બાલનગય ભશાનગયાલરકા - બાલનગય.
જાશેયાત ક્રભાાંક :-/BMC/૨૦૧૮૧૯/૯ બાલનગય ભશાનગયાલરકાના “ રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન કુ ર જગ્મા–૧૨

”વીધી

બયતીથી બયલા ભાટે http://ojas.guj.in લેફવાઈટ ય તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮, ૧૪:૦૦ કરાક થી તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૮,
૨૩:૫૯ કરાક સુધીભા ાં ઓન રાઈન ઉભેદલાયી કનપભમ કયલા જણાલલાભા ાં આલે છે .
જગ્માનુાં નાભ :-

રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન કુ ર જગ્મા–૧૨

વીધી બયતીથી જગ્માઓ બયલાનુાં ભાહશતી દળાા લતુાં ત્રક.
ક્રભ

જગ્માનુાં નાભ

૧

રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન

યુ- વી .એચ.વી

યુ-ી .એચ.વી

બયલા ાત્ર કુ ર
જગ્માઓ

૦

૧૨

૧૨

૧.ળૈક્ષલિક રામકાત :રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન
(૧)

યુનનલનવિટી ગ્ાાંટ કભીળન એક્ટ-૧૯૫૬ શેઠ્ નધધામેરી કોઇ િ યુનનલનવિટીભાાંથી ફી.એવ.વી.
(કેભેસ્ટ્રી ) અથલા ફી.એવ.વી.(ભાઈક્રોફામોરોજી ) અથલા ફી.એવ.વી.(ફામો કે નભસ્ટ્રી)ની હયક્ષા
ાવ કયે ર શોલી જોઈએ.

(૨)

બાયત વયકાય કે યાજ્મ વયકાય દ્રાયા ભાન્મ યુનનલવીટી કે ડીમ્ડ કે ગ્ાન્ટે ડ

યુનનલવીટીભાાંથી

નીચેના ભાાંથી કોઈ એક હયક્ષા ાવ કયે ર શોલી જોઈએ.
(એ) ડીપ્રોભાાં ઇન રેફોયે ટયી ટે કનીળીમન
(ફી) ભેડીકર રેફોયે ટયી ટે કનીળીમન કોવા

અથલા
અથલા

(વી) હડપ્રોભા ઈન ભેડીકર રેફોયે ટયી ટે કનોરોજી
(ડી)

ોસ્ટ્ટ ગ્ેજ્યુએટ હડપ્રોભાાં ઈન ભેડીકર રેફોયે ટયી ટે કનોરોજી અથલા

(ઇ)

ભેડીકર રેફોયે ટયી ટે કનીળીમન રે ઈનીંગનો એક લાનો કોા અથલા

(એપ) રેફોયે ટયી ટે કનીળીમન રે ઈનીંગનો એક લાનો કોા.
(૩)

કોમ્પ્યુટય અંગેન ાંુ જ્ઞાન ધયાલતો શોલો જોઇએ.

(૪)

ગુજયાતી અને હશન્દી ફાંનેન ાંુ પુયતુ જ્ઞાન ધયાલતો શોલો જોઇએ.

૨.ગાય ધોયિ :(૧)

પ્રથભ ા ાંચ લમ ભાટે પ્રતતભાવ રૂ. ૩૧૩૪૦/- તનમત થમેર ફપક્વ ગાય ભળે ત્માયફાદ ા ાંચ
લમની વેલાઓ વાંતોકાયક યીતે જણામે વાતભા ાં ગાયાંચ મુજફ ે –ભેફિક્વ રેલર -૫ સ્કેર
૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ તનમભીત તનભણકાંૂ ભેલલાને ાત્ર થળે.

૩. ઉંભય :અયજી સ્સ્લકાયલાની છે લ્રી તાયીખના ાં યોજ ઉંભય ૩૬ લમથી લધુ ન શોલી જોઇએ.
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૪.લમભમાા દા:(૧)

૧૮ લમથી ઓછી ઉંભયનો અને 3૬ લમથી લધુ ઉંભયનો ન શોલો જોઇએ.

(૨)

મુ ગુજયાતના શોમ તેલા અનાભત લગમના ઉભેદલાયો તથા તભાભ ભફશરા, તલકરા ાંગ ઉભેદલાયોને
ઉરી લમભમાદ
મ ાભા ાં તનમભોનુવાય નીચે મુજફની છુટછાટ ભલા ાત્ર

યશેળે.

૧. વાભાન્મ ભફશરા ઉભેદલાયોને

૦૫ લમ

૨. અનાભત લગમના ુરૂ ઉભેદલાયોને

૦૫ લમ

૩. અનાભત લગમના ભફશરા ઉભેદલાયોને

૧૦ લમ

૪. વાભાન્મ લગમના તલકરા ાંગ ુરૂ ઉભેદલાયોને

૦૫ લમ

૫. વાભાન્મ લગમના તલકરા ાંગ ભફશરા ઉભેદલાયોને

૧૦ લમ

૬. અનાભત લગમના તલકરા ાંગ ુરૂ ઉભેદલાયોને

૧૦ લમ

૭. અનાભત લગમના તલકરા ાંગ ભફશરા ઉભેદલાયોને

૧૫ લમ

૮. ભાજી વૈનનક ઉભેદલાય ભાટે :(૧)

ભાજી વૈતનક ઉભેદલાયોને ઉરી

લમભમાદ
મ ાભા ાં વયકાયશ્રીના ધાયા ધોયણ મુજફ

છુટછાટ

ભલાાત્ર છે .
(૨)

ઉભેદલાય ોતે જ ભાજી વૈતનક શોલા જોઇએ, ભાજી વૈતનક ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભા ાં તથા
ફયતળષ્ટભા ાં ભાજી વૈતનક તયીકે પયજ ફજાવ્માના વભમગાાની તલગતો આલાની યશેળે. ભાજી
વૈતનક ઉભેદલાયે જજલ્રા વૈતનક કલ્માણ અને ુનઃલવલાટ કચેયી દ્વ્રાયા તનમત નમુના મુજફનુ ાં કામદા
દ્વ્રાયા

