બાલનગય ભહાનગયાલરકા - બાલનગય.
જાહેયાત ક્રભાાંક:- BMC/૨૦૧૬૧૭/3 બાલનગય ભશાનગયાલરકાભાાં અધધક ભદદનીળ ઈજને ય(ધિધલર) કુર જગ્મા ૬.વીધી

બયતીથી

બયલાભાટે

http://ojas.gujarat.gov.in

૫ય

તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૬,૧૮:૦૦

કરાકથી

તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૬, ૨૩:૫૯ કરાક સુધીભાાં ઓન રાઈન ઉભે દલાયી કન્પભમ કયલા જણાલલાભાાં આલે છે .
જગ્માન ુાં નાભ :-

અધધક ભદદનીળ ઈજને ય (ધિધલર) કુર- જગ્મા- ૬

િીધી બયતીથી જગ્માઓ બયલાન ુાં ભાહહતી દળાા લત ુાં ત્રક.

ક્રભ

જગ્માન ુાં નાભ

બયલા ાત્ર જગ્માઓ

૧

અધધક ભદદનીળ ઈજને ય (ધવધલર)

૬

૧.ળૈક્ષલિક રામકાત :(૧)

ભાન્મ યુધનલવીટીનાાં ફી.ઇ (વીલીર) અથલા તે ની વભકક્ષ રામકાત ધયાલતા ઉભે દલાયો અયજી
કયી ળકળે .

(ય)

કોમ્પ્યુટય જાણકાયી અંગેન ુાં ભાન્મ વાંસ્થાનુાં પ્રભાણત્ર ધયાલતા શોલા જોઇએ.

(3)

ગુજયાતી , હશન્દી તથા અંગ્રેજી બાાનુાં ુયતુ જ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઇએ.

૨.ગાય ધોયિ :(૧)

પ્રથભ ાાંચ લમ ભાટે રૂ|. ૧૩૭૦૦/- પ્રધતભાવ હપક્વ ગાય અને તે ના ઉય ભાધવક ખાવ બથથુાં
રૂ|. ૧૮૦૦/- ભીને કુ ર રૂ|. ૧૫૫૦૦/- ઉચ્ચક ગાયથી ધનભણુક અાળે . ત્માયફાદ ાાંચ લમ ની
વે લાઓ વાંતોકાયક યીતે

થમે થી રૂ|. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગ્રેડ ે રૂ|.૪૪૦૦/- મુજફ ધનમભીત

ભે લલાને ાત્ર થળે .
૩. ઉંભય :(૧) ઉંભય ૩૫ લમ થી લધુ ન શોલી જોઇએ
(૨) બાલનગય ભશાનગયાલરકાના કભમ ચાયીઓને ઉભયનો ફાદ રાગુ ડળે નશી.યાં ત ુ બાલનગય
ભશાનગયાલરકાના કભમ ચાયીઓએ નામફ કધભશ્નય(એડધભન)નુાં નાાં લાાંધા પ્રભાણત્ર(NOC) યજુ
કયલાનુાં યશેળે.
૪.લમભમાા દા:(૧)

૧૮ લમ થી ઓછી ઉંભયઅને 3૫ લમ થી લધુ ઉંભય ન શોલી જોઇએ.

(૨)

ઓનરાઈન અયજીખ સ્સ્લકાયલાની છે લ્રી તાયીખ એટરે કે તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૬ના યોજ ઉભે દલાયની
લમ ૧૮ લમ થી ઓછી તે ભજ ૩૫ લમ થી લધુ ન શોલી જોઈએ.
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(૩)

મુ ગુજયાતના શોમ તે લા લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગમના, અનાભત લગમના,
ઉભે દલાયો તથા તભાભ ભહશરા, ધલકરાાંગ ઉભે દલાયોને ઉરી લમભમામ દાભાાં ધનમભોનુવાય નીચે
મુજફની છુટછાટ ભલા ાત્ર યશેળે.

૧. વાભાન્મ ભહશરા ઉભે દલાયોને

૫ લમ

૨. લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગમ તથા અનાભત લગમના ુરૂ ઉભે દલાયોને

૫ લમ

૩. લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગમ તથા અનાભત લગમના ભહશરા ઉભે દલાયોને

૧૦ લમ

૪. વાભાન્મ લગમના ધલકરાાંગ ુરૂ ઉભે દલાયોને

૧૦ લમ

૫. વાભાન્મ લગમના ધલકરાાંગ ભહશરા ઉભે દલાયોને

૧૫ લમ

૬. અનાભત લગમના ધલકરાાંગ ુરૂ ઉભે દલાયોને

૧૫ લમ

૭. અનાભત લગમના ધલકરાાંગ ભહશરા ઉભે દલાયોને

૨૦ લમ

૮. ભાજી વૈ ધનક ઉભે દલાય ભાટે
(૧)

ભાજી વૈ ધનક ઉભે દલાયોને ઉરી લમભમામ દાભાાં વયકાયશ્રીના ધાયા ધોયણ મુજફ
છુટછાટ ભલાાત્ર છે .

(૨)

ઉભે દલાય ોતે જ ભાજી વૈ ધનક શોલા જોઇએ, ભાજી વૈ ધનક ઉભે દલાયોએ અયજીત્રકભાાં
તથા હયધળષ્ટભાાં ભાજી વૈ ધનક તયીકે પયજ ફજાવ્માના વભમગાાની ધલગતો આલાની
યશેળે. ભાજી વૈ ધનક ઉભે દલાયે જજલ્રા વૈ ધનક કલ્માણ અને ુનઃલવલાટ કચેયી દ્વ્રાયા ધનમત
નમુના

મુજફનુાં

કામદા

દ્વ્રાયા

અધધકૃત

કયે ર અધધકાયીની

વહશલાળાં,

વળસ્ત્રદોભાાં

ઉભે દલાયના નોકયીના વભમગાા દળામ લતુાં પ્રભાણત્ર ફોડમ વભક્ષ ભાાંગણી થમે થી યજુ
કયલાનુાં યશેળે. જો ઉભે દલાયે તે ની ઓનરાઇન અયજીભાાં ભાજી વૈ ધનક કેટેગયીભાાં ક્રીક
કયે ર શોમ અને બધલષ્મભાાં ફોડમ દ્વ્રાયા ભાાંગણી કયામ ત્માયે જો ઉભે દલાય ભાજી વૈ ધનક
તયીકેના અધધકૃત આધાય ુયાલાયજુ કયલાભાાં ધનષ્પ જામ તે લા વાંજોગોભાાં ઉભે દલાયનો
ભાજી વૈ ધનક તયીકે નોકયી ભે લલા અંગેનો શક્કદાલો ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશી અને
ભાજી વૈ ધનક ભાટે ઠયાલે ર ભે યીટ અન્લમે વાંદગી થમે ર શળે તો વાંદગી / ધનભણુકાં યદ
કયલાભાાં આલળે . જેની ઉભે દલાયે નોધ રેલી.
નોંધ :- ઉભે દલાય નીચે મુજફની ધલકરાાંગતા ધયાલતાાં શોલાનુાં ધવધલર વર્જનનુાં વટીપીકેટ ધયાલતાાં
શળે તો જ ધલકરાાંગ ઉભે દલાય તયીકે ઉરી લમભમામ દા અને અનાભતનો રાબ ભળે .
(વયકાયશ્રીના ધનમભો અનુવાય)
(૪)

તભાભ કેટેગયીના ઉભે દલાયોને ઉરી લમભમામ દાભાાં ભલાાત્ર છૂટછાટ વાથે ની ઉંભય
ધનમત તાયીખે કોઈણ વાંજોગોભાાં ૪૫ લમ કયતાાં લધલી જોઈએ નશીં.

