к
к 02 / 2020-21
_________________________________________________________________________________________________

મનગર મહાનગરપા લકા ખાતે સે ટર ની મં ુ ર થયેલ ખાલી જગા સીધી ભરતીથી
ભરવા માટ ઓનલાઈન અર" કરવાની છે .
%ુજરાત સરકારના પંચાયત િનમા( ણ અને શહર િવકાસ િવભાગના ઠરાવ

માંક :

જમન/૮૨૮૨/૧૦૨૬/૨/પી,તા.૧૩/૧૦/૧૯૮૨ થી સે ટર જગાના મં ુ ર થયેલ પગાર
ધોરણ

અને

સરકાર7ીના

શ.િવ.

શ.% ૃ.િન.

અને

િવભાગના

ઠરાવ

માંક

:

જમન/૮૦૯૩/૨૧૨૯/ પી, તા.૦૩/૦૧/૧૯૯૪ અને શ.િવ. અને શ.% ૃ.િન. િવભાગના ઠરાવ
માંક: જમન/૧૦૨૦૦૪/૫૫૪૬/ પી, તા.૨૯/૦૧/૨૦૦૫ થી મં ુ ર થયેલ સે ટર ની જગા
ના લાયકાત ના ધોરણ ;ુજબ આ જગા ભરવા માટ યો>ય ઉમેદવાર પસંદ કરવા માટ
ઓનલાઈન અર" પAકો માંગવામાં આવે છે .
આ

માટ

ઉમેદવારોએ

વેબસાઈટ

https://ojas.gujarat.gov.in

પર

તા:૦૯/૦૪/૨૦૨૧ ના રોજ (બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક) થી તા:૨૯/૦૪/૨૦૨૧ (સમય
રાAીના ૨૩:૫૯ કલાક Eુધીમાં) દરFયાન અર" કરવાની રહશે.
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આ િનમTુકં માટ લાયકાત ના ધોરણો %ુજરાત સરકાર7ીના શ.િવ. અને શ.% ૃ.િન.
િવભાગના ઠરાવ માંક : જમન/૧૦૨૦૦૪/૫૫૪૬/ પી,તા.૨૯/૦૧/૨૦૦૫ ;ુજબના
રહશે.

(2)

આ

હરાત સંદભU કોઈ પણ Vકારની W ૂછ પરછ માટ સામાQય વહ વટ િવભાગ,

બીજો માળ, લાલ બંગલો ZSુબીલી ગાડ( ન પાસે,

મનગર મહાનગરપા લકા ખાતે

\બ\ અથવા લેQડલાઈન ફોન નંબર ૦૨૮૮ ૨૫૫૦૨૩૧ થી ૨૩૫ અને એOેટQસન નં.
૨૦૫ અને ૨૦૭ ઉપર ઓફ સ સમય દરFયાન સવાર ૧૧-૦ થી બપોરના ૧-૦૦ Eુધી
અને બપોરના ૦૩-૦૦ થી સાં^ ૦૫-૦૦ Eુધી સંપક( કર શકાશે.
(3)
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માQય. Sુિનવિસ_ટ ના લો-`ેZSુએટ અને ૫વષ(નો અaુભવ અને
1

( 9 :

ચાટ( ડ

સે ટર નો

(કંપની

સે ટર )

કોષ(

કરલ

હોય

તેને

અ`ીમતા.(સીધી ભરતી)

(4)
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ઉમેદવાર રાZય સરકારના સામાQય વહ વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના
સરકાર ઠરાવ નં.સીઆરઆર/૧૦-૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.પ થી નb કરલ અcયાસ મ ;ુજબ
કોFdSુટર eગેa ુ ં Vાથિમક fાન (બે ઝક નોલેજ) ધરાવતાં હોવા eગેa ુ ં કોઈપણ તાલીમ
સંMથાaુ ં VમાણપA / માક( શીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ અથવા સરકાર માQય Sુિનવિસ_ટ અથવા
સંMથામાં કોFdSુટર fાન eગેa ુ ં કોઈપણ ડ `ી અથવા અcયાસ મમાં કોFdSુટર એક િવષય
તર ક હોય તેના VમાણપAો અથવા ધોરણ - ૧૦ અને ધોરણ - ૧૨ ની પર Oા કોFdSુટરના
િવષય સાથે પાસ કરલ હોય તેના Vમાણ૫Aો ધરાવતાં હોવા જોઈએ. આ તબbે આhુ ં
VમાણપA ન ધરાવતાં ઉમેદવારો પણ અર" કર શકશે પરં i ુ િનમTુકં મેળવતાં પહલાં વખતો
વખત સરકાર ઠરાવેલ આhુ ં VમાણપA અjુક ર ુ કરવાaુ ં રહશે અQયથા િનમTુકં મેળવવાને
પાA થશે નહ . પસંદગી બાદ પણ કોFdSુટર fાન eગે વખતો વખત સરકાર kારા િનયત
કરાયેલ પર Oા પણ ઠરાવેલ સમય મયા(દામાં અjુક પસાર કરવાની રહશે. ઠરાવેલ પર Oા
પાસ ન કરનારની િનમTુક રદ કરવામાં આવશે.
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(ક)

ભારતનો નાગર ક હોય, અથવા

(ખ)

નેપાળનો V જન હોય, અથવા

(ગ)

l ૂતાનનો V જન હોય, અથવા

(ઘ)

R$

િતબેટનો િનવા(સીત હોય અને ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી સન૧૯૬૨

QSુઆર મnહનાની ૧લી તાર ખ પહલા ભારતમાં આRયો હોય,
અA

(ચ)

;ુળ ભારતની RયoIત હોય અને ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઈરાદાથી
પાnકMતાન, બમા(, 7ીલંકા, કQયા, SુગાQડા, તાQઝાનીયા aુ ં સંSIુ ત V સpાક
(અગાઉના ટાQગનીકા અને ઝાંઝાબાર), ઝાFબીઆ, મલાવી, ઝેર, ઇિથયોિપયા ^વા
W ૂવ( આફ કાના દશો અને િવયેટનામમાંથી Mથળાંતર કર ને આવેલ હોય, પરં i ુ (ખ),
(ગ), (ઘ) અને (ચ) વગ( હઠળ આવતા ઉમેદવાર ^ની તરફણમાં રાZય સરકાર
લાયકાતaુ ં VમાણપA આdSુ ં હોય તેવી RયoIત હોવી જોઈએ,

(7)

" " * + :(a)

ઉમેદવારની વય ૨૧ વષ(થી ઓછ હોવી જોઈએ નહ અને વrુ માં વrુ ૪૫ વષ( થી
વrુ ન હોવી જોઈએ.

