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ખેડા નગરપા લકા વારા િનયત સમયમયાદામાં

મળે લ અરઓની ાથિમક ચકાસણી કર"ને લાયક

ઉમેદવારોની પર"%ા પ&િત O.M.R. – M.C.Q. અ'ુસાર રહ*શે.
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િવષય

/ુણ

૧

સામા1ય 2ાન : /ુજરાતનો ઇિતહાસ,5 ૂગોળ અને સં78ૃિત, ભારત'ુ ં ૩૦

સમયગાળો

બંધારણ, રમતગમત, સામા1ય િવ2ાન, વતમાન વાહો, પયાવરણ,
<હ*ર વહ"વટ, સરકાર" યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને ડ"ઝા7ટર

૬૦ િમિનટ

મેનેજમે1ટ વગેર*

૨

/ુજરાતી સાCહDય , /ુજરાતી Fયાકરણ

૨૦

૩

GHે Fયાકરણ

૧૦

૪

ગા ણિતક કસોટ"ઓ અને ટ*7ટ ઓફ ર"ઝનીગ

૩૦

૫

કોLMNુટરને લગOુ ં સામા1ય 2ાન

૧૦

8ુલ /ુણ

૧૦૦

અPયાસ-મ 'ુ ં િવયષવ7Oુ ધોરણ ૧૨ H.S.C ની સમક% રહ*શે.
*6( ш 3 :
(1) તમામ ઉમેદવારોના Cક7સામાં વયમયાદા તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૭ની W7થિત યાનમાં લેવામાં આવશે.અ1ય
તમામ બાબતો માટ* પણ Cut Off Date તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૭ની ગણવાની રહ*શે.
(2) બધી જ મળવાપા` aટછાટ ગણતર"માં લીધા બાદ વcુમાં વcુ ૩૮ વષની ઉમર dુધી જ ઉપલી
વયમયાદામાં aટછાટ મળશે.
(3)

બન અનામત તથા અનામત વગeની મCહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવા પા` fટછાટ

ગણતર"માં લીધા બાદ વcુમાં વcુ ૩૮ વષની ઉમર dુધી જ ઉ૫લી વયમયાદામાં fટછાટ મળશે.
(4) આગળની ભરતી C-યા સંદભg ખેડા નગરપા લકા hારા આપવામાં આવતી જiર" dુચનાઓ જોવા માટ*
નગરપા લકાની વેબસાઇટ અવાર નવાર જોતાં રહ*j.ુ ં
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બેડિમ1ટન, બા7ક*ટબોલ, C-ક*ટ, oટબોલ, હોક",W7વમીગ,

ટ*બલ ટ*િનસ,વોલીબોલ, ટ*િનસ, વેઇટ લફCટગ, ર* સ લગ, બોકિસગ, સાઈક લગ , મનેq7ટrસ, sુડો,રાઇફલ
ખોખો, તીરદા, ઘોડ*સવાર", ગોળાફ*ક, નૌકા7પધા, શતરજ, હxડબોલની રમતો-ખેલ8ુદમાં

tુCં ટગ, કબu",

(1) રાym"ય / આતરરાym"ય અથવા (2) zતર Nુિનવિસ{ટ" અથવા (3) અ ખલ ભારત શાળા સંધ વરા
યો<તી 7પધાઓમાંિતિનિધ કર* લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સંદગીમાં અHતા આપવા માટ* તેમને 7પધાDમક
લે ખત પર"%ામાં મેળવેલ 8ુલ /ુણનાં ૫ (પાંચ ) ટકા /ુણ ઉમેર" આપવામાં આવશે.
(6) 7પધાDમક પર"%ાના 7થળે ઉમેદવાર* પોતાના ખચg હાજર થવા'ુ ં રહ*શે.
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(1). શૈ% ણક લાયકાત, કોLMNુટરની <ણકાર", }મર, <િત (ક*ટ*ગર"-SC,ST,SEBC),મા સૈિનક, 7પો~્ સ,
શાર"Cરક ખોડખાપણ અને અ1ય બાબતનોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ માણપ`ોને આધાર* અરપ`ક માં
ભર* લ િવગતો સમH ભરતી C-યા માટ* આખર" ગણવામાં આવશે. તથા તેના આધાર* 7પધાDમક પર"%ામાં
વેશ આપવામાં આવશે. અરમાં દશાવેલ િવગતોના સમથનમાં માણપ`ો અને ુરાવાઓ ખેડા
નગરપા લકા માંગે Dયાર* ઉમેદવાર* અસલમાં

(ઝેરો% નકલો સહ"ત) રsુ કરવાના રહશે. એવા ુરાવા રsુ નહ"

કર" શકનાર ઉમેદવાર'ુ ં અરપ`ક - તે તબકક*થી ‘‘રદ” ગણવામાં આવશે.
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(4) ફ"કસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાંચ) વષના અજમાયશી ધોરણે જયા ઉ૫ર િનમ ૂક સતાિધકાર"
વારા િનમકં ૂ આMયેથી આ જયાના ભરતી િનયમો

ુ બ િનમકં ૂ આપવામાં આવશે.
જ

(5) આખર" પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમકં ૂ સતાિધકાર" ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમકં ૂ મેળવાને પા`
ઠરશે.
(6) ઉમેદવાર પોતે મેર"ટ યાદ"માં સમાિવyટ થવા મા`થી સંબિધત જયા ઉ૫ર િનમકં ૂ મેળવવાનો દાવો
કરવાને હકકદાર થશે નCહ. િનમકં ૂ કરનાર સતાિધકાર"ને પોતાને એવી ખાતર" થાય ક* <હ*ર સેવા સાi તે
નગરપા લકાની ભરતી બઢતીના ઠરાવેલ િનયમો'ુસાર યોય જણાતો નથી.તો  તે તબકક* આવા ઉમેદવારને
તેની િનમકં ૂ ‘રદ’ કર"ને ૫ડતો

ૂક" શકશે. િનમકં ૂ બાબતે х  

к 3 િનણય આખર" ગણાશે.

