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રુ નગર- ુધરજ-વઢવાણ નગરપા લકા 

હરાત માકં-૦૧/૨૦૨૧-૨૦૨૨ 

રુ નગર- ુધરજ-વઢવાણ નગરપા લકામા ં અ નશમન સેવાના કમચાર ઓની ભરતી માટ નાયબ કિમ ર, િુનિસપાલીટ  એડમીની શન, જુરાત રાજય 

ગાધંીનગર ના પ  ન.ંકિમ. િુન.એડ ./મકમ-૧/ફા.ન.ં૧૬૪૨/ફાયર મહકમ/વશી/૩૦૧૧/૨૦૧૯/૧૬૪૬૫ તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૯ થી મં ુર થયેલ જ યાઓ માટ મે. ાદિશક 

કિમ ર સાહબ,અમદાવાદ ના તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૦ પ  ન.ં ા.ક./અ ન સે.ભરતી-બઢતીના િનયમો/ન.પા./ રુ નગર- ુધરજ/૨૦૨૦/૧૬૮૪ થી ભરતી બઢતીના િનયમો 

મં ુર કરાવવામા ંઆવેલ છે.  જુબ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ હરાત િસ ધ થયેથી ૩૦ દવસ ધુીમા ંઅર  કરવાની રહશ.ે ઉમેદવારો માટની શૈ ણક 

લાયકાત અને શા રર ક યો યતા ધોરણો આ સાથે સામેલ છે.  જુબની યો યતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર  કરવાની રહશ.ેવ  ુ િવગત માટ રુ નગર- ુધરજ-

વઢવાણ નગરપા લકા કચેર ની મહકમ શાખામા ંસપંક કરવાનો રહશે.  

અ.ન.ં જ યા ુ ંનામ 

જ યા 

ની 

સં યા 

વગ શૈ ણક લાયકાત, ટકનીકલ લાયકાત, અ ભુવ તથા વયમયાદા જનરલ 

૧ 
નાયબ 

એકાઉ ટ ટ  
૧ ૩  

(૧) શૈ ણક લાયકાત  

(ક) સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ંિનમ ુકં થવા માટ મા ય િુનવિસટ /સં થા માથંી બેચલર ઓફ બીઝનેશ એકમીની શન અથવા 

બેચલર ઓફ કોમસ અથવા બેચલર ઓફ સાય સ (મેથેમે ટકસ/ ટ ટકસ) અથવા બેચલર ઓફ આટસ 

( ટટ કસ/ઇકોનોિમકસ/મેથેમે ટકસ) ના નાતક અથવા તેની સમક  સરકાર મા ય કરલ શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

(ખ) કો ટુરના બેઝીક નોલેજ તથા સી.સી.સી.પર ા પાસ ુ ં કોઇપણ તાલીમી સં થા ુ ં માણપ  / માકશીટ ધરાવતા હોવા 

જોઇએ.  

(ગ) કો ટુર એક િવષય તર ક હોય તેની લાયકાત સરકાર મા ય િુનવસ ટ  અથવા સં થા માથંી મેળવેલ હોવાના માણપ ો 

ધરાવતા હોવા જોઇએ. અથવા   

(ઘ) ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ ની પર ા કો ટુર િવષય સાથે પાસ કરલ હોવાના માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઇએ અર  કરવાના 

તબ ે  ઉમેદવાર આ ુ ં માણપ  ધરાવતા ના હોય તો પણ અર  કર  શકશે. પરં  ુ િનમ ૂકં મેળવતા પહલા ઉમેદવાર આ ુ ં

માણપ  અ કુ ર ુ  કરવા ુ ં રહશે.અ યથા આવા ઉમેદવાર િનમ ૂકં મેળ યાબાદ અજમાયશી સમયગાળા દર યાન પાસ 

કરવા ુ ંરહશે.  