અતધકૃ ત

કયે ર

અતધકાયીની

વફશલાળાં વળસ્ત્રદોભા ાં ઉભેદલાયના

નોકયીના વભમગાા

દળાલ
મ તુ ાં પ્રભાણત્ર બાલનગય ભશાનગયાલરકા વભક્ષ ભા ાંગણી થમેથી યજુ કયલાનુ ાં યશેળે. જો
ઉભેદલાયે તેની ઓનરાઇન અયજીભા ાં ભાજી વૈતનક કે ટેગયીભા ાં ક્રીક કયે ર શોમ અને બતલષ્મભા ાં
બાલનગય ભશાનગયાલરકા
અતધકૃ ત

આધાય

ુયાલા

દ્વ્રાયા ભા ાંગણી

કયામ

ત્માયે જો

યજુ કયલાભા ાં તનષ્પ જામ

તયીકે નોકયી ભેલલા અંગેનો શક્ક

ઉભેદલાય

ભાજી

વૈતનક

તયીકે ના

તેલા વાંજોગોભા ાં ઉભેદલાયનો ભાજી વૈતનક

દાલો ધ્માને રેલાભા ાં આલળે

નશી અને ભાજી

વૈતનક

ભાટે ઠયાલેર ભેયીટ અન્લમે વાંદગી થમેર શળે તો વાંદગી / તનભણકાંૂ યદ કયલાભા ાં આલળે.
જેની ઉભેદલાયે નોંધ રેલી.
(૩)

તભાભ કેટેગયીના ઉભેદલાયોને ઉરી લમભમાદ
મ ાભા ાં ભલાાત્ર છૂટછાટ વાથેની ઉંભય તનમત
તાયીખે કોઈણ વાંજોગોભા ાં ૪૫ લમ કયતા ાં લધલી જોઈએ નશીં.

(૪)

તભાભ

ઉભેદલાયોના ફકસ્વાભા ાં લમ ભમાદ
મ ા, ળૈક્ષલણક

રામકાત, અનુબલ અને નોન ફિતભલરમય

વફટિફપકે ટ અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખની સ્સ્થતતએ ધ્માનભા ાં રેલાભા ાં આલળે.
નધધ :(૧)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે યાં ત ુ તેભને વાંદગી ભાટે ના
ધોયણો લફનઅનાભત કક્ષાના રાગુ ડળે.

(૨)

ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યોજની ગણલાભા ાં આલળે.
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૫. અનાભત જગ્માઓની નલગત
કુ ર જગ્મા

અનુસલુ ચત જાનત

અનુસલુ ચત જનજાનત

વાભાજજક અને ળૈક્ષિીક

લફન અનાભત

યીતે છાત લગા
૧૨

-

વાભાન્મ

ભહશરા

વાભાન્મ

ભહશરા

વાભાન્મ

ભહશરા

વાભાન્મ

ભહશરા

૦

૦

૧

૦

૨

૧

૫

૩

વયકાયશ્રીની

સ્થામી

પ્રલતમભાન

સુચનાઓ

મુજફ

આ

વાંલગમની કુ ર

ખારી જગ્માઓ ૈકી

અનુસલુ ચત જાતત (S.C.),અનુસલુ ચત જનજાતત(S.T.), વા.ળૈ..લગમ(S.E.B.C.) અનાભત યાખલાભા ાં
આલળે.
-

તદઉયા ાંત (અ) ભાજી વૈતનક ભાટે જે-તે કે ટેગયીભા ાં ૧૦ ટકાજગ્માઓ (ફ) ળાયીફયક અળકતતા
ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે ૩ ટકા જગ્માઓ અને (ક) ભફશરાઓ ભાટે ૩૩ ટકા અનાભત યાખલાભા ાં
આલળે.

-

ઉયોક્ત કેટેગયીના ાં ઉભેદલાયોને વયકાયશ્રીના તનમભોનુવાય ઉંભયભા ાં છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે.

(૧) ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે : 

જાશેયાતભા ાં જે તે કે ટેગયીભા ાં કુ ર જગ્માઓ ૈકી ભફશરા ઉભેદલાયો ભાટે ૩૩ ટકા અનાભત શોમ ત્માયે ભફશરા
ઉભેદલાયોની અનાભત જગ્માઓ તવલામ ફાકી યશેતી જગ્માઓ પકત ુરૂ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ
ગણલાનુ ાં નથી, આ જગ્માઓ ઉય ુરૂ તેભજ ભફશરા ઉભેદલાયોની વદાંગી ુરૂ ભાટે ઠયાલેર ભેયીટ ના
ધોયણે તલચાયણા થઇ ળકે છે . આ જાશેયાત અન્લમે ુરૂ તેભજ ભફશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે .
( દા.ત. કુ ર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભફશરા ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે યાં ત ુ ફાકી યશેતી ૦૭ જગ્મા
વાભે ભફશરા ઉભેદલાય ુરૂ ભાટે ઠયાલેર ભેયીટના ધોયણે ણ વાંદગી ાભી ળકે છે . )



ભફશરાઓની અનાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભફશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશી થામ તો, તે જગ્મા વાંફતધત
કેટેગીયી ( જનયર,એવ.વી, એવ.ટી, એવ.ઇ.ફી.વી. ) ના ુરૂ ઉભેદલાયથી બયલાભા ાં આલળે.

(૨) નલધલા ઉભેદલાયો ભાટે :(૧)

ઉભેદલાય તલધલા શોમ તો અયજીત્રકભા ાં તે કોરભ વાભે શા અલશ્મ રખવુ.ાં અન્મથા રાગુ ડતુ ાં
નથી એભ દળાલ
મ વુ.ાં

(૨)

તલધલા ઉભેદલાયે

જો ુન: રગ્ન કયે ર શોમ તો અયજીત્રકભા ાં તે કોરભ વાભે શા અલશ્મ રખવુ.ાં

અન્મથા રાગુ ડતુ ાં નથી એભ દળાલ
મ વુ.ાં
(૩)

તલધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન કયે ર ન શોમ અને તલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા
શોમ તો, ઉભેદલાયે તનભણકાંૂ વતાતધકાયી/ બાલનગય ભશાનગયાલરકા વભક્ષ પ્રભાણત્ર ચકાવણી
વભમે ુન: રગ્ન કયે ર નથી તેવ ુ ાં એપીડેતલટ અચુક યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.

