
બાલનગયભહાનગયાલરકા - બાલનગય. 

જાહયેાતક્રભાાંક:- BMC/૨૦૧૭૧૮/૨ બાલનગય ભશાનગયાલરકાભા ાં આસીસ્ટન્ટ હાર્ડલેયએન્ર્ નેટલકીંગ એન્ીનીમય ની કુર 
જગ્મા- ૧ સીધી બયતીથી બયલા ભાટે http://ojas.gujarat.gov.in ય તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૭,૧૮:૦૦કરાક થી 

તા.૧૩/૦૫/૨૦૧૭, ૨૩:૫૯ કરાક સધુીભા ાં ઓનરાઈન ઉભેદલાયી કન્પભમ કયલા જણાલલાભા ાં આલે છે 

 

જગ્માનુાંનાભ :- આસીસ્ટન્ટ હાર્ડલેય એન્ર્ નેટલકીંગ એન્ીનીમ યકુર જગ્મા – ૧ 

 

સીધી બયતીથી જગ્માઓ બયલાનુાં ભાહહતી દળાડલત ુાં ત્રક. 

 

ક્રભ જગ્માનુાંનાભ બયલાાત્રજગ્માઓ 

૧ 
આસીસ્ટન્ટ હાર્ડલેય એન્ર્ નેટલકીંગ   

એન્ીનીમય 
૧ 

 

૧.ળૈક્ષલિકરામકાત :- 

 

(૧)     ડીપ્રોભા ાં ઇન કોમ્પપ્યટુય અથલા ડીપ્રોભા ાં ઇન્પમભેળન ટેકનોરોજી અથલા ડીપ્રોભા ાં ઇરેક્ટ્રોનીકવ એન્ડ 

કોમ્પયનુનકેળન અને ૩લમનો અનબુલ અથલા ફી.ઈ /  ફી.ટેક ( આઇ.ટી / કોમ્પપ્યટુય / ઇરેક્ટ્રોનીકવ એન્ડ 

કોમ્પયનુનકેળન ) અને ૨લમનો અનબુલ અથલા એભ.વી.એ અને ૨લમનો અનબુલ 

 

કાભગીયીનોઅનબુલ:- શાડમલેય એન્ડ નેટલકમ રફર શટુીંગ તથા શાડમલેય એન્ડનેટ લકમ વાંફનધત તભાભ કાભગીયી 

Blade server, રફર શટુીગભા ઇકોવોપટ વલમય૨૦૦૮ ( R2 & Above Linux LADP  ( Active 

Directory Management  ), VLAN Backup Management ,Firewall  Administraror, 

Storage  Management નોઅનબુલ 
 

૨.ગાયધોયિ :- 

 

(૧) પ્રથભ ા ાંચલમ ભાટે રૂ|.૧૩૫૦૦/- પ્રનત ભાવ ફપક્ટ્વગાય અને તેના ઉય ભાનવક ખાવબથથુાં રૂ|. 

૧૫૦૦/-ભીને કુર  રૂ|.૧૫૦૦૦/-ઉચ્ચકગાયથી નનભણકુ અાળે. ત્માય ફાદ ા ાંચ લમની વેલાઓ 

વાંતોકાયક યીતે થમેથી રૂ|.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગે્રડે રૂ|.૨૮૦૦/- મજુફ નનમભીત ભેલલાને ાત્ર થળે. 

  

૩. ઉંભય :- 

 

(૧)         ઉંભય ૩૫ લમથીલધનુશોલીજોઇએ  

(૨)         બાલનગય ભશાનગયાલરકાના કભમચાયીઓને ઉભયનો ફાદ રાગ ુડળે નશી. યાંત ુબાલનગય 

                  ભશાનગયાલરકાના કભમચાયીઓએ નામફકનભશ્નય ( એડનભન ) નુાં  ના ાંલા ાંધાપ્રભાણત્ર ( NOC )    
                યજુ કયલાનુાં યશળેે. 

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


 

૪.લમભમાડદા:-  

 

 (૧) ૧૮ લમથી ઓછી ઉંભયઅને ૩૫ લમથી લધ ુઉંભય ન શોલી  જોઇએ. 

(૨)  ઓનરાઈન અયજીસ્વલકાયલાની છેલ્રીતાયીખએટરે કે તા. ૧૩/૦૫/૨૦૧૭ ના યોજ ઉભેદલાયની લમ ૧૮ 

લમથી ઓછી તેભજ ૩૫ લમથી લધ ુન શોલી જોઈએ. 

(૩)  મુ ગજુયાતના શોમ તેલા અનાભત લગમના, ઉભેદલાયો તથા તભાભ ભફશરા, નલકરા ાંગ ઉભેદલાયોને ઉરી 

લમભમામદાભા ાં નનમભોનવુાય નીચે મજુફની  છુટછાટ ભલા ાત્ર યશળેે. 

                   ૧. વાભાન્મ ભફશરા ઉભેદલાયોને     ૫ લમ 
  ૨. અનાભત લગમના રુૂ ઉભેદલાયોને    ૫ લમ  

  ૩. અનાભત લગમના ભફશરા ઉભેદલાયોને    ૧૦ લમ  

  ૪. વાભાન્મ લગમના નલકરા ાંગ રુૂ ઉભેદલાયોને   ૧૦ લમ  
  ૫. વાભાન્મ લગમના નલકરા ાંગ ભફશરા ઉભેદલાયોને   ૧૫ લમ  
  ૬. અનાભત લગમના નલકરા ાંગ રુૂ ઉભેદલાયોને   ૧૫ લમ 
                  ૭. અનાભત લગમના નલકરા ાંગ ભફશરા ઉભેદલાયોને   ૨૦ લમ  
                                      

                ૮. ભાજી વૈનનક ઉભેદલાય ભાટે 

(૧) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયોને ઉરી લમભમામદાભા ાં વયકાયશ્રીના  ધાયા  ધોયણ  મજુફ    છુટછાટ 

ભલાાત્ર છે.  

(૨) ઉભેદલાય ોતે જ ભાજી વૈનનક શોલા જોઇએ, ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભા ાં તથા 

ફયનળષ્ટભા ાં ભાજી વૈનનક તયીકે પયજ ફજાવ્માના વભમગાાની નલગતો આલાની યશળેે. ભાજી 

વૈનનક ઉભેદલાયે જજલ્રા વૈનનક કલ્માણ અને નુઃલવલાટ કચેયી દ્વ્રાયા નનમત નમનુા મજુફનુાં 

કામદા દ્વ્રાયા અનધકૃત કયેર અનધકાયીની વફશલાળાં, વળસ્ત્રદોભા ાં ઉભેદલાયના નોકયીના 

વભમગાા દળામલત ુાં પ્રભાણત્ર ફોડમ વભક્ષ ભા ાંગણી થમેથી યજુ કયલાનુાં યશળેે. જો ઉભેદલાયે 

તેની ઓનરાઇન અયજીભા ાં ભાજી વૈનનક કેટેગયીભા ાં ક્ટ્રીક કયેર શોમ અને બનલષ્મભા ાં ફોડમ દ્વ્રાયા 