(b)

મનગર મહાનગરપા લકાના કાયમી કમ(ચાર ઓ અર" કર તો તેમના nકMસામાં
વયમયા(દા ના િનયમો લા%ુ પડશે નnહ.

(c)

ઉમેદવારોને વયમયા(દામાં uમર િનયત તાર ખે કોઈપણ સંજોગોમાં ]
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તમામ ઉમેદવારના nકMસામાં વયમયા( દા માટ અર" કરવાની eિતમ તાર ખને
vયાનમાં લેવામાં આવશે વયમયા(દા સબંધમાં અર" કરવાની eિતમ તાર ખ CUT
OFF DATE ગણવાની રહશે.

(8)

અ
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આ જગાના nકMસામાં ૨(બે) વષ( નો સમયગાળો અજમાયશી તર ક રહશે
અને Nયારબાદ કામગીર સંતોષકારક જણાયે તથા િનયત લાયકાત પર Oા W ૂણ(
કરથી અજમાયશી સમયગાળા બાદ ર>Sુલર પગાર ધોરણમાં િનમTુક આપવામાં
આવશે.

(9)

(+

VPк" :ધી %ુજરાત VોિવoQશયલ FSુનીસીપલ કોપwરશન એIટની કલમ-૩૦ હઠળ િવnહત
કરાયેલ

મનગર મહાનગરપા લકાની ઓnફસસ( Mટાફ સીલેIસન કિમટ

kારા

પસંદગીની Vn યા હાથ ધરવામાં આવશે.
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(A)

આ જગા માટ ઓનલાઈન અર" કરનાર ઉમેદવારો પૈક ^ ઉમેદવારોએ
પર Oા ફ

સમયમયા( દા અaુસાર ભરપાઈ કરલ હોય અને

હરાતમાં

દશા(વલ
ે તમામ ધારા ધોરણ/લાયકાત પર W ૂણ( કરતા હશે તેવા ઉમેદવારોને
જ લે ખત પર Oા માટ બોલાવવામાં આવશે. online અર" કરલ ઉમેદવારને
લે ખત પર Oામાં બોલાવેથી લાયકાત ધોરણો સંતોષે છે તેh ુ ં માની શકાશે
નnહ.
( 9 : ની જ>યાની ભરતી માટ લે ખત MCQ Vકારની Mપધા(Nમક
પર Oા ૨૦૦ માIસ(ની લગત રહશે. ^માં ૧૫૦ માક( સ સે ટર ની લાયકાતને
અaુ\પ અcયાસ મ ;ુજબ
ં
રહશે અને ૫૦ માક( સ જનરલ નોલેજને

લગત

રહશે. અને આ પર Oા એમ.સી.કSુ.ં પvધિત ;ુજબ ૨(બે) કલાકની સમય
મયા(દાની રહશે. ઉપરાંત \બ\ ઈQટરRSુ ં ૨૫ માક( સaુ ં રાખવામાં આવશે.
લે ખત પર Oા MCQ ટાઈપની રહશે. ^માં V•પA ‚ુલ ૧૦૦ V•નોaુ ં હશે.
(A)

a

?к: 75 Vb ( 9 :

"к

અ#c$

અd" (

ш.
a)

GPMC ACT

b)

Constitution OF India (K

c)

Law Of Contract

d)

Tax Law

e)

Banking Law

f)

Company Law

g)

Labor Law and Industrial Law

# $ 1% ')

દરક MCQ V• ના વૈકƒ„પક જવાબ આપેલ હશે. ^ દરક V• ના ૨
માIસ( રહશે. ^ ૭૫ * ૨ = ૧૫૦ માક( સના હશે.
(B)

૨૫ V• સામાQય fાન,જનરલ નોલેજ ના MCQ ટાઈપના રહશે.

^ના વૈકƒ„પક જવાબ આપેલ હશે. ^ દરક V•નના ‚ુ લ ૨ %ુણ રહશે. ^
૨૫*૨=૫૦ માક( સના રહશે.
‚ુલ (A) તથા (B) મળ ને ૧૦૦ V•ો હશે. ^ના ‚ુલ મળ ને ૨૦૦
માIસ( રહશે.
લે ખત ઓ‡^Iટ વ (MCQ) પર Oામાં મીનીમમ ૩૫% ;ુજબ ૭૦
માIસ( લાવનારને ઈQટરRSુ ં માટ જગાને આધીન ‚ુ લ જગાના ૧૨ (બાર)
ગણા ઉમેદવારને ઈQટરRSુમાં
ં
બોલાવાને પાA થશે. ^ લે ખત Mપધા(Nમક
પર Oાના મેર ટને આધાર બોલાવાશે.
ઉપર ;ુજબ ‚ુલ ૨૦૦+૨૫=૨૨૫ (૨૦૦ માક( સ લે ખત + ૨૫ માક( સ
ઈQટરRSુ)ં માક( સમાંથી મેર ટ આધાnરત પસંદગી કરવામાં આવશે. ‚ુલ ૨૨૫
માક( સમાંથી મીનીમમ ૩૫% એટલેક ૭૮.૭૫% માIસ( મેળવેલા હોવા જોઈએ.
તેમાંથી પસંદગી સૌથી ‹ચી મેર ટ ધરાવનારની જ થશે. આ પસંદગી
મેર ટને vયાને લઈને કરવામાં આવશે.
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(10)

:J ƒ: :ફોમ( ભરતી વખતે કટગર િસલેIટ કર ઉમેદવારોએ પર Oા ફ ભરવાની રહશે.
સામાQય, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથ_ક નબળા વગ(ના WુŒુષ ઉમેદવારો માટ પર Oા ફ
\.૩૦૦/- રહશે.
મnહલા ઉમેદવાર, અaુE ુ ચત