(૪)

તલધલા ઉભેદલાયને વયકાયશ્રીની પ્રલતમભાન જોગલાઇ મુજફ સ્ધાત્મ ભક યીક્ષાભા ાં તેઓએ ભેલેર
કુ ર ગુણના ા ાંચ ટકા ગુણ ઉભેયલાભા ાં આલળે.
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(૫)

કોઇણ ભફશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે

તલધલા ન શોમ, યાં ત ુ અયજી કમામ

ફાદ અથલા જાશેયાત પ્રતવધ્ધ થમાની છે લ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રફિમાના
કોઇણ તફક્કે તલધલા ફને અને તે અંગે જરૂયી દસ્તાલેજી ુયાલાઓ યજુ કયે તો તેની યજુ આત
ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રફિમાના જે ણ તફક્કા ફાકી શોમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભફશરા
ઉભેદલાયોને તલધલા ભફશરા ઉભેદલાય તયીકે ના રાબ આલાભા ાં આલળે.
(૩) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયો ભાટે :

ઉભેદલાય ોતે જ ભાજી વૈતનક શોલા જોઇએ



ભાજી વૈતનક ભાટે તનમભાનુવાય ૧૦% જગ્મા અનાભત છે . ભાજી વૈતનક કેટેગયીભા ાં વાંદ થમેર
ઉભેદલાયોને તેઓની વાંફતાં ધત જે તે કે ટેગયી ( જનયર,એવ.વી,એવ.ટી,એવ.ઇ.ફી.વી.)વાભે વયબય

કયલાભા ાં

આલળે. ભાજી વૈતનકની અનાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભાજી વૈતનક ઉભેદલાય નશીં ભે તો તે જગ્મા જે તે
કેટેગયીના ાં અન્મ રામક ઉભેદલાયથી બયલાભા ાં આલળે.
(૪) ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે :ળાયીફયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયોની અનાભત યાખેર ૩ ટકા જગ્માઓ વાભે વાંદગી ાભેર ઉભેદલાયને



જે તે કેટેગયી વાભે વયબય કયલાભા ાં આલળે. ળાયીફયક અળકત વ્મફકતઓ ભાટે જગ્માઓ અનાભત યાખલા
ફાફતે નીચે મુજફની જોગલાઇ થમેર છે .
ક્ર્ભ

તલકરા ાંગતાની કેટેગીયી

અનાભત

તલકરા ાંગતાનો પ્રકાય

જગ્માની
ટકાલાયી
૧

શ્રલણની ખાભી

૨

શરનચરનની

૧.૫

HH- Hearing handicapped

૧.૫

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

અળકતતા

અથલા ભગજનો રકલા

ભોડયે ટ એટરે કે ૪૦ ટકા કે તેથી લધુ અને ૭૫ ટકા કે તેથી ઓછી તલકરા ાંગતા



ળાયીફયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભા ાં ચોકકવ ભાફશતી આલાની યશેળે.
૪૦ ટકા કે તેથી લધુ અને ૭૫ ટકા કે તેથી ઓછી ળાયીફયક અળકતતા ધયાલતા શોમ તેલા ઉભેદલાયોને જ
ળાયીફયક અળકતતાનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે. ળાયીફયક અળકતતાનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧)
શ્રલણની ખાભી (૨) શરનચરન અળકતતા અથલા ભગજનો રકલો તે ૈકીની કઇ ળાયીફયક અળકતતા છે તે
સ્ષ્ટ દળાલ
મ વુ.ાં



ળાયીફયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયે ભાટે વાભાન્મ લશીલટ તલબાગનાતા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ના યીત્ર િભા ાંક:યચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-2 થી તનમત થમેર નમુનાભા ાં વયકાયી શોસ્ીટરના સુતપ્રટે ન્ડેન્ટ /તવલીર
વર્જન / ભેડીકર ફોડમ દ્રાયા આલાભા ાં આલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ ગણલાભા ાં આલળે. તેભજ આ અવર
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પ્રભાણત્ર તનભણક
ાંૂ અતધકાયી/બાલનગય ભશાનગયાલરકા વભક્ષ યજુ કયલાભા ાં નફશ આલે.,તેલા ફકસ્વાભા ાં જે
તે ઉભેદલાયને ળાયીફયક અળક્તતા ઉભેદલાય તયીકે નો રાબ ભલા ાત્ર થળે નફશ અને વાંદગી / તનભણકાંૂ
યદ કયલાભા ાં આલળે. ળાયીફયક અળક્ત ધયાલતા ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજીભા ાં અળક્તતા પ્રકાય,પ્રભાણત્ર
નાંફય અને તાયીખ મોગ્મ કોરભભા ાં અચુક દળાલ
મ લાના યશેળે.
ળાયીફયક અળક્તતાની જગ્મા જે તે કેટેગયીની જગ્મા વાભે વયબય કયલાભા ાં આલળે.જો ળાયીફયક અળક્તતાના



ફકસ્વાભા ાં જે તે કેટેગયી ભાટે તનમભાનુવાય અનાભત યાખલાભા ાં આલેર જગ્માઓ વાભે રામક ઉભેદલાય ઉરબ્ધ
નફશ થામ તેલા ફકસ્વાભા ાં તે જગ્માઓ જે તે કેટેગયીના અન્મ ઉભેદલાયોથી બયલાભા ાં આલળે.
(૫) વાભાજીક અને ળૈક્ષલિક છાત લગાના ઉભેદલાયો ભાટે : વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક છાત લગમના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગમભા ાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેન ુ ાં વાભાજજક
ન્મામ અને અતધકાફયતા તલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલથી તનમત થમેર
અથલા ઉકત તલબાગના તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦ ના ઠયાલથી

યીતળષ્ટ – (ક) મુજફનુ ાં

તનમત કયામેર ગુજયાતી નમ ૂના યીતળષ્ટ-૪

મુજફનુ ાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.


તાયીખ ૦૧-૦૪-૨૦૧૬ ના યોજ કે ત્માયફાદ ઇસ્યુ ાં થમેર ઉન્નત લગમભા ાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેન ુ ાં
પ્રભાણત્રની ભશત્તભ અલતધ ઇસ્યુ ાં થમા લમ વફશત ત્રણ નાણાકાં ીમ લમની યશેળે. યાં ત ુ આવુ પ્રભાણત્ર
ઓનરાઇન અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ સુધીભા ાં ઇસ્યુ ાં થમેર શોવુ ાં જોઇએ.