ભા ાંગણી કયામ ત્માયે જો ઉભેદલાય ભાજી વૈનનક તયીકેના અનધકૃત આધાય યુાલાયજુ કયલાભા ાં 

નનષ્પ જામ તેલા વાંજોગોભા ાં ઉભેદલાયનો ભાજી વૈનનક તયીકે નોકયી ભેલલા અંગેનો શક્કદાલો 

ધ્માને રેલાભા ાં આલળે નશી અને ભાજી વૈનનક ભાટે ઠયાલેર ભેયીટ અન્લમે વાંદગી થમેર શળે તો 

વાંદગી / નનભણુાંક યદ કયલાભા ાં આલળે. જેની ઉભેદલાયે નોધ રેલી. 
નોંધ :- ઉભેદલાય નીચે મજુફની નલકરા ાંગતા ધયાલતા ાં શોલાનુાં નવનલર વર્જનનુાં વટીપીકેટ ધયાલતા ાં શળે 

તો  જ નલકરા ાંગ ઉભેદલાય તયીકે ઉરી લમભમામદા અને અનાભતનો રાબ ભળે. (વયકાયશ્રીના 

નનમભો અનવુાય)  

(૪)  તભાભ  કેટેગયીના  ઉભેદલાયોને ઉરી લમભમામદાભા ાં ભલાાત્ર છૂટછાટ વાથેની ઉંભય નનમત તાયીખે     

         કોઈણ વાંજોગોભા ાં ૪૫ લમ કયતા ાં લધલી જોઈએ નશીં. 

 (૫) તભાભ ઉભેદલાયોના ફકવવાભા ાં લમ ભમામદા, ળૈક્ષલણક રામકાત, અનબુલ અને નોન ફિનભલરમય           

                 વફટિફપકેટ અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખની સ્વથતીએ ધ્માનભા ાં રેલાભા ાં આલળે. 



નોંધ :-  

(૧) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે યાંત ુ તેભને વાંદગી ભાટેના 

ધોયણો લફનઅનાભત કક્ષાના રાગ ુડળે. 

(૨) ઉંભય અયજી વલીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજની ગણલાભા ાં આલળે. 

(૩)  જાશયેાતભા ાં ઉરી લમભમામદા ૩૫ લમ ની આલાભા ાં આલેર છે, તેભા ાં નીચે દળામવ્મા ાં મજુફની છુટછાટ 

ભલાાત્ર છે.  

(4) મુ ગજુયાતના અનસુલુચત જાનત, અનસુલુચત જનજાનત, વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત, લગમના 

ઉભેદલાયો ભાટે ા ાંચ લમ (લધભુા ાં લધ ુ૪૦ લમની ભમામદાભા ાં) 

૫. અનાભત જગ્માઓની વલગત 

કુર 

જગ્મા  
લફન અનાભત સાભાજજક અને 

ળૈક્ષિીક યીતે 

છાત લગડ 

   અનસુલુિત 

જનજાવત  

અનસુલુિત જાવત કુર જગ્મા ૈકી  

 સાભાન્મ ભહહરા સાભાન્મ ભહહરા સાભાન્મ ભહહરા સાભાન્મ ભહહરા ભાી 

સૈવનક 

ળા.ખો.ખા 

૧ 

 

 

૧ ૦ 

  

૦
  

૦
  

૦
  

૦ ૦
  

૦ ૦ ૦ 

 

વયકાયશ્રીની વથામી પ્રલતમભાન સચુનાઓ મજુફ આ વાંલગમનીકુર ખારી જગ્માઓ ૈકી અનસુલુચતજાનત(S.C.),   

અનસુલુચત જનજાનત(S.T.) , વા.ળૈ..લગમ(O.B.C.) , અનાભત યાખલા આલળે. તદઉયા ાંત ભાજી વૈનનક ભાટે જે-તે કેટેગયીભા 

૧૦ ટકા જગ્માઓ (૨) ળાયીફયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે ૩ ટકા જગ્માઓ અને (૩) ભફશરાઓ ભાટે ૩૩ ટકાઅનાભત 

યાખલાભા ાં આલળે. 

- ઉયોક્ટ્ત કેટેગયીના ાં ઉભેદલાયોને વયકાયશ્રીના નનમભોનવુાય ઉંભયભા ાં છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે. 

 

 

 

 

(૧) ભહહરા ઉભેદલાયો ભાટે : - 

 

• જાશયેાતભા ાં જે તે કેટેગીયીભા ાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભફશરા ઉભેદલાયો ભાટે ૩૩ ટકા અનાભત શોમ ત્માયે ભફશરા 

ઉભેદલાયોની અનાભત જગ્માઓ નવલામ ફાકી યશતેી જગ્માઓ પકત રુૂ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ ગણાલાનુાં 

નથી, આ જગ્માઓ ઉય રુૂ તેભજ ભફશરા ઉભેદલાયોની વદાંગી રુૂ ભાટે ઠયાલેર ભેયીટ ના ધોયણે નલચાયણા 

થઇ ળકે છે. આ જાશયેાત અન્મલે રુૂ તેભજ ભફશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે.  

• ( દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભફશરા ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે યાંત ુફાકી યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે 

ભફશરા ઉભેદલાય રુૂ ભાટે ઠયાલેર ભેયીટના ધોયણે ણ વાંદગી ાભી ળકે છે. ) 



• ભફશરાઓ અનાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભફશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશી થામ તો, તે જગ્મા વાંફનધત કેટેગીયી ( 

જનયર, એવ.વી, એવ.ટી, એવ.ઇ.ફી.વી. ) ના રુૂ ઉભેદલાયથી બયલાભા ાં આલળે. 

(૨) વલધલા ઉભેદલાયો ભાટે :- 

 

• ઉભેદલાય નલધલા શોમ તો અયજીત્રકભા ાં તે વફાંનધત કોરભભા ાં ક્ટ્રીક કયલાનુાં યશળેે. નલધલા ઉભેદલાયે જો નુ: રગ્ન 

કયેર શોમ તો અયજીત્રભા ાં તે કોરભ વાભે અચકુ ભાફશતી આલી.. નલધલા ઉભેદલાયે નુ: રગ્ન કયેર ન શોમ અને 

નલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શોમ તો, ઉભેદલાયે નનભણકુ વતાનધકાયો/ ફોડમ  વભક્ષ પ્રભાણત્ર 

ચકાવણી વભેમે નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એપીડેનલટ અચકુ યજુ કયલાની યશળેે. જો ઉભેદલાય આ પ્રભાણત્ર / 

એફપડેનલટ યજુ નશી કયે તો નલધલા ઉભેદલાય તયીકેના  ભલાાત્ર રાબ આલાભા ાં આલળે નશી. યાંત ુઅન્મ યીતે 

મોગ્મતા ધયાલતા શળે તો ફોડમ  દ્રાયા નલચાયણા ાં કયલાભા ાં આલળે. જાશયેાતની જોગલામ મજુફ રામક નલધલા ઉભેદલાય 

કે જેભ બયતી તથા નનભણુાંક વભમે નુ: રગ્ન કયેર ન શોમ તેભના ફકવવાભા ાં વયકાયશ્રીની પ્રલતમભાન જોગલાઇ મજુફ 

વધામત્ભક યીક્ષાભા ાં તેઓએ ભેલેર કુર ગણુના ા ાંચ ટકા ગણુ ઉભેયલાભા ાં આલળે. 

