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 બાલનગય ભશાનગયાલરકા - બાલનગય. 

જાશેયાત ક્રભાાંક :-BMC/૨૦૨૨૨૩/૧૭ બાલનગય ભશાનગયાલરકા ના “પાભાાલવસ્ટ” વાંલગાની શાર ખારી યશેર તથા બલલષ્મે ખારી ડનાય 

જગ્માઓ વીધી બયતીથી બયલા ભાટે  http://ojas.gujarat.gov.in લેફવાઈટ ય તા.૦૧ /૦૨/૨૦૨૩ , ૧૪:૦૦ કરાક થી તા . 

૨૧/૦૨/૨૦૨૩  ૨૩:૫૯ કરાક વુધીભાાં ઓન રાઈન ઉભેદલાયી કન્પભા કયલા જણાલલાભાાં આલે છે. 
 
 

જગ્માનુાં નાભ :-પાભાાલવસ્ટ 

વીધી બયતીથી જગ્માઓ બયલાનુાં ભાલશતી દળાાલતુાં ત્રક. 
 

ક્રભ જગ્માનુાં નાભ મ-ુ વી .એચ.વી મ-ુી .એચ.વી બયલા ાત્ર કુર જગ્માઓ 

૧ પાભાાલવસ્ટ ૦ ૩ ૩ 

૧.ળૈક્ષલણક રામકાત :- 

 પાભાાલવસ્ટ 

(૧) ડી.પાભા અથલા ફી.પાભા(બાયત વયકાય કે યાજ્મ વયકાય દ્રાયા ભાન્મ મુલનલવીટીભાાંથી )અને જુનીમય પભાાવીસ્ટતયીકેનો 

વયકાયી કે અધા વયકાયી કે વયકાય શેઠનાાં લનગભ કે કોઈ ણ શોસ્ીટરભાાં ડીવેન્વયતયીકેનો અથલાકોઈ ણ 

ફ્રાભાસ્મુાંટીકર કાંની  (કાંની એકટ -૨૦૧૩ શેઠ નોધામેર ) ભાાં પાભાાલવસ્ટઅથલા ભેડીકર રયપ્રેઝન્ટેરટલ તયીકેનો ફે 

લાનો અનુબલ. 

               (૨)         ગુજયાત સ્ટેટ પાભાવી કાઉન્વીરનુાં યજીસ્રેળન કયાલેર શોલુ જોઈએ.(પાભાાવી એક્ટ-૧૯૪૮ શેઠ) 

(૩)  કોમ્પ્મુટય અાંગનેુાં જ્ઞાન ધયાલતો શોલો જોઇએ 

(૪)  ગુજયાતી અને લશન્દી ફાંનેનુ ુયતુ જ્ઞાન ધયાલતો શોલો જોઇએ. 
 

૨.ગાય ધોયણ :- 

(૧) પ્રથભ ાાંચ લા ભાટે પ્રલતભાવ રૂ|. ૩૧૩૪૦/- લનમત થમેર રપક્વ ગાય ભળે . ત્માયફાદ  ાાંચલાની વેલાઓ વાંતોકાયક 

યીતે જણામે  વાતભાાં  ગાયાંચ  ભુજફ ે –ભેરરક્વ રેલર-૫ સ્કેર ૨૯૨૦૦ -૯૨૩૦૦  લનમભીત લનભ ણાંક ભેલલાને  

ાત્ર થળે. 

૩. ઉંભય :- 
 

  અયજી લસ્લકાયલાની છેલ્રી તાયીખનાાં યોજ ઉંભય ૩૫ લાથી લધુ ન શોલી જોઇએ 

૪.લમભમાાદા:-  

 (૧) ૧૮ લાથી ઓછી ઉંભયનો અને ૩૫ લાથી લધુ ઉંભયનો ન શોલો જોઇએ બાલનગય  

ભશાનગયાલરકાના કભાચાયીઓને ઉભયનો ફાદ રાગુ ડળે નલશ . યાંતુ અલધકતભ લમભમાાદા ૪૫ લાની યશેળે. 

               (૨)  ભૂ ગુજયાતના શોમ તેલા અનાભત લગાના ઉભેદલાયો (આર્થથક યીતે નફા લગા વલશત ) તભાભ ભલશરા લલકરાાંગ 

ઉભેદલાયોને ઉરી લમભમાાદાભાાં લનમભોનુવાય નીચે ભુજફની  છુટછાટ ભલા ાત્ર યશેળે .(ક્ર્ભ નાં ૫ ના કોષ્ટકભાાં દળાાલેર અનાભત જગાની 

લલગતો અનુવાય જે જગા બયલાાત્ર છે તે જ અનાભત લગાના ઉભેદલાયોને લનમભાનુવાયની છુટછાટ ભલાત્ર થળે . જેની નોધ રેળો.) 

  ૧. વાભાન્મ ભલશરા ઉભેદલાયોને     ૫ લા 

  ૨. અનાભત લગાના ુરૂ ઉભેદલાયોને    ૫ લા 

૩. અનાભત લગાના ભલશરા ઉભેદલાયોને    ૧૦ લા  

૪. વાભાન્મ લગાના લલકરાાંગ ુરૂ ઉભેદલાયોને    ૦૫ લા  

૫. વાભાન્મ લગાના લલકરાાંગ ભલશરા ઉભેદલાયોને   ૧૦ લા  

૬. અનાભત લગાના લલકરાાંગ ુરૂ ઉભેદલાયોને    ૧૦ લા  

૭. અનાભત લગાના લલકરાાંગ ભલશરા ઉભેદલાયોને   ૧૫ લા 

  ૮. ભાજી વૈલનક ઉભેદલાય ભાટે :- 

(૧) ભાજી વૈલનક ઉભેદલાયોને ઉરી લમભમાાદાભાાં વયકાયશ્રીના ધાયાધોયણ ભુજફ છુટછાટ ભલાાત્ર છે . 

