
ભાવનગર મહાનગરપા લકા - ભાવનગર. 
હરાત માકં :- BMC/૨૦૨૦૨૧/૧૦ ભાવનગર મહાનગરપાલકાના“સીનીયર લાક વગ-૩”સવંગની જ યાઓ સીધી 

ભરતીથી ભરવા માટ http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ પર તા. ૧૭/૦૭/૨૦૨૧, ૧૪:૦૦ કલાક થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ 

૨૩:૫૯ કલાક ધુીમા ંઓન લાઈન ઉમેદવાર  ક ફમ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

ખાસ ન ધ:-ભાવનગર મહાનગરપાલકા ારા સીધી ભરતીથી જગાઓ ભરવા માટ અર  મગંાવેલ છે તે તમામ સવંગ ની 

લે ખત પર ા એક જ તાર ખ અને સમયે લેવાનાર છે  યાને લઈ આ સવંગમા ંઅર  ક ફમ કરવા તમામ ઉમેદવારોને 

જણાવવામા ંઆવે છે. 
 

જ યા ુ ંનામ :- સીનીયર લાક 

સીધી ભરતીથી જ યાઓ ભરવા ુ ંમા હતી દશાવ ુ ંપ ક. 
 

મ જ યા ુ ંનામ 
ભરવા પા  ુલ 

જ યાઓ 

૧ 

 

સીનીયર લાક (કિમ ર કચેર ) 
 

 

૯ 

૨ 
સીનીયર લાક (બોડ & કિમટ  િવભાગ) ૩ 

 

૧.શૈ ણક લાયકાત :- 

 

(૧)  મા ય િુનવિસટ ના કોઇ પણ િવ ા શાખાના નાતકની અથવા સમક  પદવી ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૨) જુરાત િસવીલ સિવસીઝ લાસીફ કશન અને ર ટમે ટ સ ૧૯૬૭ જુબ વતમાન જોગવાઇઓ  

     અ સુાર કો ટુરની ણકાર  ગે ુ ંમા ય સં થા ુ ં માણપ  ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૩)  જુરાતી, હ દ  તથા ે ુ ં ાન ધરાવતો હોવો જોઇએ. 
 

૨.પગાર ધોરણ :- 

(૧) થમ પાચં વષ માટ િતમાસ . ૧૯,૯૫૦/- િનયત થયલે ફ સ પગાર મળશ.ે યારબાદ  પાચં  વષની 
સેવાઓ સતંોષકારક ર તે જણાયે સાતમા ં  પગારપચં  જુબ પે –મે સ લવેલ-૪ કલ  ।-૨૫૫૦૦-
૮૧૧૦૦ િનયિમત િનમ ૂકં મેળવવાને  પા  થશ.ે 

 

૩. મર :- અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના ંરોજ મર ૩૦ વષથી વ  ુન હોવી જોઇએ 

 

૪.વયમયાદા:-  

 (૧) ૧૮ વષથી ઓછ  મરનો અને ૩૦ વષથી વ  ુ મરનો ન હોવો જોઇએ ભાવનગર  

મહાનગરપાલકાના કમચાર ઓને ઉમરનો બાદ લા  ુપડશ ેન હ. પરં  ુઅિધકતમ વયમયાદા ૪૫ વષની 
રહશે. 
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          (૨)  ળૂ જુરાતના હોય તેવા અનામત વગના ઉમદેવારો(આિથક ર તે નબળા વગ સ હત) તમામ  
                  મ હલા િવકલાગં ઉમદેવારોને ઉપલી વયમયાદામા ંિનયમો સુાર નીચે જુબની  ટછાટ મળવા  
                  પા  રહશે. 
  ૧. સામા ય મ હલા ઉમદેવારોન ે     ૫ વષ 
  ૨. અનામત વગના ુ ષ ઉમેદવારોન ે    ૫ વષ 

૩. અનામત વગના મ હલા ઉમેદવારોન ે    ૧૦ વષ  
૪. સામા ય વગના િવકલાગં ુ ષ ઉમદેવારોન ે   ૦૫ વષ  
૫. સામા ય વગના િવકલાગં મ હલા ઉમેદવારોને   ૧૦ વષ  
૬. અનામત વગના િવકલાગં ુ ષ ઉમેદવારોને   ૧૦ વષ  
૭. અનામત વગના િવકલાગં મ હલા ઉમદેવારોને   ૧૫ વષ 

  ૮. મા  સૈિનક ઉમેદવાર માટ :- 

       (।) મા  સૈિનક ઉમદેવારોને ઉપલી વયમયાદામા ંસરકાર ીના  ધારાધોરણ  જુબ    ટછાટ મળવાપા  છે.  

       (॥) ઉમેદવાર  પોતે  જ  મા   સૈિનક  હોવા  જોઇએ,  મા  સિૈનક  ઉમેદવારોએ અર પ કમા ં તથા 
પ રિશ ટમા ંમા  સિૈનક તર ક ફરજ બ યાના સમયગાળાની  િવગતો  આપવાની  રહશે.  મા  સૈિનક 
ઉમેદવાર જ લા સિૈનક ક યાણ અને નુઃવસવાટ કચરે  ારા િનયત ન નુા જુબ ુ ંકાયદા ારા  અિધ ૃત  
કરલ  અિધકાર ની સ હવાળ6  સ હવા ં,સશ દળોમા ં  ઉમેદવારના  નોકર ના સમયગાળા દશાવ ુ ં
માણપ  ભાવનગર મહાનગરપાલકા  સમ  માગંણી થયથેી ર ુ  કરવા ુ ં રહશ.ે જો ઉમેદવાર તેની 

ઓનલાઇન અર મા ંમા  સિૈનક કટગર મા ં લીક કરલ હોય અને ભિવ યમા ભાવનગર મહાનગરપાલકા 
ારા માગંણી  કરાય  યાર જો  ઉમેદવાર  મા   સૈિનક  તર કના  અિધ ૃત  આધાર  રુાવા  ર ુ  કરવામા ં

િન ફળ ય  તવેા સજંોગોમા ંઉમદેવારનો મા  સૈિનક તર ક નોકર   મળેવવા  ગેનો  હ   દાવો  યાન ે 
લેવામા ંઆવશે  નહ   અને મા   સિૈનક  માટ  ઠરાવલે  મરે ટ  અ વયે  પસદંગી થયલે હશે તો પસદંગી 
/ િનમ ૂકં રદ કરવામા ંઆવશ.ે ની ઉમદેવાર નોધ લેવી.  