(૫)

તભાભ ઉભે દલાયોના હકસ્વાભાાં લમ ભમામ દા, ળૈ ક્ષલણક રામકાત, અનુબલ અને નોન
હિધભલરમય વહટિહપકેટ અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખની સ્સ્થતીએ ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે .

નોંધ :(૧)

અનાભત કક્ષાના ઉભે દલાયો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે યાં ત ુ તે ભને વાંદગી
ભાટેના ધોયણો લફનઅનાભત કક્ષાના રાગુ ડળે .

(૨)

ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રીતાયીખના યોજની ગણલાભાાં આલળે .

(૩)

જાશેયાતભાાં ઉરી લમભમામ દા ૩૫ લમ ની આલાભાાં આલે ર છે , તે ભાાં નીચે દળામ વ્માાં મુજફની
છુટછાટ ભલાાત્ર છે .
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(4)

મુ ગુજયાતના અનુસલુ ચત જાધત, અનુસલુ ચત જનજાધત, વાભાજજક અને ળૈ ક્ષલણક યીતે છાત,
લફનઅનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગમના ઉભે દલાયો ભાટે ાાંચ લમ (લધુભાાં લધુ ૪૦
લમ ની ભમામ દાભાાં)

૫. અનાભત જગ્માઓની ધલગત

લફન અનાભત

િાભાજજક અને

ુ લુ િત
અનસ

જ

આધથિક યીતે

ળૈક્ષિીક યીતે

જનજાધત

ગ્મા

નફા લગા

છાત લગા

કુર

લફન અનાભત

િાભા

ભહહરા

ન્મ

ુ લુ િત
અનસ

કુર જગ્મા ૈ કી

જાધત

િાભા

ભહહ

િાભા

ભહહ

િાભા

ભહહ

િાભા

ભહહ

ભા

ળા.ખો.

ન્મ

રા

ન્મ

રા

ન્મ

રા

ન્મ

રા

જી

ખા

િૈ ધન
ક
૬

0

૧

૧

0

૨

0

૧

૦

૧

૦

૦

૦

- વયકાયશ્રીની સ્થામી પ્રલતમ ભાન સુચનાઓ મુજફ આ વાંલગમનીકુ ર ખારી જગ્માઓ ૈ કીઅનુસલુ ચતજાધત(S.C.),
અનુસલુ ચત જનજાધત(S.T.) , વા.ળૈ . .લગમ(O.B.C.) , લફનઅનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગમ(UEWS)
અનાભત યાખલા આલળે .
.
-તદઉયાાંત ભાજી વૈ ધનક ભાટે જે-તે કેટેગયીભા ૧૦ ટકા જગ્માઓ (૨) ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભે દલાયો ભાટે
૩
ટકા જગ્માઓ અને (૩) ભહશરાઓ ભાટે ૩૩ ટકાઅનાભત યાખલાભાાં આલળે .
-ઉયોક્ત કેટેગયીનાાં ઉભે દલાયોને વયકાયશ્રીના ધનમભોનુવાય ઉંભયભાાં છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે .

(૧) ભહહરા ઉભે દલાયો ભાટે : 

જાશેયાતભાાં જે તે કેટેગીયીભાાં કુ ર જગ્માઓ ૈ કી ભહશરા ઉભે દલાયો ભાટે ૩૩ ટકા અનાભત શોમ ત્માયે ભહશરા
ઉભે દલાયોની અનાભત જગ્માઓ ધવલામ ફાકી યશેતી જગ્માઓ પકત ુરૂ ઉભે દલાયો ભાટે અનાભત છે તે ભ
ગણાલાનુાં નથી, આ જગ્માઓ ઉય ુરૂ તે ભજ ભહશરા ઉભે દલાયોની વદાં ગી ુરૂ ભાટે ઠયા લે ર ભે યીટ ના
ધોયણે ધલચાયણા થઇ ળકે છે . આ જાશેયાત અન્મલે ુરૂ તે ભજ ભહશરા ઉભે દલાયો અયજી કયી ળકે છે . (
દા.ત. કુ ર ૧૦ જગ્માઓ ૈ કી ૦૩ જગ્મા ભહશરા ઉભે દલાયો ભાટે અનાભત છે યાં ત ુ ફાકી યશેતી ૦૭ જગ્મા
વાભે ભહશરા ઉભે દલાય ુરૂ ભાટે ઠયાલે ર ભે યીટના ધોયણે ણ વાંદગી ાભી ળકે છે . )



ભહશરાઓ અનાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભહશરા ઉભે દલાય ઉરબ્ધ નશી થામ તો, તે જગ્મા વાંફધધત
કેટેગીયી ( જનયર, એવ.વી, એવ.ટી, એવ.ઇ.ફી.વી. ) ના ુરૂ ઉભે દલાયથી બયલાભાાં આલળે .
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(૨) ધલધલા ઉભે દલાયો ભાટે :

ઉભે દલાય ધલધલા શોમ તો અયજીત્રકભાાં તે વફાંધધત કોરભભાાં ક્રીક કયલાનુાં યશેળે. ધલધલા ઉભે દલાયે જો
ુન: રગ્ન કયે ર શોમ તો અયજીત્રભાાં તે કોરભ વાભે અચુક ભાહશતી આલી.. ધલધલા ઉભે દલાયે ુન: રગ્ન
કયે ર ન શોમ અને ધલધલા ઉભે દલાય તયીકે રાબ ભે લલા ઇચ્છતા શોમ તો, ઉભે દલાયે ધનભણુક
વતાધધકાયો/ ફોડમ વભક્ષ પ્રભાણત્ર ચકાવણી વભે મે ુન: રગ્ન કયે ર નથી તે લી એપીડેધલટ અચુક યજુ
કયલાની યશેળે. જો ઉભે દલાય આ પ્રભાણત્ર/એહપડેધલટ યજુ નશી કયે તો ધલધલા ઉભે દલાય તયીકેના
ભલાાત્ર રાબ આલાભાાં આલળે નશી. યાં ત ુ અન્મ યીતે મોગ્મતા ધયાલતા શળે તો ફોડમ દ્રાયા ધલચાયણાાં
કયલાભાાં આલળે . જાશેયાતની જોગલામ મુજફ રામક ધલધલા ઉભે દલાય કે જેભ બયતી તથા ધનભણુકાં વભમે
ુન: રગ્ન કયે ર ન શોમ તે ભના હકસ્વાભાાં વયકાયશ્રીની પ્રલતમ ભાન જોગલાઇ મુજફ સ્ધામ ત્ભક યીક્ષાભાાં
તે ઓએ ભે લે ર કુ ર ગુણના ાાંચ ટકા ગુણ ઉભે યલાભાાં આલળે .

