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ભાળનગર મષાનગરાલકા - ભાળનગર. 

જાષેરાત ક્રમાાંક :- /BMC/૨૦૨૦૨૧/૧૪ ભાળનગર મષાનગરાલકા ના  “ગાયનેકોોલિસ્ટ ” વંલગગની શાર ખારી યશેર તથા 

બવલષ્મે ખારી ડનાય જગ્માઓ  વીધી બયતીથી બયલા ભાટે  http://ojas.gujarat.gov.in લેફવાઇટ ય તા.૦૧ /૦૨/૨૦૨૩, ૧૪:૦૦ 

કરાક થી તા. ૨૧/૦૨/૨૦૨૩  ૨૩:૫૯ કરાક વુધીભાં ઓન રાઇન ઈભેદલાયી કન્પભગ કયલા જણાલલાભાં અલે છે 

િગ્યાન ાં નામ :- ગાયનેકોોલિસ્ટ    

શીધી ભરતીથી િગ્યાઓ ભરળાન ાં માલષતી દાાળત ાં ત્રક . 
 

ક્રમ િગ્યાન ાં નામ 
ય - શી .એચ.શી. ય -ી .એચ.શી. 

ભરળા ાત્ર ક  િગ્યાઓ 

૧ ગાયનેકોોલિસ્ટ ૩ ૦ 3 

૧.ૈક્ષલિક ાયકાત :- 

 ગાયનેકોોલિસ્ટ 

(૧) શરકાર માન્ય ય લનળશીટીમાાંથી  ( ઈન્ડીયન મેડીક કાઉન્શી એક્ટ -૧૯૫૬મ િબ) એમ.ડી 

(ઓબ્સ્સ્ટરેક & ગાયનેકોોલિ) અથળા ોસ્ટ ગ્રજે્ય એટ લડપ્ોમા ઇન ઓબ્સ્સ્ટરેક &ગાયનેકોોલિ 

અથળા એમ .એશ. (ઓબ્સ્સ્ટરેક&ગાયનેકોોલિ) અથળા ડી.એન.બી  (ઓબ્સ્સ્ટરેક&ગાયનેકોોલિ) ની 

રીક્ષા ાશ કરેી ષોળી િોઇએ  અને શરકારી કે અધાશરકારી અથળા કોઇિ શાંસ્થામાાં બે ળવાની 

કામગીરીનો અન ભળ. 

(૨)  ગ િરાત મેડીક કાઉન્શી એક્ટ-૧૯૬૭ ષેઠલ રજીસ્ટરેન કરે ષોળ ાં િોઈએ.    

(૩) કોમ્પપ્ય ટર અાંગેન ાં જ્ઞાન ધરાળતો ષોળો િોઇએ .  

(૪)  ગ િરાતી અને લષન્દીન ાં  રત  જ્ઞાન ધરાળતો ષોળો િોઇએ . 
 

૨.ગાર ધોરિ :- 

(૧) પ્રથમ બે ળવષનો શમયગાલો પ્રોબેનનો રષેે . પ્રોબેનનો શમયગાલો શંતોવકરક રીતે ૂર્ષ થયેથી 

શાતમાં  ગારંચ  મજુબ ે –મેલરિ ક્શ ેળ-૧૧ સ્કે ૬૭૭૦૦ -૨૦૮૭૦૦  લનય લમત લનમર્ૂંક મેલળળાને  

ાત્ર થે. 

૩. ઉાંમર :- 
 

  અરજી લસ્ળકારળાની છેલ્ી તારીખનાં રોજ ઉંમર ૩૫ ળવષથી ળધુ ન ષોળી જોઇએ. 

૪.લમભમાગદા:-  

 (૧) ૧૮ લગથી ઓછી ઉંભયનો ને ૩૫ લગથી લધુ ઉંભયનો ન શોલો જોઆએ બાલનગય  

ભશાનગયાવરકાના કભગચાયીઓને ઈભયનો ફાદ રાગુ ડળે નવશ . યંતુ વધકતભ લમભમાગદા ૪૫ લગની યશેળે. 

               (૨)  ભૂ ગુજયાતના શોમ તેલા નાભત લગગના ઈભેદલાયો(અર્થથક યીતે નફા લગગ વવશત) તભાભ ભવશરા વલકરાંગ  

ઈભેદલાયોને ઈરી લમભમાગદાભાં વનમભોનુવાય નીચે ભુજફની  છુટછાટ ભલા ાત્ર યશેળે .(ક્ર્ભ નં ૫ ના કોષ્ટકભાં દળાગલેર 

નાભત જગાની વલગતો નુવાય જે જગા બયલાાત્ર છે તે જ નાભત લગગના ઈભેદલાયોને વનમભાનુવાયની છુટછાટ 

ભલાત્ર થળે. જેની નોધ રેળો.) 

  ૧. વાભાન્મ ભવશરા ઈભેદલાયોને     ૫ લગ 

  ૨. નાભત લગગના ુરૂ ઈભેદલાયોને    ૫ લગ 

૩. નાભત લગગના ભવશરા ઈભેદલાયોને    ૧૦ લગ  

૪. વાભાન્મ લગગના વલકરાંગ ુરૂ ઈભેદલાયોને    ૦૫ લગ  

૫. વાભાન્મ લગગના વલકરાંગ ભવશરા ઈભેદલાયોને   ૧૦ લગ  

૬. નાભત લગગના વલકરાંગ ુરૂ ઈભેદલાયોને    ૧૦ લગ  

૭. નાભત લગગના વલકરાંગ ભવશરા ઈભેદલાયોને   ૧૫ લગ 
   

  ૪. ભાજી વૈવનક ઈભેદલાય ભાટે :- 

(૧) ભાજી વૈવનક ઈભેદલાયોને ઈરી લમભમાગદાભાં વયકાયશ્રીના  ધાયાધોયણ  ભુજફ    છુટછાટ ભલાાત્ર છે .  

(૨) ઈભેદલાય ોતે જ ભાજી વૈવનક શોલા જોઆએ , ભાજી વૈવનક ઈભેદલાયોએ યજીત્રકભાં તથા રયવળષ્ટભાં ભાજી વૈવનક 

તયીકે પયજ ફજાવ્માના વભમગાાની વલગતો અલાની યશેળે . ભાજી વૈવનક ઈભેદલાયે વજલ્રા વૈવનક કલ્માણ ને 

ુનઃલવલાટ કચેયી દ્વ્રાયા વનમત નભુના ભુજફનંુ કામદા દ્વ્રાયા વધકૃત કયેર વધકાયીની વવશલાંુ , વળસ્ત્ત્રદોભાં 

ઈભેદલાયના નોકયીના વભમગાા દળાગલતંુ પ્રભાણત્ર બાલનગય ભશાનગયાવરકા વભક્ષ ભાંગણી થમેથી યજુ કયલાનંુ યશેળે . 