                મા  સિૈનક માટ િનયમા સુાર ૧૦% જ યા અનામત છે. મા  સૈિનક કટગર મા ંપસદં થયલે  
                 ઉમદેવારોને તઓેની સબંિંધત  તે કટગર  (જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ , એસ.ઇ.બી.સી.,આિથક ર ત ે

             નબળા વગ) સામે સરભર કરવામા ંઆવશે મા  સૈિનકની અનામત જ યાઓ માટ લાયક મા  

             સૈિનક ઉમદેવાર નહ  મળે તો  તે જ યા  તે કટગર ના ંઅ ય લાયક ઉમદેવારથી ભરવામા ંઆવશ ે  

    (૩)  તમામ કટગર ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા ંમળવાપા  ટછાટ સાથનેી મર િનયત, તાર ખ ે

                    કોઈપણ સજંોગોમા ં૪૫ વષ કરતા ંવધવી જોઈએ નહ . 
 (૪) તમામ ઉમેદવારોના ક સામા ંવય મયાદા, શૈ ણક લાયકાત,અ ભુવ અને નોન િમ લયર  સ ટ ફકટ અર   
                   કરવાની છે લી તાર ખની થિતએ યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
ન ધ :-  

(૧) અનામત ક ાના ઉમદેવારો બનઅનામત જ યા માટ અર  કર  શકશે પરં  ુતમેને પસદંગી માટના ધોરણો 
બનઅનામત ક ાના લા  ુપડશે. 

(૨) મર અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજની ગણવામા ંઆવશ.ે 
 



૫. અનામત જ યાઓની િવગત 

ુલ 
જ યા  

અ ુ ુચત િત અ ુ ુચત 

જન િત 

સામા જક અને 

શૈ ણક ર તે 

પછાત વગ 

આિથક ર તે 

પછાત વગ 

બન અનામત 

 સામા ય મ હલા સામા ય મ હલા સામા ય મ હલા સામા ય મ હલા સામા ય મ હલા 

૯ 
 

૦ ૦ ૧ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૪ ૨ 

૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ 
 

-    સરકાર ીની થાયી વતમાન ચુનાઓ જુબ આ સવંગની ુલ ખાલી જ યાઓ પૈક   
અ ુ ુચત િત(S.C.), અ ુ ુચત જન િત(S.T.) , સા.શૈ.પ.વગ(S.E.B.C.) .),આિથક ર તે નબળા વગ(EBC) 
માટ અનામત રાખવામા ંઆવશ.ે 

-   તદઉપરાતં (અ) મા  સૈિનક માટ -તે કટગર મા ૧૦ ટકા જ યાઓ (બ) શાર રક અશકતતા ધરાવતા 
ઉમેદવારો માટ ૩ ટકા જ યાઓ અને (ક) મ હલાઓ માટ ૩૩ ટકા અનામત રખવામા ંઆવશે. 

 

 (૧) મ હલા ઉમેદવારો માટ : - 

      સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ના ઠરાવ માકં -સીઆરઆર / ૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨ 
      (ભાગ-૧) તથા તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ના ઠરાવ માકં:સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ ની જોગવાઈઓ 
      યાને લઈને, મ હલાઓ માટ અનામત જગાઓ રાખવામા ંઆવેલ છે. મ હલાઓની અનામત  
      જગાઓ માટ લાયક મ હલા ઉમેદવાર ઉ૫લ ધ નહ  થાય તો, તે જગા સબંિંધત કટગર  (જનરલ,  
      એસ.સી., એસ.ટ ., એસ.ઇ.બી.સી.,ઈ.બી.સી) ના ુ ષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે.                                                                                                                              
 

(૨) િવધવા ઉમેદવારો માટ :- 

(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર પ કમા ંતે કોલમ સામે હા અવ ય લખ ુ ંઅ યથા લા  ુપડ  ુનથી એમ 

દશાવ ુ.ં 

(૨) િવધવા ઉમદેવાર  જો નુ: લ ન કરલ હોય તો અર પ કમા ંતે કોલમ સામે હા અવ ય લખ ુ ંઅ યથા 

લા  ુપડ ુ ંનથી એમ દશાવ ુ.ં 

(૩) િવધવા ઉમદેવાર નુ: લ ન કરલ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવા ઇ છતા હોય તો, 

ઉમેદવાર િનમ ૂકં સતાિધકાર / ભાવનગર મહાનગરપાલકા સમ  માણપ  ચકાસણી સમયે નુ: લ ન 

કરલ નથી તે ુ ંએફ ડિવટ અ કૂ ર ુ  કરવા ુ ંરહશ.ે 

(૪) િવધવા ઉમદેવારને  સરકાર ીની વતમાન જોગવાઇ જુબ લે ખત પર ામા ંતઓેએ મેળવલે ુલ ણુના 

પાચં ટકા ણુ ઉમરેવામા ંઆવશે. 

