
 

અભ્મા સ ક્રભ (સીરેફસ)  

બાલનગય ભહાનગયાલરકા દ્રાયા વલવલધ સલંગગની જગ્માઓ બયલા ભાટે તા.૧/૦૨/૨૦૨૩ થી 

તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૩ સધુી ઓજસ લેફસાઇટ ભાયપતે ઓનરાઇન અયજીઓ ભગંાલલાભા ંઆલેર. જે 

અન્લમે વલવલધ સલંગગનો પે્રક્ટીકર યીક્ષા તથા રેલિત યીક્ષા  ભાટેનો   અભ્મા સક્રભ (સીરેફસ) તથા 

અંદાજીત ગણુબાય નીચે મજુફ યહળેે. જેની દયેક ઉભેદલાયોએ નોંધ રેલાની યહળેે. જાહયેાતની મુ 

જોગાલાઈઓ મથાલત યહળેે. 
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પામય વલબાગના વંલગો, (૧)સ્ટેળન પામય ઓપીવય, (૨) વીનીમય પામયભેન અને (૩) પામયભેન વંલગગની 

પ્રેક્ટીકર ટેસ્ટ અને તેની ભાકીંગ ધ્ધવત વનચેની વલગતે નક્કી કયલાભાં આલે છે.  (વદય વંલગોભાં પ્રથભ 

ડૉક્મુભેન્ટ લેયીપીકેળન કયલાભાં આલળે. વનમત કયેર ડક્મુભેન્ટવ ધયાલનાય ઉભેદલાયની જ પ્રેક્ટીકર ટેસ્ટ 

રેલાભાં આલળે) 
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લશીલટી વલબાગના વંલગો,(૧) શેડ ક્રાકગ / ઈન્સ્ેક્ટય / કમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય, (૨) જુનીમય ક્રાકગ,(૩)જુનીમય 

ક્રાકગ કભ જુનીમય વીક્મુયીટી આવીસ્ટન્ટ વંલગગની પ્રેક્ટીકર યીક્ષાન અભ્માવક્રભ:- 

(રેવિત યીક્ષાભાં ઉવતણગ થમેર ઉભેદલાયના ભેયીટ વરસ્ટભાં અગ્રતા ભેયીટ્ક્ક્રભ ધયાલતા ઉભેદલાય ૈકી, િારી જગાના 5 ગણા 

ઉભેદલાય અથલા ત બાલનગય ભશાનગયાવરકાની વંદગી વવભવત નક્કી કયે તેટરા  ઉભેદલાયની પ્રેક્ટીકર યીક્ષા રેલાભાં 

આલળ.ે) 
Total 100 Marks                             
Time -1 Hour 30 Minutes 
Part – I 

1. Gujarati Typing Test – 25 Marks 
2. English Typing Test – 25 Marks 

Part – II 
1. preparing a note in word file – 10 Marks 
2. Preparing a Power Point Slide for presentation based on data provided – 15 Marks 
3. Preparing an Excel spread sheet and answering an arithmetic problem – 15 Marks 
4. E-mails (With attachments) -10 marks 
 

 િાવ નોંધ. - કભપ્મુટય પ્રફપમવીન્વી (કામગક્ષભતા) ટેસ્ટભાં ઉવતણગ થલુ પયજીમાત છે યંતુ એ ભાત્ર ક્લરીપાઈંગ ટેસ્ટ યશેળે. તેભાં ભેલેર 

ગુણને પાઈનર ભેયીટ તૈમાય કયતી લિતે ધ્માને રેલાભાં આલળે નશીં.ભાત્ર રેવિત યીક્ષાના યીણાભ ભુજફનું લેઈટે જ ગણલાભાં આલળે.  
 

 રેવિત યીક્ષા ભાટેન અભ્માવક્રભ તથા ભાકીગ ધ્ધવત:- 

લગગ-3ના વંલગો--શેડ ક્રાકગ / ઈન્સ્ેક્ટય / કમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય , શાડગલેય એન્ડ નેટલકીંગ એન્જીનીમય, સ્ટેળન પામય ઓપીવય, 

આવીસ્ટન્ટ શાડગલેય એન્ડ નેટલકીંગ એન્જીનીમય , વેનેટયી વફ ઇન્સ્ેક્ટય  , જુનીમય ક્રાકગ , આવીસ્ટન્ટ પ્રગ્રાભય એન્ડ વીસ્ટભ 

એનારીસ્ટ, પામયભેન , વીનીમય  પામયભેન , જુનીમય ક્રાકગ કભ જુનીમય વીક્મુયીટી આવીસ્ટન્ટ , જુનીમય ઓયેટય , ટેક્નીકર 

આવીસ્ટન્ટ(વવવલર), સ્ટાપ નવગ , પાભાગવીસ્ટ, રેફયેટયી ટેકનીશ્મન ,પીભેર શેલ્થ લકગય , ભલ્ટી ગઝ શેલ્થ લકગય  વંલગગની  રેિીત 

યીક્ષાભાં ભાકીગ ઘ્ધયવત નીચે  ભુજફની યશેળ.ે 

 પ્રશ્નત્ર(શેતુરક્ષી), 

 વભમ- ૧ કરાક,  

 કુર ગુણ– ૧૦૦, 

 કુર શ્ન ૧૦૦ યશેળે. 