(૩) ભાી સૈવનક ઉભેદલાયો ભાટે :- 

• ઉભેદલાય ોતે જ ભાજી વૈનીક શોલા જોઇએભાજી વૈનીક ભાટે નનમભનવુાય ૧૦%  જગ્મા અનાભત છે. ભાજી વૈનીક    

          કેટેગીયીભા ાં વાંદ થમેર ઉભેદલાયોને તેઓની વાંફાંનધત જે તે કેટેગીયી (જનયર, એવ.વી, એવ.ટી, એવ.ઇ.ફી.વી.)  

         વાભે વયબય કયલાભા ાંઆલળે    ભાજી વૈનીકની અનાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભાજી વૈનીક ઉભેદલાય નશી 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. 

  વયકાયશ્રીના ાંચામત ગ્રાભ ગ્રશુ નનભામણ અને ગ્રાભ નલકાવ નલબાગના ઠયાલ િભા ાંક:- અગ 

/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ તા. ૧૧-૧૨-૨૦૧૩ થી ળાયીફયક અળકત વ્મફકતઓ ભાટે જગ્માઓ અનાભત યાખલા ફાફતે નીચે 

મજુફની જોગલાઇ થમેર છે. 

ક્ર્ભ નલકરા ાંગતાની કેટેગીયી 
અનાભત 

જગ્માની 
ટકાલાયી 

નલકરા ાંગતાની પ્રકાય 

૧ શ્રલણની ખાભી ૧.૫ HH- Hearing handicappedભોડયેટ 

૨ શરનચરનની નલકરા ાંગતા 
અથલા ભગજનો રકલા  

૧.૫ 

OA  
(OA- one arm affected ( R or L ) 

• Inpaired reach 
• Weakness of grip 
• Ataxic 

OAL OAL =one arm and one lag 
affected  

ભોડયેટ એટરે કે ૪૦ ટકાથી કે તેથી લધ ુઅને ૭૫ ટકાથી ઓછી નલકરા ાંગતા  

 



•  ળાયીફયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રભા ાં ચોકકવ ભાફશતી આલાની યશળેે. 

• ળાયીફયક અળકતતા ૪૦ ટકા કે તેથી લધ ુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી ળાયીફયક અળકતતા ધયાલતા શોમ તેલા 

 ઉભેદલાયોને જ ળાયીફયક અળકતતાનો રાબ ભલાાત્ર યશળેે ળાયીફયક અળકતતાનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા  

     ઉભેદલાયે (૧) શ્રલણની ખાભી (૨) શરનચરન અળકતતા અથલા ભગજનો રકલો તે ૈકીની ) કઇ   ળાયીફયક   

     અળકતતા છે તે વષ્ટ દળામલવુાં. 

• ળાયીફયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથમનભા ાં વાભાન્મ લશીલટ નલબાગનાતા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ના  યીત્ર 

િભા ાંક:-યચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-2 થી નનમત થમેર નમનુાભા ાં વયકાયી શોવીટરના  સનુપ્રટેન્ડેન્ટ / નવલીર વર્જન 

/ ભેડીકર ફોડમ  દ્રાયા આલાભા ાં આલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ ગણલાભા ાં આલળે.  તેભજ આ અવર પ્રભાણત્ર નનભણુાંક 

અનધકાયી/ફોડમ વભક્ષ યજુ કયલાભા ાં નફશ આલે, તેલા ફકવવાભા ાં જેતે   

    ઉભેદલાયને ળાયીફયક અળક્ટ્તતા ઉભેદલાય તયીકેનો રાબ ભલા ાત્ર થળે નફશ અને વાંદગી / નનભણુાંક યદ   

    કયલાભા ાં આલળે. જે ળાયીફયક અળક્ટ્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજીભા ાં અળક્ટ્તતા પ્રકાય,પ્રભાણત્ર   

    નાંફય અને તાયીખ મોગ્મ કોરભભા ાં અચકુ દળામલલાનો યશળેે. 

• ળાયીફયક અળક્ટ્તતાની જગ્મા જેતે કેટેગયીની જગ્મા વાભે વયબય કયલાભા ાં આલળે.જો ળાયીફયક અળક્ટ્તતાના   

     ફકવવાભા ાં જે તે કેટેગયી ભાટે નનમભાનવુાય અનાભત યાખલાભા ાં આલેર જગ્માઓ વાભે રામક ઉભેદલાય   

          ઉરબ્ધ નફશ થામ તેલા ફકવવાભા ાં તે જગ્માઓ જે તે કેટેગયીના ઉભેદલાયોથી બયલાભા ાં આલળે. 

(૫)   સાભાીક અને ળૈક્ષલિક છાત લગડના ઉભેદલાયો ભાટે:- 

• વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક છાત લગમના ઉભેદલાયો નાણાકીમ લમ ૨૦૧૭-૧૮(તા.૧-૪-૨૦૧૭ થી તા.૩૧-૩- ૨૦૧૮)નુાં 

યાજ્મ વયકાયની વેલાઓ ભાટે નનમત યીનળષ્ટ – (ક) ભા ાં ગજુયાતી નમનુા મજુફનુાં નોન  ફિભીરેમય વટીફપકેટ વક્ષભ 

અનધકાયીશ્રીએઈશ્ય ુકયેર શોમ તે યજુ કયલાનુાં યશળેે. તોજ અનાભતનો રાબ  ભળે  

     અન્મથા તેઓ વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાય તયીકે ઉભેદલાયી નોંધાલી ળકળે આલા ફકવવાભા ાં વાભાજીક અને   

    ળૈક્ષલણક છાત લગમના ઉભેદલાયો ભાટે ઠયાલેર અનાભતનો રાબ નફશ ભે. 

   

(૬) કોમ્પ્યટુયની જાિકાયી :-  

           ઉભેદલાય યાજમ વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા-૧૩/૮/૨૦૦૮ ના વયકાયી ઠયાલ નાં.વીઆયઆય-   

 ૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩ ૨૦-ગ-૫ , થી નકકી કયેર અભ્માવિભ મજુફ કોમ્પપ્યટુય અંગેન ુફેઝીક નોરેજ    

 ધયાલતા શોલા અંગેનુાં કોઇણ તારીભી વાંવથાનુાં પ્રભાણત્ર / ભાકમળીટ ધયાલતા શોલા જોઇએ અથલા             

          વયકાય ભાન્મ યનુનલવીટી અથલા વાંવથાભા ાં કોમ્પપ્યટુય જ્ઞાન અંગેના કોઇણ ડીપ્રોભા / ડીગ્રી કે વટીફપકેટ            

          કોવમ કયેર શોમ તેલા પ્રભાણત્રો અથલા ડીગ્રી કે ડીપ્રોભા અભ્માવિભભા ાં કોમ્પપ્યટુય એક નલમ   

          તયીકે શોમ તેલા પ્રભાણત્રો અથલા ધોયણ-૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ની યીક્ષા કોમ્પપ્યટુયના નલમ વાથેાવ  

          કયેર શોમ તેલા પ્રભાણત્રો ધયાલતાશોલા જોઇળે. આ તફકકે આવ ુપ્રભાણત્રન ધયાલતા ઉભેદલાયો ણ  

          અયજી કયી ળકળે, યાંત ુઆલા ઉભેદલાયોએ નનભણકુ વત્તાનધકાયી વભક્ષ કોમ્પપ્યટુયની ફેઝીક નોરેજની   

          યીક્ષા ાવ કમામન ુાં આવ ુપ્રભાણત્ર નનભણકુ ભેલતા શરેા અચકુ યજુ કયલાનુાં યશળેે. અન્મથા નનભણકુ   

          ભેલલાને ાત્ર થળે નફશ. તેભજ નનભણકુ વતાનધકાયી/ફોડમ  આલા ફકવવાભા ાં ઉભેદલાયોની વાંદગી યદ કયળે. 