િત, અaુE ુ ચત જન િત, એIસસિવ_સમેન, શાર nરક

ખોડખાંપણ ધરાવતાં ઉમેદવારો આ બનઅનામત કટગર ની જગા માટ ઉમેદવાર કર તો
પર Oા ફ ૫૦% એટલે \.૧૫૦/- ભરવાની રહશે.
ઉમેદવારોએ પર Oા ફ માA ઓનલાઈન જમા કરાવવાની રહશે.
પર Oાની અર" ફ ઓનલાઈન જમા કરાવવા માટ "Online Payment of Fee" ઉપર
Iલીક કરhુ.ં Nયારબાદ આપેલ િવક„પોમાં "Net Banking" અથવા "Other Payment
Mode" ના િવક„પોમાંથી યો>ય િવક„પ પસંદ કર આગળની િવગતો ભરવી. ફ જમા
થયા બાદ આપને આપની ફ જમા થઇ ગઈ છે તેh ુ ં M ન પર લખાયેŽ ું આવશે અને ereceipt મળશે ^ની Print કાઢ લેવી. ઉમેદવાર vવારા Online ફ ભરવામાં l ૂલ ન
થાય અને તે તેના કારણે ફોમ( રદ ન થાય તે માટ Wુરતી કાળ" લેવી.અને Online ભરલ
ફ ની e-receipt અવ”ય લેવી. ફ ઓનલાઈન સમયસર ન ભરવાના nકMસામાં ઉમેદવાર
રદ થશે તો તે માટ પાછળથી અQય કોઈ ર ૂઆત Mવીકારવામાં આવશે નnહ. જો ફ
online ભરવાની Vnકયામાં આપના vવારા કોઈ l ૂલ થશે તો હશે તો M ન (Screen) પર
આપની ફ ભરાયેલી નથી તેમ જોવા મળશે. તેથી આપે online ફ ભયા(ની e-receipt
અવ”ય મેળવી લેવી. સંલ>ન બ•ક ચાજ–સ ઉમેદવાર ભરવાના રહશે. ઉમેદવાર ભરલ ફ
પરત કરવામાં આવશે નહ .
e-receipt

તથા

Confirm

થયેલ અર" પAક ઉમેદવાર પોતાની પાસે સાચવીને

રાખવાના રહશે અને ઉમેદવાર પર Oા સમયે કોલ લેટર સાથે e-receipt ર ુ કરવાની
રહશે તેમજ

મનગર મહાનગરપા લકા kારા મ ંગાવવામાં આવે Nયાર

બડાણો સnહત તથા e-receipt
મોકલવાના રહશે અથવા

અર" પAક

ની નકલ સાથે આર.પી.એ.ડ . / Mપીડ પોMટ થી

મનગર મહાનગરપા લકાની કચેર માં \બ\ આપી જવાના

રહશે.
Online િસવાય અQય કોઈ ર તે ફ Mવીકારવામાં આવશે નહ .
ઓનલાઈન ફ ભરવાનો છે „લો સમય તા:૩૦/૦૪/૨૦૨૧ ના રાAીના ૨૩-૫૯ કલાક
Eુધીનો રહશે.Online ભરથી i ુત(જ E-receipt મેળવી લેવી.
ફ ભરપાઈ કયા( બાદ કોઈપણ સંજોગોમાં ફ પરત મળવાપાA થશે નહ˜.
એક વખત અર" કયા( પછ અર" પરત ખ•ચવાની ક રદ કરવાની િવનંતી કોઈપણ
સંજોગોમાં Mવીકારવામાં આવશે નહ˜.
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(11) અ D к
આ

:

:-

હરાતના સંદભ(માં માA ઓન લાઈન જ અર" Mવીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર

હરાતમાં દશા(Rયા તા:૦૯/૦૪/૨૦૨૧ (બપોરના ૧૩:૦૦ કલાક) થી તા:૨૯/૦૪/૨૦૨૧ (સમય
રાAીના ૨૩:૫૯ કલાક Eુધી) દરિમયાન https://ojas.gujarat.gov.in પર અર" પAક ભર શકાશે
ઉમેદવાર (૧) સૌ Vથમ https://ojas.gujarat.gov.in પર જhુ.ં હવે (૨) "Apply Online" Click કરhુ.ં
(૩) પસંદગીની જ>યા પર Click કરવાથી જ>યાની િવગતો મળશે. (૪) તેની નીચે "Apply Now" પર
Click કરવાથી Application Format ™ુલશે ^માં સૌ Vથમ "Personal Details" ઉમેદવાર ભરવી. અહ
લાલ šંદડ (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર"યાત ભરવાની રહશે. (૫) "Personal Details"
ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટ "Educational Qualifications" પર Click કરhુ.ં (૬)
તેની નીચે "Self Declaration" પર Click કરhુ.ં Nયાર બાદ (7) ઉપરની શરતો Mવીકારવા માટ "Yes"
પર Click કરhુ.ં હવે અર" W ૂણ( ર તે ભરાઈ ગયેલ છે . (8) હવે "Save" પર Click કરવાથી તમાર
અર" ઓનલાઈન Mવીકાર થશે. (9) અર" કયા( બાદ ઉમેદવારનો "Application Number"
Generate થશે. ^ ઉમેદવાર સાચવીને રાખવાનો રહશે. (10) હવે "Upload Photograph" પર Click
કરો. અહ તમારો "Application Number" ટાઇપ કરો અને તમાર Birth date type કરો, Nયાર બાદ
OK પર Click કરhુ.ં અહ Photo અને Signature Upload કરવાના છે . (Photo aુ ં માપ ૫ સે.મી. uચાઈ
અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઈ અને Signature aુ ં માપ ૨.૫ સે.મી. લંબાઈ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ
રાખવી) (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ Vથમ તમારો Photo અને Signature jpg Format
માં(૧૫ ક.બી.) સાઈઝથી વધાર નnહ તે ર તે Mકન કર કોFdSુટરમાં સેવ કરલા હોવા જોઈએ.)
"Browse" Button ની બા ુ માં "Upload" Button પર Click કરો. હવે Choose file ના M નમાંથી ^
ફાઈલમાં .jpg Format માં તમારો Photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને Select