   -    પ્રત્મેક વાચા જલાફદીઠ ૧(એક) ગુણ ભલાાત્ર થળે. તથા, 

 (i)   પ્રત્મેક િટા જલાફદીઠ (-૦.૨૫) ગુણ 

 (ii)  પ્રત્મેક િારી છડેર જલાફદીઠ (-૦.૨૫) ગુણ 

      (iii)  એક કયતા લધુ વલકલ્ દળાગલેર શમ કે છેકછાક કયેર શમ તેલા પ્રત્મેક જલાફદીઠ (-૦.૨૫) ગુણ 



   (iv)  દયેક પ્રશ્નના જલાફભાં એક વલકલ્ “ E ” “ Not Attempted “ યશેળે. ઉભેદલાય કઇ પ્રશ્નન જલાફ  આલા  ના  

ઇચ્છતા શમ ત , આ વલકલ્ વંદ કયી ળકળે અને “ Not Attempted”  વલકલ્ વંદ  કયલાના  ફકસ્વાભાં નેગેટીલ ભાર્કકગ 

રાગુ ડળે નશી. 

        આભ, વાચા જલાફ દ્રાયા ભેલેર કુર ગુણભાંથી ઉય દળાગલેર (i),(ii),(iii) ભુજફ ફાદ થતા કુર ગુણ , ફાદ કયલાથી ભતા ગુણ , 

ઉભેદલાયને પ્રાપ્ત  થતા ગુણ  તયીકે ભાન્મ ઠયળે.  
 

 (૧) શેડ ક્રાકગ / ઈન્સ્ેક્ટય / કમ્મુનીટી ઓગેનાઈઝય  

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  

  

 (૨) શાડગલેય એન્ડ નેટલકીંગ એન્જીનીમય ( પે્રક્ટીકર યીક્ષાનો અભ્માસ ક્રભ અરગથી જાહયે કયલાભા ંઆલળે.)  

 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  

  

 (૩) સ્ટેળન પામય ઓપીવય 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  



(૪) આવીસ્ટન્ટ શાડગલેય એન્ડ નેટલકીંગ એન્જીનીમય ( પે્રક્ટીકર યીક્ષાનો અભ્માસ ક્રભ અરગથી જાહયે કયલાભા ંઆલળે.)  

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  

 

 (૫) વેનેટયી વફ ઇન્સ્ેક્ટય       
A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  

 

 (૬) જુનીમય ક્રાકગ 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  

(૭) આવીસ્ટન્ટ પ્રગ્રાભય એન્ડ વીસ્ટભ એનારીસ્ટ ( પે્રક્ટીકર યીક્ષાનો અભ્માસ ક્રભ અરગથી જાહયે કયલાભા ંઆલળે.)  

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  



 (૮) પામયભેન 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  

 (૯) વીનીમય પામયભેન 
A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ 

  

 (૧૦) જુનીમય ક્રાકગ કભ જુનીમય વીક્મુયીટી આવીસ્ટન્ટ 

     A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન            -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ 

  

 (૧૧) જુનીમય ઓયેટય 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  



 (૧૨) ટેક્નીકર આવીસ્ટન્ટ(વવવલર) 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ   

(૧૩) સ્ટાપ નવગ 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ   

 (૧૪) પાભાગવીસ્ટ 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  

   

 (૧૫) રેફયેટયી ટેકનીશ્મન 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  



 (૧૬) પીભેર શેલ્થ લકગય 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ    

 (૧૭) ભલ્ટી ગઝ શેલ્થ લકગય 

A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૧૫  ભાકગવ 

B      અંગ્રેજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન   -         ૧૫  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન     -         ૨૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન   -         ૨૫ ભાકગવ                           

    કુર  -        ૧૦૦ ભાકગવ  

  

લગગ-1 અને 2 ના વંલગોની ભાકીગ ધ્ધવત:- 
(૧)  ગામનેકરજીસ્ટ,ીડીમાટ્રીશ્મન તથા તફીફી અવધકાયીની જગાની  રેિીત યીક્ષાભાં ભાકીગ ઘ્ધ વત નીચે ભુજફની યશેળે. 

 પ્રશ્નત્ર(શેતુરક્ષી),  

  વભમ- ૨ કરાક,  

 કુર ગુણ– ૧૮૦,  

 કુર શ્ન ૯૦ યશેળે. 