જો ઈભેદલાયે તેની ઓનરાઆન યજીભાં ભાજી વૈવનક કેટેગયીભાં ક્રીક કયેર શોમ ને બવલષ્મભાં બાલનગય 

ભશાનગયાવરકા દ્વ્રાયા ભાંગણી કયામ ત્માયે જો ઈભેદલાય ભાજી વૈવનક તયીકેના વધકૃત અધાય ુયાલાયજુ કયલાભાં 
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વનષ્પ જામ તેલા વંજોગોભાં ઈભેદલાયનો ભાજી વૈવનક તયીકે નોકયી ભેલલા ંગેનો શક્કદાલો ધ્માને રેલાભાં અલળે નશી 

ને ભાજી વૈવનક ભાટે ઠયાલેર ભેયીટ ન્લમે વંદગી થમેર શળે તો વંદગી / વનભણંક યદ કયલાભાં અલળે . જેની 

ઈભેદલાયે નોધ રેલી. 

(૩)   તભાભ કેટેગયીના ઈભેદલાયોને ઈરી લમભમાગદાભાં  ભલાાત્ર છૂટછાટ વાથેની ઉંભય વનમત,  તાયીખે કોઇણ વંજોગોભાં  

૪૫ લગ કયતાં લધલી જોઇએ નશીં. 

    (૪)  તભાભ ઈભેદલાયોના રકસ્ત્વાભાં લમ ભમાગદા, ળૈક્ષવણક રામકાત, નુબલ ને નોન રિવભવરમયવર્ટટરપકેટ યજી કયલાની  

છેલ્રી તાયીખની વસ્ત્થવતએ ધ્માનભાં રેલાભાં અલળે. 

 

નોંધ :-  

(૧) નાભત કક્ષાના ઈભેદલાયો વફનનાભત જગ્મા ભાટે યજી કયી ળકળે યંતુ તેભને વંદગી ભાટેના ધોયણો વફનનાભત 

કક્ષાના રાગુ ડળે. 

(૨) ઉંભય યજી સ્ત્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજની ગણલાભાં અલળે. 

    ૫. નાભત જગ્માઓની વલગત 

કુર 

જગ્મા  

વફન નાભત અર્થથક યીતે છાત 

લગગ 

નુવુવચત જાવત 
 

નુવુવચત જનજાવત 
 

વાભાવજક ને 

ળૈક્ષણીક યીતે છાત 

લગગ 
 

 વાભાન્મ ભવશરા વાભાન્મ ભવશરા વાભાન્મ ભવશરા વાભાન્મ ભવશરા વાભાન્મ ભવશરા 

૩ 
 

૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ 

  

-  વયકાયશ્રીની  સ્ત્થામી  પ્રલતગભાન  વુચનાઓ  ભુજફ  અ  વંલગગની  કુર  ખારી જગ્માઓ ૈકી  નુવુવચત  જાવત(S.C.), નુવુવચત 

જનજાવત(S.T.) , વા.ળૈ..લગગ(S.E.B.C.) ને અર્થથક યીતે છાત લગગ (E.W.S) નાભત યાખલાભાં અલળે. 

-  તદઈયાંત () ભાજી વૈવનક ભાટે જે -તે કેટેગયીભાં ૧૦ ટકા જગ્માઓ ને (ફ) ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયો ભાટે ૩ ટકા 

જગ્માઓ નાભત યખલાભાં અલળે. 

- ઈયોક્ત  કેટેગયીનાં ઈભેદલાયોને વયકાયશ્રીના વનમભાનુવાય ઉંભયભાં છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે . 

 

(૧) ભવશરા ઈભેદલાયો ભાટે : - 

 

 જાશેયાતભાં જે તે કેટેગયીભાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભવશરા ઈભેદલાયો ભાટે ૩૩ ટકા નાભત શોમ ત્માયે ભવશરા ઈભેદલાયોની નાભત 

જગ્માઓ વવલામ ફાકી યશેતી જગ્માઓ પકત ુરૂ ઈભેદલાયો ભાટે નાભત છે તેભ ગણાલાનંુ નથી , અ જગ્માઓ ઈય ુરૂ તેભજ 

ભવશરા ઈભેદલાયોની વદંગી ુરૂ ઈભેદલાય ભાટે ઠયાલેર ભેયીટ ના ધોયણે વલચાયણા થઆ ળકે છે . અ જાશેયાત ન્મલે ુરૂ તેભજ 

ભવશરા ઈભેદલાયો યજી કયી ળકે છે . ( દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભવશરા ઈભેદલાયો ભાટે નાભત છે યંતુ ફાકી 

યશેતી ૦૭ જગ્મા વાભે ભવશરા ઈભેદલાય, ુરૂ ઈભેદલાય ભાટે ઠયાલેર ભેયીટના ધોયણે ણ વંદગી ાભી ળકે છે .) 

 ભવશરા નાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભવશરા ઈભેદલાય ઈરબ્ધ નશીં થામ તો , તે જગ્મા વંફવધત કેટેગયી ( જનયર, એવ.વી, 

એવ.ટી, એવ.આ.ફી.વી., ઇ.ડફલ્મુ.એવ.) ના ુરૂ ઈભેદલાયથી બયલાભાં અલળે. 

 

(૨) વલધલા ઈભેદલાયો ભાટે :- 

(૧) ઈભેદલાય વલધલા શોમ તો યજીત્રકભાં તે કોરભ વાભે શા લશ્મ રખલું ન્મથા રાગુ ડતંુનથી એભ દળાગલલું  

(૨) વલધલા ઈભેદલાયે  જો ુન:રગ્ન કયેર શોમ તો યજીત્રકભાં તે કોરભ વાભે શા લશ્મ રખલું ન્મથા રાગુ ડતંુ નથી 

એભ દળાગલલું 

(૩) વલધલા ઈભેદલાયે ુન :રગ્ન કયેર ન શોમ ને વલધલા ઈભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા આચ્છતાશોમતો ,ઈભેદલાયે વનભણંક 

વતાવધકાયી/બાલનગય ભશાનગયાવરકા વભક્ષ પ્રભાણત્ર ચકાવણી વભમે ુન :રગ્ન કયેર નથી તેલું  એપીડેવલટ ચુક યજુ 

કયલાનંુ યશેળે. 