જાહયેાતની સાભાન્મ જોગલાઈ 

૧. નાગહયકત્લ:-  

 

 બાયતના નાગયીક શોલા જોઇએ. 

 નોંધ :- જે ઉભેદલાયના ફકવવાભા ાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રક બાલનગય 

 ભશાનગયાલરકા નલચાયણાભા ાં રેળે અને જો નનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભા ાં આલળે તો  

        નનમભાનવુાય તેભના ાં ફકવવાભા ાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભચરાઉ નનભણકૂ આળે.  

 

૨.બયેરા અયીત્રક:- 

 

(૧) જો એક કયતા ાં લધ ુજાશયેાત ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયેક જાશયેાત ભાટે અરગ અરગ અયજી કયલાની 

યશળેે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે નનમત લફનાઅનાભત કેટેગયી ના ઉભેદલાયો રૂ। ૨૦૦               (ફ્રી 

નોન ફયપન્ડેફર) અને અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો એ રૂ। ૧૦૦. (ફ્રી નોન ફયપન્ડેફર) પી બયલાની યશળેે. 

(૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો રૂ। ૨૦૦ અયજી પી બયલાની યશળેે  

(૩) અયજી પી લગયની અલગ્રભ નકર નલચાયણાભા ાં રેલાભા ાં આલળે નશી. 

(૪) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશયેાતભા ાં અનાભત જગ્માઓ દળામલેર ન શોમ ત્મા ાં આલા ઉભેદલાયો 

લફનાઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને લફનઅનાભતના ધોયણો રાગ ુડળે. 

(૫)   અયજી ફ્રી કોઇણ વાંજોગોભા ાં યત કયલાભા ાં આલળે નશી.  
 

૩.ળૈક્ષલિક રામકાત:-  

 

(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભા ાં દળામલેર ળૈક્ષલણક રામકાત અયજી વલીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ધયાલતા શોલા 
જોઇએ. 

(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષલણક રામકાત ભાન્મ યનુનલનવિટી / વાંવથાભાથી ભેલેર શોલી જોઇએ. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યનુનલનવિટી / વાંવથાની ભાકમળીટ (ફધા જ લો / વેભેવટય) ની વલમાં પ્રભાલણત 

નકર યજુ કયલાની યશળેે. કોરેજના આચામમ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભા ાં આલળે નશી. 
(૪) ળૈક્ષલણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાયનો શક્ક દાલો વલીકાયલાભા ાં આલળે નશી. 

(૫) જાશયેાતભા ાં દળામલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે. તેલો તેભનો શક્કદાલો શોમ તો 

આલા ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રવથાનત કયતા આદેળો / અનધકૃતતાની નલગતો આલાની યશળેે. 

 

 
 
 
 
 
૪. ના લાાંધા પ્રભાિત્ર:- 

 



(૧) ગજુયાત વયકાયના વયકાયી / અધમવયકાયી /વયકાય શવતકના કોોયેળન / કાંનીઓભા ાં વેલા ફજાલતા 
અનધકાયીઓ / કભમચાયીઓ બાલનગય ભશાનગયાલરકાની જાશયેાતના વાંદબમભા ાં ફાયોફાય ઓંનરાઇન 

અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના નલબાગ/ ખાતા / કચેયીને અયજી કમામની તાયીખથી 
ફદન-7 ભા ાં અચકુ કયલાની યશળેે. જો ઉભેદલાયેના નનમોક્ટ્તા તયપથી અયજી ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ 

30 ફદલવભા ાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભા ાં આલળે તો તેઓની અયજી ના 
ભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભા ાં આલળે. 

(૨) કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભા ાં શોમ તેલા ઉભેદલાયે ખાતા ભાયપત 

ઓંનરાઇન અયજી ભોકરલાની યશળેે અથલા આ વાથે નનભણકુ અનધકાયી નુાં ના લા ાંધા પ્રભાણત્ર યજુ 

કયલાનુાં  યશળેે. 

(૩) ઉભેદલાયે વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભા ાં આલેર ના લા ાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે. 

(૪)        બાલનગય ભશાનગયાલરકાના કભમચાયીઓએ નામફ કનભશ્નય (એડનભન) નુાં ના ાં લા ાંધા  
             પ્રભાણત્ર (NOC)  ભેલીને જ અયજી કયલાની  યશળેે. 

 
 

૫.ગેયરામક ઉભેદલાય :- 

(૧) બાલનગય ભશાનગયાલરકા કે અન્મભશાનગયાલરકા અથલા અન્મ વયકાયી / અધમ વયકાયી / વયકાય 

શવતક્ટ્ની વાંવથાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેરા શોમ તો તેની નલગત અયજી ત્રકભા ાં 

આલાની યશળેે. જો ઉભેદલાયનો ગેયરામક નો વભમ ચાલ ુશળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ્દ થલાને 

ાત્ર ફનળે.  

(૨) પયજજમાતનનવ્રનુત્ત,રુખવદ,ફયતયપ:- 

અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા / વયકાય શવતક ની કાંની કે ફોડમ  કોોયેળન ભા ાંથી ક્યાયેમ ણ 

પયજીમાત નનવ્રનુત્ત, રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભા ાં આલેર શોમતો અયજીત્રકભા ાં તેની નલગત આલાની 

યશળેે  નનભણકુ ભળ્મા ફાદ આ ફાફત ધ્માન ઉય આલળે તો નનભણકુ યદ કયલાભા ાં આલળે.  

 

૬.અગત્મની જોગલાઈ:- 

(૧) બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાંદગી વનભનત ખયેખય બયલાાત્ર જગ્માઓની વાંખ્મા અને આલેર કુર 

અયજીઓની વાંખ્મા ધ્માને યાખી જે મોગ્મ જણાળે  તેલી કટ ઓપ ટકાલાયી નક્કી કયી ભેયીટમાદી તૈમાય કયી 

પકત ળોટમ લરવટેડ ઉભેદલાયો ને  તેઓના અવર પ્રભાણત્રો તેભજ અન્મ આનુાંગીક આધાયોની ચકાવણી 

કયલા ભાટે જાણ કયલાભા ાં આલળે અને ત્માયફાદ રેખીત યીક્ષા પે્રકટીકર ટેવટ ભાટે કોરરેટય ઇવય ુકયળે. 