(૬) કોમ્પ્યુટયની જાિકાયી :ઉભેદલાય યાજમ વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગના તા-૧૩/૮/૨૦૦૮ ના વયકાયી ઠયાલ નાં.વીઆયઆય૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩ ૨૦-ગ-૫ થી નકકી કયે ર અભ્માવિભ મુજફ કોમ્પ્યુટય અંગેન ુ ફેઝીક નોરેજ ધયાલતા શોલા
અંગેન ુ ાં કોઇણ તારીભી ભાન્મ વાંસ્થાનુ ાં પ્રભાણત્ર / ભાકમળીટ ધયાલતા શોલા જોઇએ અથલા વયકાય ભાન્મ
યુતનલવીટી અથલા વાંસ્થાભા ાં કોમ્પ્યુટય જ્ઞાન અંગેના કોઇણ ડી્રોભા ાં / ડીગ્રી કે વટીફપકે ટ કોવમ કયે ર શોમ
તેલા પ્રભાણત્રો અથલા ડીગ્રી કે

ડી્રોભા ાં અભ્માવિભભા ાં કોમ્પ્યુટય એક તલમ તયીકે

શોમ

તેલા

પ્રભાણત્રો અથલા ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ની યીક્ષા કોમ્પ્યુટયના તલમ વાથે ાવ કયે ર શોમ તેલા
પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઇળે. આ તફકકે આવુ ાં પ્રભાણત્ર ન ધયાલતા ઉભેદલાયો ણ અયજી કયી ળકળે,
યાં ત ુ આલા ઉભેદલાયોએ તનભણકાંૂ વત્તાતધકાયી વભક્ષ કોમ્પ્યુટયની ફેઝીક નોરેજની યીક્ષા ાવ કમાન
મ ુ ાં આવુ ાં
પ્રભાણત્ર તનભણકાંૂ ભેલતા શેરા અચુક યજુ કયલાનુ ાં યશેળે. અન્મથા તનભણકાંૂ ભેલલાને ાત્ર થળે નફશ.
તેભજ તનભણકાંૂ વતાતધકાયી/બાલનગય ભશાનગયાલરકા આલા ફકસ્વાભા ાં ઉભેદલાયોની વાંદગી યદ કયળે.
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જાશેયાતની વાભાન્મ જોગલાઈ
૧. નાગહયકત્લ:ઉભેદલાય,
(ક) બાયતનો નાગફયક શોમ અથલા
(ખ) નેાનો પ્રજાજન શોમ અથલા
(ગ) ભુતાનનો પ્રજાજન શોમ અથલા
(ઘ) મુ બાયતની વ્મફકત શોમ,
અને બાયતભા ાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાફકસ્તાન,મ્પમાનભાય,શ્રીરાંકા, કેન્મા, યુગાન્ડા
ુ ત પ્રજા વત્તાક,(અગાઉ ટાન્ગાતનકા અને ઝાઝ
જેલા  ૂલમ આફિકાના દે ળો, ટાન્ઝાતનમાનો વાંયક
ાં ીફાય,)
જામ્પફીમા, ભરાલી,ઝૈય, ઇથોીમા અને તલમેટનાભભા ાંથી સ્થાત
ાં ય કયીને આલી શોમ.
યાં ત ુ (ખ)(ગ)(ઘ) લગમ શેઠ આલતા ઉભેદલાયના ફકસ્વાભા ાં વયકાયે ાત્રતા

પ્રભાણત્ર

આેર શોવુ ાં જોઇએ.
નધધ :- જે ઉભેદલાયના ફકસ્વાભા ાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઉભેદલાયનુ ાં અયજીત્રક બાલનગય
ભશાનગયાલરકા તલચાયણાભા ાં રેળે અને જો તનભણક
ાંૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભા ાં
આલળે

તો

તનમભાનુવાય

તેભના ાં ફકસ્વાભા ાં ાત્રતા

પ્રભાણત્ર

ઉભેદલાય દ્રાયા યજૂ કયલાની

ળયતે કાભચરાઉ તનભણકાંૂ આળે.
૨.બયે રા અયજીત્રક:(૧)

જો એક કયતા ાં લધુ જાશેયાત ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયે ક જાશેયાત ભાટે અરગ અરગ અયજી
કયલાની યશેળે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે તનમત રૂ. ૨૦૦ પી બયલાની યશેળે.

(૨)

અયજી પી લગયની અલગ્રભ નકર તલચાયણાભા ાં રેલાભા ાં આલળે નશી.

(૩)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશેયાતભા ાં અનાભત જગ્માઓ દળાલ
મ ેર ન શોમ ત્મા ાં આલા
ઉભેદલાયો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને લફનઅનાભતના ધોયણો રાગુ
ડળે.

(૪)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશેળે
નશીં.

(૫)

જાશેયાતભા ાં ભફશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્મા અનાભત ના શોમ તો ણ જે તે કે ટેગયીભા ાં ભફશરા ઉભેદલાયો
અયજી કયી ળકે છે .

(૬)

કોઈણ વાંજોગોભા ાં અયજી પી યત ભલા ાત્ર નથી.

૩.ળૈક્ષલિક રામકાત:(૧)

ઉભેદલાય જાશેયાતભા ાં દળાલ
મ ેર ળૈક્ષલણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યોજ ધયાલતા
શોલા જોઇએ.

(૨)

ઉભેદલાયે ળૈક્ષલણક રામકાત ભાન્મ યુતનલતવિટી/વાંસ્થાભા ાંથી ભેલેર શોલી જોઇએ.
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(૩)

ડોક્યુભેન્ટ લેયીપીકેળન લખતે ઉભેદલાયે ઓનરાઇન અયજીત્રકભા ાં જણાવ્મા મુજફની ળૈક્ષલણક
રામકાત ભાન્મ યુતનલતવિટી/વાંસ્થાની ભાકમળીટ (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય) ની સ્લમાં પ્રભાલણત નકર
યજુ કયલાની યશેળે. કોરેજના આચામમ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભા ાં આલળે નશી.

(૪)

ળૈક્ષલણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાયનો શક્ક દાલો સ્લીકાયલાભા ાં આલળે
નશીં.

(૫)

જાશેયાતભા ાં દળાલ
મ ેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે , તેલો તેભનો શક્કદાલો શોમ
તો આલા ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાતત કયતા આદે ળો/ અતધકૃ તતાની તલગતો આલાની યશેળે.