કરો અને "Open

Button" ને Click કરો. હવે "Browse" Button ની બા ુ માં "Upload" Button પર Click કરો. હવે
તમારો Photo દખાશે. હવે આજ ર તે Singnature પર Upload કરવાની રહશે. (૧૧) હવે પેઈજના
ઉપરના ભાગમાં "Confirm Application" તથા Birthdate type કયા(બાદ OK પર click કરવાથી 2
બટન (૧) OK (૨) Confirm Application દખાશે. તે કQફમ( કયા( પછ કોઈપણ Vકારનો Eુધારો
શ› બનશે નહ . સંW ૂણ( ચકાસણી બાદ જો અર" Eુધારવાની જ\ર ન જણાય તો જ Confirm
Application પર click કરhુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર"નો ઓનલાઈન Mવીકાર થઇ જશે. અહ
Confirm number generate થશે. ^ હવે પછ નો બધી જ કાય(વાહ માટ જ\ર હોઈ, ઉમેદવાર
સાચવવાનો રહશે. (૧૨) હવે Print Application પર Click કર અર"ની નકલ કાઢ સાચવી રાખવી.
(૧૩) અર" કQફમ( થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા ૧૦ માં આપેલ E ૂચનાઓ અaુસાર ફ
ઓનલાઈન જમા કરાવવી. (મnહલા ઉમેદવાર, અaુE ુ ચત

િત, અaુE ુ ચત જન

િત, એકસ

સિવ_સમેન, શાર nરક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો માટ પર Oા ફ ૫૦% એટલે ક \.૧૫૦/ભરવાની રહશે.) અર" કQફમ( કયા(બાદ online ફ ન ભરનાર ઉમેદવારની ઉમેદવાર રદ ગણાશે.

(12) (
(A)

Q" ш

ો :-

હરાત બાદ જગા ભરવી ક ન ભરવી તે બાબતે કિમ•ર7ી,

મનગર મહાનગરપા લકાનો

િનણ(ય આખર ગણાશે.
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(B)

કોઈ પણ ઉમેદવાર જો આ સંવગ( માટ એક થી વrુ અર" કરશે તો તેમની અર" રદ કરવા
eગે િનણ(ય કરવાની સpા

(C)

મનગર મહાનગરપા લકાની રહશે.

મnહલા ઉમેદવારોને િનયમોaુસાર વયમયા(દામાં œટછાટ મળવાપાA થશે. બધી જ
મળવાપાA œટછાટ ગણતર માં લીધા બાદ

…$

…$ 45

S*

†

$
%
જ ઉપલી

વયમયા(દામાં œટછાટ મળશે.
(D)

આ

હરાત માટ જો જગા અનામત તર ક

અનામત કOાના ઉમેદવાર

હર કરવામાં ન આવી હોય તેમ છતાં સંબિં ધત

હરાતમાં દશા(વલ
ે વયમયા(દા સહ તની અQય તમામ લાયકાતો

સંતોષતા હોય તો તેવા ઉમેદવારો પણ આ જ>યા માટ ઉમેદવાર ન•ધાવી શકશે.
(E)

િવIલાંગ (સમાન તકો, અિધકારોaુ ં રOણ અને W ૂણ(ભાગીદાર ) ધારો, ૧૯૯૫ હઠળ ફ ના
લાભ મેળવવા િવકલાંગતાની ઓછામાં ઓછ માAા ૪૦% નb કરવામાં આવી છે . આથી
૪૦% ક તેથી વrુ માAામાં િવIલાંગતા ધરાવતી RયoIતને ફ નો લાભ મળવાપાA થશે.
વrુમાં વrુ ૭૫% િવકલાંગતા માQય રહશે.
શાર nરક Oિતને નીચે ;ુજબની કટગર માં વહžચવામાં આવે છે .
(к)

eધNવ અથવા ઓછ Ÿ ¡ટ (Blindess or Low Vision)

(х)

7વણની ખામી (Hearing Impairment)

( )

હલનચલન િવIલાંગતા અથવા મગજનો લકવા
(Locomotor Disability or Cerebral Palsy)

(F)

સા. શૈ. પ. વગ( ના ઉમેદવારોએ નાણાક ય વષ( : ૨૦૧૭-૨૦૧૮/૨૦૧૮-૨૦૧૯/૨૦૧૯૨૦૨૦ ની આવકના આધાર રાZય સરકારની નોકર માટ કઢાવેલ નોન- મીલેયર સટ¢ફ કટ
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી અર" કરવાની છે „લી તાર ખ Eુધી મેળવેલ હોય તેh ુ ં VમાણપA
ધરાવતા હશે તો જ ઉપલી વયમયા( દામાં £ટછાટ તેમજ કટગર ની અનામત જગાનો લાભ
મળશે.અQયથા તેઓ સામાQય કટગર ના ઉમેદવાર તર ક ઉમેદવાર નોધાવી શકશે. અને તે
nકMસામાં વયમયા(દામાંથી ;ુoIત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો લાભ મળવાપાA થશે
નnહ.

(G)

સામા¤જક અને શૈO ણક ર તે પછાત વગ(ના પરણીત મnહલા ઉમેદવાર આhું નોન

િમલેયર

VમાણપA તેમના િપતાની આવકના સંદભ(માં ધરાવતાં હોવા જોઈએ. જો આવા ઉમેદવાર
તેમના પિતની આવકના સંદભ(માં આhુ ં VમાણપA ધરાવતા હશે તો vયાને લેવામાં આવશે
નહ .
(H)

આિથ_ક ર તે નબળા વગ(ના ઉમેદવારોએ નાણાક ય વષ( : ૨૦૧૮-૨૦૧૯/૨૦૧૯-૨૦૨૦ ની
આવકના આધાર રાZય સરકારની નોકર માટ કઢાવેલ આિથ_ક ર તે નબળા વગ( માટ પાAતા
VમાણપA તા.૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી અર" કરવાની છે „લી તાર ખ Eુધી મેળવેલ હોય તેh ુ ં
VમાણપA ધરાવતા હશે તો જ ઉપલી વયમયા(દામાં £ટછાટ તેમજ EWS કટગર ની
અનામત જગાનો લાભ મળશે.અQયથા તેઓ સામાQય કટગર ના ઉમેદવાર તર ક ઉમેદવાર
નોધાવી શકશે. અને તે nકMસામાં વયમયા(દામાંથી ;ુoIત તેમજ અનામત જગા પર પસંદગીનો
લાભ મળવાપાA થશે નnહ.
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(I)

સામાQય

વહ વટ

િવભાગ

ના

તા.