(૩) ભાજી િૈ ધનક ઉભે દલાયો ભાટે :

ઉભે દલાય ોતે જ ભાજી વૈ નીક શોલા જોઇએ



ભાજી વૈ નીક ભાટે ધનમભનુવાય ૧૦%

જગ્મા અનાભત છે . ભાજી વૈ નીક કેટેગીયીભાાં વાંદ થમે ર

ઉભે દલાયોને તે ઓની વાંફધાં ધત જે તે કેટેગીયી (જનયર, એવ.વી, એવ.ટી, એવ.ઇ.ફી.વી.) વાભે વયબય
કયલાભાાં આલળે ભાજી વૈ નીકની અનાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભાજી વૈ નીક ઉભે દલાય ન શી ભે તો તે
જગ્મા જે તે કેટેગયીનાાં અન્મ રામક ઉભે દલાયથી બયલાભાાં આલળે
(૪) ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભે દલાયો ભાટે :

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભે દલાયોની અનાભત યાખેર ૩ ટકા જગ્માઓ વાભે વાંદગી ાભે ર
ઉભે દલાયને જે તે કેટેગયી વાભે વયબય કયલાભાાં આલળે .
વયકાયશ્રીના ાંચામત ગ્રાભ ગ્રુશ ધનભામ ણ અને ગ્રાભ ધલકાવ ધલબાગના ઠયાલ િભાાંક:- અગ

/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ તા. ૧૧-૧૨-૨૦૧૩ થી ળાયીહયક અળકત વ્મહકતઓ ભાટે જગ્માઓ અનાભત યાખલા
ફાફતે નીચે મુજફની જોગલાઇ થમે ર છે .
અનાભત
ક્ર્ભ

ધલકરાાંગતાની કેટેગીયી

જગ્માની

ધલકરાાંગતાની પ્રકાય

ટકાલાયી
૧

શ્રલણની ખાભી

૨

શરનચરનની

૧.૫

HH- Hearing handicapped ભોડયે ટ

૧.૫

OA
(OA- one arm affected ( R or L )
a. Inpaired reach
b. Weakness of grip
c. Ataxic
OAL OAL =one arm and one lag
affected

ધલકરાાંગતા

અથલા ભગજનો રકલા

ભોડયે ટ એટરે કે ૪૦ ટકાથી કે તે થી લધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી ધલકરાાંગતા
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 ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભે દલાયોએ અયજીત્રભાાં ચોકકવ ભાહશતી આલાની યશેળે.


ળાયીહયક અળકતતા ૪૦ ટકા કે તે થી લધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા શોમ તે લા
ઉભે દલાયોને જ ળાયીહયક અળકતતાનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે ળાયીહયક અળકતતાનો રાબ ભે લલા
ઇચ્છતા ઉભે દલાયે (૧) શ્રલણની ખાભી (૨) શરનચરન અળકતતા અથલા ભગજનો રકલો તે ૈ કીની )
કઇ ળાયીહયક અળકતતા છે તે સ્ષ્ટ દળામ લવુ.ાં



ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભે દલાયે તે ના વભથમ નભાાં વાભાન્મ લશીલટ ધલબાગનાતા. ૦૧-૧૨-૨૦૦૮ના
યીત્ર

િભાાંક:-યચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-2

થી

ધનમત

થમે ર

નમુનાભાાં

વયકાયી

શોસ્ીટરના

સુધપ્રટેન્ડેન્ટ /ધવલીર વર્જન / ભે ડીકર ફોડમ દ્રાયા આલાભાાં આલે ર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે .
તે ભજ આ અવર પ્રભાણત્ર ધનભણુકાં અધધકાયી/ફોડમ વભક્ષ યજુ કયલાભાાં નહશ આલે , તે લા હકસ્વાભાાં

જેતે

ઉભે દલાયને ળાયીહયક અળક્તતા ઉભે દલાય તયીકેનો રાબ ભલા ાત્ર થળે નહશ અને વાંદગી/ધનભણુકાં યદ
કયલાભાાં

આલળે .

જે

ળાયીહયક

અળક્તતા

ધયાલતા

ઉભે દલાયે

ઓનરાઈન

અયજીભાાં

અળક્તતા

પ્રકાય,પ્રભાણત્ર નાંફય અને તાયીખ મોગ્મ કોરભભાાં અચુક દળામ લલાનો યશેળે.


ળાયીહયક

અળક્તતાની

જગ્મા

જેતે

કેટેગયીની

જગ્મા

વાભે

વયબય

કયલાભાાં

આલળે . જો

ળાયીહયક

અળક્તતાના હકસ્વાભાાં જે તે કેટેગયી ભાટે ધનમભાનુવાય અનાભત યાખલાભાાં આલે ર જગ્માઓ વાભે રામક
ઉભે દલાય ઉરબ્ધ નહશ થામ તે લા હકસ્વાભાાં તે જગ્માઓ જે તે કેટેગયીના ઉભે દલાયોથી બયલાભાાં આલળે .
(૫)િાભાજીક અને ળૈક્ષલિક છાત લગા ના ઉભે દલાયો ભાટે:

વાભાજીક અને ળૈ ક્ષલણક છાત લગમના ઉભે દલાયો નાણાકીમ લમ ૨૦૧૬-૧૭(તા.૧-૪-૨૦૧૬ થી તા.૩૧-૩૨૦૧૭)નુાં યાજ્મ વયકાયની વે લાઓ ભાટે ધનમત યીધળષ્ટ – (ક)ભાાં ગુજયાતી નમુના મુજફનુાં નોન
હિભીરેમય વટીહપકેટ વક્ષભ અધધકાયીશ્રીએઈશ્યુ કયે ર શોમ તે યજુ કયલાનુાં યશેળે. તોજ અનાભતનો રાબ
ભળે અન્મથા તે ઓ વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભે દલાય તયીકે ઉભે દલાયી નોંધાલી ળકળે આલા હકસ્વાભાાં
વાભાજીકઅને ળૈ ક્ષલણક છાત લગમના ઉભે દલાયો ભાટે ઠયાલે ર અનાભતનો રાબ નહશ ભે .

(૬) લફનઅનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગોના ઉભે દલાયો ભાટે


:-

ગુજયાત વયકાયશ્રીએ તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ ના લટહુકભથી ફશાય ાડેર લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે
નફા લગોના ઉભે દલાયોને અનાભત નો રાબ આલા અંગેની જોગલાઇઓનો રાબ રેલા ભાટે વાંફધાં ધત
ઉભે દલાયોએ નીચે મુજફની કામમ લાશી કયલાની યશેળે.

(૧) લફન અનાભત લગમ ભાટે અયજી કયે ર ઉભે દલાયો જો પયથી નલી અયજી લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે
નફા લગો ( Unreserved Economically Weaker Sections -UEWS) ભાટે કયલા ભાાંગતા શોમ તો ઓનરાઇન
અયજીભાાં કેટેગયી “ UEWS ” દળામ લીને અયજી કયલાની યશેળે. આ નલી અયજીના આધાયે જ “ UEWS ”
કેટેગીયીનો રાબ ભલલા ાત્ર યશેળે. અગાઉ અયજી કયે ર નથી તે લા ઉભે દલાયો ણ નલી અયજી કયી ળકળે .
તા ૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના વભમગાાની આલકને ધ્માને રઇ તા ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી
અયજી કયલાની છે લ્રી તા. ૨૫/૦૬/૨૦૧૬ દયધભમાન ભે લે ર યીધળષ્ટ – અ ના અવર પ્રભાણત્રનો નાંફય
અને તાયીખ ઓનરાઇન અયજી કયતી લખતે દળામ લાનો યશેળે
.(૨)

લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગો((UEWS) ભાટે ઉભે દલાયી કયનાય ઉભે દલાયોએ વયકાયશ્રીના .
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વાભાજીક ન્મામ અને અધધકાયીતા ધલબાગના તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬ના ઠાયાલથી ધનમત થમે ર યીધળષ્ટ – અ
મુજફના નમુનાભાાં પ્રભાણત્ર ભાંડ ભાાંગે ત્માયે યજુ કયલાનુાં યશેળે. હયક્ષા ફાદ પ્રભાણત્રોની ચકાવણી
વભમે વક્ષભ અધધકાયી દ્રાયા અામે ર હયધળષ્ટ – અ મુજફના નમુનાનુાં પ્રભાણત્ર યજુ ન કયી ળકતા
વાભાન્મ ઉભે દલોયો ભાટે ધનમત થમે ર લમભમામ દાભાાં આલતા નશી શોમ તો તે ઓની ઉભે દલાયી યદ થળે