(૪) વલધલા ઈભેદલાયને  વયકાયશ્રીની પ્રલતગભાન જોગલાઆ ભુજફ રેવખત યીક્ષાભાં તેઓએ ભેલેર કુર ગુણના ાંચ ટકા ગુણ 

ઈભેયલાભાં અલળે. 

(૫) કોઆણ ભવશરા ઈભેદલાય જાશેયાત ભાટે યજી કયે તે વભમે  વલધલા ન શોમ , યંતુ યજી કમાગ ફાદથલા જાશેયાત 

પ્રવવધ્ધ થમાની છેલ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ થલા બયતી પ્રરિમાના કોઆણ તફક્કે વલધલા ફને ને તે ંગે જરૂયી 
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દસ્ત્તાલેજી ુયાલાઓ યજુ કયે તો તેની યજુઅત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રરિમાના જે ણ તફક્કા ફાકી શોમ તે 

તફક્કાથી જ તેલા ભવશરા ઈભેદલાયોને વલધલા ભવશરા ઈભેદલાય તયીકેના રાબ અલાભાં અલળે.  

 

(૩) માજી શૈલનક ઉમેદળારો માટે :-     

 ઈભેદલાય ોતે જ ભાજી વૈનીક શોલા જોઆએ . 

 ભાજી વૈવનક ભાટે વનમભાનુવાય ૧૦ %  જગ્મા નાભત છે . ભાજી વૈવનક કેટેગીયીભાં વંદ થમેર ઈભેદલાયોને તેઓની વંફંવધત જે તે 

કેટેગયી (જનયર, એવ.વી, એવ.ટી, એવ.આ.ફી.વી.આ.ડબ્લ્મુ.એવ.) વાભે    વયબય કયલાભાં અલળે ભાજી વૈવનકની નાભત જગ્માઓ 

ભાટે રામક ભાજી વૈવનક ઈભેદલાય નશી ભે તો    તે જગ્મા જે તે કેટેગયીનાં ન્મ રામક ઈભેદલાયથી બયલાભાં અલળે . 

 

(૪) ળાયીરયક ળક્તતા ધયાલતા ઈભેદલાયો ભાટે :- 

 ળાયીરયક ળક્તતા ધયાલતા ઈભેદલાયોની નાભત યાખેર ૩ ટકા જગ્માઓ વાભે વંદગી ાભેર ઈભેદલાયને જે તે કેટેગયી વાભે 

વયબય કયલાભાં અલળે. ળાયીરયક ળક્ત વ્મરકતઓ ભાટે જગ્માઓ નાભત યાખલા ફાફતે નીચે ભુજફની જોગલાઆ થમેર છે . 

 

ક્ર્ભ વલકરાંગતાની કેટેગયી 
નાભત જગ્માની 

ટકાલાયી 
વલકરાંગતાની પ્રકાય 

૧ શરનચરનની ળક્તતા થલા 

ભગજનો રકલા  

૩.૦ 

OL 
(OL- one leg affected ( R or L ) 

a. Impaired reach 
b. Weakness of grip 
c. Ataxic 

 

ભોડયેટ એટરે કે ૪૦ ટકા કે તેથી લધુ ને ૭૫ ટકા કે તેથી ઓછી વલકરાંગતા   

 

 

  ળાયીરયક ળક્તતા ધયાલતા ઈભેદલાયોએ યજીત્રકભાં ચોકકવ ભાવશતી અલાની યશેળે . 

 ૪૦ ટકા કે તેથી લધુ ને ૭૫ ટકા કે તેથી ઓછી ળાયીરયક ળક્તતા ધયાલતા શોમ તેલા ઈભેદલાયોને જ  

ળાયીરયક ળક્તતાનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે . 

 ળાયીરયક ળક્તતા ધયાલતા ઈભેદલાય ભાટે વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના  તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ના યીત્ર િભાંક :-

યચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-૨ થી વનમત થમેર નભુનાભાં વયકાયી શોસ્ત્ીટરના વુવપ્રટેન્ડેન્ટ/વવલીર વજગન/ભેડીકર ફોડગ દ્રાયા 

અલાભાં અલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ ગણલાભાં અલળે . તેભજ અ વર પ્રભાણત્ર વનભણંક વધકાયી /બાલનગય 

ભશાનગયાવરકા વભક્ષ યજુ કયલાભાં નવશ  અલ,ે તેલા રકસ્ત્વાભાં  જે-તે ઈભેદલાયને  ળાયીરયક ળક્ત ઈભેદલાય તયીકેનો રાબ ભલા 

ાત્ર થળે નવશ ને વંદગી /વનભણંક યદકયલાભાં અલળે . ળાયીરયક ળક્તતા ધયાલતા ઈભેદલાયે ઓનરાઇન યજીભાં ળક્તતા 

પ્રકાય,પ્રભાણત્ર નંફય ને તાયીખ મોગ્મ કોરભભાં ચુક દળાગલલાના યશેળે . 

 ળાયીરયક ળક્તતાની જગ્મા જેતે કેટેગયીની જગ્મા વાભે વયબય કયલાભાં અલળે .જો ળાયીરયક ળક્તતાના રકસ્ત્વાભાં જે તે કેટેગયી 

ભાટે વનમભાનુવાય નાભત યાખલાભાં અલેર જગ્માઓ વાભે રામક ઈભેદલાય ઈરબ્ધ નવશ થામ તેલા રકસ્ત્વાભાં તે જગ્માઓ જે તે 

કેટેગયીના ન્મ ઈભેદલાયોથી બયલાભાં અલળે. 

 

(૫)વાભાજીક ને ળૈક્ષવણક છાત લગગના ઈભેદલાયો ભાટે:- 

 વાભાજીક ને ળૈક્ષવણક છાત લગગના ઈભેદલાયોએ ઈન્નત લગગભાં વભાલેળ ન થતો શોલા ંગેનંુ  વાભાવજક  

ન્મામ ને વધકારયતા વલબાગના તા .૦૬-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલથી વનમત થમેર  યીવળષ્ટ – (ક) ભુજફનંુ  થલા ઈકત વલબાગના 

તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦ ના ઠયાલથી  વનમત કયામેર ગુજયાતી નભૂના યીવળષ્ટ-૪ ભુજફનંુ પ્રભાણત્ર  યજુ કયલાનંુ યશેળે .  