(7) આ ભરતી C-યા ઉકત જણાવેલ જયાઓ વતમાન ભરતી િનયમો - ભરતી પર"%ા િનયમોને આિધન
રહ*શે.
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(8) આ <હ*રાત કોઇ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક* તેમાં ફ*રફાર કરવાની આવયકતા ઉભી થશે તો તેમ
કરવાનો નગરપા લકાને સં ૂણ હકક / અિધકાર રહશે અને નગરપા લકા આ માટ* કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહ*શે
નહ".
(9) 3< ( 
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(10). નગરપા લકા  કોઇ ઉમેદવારને ;
1. તેને ઉમેદવાર" માટ* કોઇ૫ણ કાર* ટ*કો મેળવવા માટ* એટલે ક* નગરપા લકાના અય%, સPય અથવા
કોઈ અિધકાર" ૫ર Dય% ક* ૫રો% લાગવગ લગાડવાનો યાસ કરવા માટ*,
2. બી<'ુ નામ ધારણ કરવા માટ*,
3. બી< પાસે પોતા 'ુ નામ ધારણ કરાવવા માટ*,
4. બનાવટ" ખોટા દ7તાવેજો અથવા ની સાથે ચેડા કરવામાં આFયા

હોય તેવા દ7તાવેજો સાદર કરવા

અથવા ગેરર"િત આચરવા માટ*,
5. યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહDવની માCહતી aપાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ*,
6. ૫ર"%ા માટ* તેની ઉમેદવાર"ના સંબધ
ં માં અ1ય કોઇ અિનયિમત અથવા અયોય સાધનનો આય લેવા
માટ*,
7. ૫ર"%ા દરLયાન ગેરFયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ* એટલે ક* અ1ય ઉમેદવારની ઉતરવહ"ની
નકલ કરવા, ુ7તક, ગાઇડ, કા૫લી ક* તેવા કોઇ૫ણ છાપેલા ક* હ7ત લ ખત સાCહDયની મદદથી અથવા
વાતચીત વારા નકલ કરવા ક* ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર"િતઓ પૈક" કોઇ૫ણ ગેરર"િત આચરવા
માટ*,
8. લખાણોમાં અલીલ ભાષા અથવા બીભ7ત બાબત સCહતની અ7Oુત બાબત લખવા માટ*,
9. OMR ઉતરપ`માં પોતાની ઓળખd ૂચક કોઇપણ કારની િનશાની, લખાણ, આnફાબેટ, ચ1હ ક* નાથી
ઓળખ 7થાિપત થાય તેવા યાસ કરવા માટ*,
10. ૫ર"%ા ખંડમાં અ1ય કોઇ ર"તે ગેરવતકં ૂ કરવા માટ*,
11. ૫ર"%ાના સંચાલન કરવા માટ* નગરપા લકા રોક*લા 7ટાફને સીધી ક* આડકતર" ર"તે હ*રાન કરવા
અથવા શાર"Cરક ર"તે ઇ< કરવા માટ*,
12.  ૂવવત ખંડોમાં િનCદ yટ કર* લા તમામ અથવા કોઇ૫ણ 8ૃDય કરવાનો યDન કરવા માટ* અથવા આવા
સંગે મદદગાર" કરવા માટ*, અથવા
13. ૫ર"%ા માટ* તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના વેશપ`માં આપવામાં આવેલી કોઇ૫ણ સુનાનો ભંગ
કરવા માટ* દોિષત ઠયા હોય તો અથવા દોિષત હોવા'ુ <હ*ર કNુ હોય તો તે ફોજદાર" કાયવાહ"ને પા` થવા
ઉપરાંત - (ક) નગરપા લકા, તે  ૫ર"%ાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫ર"%ામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે.
14. સરકાર"/સરકાર હ7તકની સં7થાઓ વારા ઉમેદવાર કયાર* ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને
ગેરલાયકાતનો સમય ચાુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર આપોઆપ રદ થવાને પા` બનશે.
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ુ બની અરઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદ" મા` yટાંત 7વiપે છે . સં ૂણ નથી)
જ

•

CCC 'ુ ં માણપ` ના હોવાથી

•

અરમાં દશાવેલ િવગતો અcુર" ક* અસંગત હોય

•

અ'ુd ૂ ચત <િત, અ'ુd ૂ ચત જન <િત, સામાજક શૈ% ણક પછાત વગ, શાર"Cરક ખોડખાંપણ
ધરાવતા ઉમેદવાર તેમજ મા સૈિનક તેઓની ક*ટ*ગર" Gગે' ુ ં માણપ` ધરાવતા ન હોય

(12) અરજદાર* અર પ`કમાં દશાવેલ ક*ટ*ગર" (<િત) માં પાછળ થી ક*ટ*ગર" બદલવાની રsુઆત આHહ
રાખવામાં આવશે નહ.
(13) 1યાય%ે` ખેડા રહ*શે.

-4">A/ %*%

તાર"ખ : ૦૧/૦૫/૨૦૧૮

х  

7થળ : ખેડા

પાનાં નંબર : 4
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