૪. ના લાાંધા પ્રભાિત્ર:(૧)

ગુજયાત વયકાયના વયકાયી / અધમવયકાયી /વયકાય શસ્તકના કોોયે ળન / કાંનીઓભા ાં વેલા
ફજાલતા અતધકાયીઓ/ કભમચાયીઓ બાલનગય ભશાનગયાલરકાની જાશેયાતના વાંદબમભા ાં ફાયોફાય
ઓનરાઇન અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના તલબાગ/ ખાતા /કચેયીને અયજી
કમાન
મ ી તાયીખથી ફદ-૭ ભા ાં અચુક કયલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયના તનમોક્તા તયપથી અયજી
ભોકરલાની છે લ્રી તાયીખ ફાદ 30 ફદલવભા ાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ
કયલાભા ાં આલળે તો તેઓની અયજી નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભા ાં આલળે.

(૨)

.

ઉભેદલાયે વક્ષભ અતધકાયી દ્વાયા આલાભા ાં આલેર ના લાધ
ાં ા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.

૫.ગેયરામક ઉભેદલાય :(૧)

બાલનગય ભશાનગયાલરકા કે અન્મ ભશાનગયાલરકા અથલા અન્મ વયકાયી / અધમ વયકાયી
/વયકાય શસ્તક્ની વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયે મ ણ ગેયરામક ઠયાલેરા શોમ તો તેની તલગત
અયજી ત્રકભા ાં આલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયનો ગેયરામકીનો વભમગાો ચાલુ શળે તો આલા
ઉભેદલાયની અયજી યદ્દ થલાને ાત્ર ફનળે.

(૨)

પયજજમાત તનવ્રુતત્ત,રુખવદ, ફયતયપ :અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા / વયકાય શસ્તક ની કાંની કે ફોડમ કોોયે ળન ભાથ
ાં ી ક્યાયે મ ણ
પયજીમાત તનવ્રુતત્ત, રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભા ાં આલેર શોમ તો અયજીત્રકભા ાં તેની તલગત
આલાની યશેળે. તનભણકાંૂ ભળ્મા ફાદ આ ફાફત ધ્માન ઉય આલળે તો તનભણકાંૂ યદ કયલાભા ાં
આલળે.

૬.અગત્મની જોગલાઈ:(૧)

બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાંદગી વતભતતને જરૂય જણામે ખયે ખય બયલાાત્ર જગ્માઓની
વાંખ્મા અને આલેર કુ ર અયજીઓની વાંખ્મા ધ્માને યાખી જે મોગ્મ જણાળે તેલી કટ ઓપ ટકાલાયી
નક્કી કયી ભેયીટરીસ્ટ તૈમાય કયી, પકત ળોટમલરસ્ટે ડ ઉભેદલાયો ને રેલખત ફયક્ષા/ ભૌલખક કવોટી
ભાટે કોરરેટય ઇસ્યુ કયળે તેભજ જરૂય જણામે આ ળોટમલરસ્ટે ડ ઉભેદલાયો ને તેઓના અવર
પ્રભાણત્રો તેભજ અન્મ આનુા ાંગીક આધાયોની ચકાવણી કયલા ભાટે જાણ કયલાભા ાં આલળે .
પાઇનર ભેયીટ લરસ્ટ મ ૂભ ૂત

રેલખત યીક્ષા

/ભૌલખક કવોટી ભા ાં ભે ર ભાકમવની ટકાલાયીને

આધાયે તૈમાય કયલાભા ાં આલળે.
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(૨)

રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન ની જગ્મા ભાટે (૧) યુતનલતવિટી ગ્રા ાંટ કભીળન એક્ટ-૧૯૫૬ શેઠ નોંધામેરી
કોઇ ણ યુતનલતવિટી ભા ાંથી ફી.એવ.વી.(કે ભેસ્ટ્રી) અથલા ફી.એવ.વી. (ભાઈક્રોફામોરોજી) અથલા
ફી.એવ.વી.(ફામો કેનભસ્ટ્રી) હયક્ષા ાવ

કયે ર શોલી જોઈએ. આ ઉયાાંત (૨) બાયત વયકાય કે

યાજ્મ વયકાય દ્રાયા ભાન્મ યુનનલવીટી કે ડીમ્ડ કે ગ્ાન્ટે ડ યુનનલવીટીભાાંથી નીચેના ભાાંથી કોઈ એક
હયક્ષા ાવ કયે ર શોલી જોઈએ.
(એ)

ડીપ્રોભાાં ઇન રેફોયે ટયી ટે કનીળીમન

અથલા

(ફી)

ભેડીકર રેફોયે ટયી ટે કનીળીમન કોવા

અથલા

(વી)

હડપ્રોભા ઈન ભેડીકર રેફોયે ટયી ટે કનોરોજી અથલા

(ડી)

ોસ્ટ્ટ ગ્ેજ્યુએટ હડપ્રોભાાં ઈન ભેડીકર રેફોયે ટયી ટે કનોરોજી અથલા

(ઇ)

ભેડીકર રેફોયે ટયી ટે કનીળીમન રે ઈનીંગનો એક લાનો કોા અથલા

(એપ)

રેફોયે ટયી ટે કનીળીમન રે ઈનીંગનો એક લાનો કોા.

ઉક્ત કોાની ટકાલાયીને આધાયે

રેખીત યીક્ષા/ભૌલખક કવોટી ભાટે ભેયીટ રીસ્ટ તૈમાય કયલાભા ાં

આલળે અને ૧૨ જગ્મા બયલાાત્ર

શોમ તેની વાભે વાંદગી વતભતત

તેટરા ઉભેદલાયોને રેલખત કવોટી / ભૌલખક કવોટી

ભાટે કોર રેટય ઇસ્યુ કયલાભા ાં આલળે. ભેયીટ

રીસ્ટ તૈમાય કયતા વભમે અંતીભ િભે

વભાન ગુણલાા

આલતા

ફયક્ષા / ભૌલખક કવોટી ભાટે કોર રેટય ઇસ્યુ
(૩)