પાઇનર ભેયીટ લરવટ મુભતુ  રેખીત યીક્ષા  પે્રકટીકર ટેવટભા ાં ભેર ભાકમવની ટકાલાયીને આધાયે તૈમાય 

કયલાભા ાં આલળે 

 

 

 

(૨)      આસીસ્ટન્ટ હાર્ડલેયએન્ર્ નેટલકીંગ એન્ીનીમય ભાટે મૂભતૂ રામકાત. વીધી બયતીથી ાંવદગીભા ાં 

નનભણુાંક થલા ભાટે ડીપ્રોભા ાં ઇન કોમ્પપ્યટુય અથલા ડીપ્રોભા ાં ઇન્પમભેળન ટેકનોરોજી અથલા ડીપ્રોભા ાં 

ઇરેક્ટ્રોનીકવ એન્ડ કોમ્પયનુનકેળન અને ૩લમનો અનબુલ અથલા ફી.ઈ /  ફી.ટેક ( આઇ.ટી / કોમ્પપ્યટુય / 



ઇરેક્ટ્રોનીકવ એન્ડ કોમ્પયનુનકેળન ) અને ૨લમનો અનબુલ અથલા એભ.વી.એ અને ૨લમનો અનબુલ 

રામકત ધયાલતો શોલો જોઇએ ઉભેદલાયોની ટકાલાયીને આધાયે રેખીત યીક્ષા / પે્રકટીકર ટેવટ ભેયીટ 

રીવટ તૈમાય કયલાભા ાં આલળે અને ૧(એક)જગ્મા બયલાાત્ર શોમ તેની વાભે વાંદગી વનભનત દ્વ્રાયા નક્કી 

કયલાભા ાં આલે તેટરા ઉભેદલાયોને રેલખત / પે્રકટીકર ટેવટ ભાટે કોરરેટય ઇવય ુકયલાભા ાં આલળે. ભેયીટ 

રીવટ કયતા વભમે અંતીભ િભે આલતા વભાન ગણુલાા તભાભ ઉભેદલાયોને રેલખત ફયક્ષા  પે્રકટીકર 

ટેવટ ભાટે કોર રેટય ઇવય ુકયલાભા ાં આલળે 

(૩) પાઇનર ભેયીટ લરસ્ટ તૈમાય કયતી લખતે મૂભતૂ રેખીત યીક્ષા  પે્રક્ટીકર ટેસ્ટના યીિાભન ુ 

             લેઇટેજ ૧૦૦% સો ટકા મજુફ ગિલાભાાં આલળે 

(૪) ઓનરાઇન અયજી કયતા ઉભેદલાયોએ અયજી પોભમભા ાં બયલાભા ાં આલેર ભાશીતી  નલગતોભા ાં કોઇ ભરુ કે ક્ષતી 

કયલાભા ાં આલેર શળે તો તે અયજી યદ ગણલાભા ાં આલળે અને આ ફાફતે કોઇ યજુઆત ધ્માને રેલાભા ાં 

આલળે નશી 
(૫) યનુનલનવિટી અથલા કોઇ વાંવથા ભાકમવ ટકાલાયીને ફદરે CPI / CGPA/ SGPA/ OGPA / ગે્રર્ દળાડલલાતી 

હોમ, તો તેલા ફકવવાભા ાં ઉભેદલાયે તે ભાકમવને યવુનલવસિટી અથલા સાંસ્થાના ભાન્મ સતુ્રભાાં ટકાલાયીભાાં 
ગિતયી કયી અયી પોભડભાાં ટકાલાયીજ દળાડલલાના યહળેે. જો કોઇ ઉભેદલાય અયી પોભડભાાં CPI / CGPA / 

SGPA / OGPA / ગે્રર્ દળાડલળે તો તેઓની અયી ધ્માને રેલાભાાં આલળે નહહ, જેની ઉભેદલાયોએ ખાસ 

નોંધ રેલી. 
 (૬) એથરેટીક્ટ્વ(રેક અને ફપલ્ડ યભતો વફશત),ફેડનભન્ટન,ફાવકેટફોર, ફિકેટ, ફુટફોર,શોકી, સ્વલભીંગ,                 

                ટેફર ટેનનવ, લોલરફોર, ટેનનવ, લેઈટ લરસ્્ટિંગ, યેસ્વરિંગ, ફોસ્ક્ટ્વિંગ, વાઈસ્ક્ટ્રિંગ, જીભનેસ્વટક, જુડો,    

                યાઈપર શફૂટિંગ, ખો-ખો, તીયાંદાજી,ઘોડેવલાયી, ગોાપેંક, નૌકા વધામ, ળતયાંજ, શને્ડફોરની યભતો-               

                ખેરકુદભા ાં યાષ્રીમ/આંતયયાષ્રીમ અથલા આંતય યનુનલનવિટી અથલા અલખર બાયત ળાા વાંઘ  દ્વાયા  

                મોજાતી વધામઓભા ાં પ્રનતનનનધત્લ કયેર શોમ તેલા ઉભેદલાયને વાંદગીભા ાં અગ્રતા ભાટે ઉભેદલાયે                  

                ભેલેર કુર ગણુના 0૫(ા ાંચ)% ગણુ ઉભેયી આલાભા ાં આલળે આ ભાટે ઉભેદલાયે  વયકાયે તા.૨૫-૨- 

                ૧૯૮૦ના ઠયાલ િભા ાંક:વી.આય.આય/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.૨ તથા તા.૧–૮- ૧૯૯૦ ના ઠયાલ િભા ાંક :  

                વી.આય.આય/1188/3644/ ગ.2 ભા ાં નનમત કમામ મજુફના વતાનધકાયીાવેથી નનમત નમનુાભા ભેલેર  

               જરૂયી પ્રભાણત્ર વનભનત ભા ાંગે ત્માયે યજુ કયલાનુાં યશળેે આવુાં પ્રભાણત્ર ધયાલનાય ઉભેદલાય જ યભતના ાં  

               ગણુ ભાટે શકદાય થળે 

 

 

 
 

. 
 

 

 
 



૭.રેખીતયીક્ષા/પે્રકટીકર ટેસ્ટ:- 

 

(૧)  રેખીતયીક્ષા / પે્રકટીકર ટેવટ બાલનગય ળશયેખાતે જ રેલાભા આલળે. ઉભેદલાયે ોતાના ખચે ઉસ્વથત 

થલાન ુયશળેે .  

(૨) વાંદગી ાભેર / પ્રતીક્ષા માદીભા ાં યાખલાભા ાં આલેર ઉભેદલાયોને અવર પ્રભાણત્રો યજુ કયલાની જાણ 

કયલાભા ાં આલળે. જો ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્રો નનમત થમેર વભમ ભમામદાભા ાં યજુ કયળે નશી તો તેઓનુાં 

નાભ વાંદગી માદી / પ્રનતક્ષા માદી ભા ાંથી યદ કયલાભા ાં આલળે, જેની ખાવ નોંધ રેલી. 