૦૧/૦૮/૨૦૧૮

ના

ઠરાવ

માંક

:

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨ માં િનદ§ િશત Vવત(માન િનયમો અaુસાર િવધવા મnહલા
ઉમેદવારો માટ પસંદગીમાં અ`તા આપવા માટ તેમને મળે લ ‚ુલ %ુણના ૫%(પાંચ ટકા)
%ુણ ઉમેર આપવામાં આવશે પરંi ુ તેઓએ ભરતી તથા િનમTુકં સમયે Wુન:લ>ન કરલ ન
હોવા જોઈએ. ઉપરાંત,

મનગર મહાનગરપા લકા માંગે Nયાર તેના તમામ Wુરાવા

મનગર

મહાનગરપા લકામાં અસલમાં ર ુ કરવાના રહશે.
(J)

એથેલટ
ે ક (Hક અને nફ„ડ રમતો સહ ત) બેડિમQટન, બાMકટબોલ, n કટ, ¨ટબોલ, હોક ,
Mવીિમ©ગ, ટબલ ટિનસ, વોલીબોલ, ટનીસ, વેઇટલીફટ˜ગ, રસ લ©ગ, બોnકસંગ, સાઈકલ˜ગ,
"મનેMટ ક,

ુ ડો, રાઈફલ ªુટ˜ગ, કબ« , ખોખો, તીરં દા", ઘોડસવાર , ગોળોફક, નોકાMપધા(,

શતરં જ, હQડ બોલની રમતો - ખેલ‚ૂદમાં રા¡H ય / ¬તરરા¡H ય અથવા ¬તર Sુિનવિસ_ટ
અથવા અ ખલ ભારતશાળા સંઘ -ારા યો તી Mપધા(માં માA VિતિનધીNવ કરલ હોય તેવા
ઉમેદવારોને પસંદગીમાં અ`તા માટ તેમને મેળવેલ ‚ુલ %ુણના ૫% (પાંચ ટકા) %ુણ ઉમેર
આપવામાં આવશે. આ માટ ઉમેદવાર સરકાર તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવ
સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગર

તથા

તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦

ના

ઠરાવ

સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગર માં િનયત કયા( ;ુજબના સpાિધકાર
ન;ુનામાં મેળવેલ જ\ર VમાણપA

માંક :
માંક

:

પાસેથી િનયત

મનગર મહાનગરપા લકા માંગે Nયાર ર ુ કરવાaુ ં

રહશે. આhુ ં VમાણપA ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના %ુણ માટ હbદાર થશે.
(K)

Mપધા(Nમક પર Oાના Mથળે ઉમેદવાર પોતાના ખચU હાજર થવાaુ ં રહશે.

(L)

Mપધા(Nમક પર Oા માટaુ ં Mથળ, સમય અને તાર ખ

મનગર મહાનગરપા લકા kારા િનયત

કરવામાં આવશે.
(M)

અરજદાર ઓનલાઈન અર" કરવાની રહશે. ઓનલાઈન અર" સાથે કોઈ VમાણપAો ક
દMતાવેજ સામેલ કરવાના રહશે નહ .

(N)

પસંદગી યાદ માં સમાિવ¡ટ અને િનમTુકં ને પાA હોય તેવા ઉમેદવારોએ ઠરાવવામાં આવે
તેવી શાnરર ક યો>યતાની તબીબી તપાસ પસાર કરવાની રહશે. આવી શાnરર ક યો>યતાની
તબીબી તપાસ પસાર ન કરનાર ઉમેદવાર િનમTુકં ને પાA બની શકશે નહ . આવા
ઉમેદવારaુ ં નામ પસંદગી યાદ માંથી રદ કરવામાં આવશે.

(O)

પસંદગી યાદ માં સમાિવ¡ટ અને િનમTુકં ને પાA હોય તેવા ઉમેદવાર ઠરાવવામાં આવે તે
;ુજબ ન;ુનામાં સારા ચાnરA eગેના Wુરાવા ર ુ કરવાના રહશે. આવા Wુરાવા ર ુ ન કરનાર
ઉમેદવાર િનમTુકં ને પાA બનશે નહ અને આવા ઉમેદવારaુ ં નામ પસંદગી યાદ માંથી રદ
કરવામાં આવશે.

(P)

મનગર મહાનગરપાલીકાને સંતોષ થાય ક સંબધ
ં ીત ઉમેદવાર જ\ર લાયકાત ફ સnહતની
જ\ર યાત સંતોષે છે તેવા ઉમેદવારને Mપધા(Nમક પર Oામાં Vવેશ આપવામાં આવશે.પરં i ુ
માA લે ખત પર Oામાં બેસવા દવાથી લાયકાત સંતોષે છે તેh ુ ં માની લેવાશે નnહ. લાયકાત
તથા અQય દMતાવેજોaુ ં ફ "કલ ચકાસણી કરાયેથી જ તે માQય અને આખર ગણાશે.

(Q)

જQમ તાર ખના Wુરાવા માટ SSCE aુ ં VમાણપA (ધોરણ ૧૦ ની માક( શીટ અથવા

ડટ

સટ¢ફ કટ બે માંથી એક ક ^માં જQમ તાર ખ દશા(વલ
ે હોય તો જ માQય ગણવામાં આવશે.
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જQમ તાર ખનો દાખલો ક શાળા છોડ®ાaુ ં VમાણપA ઉમરના Wુરાવા માટ માQય ગણાશે
નહ ).
(R)

અaુ.

તી, અaુ.જન તી અને શા.શૈ.પ.વગ(ના ઉમેદવારો માટ સOમ અિધકાર

અપાયેલ
(S)

kારા

િતaુ ં VમાણપA જ માQય રહશે.

