન્ટન્ટ  

અ.નાં. જગ્માન ાં નાભ જગ્મા
ની 

વાંખ્મા

લગગ ળૈક્ષલિક રામકાત, ટેકનીકર, રામકાત, અન બલ તથા લમભમાગદા જનયર

૧
નામફ 

એકાઉન્ટન્ટ
૧ ૩

(૧)  ળૈક્ષલિક રામકાત
 (૧)  વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં મનભણુાંક થલા ભાટે ભાન્મ યમુનલવીટી/ વાંસ્ટ્થાભાાંથી ફેચરય ઓપ લફઝનેળ એડમભમનસ્ટ્રેળન  
અથલા ફેચરય ઓપ કોભવમ અથલા ફેચરય ઓપ વામન્વ ( ભેથેભેટટક્વ/ સ્ટ્ટેટટકવ) અથલા ફેચરય ઓપ આટમવ (સ્ટ્ટેટટકવ/ 
ઇકોનોમભકવ/ ભેથેભેટટક્વ)નાાં સ્ટ્નાતક અથલા તેની વભકક્ષ વયકાયે ભાન્મ કયેર ળૈક્ષલણક રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ.
(૨) કમ્્યટુયનાાં ફેઝીક નોરેજ તથા વી.વી.વી. ાવનુાં કોઈણ તારીભી વાંસ્ટ્થાનુાં પ્રભાણત્ર/ ભાકમળીટ  ધયાલતા શોલા જોઈએ.
(૩)  કમ્્યટુય એક મલમ તયીકે શોમ તેલી રામકાત વયકાય ભાન્મ યમુનલવીટી અથલા વાંસ્ટ્થાભાાંથી ભેલેર શોલાના 
પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઈમે. અથલા 
(૪)  ધોયણ ૧૦ અને ૧૨ની યીક્ષા કોમ્્યટુય મલમ વાથે ાવ કયેર શોલાના પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઈએ અયજી 
કયલાનાાં તફકે્ક ઉભેદલાય આવુાં પ્રભાણત્ર ધયાલતા નાાં શોમ તો ણ અયજી કયી ળકળે. યાંત ુમનભણુાંક ભેલતાાં શરેા 
ઉભેદલાયે આવુાં પ્રભાણત્ર અચકૂ યજુ કયલાનુાં યશળેે. અન્મથા આલા ઉભેદલાય મનભણુાંક ભેવ્મા ફાદ અજભામામળ વભમગાા 
દયમ્માન ાવ કયલાનુાં યશળેે.
(૫)  અંગે્રજી અને ગજુયાતીભાાં ડેટા એન્રીની કાભની કરાક દીઠ ચોકવાઈલૂમક ૫૦૦૦ ટક ડીપે્રળનથી ઓછી નટશ તેટરી ઝડ 
ધયાલતા શોલા જોઈએ.
(૬) ગજુયાતી અને ટશન્દી અથલા ફાંને બાાનુાં વાભાન્મ જ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઈએ .

(૨)  લમભમાગદા
 ૨૮ લમથી લધ ુનશી 

૦૧

 

 

 

 



રેલિત સ્ધાગત્ભક કવોટી સવરેફવ 
(૧) નામફ એકાઉન્ટન્ટ  

ક્રભ સલમ ગ િ વભમગાો 
૧ (૧)  વાભાન્મ મલજ્ઞાન (૨)  ગજુયાતનો ઈમતશાવ (૩)  ગજુયાતની બૌગોલરક ફાફતો તથા કુદયતી વાંમત (૪) ગજુયાતની ખેતી અને 

ઉદ્યોગો (૫) ગજુયાતનો વાાંસ્ટ્કૃમતક લયવો - વાટશત્મ, કરા, ધભમ (૬) ખેર જગત (૭) ગજુયાતની યાજનીમત (૮) ાંચામતી યાજ (૯) ભશા 
ગજુયાત આંદોરન- સ્ટ્થાના અને ત્માય ફાદની ભશત્લની ઘટનાઓ, (૧૦) મલમલધ ક્ષેતે્ર દેળભાાં ભટશરાઓનો  પાો (૧૧) બાયતનુાં 
ફ ાંધાયણ (૧૨)  તાજેતયનાાં ભશત્લનાાં યાષ્ટ્રીમ/ આંતયયાષ્ટ્રીમ મદુ્દાઓ/ ફનાલો (૧૩) મામલયણ (૧૪)  વયકાયી મોજનાઓ ( ૧૫) 
ડીઝાસ્ટ્ટય ભેનેજભેન્ટ, મલગેયે  