(૩) પ્રનતક્ષા માદી નનભણુાંક ત્ર ઇશ્ય ુકમામની તાયીખથી ૧(એક) લમ  સધુી અભરભા ાં યશળેે અને ત્માયછી તે 

આોઆ યદ ગણાળે. વાંદગી ાભેર ઉભેદલાયો શાજય ન થામ તે ફકવવાભા ાં જ પ્રનતક્ષા માદીભા ાંથી નનભણુાંક 

કયલાભા ાં આલળે. 

(૪) આ બયતી પ્રફિમા ફાફતે કનભશ્નયશ્રી, બાલનગય ભશાનગયાલરકા બાલનગય જે નનણમમ કયે તે આખયી 

અને ફાંધનકતામ યશળેેP 

 

 

 
કનભશ્નય 

બાલનગયભશાનગયાલરકા, 
       બાલનગય.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Online અયી કયલાની તથા અયી પી બયલાની યીત: 

 

આ જાહયેાતના સાંદબડભાાં બાલનગય ભહાનગયાલરકા દ્વાયા ઓન રાઇન અયી જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે.  ઉભેદલાય  

તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૭ ફોયે ૧૮:૦૦ કરાક થી તા ૧૩/૦૫/૨૦૧૭, ૨૩:૫૯ કરાક સધુીભા ાં http://ojas.gujarat.gov.in ય અયજી 

ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મજુફના Steps (૧) થી (૧૬) અનવુયલાના યશળેે. ConfirmationNumbe 

ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે. 

 

(૧)  વૌ પ્રથભ http://ojas.gujarat.gov.in ય જવ.ુ  

(૨) Apply Online Click કયવ.ુ આ પ્રભાણે click કયલાથી (૧) More Details તથા (૨) Apply Now ફટન દેખાળે. 

 વૌપ્રથભ More Details ય click કયીને જાશયેાતની ફધી જ નલગતોનો અભ્માવ ઉભેદલાયોએ કયલો. 

 અને ત્માયફાદ Apply Now ફટન click કયવુાં. 
(૩)     આસીસ્ટન્ટ હાર્ડલેયએન્ર્ નેટલકીંગ એન્ીનીમય ઉય click કયલાથી જગ્માની નલગતો  ભળે. 

(૪)  તેની નીચે Apply Now ય  click કયલાથી Application Format  દેખાળે. Application Format ભા ાં  વૌપ્રથભ 

“personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) નનળાની શોમ તેની નલગતો પયજજમાત બયલાની યશળેે.) 

“ personal Details” ભા ાં જ્મા ાં Mobile Number અને email ID ભા ાંગ્મા છે, તેની  નલગત રખલી જેથી જરૂય જણામે 

બાલનગય ભશાનગયાલરકા ઉભેદલાયનોવાંકમ  કયી ળકે. 

(૫)  Personal Details બયામા ફાદ Educational Details  બયલા ભાટે Educational Details ય Click કયવુાં અને ોતાની 

ળૈક્ષલણક નલગતો બયલી. 

(૬) Additional Qualification ય “ click” કયી Additional Qualification બયલી. 
(૭) Experience Details ય “ click” કયવ ુઅને Experience Details બયલી. લધ ુExperience ઉભેયલા ભાગતા  શોલ તો 

Add. More Exp. ય “ click” કયી Details બયલી. 

(૮) Additional Information ય “ click’’ કયી ત્મા ાં ભાફશતી બયલી. જે લધાયાનો અનબુલ ojas Module ભા ાં વભાનલષ્ટ ન 

થતો શોમ, તો વાદા કાગ ય ojas ભા ાં જણાવ્મા મજુફના અનબુલના કોઠા પ્રભાણે આે લધાયાના અનબુલની નલગત 

ઉભેયીને ભોકરલી. 

(૯) તેની નીચે “ self-Declaration” ભા ાં Yes/ No  ય  click  કયવ.ુ 

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

(૧૧) જો આની અયજીત્રકભા ાં કોઇ સધુાયા-લધાયા કયલાના શોમ તો Edit Applicationભા ાં જઇને કયી ળકાળે, આ સનુલધા 

અયજી Confirm કયતા ાં શરેા ઉરબ્ધ છે. એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ આ સનુલધા ઉરબ્ધ 

યશળેે 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 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 Formatભા ાં (15KB) વાઇઝ થી 

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


લધાયે નફશિં તે યીતે Computer ભા ાં શોલા જોઇએ.) “ Browse” Button ય click કયો શલે Choose File ના વિીનભા ાંથી જે 

પાઇરભા ાં .jpg Format ભા ાં તભાયો Photo Store થમેર છે તે પાઇરને ત્મા ાંથી Select કયો અને “ open” Button  ય 

click કયો શલે ફાજુભા ાં તભાયો Photo દેખાળે.  શલે આજ યીતે Signature ણ upload કયલાની યશળેે. 

(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 

દેખાળે. ઉભેદલાયે “Application preview “ ય Click કયી ોતાની અયજી જોઈ રેલી. અયજીભા ાં સધુાયો કયલાનો 

જણામ, તો Edit Application ઉય click કયીને સધુાયો કયી રલેો. અયજી confirm કમામ શરેા ાં કોઈણ પ્રકાયનો 

સધુાયો અયજીભા ાં કયી ળકાળે. યાંત,ુ અયજી confirm થઈ ગમા ફાદ અયજીભા ાં કોઈણ સધુાયો થઈ ળકળે નશીં. જો 

અયજી સધુાયલાની જરૂયના જણામ તો જ confirm application ય click કયવુાં. Confirm application ય click 

કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીનો બાલનગય ભશાનગયાલરકાભા ાં online વલીકાય થઈ જળે. અશીં confirmation 

number generate થળે જે શલે છીની ફધીજ કામમલાશી ભાટે જરૂયી શોમ ઉભેદલાયે વાચલલાનો યશળેે. Confirmation 

number નવલામ કોઈણનો ત્ર વ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં.Confirm થમેર અયજીત્રકની નપ્રન્ટ અચકુ કાઢી યાખલી.  

(૧૪) ઉભેદલાયોએ બયલાની અયજી પી નીચેના નલકલ્થી બયી ળકે છે.  

• ોવટ ઓફપવભા ાં :-વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે અને અનાભત કક્ષા ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે “Print 

Challan “ ઉય ક્ટ્રીક કયીને નપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઈને નજીકની કોમ્પપ્યટુયની સનુલધા ધયાલતી ોવટ ઓફપવભા ાં 

બાલનગય ભશાનગયાલરકાની પી +ોવટર વનલિવ ચાર્જ તા .૧૫/૦૫/૨૦૧૭ ,સધુીભા ાં બયલાની યશળેે અને પી 

બમામ  અંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશળેે. આ ચરણ તથા Confirm થમેર અયજીત્રક ઉભેદલાયે ોતાની ાવે 

વાચલીને યાખલાના યશળેે અને બાલનગય ભશાનગયાલરકા દ્રાયા ભાંગાલાલભા ાં આલે, ત્માયે જ અયજીત્રક લફડાણો 

વફશત તથા પી બયેરા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ફી. / વીડ ોવટથી ભોકરલાના યશળેે અથલા બાલનગય 

ભશાનગયાલરકાની કચેયીભા ાં રૂફરૂભા ાં આી જલાના યશળેે.  