દ્વ્રાયા નક્કી કયલાભા ાં આલે

ઉકત તભાભ

તભાભ ઉભેદલાયોને રેલખત

કયલાભા ાં આલળે

જગ્માઓના ભશેકભ ખચમની નાણાફકમ જોગલાઈ આયોગ્મ અને યીલાય કલ્માણ

તલબાગ, ગુજયાત વયકાય દ્રાયા થનાય છે તથા તે અનુવાય યાજ્મ વયકાયશ્રીને જરૂય જણામ તો ઉક્ત
ભશેકભને યાજ્મ વયકાયભા ાં પ્રતતતનયુસ્ક્ત ય રઇ ળકળે. પ્રતતતનયુસ્ક્ત ય આલેર ભશેકભને
વયકાય યાજ્મના કોઇણ સ્થે પયજ ફજાલલા મ ૂકી ળકળે. એટરે કે વદય તભાભ જગ્માઓ
ને ાત્ર છે તથા વયકાયશ્રીને જરૂય જણામે યાજમના કોઇણ સ્થે પયજ ફજાલલા મુકી

ફદરી
ળકાળે

અથલા ફદરી ળકાળે.
(૪)

બાલનગય ભશાનગયાલરકાના કે અન્મ વયકાયી/અધમવયકાયી વાંસ્થાભા ાં પયજ ફજાલતા ાં ઉભેદલાયો જો
ઉક્ત જગ્માએ વાંદગી ાભળે તો તેઓએ મ ૂ જગ્માએથી યાજીનામુ ાં આ્મા ફાદ જ

તનભણકાંૂ ની

જગ્માએ શાજય થલાનુ ાં યશેળે તેભજ તેઓની અગાઉની ફજાલેર પયજનો વભમગાો તનમભફધ્ધ કયી
ળકાળે નશીં/ ગણતયીભા ાં રેલાભા ાં આલળે નશી.
(૫)

ઉક્ત તભાભ જગ્માઓ યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્રાયા નાણાકીમ લમના અંત સુધી ચાલુ યાખલાની ભાંજૂયી
આલાભા ાં આલેર છે . ત્માયફાદ જગ્માઓની મુદત લખતોલખતની યાજ્મ વયકાયશ્રીની ભાંજૂયીને
આધીન યશેળે. વદય ફાફતે બાલનગય ભશાનગયાલરકાની જલાફદાયી નક્કી થળે નશીં.

(૬)

પાઇનર ભેયીટ લરસ્ટ્ટ તૈમાય કયતી લખતે

રેખીત યીક્ષાના/ભૌલખક કવોટીના ૧૦૦% યીિાભ

મુજફનુાં લેઇટે જ ગિલાભાાં આલળે.
(૭)

ઓનરાઇન અયજી કયતા ઉભેદલાયોએ અયજી પોભમભા ાં બયલાભા ાં આલેર ભાશીતી / તલગતોભા ાં કોઇ
ભુર કે ક્ષતી કયલાભા ાં આલેર શળે તો તે અયજી યદ ગણલાભા ાં આલળે અને આ ફાફતે કોઇ
યજુ આત ધ્માને રેલાભા ાં આલળે નશી.
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(૮)

યુતનલતવિટી અથલા કોઇ વાંસ્થા ભાકમવ ટકાલાયીને ફદરેCPI /CGPA/SGPA/OGPA /ગ્ેડ દળાા લતી
શોમ, તો તેલા ફકસ્વાભા ાં ઉભેદલાયે તે ભાકમવને યુનનલનવિટી અથલા વાંસ્ટ્થાના ભાન્મ સુત્રભાાં
ટકાલાયીભાાં ગિતયી કયી અયજી પોભાભાાં ટકાલાયી જ દળાા લલાની યશેળે. જો કોઇ ઉભેદલાય અયજી
પોભાભાાં CPI / CGPA / SGPA / OGPA /ગ્ેડ દળાા લળે તો તેઓની અયજી ધ્માને રેલાભાાં આલળે નહશ,
જેની ઉભેદલાયોએ ખાવ નધધ રેલી.

(૯)

એથરેટીક્વ (િે ક અને ફપલ્ડ યભતો વફશત), ફેડતભન્ટન, ફાસ્કેટફોર, ફિકેટ, ફુટફોર, શોકી, સ્સ્લભીંગ,
ટે ફર ટે તનવ, લોલરફોર, ટે તનવ, લેઈટ લરસ્્ટિંગ, યે સ્સ્રિંગ, ફોસ્ક્વિંગ, વાઈસ્ક્રિંગ, જીમ્પનેસ્સ્ટક, જુ ડો,
યાઈપર શ ૂફટિંગ, કફડ્ડી, ખો-ખો,

તીયાં દાજી, ઘોડેવલાયી, ગોાપેંક, નૌકા સ્ધા,મ ળતયાં જ,

શેન્ડફોરની યભતો-ખેરકુ દભા ાં (૧) યાષ્િીમ/આંતયયાષ્િીમ અથલા (૨) આંતય યુતનલતવિટી અથલા
(૩) અલખર બાયત ળાા વાંઘ દ્વાયા મોજાતી સ્ધાઓ
મ ભા ાં પ્રતતતનતધત્લ કયે ર શોમ તેલા ઉભેદલાયને
વાંદગીભા ાં અગ્રતા ભાટે તેભને ભાત્ર પ્રથભ તફક્કાની સ્ધાત્મ ભક રેલખત ફયક્ષાભા ાં ભેલેર કુ ર
ગુણના 0૫(ા ાંચ)% ગુણ ઉભેયી આલાભા ાં આલળે. આ ભાટે ઉભેદલાયે વયકાયે તા.૨૫-૨-૧૯૮૦ના
િભા ાંક:

વી.આય.આય/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.૨તથાતા.૧–૮-૧૯૯૦નાઠયાલિભા ાંક:વી.

આય.આય/1188/

3644/ગ.2 ભા ાં તનમત કમામ મુજફના વતાતધકાયી ાવેથી તનમત નમુનાભા ાં ભેલેર જરૂયી પ્રભાણત્ર
વતભતત ભા ાંગે ત્માયે યજુ કયલાનુ ાં યશેળે. આવુ ાં પ્રભાણત્ર ધયાલનાય ઉભેદલાય જ યભતના ાં ગુણ ભાટે
શકદાય થળે.
(૧૦)

ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભા ાં દળાલ
મ ેર રામકાતના પ્રભાણત્રો કાઢી આનાય વાંસ્થાની ભાન્મતા ફાફતે
બતલષ્મભા ાં કોઇ પ્રશ્ન ઉસ્સ્થત થળે ત્માયે બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાંદગી વભીતીનો તનણમમ
આખયી ગણાળે. જે દયે ક ઉભેદલાયને ફાંધનકતામ યશેળે.