(૫) કોઇપણ મ હલા ઉમદેવાર હરાત માટ અર  કર તે સમયે િવધવા ન હોય, પરં  ુઅર  કયા બાદ 

 



      અથવા હરાત િસ ધ થયાની છે લી તાર ખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી યાના કોઇપણ  
      તબ ે િવધવા બને અને તે ગે જ ર  દ તાવે  રુાવાઓ ર ુ  કર તો તેની ર ુઆત મ યા તાર ખ  
      પછ ના ભરતી યાના  પણ તબ ા બાક  હોય તે તબ ાથી જ તવેા મ હલા ઉમદેવારોને િવધવા 
      મ હલા ઉમદેવાર તર કના લાભ આપવામા ંઆવશ.ે 
 

(૩) મા  સૈિનક ઉમેદવારો માટ :-     

 ઉમેદવાર પોતે જ મા  સૈિનક હોવા જોઇએ 

 મા  સૈિનક માટ િનયમા સુાર ૧૦%  જ યા અનામત છે. મા  સૈિનક કટગર મા ંપસદં થયલે ઉમદેવારોને તઓેની  

   સબંિંધત  તે કટગર  ( જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ ,   એસ.ઇ.બી.સી.ઇ.ડબ .ુએસ.) સામે સરભર કરવામા ંઆવશે  

   મા  સૈિનકની અનામત જ યાઓ માટ લાયક મા  સૈિનક ઉમેદવાર નહ  મળે તો તે જ યા  તે કટગર ના ંઅ ય  

   લાયક ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

 

(૪) શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ :- 

 શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની અનામત રાખલે ૩ ટકા જ યાઓ સામે પસદંગી પામલે ઉમેદવારને  ત ે
કટગર  સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. શાર રક અશકત ય કતઓ માટ જ યાઓ અનામત રાખવા બાબતે નીચ ે
જુબની જોગવાઇ થયલે છે. 

મ િવકલાગંતાની કટગીર  અનામત જ યાની ટકાવાર  િવકલાગંતાનો કાર 

૧ વણની ખામી ૧.૫ HH- Hearing handicapped 

૨ હલનચલનની અશકતતા 
અથવા મગજનો લકવા
  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  

   શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ અર પ કમા ંચોકકસ મા હતી આપવાની રહશે. 
 ૪૦ ટકા ક તથેી વ  ુઅને ૭૫ ટકા ક તથેી ઓછ  શાર રક અશકતતા ધરાવતા  હોય તવેા ઉમેદવારોને   જ  

શાર રક અશકતતાનો લાભ મળવાપા  રહશે શાર રક અશકતતાનો લાભ મળેવવા ઇ છતા ઉમદેવાર (૧) વણની 
ખામી (૨) હલનચલન અશકતતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક ની કઇ શાર રક અશકતતા છે તે પ ટ દશાવ ુ.ં 

 શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટ સામા ય વહ વટ િવભાગનાતા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ના પર પ  માકં:-
પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-2 થી િનયત થયેલ ન નુામા ં સરકાર  હો પીટલના િુ ટ ડ ટ/િસવીલ સ ન 
/મેડ કલ બોડ ારા આપવામા ંઆવેલ માણપ  જ મા ય ગણવામા ંઆવશ.ે તેમજ આ અસલ માણપ  િનમ ૂકં 
અિધકાર / ભાવનગર મહાનગરપાલકા સમ  ર ુ  કરવામા ંન હ  આવ,ે તવેા ક સામા ં  તે ઉમેદવારને શાર રક 
અશ ત ઉમદેવાર તર કનો લાભ મળવા પા  થશે ન હ  અને  પસદંગી / િનમ ૂકં  રદ કરવામા ંઆવશે. શાર રક 
અશ તતા ધરાવતા ઉમદેવાર ઓનલાઈન  અર મા ંઅશ તતા  કાર, માણપ  નબંર અને તાર ખ યો ય કોલમમા ં
અ કુ દશાવવાના રહશ.ે 

      શાર રક અશ તતાની જ યા  તે કટગર ની જ યા સામ ેસરભર કરવામા ંઆવશે.જો શાર રક અશ તતાના 



     ક સામા ં  તે કટગર  માટ િનયમા સુાર અનામત રાખવામા ંઆવેલ જ યાઓ સામે લાયક ઉમદેવાર 

     ઉપલ ધ ન હ થાય તવેા ક સામા ંતે જ યાઓ  તે કટગર ના અ ય  ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશ.ે 
 

(૫) સામા જક અને શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારો માટ:- 
 

 સામા જક અને શૈ ણક પછાત વગના ઉમદેવારોએ ઉ ત વગમા ંસમાવશે ન થતો હોવા ગે ુ ં સામા જક  
યાય અને અિધકા રતા િવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ  પર િશ ટ – (ક) જુબ ુ ં  અથવા 

ઉકત િવભાગના તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવથી  િનયત કરાયેલ જુરાતી ન નૂા પર િશ ટ-૪ જુબ ુ ં માણપ   
ર ુ  કરવા ુ ંરહશ.ે  

 તાર ખ ૦૧-૦૪-૨૦૧૯ ના રોજ ક યારબાદ  ઇ ુ ં થયલે ઉ ત વગમા ં સમાવેશ  ન  થતો  હોવા  ગે ુ ં 

માણપ ની મહ મ  અવિધ  ઇ ુ ંથયા  વષ  સ હત ણ નાણાકં ય વષની રહશ.ે પરં  ુઆ  ુ માણપ   

ઓનલાઇન અર  કરવાની છે લી તાર ખ ધુીમા ંઇ ુ ંથયલે  હો ુ ંજોઇએ. 
 

(૬) આિથક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારો માટ:- 

 આિથક ર તે પછાત વગના ઉમદેવારોએ ઉ ત વગમા ંક સામા જક અને શૈ ણક પછાત વગમા ંસમાવશે ન 

          થતો હોવા ગે ુ ં સામા જક યાય અને અિધકા રતા િવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ માકં: 
          ઈ.ડ .ુએસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ જુબ િનયત થયલે જુરાતી ન નૂા પ રિશ ટ-ગ  જુબ ુ ં
         માણપ   ર ુ  કરવા ુ ંરહશ.ે 
       આ ુ ં માણપ  ઓનલાઇન અર  કરવાની છે લી તાર ખ ધુીમા ંઇ  ુથયલે હો ુ ંજોઇએ. 