(ચ) ે  અને જુરાતીમા ંડટા એ ની કામની કલાક દ ઠ ચોકસાઇ વૂક ૫૦૦૦ ક ડ ેશનથી ઓછ  નહ  તેટલી ઝડપ 

ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

(છ) જુરાતી અને હ દ  અથવા બનેં ભાષ ુ ંસામા ય ાન ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

(૨) વય મયાદા  

૦૧ 



2 D:\Esta SNR\Fire Bharti\Clark & Dy.Accountant\01-2021-2022 Jaherat.docx 

 

૨૮ વષથી વ  ુનહ  (નગરપા લકાઓમા ંફરજ બ વતા કમચાર ને લા  ુપડશે નહ .) 

૨  કલાક  ૧  ૩  

(૧) શૈ ણક લાયકાત  

(ક) સીધી ભરતીથી પસદંગીમા ં િનમ ુકં થવા માટ મા ય િુનવિસટ  માથંી નાતક અથવા તેની સમક  સરકાર મા ય કરલ 

શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

(ખ) કો ટુરના બેઝીક નોલેજ તથા સી.સી.સી.પર ા પાસ ુ ં કોઇપણ તાલીમી સં થા ુ ં માણપ  / માકશીટ ધરાવતા હોવા 

જોઇએ.  

(ગ) કો ટુર એક િવષય તર ક હોય તેવી લાયકાત સરકાર મા ય િુનવસ ટ  અથવા સં થા માથંી મેળવેલ હોવાના માણપ ો 

ધરાવતા હોવા જોઇએ. અથવા   

(ઘ) ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ની પર ા કો ટુર િવષય સાથે પાસ કરલ હોવાના માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઇએ અર  

કરવાના તબ ે  ઉમેદવાર આ ુ ં માણપ  ધરાવતા ના હોય તો પણ અર  કર  શકશે. પરં  ુિનમ ૂકં મેળવતા પહલા ઉમેદવાર 

આ ુ ં માણપ  અ કુ ર ુ  કરવા ુ ંરહશે.અ યથા આવા ઉમેદવાર િનમ ૂકં મેળવવાપ  ઠરશે નં હ.  

(ચ) ે  અને જુરાતીમા ંડટા એ ની કામની કલાક દ ઠ ચોકસાઇ વૂક ૫૦૦૦ ક ડ ેશનથી ઓછ  નહ  તેટલી ઝડપ 

ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

(છ) જુરાતી અને હ દ  અથવા બનેં ભાષ ુ ંસામા ય ાન ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

(૨) વય મયાદા  

૨૮ વષથી વ  ુનહ  (નગરપા લકાઓમા ંફરજ બ વતા કમચાર ને લા  ુપડશે નહ .) 

૦૧  

૧.  ઉપરોકત જ યાઓ માટની અર  હરાત િસ ધ થયેથી ૩૦ દવસ ધુીમા ં ચીફ ઓફ સર ી, રુ નગર-દ રુજ-વઢવાણ નગરપા લકા, કલેકટર કચેર  

પાસે,તા.વઢવાણ . રુ નગર ખાતે ફકત ર ટર પો ટ અથવા પીડ પો ટથી મોકલી આપવાની રહશ.ે અ ય ર તે ર ુ થયેલ અર  રદ પા  થશ.ે  

૨.  અરજદાર અર  સાથે તા તરમા ંપડાવેલ પાસપોટ સાઇઝ ફોટા નગં-૦૧, શાળા છોડયા ુ ં માણપ ,શૈ ણક લાયકાતની વ- મા ણત નકલ ર ુ કરવાની 

રહશ.ે અનામત વગના ઉમેદવાર િત ગે ુ ંસ મ અિધકાર ી ુ ં માણપ  ર ુ કરવા ુ ંરહશ.ે 

૩.  ઉપરોકત તમામ જ યાઓ માટ અર  સાથે બન અનામત વગના અરજદાર .૫૦૦/- નો ડ મા ડ ાફટ, ચીફ ઓફ સર ી, રુ નગર- ુધરજ-વઢવાણ 

નગરપા લકાના નામથી મોકલવાનો રહશ.ે અ ુ ુચત િત,અ ુ ુચત જન િત તથા શૈ ણક પછાત વગ તથા આિથક નબળા વગના ઉમેદવાર પણ કોઇ ફ  

ભરવાની રહશે નહ . પરં  ુશૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવાર શા.શ.ૈપ.વગ ુ ંનોન મીલીયર ુ ં માણપ  તથા આિથક નબળા વગના ઉમેદવાર હરાતની 

તાર ખે મા યતા ા ત માણપ  ફર યાત ર ુ કરવા ુ ંરહશ.ે તેના સીવાય અનામતના લાભો મળાવાપા  થશે નહ .  