૭. રેખીતયીક્ષા/ભૌલખક કવોટી :(૧)

રેખીત યીક્ષા/ભૌલખક કવોટી બાલનગય ળશેય ખાતે જ રેલાભા ાં આલળે જેભા ાં ઉભેદલાયે ોતાના ખચે
ઉસ્સ્થત થલાનુ ાં યશેળે .

(૨)

વાંદગી ાભેર / પ્રતીક્ષા માદીભા ાં યાખલાભા ાં આલેર ઉભેદલાયોને અવર પ્રભાણત્રો યજુ કયલાની
જાણ કયલાભા ાં આલળે. જો ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્રો તનમત થમેર વભમ ભમાદ
મ ાભા ાં યજુ કયળે
નશીં તો તેઓનુ ાં નાભ વાંદગી માદી / પ્રતતક્ષા માદી ભા ાંથી યદ કયલાભા ાં આલળે, જેની ખાવ નોંધ
રેલી.

(૩)

પ્રતતક્ષા માદી તનભણકાંૂ ત્ર ઇશ્યુ કમાન
મ ી તાયીખથી ૧(એક) લમ

સુધી અભરભા ાં યશેળે અને

ત્માયછી તે આોઆ યદ ગણાળે. વાંદગી ાભેર ઉભેદલાયો શાજય ન થામ અથલા તો શાજય
થમા છી તેઓની તનભણકાંૂ કોઇણ કાયણવય યદ થામ / નોકયી છોડીને જતા યશે/ અલવાનના
ફકસ્વાભા ાં જ પ્રતતક્ષામાદીભા ાંથી તનભણકાંૂ કયલાભા ાં આલળે.
(૪)

આ બયતી પ્રફિમા ફાફતે કતભશ્નયશ્રી, બાલનગય ભશાનગયાલરકા, બાલનગય જે તનણમમ કયે તે
આખયી અને દયે કને ફાંધનકતામ યશેળે.
કતભશ્નય
બાલનગયભશાનગયાલરકા,
બાલનગય.
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Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:
આ જાશેયાતના વાંદબાભાાં બાલનગય ભશાનગયાલરકા દ્વાયા ઓન રાઇન અયજી જ સ્ટ્લીકાયલાભાાં આલળે.

ઉભેદલાય

તા.૧૭/૦૭/૨૦૧૮ ફોયે ૧૪:૦૦ કરાક થી તા. ૦૨/૦૮/૨૦૧૮, ૨૩:૫૯ કરાક સુધીભા ાં http://ojas.gujarat.gov.in ય
અયજી ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મુજફના Steps (૧) થી (૧૬) અનુવયલાના યશેળે.
Confirmation Number ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે.
નધધ- આ નલગતો ભાત્ર ઉભેદલાયના ભાગાદળાન ભાટે છે .
(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 તલગતોનો અભ્માવ ઉભેદલાયોએ કયલો. અને ત્માયફાદ Apply Now ફટન click
કયવુ.ાં

(૩)

રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન ઉય click કયલાથી જગ્માની તલગતો ભળે.

(૪)

તેની નીચે Apply Now ય click કયલાથી

Application Format દે ખાળે. Application Format ભા ાં વૌપ્રથભ

“personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) તનળાની શોમ તેની તલગતો પયજજમાત બયલાની
યશેળે.) “personal Details” ભા ાં જ્મા ાં Mobile Number અને email ID ભાગ્ાં મા છે , તેની તલગત રખલી જેથી જરૂય
જણામે બાલનગય ભશાનગયાલરકા ઉભેદલાયનો વાંકમ કયી ળકે.
(૫)

Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details ય Click કયવુ ાં અને
ોતાની ળૈક્ષલણક તલગતો બયલી.

(૬)

Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી.

(૭)

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

(૮)

Additional Information ય “click’’ કયી ત્મા ાં ભાફશતી બયલી. જો લધાયાનો અનુબલ ojas Module ભા ાં
વભાતલષ્ટ ન થતો શોમ, તો વાદા કાગ ય ojas ભા ાં જણાવ્મા મુજફના અનુબલના કોઠા પ્રભાણે આે
લધાયાના અનુબલની તલગત ઉભેયીને ભોકરલી.

(૯)

તેની નીચે “self-Declaration” ભા ાં Yes/ No ય click કયવુ.

(૧૦)

શલે save ય “click’’ કયલાથી તભાયો Data Save થળે. અફશિં ઉભેદલાયનો Application Number generate થળે.

(૧૧)

જો આની અયજીત્રકભા ાં કોઇ સુધાયા-લધાયા કયલાના શોમ તો Edit Applicationભા ાં જઇને કયી ળકાળે, આ
સુતલધા અયજી Confirm કયતા ાં શેરા ઉરબ્ધ છે . એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ આ
સુતલધા ઉરબ્ધ યશેળે નફશિં.

(૧૨)

શલે ેજના ઉયના બાગભા ાં Upload Photo ય Click કયો અફશિં તભાયો Application Number Type કયો અને
તભાયી Birth Date Type કયો. ત્માયફાદ ok ય click કયો. અફશિં Photo અને Signature Upload કયલાના છે .
(પોટાનુ ાં ભા 5 વે.ભી. ઉંચાઇ અને 3.6 વે.ભી. શોાઇ અને Signature નુ ાં 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 Formatભા ાં (15KB) વાઇઝ થી લધાયે નફશિં તે યીતે Computer ભા ાં શોલા જોઇએ.) “Browse” Button ય
click કયો શલે Choose File ના સ્િીનભા ાંથી જે પાઇરભા ાં .jpg Format ભા ાં તભાયો Photo Store થમેર છે તે
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પાઇરને ત્માથ
ાં ી Select કયો અને “open” Button ય click કયો શલે ફાજુ ભા ાં તભાયો Photo દે ખાળે. શલે આજ
યીતે Signature ણ upload કયલાની યશેળે.
(૧૩)