(૨) ઉભેદલાય  ોતે  જ  ભાજી  વૈલનક  શોલા  જોઇએ ,  ભાજી વૈલનક  ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાાં તથા રયલળષ્ટભાાં ભાજી 

વૈલનક તયીકે પયજ ફજાવ્માના વભમગાાની  લલગતો  આલાની  યશેળે .  ભાજી વૈલનક ઉભેદલાયે લજલ્રા વૈલનક કલ્માણ 

અને ુનઃલવલાટ કચેયી દ્વ્રાયા લનમત નભુના ભુજફનુાં કામદા દ્વ્રાયા  અલધકૃત  કયેર  અલધકાયીની  વલશલાુાં ,  

વળસ્ત્રદોભાાં  ઉભેદલાયના  નોકયીના વભમગાા દળાાલતુાં પ્રભાણત્ર બાલનગય ભશાનગયાલરકા  વભક્ષ ભાાંગણી થમેથી 

યજુ કયલાનુાં યશેળે . જો ઉભેદલાયે તેની ઓનરાઇન અયજીભાાં ભાજી વૈલનક કેટેગયીભાાં ક્રીક કયેર શોમ અને બલલષ્મભાાં 

બાલનગય ભશાનગયાલરકા  દ્વ્રાયા ભાાંગણી  કયામ  ત્માયે જો  ઉભેદલાય  ભાજી  વૈલનક  તયીકેના  અલધકૃત  આધાય  

ુયાલા  યજુ કયલાભાાં લનષ્પ જામ  તેલા વાંજોગોભાાં ઉભેદલાયનો ભાજી વૈલનક તયીકે નોકયી  ભેલલા  અાંગેનો  શક્ક  દાલો  
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ધ્માને  રેલાભાાં આલળે  નશી  અને ભાજી  વૈલનક  ભાટે  ઠયાલેર  ભેયીટ  અન્લમે  વાંદગી થમેર શળે તો વાંદગી / 

લનભણાંક યદ કયલાભાાં આલળે. જેની ઉભેદલાયે નોંધ રેલી.  

(૩)  તભાભ  કેટેગયીના  ઉભેદલાયોને  ઉરી  લમભમાાદાભાાં ભલાાત્ર  છૂટછાટ  વાથેનીઉંભય લનમત તાયીખે કોઈણ 

વાંજોગોભાાં ૪૫ લા કયતાાં લધલી જોઈએ નશીં. 

(૪) તભાભ  ઉભેદલાયોના રકસ્વાભાાં લમ ભમાાદા, ળૈક્ષલણક  રામકાત, અનુબલ અને નોન રક્રલભલરમયવર્ટટરપકેટ અયજી કયલાની 

છેલ્રી તાયીખની લસ્થલતએ ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે. 

 

નોંધ :-  

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

કક્ષાના રાગુ ડળે. 

(૨) ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજની ગણલાભાાં આલળે. 

૫. અનાભત જગ્માઓની લલગત 

કુર જગ્મા  અનુવુલચત જાલત અનુવુલચત જનજાલત વાભાલજક અને ળૈક્ષણીક યીતે 

છાત લગા 

લફન અનાભત 

 વાભાન્મ ભલશરા વાભાન્મ ભલશરા વાભાન્મ ભલશરા વાભાન્મ ભલશરા 

૩ 
 

૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૧ ૦ 

 

- વયકાયશ્રીની  સ્થામી  પ્રલતાભાન  વુચનાઓ  ભુજફ  આ  વાંલગાની  કુર  ખારી જગ્માઓ ૈકી અનુવુલચત જાલત 

(S.C.),અનુવુલચત જનજાલત(S.T.), વા.ળૈ..લગા(S.E.B.C.) અનાભત યાખલાભાાં આલળે. 

- તદઉયાાંત (અ) ભાજી વૈલનક ભાટે જે-તે કેટેગયીભા ૧૦ ટકાજગ્માઓ (ફ) ળાયીરયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે ૩ 

ટકા જગ્માઓ અને (ક) ભલશરાઓ ભાટે ૩૩ ટકા અનાભત યખલાભાાં આલળે. 

- ઉયોક્ત  કેટેગયીનાાં ઉભેદલાયોને વયકાયશ્રીના લનમભોનુવાય ઉંભયભાાં છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે . 

(૧) ભલશરા ઉભેદલાયો ભાટે : - 

 

 જાશેયાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભલશરા ઉભેદલાયો ભાટે ૩૩ ટકા અનાભત શોમ ત્માયે ભલશરા ઉભેદલાયોની અનાભત 

જગ્માઓ લવલામ ફાકી યશેતી જગ્માઓ પકત ુરૂ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ ગણાલાનુાં નથી , આ જગ્માઓ ઉય ુરૂ તેભજ 

ભલશરા ઉભેદલાયોની વદાંગી ુરૂ ભાટે ઠયાલેર ભેયીટ ના ધોયણે લલચાયણા થઇ ળકે છે . આ જાશેયાત અન્લમે ુરૂ તેભજ ભલશરા 

ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે . ( દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભલશરા ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે યાંતુ ફાકી યશેતી ૦૭ 

જગ્મા વાભે ભલશરા ઉભેદલાય ુરૂ ભાટે ઠયાલેર ભેયીટના ધોયણે ણ વાંદગી ાભી ળકે છે . ) 

 ભલશરાઓ અનાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભલશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશી થામ તો , તે જગ્મા વાંફલધત કેટેગીયી ( જનયર, એવ.વી, 

એવ.ટી, એવ.ઇ.ફી.વી. ) ના ુરૂ ઉભેદલાયથી બયલાભાાં આલળે. 

(૨) લલધલા ઉભેદલાયો ભાટે :- 

(૧) ઉભેદલાય લલધલા શોમ તો અયજીત્રકભાાં તે કોરભ વાભે શા અલશ્મ રખલુાં. અન્મથા રાગુ ડતુાંનથી  એભ દળાાલલુાં. 

 (૨) લલધલા ઉભેદલાયે  જો ુન: રગ્ન કયેર શોમ તો અયજીત્રકભાાં તે કોરભ વાભે શા અલશ્મ રખલુાં .  અન્મથા રાગુ ડતુાં નથી 

એભ દળાાલલુાં. 

   (૩)  લલધલા ઉભેદલાયે ુન : રગ્ન કયેર ન શોમ અને લલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શોમ તો , ઉભેદલાયે લનભણાંક 

વતાલધકાયી/ બાલનગય ભશાનગયાલરકા  વભક્ષ પ્રભાણત્ર ચકાવણી વભમે ુન : રગ્ન કયેર નથી તેલુાં એપીડેલલટ અચુક 

યજુ કયલાનુાં યશેળે. 