 

(૭)  કો ટુરની ણકાર  :-  

 

ઉમેદવાર રાજય સરકારના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા-૧૩/૮/૨૦૦૮ ના સરકાર  ઠરાવ ન.ંસીઆરઆર-૧૦-
૨૦૦૭-૧૨૦૩ ૨૦-ગ-૫ , થી નકક  કરલ અ યાસ મ જુબ કો ટુર ગે  ુબઝેીક નોલજે ધરાવતા હોવા ગે ુ ં
કોઇપણ મા ય તાલીમી સં થા ુ ં માણપ  / માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઇએ અથવા સરકાર મા ય િુનવસ ટ  
અથવા સં થામા ંકો ટુર ાન ગનેા કોઇપણ ડ લોમા/ડ ી ક સટ ફકટ કોસ કરલ હોય તેવા માણપ ો અથવા 
ડ ી ક ડ લોમા અ યાસ મમા ંકો ટુર એક િવષય તર ક હોય તેવા માણપ ો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-
૧૨ ની પર ા કો ટુરના િવષય સાથે પાસ કરલ હોય તવેા માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઇશે. આ તબકક આ  ુ
માણપ  ન ધરાવતા ઉમદેવારો પણ અર  કર  શકશ,ે પરં  ુ આવા ઉમેદવારોએ િનમ ૂકં સ ાિધકાર  સમ  

કો ટુરની બઝેીક નોલજેની પર ા પાસ કયા ુ ંઆ  ુ માણપ  િનમ ૂકં મેળવતા પહલા અ કુ ર ુ  કરવા ુ ંરહશ.ે 
અ યથા િનમ ુકં મળેવવાને પા  થશે ન હ.તમેજ િનમ ૂકં સતાિધકાર /ભાવનગર મહાનગરપાલકા આવા ક સામા ં
ઉમેદવારોની પસદંગી રદ કરશ.ે 
 
 
 
 
 



 

હરાતની સામા ય જોગવાઈ 

 

૧. નાગ રક વ:-  

 

 ઉમેદવાર, 

(ક) ભારતનો  નાગ રક હોય અથવા 
(ખ) નપેાળનો જન હોય અથવા 

     (ગ) તુાનનો જન હોય અથવા 
     (ઘ) ળૂ ભારતની ય કત હોય, 

     અને ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા ક તાન, યાનમાર, ીલકંા, ક યા, ગુા ડા વા વૂ આ કાના દશો, 
ટા ઝાિનયાનો સં કુત  સ ાક,(અગાઉ ટા ગાિનકા અને ઝાઝંીબાર,) ઝા બીયા, મલાવી,ઝૈર, ઇથોપીયાઅને િવયટેનામમાથંી 
થળાતંર કર ને આવી હોય.પરં  ુ (ખ)(ગ)(ઘ) વગ હઠળ આવતાઉમદેવારના ક સામા ંસરકાર પા તા  માણપ  આપલે  

હો ુ ંજોઇએ  
ન ધ :-  ઉમદેવારના ક સામા ંપા તા માણપ  જ ર  હોય તવેા ઉમેદવાર ુ ંઅર પ ક ભાવનગર 

મહાનગરપાલકા િવચારણામા ંલશેેઅને જો િનમ ૂકં માટ તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશ ે

તો િનયમા સુાર તેમના ં ક સામા ંપા તા માણપ  ઉમદેવાર ારા ર ૂ થવાની શરતે કામચલાઉ  
િનમ ૂકં આપશે.  

૨.ભરલા અર પ ક:- 
 

(૧) જો એક કરતા ંવ  ુ હરાત માટ અર  કરવાની હોય તો દરક હરાત માટ અલગ અલગ અર  કરવાની 

રહશે અને યકે અર  સાથે બીન અનામત વગ માટ િનયત  ૫૦૦/- તથા અનામત વગના ઉમદેવાર . 

૨૫૦/- ફ  ભરવાની રહશે. 

(૨) અર  ફ  વગરની અ મ નકલ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેનહ . 
(૩) ડો મુે ટ વેર ફ કશન વખતે ઉમદેવાર ઓનલાઇન અર પ કમા ં જણા યા જુબની શૈ ણક લાયકાત 

મા ય િુનવિસટ /સં થાની માકશીટ (બધા જ વષ /સમેે ટર)ના અસલ માણપ ો તથા તનેી વ મા ણત 
નકલ ર ુ  કરવાની રહશ.ેતમેજ અ ભુવ ગનેા માણપ ો પણ ર ુ  કરવાના રહશ.ેકોલજેના આચાય ારા 
અપાયેલ માણપ  મા ય ગણવામા ંઆવશે નહ . 

 (૪)   હરાતમા ંમ હલા ઉમેદવારો માટ જ યા અનામત ના હોય તો પણ  તે કટગર મા ંમ હલા ઉમદેવારો અર  
કર  શક છે. 

(૫)     કોઈપણ સજંોગોમા ંઅર  ફ  પરત મળવા પા  નથી. 
 

૩.શૈ ણક લાયકાત:-  

(૧) ઉમેદવાર હરાતમા ંદશાવલે શૈ ણક લાયકાત અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 

(૨) ઉમેદવાર શૈ ણક લાયકાત મા ય િુનવિસટ /સં થામાથંી મળેવલે હોવી જોઇએ. 



(૩) ડો મુે ટ વેર ફકશન વખતે ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર પ કમા ં જણા યા જુબની શૈ ણક લાયકાત 
મા ય િુનવિસટ /સં થાની અસલ માકશીટ (બધા જ વષ /સેમે ટર)તથા તનેી વય ં મા ણત નકલ ર ુ 
કરવાની રહશે. કોલેજના આચાય ારા અપાયલે માણપ  મા ય ગણવામા ંઆવશે નહ . 

(૪) શૈ ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે મા ય રાખવી તેવો ઉમદેવારનો હ  દાવો વીકારવામા ંઆવશે નહ . 
(૫) હરાતમા ંદશાવલે લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમદેવાર ધરાવે છે, તવેો તમેનો હ દાવોહોય તો આવા 

ઉમેદવાર સમક તા થાિપત કરતા આદશો/અિધ ૃતતાની િવગતો આપવાની રહશે. 
 