 તાયીખ ૦૧-૦૪-૨૦૨૧ ના યોજ કે ત્માયફાદ આસ્ત્મું થમેર ઈન્નત લગગભાં વભાલેળ ન થતો શોલા ંગેના  

પ્રભાણત્રની ભશત્તભ લવધ આસ્ત્મુંથમા લગ વવશત ત્રણ નાણાંકીમ લગની યશેળે . યંતુ અલુ પ્રભાણત્ર  

ઓનરાઆન યજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ વુધીભાં આસ્ત્મું થમેર  શોલું જોઆએ . 

 

(૬) કોમ્પ્મુટયની જાણકાયી :-  

ઈભેદલાય યાજમ વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા -૧૩/૮/૨૦૦૮ ના વયકાયી ઠયાલ નં .વીઅયઅય-૧૦-

૨૦૦૭-૧૨૦૩ ૨૦-ગ-૫ , થી નકકી કયેર ભ્માવિભ ભુજફ કોમ્પ્મુટય ંગેનુ ફેઝીકનોરેજ ધયાલતા શોલા ંગેનંુ કોઆણ ભાન્મ 
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તારીભી વંસ્ત્થાનંુ પ્રભાણત્ર / ભાકગળીટ ધયાલતા શોલા જોઆએ થલા વયકાય ભાન્મ મુવનલવીટી થલા વંસ્ત્થાભાં કોમ્પ્મુટય જ્ઞાન 

ંગેના કોઆણ ડી્રોભાં/ડીગ્રી કે વટીરપકેટ કોવગ કયેર શોમ તેલા પ્રભાણત્રો થલા ડીગ્રી કે ડી્રોભાં ભ્માવિભભાં કોમ્પ્મુટય એક 

વલમ તયીકે શોમ તેલા પ્રભાણત્રો થલા ધોયણ -૧૦ થલા ધોયણ-૧૨ ની યીક્ષા કોમ્પ્મુટયના વલમ વાથે ાવ કયેર શોમ તેલા 

પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઆળે . અ તફકકે અલુ પ્રભાણત્ર  ન ધયાલતા ઈભેદલાયો ણ યજી કયી ળકળે , યંતુ અલા ઈભેદલાયોએ 

વનભણંક વત્તાવધકાયી વભક્ષ કોમ્પ્મુટયના ફેઝીક  નોરેજની યીક્ષા ાવ કમાગનંુ અલુ પ્રભાણત્ર વનભણંક ભેલતા શેરા ચુક યજુ 

કયલાનંુ યશેળે. ન્મથા વનભણંક ભેલલાને ાત્ર થળે નવશ .તેભજ વનભણંક વતાવધકાયી/ બાલનગય ભશાનગયાવરકા અલા રકસ્ત્વાભાં 

ઈભેદલાયોની વંદગી યદ કયળે. 
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જાશેયાતની વાભાન્મ જોગલાઇ 

૧. નાગરયકત્લ:-  

 ઈભેદલાય, 

(ક)  બાયતનો નાગરયક શોમ થલા 

(ખ)  નેાનો પ્રજાજન શોમ થલા 

    ( ગ) બુતાનનો પ્રજાજન શોમ થલા 

(ઘ)  ભુ બાયતની વ્મરકત શોમ, 

ને બાયતભાં કામભી લવલાટ કયલાના આયાદાથી ારકસ્ત્તાન, મ્પમાનભાય,શ્રીરંકા,કેન્મા, 

મુગાન્ડા જેલા ૂલગ અરિકાના દેળો , ટાન્ઝાવનમાનો વંમુકત પ્રજાવત્તાક ,(ગાઈ ટાન્ગાવનકા ને ઝાંઝીફાય ,) 

જામ્પફીમા, ભરાલી, ઝૈય, આથોીમા ને વલમેટનાભભાંથી સ્ત્થાંતય કયીને અલી શોમ. 

  યંતુ (ખ)(ગ)(ઘ) લગગ શેઠ અલતા ઈભેદલાયના રકસ્ત્વાભાં વયકાયે ાત્રતા  પ્રભાણત્ર અેર  શોલું 

જોઆએ  

 નોંધ :- જે ઈભેદલાયના રકસ્ત્વાભાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઈભેદલાયનંુ યજીત્રક બાલનગય  

 ભશાનગયાવરકા વલચાયણાભાં રેળે ને જો વનભણંક ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાં  

 અલળે તો વનમભાનુવાય તેભનાં રકસ્ત્વાભાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર ઈભેદલાય દ્રાયા યજૂ થલાની 

 ળયતે કાભચરાઈ વનભણંક અળે.  

 

૨.બયેરા યજીત્રક:- 
 

(૧) જો એક કયતાં લધુ જાશેયાત ભાટે યજી કયલાની શોમ તો દયેક જાશેયાત ભાટે રગ રગ યજી કયલાની યશેળે ને 

પ્રત્મેક યજી વાથે ફીન નાભત લગગ ભાટે વનમત રૂ.૫૦૦/- તથા નાભત લગગના ઈભેદલાયે રૂ.૨૫૦/- પી બયલાની યશેળ.ે 

(૨) યજી પી લગયની વગ્રભ નકર વલચાયણાભાં રેલાભાં અલળે નશી . 

(૩) ડોક્મુભેન્ટ લેયીપીકેળન લખતે ઈભેદલાયે ઓનરાઆન યજીત્રકભાં જણાવ્મા ભુજફની ળૈક્ષવણક રામકાત ભાન્મ 

મુવનલર્થવટી/વંસ્ત્થાની ભાકગળીટ (ફધા જ લો/વેભેસ્ત્ટય)ના વર પ્રભાણત્રો તથા તેની સ્ત્લપ્રભાવણત નકર યજુ કયલાની 

યશેળે.તેભજ નુબલ ંગેના પ્રભાણત્રો ણ યજુ કયલાના યશેળે .કોરેજના અચામગ દ્વ્લાયા ામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ 

ગણલાભાં અલળે નશી. 

 (૪)       જાશેયાતભાં ભવશરા ઈભેદલાયો ભાટે જગ્મા નાભત ના શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભાં ભવશરા ઈભેદલાયો યજી કયી ળકે છે . 

(૫)         કોઇણ વંજોગોભાં યજી પી યત ભલા ાત્ર નથી . 
 