   (૪) લલધલા ઉભેદલાયને  વયકાયશ્રીની પ્રલતાભાન જોગલાઇ ભુજફ સ્ધાાત્ભક યીક્ષાભાાં તેઓએ ભેલેર કુર ગુણના ાાંચ ટકા 

ગુણ ઉભેયલાભાાં આલળે. 

     (૫)  કોઇણ ભલશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે લલધલા ન શોમ , યાંતુ અયજી કમાા ફાદ અથલા જાશેયાત 

પ્રલવધ્ધ થમાની છેલ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રરક્રમાના કોઇણ તફક્કે લલધલા ફને અને તે અાંગે જરૂયી 

દસ્તાલેજી ુયાલાઓ યજુ કયે તો તેની યજુઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રરક્રમાના જે ણ તફક્કા ફાકી શોમ તે 

તફક્કાથી જ તેલા ભલશરા ઉભેદલાયોને લલધલા ભલશરા ઉભેદલાય તયીકેના રાબ આલાભાાં આલળે. 

 

 

 

 

 



C:\Users\3990.BHAVNAGARMUNICI\Desktop\RR\17PHARMACIST.docx3 

(૩) ભાજી વૈલનક ઉભેદલાયો ભાટે :-    

 ઉભેદલાય ોતે જ ભાજી વૈલનક શોલા જોઇએ 

 ભાજી વૈલનક ભાટે લનમભાનુવાય ૧૦ % જગ્મા અનાભત છે . ભાજી વૈલનક કેટેગયીભાાં વાંદ થમેર  ઉભેદલાયોને તેઓની વાંફાંલધત જે તે 

કેટેગયી ( જનયર, એવ.વી, એવ.ટી, એવ.ઇ.ફી.વી.)વાભે વયબય  કયલાભાાં આલળે. ભાજી વૈલનકની અનાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભાજી 

વૈલનક ઉભેદલાય નશીં ભે તો તે જગ્મા જે તે કેટેગયીનાાં અન્મ રામક ઉભેદલાયથી બયલાભાાં આલળે . 

(૪) ળાયીરયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે :- 

 ળાયીરયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયોની અનાભત યાખેર ૩ ટકા જગ્માઓ વાભે વાંદગી ાભેર ઉભેદલાયને જે તે કેટેગયી વાભે 

વયબય કયલાભાાં આલળે. ળાયીરયક અળકત વ્મરકતઓ ભાટે જગ્માઓ અનાભત યાખલા ફાફતે નીચે ભુજફની જોગલાઇ થમેર છે . 

ક્ર્ભ લલકરાાંગતાની કેટેગીયી અનાભત જગ્માની 

ટકાલાયી 

લલકરાાંગતાની પ્રકાય 

૧ શ્રલણની ખાભી ૧.૫ HH- Hearing handicapped 

૨ શરનચરનની અળકતતા અથલા 

ભગજનો રકલા  

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  

ભોડયેટ એટરે કે ૪૦ ટકા કે તેથી લધુ અને ૭૫ ટકા કે તેથી ઓછી લલકરાાંગતા  

 

   ળાયીરયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાાં ચોકકવ ભાલશતી આલાની યશેળે . 

 ૪૦ ટકા કે તેથી લધુ અને ૭૫ ટકાકે તેથી ઓછી ળાયીરયક અળકતતા ધયાલતા શોમ તેલાઉભેદલાયોને જ ળાયીરયક અળકતતાનો રાબ 

ભલાાત્ર યશેળે ળાયીરયક અળકતતાનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧) શ્રલણની ખાભી (૨) શરનચરન અળકતતા અથલા 

ભગજનો રકલો તે ૈકીની ) કઇ ળાયીરયક અળકતતા છે તે સ્ષ્ટ દળાાલલુાં. 

 ળાયીરયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયભાટે વાભાન્મ લશીલટ લલબાગનાતા .૦૧-૧૨-૨૦૦૮નાયીત્ર ક્રભાાંક :-

યચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-2 થી લનમત થમેર નભુનાભાાં વયકાયી શોસ્ીટરના વુલપ્રટેન્ડેન્ટ /લવલીર વજાન / ભેડીકર ફોડા 

દ્રાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે .તેભજ આ અવર પ્રભાણત્ર લનભણાંક અલધકાયી /બાલનગય 

ભશાનગયાલરકા  વભક્ષ યજુ કયલાભાાં નલશ આલે , તેલા રકસ્વાભાાં જેતે ઉભેદલાયને ળાયીરયક અળક્તતા ઉભેદલાય તયીકેનો રાબ ભલા 

ાત્ર થળે નલશ અને  વાંદગી / લનભણાંકયદ કયલાભાાં આલળે . ળાયીરયક અળક્ત ધયાલતા ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજીભાાં અળક્તતા  

પ્રકાય,પ્રભાણત્ર નાંફય અને તાયીખ મોગ્મ કોરભભાાં અચુક દળાાલલાના યશેળે . 

 ળાયીરયક અળક્તતાની જગ્મા જે તે કેટેગયીની જગ્મા વાભે વયબય કયલાભાાં આલળે .જો ળાયીરયક અળક્તતાના રકસ્વાભાાં જે તે કેટેગયી 

ભાટે લનમભાનુવાય અનાભત યાખલાભાાં આલેર જગ્માઓ વાભે રામક ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નલશ થામ તેલા રકસ્વાભાાં તે જગ્માઓ જે તે 

કેટેગયીના અન્મ ઉભેદલાયોથી બયલાભાાં આલળે. 

 

(૫) વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક છાત લગાના ઉભેદલાયો ભાટે:-  

 

 વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક છાત લગાના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત  લગાભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અાંગેનુાં  વાભાલજક  

ન્મામ અને અલધકારયતા લલબાગના તા .૦૬-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલથી લનમત થમેર  યીલળષ્ટ – (ક) ભુજફનુાં  અથલા ઉકત લલબાગના 

તા.૨૭-૦૪-૨૦૧૦ ના ઠયાલથી  લનમત કયામેર ગુજયાતી નભૂના યીલળષ્ટ-૪ ભુજફનુાં પ્રભાણત્ર  યજુ કયલાનુાં યશેળે .  