૪.  અર  કવર ઉપર  જ યા માટ અર  કરલ હોય તે જ યા ુ ંનામ પ ટ દશાવવા ુ ંરહશ.ે દા.ત. "નાયબ એકાઉ ટ ટ તર કની અર "  

૫.  વય મયાદા સરકાર ીના િનિત િનયમ જુબની રહશે.તેમજ અનામત વગના ઉમેદાવારોને સરકાર ીના િનયમ જુબ ઉમરંમા ં ટછાટ મળવાપા  થશ.ે અર  

વીકારવાની છે લી તાર ખે િનયત શૈ ણક લાયકાત જ ર  તથા વય મયાદા ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
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૬.  દરક જ યા માટ ઉમેદવાર અલગથી અર  કરવાની રહશ.ે અરજદાર ારા એક જ યા માટ બે અર  કરવામા ંઆવે તો આખર  અર  મા ય રાખવામા ંઆવશ.ે  

૭.  એકજ અર પ કમા ં એક કરતા વ  ુજ યા માટ અર  કરલ હશે તો અર પ  રદ કરવામા ંઆવેશ.ે  

૮.  અર પ ક રુ નગર- ુ ધેરજ-વઢવાણ નગરપા લકાની મહકમશાખા માથંી બ મા,ંhttps://surendranagarnagarpalika.org/ 

https://enagar.gujarat.gov.in/ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર  શકાશે.  

૯.  અ રુ  ફ , સયમ મયાદાબાદ મળેલ અર ઓ યાને લેવામા ંઆવશે નહ . અને આ ગે કોઇ પ  યવહાર કરવામા ંઆવેશે નહ .  

૧૦.  આ હરાત તથા સમ  ભરતી યામા ંકોઇપણ કારણોસર ફરફાર કરવાની ક સં ણુ અથવા શત: રદ કરવાની આવ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાની 

તથા પસદંગી કરવી ક ન કરવી તે ગે નગરપા લકાનો સં ણુ અબાિધત હ  /અિધકાર રહશ.ેનગરપાલીકા આ બાબતે કોઇ કારણો આપવા બધંાયેલ રહશ ેનહ . 

જ યાઓની સં યા દા ત છે.  ફરફારને પા  રહશ.ે  

૧૧.  અનામત વગના ઉમેદવાર સામા ય જ યા ઉપર અર  કર છે તો અનામતના કોઇ લાભ મળવાપા  રહશે નહ . અને સમા ય વગના ઉમેદવાર તર કની શરતો 

લા  ુપડશ.ે  

૧૨.  સરકાર ીની િનતી અ સુાર વગ-(૩) સવંગના કમચાર ઓની થમ િનમ ુકં ૫ (પાચં) વષના ફ કસ પગારથી કરવામા ંઆવશ.ેવગ-(૩) સવંગના કમચાર ઓનો 

કરાર ય સમયગાળો ણૂ થયેથી તેઓને નગરપા લકાના વતમાન ધારાધોરણ અ સુાર પગાર-ભ થા મળવાપા  થશ.ે  

૧૩.  મા યતા ા ત અર ઓ જુબના ઉમેદવારોની  લે ખત પધા મક પ ર ા લેવામા ંઆવેશ.ે  

લે ખત પધા મક કસોટ  સીલેબસ 

(૧)  નાયબ એકાઉ ટ ટ  

મ િવષય ણુ સમયગાળો 

૧  (૧) સામા ય િવ ાન (૨) જુરાતનો ઇિતહાસ (૩) જુરાતની ભૌગોલક બાબતો તથા ુદરતી સપંિત (૪) 