૩.ળૈક્ષવણક રામકાત:-  

(૧) ઈભેદલાય જાશેયાતભાં દળાગલેર ળૈક્ષવણક રામકાત યજી સ્ત્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ધયાલતા શોલા જોઆએ . 

(૨) ઈભેદલાયે ળૈક્ષવણક રામકાત ભાન્મ મુવનલર્થવટી/વંસ્ત્થાભાંથી ભેલેર શોલી જોઆએ. 

(૩) ડોક્મુભેન્ટ લેયીપીકેળન લખતે ઈભેદલાયે ઓનરાઆન  યજી ત્રકભાં જણાવ્મા ભુજફની ળૈક્ષવણક રામકાત ભાન્મ 

મુવનલર્થવટી/વંસ્ત્થાની ભાકગળીટ (ફધા જ લો /વેભેસ્ત્ટય) ની સ્ત્લમં પ્રભાવણત નકર યજુ કયલાની યશેળે . કોરેજના અચામગ 

દ્વ્લાયા ામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાં અલળે નશી . 

(૪) ળૈક્ષવણક રામકાત કાભચરાઈ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઈભેદલાયનો શક્ક દાલો સ્ત્લીકાયલાભાં અલળે નશીં . 

(૫) જાશેયાતભાં દળાગલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઈભેદલાય ધયાલે છે , તેલો તેભનો શક્ક  દાલો શોમ તો અલા ઈભેદલાયે 

વભકક્ષતા પ્રસ્ત્થાવત કયતા અદેળો/વધકૃતતાની વલગતો અલાની યશેળે. 

 

૪. ના લાંધા પ્રભાણત્ર:- 

(૧) ગુજયાત વયકાયના વયકાયી / ધગવયકાયી /વયકાય શસ્ત્તકના કોોયેળન / કંનીઓભાં વેલા ફજાલતા વધકાયીઓ / 

કભગચાયીઓ બાલનગય ભશાનગયાવરકાની જાશેયાતના વંદબગભાં ફાયોફાય  ઓનરાઆન યજી કયી ળકળે ને તેની જાણ 

ઈભેદલાયે ોતા ના વલબાગ / ખાતા /કચેયીને યજી કમાગની તાયીખથી રદ -૭ ભાં ચુક કયલાની યશેળે . જો ઈભેદલાયના 

વનમોક્તા તયપથી યજી ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ 30 રદલવભાં યજી કયલાની યલાનગી નશીં અલાની જાણ 

કયલાભાં અલળે તો તેઓની યજી નાભંજુય કયી ઈભેદલાયી યદ કયલાભાં અલળે . . 

(૨) ઈભેદલાયે વક્ષભ વધકાયી દ્વ્લાયા અલાભાં અલેર ના લાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનંુ યશેળે . 
 

૫.ગેયરામક ઈભેદલાય :- 

(૧) બાલનગય ભશાનગયાવરકા કે ન્મ  ભશાનગયાવરકા થલા ન્મ વયકાયી / ધગ વયકાયી /વયકાય શસ્ત્તક્ની વંસ્ત્થાઓ 

દ્વ્લાયા ઈભેદલાય ક્માયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેરા શોમ તો તેની વલગત યજી ત્રકભાં અલાની યશેળે . જો ઈભેદલાયનો 

ગેયરામકીનો વભમ ગાો ચારુ શળે તો અલા ઈભેદલાયની યજી યદ્દ થલાને ાત્ર ફનળે .  

(૨) પયવજમાત વનરુવત્ત ,રુખવદ, ફયતયપ :- 

ગાઈ ઈભેદલાયને વયકાયી વેલા / વયકાય શસ્ત્તક ની કંની કે ફોડગ કોોયેળન ભાંથી ક્માયેમ ણ પયજીમાત વનરુ વત્ત, 
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રુખવદ કે ફયત યપ કયલાભાં અલેર શોમતો યજીત્રકભાં તેની વલગત અલાની યશેળે . વનભણંક ભળ્મા ફાદ અ ફાફત 

ધ્માન ઈય અલળે તો વનભણંક યદ કયલાભાં અલળે.  

 

૬.ગત્મની જોગલાઇ:- 

(૧) બાલનગય ભશાનગયાવરકાની વંદગી વવભવતને જરૂય જણામે ખયેખય બયલાાત્ર જગ્માઓની વંખ્મા  ને અલેર કુર 

યજીઓની વંખ્મા ધ્માને યાખી જે મોગ્મ જણાળે  તેલી કટ ઓપ ટકાલાયી  નક્કી કયી ભેયીટરીસ્ત્ટ તૈમાય કયી, પકત 

ળોટગવરસ્ત્ટેડ ઈભેદલાયો ને રેવખત રયક્ષા / ભૌવખક કવોટી ભાટે કોરરેટય આસ્ત્મુ કયળે તેભજ જરૂય જણામે અ ળોટગવરસ્ત્ટેડ 

ઈભેદલાયો ને તેઓના વર પ્રભાણત્રો તેભજ ન્મ અનુાંગીક અધાયોની ચકાવણી કયલા ભાટે જાણ કયલાભાં અલળે 

પાઆનર ભેયીટ વરસ્ત્ટ ભૂબૂત  રેવખત યીક્ષા  /ભૌવખક કવોટી ભાં ભેર ભાકગવની ટકાલાયીને  અધાયે તૈમાય કયલાભાં 

અલળ.ે  

 

(૨) ગામનેકોરોવજસ્ત્ટની જગ્મા ભાટે ભૂબૂત રામકાત વયકાય ભાન્મ મુવનલવીટી ભાંથી  (ઇન્ડીમન ભેડીકર કાઈન્વીર એક્ટ -

૧૯૫૬ભુજફ) એભ.ડી ( ઓબ્સ્ત્રેક &ગામનેકોરોવજ) થલા ોસ્ત્ટ ગ્રેજ્મુએટ રડ્રોભા આન ઓબ્સ્ત્રેક &ગામનેકોરોવજ 

થલા એભ .એવ.(ઓબ્સ્ત્રેક&ગામનેકોરોવજ) થલા ડી .એન.ફી  (ઓબ્સ્ત્રેક&ગામનેકોરોવજ) ની યીક્ષા ાવ કયેરી 

શોલી જોઆએ. તેની ટકાલાયીને અધાયે  રેખીત યીક્ષા/ભૌવખક કવોટી ભાટે ભેયીટ રીસ્ત્ટ તૈમાય કયલાભાં અલળે ને ૩ 

જગ્મા બયલાાત્ર શોમ તેની વાભે વંદગી વવભવત દ્વ્રાયા નક્કી કયલાભાં અલે તેટરા ઈભેદલાયોને રેવખત કવોટી / ભૌવખક 

કવોટી ભાટે કોર રેટય આસ્ત્મુ કયલાભાં અલળે . ભેયીટ રીસ્ત્ટ તૈમાય કયતા વભમે ંવતભ િભે  અલતા વભાન ગુણલાા તભાભ 

ઈભેદલાયોને રેવખત રયક્ષા / ભૌવખક કવોટી ભાટે કોર રેટય આસ્ત્મુ કયલાભાં અલળે. 

