
બાલનગય ભશાનગયાલરકા - બાલનગય. 

જાશયેાત ક્રભાકં :-  ૧/૨૦૧૫-૧૬ બાલનગય ભશાનગયાલરકા ના કોમ્પ્યટુય વલબાગના "ઈ.ડી.ી. ભેનેજય (લગગ-૨)  
કુર-૧" જગ્મા વીધી બયતીથી બયલા ભાટે http://ojas.guj.nic.in અથલા http://ojas1.guj.nic.in લેફવાઈટ ય            

તા.  ૧૧/૦૬/૨૦૧૫, ૧૦:૩૦ કરાક થી તા.  30/૦૬/૨૦૧૫, ૨૩:૫૯ કરાક સધુીભા ંઓન રાઈન ઉભેદલાયી કનપભગ 
કયલા જણાલલાભા ંઆલે છે. 
જગ્માનુ ંનાભ :- ઈ.ડી.ી. ભેનેજેય (લગગ-૨) 

વીધી બયતીથી જગ્માઓ બયલાનુ ંભાહશતી દળાગલત ુ ંત્રક. 
 
ક્ર
ભ 

જગ્માનુ ંનાભ કેટેગયી કુર 
જગ્માઓ 

કુર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે 
અનાભત જગ્માઓ 

૧ ઈ.ડી.ી. ભેનેજેય(લગગ-૨) લફનઅનાભત ૦૧ ભજુંય યશરે એક જગ્મા વીધી બયતીથી બયલાની 
થતી શોલાથી યોસ્ટય ક્રભાકંો રાગ ુડતા ંનથી. 

૧.ળૈક્ષલણક રામકાત :- 

  ઈ.ડી.ી. ભેનેજેય- 

 (૧) ફી.ઈ. (આઈ.ટી)  /  ફી.ઈ. (કોમ્પ્યટુય)  /  એભ.વી.એ.  

૨ .અનબુલ:- 

 (૧) ૫ લગનો કાભનો અનબુલ અને શાડગલેય,વોફ્ટલેય,પ્રોગ્રાભંગ ( VB,SQL,JAVA,HTML) ના ંજાણકાય. 
૩.ગાય ધોયણ :- 

 (૧)  રૂ|. ૯,૩૦૦-૩૪,૮૦૦/- + ગે્રડ-ે રૂ|.૫,૪૦૦/- 

૪.ઉંભય :- 

 (૧) અયજી સ્સ્લકાયલાની છેલ્રી તાયીખના ંયોજ ઉંભય 30 લગથી લધ ુનશં   
નંધ :-  

 (૧) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે યંત ુ તેભને વદંગી 
  ભાટેના ધોયણો લફનઅનાભત કક્ષાના રાગ ુડળે. 
 (૨) ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રીતાયીખના યોજની ગણલાભા ંઆલળે. 
 (૩)  જાશયેાતભા ં ઉરી લમભમાગદા ૩૦ લગ ની આલાભા ંઆલેર છે, તેભા ં નીચે દળાગવ્મા ં મજુફની 
  છુટછાટ ભલાાત્ર છે.  
(૧) મુ ગજુયાતના અનસુલુચત જાવત, અનસુલુચત જનજાવત, વાભાજજક 

અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયો. 
ાચં લગ(લધભુા ં લધ ુ ૩૫ લગની 
ભમાગદાભા)ં 

(૪) ભજૂંય ભશકેભ ૧ શોલાથી વીધી બયતીભા ંયોસ્ટય ોઇન્ટ રાગ ુડતા નથી. 
૧. વાભાન્મ ભહશરા ઉભેદલાયોને       ૫ લગ 
૨. અનાભત લગગના રુૂ ઉભેદલાયોને     ૫ લગ  

૩. અનાભત લગગના ભહશરા ઉભેદલાયોને     ૧૦ લગ  
૪. વાભાન્મ લગગના વલકરાગં રુૂ ઉભેદલાયોને    ૧૦ લગ  
૫. વાભાન્મ લગગના વલકરાગં ભહશરા ઉભેદલાયોને    ૧૫ લગ  
૬. અનાભત લગગના વલકરાગં રુૂ ઉભેદલાયોને     ૧૫ લગ  
૭. અનાભત લગગના વલકરાગં ભહશરા ઉભેદલાયોને    ૨૦ લગ 

  ઉયોક્ત કેટેગયીના ંઉભેદલાયોની ઉંભયભા ંછૂટછાટ વનમભ મજુફ ભલાાત્ર થળે.  

                       (લધ ુભા ંલધ ુ45 લગની ભમાગદાભા)ં 

http://ojas.guj.nic.in/
http://ojas1.guj.nic.in/


(૫) ભાગંલાભા ંઆલેર ળૈક્ષલણક રામકાત ભેવ્મા ફાદઆ રામકાતને વરંગ્ન પીલ્ડના ંકાભનો અનબુલ જ ધ્માને 
 રલેાભા ંઆલળે. 
 

જાશયેાતની વાભાન્મ જોગલાઈ 

૧. નાગહયકત્લ:-  

બાયતના નાગયીક શોલા જોઇએ. 
નંધ :-  જે ઉભેદલાયના હકસ્વાભા ંાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઉભેદલાયનુ ંઅયજીત્રક બાલનગય  

ભશાનગયાલરકા વલચાયણાભા ંરેળે અને જો વનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભા ંઆલળે 
તો વનમભાનવુાય તેભના ંહકસ્વાભા ંાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભચરાઉ વનભણકૂઆળે.  