સરકાર નોકર માં હોય તેવા ઉમેદવારો તથા

મનગર મહાનગરપા લકા ખાતે કાયમી જગા

ઉપર ફરજ બ વતા ઉમેદવારોએ સામાQય વહ વટ િવભાગના તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ ના
પnરપA

માંક : એફ.ઓ.એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨ થી િનયત કરવામાં આવેલ ન; ૂનામાં સOમ

અિધકાર kારા આપવામાં આવેલ "ના-વાંધા VમાણપA" ર ુ કરવાaુ ં રહશે.
(T)

મા" સૈિનક ઉમેદવારોના nકMસામાં ડ Mચા¯ °ુકની નકલ ર ુ કરવાની રહશે.

(U)

અટક અથવા નામમાં ફરફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝટ
ે ની/લ>ન નોધણી VમાણપAની નકલ
આપવાની રહશે.

(V)

િવદશની Sુિનવસ–ટ માંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માQયતા eગેના Wુરાવાની અિધ‚ૃત
નકલ માંગથ
ે ી ર ુ કરવાની રહશે.

(W)

શાર nરક અશIત ઉમેદવારોના nકMસામાં સા.વ.િવ ના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પnરપA ક વખતો
વખત ઠરRયા ;ુજબaુ ં િનયત ન; ૂનામાં સરકાર હોMપીટલના EુિV©ટQડQટ/ િસિવલ સ¯ન /
મેડ કલ બોડ( kારા આપેલ VમાણપA માQય ગણાશે.

(X)

હરાતમાં દશા(વલ
ે લાયકાતની સમકO લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હb દાવો
હોય તો આવા ઉમેદવાર સમકOતા VMથાિપત કરતા અિધ‚ૃત આદશો/અધી‚ૃતતાની
િવગતો/ VમાણપA ર ુ કરવાaુ ં રહશે.

(Y)

આ જ>યાની િનમTુક સરકાર7ી ના શહર િવકાસ અને શહર % ૃહ િનમા(ણ િવભાગની આખર
બહાલીને અધીન રહશે. આ બહાલી બાદ જ આખર િનમTુક આપવામાં આવશે.

(૧૩) સામાQય Eુચનાઓ :(A)

ઉમેદવાર અર" પAકમાં ભરલ િવગતો સમ` ભરતી Vnકયા માટ આખર ગણવામાં આવશે.
અને આ િવગતોના આધાર Mપધા(Nમક પર Oામાં Vવેશ આપવામાં આવશે. અર"માં દશા(વલ
ે
િવગતોના Wુરાવાઓ

મનગર મહાનગરપા લકા માંગે Nયાર અસલમાં ર ુ કરવાના રહશે.

અસલમાં ચકાસણી સમયે Wુરાવા ખોટા જણાયે અર"પAક ઉમેદવાર રદ ગણાશે.
(B)

અરજદાર અર" પAકમાં દશા( વલ
ે
કટગર

( િત) માં પાછળ થી કટગર

બદલવાની

ર ુ આત `ા± રાખવામાં આવશે નહ .
(C)

ઉમેદવાર અર" પAકમાં ^ ફોટો UPLOAD કર છે તેની પાસપોટ( સાઈઝના ફોટાની એક
કરતા વrુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને પર Oા સમયે હાજર પAકમાં લગાવવાના
રહશે. તેમજ

(D)

મનગર મહાનગરપા લકા માંગે Nયાર તેવો જ ફોટો ર ુ કરવાનો રહશે.

ઉમેદવાર અર" પAકમાં ભરતી વખતે ^ મોબાઈલ નંબર / ઈ-મેઈલ આઈ.ડ . દશા( વે છે તે
નંબર ચાŽુ જ રાખવો. ભિવ¡યમાં આ પર Oાને સંબિં ધત પર OાલOી Eુચનાઓ ઉમેદવારને
આ દશા(વલ
ે નંબરના મોબાઇલ પર એસ.એમ.એસ. / ઈ-મેઈલ આઈ.ડ . થી મોકલવામાં
આવશે. તેથી દશા(વલ
ે મોબાઇલ નંબર બદલાવવો નહ .
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(E)

આ જગા માટ લાયક ઉમેદવારને Vથમ બે વષ( માટ અજમાયશી તર ક િનમTુકં આપવામાં
આવશે. Nયારબાદ ^ તે જ>યાએ કરલ સંતોષકારક કામગીર અને ભરતી િનયમો ;ુજબ
ખાતાક ય પર Oા િનયમો, કોFdSુટર કૌશ„ય પર Oા િનયમો-૨૦૦૬ અથવા

મનગર

મહાનગરપા લકા ઠરાવે તેવી કોFdSુટર કૌશ„ય પર Oા તથા W ૂવ( સેવા ખાતાક ય તાલીમ
અને તાલીમાQત પર Oાના િનયમોની જોગવાઈઓ ;ુજબ િનયત પર Oાઓ પાસ કયUથી
અજમાયશી ગાળો સમાdત કરવામાં આવશે.
(F)

આખર પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમTુકં રાZય સરકારની મં ુ ર ને અધીન સpાિધકાર
ઠરાવે તે શરતોને આધીન િનમTુકં મેળવવાને પાA ઠરશે.

(F-1) આ જગા ઉપર આખર િનમTુક રાજય સરકારના શ.િવ. અને શ.% ૃ.િન.િવ. ની બહાલીને
અધીન હોઈ, સરકારની મં ુ ર િસવાય િનમTુકં આપવામાં આવશે નnહ.
(G)

ઉમેદવાર પોતે કોઈપણ સંવગ(ની આખર પસંદગી યાદ માં સમાિવ¡ટ થવા માAથી સંબિં ધત
જ>યા ઉપર િનમTુકં કરવાનો દાવો કરવાનો હbદાર થશે નહ . િનમTુકં કરનાર
સpાિધકાર ને પોતાની એવી ખાતર થાય ક મહાનગરપા લકાની સેવા સા\ તે ધી %ુજરાત
VોિવQસીયલ FSુિનિસપલ કોપwરશન એIટ - ૧૯૪૯,

%ુજરાત ;ુ„ક સેવા વગ–કરણ અને

ભરતી (સામાQય) િનયમો - ૧૯૬૭ તથા રાZય સરકાર વખતો વખત ઠરાવેલ ધોરણો ;ુજબ
િનયમોaુસાર યો>ય ન જણાય તો ^ તે તબbે આવા ઉમેદવારને તેની િનમTુક
ં "રદ" કર ને
પડતો

;ુક

શકાશે.