૪. ના વાધંા માણપ :- 

(૧) જુરાત સરકારના સરકાર  / અધસરકાર  /સરકાર હ તકના કોપ રશન / કંપનીઓમા ં સવેા બ વતા 
અિધકાર ઓ/ કમચાર ઓ ભાવનગર મહાનગરપાલકાની હરાતના સદંભમા ંબારોબાર ઓનલાઇન અર  
કર  શકશે અને તેની ણ ઉમેદવાર પોતાના િવભાગ/ ખાતા /કચરે ને અર  કયાની તાર ખથી દ-૭ મા ં
અ કુ કરવાની રહશે. જો ઉમેદવારના િનયો તા તરફથી અર  મોકલવાની છે લી તાર ખ બાદ 30 દવસમા ં
અર  કરવાની પરવાનગી નહ  આપવાની ણ કરવામા ંઆવશે તો તઓેની અર  નામં ુર કર  ઉમદેવાર  
રદ થવા પા  રહશે. 

(૨) ઉમેદવાર સ મ અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ ના વાધંા માણપ  ર ુ  કરવા ુ ંરહશ.ે 
 

૫.ગેરલાયક ઉમદેવાર :- 
(૧) ભાવનગર મહાનગરપાલકા ક અ ય મહાનગરપાલકા અથવા અ ય સરકાર  / અધ સરકાર  /સરકાર 

હ ત ની સં થાઓ ારા ઉમદેવાર ારય પણ ગેરલાયક ઠરાવલેા હોય તો તનેી િવગત અર  પ કમા ં
આપવાની રહશે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયક નો સમય ચા  ુહશે તો આવા ઉમદેવારની અર  ર  થવાને 
પા  બનશ.ે  

(૨) ફર જયાત િન િુ , ુખસદ, બરતરફ :- 

          અગાઉ ઉમેદવારને સરકાર  સેવા / સરકાર હ તક ની કંપની ક બોડ ક પોરશન માથંી ારય પણ 
ફર યાત િન િુ , ુખસદ ક બરતરફ કરવામા ંઆવેલ હોય તો અર પ કમા ંતનેી િવગત આપવાની રહશે. 
િનમ ૂકં મ યા બાદ આ બાબત યાન ઉપર આવશે તો િનમ ૂકં રદ કરવામા ંઆવશે.  

૬.અગ યની જોગવાઈ:-  
 (૧) ભાવનગર મહાનગરપાલકાની પસદંગી સિમિતને જ ર જણાયે ખરખર ભરવાપા  સં યા  અને આવલે ુલ 

અર ઓની સં યા યાને રાખી  યો ય જણાશે  તવેી કટ ઓફ ટકાવાર  ન  કર  મેર ટ લ ટ તયૈાર કર , 
ફકત શોટ લ ટડ ઉમદેવારો ને લે ખત પર ા/ મૌ ખક કસોટ  માટ કોલલેટર ઇ  ુકરશે તમેજ જ ર જણાય ે
આ શોટ લ ટડ ઉમદેવારો ને તઓેના અસલ માણપ ો તમેજ અ ય આ ષુાગંીક આધારોની ચકાસણી કરવા 
માટ ણ કરવામા ં આવશ.ેફાઇનલ મેર ટ લ ટ ળૂ તૂ  લે ખત પર ા  /મૌ ખક કસોટ  મા ં મળેલ 
માકસની ટકાવાર નઆેધાર તયૈાર કરવામા ંઆવશ.ે  

(૨)  િસિનયર લાક ની જ યા માટ ળૂ તૂ લાયકાત કોઇ િવ ાશાખાના નાતક અથવા તેની સમ    

         સરકાર મા ય કરલ શૈ ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ,તેની ટકાવાર ને આધાર લે ખતપર ા   
         માટ મેર ટ લ ટ તૈયાર કરવામા ંઆવશે અન ે૧૨(બાર) જ યા ભરવાપા  હોય તનેી સામે    
          પસદંગી સિમિત ારા ન  કરવામા ંઆવે તટેલા ઉમેદવારોને લે ખત કસોટ  / મૌ ખક કસોટ  માટ    



          કોલ લેટર ઇ  ુકરવામા ંઆવશે. મેર ટ લ ટ તયૈાર કરતા સમયે િતમ મે આવતા સમાન   
          ણુવાળા  તમામ ઉમદેવારોને લે ખત પર ા / મૌ ખક કસોટ  માટ કોલ લેટર ઇ  ુકરવામા ં 

          આવશ ે

(૩)     ભાવનગર મહાનગરપાલકા ારા િનયત સમયમયાદામા ંઓન-લાઇન મળેલ અર ઓની ાથિમક  
         ચકાસણી ( એક કરતા વ  ુઅર  કરલ છે ક કમ ? અન ેપર ા ફ  ભરલ છે ક કમ ?) કર ન ે
         લાયક ઉમેદવારોની રાજય સરકાર ીના સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૬ ના  
         હર નામા માકં GS/2015/2/BRT/102015/315/K થી મં ુર કરવામા ંઆવલે પર ા પ ધિત 
         અ સુાર (૧) થમ તબ ામા ંલે ખત પધા મક કસોટ  (OMR) ભાગ-૧ અન ે(૨) યારબાદ બી  

તબ ામા ંઉમદેવારોની કોમ ટુર ો ફયસી સી(કાય મતા) ટ ટ ભાગ-૨  એમ બે કસોટ ઓ લેવામા ંઆવશ.ે 
કોમ ટુર ો ફયસી સી (કાય મતા) ટ ટમા ંઉિતણ થ  ુફર યાત છે પરં  ુએ મા  વોલીફા ગ ટ ટ રહશે. 

તેમા ંમેળવેલ ણુને ફાઈનલ મેર ટ તૈયાર કરતી વખતે યાને લેવામા ંઆવશે નહ .મા  લે ખત પર ાના 

પર ણામ જુબ ુ ંવેઈટજ ગણવામા ંઆવશે.  

 (૪) સરકાર /અધસરકાર  સં થામા ંફરજ બ વતા ંઉમેદવારો જો ઉ ત જ યાએ પસદંગી પામશે તો તઓેએ ળૂ 
જ યાએથી રા ના ુ ં આ યા બાદ જ િનમ ૂકંની જ યાએ હાજર થવા ુ ં રહશે તેમજ તઓેની અગાઉની 
બ વલે ફરજનો સમયગાળો િનયમબ ધ કર  શકાશે નહ / ગણતર મા ંલવેામા ંઆવશે નહ . 