(૩) લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગો(UEWS) ભાટે ઉભે દલાયી કયનાય ઉભે દલાયોને ઉરી
લમભમામ દાભાાં લધુ ૫ (ાાંચ) લમ ની છુટછાટ ભલાાત્ર યશેળે. તે ભેજ ઉભે દલાયોએ કોઇ ફ્રી બયલાની યશેળે નશી.
(૪) પ્રથભ લફન અનાભત લગમ ભાટે અયજી કયી રીધે ર શોમ અને શલે લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા
લગો (UEWS) ભાટે ઉભે દલાયી નોંધાલલા ઓનરાઇન અયજી કયળે તો પ્રથભ લફન અનાભત લગમ ભાટે કયે ર
અયજી યદફાતર ગણાળે અને ાછથી પ્રથભ અયજી ભાટેનો કોઇ શક્ક/દાલો કયી ળકળે નશી.જેની નોધ રેલી

(૭) કોમ્પ્યટુ યની જાિકાયી :ઉભે દલાય

યાજમ

વયકાયના

વાભાન્મ

લશીલટ

ધલબાગના

તા-૧૩/૮/૨૦૦૮

ના

વયકાયી

ઠયાલ

નાં. વીઆયઆય-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩ ૨૦-ગ-૫ , થી નકકી કયે ર અભ્માવિભ મુજફ કોમ્પ્યુટય અંગેન ુ ફેઝીક
નોરેજ ધયાલતા શોલા અંગેન ુાં કોઇણ તારીભી વાંસ્થાનુાં પ્રભાણત્ર / ભાકમ ળીટ ધયાલતા શોલા જોઇએ
અથલા વયકાય ભાન્મ યુધનલવીટી અથલા વાંસ્થાભાાં કોમ્પ્યુટય જ્ઞાન અંગેના કોઇણ ડી્રોભા / ડીગ્રી કે
વટીહપકેટ કોવમ કયે ર શોમ તે લા પ્રભાણત્રો અથલા ડીગ્રી કે ડી્રોભા અભ્માવિભભાાં કોમ્પ્યુટય એક ધલમ
તયીકે શોમ તે લા પ્રભાણત્રો અથલા ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ની યીક્ષા કોમ્પ્યુટયના ધલમ વાથે
ાવ

કયે ર શોમ તે લા પ્રભાણત્રો ધયાલતાશોલા જોઇળે . આ તફકકે આવુ પ્રભાણત્રન ધયાલતા

ઉભે દલાયો ણ અયજી કયી ળકળે , યાં ત ુ આલા ઉભે દલાયોએ ધનભણુક વત્તાધધકાયી વભક્ષ કોમ્પ્યુટયની ફેઝીક
નોરેજની યીક્ષા ાવ કમામ ન ુાં આવુ પ્રભાણત્ર ધનભણુક ભે લતા શેરા અચુક યજુ કયલાનુાં યશેળે. અન્મથા
ધનભણુક ભે લલાને ાત્ર થળે નહશ. તે ભજ ધનભણુક વતાધધકાયી/ફોડમ આલા હકસ્વાભાાં ઉભે દલાયોની
વાંદગી યદ કયળે .
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ે ાતની િાભાન્મ જોગલાઈ
જાહય
૧. નાગહયકત્લ:બાયતના નાગયીક શોલા જોઇએ.
નોંધ :- જે ઉભે દલાયના હકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તે લા ઉભે દલાયનુાં અયજીત્રક બાલનગય
ભશાનગયાલરકા ધલચાયણાભાાં રેળે અને જો ધનભણ ૂક ભાટે તે ભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં
આલળે તોધનમભાનુવાયતે ભનાાં હકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભચરાઉ
ધનભણ ૂક આળે .
૨.બયે રા અયજીત્રક:(૧)

જો એક કયતાાં લધુ જાશેયાત ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયે ક જાશેયાત ભાટે અરગ અરગ અયજી
કયલાની યશેળે અને પ્રત્મે ક અયજી વાથે ધનમત ૧૦૦રૂ।. પી બયલાની યશેળે.

(૨)

અનાભત કક્ષાના ઉભે દલાયો જો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશેળે
નશી.

(૩)

અયજી પી લગયની અલગ્રભ નકર ધલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશી.

(૪)

અનાભત કક્ષાના ઉભે દલાયો ભાટે જાશેયાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળામ લેર ન શોમ ત્માાં આલા
ઉભે દલાયો લફનાઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તે ને લફનઅનાભતના ધોયણો રાગુ
ડળે .

૩.ળૈક્ષલિક રામકાત:(૧)

ઉભે દલાય જાશેયાતભાાં દળામ લેર ળૈ ક્ષલણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યોજ
ધયાલતા શોલા જોઇએ.

(૨)

ઉભે દલાયે ળૈ ક્ષલણક રામકાત ભાન્મ યુધનલધવિટી/વાંસ્થાભાથી ભે લે ર શોલી જોઇએ.

(૩)

ઉભે દલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યુધનલધવિટી/વાંસ્થાની ભાકમ ળીટ (ફધા જ લો/વે ભેસ્ટય) ની સ્લમાં
પ્રભાલણત નકર યજુ કયલાની યશેળે .કોરેજના આચામમ દ્વાયા અામે ર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં
આલળે નશી.

(૪)

ળૈ ક્ષલણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તે લો ઉભે દલાયનો શક્ક દાલો સ્લીકાયલાભાાં
આલળે નશી.

(૫)

જાશેયાતભાાં દળામ લેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભે દલાય ધયાલે છે . તે લો તે ભનો શક્કદાલોશોમ
તો આલા ઉભે દલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાધત કયતા આદે ળો/અધધકૃતતાની ધલગતો આલાની યશેળે.

૪. ના લાાંધા પ્રભાિત્ર:(૧)

ગુજયાત વયકાયના વયકાયી / અધમ વયકાયી /વયકાય શસ્તકના કોોયે ળન / કાંનીઓભાાં વે લા
ફજાલતા અધધકાયીઓ/ કભમ ચાયીઓ બાલનગય ભશાનગયાલરકાની જાશેયાતના વાંદબમભાાં ફાયોફાય
ઓંનરાઇન અયજી કયી ળકળે અને તે ની જાણ ઉભે દલાયે ોતાના ધલબાગ/ ખાતા /કચેયીને અયજી
કમામ ની તાયીખથી હદન-7 ભાાં અચુક કયલાની યશેળે. જો ઉભે દલાયે ના ધનમોક્તા તયપથી અયજી
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ભોકરલાની છે લ્રી તાયીખ ફાદ 30 હદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ
કયલાભાાં આલળે તો તે ઓની અયજી નાભાંજુય કયી ઉભે દલાયી યદ કયલાભાાં આલળે .
(૨)

કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભાાં શોમ તે લા ઉભે દલાયે ખાતા
ભાયપત ઓંનરાઇનઅયજી ભોકરલાની યશેળે અથલા આ વાથે ધનભણુક અધધકાયી નુાં ના લાાંધા
પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશેળે.

(૩)

ઉભે દલાયે વક્ષભ અધધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલે ર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશેળે.

(૪)

બાલનગયભશાનગયાલરકાના કભમ ચાયીઓએ નામફ કધભશ્નય(એડધભન)નુાં નાાં લાાંધા
પ્રભાણત્ર(NOC) ભે લીને જ અયજી કયલાની યશેળે.