 (૧૫)  દયેક જાશયેાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતા ાં, વાંજોગોલળાત, જો કોઈ ઉભેદલાયે એક થી લધ ુઅયજી 

કયેર શળે તો છેલ્રી “ Confirm" થમેર અયજી,તેની વાથે નનમત પી બયેર શળે, તો તે ભાન્મ ગણાળે અને અગાઉની 

અયજી યદ ગણલાભા ાં આલળે અગાઉની અયજી વાથે બયેર પી છેલ્રી “Confirm “ થમેર અયજી વાભે ગણલાભા ાં 

આલળે નફશ જો ઉભેદલાયે છેલ્રી “confirm “ થમેર અયજી વાથે નનમત પી બયેર નફશ શોમ તો આ ઉભેદલાયની નનમત 

પી વાથે ની “ Confirm “ થમેરી છેલ્રી અયજી ભાન્મ ગણલાભા ાં આલળે . જો ઉભેદલાયે એક થી લધ ુઅયજી વાથે પી 

બયેર શળે તો તે ફયપાંડ કયલાભા ાં આલળે નફશિં. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



અયી પી : 
 

(૧) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયી ોવટ ઓપીવભા ાં રૂ। ૨૦૦/- તથા અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોએ ોવટ ઓફપવભા ાં 
રૂ।  ૧૦૦/- બાલનગય ભશાનગયાલરકાની પી + ોવટર વનલિવ ચાર્જ બયલાનો યશળેે. અને પી બમામ અંગેનુાં ચરણ 

ભેલલાનુાં યશળેે.  

  

(૨) પી બમામ લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશી શોમ તેલા ઉભેદલાયને કોઇ ણ વાંજોગોભા ાં રેખીત 

યીક્ષા/પે્રકટીકર ટેવટભા ાં ફેવલા દેલાભા ાં આલળે નશી. આ પી પક્ટ્ત ોવટ ઓપીવ દ્વાયા જ વલીકાયલાભા ાં આલળે, 

યોકડભા ાં, ડીભાન્ડ ડ્રા્્થી, ઇસ્ન્ડમન ોવટર ઓડમય કે ે ઓડમયના વલરૂભા ાં આ પી વલીકાયલાભા ાં આલળે નશી. જેની 

ઉભેદલાયોએ ખાવ નોંધ રેલી. 

ઉભેદલાયોને ખાવ જ્ણાલલાનુાં કે, અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી દયમ્પમાન કોઇ ઉભેદલાય, આ જગ્મા 

ના બયતી નનમભો, તથા જાશયેાતની જોગલાઇઓ મજુફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલભુ ડળે તો તેભની 

ઉભેદલાયી કોઇ ણ તફકે્ક યદ કયલાભા ાં આલળે. 

 

નોંધ આસીસ્ટન્ટ હાર્ડલેયએન્ર્ નેટલકીંગ એન્ીનીમય કુર- ૦૧ જગ્માના બયતી નનમભો, રેખીત યીક્ષા / પે્રકટીકર ટેવટનો 

અભ્માવિભ, અયજીત્રક વાથે જોડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રોની નકર, લમ ભમામદાભા ાં છુટછાટ, અયજી કમા વાંજોગોભા ાં યદ 

થલાને ાત્ર છે તેની નલગતો, ફયનળષ્ટ-‘ક’ નો નમનૂો, વયકાયી કભમચાયીએ યજુ કયલાના ના-લા ાંધા પ્રભાણત્રનો નમનૂો અને 

જાશયેાતની અન્મ લધ ુ નલગતો બાલનગય ભશાનગયાલરકાની કચેયીના નોટીવફોડમ  અને બાલનગય ભશાનગયાલરકા ની 

લેફવાઇટ www.bmcgujarat.com ઉય જોલા ભળે.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.bmcgujarat.com/


સાંદગી ાભેર / પ્રવતક્ષામાદીભાાં સભાલેળ થમેર ઉભેદલાયોએ રુફરુ મરુાકાત સભમે નીિે મજુફ 

અસર પ્રભાિત્રો તથા તેની નકર યજુ કયલાની યહળેે. 

જાશયેાત િભા ાંક  :-   BMC/૨૦૧૭૧૮/૨ 
 

જગ્માનુાં નાભ  આસીસ્ટન્ટ હાર્ડલેયએન્ર્ નેટલકીંગ એન્ીનીમય કુરજગ્મા–૦૧ 
 

(આ માદી પક્ટ્ત ઉભેદલાયોને ભદદરૂ થલા ભાટે છે. અથમઘટનના પ્રવાંગે જાશયેાતની જોગલાઇ તથા યીક્ષા નનમભોની 

જોગલાઇ ધ્માને રેલાની યશળેે.) 

૧ એવ.એવ.વી./એચ.એવ.વી.ની ભાકમળીટ તથા ફોડમના પ્રભાણત્રની નકર કે જેભા ાં જન્ભતાયીખ દળામલેર શોમ 

તેની નકર યજુ કયલાના યશળેે. (ળાા છોડયાના S.L.C. પ્રભાણત્રભા ાં તપાલત ભાન્મ ગણાળે નશીં.) 
૨ ઉભેદલાયે નાભભા ાં પેયપાય કયેર શોમ તો તેના યુાલાની નકર યજુ કયલાના યશળેે. 

૩ વકુર રીલીંગ વટી ની નકર યજુ કયલાના યશળેે. 

૪ અનસુલુચતજાનત (S.C) , અનસુલુચત જનજાનત(S.T) , વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાતલગમ(OBC) 

ભાટે વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયલાના યશળેે. 

૫ ળૈક્ષલણક રામકાતના વાંદબમભા ાં જાશયેાતભા ાં દળામલેર વીધી બયતીથી ાંવદગીભા ાં નનભણુાંક થલા ભાટે વીધી 

બયતીથી ાંવદગીભા ાં નનભણુાંક થલા ભાટે ડીપ્રોભા ાં ઇન કોમ્પપ્યટુય અથલા ડીપ્રોભા ાં ઇન્પમભેળન ટેકનોરોજી 

અથલા ડીપ્રોભા ાં ઇરેક્ટ્રોનીકવ એન્ડ કોમ્પયનુનકેળન અને ૩લમનો અનબુલ અથલા ફી.ઈ /  ફી.ટેક ( આઇ.ટી / 

કોમ્પપ્યટુય / ઇરેક્ટ્રોનીકવ એન્ડ કોમ્પયનુનકેળન ) અને ૨લમનો અનબુલ અથલા એભ.વી.એ અને ૨લમનો 

અનબુલ રામકત ધયાલતો શોલો જોઇએ.તભાભ રામકાત ધયલતા શોમ તેના તભાભ પ્રભાણત્રો અને યીક્ષાની 

ભાકમળીટ  ની નક્ટ્ર યજુ કયલાના યશળેે. 