 તાયીખ ૦૧-૦૪-૨૦૨૧ ના યોજ કે ત્માયફાદ  ઇસ્મુાં  થમેર ઉન્નત લગાભાાં  વભાલેળ  ન  થતો  શોલા  અાંગેનુાં  

પ્રભાણત્રની ભશત્તભ  અલલધ  ઇસ્મુાં થમા  લા  વલશત ત્રણ નાણાાંકીમ લાની યશેળે . યાંતુ આલુ પ્રભાણત્ર  

ઓનરાઇન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ વુધીભાાં ઇસ્મુાં થમેર  શોલુાં જોઇએ . 
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(૬) કોમ્પ્મુટયની જાણકાયી :-   

 

ઉભેદલાય યાજમ વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ લલબાગના તા -૧૩/૮/૨૦૦૮ ના વયકાયી ઠયાલ નાં .વીઆયઆય-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩ 

૨૦-ગ-૫ , થી નકકી કયેર અભ્માવક્રભ ભુજફ કોમ્પ્મુટય અાંગેનુ ફેઝીક નોરેજ ધયાલતા શોલા અાંગેનુાં કોઇણ ભાન્મ તારીભી વાંસ્થાનુાં 

પ્રભાણત્ર / ભાકાળીટ ધયાલતા શોલા જોઇએ અથલા વયકાય ભાન્મ મુલનલવીટી અથલા વાંસ્થાભાાં કોમ્પ્મુટય જ્ઞાન અાંગેના કોઇણ 

ડી્રોભા / ડીગ્રી કે વટીરપકેટ કોવા કયેર શોમ તેલા પ્રભાણત્રો અથલા ડીગ્રી કે  ડી્રોભા અભ્માવક્રભભાાં કોમ્પ્મુટય એક લલમ તયીકે  

શોમ  તેલા  પ્રભાણત્રો  અથલા  ધોયણ -૧૦ અથલા ધોયણ-૧૨ ની યીક્ષા કોમ્પ્મુટયના લલમ વાથે ાવ કયેર શોમ તેલા પ્રભાણત્રો 

ધયાલતા શોલા જોઇળે . આ તફકકે આલુાં પ્રભાણત્રન ધયાલતા ઉભેદલાયો ણ અયજી કયી ળકળે , યાંતુ આલા ઉભેદલાયોએ લનભણાંક 

વત્તાલધકાયી વભક્ષ કોમ્પ્મુટયની ફેઝીક નોરેજની યીક્ષા ાવ કમાાનુાં આલુાં પ્રભાણત્ર લનભણાંક ભેલતા શેરા અચુક યજુ કયલાનુાં 

યશેળે. અન્મથા લનભણાંક ભેલલાને ાત્ર થળે નલશ . તેભજ લનભણાંક વતાલધકાયી /બાલનગય ભશાનગયાલરકા આલા રકસ્વાભાાં 

ઉભેદલાયોની વાંદગી યદ કયળે. 
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જાશેયાતની વાભાન્મ જોગલાઈ 

૧. નાગરયકત્લ:-  

               ઉભેદલાય,  

                 (ક) બાયતનો નાગરયક શોમ અથલા 

 ( ખ) નેાનો પ્રજાજન શોમ અથલા 

 ( ગ) બુતાનનો પ્રજાજન શોમ અથલા 

 ( ઘ)  ભુ બાયતની વ્મરકત શોમ, 

અને બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ારકસ્તાન ,મ્પમાનભાય,શ્રીરાંકા, કેન્મા ,મુગાન્ડા,જેલા ૂલા આરફ્રકાના દેળો , 

ટાન્ઝાલનમાનો વાંમુકત પ્રજા વત્તાક ,(અગાઉ ટાન્ગાલનકા અને ઝાાંઝીફાય ,) જામ્પફીમા , ભરાલી ,ઝૈય, ઇથોીમા અને 

લલમેટનાભભાાંથી સ્થાાંતય કયીને આલી શોમ . યાંતુ (ખ)(ગ)(ઘ) લગા શેઠ આલતા ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા  

પ્રભાણત્ર આેર  શોલુાં જોઇએ   

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

લલચાયણાભાાં રેળે અને જો  લનભણાંક  ભાટે  તેભના  નાભની  બરાભણ  કયલાભાાં આલળે  તો  લનમભાનુવાય  તેભનાાં  

રકસ્વાભાાં  ાત્રતા  પ્રભાણત્ર  ઉભેદલાય દ્રાયા યજૂ કયલાની  ળયતે  કાભચરાઉ લનભણાંક આળે .  

 

૨.બયેરા અયજીત્રક:- 
 

(૧) જો એક કયતાાં લધુ જાશેયાત ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયેક જાશેયાત ભાટે અરગ અરગ અયજી કયલાની યશેળે અને 

પ્રત્મેક અયજી વાથે ફીન અનાભત લગા ભાટે લનમત રૂ.૫૦૦/- તથા અનાભત લગાના ઉભેદલાયે રૂ.૨૫૦/- પી બયલાની યશેળ.ે 

(૨) અયજી પી લગયની અલગ્રભ નકર લલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશી . 

(૩) ડોક્મુભેન્ટ લેયીપીકેળન લખતે ઉભેદલાયે ઓનરાઇન અયજીત્રકભાાં જણાવ્મા ભુજફની ળૈક્ષલણક રામકાત ભાન્મ 

મુલનલર્થવટી/વાંસ્થાની ભાકાળીટ (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)ના અવર પ્રભાણત્રો તથા તેની સ્લપ્રભાલણત નકર યજુ કયલાની 

યશેળે.તેભજ અનુબલ અાંગેના પ્રભાણત્રો ણ યજુ કયલાના યશેળે .કોરેજના આચામા દ્વ્લાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ 

ગણલાભાાં આલળે નશી. 

(૪)         જાશેયાતભાાં ભલશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્મા અનાભત ના શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભાાં ભલશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે . 

(૫)         કોઈણ વાંજોગોભાાં અયજી પી યત ભલા ાત્ર નથી . 
 