૫.ગે યરામક ઉભે દલાય :-

(૧)

બાલનગય ભશાનગયાલરકા કે અન્મભશાનગયાલરકા અથલા અન્મ વયકાયી / અધમ વયકાયી
/વયકાય શસ્તક્ની વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભે દલાય ક્યાયે મ ણ ગેયરામક ઠયાલે રા શોમ તો તે ની ધલગત
અયજી ત્રકભાાં આલાની યશેળે. જો ઉભે દલાયનો ગેયરામક નો વભમ ચાલુ શળે તો આલા
ઉભે દલાયની અયજી યદ્દ થલાને ાત્ર ફનળે .

(૨)

પયજજમાત ધનવ્રુધત્ત,રુખવદ, ફયતયપ :અગાઉ ઉભે દલાયને વયકાયી વે લા / વયકાય શસ્તક ની કાંની કે ફોડમ કોોયે ળન ભાાંથી ક્યાયે મ ણ
પયજીમાત ધનવ્રુધત્ત, રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલે ર શોમતો અયજીત્રકભાાં તે ની ધલગત
આલાની યશેળે

ધનભણુક ભળ્મા ફાદ આ ફાફત ધ્માન ઉય આલળે તો ધનભણુક યદ કયલાભાાં

આલળે .
૬.અગત્મની જોગલાઈ:(૧)

બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાંદગી વધભધત, ખયે ખય બયલાાત્ર જગ્માઓની વાંખ્મા અને
આલે ર કુ ર અયજીઓની વાંખ્મા ધ્માને યાખી જે મોગ્મ જણાળે
ભે યીટમાદી તૈ માય કયી પકત ળોટમ લરસ્ટેડ ઉભે દલાયો ને

તે લી કટ ઓપ ટકાલાયી નક્કી કયી

તે ઓના અવર પ્રભાણત્રો તે ભજ અન્મ

આનુાંગીક આધાયોની ચકાવણી કયલા ભાટે જાણ કયલાભાાં આલળે અને ત્માયફાદ રેખીત યીક્ષા
/ પ્રે કટીકર ટેસ્ટ ભાટે કોરરેટય ઇસ્યુ કયળે . પાઇનર ભે યીટ લરસ્ટ મુભુત

રેખીત યીક્ષા /

પ્રે કટીકર ટેસ્ટભાાં ભે ર ભાકમ વની ટકાલાયીને આધાયે તૈ માય કયલાભાાં આલળે .
(૨)

અધધક ભદદનીળ ઈજને ય (ધવધલર) ભાટે મ ૂભ ૂત રામકાત ફી.ઈ. વીલીર એન્જીનીમયીંગ શોમ,
ફી.ઈ. વીલીર એન્જીનીમયીંગની ટકાલાયીને આધાયે રેખીતયીક્ષા/પ્રે કટીકર ટેસ્ટ ભે યીટ રીસ્ટ
તૈ માય કયલાભાાં આલળે અને ૬ (છ) જગ્મા બયલાાત્ર શોમ તે ની વાભે વાંદગી વધભધત દ્વ્રાયા નક્કી
કયલાભાાં આલે તે ટરા ઉભે દલાયોને રેલખત / પ્રે કટીકર ટેસ્ટ ભાટે કોર રેટય ઇસ્યુ કયલાભાાં આલળે .
ભે યીટ રીસ્ટ કયતા વભમે અંતીભ િભે આલતા વભાન ગુણલાા તભાભ ઉભે દલાયોને રેલખત હયક્ષા
/ પ્રે કટીકર ટેસ્ટ ભાટે કોર રેટય ઇસ્યુ કયલાભાાં આલળે .

(૩)

પાઇનર ભે યીટ લરસ્ટ તૈ માય કયતી લખતે ૂ ૂૂ ૂત, રેખીત યીક્ષા / પ્રે ક્ટીકર ટેસ્ટના યીિાભન ુ
ુ ફ ગિલાભાાં આલળે.
લે ઇટેજ ૧૦૦% (િો ટકા) ૂજ
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(૪)

ઓનરાઇન અયજી કયતા ઉભે દલાયોએ અયજી પોભમ ભાાં બયલાભાાં આલે ર ભાશીતી / ધલગતોભાાં કોઇ
ભુર કે ક્ષતી કયલાભાાં આલે ર શળે તો તે અયજી યદ ગણલાભાાં આલળે અને આ ફાફતે કોઇ
યજુ આત ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશી.

(૫)

યુધનલધવિટી અથલા કોઇ વાંસ્થા ભાકમ વ ટકાલાયીને ફદરેCPI /CGPA/SGPA/OGPA /ગ્રેડ દળાા લલાતી
ુ ભાાં
હોમ, તો તે લા હકસ્વાભાાં ઉભે દલાયે તે ભાકમ વને યધુ નલધિિટી અથલા િાંસ્થાના ભાન્મ સત્ર
ટકાલાયીભાાં ગિતયી કયી અયજી પોભા ભાાં ટકાલાયીજ દળાા લલાના યહેળે . જો કોઇ ઉભે દલાય અયજી
પોભા ભાાં CPI / CGPA / SGPA / OGPA /ગ્રેડ દળાા લળે તો તે ઓની અયજી ધ્માને રેલાભાાં આલળે નહહ,
જેની ઉભે દલાયોએ ખાિ નોંધ રેલી.

(૬)

એથરેટીક્વ(ટ્રેક અને હપલ્ડ યભતો વહશત),ફેડધભન્ટન,ફાસ્કેટફોર, હિકેટ, ફુટફોર,શોકી, સ્સ્લભીંગ,
ટેફર ટેધનવ, લોલરફોર, ટેધનવ, લે ઈટ લરફ્ટિંગ, યે સ્સ્રિંગ, ફોસ્ક્વિંગ, વાઈકક્રિંગ, જીભને ફસ્ટક, જુ ડો,
યાઈપર શૂહટિંગ, ખો-ખો, તીયાં દાજી,ઘોડેવલાયી, ગોાપેંક, નૌકા સ્ધામ , ળતયાં જ, શેન્ડફોરની યભતોખેરકુ દભાાં યાષ્ટ્રીમ/આંતયયાષ્ટ્રીમ અથલા આંતય યુધનલધવિટી અથલા અલખર બાયત ળાા વાંઘ
દ્વાયા મોજાતી સ્ધામ ઓભાાં પ્રધતધનધધત્લ કયે ર શોમ તે લા ઉભે દલાયને વાંદગીભાાં અગ્રતા ભાટે
ઉભે દલાયે ભે લે ર કુ ર ગુણના 0૫(ાાંચ)% ગુણ ઉભે યી આલાભાાં આલળે આ ભાટે ઉભે દલાયે
વયકાયે તા.૨૫-૨-૧૯૮૦ના ઠયાલ િભાાંક:વી.આય.આય/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.૨તથા
તા.૧–૮- ૧૯૯૦

ના ઠયાલ િભાાંક : વી.આય.આય/1188/3644/ ગ.2 ભાાં ધનમત કમામ મુજફના

વતાધધકાયીાવે થી ધનમત નમુનાભા ભે લે ર જરૂયી પ્રભાણત્ર વધભધત ભાાંગે ત્માયે યજુ કયલાનુાં
યશેળે આવુાં પ્રભાણત્ર ધયાલનાય ઉભે દલાય જ યભતનાાં ગુણ ભાટે શકદાય થળે

૭.રેખીતયીક્ષા/પ્રે કટીકર ટેસ્ટ:-

(૧)

રેખીતયીક્ષા/પ્રે કટીકર

ટેસ્ટ

બાલનગય

ળશેયખાતે

જ

રેલાભા

આલળે .