૭૫ 

૧૨૦ મભનીટ 
૨ ગજુયાતી વ્માકયણ ૧૫ 
૩ અંગે્રજી વ્માકયણ ૧૦ 
૪ (૧) નાભાાં ધ્ધમત (૨)  આંકડાળાસ્ત્ર (૩) ગલણત (૪)  અથમળાસ્ત્ર - ગજુયાત અને દેળની અથમ વ્મલસ્ટ્થા (૫) જાશયે લશીલટ (૬)  

વાભાન્મ ફૌમધક કવોટી (૭) કમ્્યટુયને રગતુાં વાભાન્મ જ્ઞાન મલગેયેનો વભાલેળ થળે.  
૫૦ 

 કુર ગણુ ૧૫૦ 
 

(૧)  ક્રાકગ   
 

૨ ક્રાકમ ૧ ૩

(૧)  ળૈક્ષલિક રામકાત
 (૧)  વીધી બયતીથી વાંદગીભાાં મનભણુાંક થલા ભાટે ભાન્મ યમુનલવીટીભાાંથી સ્ટ્નાતક અથલા તેની વભકક્ષ વયકાયે ભાન્મ કયેર 
ળૈક્ષલણક રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ.
(૨) કોમ્ટુયનાાં ફેઝીક નોરેજ તથા વી.વી.વી. ાવનુાં કોઈણ તારીભી વાંસ્ટ્થાનુાં પ્રભાણત્ર/ ભાકમળીટ  ધયાલતા શોલા જોઈએ.
(૩)  કોમ્્યટુય એક મલમ તયીકે શોમ તેલી રામકાત વયકાય ભાન્મ યમુનલવીટી અથલા વાંસ્ટ્થાભાાંથી ભેલેર શોલાના 
પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઈએ. અથલા 
(૪)  ધોયણ ૧૦ અને ધોયણ ૧૨ની યીક્ષા કોમ્્યટુય મલમ વાથે ાવ કયેર શોલાના પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઈએ અયજી 
કયલાનાાં તફકે્ક ઉભેદલાય આવુાં પ્રભાણત્ર ધયાલતા નાાં શોમ તો ણ અયજી કયી ળકળે. યાંત ુમનભણુાંક ભેલતાાં શરેા 
ઉભેદલાયે આવુાં પ્રભાણત્ર અચકૂ યજુ કયલાનુાં યશળેે. અન્મથા આલા ઉભેદલાય મનભણુાંક ભેલલાાત્ર ઠયળે નશી.
(૫)  અંગે્રજી અને ગજુયાતીભાાં ડેટા એન્રીની કાભની કરાક દીઠ ચોકવાઈલૂમક ૫૦૦૦ ટક ડીપે્રળનથી ઓછી નટશ તેટરી ઝડ 
ધયાલતા શોલા જોઈએ.
(૬) ગજુયાતી અને ટશન્દી અથલા ફાંને બાાનુાં વાભાન્મ જ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઈએ.
(૨)  લમભમાગદા
 ૨૮ લમથી લધ ુનશી 

૦૧



રેલિત સ્ધાગત્ભક કવોટી સવરેફવ 
(૧)  ક્રાકગ   
ક્રભ સલમ ગ િ વભમગાો 
૧ (૧)  વાભાન્મ મલજ્ઞાન (૨)  ગજુયાતનો ઈમતશાવ (૩)  ગજુયાતની બૌગોલરક ફાફતો તથા કુદયતી વાંમત (૪) ગજુયાતની ખેતી અને 