૩.ળૈક્ષલણક રામકાત:-  

(૧) ઉભેદલાય જાશેયાતભાાં દળાાલેર ળૈક્ષલણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ધયાલતા શોલા જોઇએ . 

(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષલણક રામકાત ભાન્મ મુલનલર્થવટી/વાંસ્થાભાાંથી ભેલેર શોલી જોઇએ. 

(૩) ડોક્મુભેન્ટ લેયીપીકેળન લખતે ઉભેદલાયે ઓનરાઇન અયજીત્રકભાાં જણાવ્મા ભુજફની ળૈક્ષલણક રામકાત ભાન્મ 

મુલનલર્થવટી/વાંસ્થાની ભાકાળીટ (ફધા જ લો /વેભેસ્ટય) ની સ્લમાં પ્રભાલણત નકર યજુ કયલાની યશેળે . કોરેજના આચામા 

દ્વ્લાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી .  

(૪) ળૈક્ષલણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાયનો શક્ક દાલો સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં . 

(૫) જાશેયાતભાાં દળાાલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે , તેલો તેભનો શક્કદાલો શોમ તો આલા ઉભેદલાયે 

વભકક્ષતા પ્રસ્થાલત કયતા આદેળો/ અલધકૃતતાની લલગતો આલાની યશેળે. 

 

૪. ના લાાંધા પ્રભાણત્ર:- 

 

(૧) ગુજયાત વયકાયના વયકાયી / અધાવયકાયી /વયકાય શસ્તકના કોોયેળન / કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતા અલધકાયીઓ / 

કભાચાયીઓ બાલનગય ભશાનગયાલરકાની જાશેયાતના વાંદબાભાાં ફાયોફાય ઓનરાઇન અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ 

ઉભેદલાયે ોતાના લલબાગ / ખાતા /કચેયીને અયજી કમાાની તાયીખથી રદ -૭ ભાાં અચુક કયલાની યશેળે . જો ઉભેદલાયના 

લનમોક્તા તયપથી અયજી ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ 30 રદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ 

કયલાભાાં આલળે તો તેઓની અયજી નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે . .  

(૨) ઉભેદલાયે વક્ષભ અલધકાયી દ્વ્લાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશેળે . 
 

૫.ગેયરામક ઉભેદલાય :- 

 

(૧) બાલનગય ભશાનગયાલરકા કે અન્મ ભશાનગયાલરકા અથલા અન્મ વયકાયી / અધા વયકાયી /વયકાય શસ્તક્ની વાંસ્થાઓ 

દ્વ્લાયા ઉભેદલાય ક્માયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેરા શોમ તો તેની લલગત અયજી ત્રકભાાં આલાની યશેળે . જો ઉભેદલાયનો 

ગેયરામકીનો વભમ ચારુ શળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ્દ થલાને ાત્ર ફનળે .  
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(૨) પયલજમાત લનરુલત્ત,રુખવદ, ફયતયપ :- 

              અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા / વયકાય શસ્તક ની કાંની કે ફોડા કોોયેળન ભાાંથી ક્માયેમ ણ પયજીમાત લનરુલત્ત , 

રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શોમ તો અયજીત્રકભાાં તેની લલગત આલાની યશેળે . લનભણાંક ભળ્મા ફાદ આ ફાફત 

ધ્માન ઉય આલળે તો લનભણાંક યદ કયલાભાાં આલળે.  

૬.અગત્મની જોગલાઈ:- 

(૧) બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાંદગી વલભલતને જરૂય જણામે ખયેખય બયલાાત્ર જગ્માઓની વાંખ્મા  અને આલેર કુર 

અયજીઓની વાંખ્મા ધ્માને યાખી જે મોગ્મ જણાળે  તેલી કટ ઓપ ટકાલાયીનક્કી કયી ભેયીટરીસ્ટ તૈમાય કયી, પકત 

ળોટાલરસ્ટેડ ઉભેદલાયો ને રેલખત રયક્ષા / ભૌલખક કવોટી ભાટે કોરરેટય ઇસ્મુ કયળે તેભજ જરૂય જણામે આ ળોટાલરસ્ટેડ 

ઉભેદલાયો ને તેઓના અવર પ્રભાણત્રો તેભજ અન્મ આનુાાંગીક આધાયોની ચકાવણી કયલા ભાટે જાણ કયલાભાાં 

આલળ.ેપાઇનર ભેયીટ લરસ્ટ ભૂબૂત  રેલખત યીક્ષા  /ભૌલખક કવોટી ભાાં ભેર ભાકાવની ટકાલાયીનેઆધાયે તૈમાય 

કયલાભાાં આલળે.  

(૨) પાભાાલવસ્ટ ની જગ્મા ભાટે ડી.પાભાઅથલાફી.પાભા(બાયત વયકાય કે યાજ્મ વયકાય દ્રાયા ભાન્મ મુલનલવીટીભાાંથી )ની 

ટકાલાયીને આધાયે રેખીત યીક્ષા /ભૌલખક કવોટી ભાટે  ભેયીટ રીસ્ટ તૈમાયકયલાભાાં આલળે અને ૧૨ જગ્મા બયલાાત્ર 

શોમ તેની વાભેવાંદગી વલભલત  દ્વ્રાયા નક્કીકયલાભાાં આલે તેટરા ઉભેદલાયોને રેલખત કવોટી / ભૌલખક કવોટી ભાટે કોર 

રેટય ઇસ્મુ કયલાભાાં આલળે . ભેયીટ રીસ્ટ તૈમાય કયતા વભમે અાંતીભ ક્રભે  આલતા વભાન ગુણલાા  તભાભ ઉભેદલાયોને 

રેલખત રયક્ષા / ભૌલખક કવોટી ભાટે કોર રેટય ઇસ્મુ   કયલાભાાં આલળે 

(૩)   ઉકત તભાભ  જગ્માઓના ભશેકભ ખચાની નાણારકમ જોગલાઈ આયોગ્મ અને યીલાય કલ્માણ લલબાગ , ગુજયાત વયકાય 

દ્રાયા થનાય છે તથા તે અનુવાય યાજ્મ વયકાયશ્રીને જરૂય જણામ તો  ઉક્ત ભશેકભને યાજ્મ વયકાયભાાં પ્રલતલનમુલક્ત ય રઇ 

ળકળે. પ્રલતલનમુલક્ત ય આલેર ભશેકભને   વયકાય યાજ્મના કોઇણ સ્થે પયજ ફજાલલા ભૂકી ળકળે . એટરે કે વદય તભાભ 

જગ્માઓ ફદરી ને ાત્ર છે તથા વયકાયશ્રીને જરૂય જણામે યાજમના કોઇણ સ્થે પયજ ફજાલલા ભુકી  ળકાળે અથલા 

ફદરી ળકાળે. 