ઉભે દલાયે

ોતાના

ખચેઉસ્સ્થત થલાનુ યશેળે .
(૨)

વાંદગી ાભે ર / પ્રતીક્ષા માદીભાાં યાખલાભાાં આલે ર ઉભે દલાયોને અવર પ્રભાણત્રો યજુ કયલાની
જાણ કયલાભાાં આલળે . જો ઉભે દલાય અવર પ્રભાણત્રો ધનમત થમે ર વભમ ભમામ દાભાાં યજુ કયળે
નશી તો તે ઓનુાં નાભ વાંદગી માદી / પ્રધતક્ષા માદી ભાાંથી યદ કયલાભાાં આલળે , જેની ખાવ નોંધ
રેલી.

(૩)

પ્રધતક્ષા માદી ધનભણુકાં ત્ર ઇશ્યુ કમામ ની તાયીખથી ૧(એક)લમ

સુધી અભરભાાં યશેળે અને

ત્માયછી તે આોઆ યદ ગણાળે . વાંદગી ાભે ર ઉભે દલાયો શાજય ન થામ તે હકસ્વાભાાં જ
પ્રધતક્ષામાદીભાાંથી ધનભણુકાં કયલાભાાં આલળે .
(૪)

આ બયતી પ્રહિમા ફાફતે કધભશ્નયશ્રી, બાલનગય ભશાનગયાલરકા, બાલનગય જે ધનણમમ કયે તે
આખયી અને ફાંધનકતામ યશેળે.
કધભશ્નય
બાલનગયભશાનગયાલરકા,
બાલનગય.
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Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:
આ જાહેયાતના િાંદબાભાાં બાલનગય ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ઓન રાઇન અયજી જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે.ઉભે દલાય
તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૬ ફોયે ૧૮:૦૦ કરાક થી તા૨૫/૦૬/૨૦૧૬, ૨૩:૫૯ કરાક સુધીભાાં http://ojas.gujarat.gov.in
ય અયજી ત્રક બયી ળકળે . ઉભે દલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મુજફના Steps (૧) થી (૧૬) અનુવયલાના યશેળે.
Confirmation Number ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે .
(૧)

વૌ પ્રથભ http://ojas.gujarat.gov.in ય જવુ.

(૨)

Apply Online Click કયવુ.
આ પ્રભાણે click કયલાથી (૧) More Details તથા (૨) Apply Now ફટન દે ખાળે .
વૌપ્રથભ More Details ય click કયીને જાશેયાતની ફધી જ ધલગતોનો અભ્માવ ઉભે દલાયોએ કયલો.
અને ત્માયફાદ Apply Now ફટન click કયવુ.ાં

(૩)

અધધક ભદદનીળ ઈજને ય(ધિધલર) ઉય clickકયલાથી જગ્માની ધલગતો ભળે .

(૪)

તે ની નીચે Apply Now ય click કયલાથી Application Format દે ખાળે . Application Format ભાાં વૌપ્રથભ
“personal Details” ઉભે દલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) ધનળાની શોમ તે ની ધલગતો પયજજમાત
બયલાની યશેળે. ) “personal Details” ભાાં જ્માાં Mobile Number અને email ID ભાાંગ્મા છે , તે ની ધલગત રખલી
જેથી જરૂય જણામે બાલનગય ભશાનગયાલરકા ઉભે દલાયનોવાંકમ કયી ળકે.

(૫)

Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details ય Click કયવુાં અને
ોતાની ળૈ ક્ષલણક ધલગતો બયલી.

(૬)

Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી.

(૭)

Experience Details ય “click” કયવુ અને Experience Details બયલી. લધુ Experience ઉભે યલા ભાગતા શોલ
તો Add. More Exp. ય “click” કયી Details બયલી.

(૮)

Additional Information ય “click’’ કયી ત્માાં ભાહશતી બયલી. જે લધાયાનો અનુબલojas Module ભાાં
વભાધલષ્ટ ન થતો શોમ, તો વાદા કાગ ય ojasભાાં જણાવ્મા મુજફના અનુબલના કોઠા પ્રભાણે આે
લધાયાના અનુબલની ધલગત ઉભે યીને ભોકરલી.

(૯)

તે ની નીચે “self-Declaration” ભાાં Yes/ No ય click કયવુ.

(૧૦)

શલે save ય “click’’ કયલાથી તભાયો Data Save થળે . અહશિં ઉભે દલાયનો Application Number generate
થળે .

(૧૧)

જો આની અયજીત્રકભાાં કોઇ સુધાયા-લધાયા કયલાના શોમ તો Edit Applicationભાાં જઇને કયી ળકાળે , આ
સુધલધા અયજી Confirm કયતાાં શેરા ઉરબ્ધ છે . એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ આ
સુધલધા ઉરબ્ધ યશેળે નહશિં.

(૧૨)

શલે ે જના ઉયના બાગભાાં Upload Photo ય Click કયો અહશિં તભાયો Application Number Type કયો અને
તભાયી Birth Date Type કયો. ત્માયફાદ ok ય click કયો. અહશિં Photoઅને Signature Upload કયલાના છે .
(પોટાનુાં ભા 5 વે . ભી. ઉંચાઇ અને 3.6 વે . ભી. શોાઇ અને Signature નુાં ભા 2.5 વે . ભી. ઉચાઇ અને 7.5
વે . ભી શોાઇ યાખલી) ( Photo અને Signature upload કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo અને Signature
.jpg Formatભાાં (15KB) વાઇઝ થી લધાયે નહશિં તે યીતે Computer ભાાં શોલા જોઇએ.) “Browse” Button ય
click કયો શલે Choose File ના સ્િીનભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg Format ભાાં તભાયો Photo Store થમે ર છે તે
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પાઇરને ત્માાંથી Select કયો અને “open” Button ય click કયો શલે ફાજુ ભાાં તભાયો Photo દે ખાળે . શલે આજ
યીતે Signature ણ upload કયલાની યશેળે.
(૧૩)

શલે ે જના ઉયના બાગભા “Confirm Application “યClickકયો અને “Application Number “તથા
(૧)Birth Date Type કમામ ફાદ ok ય clicksકયલાથી (૨)ફટન ૧.Application preview ૨.Confirm
Application દે ખાળે . ઉભે દલાયે “Application preview “ ય Click કયી ોતાની અયજી જોઈ રેલી. અયજીભાાં
સુધાયો કયલાનો જણામ, તો Edit Application ઉય click કયીને સુધાયો કયી રેલો. અયજી confirm કમામ શેરાાં
કોઈણ પ્રકાયનો સુધાયો અયજીભાાં કયી ળકાળે . યાં ત ,ુ અયજી confirm થઈ ગમા ફાદ અયજીભાાં કોઈણ
સુધાયો થઈ ળકળે નશીં. જો અયજી સુધાયલાની જરૂયના જણામ તો જ confirm application ય click કયવુ.ાં
Confirm application ય click કયલાથી ઉભે દલાયની અયજીનો બાલનગય ભશાનગયાલરકાભાાં online સ્લીકાય
થઈ જળે . અશીં confirmation number generate થળે જે શલે છીની ફધીજ કામમ લાશી ભાટે જરૂયી શોમ
ઉભે દલાયે

વાચલલાનો યશેળે. Confirmation number ધવલામ કોઈણનો ત્ર વ્મલશાય કયી ળકાળે

નશીં.Confirm થમે ર અયજીત્રકની ધપ્રન્ટ અચુક કાઢી યાખલી.
(૧૪)

વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભે દલાયે બયલાની અયજી પી નીચેના ધલકલ્થી બયી ળકે છે .