શલે ેજના ઉયના બાગભા “Confirm Application “ય Click કયો અને “Application Number “તથા (૧) Birth
Date Type કમામ ફાદ ok ય clicksકયલાથી (૨) ફટન ૧.Application preview ૨. Confirm Application દે ખાળે.
ઉભેદલાયે “Application preview “ ય Click કયી ોતાની અયજી જોઈ રેલી. અયજીભા ાં સુધાયો કયલાનો જણામ,
તો Edit Application ઉય click કયીને સુધાયો કયી રેલો. અયજી confirm કમામ શેરા ાં કોઈણ પ્રકાયનો સુધાયો
અયજીભા ાં કયી ળકાળે. યાં ત,ુ અયજી confirm થઈ ગમા ફાદ અયજીભા ાં કોઈણ સુધાયો થઈ ળકળે નશીં. જો
અયજી સુધાયલાની જરૂય ના જણામ તો જ confirm application ય click કયવુ.ાં Confirm application ય click
કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીનો બાલનગય ભશાનગયાલરકાભા ાં online સ્લીકાય થઈ જળે. અશીં confirmation
number generate થળે જે શલે છીની ફધીજ કામમલાશી ભાટે જરૂયી શોમ ઉભેદલાયે વાચલલાનો યશેળે.
Confirmation number તવલામ કોઈણ જાતનો ત્ર વ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં. Confirm

થમેર

અયજીત્રકની તપ્રન્ટ અચુક કાઢી યાખલી.
(૧૪)

વાભાન્મ કે ટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની અયજી પી નીચેના તલકલ્થી બયી ળકે છે .



ોસ્ટ ઓફપવભા ાં :-વાભાન્મ કે ટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબમ “Print Challan “ ઉય ક્રીક કયીને
તપ્રન્ટે ડ ચરણની નકર રઈને નજીકની કોમ્પ્યુટયની સુતલધા ધયાલતી ોસ્ટ ઓફપવભા ાં રૂ. ૨૦૦ બાલનગય
ભશાનગયાલરકાની પી +ોસ્ટર વતલિવ ચાર્જ તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૮,સુધીભા ાં બયલાની યશેળે અને પી બમામ
અંગેન ુ ાં ચરણ ભેલલાનુ ાં યશેળે. આ ચરણ તથા Confirm થમેર અયજીત્રક ઉભેદલાયે ોતાની ાવે
વાચલીને યાખલાના યશેળે અને બાલનગય ભશાનગયાલરકા દ્રાયા ભાંગાલલાભા ાં આલે, ત્માયે જ અયજીત્રક
લફડાણો વફશત તથા પી બયે રા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી. / સ્ીડ ોસ્ટથી ભોકરલાના યશેળે
અથલા બાલનગય ભશાનગયાલરકાની કચેયીભા ાં રૂફરૂભા ાં આી જલાના યશેળે.

(૧૫)

અનાભત લગમના ઉભેદલાયો (પી ભા ાંથી મુફકત અામેર ઉભેદલાયો ) એ “Confirm “ થમેર અયજીત્રક
ોતાની ાવે વાચલીને યાખલાનુ ાં યશેળે અને જમાયે વાંદગી ાભેર તથા પ્રતીક્ષા માદીભા ાં યાખલાભા ાં આલેર
ઉભેદલાયોને અવર પ્રભાણત્રો યજુ કયલાની જાણ કયલાભા ાં આલે ત્માયે “Confirm “ થમેર અયજીત્રક યજુ
કયલાનુ ાં યશેળે.

(૧૬)

દયે ક જાશેયાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી . આભ છતા,ાં વાંજોગોલળાત, જો કોઈ ઉભેદલાયે એક થી
લધુ અયજી કયે ર શળે તો છે લ્રી “Confirm"થમેર અયજી,તેની વાથે તનમત પી બયે ર શળે, તો તે ભાન્મ ગણાળે
અને અગાઉની અયજી યદ ગણલાભા ાં આલળે. અગાઉની અયજી વાથે બયે ર પી છે લ્રી “Confirm “ થમેર અયજી
વાભે ગણલાભા ાં આલળે નફશ. જો ઉભેદલાયે છે લ્રી “confirm “ થમેર અયજી વાથે તનમત પી બયે ર નફશ શોમ
તો આ ઉભેદલાયની તનમત પી વાથે ની “Confirm “ થમેરી છે લ્રી અયજી ભાન્મ ગણલાભા ાં આલળે . જો
ઉભેદલાયે એક થી લધુ અયજી વાથે પી બયે ર શળે તો તે ફયપાંડ કયલાભા ાં આલળે નફશિં.

અયજી પી :
(૧)

વાભાન્મ કે ટેગયીના ઉભેદલાયોએ ોસ્ટ ઓપીવભા ાં રૂ. ૨૦૦

બાલનગય ભશાનગયાલરકાની પી + ોસ્ટર

વતલિવ ચાર્જ બયલાનો યશેળે. અને પી બમામ અંગેન ુ ાં ચરણ ભેલલાનુ ાં યશેળે.
(૨)

અન્મ યાજ્મના અનાભત ઉભેદલાયોને ગુજયાત યાજ્મભા ાં અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર થતો ન શોમ તેઓએ
ઉય મુજફ પી બયલાની યશેળે.
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(૩)

પી બમામ લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે . પી બયે ર નશીં શોમ તેલા ઉભેદલાયને કોઇ ણ વાંજોગોભા ાં રેખીત
યીક્ષા / ભૌલખક કવોટીભા ાં ફેવલા દે લાભા ાં આલળે નશીં. આ પી પક્ત ોસ્ટ ઓપીવ દ્વાયા જ સ્લીકાયલાભા ાં
આલળે. યોકડભા,ાં ડીભાન્ડ ડ્રા્્થી, ઇસ્ન્ડમન ોસ્ટર ઓડમય કે ે ઓડમયના સ્લરૂભા ાં આ પી સ્લીકાયલાભા ાં
આલળે નશીં. જેની ઉભેદલાયોએ ખાવ નોંધ રેલી.
ઉભેદલાયોને ખાવ જણાલલાનુ ાં કે , અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી દયમ્પમાન કોઇ ઉભેદલાય, આ જગ્મા

ના બયતી તનમભો, તથા જાશેયાતની જોગલાઇઓ મુજફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલુભ ડળે તો તેભની
ઉભેદલાયી કોઇ ણ તફક્કે યદ કયલાભા ાં આલળે.
નોંધ :- રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન જગ્માની જાશેયાતની અન્મ લધુ તલગતો બાલનગય ભશાનગયાલરકાની કચેયીના
નોટીવફોડમ અને બાલનગય ભશાનગયાલરકા ની લેફવાઇટ www.bmcgujarat.com ઉય જોલા ભળે.
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