(૪) બાલનગય ભશાનગયાલરકાના કે અન્મ વયકાયી /અધાવયકાયી વાંસ્થાભાાં પયજ ફજાલતાાં ઉભેદલાયોજો ઉક્ત જગ્માએ 

વાંદગી ાભળે તો તેઓએ ભૂ જગ્માએથી યાજીનાભુાં આ્મા ફાદ જ લનભણાંકની જગ્માએ શાજય થલાનુાં યશેળે તેભજ 

તેઓની અગાઉની ફજાલેર પયજનો વભમગાો  લનમભફધ્ધ કયી ળકાળે નશીં/ ગણતયીભાાં રેલાભાાં આલળે નશી 

(૫) ઉક્ત તભાભ જગ્માઓ યાજ્મ વયકાયશ્રી દ્રાયા નાણાકીમ લાના અાંત વુધી ચારુ યાખલાની ભાંજૂયી આલાભાાં આલેર છે . 

ત્માયફાદ જગ્માઓની ભુદત લખતોલખતની યાજ્મ વયકાયશ્રીની ભાંજૂયીને આધીન યશેળે . વદય ફાફતે બાલનગય 

ભશાનગયાલરકાની જલાફદાયી નક્કી થળે નશીં. 

(૬) પાઇનર ભેયીટ લરસ્ટ તૈમાય કયતી લખતે  રેખીત યીક્ષાના /ભૌલખક કવોટીના ૧૦૦ % યીણાભ ભુજફનુાં લેઇટેજ 

ગણલાભાાં આલળ.ે 

(૭) ઓનરાઇન અયજી કયતા ઉભેદલાયોએ અયજી પોભાભાાં બયલાભાાં આલેર ભાશીતી / લલગતોભાાં કોઇ બુર કે ક્ષતી કયલાભાાં 

આલેર શળે તો તે અયજી યદ ગણલાભાાં આલળે અને આ ફાફતે કોઇ યજુઆત ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશી .  

(૮) મુલનલર્થવટી અથલા કોઇ વાંસ્થા ભાકાવ ટકાલાયીને ફદરેCPI /CGPA/SGPA/OGPA /ગ્રેડ દળાાલતી શોમ , તો તેલા 

રકસ્વાભાાં ઉભેદલાયે તે ભાકાવને મુલનલર્થવટી અથલા વાંસ્થાના ભાન્મ વુત્રભાાંટકાલાયીભાાં ગણતયી કયી અયજી પોભાભાાં ટકાલાયી 

જ દળાાલલાની યશેળ.ે જો કોઇ ઉભેદલાય અયજીપોભાભાાં CPI / CGPA / SGPA / OGPA /ગ્રેડ દળાાલળે તો તેઓની અયજી 

ધ્માને રેલાભાાં આલળે નલશ,જેની ઉભેદલાયોએ ખાવ નોંધ રેલી. 

(૯) એથરેટીક્વ (રેક અને રપલ્ડ યભતો વલશત ), ફેડલભન્ટન, ફાસ્કેટફોર, રક્રકેટ, ફુટફોર, શોકી,લસ્લભીંગ, ટેફર ટેલનવ , 

લોલરફોર, ટેલનવ, લેઈટ લરફ્ટટગ , યેફ્સ્રગ, ફોફ્ક્વગ, વાઈફ્ક્રગ, જીભનેલસ્ટક, જુડો, યાઈપર ળૂટટગ ,કફડ્ડી, ખો -ખો,  

તીયાંદાજી, ઘોડેવલાયી, ગોાપેંક, નૌકા સ્ધાા, ળતયાંજ, શેન્ડફોરની યભતો-ખેરકુદભાાં (૧) યાષ્ટ્રીમ/આાંતયયાષ્ટ્રીમ અથલા (૨) 

આાંતય મુલનલર્થવટી અથલા (૩) અલખર બાયત ળાા વાંઘ દ્વ્લાયા મોજાતી સ્ધાાઓભાાં પ્રલતલનલધત્લ કયેર શોમ તેલા 

ઉભેદલાયને વાંદગીભાાં અગ્રતા ભાટે તેભને ભાત્ર પ્રથભ તફક્કાની સ્ધાાત્ભક રેલખત રયક્ષાભાાં ભેલેર કુર ગુણના 

0૫(ાાંચ)% ગુણ ઉભેયી આલાભાાં આલળે . આ ભાટે ઉભેદલાયે વયકાયે તા .૨૫-૨-૧૯૮૦ના ઠયાલ 

ક્રભાાંક:વી.આય.આય/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.૨તથાતા.૧–૮-૧૯૯૦નાઠયાલક્રભાાંક:વી.આય.આય/1188/3644/ગ.2ભાાં 

લનમત કમાા ભુજફના વતાલધકાયી ાવેથી લનમત નભુનાભાાં ભેલેર જરૂયીપ્રભાણત્ર વલભલત ભાાંગે ત્માયે યજુ કયલાનુાં  યશેળે . 

આલુાં પ્રભાણત્ર ધયાલનાય ઉભેદલાય જ યભતનાાં ગુણ ભાટે શકદાય થળે . 

(૧૦) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળાાલેર રામકાતના પ્રભાણત્રો કાઢી આનાય વાંસ્થાની ભાન્મતા ફાફતે બલલષ્મભાાંકોઇ પ્રશ્ન 

ઉલસ્થત થળે ત્માયે બાલનગય ભશાનગયાલરકાની વાંદગી વભીતીનો લનણામ આખયી ગણાળે . જે દયેક ઉભેદલાયને 

ફાંધનકતાા યશેળે.  