ોસ્ટ ઓહપવભાાં :-વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભે દલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે“Print Challan “ ઉય ક્રીક કયીને
ધપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઈને નજીકની કોમ્પ્યુટયની સુધલધા ધયાલતી ોસ્ટ ઓહપવભાાં રૂ|૧૦૦/- બાલનગય
ભશાનગયાલરકાની પી +ોસ્ટર વધલિવ ચાર્જ તા.૨૭/૦૬/૨૦૧૬,સુધીભાાં બયલાની યશેળે અને પી બમામ
અંગેન ુાં ચરણ ભે લલાનુાં યશેળે. આ ચરણ તથા Confirm થમે ર અયજીત્રક ઉભે દલાયે ોતાની ાવે
વાચલીને યાખલાના યશેળે અને બાલનગય ભશાનગયાલરકા દ્રાયા ભાંગાલાલભાાં આલે , ત્માયે જ અયજીત્રક
લફડાણો વહશત તથા પી બયે રા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ફી. / સ્ીડ ોસ્ટથી ભોકરલાના યશેળે
અથલા બાલનગય ભશાનગયાલરકાની કચે યીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશેળે .

(૧૫)

લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગમના,અનાભત લગમના ઉભે દલાયો (પી ભાાંથી મુહકત અામે ર
ઉભે દલાયો ) એ “Confirm “ થમે ર અયજીત્રક ોતાની ાવે વાચલીને યાખલાનુાં યશેળે અને જમાયે
વાંદગી ાભે ર પ્રતીક્ષા માદીભાાં યાખલાભાાં આલે ર ઉભે દલાયોને અવર પ્રભાણત્રો યજુ કયલાની જાણ
કયલાભાાં આલળે . જો ઉભે દલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળે નશીં તો તે ઓ રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે
નશીં તે ની ખાવ નોંધ રેલી.

.
(૧૬)

દયે ક જાશેયાત ભાટે ઉભે દલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાાં, વાંજોગોલળાત, જો કોઈ ઉભે દલાયે એક થી
લધુ અયજી કયે ર શળે તો છે લ્રી “Confirm"થમે ર અયજી,તે ની વાથે ધનમત પી બયે ર શળે , તો તે ભાન્મ
ગણાળે અને અગાઉની અયજી યદ ગણલાભાાં આલળે અગાઉની અયજી વાથે બયે ર પી છે લ્રી “Confirm “ થમે ર
અયજી વાભે ગણલાભાાં આલળે નહશ જો ઉભે દલાયે છે લ્રી “confirm “ થમે ર અયજી વાથે ધનમત પી બયે ર નહશ
શોમ તો આ ઉભે દલાયની ધનમત પી વાથે ની “Confirm “ થમે રી છે લ્રી અયજી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે . જો
ઉભે દલાયે એક થી લધુ અયજી વાથે પી બયે ર શળે તો તે હયપાંડ કયલાભાાં આલળે નહશિં.

અયજી પી :
(૧)

વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભે દલાયી ોસ્ટ ઓપીવભાાં રૂ ૧૦૦/- બાલનગય ભશાનગયાલરકાની પી + ોસ્ટર
વધલિવ ચાર્જ બયલાનો યશેળે. અને પી બમામ અંગેન ુાં ચરણ ભે લલાનુાં યશેળે.
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(૨)

અયજી પોભમ ભાાં ધનચે મુજફની કેટેગયી select કયનાય ઉભે દલાયોએ કોઇણ પ્રકાયની યીક્ષા પી બયલાની
યશેળે નશી.
(ક)

અનુસ ૂલચત જાધત (SC)

(ખ)

અનુસ ૂલચત જન જાધત (ST)

(ગ)

વાભાજીક અને ળૈ ક્ષલણક યીતે છાતલગમ (OBC)

(ધ)

લફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગો (UEWS)

(ચ)

ભાજી વૈ ધનક (Ex-serviceman) તભાભ કેટેગયી

(છ)

ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભે દલાયો (PH) તભાભ કેટેગયી

યાં ત ુ અન્મ યાજ્મના અનાભત ઉભે દલાયોને અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર થતો ન શોમ તે ઓએ (૧) મુજફ
પી બયલાની યશેળે.
(૩)

પી બમામ લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે . પી બયે ર નશી શોમ તે લા ઉભે દલાયને કોઇ ણ વાંજોગોભાાં
રેખીત યીક્ષા/પ્રે કટીકર ટેસ્ટભાાં ફેવલા દે લાભાાં આલળે નશી. આ પી પક્ત ોસ્ટ ઓપીવ દ્વાયા જ
સ્લીકાયલાભાાં આલળે , યોકડભાાં, ડીભાન્ડ ડ્રા્્થી, ઇફન્ડમન ોસ્ટર ઓડમ ય કે ે ઓડમ યના સ્લરૂભાાં આ પી
સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. જેની ઉભે દલાયોએ ખાવ નોંધ રેલી.
ઉભે દલાયોને ખાવ જ્ણાલલાનુાં કે , અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી દયમ્પમાન કોઇ ઉભે દલાય, આ જગ્મા
ના બયતી ધનમભો, તથા જાશેયાતની જોગલાઇઓ મુજફ રામકાત ધયાલતા નથી તે ભ ભાલુભ ડળે તો તે ભની
ઉભે દલાયી કોઇ ણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે .
નોંધ :- અધધક ભદદનીળ ઈજને ય (ધિધલર)ની કુર- ૬

જગ્માના બયતી ધનમભો,રેખીત યીક્ષા/પ્રે કટીકર ટેસ્ટનો

અભ્માવિભ, અયજીત્રક વાથે જોડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રોની નકર, લમ ભમામ દાભાાં છુટછાટ, અયજી કમા
વાંજોગોભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તે ની ધલગતો, હયધળષ્ટ-‘ક’ નો નમ ૂનો, વયકાયી કભમ ચાયીએ યજુ કયલાના ના-લાાંધા
પ્રભાણત્રનો નમ ૂનો અને જાશેયાતની અન્મ લધુ ધલગતો બાલનગય ભશાનગયાલરકાનીકચેયીના નોટીવફોડમ અને
બાલનગય ભશાનગયાલરકા ની લે ફવાઇટ www.bmcgujarat.comઉય જોલા ભળે .
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ુ ાકાત િભમે નીિે
િાંદગી ાભેર / પ્રધતક્ષામાદીભાાં િભાલેળ થમેર ઉભેદલાયોએ રુફરુ ૂર
ુ ફ અિર પ્રભાિત્રો તથા તેની નકર યજુ કયલાની યહળ
ે ે.
ૂજ
જાશેયાત િભાાંક :-BMC/૨૦૧૬૧૭/૩
જગ્માનુાં નાભ :- આહદક ભદદનીળ ઈજને ય (ધિધલર)કુરજગ્મા–૬

(આ માદી પક્ત ઉભે દલાયોને ભદદરૂ થલા ભાટે છે . અથમ ઘટનના પ્રવાંગે જાશેયાતની જોગલાઇ તથા યીક્ષા
ધનમભોની જોગલાઇ ધ્માને રેલાની યશેળે. )
૧

એવ.એવ.વી./એચ.એવ.વી.ની ભાકમ ળીટ તથા ફોડમ ના પ્રભાણત્રની નકર કે જેભાાં જન્ભતાયીખ દળામ લેર
શોમ તે ની નકર યજુ કયલાના યશેળે. (ળાા છોડયાના S.L.C. પ્રભાણત્રભાાં તપાલત ભાન્મ ગણાળે નશીં.)

૨

ઉભે દલાયે નાભભાાં પેયપાય કયે ર શોમ તો તે ના ુયાલાની નકર યજુ કયલાના યશેળે.

૩

સ્કુ ર રીલીંગ વટી ની નકર યજુ કયલાના યશેળે.