૬ કોમ્પપ્યટુયના ઉમોગ અંગેની ામાની જાણકાયી ધયાલતો શોમ તેના આધાયો યજુ કયલાના યશળેે. 

૭ વયકાયી કભમચાયીના ફકવવાભા ાં રેખીત યીક્ષા/પે્રકટીકર ટેવટવભમે વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા નનમત નમનુાભા ાં 
આલાભા ાં આલેર ના-લા ાંધા પ્રભાણત્રની નકર અચકુ યજુ કયલાની યશળેે. અન્મથા રેખીત યીક્ષા/પે્રકટીકર 

ટેવટભા ાં પ્રલેળ ભળે નશીં. (વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા:૦૮–૧૧-૮૯ ના ફયત્રથી નનમત થમેર નમનુા 
મજુફ) 

 

આ તફકે્ક ઉભેદલાયોનુાં ખાવ ધ્માન દોયલાભા ાં આલે છે કે અનબુલે એભ જ્ણામ છે કે, અયજીત્રક વાથે લફડલાના લફડાણો / 

પ્રભાણત્રો લગેયે અંગે યૂતી કાજી ઉભેદલાયો દ્વાયા રેલાભા ાં આલતી શોતી નથી. ઉભેદલાયોને જણાલલાભા ાં આલેર 

પ્રભાણત્રો ૈકી કોઇક પ્રભાણત્રો લફડલાના યશી જતા ાં શોમ છે, કે પ્રભાણત્રો જાશયેાતભા ાં આેરી સચૂના મજુફના શોતા 

નથી. આલા પ્રવાંગોએ બાલનગય ભશાનગયાલરકા તેઓની અયજી યદ કયલી ડે છે. આ પ્રકાયની ફાફત આના કેવભા ાં 

ન ફને તે ભાટે અયજી બાલનગય ભશાનગયાલરકાભા ાં યજુ કયતા ાં શરેા ાં આ અંગે યૂતી કાજી યાખી. ચકાવણી કયીને જ, 

તે અયજી વાથે આના તયપથી યજુ કયલાભા ાં આલે તે જોલા જણાલલાભા ાં આલે છે. 

 

 



 

 

ફયનળષ્ટ-ક 

બાલનગય ભશાનગયાલરકાની નોકયીભા ાં / ઉચ્ચ  ળૈક્ષલણક વાંવથાઓભા ાં પ્રલેળભા ાં અનાભતનો રાબ રેલા ભાટે 

અયજી કયતી લખતે વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગમના ઉભેદલાયોએ યજુ કયલાના પ્રભાણત્રનો 
નમનુો......... 

 

        આથી પ્રભાલણત કયલાભા ાં આલે છે કે................................ જીલ્રાના.................................. 
તાલકુાના................................ ગાભના શ્રી/કુ.................................. ના તુ્ર/તુ્રી...................... જ્ઞાનતના છે. જેને 

ગજુયાત વયકાયના વભાજ કલ્માણ અને આફદજાનત નલકાવ નલબાગના તા.1-4-78ના ઠયાલ નાંફય-

ફકય/1079/13734/શ. તેભજ ત્માય ફાદના લખતો લખતના સધુાયા/લધાયાથી વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક યીતે 

છાતલગમ તયીકે જાશયે કયેર છે. 

 

        શ્રી....................................... અને /અથલા તેભનુાં કુટુાંફ વાભાન્મ યીતે ગજુયાત યાજ્મના........................... 

જજલ્રાના યશીળ છે. આથી એ ણ પ્રભાલણત કયલાભા ાં આલે છે કે તે/તેણીનો ગજુયાત વયકાય ના વાભાજીક ન્મામ 

અને અનધકાફયતા નલબાગના તા.01-11-1995 ના ઠયાલ િભા ાંક: વળમ-1194-109-અ વાથેના ફયનળષ્ટ થી નનમત 

કયલાભા ાં આલેર ઉન્નત લગો (ફિનભરેમય) ની વ્મફકત/જુથભા ાં વભાલેળ થતો નથી. 

તાયીખ:......................                                       વક્ષભ અનધકાયીની વફશ, 

 

(વીર)                                   શોદ્દો: 

 

નોંધ: 

ક)  ઉય દળામલેર વાભાન્મ યીતે ળબ્દનો અથમ રોક પ્રનતનનનધત્લ અનધનનમભ-19 (યીપે્રન્ઝન્ટેળન ઓપ  

ધીલ્વ એકટ,1950) ની કરભ-20ભા ાં જણાવ્મા મજુફનો જ યશળેે. 

 

ખ)  આલા ાં જાનત પ્રભાણત્રો આ જ યાજ્મનત્રત અનધકાયીઓભા ાં આલા પ્રભાણત્રો આ જ નમનુાભા ાં  
યાંત ુજજલ્રા ભેજીવરેટ અથલા વક્ષભ અનધકાયીની પ્રનતવશીલાા શોલા જોઇએ.(યાજમ નત્રત અનધકાયીઓ 

દ્વાયાઆલાભા ાં આલેરા અને જજલ્રા ભેજીવરેટ /વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા ખયાઇ કયલાભા ાં આલેરા (અટેવટેડ) 

પ્રભાણત્રો યુતા ાં ગણલાભા ાં આલળે નફશ.) 

 



    

ના-લાાંધા પ્રભાિત્રનો નમનૂો 

િભા ાંક:    

        વા.લ.નલ.ના તા: 8-11-89 ના ફયત્ર િભા ાંક: એપાઓ-એ-1088-3940-ગ-2 થી નનમત કયલાભા ાં આલેર 

પ્રભાણત્ર 

 

પ્રભાિત્ર 

        આથી પ્રભાલણત કયલાભા ાં આલે છે કે શ્રી ............................... આ ખાતાભા ાં તા............................. થી વતત 

જગ્મા ય કાભ કયે છે. 

જગ્માનુાં નાભ..................................................................................................... 

2.     એ ણ પ્રભાલણત કયલાભા ાં આલે છે કે જ્માયે તેઓની વયકાયભા ાં પ્રથભ નનભણુાંક કયલાભા ાં આલી શતી ત્માયે  

     તેઓએ જે જગ્મા ભાટે અયજી કયી છે તે  જગ્મા ભાટે નનમત કયલાભા ાં આલેર ઉરી લમભમામદાની અંદય     

     શતા અને તેઓની નનભણુાંક ભાન્મ ધ્ધતી દ્વાયા શાંગાભી/કામભી યીતે કયલાભા ાં આલી છે. 

3.    જ્ગ્માનુાં નાભ:..................................................... (લગમ-.............) જે જગ્મા ભાટે શ્રી/ શ્રીભતી.............  

    ................................................................... એ અયજી કયી છે તે બાલનગય ભશાનગય ારીકા દ્વાયા  

     નલચાયણાભા ાં રેલાભા ાં આલે તો આ ખાતાને શયકત વયખુાં નથી 

 

ખાતાના લડા 

વથ:          શોદ્દો 
તાયીખ : 

 

પ્રનત, 

શ્રી................................................. 
..................................................... 

.................................................... 

નકર યલાના :-         

 