(૧૧)  વાંદગી ાભનાય ઉભેદલાયે ભશાનગયાલરકા દ્વ્લાયા લનમત કયામેર ફોન્ડ /વાંભતીત્રક આલાના યશેળ ે
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૭. રેલખતયીક્ષા/ભૌલખક કવોટી :- 

(૧)  રેલખત યીક્ષા/ભૌલખક કવોટી બાલનગય ળશેય ખાતે જ રેલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે ોતાના ખચે ઉલસ્થત  થલાનુાં યશેળે . 

(૨)    રેલખત રયક્ષાનુાં ભાધ્મભ જગ્માની ભુ ળૈક્ષલણક રામકાતના કોાને અનુરૂ  ભશાનગયાલરકા દ્વ્લાયા નક્કી કયલાભાાં આલળે 

અન્મથા ગુજયાતી યશેળે(અાંગ્રેજી લલમના પ્રશ્નોનુાં ભાધ્મભ અાંગ્રેજી યશેળે.). 

(૩)    રેલખત યીક્ષાભાાં ઉલતણા થલા ભાટે કુર ગુણના ઓછાભા ઓછા 45% ગુણ શોલા પયજીમાત યશેળે . 45% થી ઓછા ગુણ 

ધયાલતા ઉભેદલાયો આગની પ્રરક્રમા ભાટે ગેયરામક ઠયળે 

(૪)       ભશાનગયાલરકાની કોઇ ણ વાંલગાભાાં વીધી બયતીથી બયલાાત્ર જગાઓ ય લનભણાંક કામાલાશી કયતા ુલે તભાભ  

યીક્ષાથીઓના ગુણ ધયાલતા જનયર ભેયીટ લરસ્ટભાાંથી, કુર ગુણના ૫૦%થી લધુ ગુણ ધયાલતા ઉભેદલાયોનુાં પ્રોલલઝનર 

ભેયીટ લરસ્ટ તૈમાય કયલાનુાં યશેળે. આ ભેયીટ લરસ્ટ પ્રલવધ્ધ થમેથી ફે લા વુધી અભરભાાં યશેળે. આ વભમગાા દયલભમાન 

જે-તે વાંલગાભાાં કોઈ ણ કાયણોવય ખારી ડેર જગા કે જે વીધી બયતીથી બયલાાત્ર થતી શોઇ તો તેલી જગાઓ ય 

આ ભેયીટ લરસ્ટભાાંથી જે-તે કેટેગયીલાઈઝ ઉભેદલાયોને લનભણાંક આી ળકાળે.  

(૫) ઉયોક્ત દળાાલેર જગ્માની વાંખ્માભાાં પેયપાય કયલાનો કલભશ્નય ,ભશાનગયાલરકા,બાલનગયને અફાલધત અલધકાય યશેળે. 

(૬)     જાશેયાતની જોગલાઈઓના અથાઘટન અને આ બયતી પ્રરક્રમા ફાફતે કલભશ્નય, બાલનગય ભશાનગયાલરકાનો લનણામ આખયી 

અને તભાભને ફાંધનકતાા યશેળે.   

 

 

 

 
             કલભળનય 

                બાલનગય ભશાનગયાલરકા , 

                                                                                              બાલનગય 
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Online અયજી કયલાની તથા અયજી પીબયલાની યીત: 

આ જાશેયાતના વાંદબાભાાં બાલનગય ભશાનગયાલરકા દ્વ્લાયા ઓન રાઇન અયજી જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે.  

ઉભેદલાય તા.૦૧ /૦૨/૨૦૨૩, ૧૪:૦૦ કરાક થી તા . ૨૧/૦૨/૨૦૨૩   ૨૩:૫૯ કરાક વુધીભાાં http://ojas.gujarat.gov.inય અયજી 

ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે ભુજફના Steps (૧) થી (૧૬) અનુવયલાના યશેળે. Confirmation Number ભળ્મા છી 

જ અયજી ભાન્મ ગણાળે. 

નોંધ- આ લલગતો ભાત્ર ઉભેદલાયના ભાગાદળાન ભાટે છે. 

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

(૨) Apply Online Click કયલુ. 

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

જાશેયાતની ફધી જ લલગતોનો અભ્માવ ઉભેદલાયોએ કયલો .અને ત્માયફાદ Apply Now ફટન click કયલુાં. 

(૩) પાભાાલવસ્ટ  ઉય clickકયલાથી જગ્માની લલગતો ભળે. 

(૪)  તેની નીચેApply Nowય  click કયલાથી Application Format  દેખાળે. Application Format ભાાં વૌપ્રથભ  

“personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) લનળાની શોમ તેની લલગતો પયલજમાત બયલાની યશેળે .) “personal 

Details” ભાાં જ્માાં Mobile Number અને email ID ભાાંગ્મા છે , તેની લલગત રખલી જેથી જરૂય જણામે બાલનગય 

ભશાનગયાલરકા ઉભેદલાયનો વાંકા કયી ળકે . 

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

ળૈક્ષલણક લલગતો બયલી. 

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

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

More Exp. ય “click” કયી Details બયલી. 

(૮) Additional Information ય “click’’ કયી ત્માાં ભાલશતી બયલી. જો લધાયાનો અનુબલ ojas Module ભાાં વભાલલષ્ટ ન થતો શોમ , 

તો વાદા કાગ ય ojasભાાં જણાવ્મા ભુજફના અનુબલના કોઠા પ્રભાણે આે લધાયાના અનુબલની લલગત ઉભેયીને ભોકરલી . 

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

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

(૧૧) જો આની અયજીત્રકભાાં કોઇ વુધાયા -લધાયા કયલાના શોમ તો Edit Applicationભાાં જઇને કયી ળકાળે , આ વુલલધા અયજી 

Confirm કયતાાં શેરા ઉરબ્ધ છે. એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ આ વુલલધા ઉરબ્ધ યશેળે નફ્શ. 