િનમTુકં

બાબતે રાZય

સરકારની

મં ુ ર ને અધીન

મનગર

મહાનગરપા લકાનો િનણ(ય આખર ગણાશે.
(H)

આ ભરતી Vnકયા સંWુણપ
( ણે

મનગર મહાનગરપા લકાના ^ તે સંવગ(ના Vવત(માન ભરતી

િનયમોને આિધન રહશે.
(I)

આ

હરાત કોઈપણ કારણોસર રદ કરવાની ક તેમાં ફરફાર કરવાની આવ”યકતા ઉભી થશે

તો તે કરવાનો

ુ ( હb / અિધકાર રહશે અને આ માટ
મનગર મહાનગરપા લકાને સંWણ

કારણો આપવા બંધાયેલ રહશે નહ તેમજ તેવા સંજોગોમાં ભરલ અર" અને પર Oા ફ
પરત મળવાપાA થશે નહ .
(J)

વેબસાઈટ િનયિમતપણે જોતાં રહવા ઉમેદવારોને ખાસ ભલામણ છે .

(K)

આ

હરાત અQવયે સંભવત : ”$ - 2021 માં પર Oાaુ ં આયોજન કરવામાં આવશે તે vયાને

લઇ ઉમેદવારોએ પર OાલOી તૈયાર કરવી.
મનગર મહાનગરપા લકા ^ કોઈ ઉમેદવારને (૧) ઉમેદવાર માટ કોઈપણ Vકાર VNયO

(L)

ક પરોO લાગવગ લગાડવાનો Vયાસ કરવા માટ, (૨) બી aુ ં નામ ધારણ કરવા માટ (૩)
બી

પાસે પોતાaુ ં નામ ધારણ કરવા માટ, (૪) બનાવટ ખોટા દMતાવેજો અથવા ^ની સાથે

ચેડા કરવામાં આRયા હોય તેવા દMતાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર િત આચરવા માટ, (૫)
યથાથ( અથવા ખોટા અથવા મહNવની માnહતી œપાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ (૬)
પર Oા માટ તેની ઉમેદવાર ના સંબધ
ં માં અQય કોઈ અિનયિમત અથવા અયો>ય સાધનોને
આ7ય લેવા માટ (૭) પર Oા દરિમયાન ગેરRયાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટ એટલે
ક અQય ઉમેદવારોની ઉતરવહ માંથી નકલ કરવા, WુMતક, ગાઈડ, કાપલી ક તેવા છાપેલા ક
હMત લ ખત સાnહNયની મદદની અથવા વાતચીત -ારા નકલ કરવા ક ઉમેદવારને નકલ
કરવાની ગેરર તીઓ પૈક કોઇપણ ગેરર તી આચરવા માટ, (૮) લખાણોમાં અ”લીલ ભાષા
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અથવા બીભNસ બાબત સnહતની VMi ુતી માટ, (૯) પર Oા ખંડમાં અQય કોઈ ર તે
ુ કરવા માટ, (૧૦) પર Oાના સંચાલન કરવા માટ
ગેરવત(Tક

મનગર મહાનગરપા લકાએ

રોકલા Mટાફને સીધી ક આડકતર ર તે હરાન કરવા અથવા શાર nરક ર તે ઈ

કરવા માટ,

(૧૧) W ૂવ(વત– ખંડોમાં િનnદ² ¡ઠ કરલા તમામ અથવા કોઈપણ ‚ૃNય કરવાનો VયNન કરવા
માટ અથવા આવા Vસંગે મદદગાર અથવા (૧૨) પર Oા માટ તેને પરવાનગી આપતા તેના
Vવેશ પAોમાં આપવામાં આવેલી કોઈપણ Eુચનાનો ભંગ કરવા માટ દોિષત ઠયા( હોય તો
અથવા દોિષત હોવાaુ ં
(ક)

હર કSુ³ હોય તો તેવા ઉમદવાર સામે ફોજદાર ને પાA ઠરશે ઉપરાંત

મનગર મહાનગરપા લકા ^ તે ઉમેદવારને આ પર Oામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે.

અથવા
(ખ) (૧)

મનગર મહાનગરપા લકા સીધી પસંદગી માટ લેવાની કોઈપણ પર Oામાં

બેસવામાંથી અથવા કોઈપણ \બ\ ;ુલાકાતથી અથવા (૨) રાZય સરકાર પોતાના હઠળ ની
કોઈપણ નોકર માંથી કાયમી ર તે અથવા િનnદ² ¡ઠ ;ુદત માટ ગેરલાયક / બાકાત કર શકશે.
(M)

અપોઇQટમેQટ ઓથોર ટ તથા તેના kારા િનયત કરવામાં આવેલ ઓnફસસ( Mટાફ સીલેIશન
કિમટ kારા બેઝીક લાયકાત, ર ટન MCQ ટMટ તેમજ \બ\ ;ુલાકાતના દખાવના આધાર ^
- તે જ>યા માટ માપદંડ નb કરાશે અને તે Vમાણે આખર VિતOા યાદ તૈયાર કરવામાં
આવશે.

(N)

ઉપરોIત જ>યા માટ ઉમેદવારોએ અપોઇQટમેQટ ઓથોર ટ નb કર તે ;ુજબની લે ખત,
મૌ ખક ;ુલાકાત માટ અપોઇQટમેQટ ઓથોર ટ ^ જ>યાઓ Eુચવે તે જ>યાએ પોતાના ખચU
પહોચવાaુ ં રહશે.

(O)

સરકાર / અધ(સરકાર કચેર ઓમાં ફરજ બ વતાં કમ(ચાર ઓ ઉપરોIત જ>યાઓ માટ
તેઓની સંMથાના "

(P)

% V

' –" સાથે અર" કરવાની રહશે.