 (૫) ઓનલાઇન અર  કરતા ઉમેદવારોએ અર  ફોમમા ંભરવામા ંઆવલે માહ તી / િવગતોમા ંકોઇ લુ ક િત 
કરવામા ંઆવલે હશે તો તે અર  રદ ગણવામા ંઆવશે અને આ બાબતે કોઇ ર ુઆત યાને લવેામા ંઆવશે 
નહ .  

 (૬) િુનવિસટ  અથવા કોઇ સં થા માકસ ટકાવાર ને બદલે CPI /CGPA/SGPA/OGPA / ેડ દશાવતી હોય, તો 
તેવા ક સામા ં ઉમેદવાર ત ેમાકસન ે િુનવિસટ  અથવા સં થાના મા ય ુ મા ં ટકાવાર મા ં ગણતર  કર  

અર  ફોમમા ંટકાવાર  જ દશાવવાની રહશે. જો કોઇ ઉમેદવાર અર  ફોમમા ંCPI / CGPA / SGPA / OGPA 

/ ેડ દશાવશે તો તેઓની અર  યાને લેવામા ંઆવશે ન હ, ની ઉમેદવારોએ ખાસ ન ધ લેવી. 

           (૭)   દરક હરાત માટ ઉમેદવાર એક જ અર  કરવી. આમ છતા,ં સજ ગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવાર  
                  એકથી વ  ુઅર  કરલ હશ,ે તો છે લી ક ફમ થયલે અર , તેની સાથ ેિનયત ફ  ભરલ હશ,ે તો તે 
                  મા ય ગણાશ ેઅન ેઅગાઉની   અર  રદ ગણવામા ંઆવશ.ે અગાઉની અર  સાથ ેભરલ ફ  છે લી  
                  ક ફમ થયેલ અર  સામ ેગણવામા ંઆવશ ે  નહ ..જો ઉમદેવાર એકથી વ  ુઅર  સાથ ેફ  ભરલ 
                  હશે તો ત ેર ફડ ંકરવામા ંઆવશે નહ . 

 

૭.   રમતવીરો માટ -       
 

               એથલેટ સ( ક અને ફ ડ રમતો સ હત), બડેિમ ટન, બા કટબોલ, કટ, ટબોલ,હોક , વિમગ 

               ટબલ ટિનસ, વોલબોલ, ટિનસ, વઈેટ લ ટગ, ર લગ, બો સગ, સાઈ લગ, મને ટક, ુ ડો,  

               રાઈફલ ૂટગ, કબ ,ખો-ખો, તીરંદા ,ઘોડસવાર , ગોળાફક, નૌકા પધા, શતરંજ, 
               હ ડબોલની  રમતો-ખેલ ુદમા ં(૧) રા ય/ તરરા ય અથવા (૨) તર િુનવિસટ  અથવા (૩)   

               અ ખલ ભારત શાળા સઘં ારા યો તી પધાઓમા ં િતિનિધ વ કરલ હોય તવેા ઉમેદવારન ે

               પસદંગીમા ંઅ તા માટ તમેને મા  થમ તબ ાની પધા મક લે ખત પર ામા ંમેળવલે ુલ ણુના  



               ૫ (પાચં)% ણુ ઉમરે  આપવામા ંઆવશે. આ માટ ઉમેદવાર સરકાર ીના તા.૨૫-૨-૧૯૮૦ના ઠરાવ 

               માકં:સી.આર.આર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.૨ તથા તા.૧–૮-૧૯૯૦ના ઠરાવ માકં:સી.આર.આર/1188/  

               3644/ ગ.2 મા ંિનયત કયા જુબના સતાિધકાર  પાસથેી િનયત ન નુામા ંમળેવેલ જ ર  માણપ  

               સિમિત માગંે યાર ર ુ  કરવા ુ ંરહશ.ે આ ુ ં માણપ  ધરાવનાર ઉમદેવાર જ રમતના ં ણુ માટ 

               હકદાર થશે. 
 

 

૮. લે ખતપર ા/મૌ ખક કસોટ  :- 

(૧)  લે ખત પર ા/મૌ ખક કસોટ  ભાવનગર શહર ખાતે જ લવેામા ંઆવશે. ઉમેદવાર પોતાના ખચ ઉપ થત  

થવા ુ ંરહશે . 

(૨)    લે ખત પ ર ા ુ ંમા યમ જ યાની ળુ શૈ ણક લાયકાતના કોષન ેઅ ુ પ  મહાનગરપાલકા ારા ન  

કરવામા ંઆવશે અ યથા જુરાતી રહશ(ે ે  િવષયના ો ુ ંમા યમ ે  રહશ.ે). 

(૩)    લે ખત પર ામા ંઉિતણ થવા માટ ુલ ણુના ઓછામા ઓછા 40% ણુ હોવા ફર યાત રહશે. 40% થી 

ઓછા ણુ ધરાવતા ઉમદેવારો આગળની યા માટ ગેરલાયક ઠરશ ે

(૪) પસદંગી પામલે / તી ા યાદ મા ં રાખવામા ંઆવલે ઉમદેવારોને અસલ માણપ ો ર ુ  કરવાની ણ 

કરવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવાર અસલ માણપ ો િનયત થયેલ સમય મયાદામા ંર ુ  કરશે નહ  તો તઓે ુ ં

નામ પસદંગી યાદ  / િત ા યાદ  માથંી રદ કરવામા ંઆવશ,ે ની ખાસ ન ધ લેવી. 

(૫) િત ા યાદ  િનમ ૂકં પ  ઇ  ુકયાની તાર ખથી ૨(બ)ે વષ અથવા તો તે પછ ની આ યા માટની સીધી 

ભરતીની પધા મક પ ર ા ુ ં પ રણામ હર થાય તે બે પૈક   વહ ુ ં હોય તનેા આગલા દવસ ધુી 

(કચરે  સમય ધુી જ) અમલમા ંરહશે અને યારપછ  તે આપોઆપ રદ ગણાશ.ે  

(૬) ઉપરો ત દશાવલે જ યાની સં યામા ં ફરફાર કરવાનો કિમ ર,મહાનગરપાલકા,ભાવનગરને અબાિધત 

અિધકાર રહશે. 