  -    પ્રત્મેક વાચા જલાફદીઠ ૨ (ફે) ગુણ ભલાાત્ર થળે. તથા, 

 (i)    પ્રત્મેક િટા જલાફદીઠ (-૦.૬) ગુણ 

 (ii)   પ્રત્મેક િારી છડેર જલાફદીઠ (-૦.૬) ગુણ 

      (iii)   એક કયતા લધુ વલકલ્ દળાગલેર શમ કે છેકછાક કયેર શમ તેલા પ્રત્મેક જલાફદીઠ (-૦.૬) ગુણ 

   (iv)   દયેક પ્રશ્નના જલાફભાં એક વલકલ્ “ E ” “ Not Attempted “ યશેળે. ઉભેદલાય કઇ પ્રશ્નન જલાફ  આલા  ના  

                 ઇચ્છતા શમ ત, આ વલકલ્ વંદ કયી ળકળે અને “ Not Attempted”  વલકલ્ વંદ   કયલાના  ફકસ્વાભાં નેગેટીલ  

                 ભાર્કકગ રાગુ ડળે નશી. 

         આભ, વાચા જલાફ દ્રાયા ભેલેર કુર ગુણભાંથી ઉય દળાગલેર (i),(ii),(iii) ભુજફ ફાદ થતા કુર ગુણ , ફાદ કયલાથી ભતા ગુણ , 

ઉભેદલાયને પ્રાપ્ત  થતા ગુણ  તયીકે ભાન્મ ઠયળે. 



(૧૮) તફીફી અવધકાયી 
A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન              -         ૨૦  ભાકગવ 
B      અંગે્રજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન    -         ૩૦  ભાકગવ           

C વાભાન્મ જ્ઞાન      -         ૫૦  ભાકગવ   

D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન     -         ૪૦  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન      -         ૪૦ ભાકગવ                        

     કુર  -       ૧૮૦ ભાકગવ 

(૧૯) ગામનેકરજીસ્ટ 
A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૨૦  ભાકગવ 
B      અંગે્રજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન    -         ૩૦  ભાકગવ           
C વાભાન્મ જ્ઞાન      -         ૫૦  ભાકગવ   
D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન     -         ૪૦  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન      -         ૪૦ ભાકગવ                       
     કુર  -        ૧૮૦ ભાકગવ 

 (૨૦) ીડીમાટ્રીશ્મન 
A ગુજયાતી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન             -         ૨૫  ભાકગવ 
B      અંગે્રજી બાા તથા વ્માકયણનુ જ્ઞાન    -         ૨૫  ભાકગવ           
C વાભાન્મ જ્ઞાન      -         ૫૦  ભાકગવ   
D એપ્ટીટમુટ અને યીઝનીંગનુ જ્ઞાન      -         ૪૦  ભાકગવ 

E      જગ્માની ળૈક્ષવણક રામકાતને અનુરૂ  શેતુરક્ષી પ્રશ્ન      -         ૪૦   ભાકગવ                           
     કુર          -        ૧૮૦ ભાકગવ 

   

ઉભેદલાયોના હહતભા ંજાહયે સચૂના 

૧) તભાભ સલંગોની અયજીઓની સખં્માઓને ધ્માને રઈ ળક્ય હળે ત્મા સધુી અરગ અરગ સલંગગની 

યીક્ષા અરગ અરગ સભમે રેલાનો પણુગ પ્રમાસ કયલાભા ંઆલળે યંત ુલહીલટી કાયણોસય તેભ કયવ ુળક્ય 

ન ફને તો ભહાનગયાલરકા ,બાલનગયનો વનણગમ આિયી અને તભાભને ફધંનકતાગ યહળેે. 

૨) ઉભેદલાયોને રેલિત યીક્ષાભા ંકે પે્રક્ટીકર યીક્ષાભા ંસયિા ગણુ ભેલલાના હકસ્સાભા ંલધ ુલમ ધયલતા 

ઉભેદલાયને અગ્રતા ક્રભ આલાભા ંઆલળે. 



૩) બાલનગય ભહાનગયાલરકાના કામગકે્ષત્ર હઠેની વલવલધ સલંગગની સીધી બયતી ભાટે  ઓનરાઇન 

અયજીઓ ભગંાલલાભા ંઆલેર છે. આ જગ્માઓ ભાટે અયજી કયનાય  ઉભેદલાયોના હહતભાં , ઉભેદલાયોને 

રાચં રુશ્વત/રારચ કે છેતયવિંડી આચયે તેલા અસાભાજજક તત્લોથી દૂય યહલેા સાલધાન કયલાભા ંઆલે 

છે,તેભજ ભહાનગયાલરકાના દાવધકાયી/અવધકાયી/કભગચાયીને નાભે જો કોઇ ઇસભો નોકયી અાલલાના 

નાભે ઉભેદલાયો ાસેથી નાણા ઉઘયાલતા હોમ તો તેલા ઇસભો સાભે કામદેસયની પોજદાયી કામગલાહી 

કયાલલી તથા આલી કોઇ અસાભાજજક પ્રવવૃિ/છેતયવિંડી આના ધ્માનભા ંઆલે તો તયત જ રાચં રુશ્વત 

બ્યયુોના ંટોર ફ્રી નફંય ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪ ઉય સંકગ  કયલા જણાલલાભા ંઆલે છે. 
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