(૩) વયકાયશ્રીના ધાયાધોયણ ભુજફ ફોન્ડ બયલાનો યશેળે. 

(૪)       ઈકત તભાભ  જગ્માઓના ભશેકભ ખચગની નાણારકમ જોગલાઇ અયોગ્મ ને યીલાય કલ્માણ વલબાગ , ગુજયાત વયકાય દ્રાયા 

થનાય છે તથા તે નુવાય યાજ્મ વયકાયશ્રીને જરૂય જણામ તો ઈક્ત ભશેકભને યાજ્મ વયકાયભાં પ્રવતવનમુવક્ત ય રઆ ળકળે . 

પ્રવતવનમુવક્ત ય અલેર ભશેકભને વયકાય યાજ્મના કોઆણ સ્ત્થે પયજ ફજાલલા  ભૂકી ળકળે . એટરે કે વદય તભાભ 

જગ્માઓ ફદરીને ાત્ર છેતથા વયકાયશ્રીને જરૂય જણામે યાજમના કોઆણ સ્ત્થે પયજ ફજાલલા ભુકી ળકાળે થલા 

ફદરી ળકાળે. 

(૫) બાલનગય ભશાનગયાવરકાના કે ન્મ વયકાયી /ધગવયકાયી વંસ્ત્થાભાં પયજ ફજાલતાં ઈભેદલાયો જો ઈક્ત જગ્માએ 

વંદગી ાભળે તો તેઓએ ભૂ જગ્માએથી યાજીનાભંુ અ્મા ફાદ જ વનભણંકની જગ્માએ શાજય થલાનંુ યશેળે તેભજ 

તેઓની ગાઈની ફજાલેર પયજનો વભમગાો વનમભફધ્ધ કયી ળકાળે નશીં/ ગણતયીભાં રેલાભાં અલળે નશી. 

(૬)      ઈક્ત તભાભ જગ્માઓ  યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્રાયા નાણાકીમ લગના ંત વુધી ચારુ યાખલાની ભંજૂયી અલાભાં અલેર છે . 

ત્માયફાદ જગ્માઓની ભુદત લખતોલખતની યાજ્મ વયકાયશ્રીની ભંજૂયીને અધીન યશેળે . વદય ફાફતે બાલનગય 

ભશાનગયાવરકાની જલાફદાયી નક્કી થળે નશી.  

(૭) પાઆનર ભેયીટ વરસ્ત્ટ તૈમાય કયતી લખતે  રેખીત યીક્ષાના ૯૦ % ને  ભૌવખક કવોટીના ૧૦ % યીણાભ ભુજફનું 

લેઆટેજ ગણલાભાં અલળ.ે 

(૮) ઓનરાઆન યજી કયતા ઈભેદલાયોએ યજી પોભગભાં બયલાભાં અલેર ભાશીતી / વલગતોભાં કોઆ બુર કે ક્ષતી કયલાભાં 

અલેર શળે તો તે યજી યદ ગણલાભાં અલળે ને અ ફાફતે કોઆ યજુઅત ધ્માને રેલાભાં અલળે નશી .  

(૯) મુવનલર્થવટી થલા કોઆ વંસ્ત્થા ભાકગવ  ટકાલાયીને ફદરેCPI /CGPA/SGPA/OGPA /ગ્રેડ દળાગલતી શોમ , તો તેલા 

રકસ્ત્વાભાં ઈભેદલાયે તે ભાકગવને મુવનલર્થવટી થલા વંસ્ત્થાના ભાન્મ વુત્રભાં ટકાલાયીભાં ગણતયી કયી યજી પોભગભાં 

ટકાલાયીજ દળાગલલાની યશેળે. જો કોઆ ઈભેદલાય યજી પોભગભાં CPI / CGPA / SGPA / OGPA /ગ્રેડ દળાગલળે તો 

તેઓની યજી ધ્માને રેલાભાં અલળે નવશ, જેની ઈભેદલાયોએ ખાવ નોંધ રેલી. 

(૧૦)  વંદગી ાભનાય ઈભેદલાયે ભશાનગયાવરકા દ્વ્લાયા વનમત કયામેર ફોન્ડ /વંભતીત્રક અલાના યશેળ ે
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૭. રેવખતયીક્ષા/ભૌવખક કવોટી :- 

(૧)  રેવખત યીક્ષા/ભૌવખક કવોટી બાલનગય ળશેય ખાતે જ રેલાભાં અલળે. ઈભેદલાયે ોતાના ખચે ઈવસ્ત્થત  થલાનંુ યશેળે . 

(૨)    રેવખત રયક્ષાનંુ ભાધ્મભ જગ્માની ભુ ળૈક્ષવણક રામકાતના કોગને નુરૂ  ભશાનગયાવરકા દ્વ્લાયા નક્કી કયલાભાં અલળે 

ન્મથા ગુજયાતી યશેળે(ંગ્રેજી વલમના પ્રશ્નોનંુ ભાધ્મભ ંગ્રેજી યશેળે.). 

(૩)    રેવખત યીક્ષાભાં ઈવતણગ થલા ભાટે કુર ગુણના ઓછાભા ઓછા 45% ગુણ શોલા પયજીમાત યશેળે . 45% થી ઓછા ગુણ 

ધયાલતા ઈભેદલાયો અગની પ્રરિમા ભાટે ગેયરામક ઠયળે 

(૪)       ભશાનગયાવરકાની કોઆ ણ વંલગગભાં વીધી બયતીથી બયલાાત્ર જગાઓ ય વનભણંક કામગલાશી કયતા ુલે તભાભ  

યીક્ષાથીઓના ગુણ ધયાલતા જનયર ભેયીટ વરસ્ત્ટભાથંી, કુર ગુણના ૫૦%થી લધુ ગુણ ધયાલતા ઈભેદલાયોનું પ્રોવલઝનર 

ભેયીટ વરસ્ત્ટ તૈમાય કયલાનું યશેળે. અ ભેયીટ વરસ્ત્ટ પ્રવવધ્ધ થમેથી ફે લગ વુધી ભરભાં યશેળે. અ વભમગાા દયવભમાન 

જે-તે વંલગગભાં કોઇ ણ કાયણોવય ખારી ડેર જગા કે જે વીધી બયતીથી બયલાાત્ર થતી શોઆ તો તેલી જગાઓ ય 

અ ભેયીટ વરસ્ત્ટભાંથી જે-તે કેટેગયીલાઇઝ ઈભેદલાયોને વનભણંક અી ળકાળે.  