(૭)    હરાતની જોગવાઈઓના અથઘટન અને આ ભરતી યા બાબતે કિમ ર, ભાવનગર મહાનગરપાલકાનો 

િનણય આખર  અને તમામને બધંનકતા રહશ.ે   

 
 

 

 
કિમ ર 

ભાવનગર મહાનગરપાલકા, 
                                                                             ભાવનગર 

 
 
 



online અર  કરવાની તથા અર  ફ  ભરવાની ર ત: 
 

આ હરાતના સદંભમા ંભાવનગર મહાનગરપાલકા ારા ઓન લાઇન અર  જ વીકારવામા ંઆવશે. 

ઉમેદવાર  તા.૧૭/૦૭/૨૦૨૧ બપોર ૦૨:૦૦:૦૦ કલાક થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૧ કલાક ૨૩:૫૯:૦૦ ધુીમા ં
http://ojas.gujarat.gov.in પર અર  પ ક ભર  શકશે. ઉમેદવાર અર  કરવા માટ નીચે જુબના Steps (૧) થી (૧૬) 
અ સુરવાના રહશે. Confirmation Number મ યા પછ  જ અર  મા ય ગણાશ.ે 
ન ધ- આ િવગતો મા  ઉમેદવારના માગદશન માટ છે. 

(૧)  સૌ થમ http://ojas.gujarat.gov.inપર જ .ુ  
(૨) Apply Online Click કર .ુ 
         આ માણે click કરવાથી (૧) More Details તથા (૨) Apply Now બટન દખાશે.સૌ થમ More Details પર click કર ન ે

હરાતની બધી જ િવગતોનો અ યાસ ઉમેદવારોએ કરવો.અને યારબાદ Apply Now બટન click કર ુ.ં 
(૩) િસિનયર લાક ઉપર clickકરવાથી જ યાની િવગતો મળશે. 
(૪)  તેની નીચે Apply Now પર  click કરવાથી Application Format  દખાશે. Application Format મા ંસૌ થમ  

“personal Details” ઉમેદવાર ભરવી. (અહ  લાલ દરડ  (*) િનશાની હોય તનેી િવગતો ફર જયાત ભરવાની રહશે.) 
“personal Details” મા ં યા ં Mobile Number અને email ID માં યા છે, તનેી િવગત લખવી થી જ ર જણાય ે
ભાવનગર મહાનગરપાલકા ઉમદેવારનો સપંક કર  શક. 

(૫)  Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details  ભરવા માટ Educational Details પર Click કર ુ ંઅને પોતાની 
શૈ ણક િવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કર  Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કર  ુઅને Experience Details ભરવી. વ  ુExperience ઉમેરવા માગતા  હોવ તો Add. 

More Exp. પર “click” કર  Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click’’ કર  યા ંમા હતી ભરવી. જો વધારાનો અ ભુવojas Module મા ંસમાિવ ટ ન થતો 

હોય, તો સાદા કાગળ પર ojasમા ં જણા યા જુબના અ ભુવના કોઠા માણે આપે વધારાના અ ભુવની િવગત 
ઉમેર ને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચે “self-Declaration” મા ંYes/ No  પર  click  કર .ુ 
(૧૦) હવે save પર “click’’ કરવાથી તમારો Data Save થશ.ે અ હ ઉમેદવારનો Application Number generate  થશે. 
(૧૧) જો આપની અર પ કમા ંકોઇ ધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમા ંજઇને કર  શકાશે, આ િુવધા 

અર  Confirm કરતા ંપહલા ઉપલ ધ છે. એક વખત અર  Confirm થઇ ગયા પછ /બાદ આ િુવધા ઉપલ ધ રહશ ે
ન હ. 

(૧૨)  હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload Photo પર Click કરો અ હ તમારો Application Number Type કરો અને તમાર  
Birth Date Type કરો. યારબાદ ok   પર click કરો. અ હ Photoઅન ે Signature Upload કરવાના છે. (ફોટા ુ ંમાપ 5 
સે.મી. ચાઇ અને 3.6 સે.મી. પહોળાઇ અને Signature ુ ંમાપ 2.5 સે.મી. ઉચાઇ અને 7.5 સે.મી પહોળાઇ રાખવી)  
( Photo   અને Signature upload  કરવા સૌ થમ તમારો Photo   અને Signature .jpg Formatમા ં(15KB) સાઇઝ થી 
વધાર ન હ તે ર તે Computer મા ંહોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના નમાથંી  

http://ojas.gujarat.gov.in
http://ojas.gujarat.gov.in


ફાઇલમા ં.jpg Format મા ંતમારો Photo Store થયલે છે તે ફાઇલને યાથંી Select કરો અને “open” Button  પર click 
કરો હવે બા ુમા ંતમારો Photo દખાશ.ે  હવે આજ ર તે Signature પણ upload કરવાની રહશે. 

(૧૩) હવે પજેના ઉપરના ભાગમા  Confirm Application “પર Click કરો અને “Application Number “તથા (૧)Birth Date Type 

કયા બાદ ok પર clicksકરવાથી (૨)બટન ૧.Application preview ૨. Confirm Application દખાશ.ે ઉમદેવાર 
“Application preview “ પર Click કર  પોતાની અર  જોઈ લવેી. અર મા ં ધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit 

Application ઉપર click કર ને ધુારો કર  લેવો. અર  confirm કયા પહલા ંકોઈપણ કારનો ધુારો અર મા ંકર  
શકાશે. પરં ,ુ અર  confirm થઈ ગયા બાદ અર મા ંકોઈપણ ધુારો થઈ શકશે નહ . જો અર  ધુારવાની જ ર 
ના જણાય તો જ confirm application પર click કર ુ.ં Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અર નો 
ભાવનગર મહાનગરપાલકામા ંonline વીકાર થઈ જશે. અહ  confirmation number generate થશે  હવે પછ ની 
બધીજ કાયવાહ  માટ જ ર  હોય ઉમદેવાર સાચવવાનો રહશે. Confirmation number િસવાય કોઈપણ તનો પ  
યવહાર કર  શકાશે નહ . Confirm થયલે અર પ કની િ ટ અ કુ કાઢ  રાખવી.  