જુરાતની ખેતી અને ઉ ોગો (૫) જુરાતનો સાં ૃિતક વારસો-સા હ ય,કલા,ધમ (૬) ખેલ જગત (૭) 

જુરાતની રાજનીિત (૮) પચંાયતી રાજ (૯) મહા જુરાત દોલન- થાપના અને યાર બાદની મહ વની 

ઘટનાઓ, (૧૦) િવિવધ ે ે દશમા ં મ હલાઓનો ફાળો (૧૧) ભારત ુ ં બધંારણ (૧૨) તા તરના મહ વના 

રા ય/ તરરા ય દુાઓ/ બનાવો (૧૩) પયાવરણ (૧૪) સરકાર  યોજનાઓ (૧૫) ડ ઝા ટર 

મેનેજમે ટ,િવગેર  

 

૭૫ 

૧૨૦ િમનીટ 

૨  જુરાતી યાકરણ  ૧૫ 

૩  ે  યાકરણ  ૧૦ 

૪  (૧) નામા ંપ ધિત (૨) કડાશા  (૩) ગ ણત (૪) અથશા - જુરાત અને દશની અથ યવ થા (૫) હર ૫૦ 
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વહ વટ (૬) સામા ય બૌિધક કસોટ  (૭) કો ટુરને લગ ુ ંસામા ય ાન િવગેરનો સમાવેશ થશ.ે  

ુલ ણુ  ૧૫૦ 

(૧)  કલાક 

મ િવષય ણુ સમયગાળો 

૧  (૧) સામા ય િવ ાન (૨) જુરાતનો ઇિતહાસ (૩) જુરાતની ભૌગોલક બાબતો તથા ુદરતી સપંિત (૪) 

જુરાતની ખેતી અને ઉ ોગો (૫) જુરાતનો સાં ૃિતક વારસો-સા હ ય,કલા,ધમ (૬) ખેલ જગત (૭) 

જુરાતની રાજનીિત (૮) પચંાયતી રાજ (૯) મહા જુરાત દોલન- થાપના અને યાર બાદની મહ વની 

ઘટનાઓ, (૧૦) િવિવધ ે ે દશમા ં મ હલાઓનો ફાળો (૧૧) ભારત ુ ં બધંારણ (૧૨) તા તરના મહ વના 

રા ય/ તરરા ય દુાઓ/ બનાવો (૧૩) પયાવારણ (૧૪) સરકાર  યોજનાઓ (૧૫) ડ ઝા ટર મેનેજમે ટ 

(૧૬) હર વહ વટ (૧૭) સામા ય બૌિધક કસોટ  (૧૮) કો ટુરને લગ ુ ંસામા ય ાન િવગેર   

 
૧૦૦ 

૧૨૦ િમનીટ 

૨  જુરાતી યાકરણ  ૨૫ 

૩  ે  યાકરણ  ૨૦ 

ુલ ણુ  ૧૫૦ 

૧૪.  ભરતી ગેની મા હતી રુ નગર- ુધરજ-વઢવાણ નગરપા લકાના નોટ સ બોડ ઉપર તથા https://surendranagarnagarpalika.org/ તથા 

https://enagar.gujarat.gov.in/  વેબ સાઇટ પરથી મેળવી શકાશ.ે  

૧૫.  શા રર ક મતા તથા કસોટ  તથા લે ખત પ ર ા સભંિવત ુલાઇ/ઓગ ટ-૨૦૨૧ મા ંયોજવામા ંઆવશ.ે  

૧૬.  હરાતમા ંઆપેલ ફોમ ન નુા પે આપવામા ંઆવેલ છે. તેમા ંબીડાણ કરવાના જ ર  ડોક મેુ ટની િવગત ડ ટઇલ હરાતમાથંી મેળવી લેવા િવનતંી  

.ન.ં  

તા.   /૦૬/૨૦૨૧  

થળ::- રુ નગર               

સ ય સ ચવ 

પસદંગી સિમતી અને ચીફ ઓફ સર 

રુ નગર- ુ ધેરજ-વઢવાણ નગરપા લકા  
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અર  ફોમ િવનામુ ય ે  

સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા,સુરે નગર  

નાયબ એકાઉ ટ ટ નુ ંઅર  ફોમ 
 

િત, 
સ ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓ ફસર 
સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા 

 
નાયબ એકાઉ ટ ટ ની જ યા પર િનમ કં આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .  