ઉદ્યોગો (૫) ગજુયાતનો વાાંસ્ટ્કૃમતક લયવો - વાટશત્મ, કરા, ધભમ (૬) ખેર જગત (૭) ગજુયાતની યાજનીમત (૮) ાંચામતી યાજ (૯) ભશા 
ગજુયાત આંદોરન- સ્ટ્થાના અને ત્માય ફાદની ભશત્લની ઘટનાઓ, (૧૦) મલમલધ ક્ષેતે્ર દેળભાાં ભટશરાઓનો  પાો (૧૧) બાયતનુાં 
ફ ાંધાયણ (૧૨)  તાજેતયનાાં ભશત્લનાાં યાષ્ટ્રીમ/ આંતયયાષ્ટ્રીમ મદુ્દાઓ/ ફનાલો (૧૩) મામલયણ (૧૪)  વયકાયી મોજનાઓ ( ૧૫) 
ડીઝાસ્ટ્ટય ભેનેજભેન્ટ, મલગેયે (૧૬)  જાશયે લશીલટ (૧૭) વાભાન્મ ફૌમધક કવોટી (૧૮) કમ્્યટુયને રગતુાં વાભાન્મ જ્ઞાન મલગેયે  

૭૫ 

૧૨૦ મભનીટ 

૨ ગજુયાતી વ્માકયણ ૧૫ 
૩ અંગે્રજી વ્માકયણ ૧૦ 
 કુર ગણુ ૧૫૦ 
 

૧. ઉયોકત જનમાઓ ભાટેની અયજી જાશયેાત પ્રમવધ્ધ થમેથી ૩૦ ટદલવ સધુીભાાં ચીપ ઓપીવયશ્રી, અભયેરી નગયાલરકા, વયદાય ટેર બલન, રૂ. લી. યીખ ફારભાંટદય,  

 કમ્ાઉન્ડ નાગનાથ ભાંટદય  વાભે અભયેરી તા.જી. અભયેરી ીન નાં. ૩૬૫૬૦૧ ખાતે પક્ત યજીસ્ટ્ટય ોસ્ટ્ટ એ.ડી. અથલા સ્ટ્ીડ ોસ્ટ્ટથી ભોકરી આલાની યશળેે. અન્મ યીતે 
 યજુ થમેર અયજી યદ કયલાાત્ર થળે.  

૨. અયજદાયે અયજી વાથે તાજેતયભાાં ડાલેર ાવોટમ વાઈઝ પોટા નાંગ-૦૧, ળાા છોડયાનુાં પ્રભાણત્ર, ળૈક્ષલણક રામકાત, તેભજ અનબુલ અંગેના પ્રભાણત્રની સ્ટ્લ-
 પ્રભાલણત નકર યજુ કયલાની યશળેે.  અનાભત લગમ ઉભેદલાય જાતી અંગેનુાં વક્ષભ અમધકાયીશ્રીનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે.  
૩. ઉયોકત તભાભ જનમાઓ ભાટે અયજી વાથે લફન અનાભત લગમના અયજદાયે રૂ. ૫૦૦/-નો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ, ચીપ ઓપીવયશ્રી, અભયેરી નગયાલરકાનાાં નાભથી ભોકરલાનો 
 યશળેે. અનસુલુચત  જાતી, અનસુલુચત જનજાતી, તથા ળૈક્ષલણક છાત લગમ તથા આથીક નફા લગમના ઉભેદલાયે ણ કોઈ પી બયલાની યશળેે નટશ. યાંત ુળૈક્ષલણક છાત 
 લગમના ઉભેદલાયે ળા.ળૈ. ૫. લગમનુાં નોન ક્રીભીરેમયનુાં પ્રભાણત્ર તથા આથીક નફા લગમના ઉભેદલાયે જાશયેાતની તાયીખે ભાન્મતા પ્રા્ત પ્રભાણત્ર પયજીમાત યજુ કયલાનુાં  
 યશળેે. તેના મવલામ અનાભતના રાબો ભલાાત્ર થળે નટશ.  