(૧૨)  શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload Photo ય Click કયો અફ્શ તભાયો Application Number Type કયો અને તભાયી Birth 

Date Type કયો. ત્માયફાદ ok   ય click કયો. અફ્શ 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 Formatભાાં (15KB) વાઇઝ થી લધાયે નફ્શ તે યીતે 

Computer ભાાં શોલા જોઇએ.) “Browse” Button ય click કયો શલે Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg Format 

ભાાં તભાયો Photo Store થમેર છે તે પાઇરને ત્માાંથી Select કયો અને “open” Button  ય click કયો શલે ફાજુભાાં તભાયો 

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

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

Type કમાા ફાદ ok ય clicksકયલાથી (૨)ફટન ૧ .Application preview ૨. Confirm Application દેખાળે. ઉભેદલાયે 

“Application preview “ ય Click કયી ોતાની અયજી જોઈ રેલી . અયજીભાાં વુધાયો કયલાનો જણામ , તો  Edit Application 

ઉય click કયીને વુધાયો કયી રેલો . અયજી confirm કમાા શેરાાં કોઈણ પ્રકાયનો વુધાયો અયજીભાાં કયી ળકાળે . યાંતુ, અયજી 

confirm થઈ ગમા ફાદ અયજીભાાં કોઈણ વુધાયો થઈ ળકળે નશીં . જો અયજી વુધાયલાની જરૂય ના જણામ તો જ confirm 

application ય click કયલુાં . Confirm application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીનો બાલનગય ભશાનગયાલરકાભાાં 

online સ્લીકાય થઈ જળે . અશીં confirmation number generate થળે જે શલે છીની ફધીજ કામાલાશી ભાટે જરૂયી શોમ 

ઉભેદલાયે વાચલલાનો યશેળે . Confirmation number લવલામ કોઈણ જાતનો ત્ર વ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં . Confirm  થમેર 

અયજીત્રકની લપ્રન્ટ અચુક કાઢી યાખલી.  

(૧૪)     ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબા “Print Challan “ ઉય ક્રીક કયીને લપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઈને નજીકની કોમ્પ્મુટયની વુલલધા  

              ધયાલતી ોસ્ટ ઓરપવભાાં ઉભેદલાયોએ બયલાની અયજી પી નીચેના લલકલ્થી બયી ળકે છે .  

 

ોસ્ટ ઓરપવભાાં  :- લફન અનાભત લગાના ઉભેદલાયોએ રૂ .૫૦૦/ - અને અનાભત લગાના ઉભેદલાયોએ રૂ . ૨૫૦/-બાલનગય 

ભશાનગયાલરકાની પી + ોસ્ટર વર્થલવ ચાજા બયલાનો યશેળે . અને પી બમાા અાંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશેળે . .બાલનગય 

ભશાનગયાલરકાની પી +ોસ્ટર વર્થલવ ચાજા તા.૨૨ /૦૨/૨૦૨૩ વુધીભાાં બયલાની યશેળે અને પી બમાા  અાંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં 

યશેળે. આ ચરણ તથા Confirm થમેર અયજીત્રક ઉભેદલાયે ોતાની ાવે વાચલીને યાખલાના યશેળે અને બાલનગય 

ભશાનગયાલરકા દ્રાયા ભાંગાલલાભાાં આલે , ત્માયે જ અયજીત્રક લફડાણો વલશત તથા પી બયેરા ચરણની નકર વાથે 

આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ ોસ્ટથી ભોકરલાના યશેળે અથલા બાલનગય ભશાનગયાલરકાની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશેળે .  

http://ojas.gujarat.gov.in/
http://ojas.gujarat.gov.in/
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 (૧૫)  દયેક જાશેયાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી . આભ છતાાં , વાંજોગોલળાત, જો કોઈ ઉભેદલાયે એક થી લધુ અયજી કયેર શળે તો 

છેલ્રી “Confirm"થમેર અયજી ,તેની વાથે લનમત પી બયેર શળે , તો તે ભાન્મ ગણાળે અને  અગાઉની અયજી યદ ગણલાભાાં આલળે . 

અગાઉની અયજી વાથે બયેર પી છેલ્રી “Confirm “ થમેર અયજી વાભે ગણલાભાાં આલળે નલશ . જો ઉભેદલાયે છેલ્રી “confirm “ 

થમેર અયજી વાથે લનમત પી બયેર નલશ શોમ તો આ ઉભેદલાયની લનમત પી વાથે ની “Confirm “ થમેરી છેલ્રી અયજી ભાન્મ 

ગણલાભાાં આલળે . જો ઉભેદલાયે એક થી લધુ અયજી વાથે પી બયેર શળે તો તે રયપાંડ કયલાભાાં આલળે નફ્શ. 

 

અયજી પી : 

 

(૧) લફન અનાભત લગાના ઉભેદલાયોએ ોસ્ટ ઓપીવભાાં રૂ .૫૦૦/ - અને અનાભત લગાના ઉભેદલાયોએ રૂ . ૨૫૦/-બાલનગય 

ભશાનગયાલરકાની પી + ોસ્ટર વર્થલવ ચાજા બયલાનો યશેળે. અને પી બમાા અાંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશેળે  

(૨) અન્મ યાજ્મના અનાભત ઉભેદલાયોને ગુજયાત યાજ્મભાાં અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર થતો ન શો મ તેઓએ ઉય  ભુજફ પી બયલાની 

યશેળે.   

(૩) પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે . પી બયેર નશીં શોમ તેલા ઉભેદલાયને કોઇ ણ વાંજોગોભાાં રેખીત યીક્ષા / ભૌલખક 

કવોટીભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે નશીં. આ પી પક્ત ોસ્ટ ઓપીવ દ્વ્લાયા જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે . યોકડભાાં, ડીભાન્ડ ડ્રાટટથી, ઇલન્ડમન 

ોસ્ટર ઓડાય કે ે ઓડાયના સ્લરૂભાાં આ પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં . જેની ઉભેદલાયોએ ખાવ નોંધ રેલી. 

ઉભેદલાયોને ખાવ જણાલલાનુાં કે , અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી દયમ્પમાન કોઇ ઉભેદલાય , આ જગ્મા ના બયતી લનમભો , 

તથા જાશેયાતની જોગલાઇઓ ભુજફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભારુભ ડળે તો તેભની ઉભેદલાયી કોઇ ણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે . 

નોંધ :- પાભાાલવસ્ટ જગ્માની જાશેયાતની અન્મ લધુ લલગતો બાલનગય ભશાનગયાલરકાની કચેયીના નોટીવફોડા અને બાલનગય ભશાનગયાલરકા 

ની લેફવાઇટ www.bmcgujarat.comઉય જોલા ભળે.  
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