 
ઉમેદવારનું નામ :-................................................................... 
હાલનું સરનામંુ :-.................................................................... 
  .................................................................... 
જ  મ તારીખ :-................................. મર/વષ....................... મોબાઇલ નં.......................... 

િત:-.......................... ાિત / પેટા ાિત :-.................................. કેટેગરી....................... 
મારી શૈ િણક અને અ  ય લાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈ િણક લાયકાત પરી ા પાસ કયાનુ ં
વષ 

બોડ/યિુન.નુ ંનામ  ટકા/ ડે 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
અર  ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં.......................તા..................... 

 

 
  

તાજેતરનો રંગીન 

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો 
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બાંહધેરી 
 આથી હું ...................................................... ગામ...................... તાલકુો................. 

લો............. ખાતરી આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ મ ણ મુજબ સાચી અને ખરી છે 

ઉપરો ત માિહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
 તારીખ.:-          ઉમદેવારની સહી 
 

હરેાત મજુબના વ- માિણત ડોકયુમે ટ િબડાણની િવગતઃ-  
(૧)  
(૨)  
(૩)  
(૪)  
(૫)  
(૬)  
(૭) 
(૮)  
(૯)  
 

હરાતમા ં આપેલ ફોમ ન નુા પે આપવામા ં આવેલ છે. તેમા ં બીડાણ કરવાના જ ર  ડોક મેુ ટની િવગત 

ડ ટઇલ હરાતમાથંી મેળવી લેવા િવનતંી 
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અર  ફોમ િવનામુ ય ે
સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા,સુરે નગર  

કલાક નું અર  ફોમ 
 

િત, 
સ ય સિચવ ી,  
પસંદગી સિમિત અને  
ચીફ ઓ ફસર 
સુરે નગર-દુધરેજ-વઢવાણ નગરપાિલકા 

 
કલાકની જ યા પર િનમ ંક આપવા અંગેની ઉમેદવાર તરીકેની અર .  

ઉમેદવારનું નામ :-................................................................... 
હાલનું સરનામંુ :-.................................................................... 
  .................................................................... 
જ  મ તારીખ :-................................. મર/વષ....................... મોબાઇલ નં.......................... 

િત:-.......................... ાિત / પેટા ાિત :-.................................. કેટેગરી....................... 
મારી શૈ િણક અને અ  ય લાયકાત નીચે મુજબ છે.  

શૈ િણક લાયકાત પરી ા પાસ કયાનુ ં
વષ 

બોડ/યિુન.નુ ંનામ  ટકા/ ડે 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
અર  ફીની િવગત:- ડમા ડ ા ટ નં.......................તા..................... 
  

તાજેતરનો રંગીન 
પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો 
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બાંહધેરી 

 આથી હું ...................................................... ગામ...................... તાલકુો................. 

લો............. ખાતરી આપું છંુ કે ઉપર જણાવેલ તમામ હકીકતો મારી ઉ મ ણ મુજબ સાચી અને ખરી છે 

ઉપરો ત માિહતી જો ખોટી જણાશે તો મારી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

       
 તારીખ.:-          ઉમદેવારની સહી 
 

હરેાત મજુબના વ- માિણત ડોકયુમે ટ િબડાણની િવગતઃ-  
(૧)  
(૨)  
(૩)  
(૪)  
(૫)  
(૬)  
(૭) 
(૮)  
(૯)  
 

હરાતમા ં આપેલ ફોમ ન નુા પે આપવામા ં આવેલ છે. તેમા ં બીડાણ કરવાના જ ર  ડોક મેુ ટની િવગત 

ડ ટઇલ હરાતમાથંી મેળવી લેવા િવનતંી 