(૫) ઈયોક્ત દળાગલેર જગ્માની વંખ્માભાં પેયપાય કયલાનો કવભશ્નય ,ભશાનગયાવરકા,બાલનગયને ફાવધત વધકાય યશેળે. 

(૬)     જાશેયાતની જોગલાઇઓના થગઘટન ને અ બયતી પ્રરિમા ફાફતે કવભશ્નય, બાલનગય ભશાનગયાવરકાનો વનણગમ અખયી 

ને તભાભને ફંધનકતાગ યશેળે.   

 

 

 

 
             કવભળનય 

                બાલનગય ભશાનગયાવરકા , 

                                                                                              બાલનગય 
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Online યજી કયલાની તથા યજી પી બયલાની યીત: 
 

અ જાશયેાતના વંદબગભાં બાલનગય ભશાનગયાવરકા દ્વ્લાયા ઓન રાઆન યજી જ સ્ત્લીકાયલાભાં અલળે.ઈભેદલાય  

તા.૦૧ /૦૨/૨૦૨૩, ૧૪:૦૦ કરાક થી તા . ૨૧/૦૨/૨૦૨૩ ૨૩:૫૯ કરાક વુધીભાં http://ojas.gujarat.gov.inય યજી ત્રક બયી 

ળકળે. ઈભેદલાયે યજી કયલા ભાટે નીચે ભુજફના Steps (૧) થી (૧૫) નુવયલાના યશેળે. Confirmation Number ભળ્મા છી જ યજી 

ભાન્મ ગણાળે. 

નોંધ- અ વલગતો ભાત્ર ઈભેદલાયના ભાગગદળગન ભાટે છે. 

(૧)  વૌ પ્રથભ http://ojas.gujarat.gov.inય જલુ.  

(૨) Apply Online Click કયલુ. 

અ પ્રભાણે click કયલાથી (૧) More Details તથા (૨) Apply Now ફટન દેખાળે .વૌપ્રથભ More Details ય click કયીને 

જાશેયાતની ફધી જ વલગતોનો ભ્માવ ઈભેદલાયોએ કયલો .ને ત્માયફાદ Apply Now ફટનclick કયલું. 

(૩) ગામનેકોરોવજસ્ત્ટ ઈય clickકયલાથી જગ્માની વલગતો ભળે. 

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

“personal Details” ઈભેદલાયે બયલી. (શીં રાર ફુદયડી (*) વનળાની શોમ તેની વલગતો પયવજમાત બયલાની યશેળે .) “personal 

Details” ભાં જ્માં Mobile Number ને email ID ભાંગ્મા છે , તેની વલગત રખલી જેથી જરૂય જણામે બાલનગય  

ભશાનગયાવરકા ઈભેદલાયનોવંકગ કયી ળકે. 

(૫)  Personal Details બયામા ફાદ Educational Details  બયલા ભાટે  Educational Details ય Click કયલું ને ોતાની 

ળૈક્ષવણક વલગતો બયલી. 

(૬) Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી. 

(૭) Experience Details ય “click” કયલુ ને Experience Details બયલી . લધુ Experience ઈભેયલા ભાગતા  શોલ તો Add. 

More Exp. ય “click” કયી Details બયલી. 

(૮) Additional Information ય “click’’ કયી ત્માં ભાવશતી બયલી . જો લધાયાનો નુબલojas Module ભાં વભાવલષ્ટ ન થતો શોમ , 

તો વાદા કાગ ય ojasભાં જણાવ્મા ભુજફના નુબલના કોઠા પ્રભાણે અે લધાયાના નુબલની વલગત ઈભેયીને ભોકરલી . 

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

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

(૧૧) જો અની યજીત્રકભાં કોઆ વુધા યા-લધાયા કયલાના શોમ તો Edit Applicationભાં જઆને કયી ળકાળે , અ વુવલધા યજી 

Confirm કયતાં શેરા ઈરબ્ધ છે. એક લખત યજી Confirm થઆ ગમા છી/ફાદ અ વુવલધા ઈરબ્ધ યશેળે નહશ. 

(૧૨)  શલે ેજના ઈયના બાગભાં Upload Photo ય Click કયો હશ તભાયો Application Number Type કયો ને તભાયી Birth 

Date Type કયો. ત્માયફાદ ok   ય click કયો. હશ Photo ને Signature Upload કયલાના છે. (પોટાનંુ ભા 5 વે.ભી. ઉંચાઆ 

ને 3.6 વે.ભી. શોાઆ ને Signature નંુ ભા 2.5 વે.ભી. ઈચાઆ ને 7.5 વે.ભી શોાઆ યાખલી )  ( Photo   ને 

Signature upload  કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo   ને Signature .jpg Formatભાં (15KB) વાઆઝ થી લધાયે નહશ તે યીતે 

Computer ભાં શોલા જોઆએ.) “Browse” Button ય click કયો શલે Choose File ના સ્ત્િીનભાંથી જે પાઆરભાં .jpg Format 

ભાં તભાયો Photo Store થમેર છે તે પાઆરને ત્માંથી Select કયો ને “open” Button  ય click કયો શલે ફાજુભાં તભાયો 

Photo દેખાળે.  શલે અજ યીતે Signature ણ upload કયલાની યશેળે. 