મનગર મહાનગરપા લકા kારા ડો´ુમQે ટ વેર ફ કસન માટ ઉમેદવારને

ણ કયUથી

ઉમેદવારોએ જણાવવામાં આવે તે ;ુજબ Wુરાવાઓ ર ુ કરવાના કરવાના રહશે. તથા
ચકાસણી અથU અસલ Wુરાવાઓ સાથે રાખવાના રહશે.
(Q)

આ

હરાત કોઈપણ કારણોસર રદ કરવાની ક ભરતી રદ કરવાની ક તેમાં ફરફાર કરવાની

આવ”યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો

મનગર મહાનગરપા લકાની અપોઇQટમેQટ

ઓથોર ટ ને સંW ૂણ( હb / અિધકાર રહશે અને તે માટ કોઈ કારણો આપવા બંધાયેલ રહશે
નnહ.
(R)

મહ લા ઉમેદવાર અર" કરતાં સમયે ૫રણીત હોય તો અર" સાથે મેરજ ર"MHશન સટ¢.
અથવા ગવ(મQે ટ ગેઝેટ ર ુ કર પોતાના ૫િતના નામ સાથે અર" કર શકશે. મnહલા
ઉમેદવાર ૫રણીત હોય ૫રં i ુ મેરજ સટ¢. અથવા ગવ(મQે ટ ગેઝટ
ે ર ુ ન કર શક તેવા
ઉમેદવાર તથા અપર ણત ઉમેદવાર તેમના િપતાના નામ સાથે અર" કરવાની રહશે.

(S)

ઉમેદવારોને લે ખત પર Oા/ઇQટરRSુમ
³ ાં બોલાવવા ક ન બોલાવવા તેમજ ૫સંદ કરવા ક ન
કરવા તે તમામ અિઘકારો સOમ સતાિઘકાર 7ી અબાિધત રહશે. િવશેષમાં /પર Oા
ઇQટરRSુમ
³ ાં ન બોલાવવામાં આવેલ ઉમેદવારોને અલગથી કોઇ પARયવહાર કરવામાં આવશે
નnહ© ^ની Mપ¡ટ ન•ઘ લેવી.
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(T)

લેખીત/મૈા ખક પર Oા eગેની
પARયવહાર કર

(U)

ણ માQય થયેલ અર"ઓના ઉમેદવારોને અલગથી

ણ કરવામાં આવશે.

બનાવટ ખોટા દMતાવેજો અથવા ^ની સાથે ચેડા કરવામાં આRયાં હોય તેવા દMતાવેજો ર ુ
કરાયેલ હોવાaુ ં માŽુમ પડશે તો તેવી અર" રદ થવાને પાA રહશે. તેમજ આવા Wુરાવા
થક િનમTુકં મેળવવામાં આવી હશે તો તે તાક દની અસરથી ગમે Nયાર રદ કરવામાં આવશે
તથા જ\ર ફોજદાર પગલાં લેવાને પાA થશે.

(V)

(W)

] +

@

(1%

кો— '

:хA P+ ( 15

х

અ Dк

ઉમેદવાર

અગાઉ

રાZય

સરકાર

/

”@

к

ો"

ો

V (3 A"

ш.
અધ(

િનગમ,કોપwરશન,સંMથામાંથી બરતરફ કરલા / સ

સરકાર

ક

ખાનગી

કંપની

/

બોડ( ,

હર થયેલા / કોટ( કસ થયેલા હોય તો

ઉમેદવાર િનમTુક વખતે આ બાબતે કોઈ બનાવ બનેલ નથી તે eગેની બાંહધર આપવાની
રહશે
(X)

આ જગાના અaુભવમાં સરકાર /અધ(સરકાર / હર સાહસો/બોડ( /િનગમ/મહાનગરપા લકા
અથવા અQય સંMથાનો તથા પ‡લીક ક Vાઇવેટ લીમીટડ કંપનીનો માA કાયદા િવષયક
અથવા કંપની સે ટર િવષયક અને તે લગતનો અaુભવ જ માQય ગણાશે.

(Z)

નીચે દશા(વલ
ે કારણોસર અરજદારની અર"ઓ અMવીકારને પાA ઠરશે.
(રદ થવાને પાA રહશે.)
(1)

અર" ૫Aકમાં અર" કરનારની સહ તેમજ અર" ૫Aકમાં ફોટા ઉ૫ર સહ કરલ ન
હોય (એક અગર બ¶ે જ>યાએ) તેવા સંજોગોમાં.

(2)

અરજદાર અર"માં કટગર પૈક એક પણ કટગર ન બતાવેલ હોય અથવા એક થી
વ·ુ બતાવેલ હોય તેવા સંજોગોમાં.

(3)

^ તે કડરની જ>યા માટ િનયત કરલ શૈO ણક લાયકાત તેમજ પાસ કયા( a ુ ં વષ( તથા
કટલા Vયાસોમાં બતાવેલ ન હોય તેવા સંજોગોમાં .

(4)

અરજદાર અર" પAકમાં જQમ તાર ખ અ·ુર ક બતાવેલ ન હોય અથવા જQમ
તાર ખમાં અવાMતિવક વષ(- માસ- nદવસ બતાવેલ હોય તેવા સજ
ં ોગોમાં

.
(5)

અરજદારની વય િનયત કરાયેલ તાર ખે લ·ુતમ વયમયા( દા ૨૧ વષ(ની ઘરાવતાં
ન હોય અને ૪૫ વષ(થી વrુ હોય તો તેવા સંજોગોમાં.

(6)

અરજદાર ¸વારા િનયત થયેલ ફોમ(માં અર" કરલ ન હોય તેવા સંજોગોમાં.
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(7)

મnહલા ઉમેદવાર ૫િતના નામ સાથે અર" કરલ હોય ૫રં i ુ મેરજ ર"MHશન સટ¢ ક
ગવ(મQે ટ ગેઝટ
ે ની નકલ ર ુ કરલ ન હોય તેવા સંજોગોમાં.

(8)

ઉમેદવારોએ તમામ VમાણપAો

મનગર મહાનગરપા લકા kારા મંગાવવામાં આવે

Nયાર Mવ-Vમા ણત કર ર ુ ન કરવામાં આવે તેવા સંજોગોમાં.
(૯)

ઉમેદવાર online ફ ભરવામાં િન¡ફળ ગયેલ હોય અને E- receipt મેળવેલ ન હોય
તેવા સંજોગોમાં.

:х :- 06/04/2021
к b
к
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