૪

અનુસલુ ચતજાધત (S.C) , અનુસલુ ચત જનજાધત(S.T) , વાભાજીક અને ળૈ ક્ષલણક યીતે છાતલગમ (OBC)
ભાટે વક્ષભ અધધકાયી દ્વાયા અામે ર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયલાના યશેળે.

૫

ળૈ ક્ષલણક રામકાતના વાંદબમભાાં જાશેયાતભાાં દળામ લેર ફી.ઈ. વીલીર એન્જીનીમયીંગની તભાભ યીક્ષાની
ભાકમ ળીટની નક્ર યજુ કયલાના યશેળે.

૬

કોમ્પ્યુટયના ઉમોગ અંગેની ામાની જાણકાયી ધયાલતો શોમ તે ના આધાયો યજુ કયલાના યશેળે.

૭

વયકાયી કભમ ચાયીના હકસ્વાભાાં રેખીત યીક્ષા/પ્રે કટીકર ટેસ્ટવભમે વક્ષભ અધધકાયી દ્વાયા ધનમત નમુનાભાાં
આલાભાાં

આલે ર

ના-લાાંધા

પ્રભાણત્રની

નકર

અચુક

યજુ

કયલાની

યશેળે.

અન્મથા

રેખીત

યીક્ષા/પ્રે કટીકર ટેસ્ટભાાં પ્રલે ળ ભળે નશીં. (વાભાન્મ લશીલટ ધલબાગના તા:૦૮–૧૧-૮૯ ના હયત્રથી
ધનમત થમે ર નમુના મુજફ)
આ તફક્કે ઉભે દલાયોનુાં ખાવ ધ્માન દોયલાભાાં આલે છે કે અનુબલે એભ જ્ણામ છે કે , અયજીત્રક વાથે લફડલાના
લફડાણો / પ્રભાણત્રો લગેયે અંગે  ૂયતી કાજી ઉભે દલાયો દ્વાયા રેલાભાાં આલતી શોતી નથી. ઉભે દલાયોને
જણાલલાભાાં આલે ર પ્રભાણત્રો ૈ કી કોઇક પ્રભાણત્રો લફડલાના યશી જતાાં શોમ છે , કે પ્રભાણત્રો જાશેયાતભાાં
આે રી સ ૂચના મુજફના શોતા નથી. આલા પ્રવાંગોએ બાલનગય ભશાનગયાલરકા તે ઓની અયજી યદ કયલી ડે
છે . આ પ્રકાયની ફાફત આના કેવભાાં ન ફને તે ભાટે અયજી બાલનગય ભશાનગયાલરકાભાાં યજુ કયતાાં શેરાાં
આ અંગે  ૂયતી કાજી યાખી. ચકાવણી કયીને જ, તે અયજી વાથે આના તયપથી યજુ કયલાભાાં આલે તે જોલા
જણાલલાભાાં આલે છે .
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હયધળષ્ટ-ક
બાલનગય ભશાનગયાલરકાનીનોકયીભાાં / ઉચ્ચ ળૈક્ષલણક વ ાંસ્થાઓભાાં પ્રલેળભાાં અનાભતનો રાબ રેલા
ભાટે અયજી કયતી લખતે વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગમના ઉભેદ લાયોએ યજુ કયલાના
પ્રભાણત્રનો નમુનો.........

આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે ................................ જીલ્રાના..................................
તાલુક ાના................................

ગાભના

શ્રી/કુ..................................

ના

ુત્ર/ુત્રી......................

જ્ઞાધતના છે. જેને ગુજયાત વયકાયના વભાજ કલ્માણ અને આહદજાધત ધલકાવ ધલબાગના તા.1-4-78ના
ઠયાલ ન ાંફય-ફકય/1079/13734/શ. તેભજ ત્માય ફાદના લખતો લખતના સુધાયા/લધાયાથી વાભાજીક
અને ળૈક્ષલણક યીતે છાતલગમ તયીકે જાશેય કયે ર છે.
શ્રી.......................................

અને

/અથલા

તેભનુ ાં

કુટુાંફ

વાભાન્મ

યીતે

ગુજયાત

યાજ્મના........................... જજલ્રાના યશીળ છે. આથી એ ણ પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે તે/તેણીનો
ગુજયાત વયકાય ના વાભાજીક ન્મામ અને અધધકાહયતા ધલબાગના તા.01-11-1995 ના ઠયાલ િભાાંક: વળમ1194-109-અ વાથેના હયધળષ્ટ થી ધનમત કયલાભાાં આલેર ઉન્નત લગો (હિધભરેમય) ની વ્મહકત/જુ થભાાં
વભાલેળ થતો નથી.
તાયીખ:......................
(વીર)

વક્ષભ અધધકાયીની વહશ,
શોદ્દો:

નોંધ:
ક)

ઉય દળામલર
ે વાભાન્મ યીતે ળબ્દનો અથમ રોક પ્રધતધનધધત્લ અધધધનમભ-19 (યીપ્રેન્ઝન્ટે ળન ઓપ
ધીલ્વ એકટ,1950) ની કરભ-20ભાાં જણાવ્મા મુજફનો જ યશેળ.ે

ખ)

આલાાં જાધત પ્રભાણત્રો આ જ યાજ્મધત્રત અધધકાયીઓભાાં આલા પ્રભાણત્રો આ જ નમુનાભાાં
યાં ત ુ જજલ્રા ભેજીસ્ટ્રે ટ અથલા વક્ષભ અધધકાયીની પ્રધતવશીલાા શોલા જોઇએ.(યાજમ ધત્રત
અધધકાયીઓ દ્વાયાઆલાભાાં આલેરા અને જજલ્રા ભેજીસ્ટ્રે ટ /વક્ષભ અધધકાયી દ્વાયા ખયાઇ કયલાભાાં
આલેરા (અટે સ્ટે ડ) પ્રભાણત્રો ુયતાાં ગણલાભાાં આલળે નહશ.)
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ના-લાાંધા પ્રભાિત્રનો નૂ ૂનો
િભાાંક:
વા.લ.ધલ.ના તા: 8-11-89 ના હયત્ર િભાાંક: એપાઓ-એ-1088-3940-ગ-2 થી ધનમત કયલાભાાં
આલેર પ્રભાણત્ર
પ્રભાણત્ર
આથી પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે શ્રી ............................... આ ખાતાભાાં તા.............................
થી વતત જગ્મા ય કાભ કયે છે.
જગ્માનુ ાં નાભ.............................................................................................................................
2.

એ ણ પ્રભાલણત કયલાભાાં આલે છે કે જ્માયે તેઓની વયકાયભાાં પ્રથભ ધનભણુક
ાં કયલાભાાં આલી શતી

ત્માયે તેઓએ જે જગ્મા ભાટે અયજી કયી છે તે જગ્મા ભાટે ધનમત કયલાભાાં આલેર ઉરી લમભમામદ ાની
અંદય શતા અને તેઓની ધનભણુક
ાં ભાન્મ ધ્ધતી દ્વાયા શાંગાભી/કામભી યીતે કયલાભાાં આલી છે.
3.

જ્ગ્માનુ ાં નાભ:..................................................... (લગમ-.............) જે જગ્મા ભાટે

શ્રી/

શ્રીભતી......................................... એ અયજી કયી છે તે બાલનગય ભશાનગય ારીકા દ્વાયા ધલચાયણાભાાં
રેલાભાાં આલે તો આ ખાતાને શયકત વયખુ ાં નથી.
(

)

ખાતાના લડા
શોદ્દો

સ્થ:
તાયીખ :
પ્રધત,
શ્રી.................................................
.....................................................
....................................................
નકર યલાના :-
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