(૧૩) શલે ેજના ઈયના બાગભા “Confirm Application “ય Click કયો ને “Application Number “તથા(૧)Birth Date 

Type કમાગ ફાદ ok ય click કયલાથી ( ૨)ફટન ૧ .Application preview ૨. Confirm Application દેખાળે. ઈભેદલાયે 

“Application preview “ ય Click કયી ોતાની યજી જોઇ રેલી . યજીભાં વુધાયો કયલાનો જણામ , તો  Edit Application 

ઈય click કયીને વુધાયો કયી રેલો . યજી confirm કમાગ શેરાં કોઇણ પ્રકાયનો વુધાયો યજીભાં કયી ળકાળે . યંતુ, યજી 

confirm થઇ ગમા ફાદ યજીભાં કોઇણ વુધાયો થઇ ળકળે નશીં . જો યજી વુધાયલાની જરૂયના જણામ તો જ confirm 

application ય click કયલું . Confirm application ય click કયલાથી ઈભેદલાયની યજીનો બાલનગય ભશાનગયાવરકાભાં 

online સ્ત્લીકાય થઇ જળે . શીં confirmation number generate થળે જે શલે છીની ફધીજ કામગલાશી ભાટે જરૂયી શોમ 

ઈભેદલાયે વાચલલાનો યશેળે . Confirmation number વવલામ કોઇણ  જાતનો  ત્ર વ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં .Confirm થમેર 

યજીત્રકની વપ્રન્ટ ચુક કાઢી યાખલી.  

(૧૪)     ઈભેદલાયે બયલાની થતી પી વંદબગ “Print Challan “ ઈય ક્રીક કયીને વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઇને નજીકની કોમ્પ્મુટયની વુવલધા 

ધયાલતી ોસ્ત્ટ  

            ઓરપવભા ંઈભેદલાયોએ બયલાની યજી પી નીચનેા વલકલ્થી બયી ળકે છે .  

ોસ્ત્ટ ઓરપવભાં  :- વફન નાભત લગગના ઈભેદલાયોએ રૂ .૫૦૦/- ને નાભત લગગના ઈભેદલાયોએ રૂ . ૨૫૦/-બાલનગય 

ભશાનગયાવરકાની પી + ોસ્ત્ટર વર્થલવ ચાજગ બયલાનો યશેળે . ને પી બમાગ ંગેનંુ ચરણ ભેલલાનંુ યશેળે . .બાલનગય 

ભશાનગયાવરકાની પી +ોસ્ત્ટર વર્થલવ ચાજગ તા.૨૨ /૦૨/૨૦૨૩ વુધીભાં બયલાની યશેળે ને પી બમાગ  ંગેનંુ ચરણ ભેલલાનંુ 

યશેળે. અ ચરણ તથા Confirm થમેર યજીત્રક ઈભેદલાયે ોતાની ાવે વાચલીને યાખલાના યશેળે ને બાલનગય 

ભશાનગયાવરકા દ્રાયા ભંગાલલાભાં અલે , ત્માયે જ યજીત્રક વફડાણો વવશત તથા પી બયેરા ચરણની નકર વાથે 

અય.ી.એ.ડી./સ્ત્ીડ ોસ્ત્ટથી ભોકરલાના યશેળે થલા બાલનગય ભશાનગયાવરકાની કચેયીભાં રૂફરૂભાં અી જલાના યશેળે .  

http://ojas.gujarat.gov.in/
http://ojas.gujarat.gov.in/
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 (૧૫)  દયેક જાશેયાત ભાટે ઈભેદલાયે એક જ યજી કયલી . અભ છતાં , વંજોગોલળાત, જો કોઇ ઈભેદલાયે એક થી લધુ યજી કયેર શળે તો 

છેલ્રી “Confirm"થમેર યજી ,તેની વાથે વનમત પી બયેર શળે , તો તે ભાન્મ ગણાળે ને  ગાઈની યજી યદ ગણલાભાં અલળે . 

ગાઈની યજી વાથે બયેર પી છેલ્રી “Confirm “ થમેર યજી વાભે ગણલાભાં અલળે નવશ . જો ઈભેદલાયે છેલ્રી “confirm “ 

થમેર યજી વાથે વનમત પી બયેર નવશ શોમ તો અ ઈભેદલાયની વનમત પી વાથે ની “Confirm “ થમેરી છેલ્રી યજી ભાન્મ 

ગણલાભાં અલળે . જો ઈભેદલાયે એક થી લધુ યજી વાથે પી બયેર શળે તો તે રયપંડ કયલાભાં અલળે નહશ. 

 

યજી પી : 

 

(૧) વફન નાભત લગગના ઈભેદલાયોએ ોસ્ત્ટ ઓપીવભાં રૂ .૫૦૦/- ને નાભત લગગના ઈભેદલાયોએ રૂ . ૨૫૦/-બાલનગય 

ભશાનગયાવરકાની પી + ોસ્ત્ટર વર્થલવ ચાજગ બયલાનો યશેળે. ને પી બમાગ ંગેનંુ ચરણ ભેલલાનંુ યશેળે  

(૨) ન્મ યાજ્મના નાભત ઈભેદલાયોને ગુજયાત યાજ્મભાં નાભતનો રાબ ભલાાત્ર થતો ન શો મ તેઓએ ઈય  ભુજફ પી બયલાની 

યશેળે.  

 (૩) પી બમાગ લગયની યજી યદ થલાને ાત્ર છે . પી બયેર નશીં શોમ તેલા ઈભેદલાયને કોઆ ણ વંજોગોભાં રેખીત યીક્ષા / ભૌવખક 

કવોટીભાં ફેવલા દેલાભાં અલળે નશીં. અ પી પક્ત ોસ્ત્ટ ઓપીવ દ્વ્લાયા જ સ્ત્લીકાયલાભાં અલળે . યોકડભાં, ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટટથી, આવન્ડમન 

ોસ્ત્ટર ઓડગય કે ે ઓડગયના સ્ત્લરૂભાં અ પી સ્ત્લીકાયલાભાં અલળે નશીં . જેની ઈભેદલાયોએ ખાવ નોંધ રેલી. 

ઈભેદલાયોને ખાવ જણાલલાનંુ કે , યજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચ કાવણી દયમ્પમાન કોઆ ઈભેદલાય , અ જગ્મા ના બયતી વનમભો , 

તથા જાશેયાતની જોગલાઆઓ ભુજફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભારુભ ડળે તો તેભની ઈભેદલાયી કોઆ ણ તફક્કે યદ કયલાભાં અલળે . 

નોંધ :- ગામનેકોરોવજસ્ત્ટ જગ્માની જાશેયાતની ન્મ લધુ વલગતો બાલનગય  ભશાનગયાવરકાની  કચેયીના નોટીવફોડગ ને બાલનગય  

ભશાનગયાવરકા ની લેફવાઆટ www.bmcgujarat.comઈય જોલા ભળે.  

http://www.bmcgujarat.com/