૪. અયજી કલય ઉય જે જનમા ભાટે અયજી કયેર શોમ તે જનમાનુાં નાભ સ્ટ્ષ્ટ્ટ દળામલલાનુાં યશળેે. દા. ત. "નામફ એકાઉન્ટન્ટ તયીકેની અયજી"  " ક્રાકગ તયીકેની અયજી"  
૫. લમભમામદા વયકાયશ્રીનાાં નીમત મનમભ મજુફની યશળેે. તેભજ અનાભત લગમના ઉભેદલાયોને વયકાયશ્રીનાાં મનમભ મજુફ ઉભયભાાં છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે. અયજી સ્ટ્લીકાયલાની 
 છેલ્રી તાયીખે મનમત ળૈક્ષલણક રામકાત જરૂયી તથા લમભમામદા ધયાલતા શોલા જોઈએ.  
૬. દયેક જનમા ભાટે ઉભેદલાયે અરગથી અયજી કયલાની યશળેે. અયજદાય દ્વાયા એક જનમા ભાટે ફે અયજી કયલાભાાં આલે તો આખયી અયજી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે.  

૭.  મનમત નમનુાનાાં અયજીત્રક જે મકુલાભાાં આલેર છે તે જ નમનુાભાાં અયજી કયલાની યશળેે.  

૮. અયજીત્રક અભયેરી નગયાલરકાની ભશકેભ ળાખાભાાંથી રૂફરૂભાાં અથલા આ નગયાલરકા કચેયીની લેફવાઈટ HTTP://AMRELI NAGARPALIKA .IN ઉયથી ડાઉનરોડ 
 કયી ળકાળે. જે તે જનમાઓનાાં અયજી ત્રક અંગેનાાં નમનૂાઓ આ વાથે વાભેર છે.  
૯. અધયુી પી, વભમ ભમામદા ફાદ ભેર અયજીઓ ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશી. અને આ અંગે કોઈ ત્ર વ્મલશાય કયલાભાાં આલળે નશી.  

૧૦. આ જાશયેાત તથા વભગ્ર બયતી પ્રટક્રમાભાાં કોઈણ કાયણોવય પેયપાય કયલાની કે વાંણૂમ અથલા અંળત: યદ કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થામ તો તેભ કયલાની તથા વાંદગી 



 કયલી કે ન કયલી તે અંગે નગયાલરકાનો વાંણૂમ અફામધત શક્ક/ અમધકાય યશળેે. નગયાલરકા આ ફાફતે કોઈ કાયણો આલા ફાંધામેર યશળેે નશી. ૧૧. અનાભત લગમનાાં 
 ઉભેદલાય વાભાન્મ જનમા ઉય અયજી કયે છે તો અનાભતનાાં કોઈ રાબ ભલાાત્ર યશળેે નશી અને વાભાન્મ લગમના ઉભેદલાય તયીકેની ળયતો , રાગુાં ડળે.  

૧૨. વયકાયશ્રીની મનતી અનવુાય લગમ - (૩) વાંલગમનાાં કભમચાયીઓની પ્રથભ નીભણુાંક ૫ (ાાંચ) લમના ટપક્વ ગાયથી કયલાભાાં આલળે. લગમ -(૩) વાંલગમના કાભમચાયીઓનો 
 કયાયીમ વભમગાો ણૂમ  થમેથી તેઓને નગયાલરકાનાાં પ્રલતમભાન ધાયાધોયણ અનવુાય ગાય - બથથાાં ભલાાત્ર થળે.  

૧૩. ભાન્મતા પ્રા્ત અયજીઓ મજુફનાાં ઉભેદલાયોની રેલખત સ્ટ્ધામત્ભક યીક્ષા રેલાભાાં આલળે.  

૧૪.  બયતી અંગેની ભાટશતી અભયેરી નગયાલરકાનાાં  નોટીવ ફોડમ ઉય તથા અભયેરી નગયાલરકાની લેફવાઈટ www.amrelinagarpalika.in લેફવાઈટ યથી ભેલી ળકાળે.  
૧૫.   જાશયેાતભાાં  આેર પોભમ નમનુા રૂે આલાભાાં આલેર છે.  તેભાાં લફડાણ કયલાનાાં જરૂયી ડોક્યભેુન્ટ ફતાલેર રામકાત મજુફનાાં જોડલાનાાં યશળેે.  

 

તાયીખ    /૦૭/૨૦૨૧ 

સ્ટ્થ:- અભયેરી  

 

                    વભ્મ  

              વાંદગી  વસભતી અને ચીપ ઓફપવય  

                  અભયેરી  
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 