 

(૧૪)  ઉમદેવાર ભરવાની થતી ફ  સદંભ “Print Challan “ ઉપર લીક કર ને િ ટડ ચલણની નકલ  

        લઈને ન કની કો ટુરની િુવધા ધરાવતી પો ટ ઓ ફસમા ંઉમદેવારોએ ભરવાની અર  ફ  નીચનેા 

        િવક પથી ભર  શક છે.  

પો ટ ઓ ફસમા ં :- બન અનામત વગના ઉમદેવારોએ .૫૦૦/ - અને અનામત વગના ઉમદેવારોએ . ૨૫૦/-ભાવનગર 
મહાનગરપાલકાની ફ  + પો ટલ સિવસ ચા  ભરવાનો રહશે. અને ફ  ભયા ગે ુ ં ચલણ મેળવવા ુ ં રહશ.ે 
.ભાવનગર મહાનગરપાલકાની ફ  +પો ટલ સિવસ ચા  તા. ૦૩/૦૮/૨૦૨૧, ધુીમા ંભરવાની રહશે અને ફ  ભયા  

ગે ુ ં ચલણ મળેવવા ુ ં રહશ.ે આ ચલણ તથા Confirm થયલે અર પ ક ઉમેદવાર પોતાની પાસે સાચવીને 
રાખવાના રહશે અને ભાવનગર મહાનગરપાલકા ારા મગંાવવામા ંઆવ,ે યાર જ અર પ ક બડાણો સ હત તથા 
ફ  ભરલા ચલણની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડ . / પીડ પો ટથી મોકલવાના રહશે અથવા ભાવનગર 
મહાનગરપાલકાની કચેર મા ં બ મા ંઆપી જવાના રહશે.  

(૧૫)  ઉમેદવારોએ એ “Confirm “ થયલે અર પ ક  પોતાની પાસે સાચવીને રાખવા ુ ંરહશે  અને જયાર પસદંગી પામલે 

તથા તી ા યાદ મા ં રાખવામા ં આવલે ઉમદેવારોને અસલ માણપ ો ર ુ  કરવાની ણ કરવામા ં આવે યાર 

“Confirm “ થયેલ અર પ ક  ર ુ  કરવા ુ ંરહશ.ે 

 (૧૬)  દરક હરાત માટ ઉમદેવાર એક જ અર  કરવી . આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઈ ઉમદેવાર એક થી વ  ુઅર  

કરલ હશે તો છે લી “Confirm"થયેલ અર , તેની સાથે િનયત ફ  ભરલ હશ,ે તો તે મા ય ગણાશે અને અગાઉની 

અર  રદ ગણવામા ંઆવશે. અગાઉની અર  સાથે ભરલ ફ  છે લી “Confirm “ થયેલ અર  સામે ગણવામા ંઆવશે 

નહ . જો ઉમેદવાર છે લી “confirm “ થયેલ અર  સાથે િનયત ફ  ભરલ નહ  હોય તો આ ઉમદેવારની િનયત ફ  

સાથે ની “Confirm “ થયેલી છે લી અર  મા ય ગણવામા ંઆવશે . જો ઉમદેવાર એક થી વ  ુઅર  સાથ ેફ  ભરલ 

હશે તો તે રફંડ કરવામા ંઆવશે ન હ. 
 
 
 



અર  ફ  : 

 

(૧) બન અનામત વગના ઉમદેવારોએ પો ટ ઓફ સમા ં .૫૦૦/ - અને અનામત વગના ઉમદેવારોએ . ૨૫૦/-

ભાવનગર મહાનગરપાલકાની ફ  + પો ટલ સિવસ ચા  ભરવાનો રહશે. અન ેફ  ભયા ગે ુ ંચલણ મેળવવા ુ ં

રહશે.  

(૨) અ ય રા યના અનામત ઉમેદવારોને જુરાત રા યમા ંઅનામતનો લાભ મળવાપા  થતો ન હોય તેઓએ ઉપર 

જુબ ફ  ભરવાની રહશે.  

 

(૩) ફ  ભયા વગરની અર  રદ થવાને પા  છે. ફ  ભરલ નહ  હોય તવેા ઉમેદવારને કોઇ પણ સજંોગોમા ંલે ખત પર ા 

/ મૌ ખક કસોટ મા ંબેસવા દવામા ંઆવશે નહ . આ ફ  ફ ત પો ટ ઓફ સ ારા જ વીકારવામા ંઆવશે. રોકડમા,ં 

ડ મા ડ ા થી, ઇ ડયન પો ટલ ઓડર ક પે ઓડરના વ પમા ંઆ ફ  વીકારવામા ંઆવશે નહ , ની ઉમેદવારોએ 

ખાસ ન ધ લવેી. 

ઉમેદવારોન ેખાસ જણાવવા ુ ં ક, અર પ ક તથા માણપ ોની ચકાસણી દર યાન કોઇ ઉમદેવાર, આ જ યા ના 
ભરતી િનયમો, તથા હરાતની જોગવાઇઓ જુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ મા મુ પડશે તો તમેની ઉમેદવાર  કોઇ પણ 
તબ ે રદ કરવામા ંઆવશ.ે 

 
 

ન ધ; િસિનયર લાક જ યાની હરાતની અ ય વ  ુ િવગતો ભાવનગર મહાનગરપાલકાની કચેર ના નોટ સબોડ અન ે
ભાવનગર મહાનગરપાલકાની વેબસાઇટ www.bmcgujarat.com તથા ઓજસ વબેસાઈટ ઉપર જોવા મળશ.ે  

 
 
 

http://www.bmcgujarat.com