૨.બયેરા અયજીત્રક:- 

(૧) જો એક કયતા ંલધ ુજાશયેાત ભાટે અયજી કયલાની શોઇ તો દયેક જાશયેાત ભાટે અરગ અરગ અયજી 
 કયલાની યશળેે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે વનમત ૫૦૦ રૂ।. પી બયલાની યશળેે. 
(૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો લફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશેળે 

  નશી. 
(૩) અયજી પી લગયની અલગ્રભ નકર વલચાયણાભા ંરેલાભા ંઆલળે નશી. 
(૪) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશયેાતભા ં અનાભત જગ્માઓ દળાગલેર ન શોઇ ત્મા ં આલા 
 ઉભેદલાયો લફનાઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને લફનઅનાભતના ધોયણો રાગ ુ
 ડળે. 

૩.ળૈક્ષલણક રામકાત:-  

(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભા ં દળાગલેર ળૈક્ષલણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ 
 ધયાલતા શોલા જોઇએ. 
(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષલણક રામકાત ભાન્મ યવુનલવવિટી / વસં્થાભાથી ભેલેર શોલી જોઇએ. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યવુનલવવિટી / વસં્થાના ગણુ ત્રક (ફધા જ લો / વેભેસ્ટય) ની 
 સ્લમ ંપ્રભાલણત નકર યજુ કયલાની યશળેે. ળાા / કોરેજના આચામગ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર 
 ભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે નશી. 
(૪) ળૈક્ષલણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાયનો શક્ક દાલો સ્લીકાયલાભા ં
 આલળે નશી. 
(૫) જાશયેાતભા ં દળાગલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે. તેલો તેભનો શક્ક્ દાલો 
 શોમ તો આલા ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાવત કયતા આદેળો / અવધક્રુતતાની વલગતો આલાની 
 યશળેે. 

૪. ના લાધંા પ્રભાણત્ર:- 

(૧)  ગજુયાત વયકાયના વયકાયી / અધગવયકાયી /વયકાય શસ્તકના કોોયેળન / કંનીઓભા ં વેલા 
 ફજાલતા અવધકાયીઓ / કભગચાયીઓ બાલનગય ભશાનગયાલરકા ની જાશયેાતના વદંબગભા ં 

 ફાયોફાય  ઓંનરાઇન અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના વલબાગ / ખાતા 
 /કચેયીને અયજી  કમાગની તાયીખથી હદન-7 ભા ં૩અચકુ કયલાની યશળેે. જો ઉભેદલાયે ના વનમોક્તા 
 તયપથી અયજી ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ 30 હદલવભા ં અયજી કયલાની યલાનગી નશં 
 આલાની જાણ કયલાભા ંઆલળે તો તેઓની અયજી નાભજુંય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભા ંઆલળે. 



(૨)  કેન્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભા ં શોમ તેલા ઉભેદલાયે ખાતા 
 ભાયપત ઓંનરાઇનઅયજી ભોકરલાની યશળેે અથલા આ વાથે વનભણકુ અવધકાયી નુ ં ના લાધંા 
 પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ં યશળેે. 
(૩)  રૂફરૂ મરુાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર ના લાધંા પ્રભાણત્ર યજુ 
 કયલાનુ ંયશળેે.     

૫.ગેયરામક ઉભેદલાય :- 

(૧) બાલનગય ભશાનગયાલરકા કે અન્મભશાનગયાલરકા અથલા અન્મ વયકાયી / અધગ વયકાયી 
 /વયકાય શસ્તક્ની વસં્થાઓ રાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેરા શોમ તો તેની વલગત 
 અયજી ત્રકભા ં આલાની યશળેે. જો ઉભેદલાયનો ગેયરામક નો વભમ ચાલ ુ શળે તો આલા 
 ઉભેદલાયની અયજી યદ્દ થલાને ાત્ર ફનળે.  

(૨) પયજજમાત વનવ્રવુત ,રુખવદ , ફયતયપ ;- 
 અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા / વયકાય શસ્તક ની કંની કે ફોડગ કોોયેળન ભાથંી ક્યાયેમ ણ 
 પયજીમાત વનવ્રવુત, રુખવદ કે ફયકયત કયલાભા ં આલેર શોમ તો અયજીત્રકભા ં તેની વલગત 
 આલાની યશળેે  વનભણકુ ભળ્મા  ફાદ આ ફાફત ધ્માન ઉય આલળે તો નીભણકુ યદ કયલાભા 
 આલળે.  

૬.અગત્મની જોગલાઈ:- 

(૧) ઉયની જગ્મા ભાટે વનમણુક ભાટે ઉભેદલાયોની વંદગી વવભવત નક્કી કયે તે મજુફ કામગલાશી 
 કયલાભા ંઆલળે.    

(૨) જાશયેાતભા ં ઠયાલેર રધતુભ રામકાત તેભજ અનબુલ કયતા ંલધ ુળૈક્ષલણક રામકાત અને /અથલા 
  લધ ુઅનબુલ અને / અથલા રામકાત ભા ંઉંચી ટ્કાલાયી ને આધાયે રેખીત યીક્ષા / પે્રકટીકર 
  ટેસ્ટ ભાટે બાલનગય ભશાનગયાલરકા ઉભેદલાયોની વખં્મા ભમાગહદત કયી ળકળે .  

૭.રેખીતયીક્ષા / પે્રકટીકર ટેસ્ટ:- 

(૧)  રેખીતયીક્ષા / પે્રકટીકર ટેસ્ટ બાલનગય ળશયે ખાતે જ રેલાભા આલળે. ઉભેદલાયે ોતાના ખચે 
 ઉસ્સ્થત થલાન ુયશળેે .  

(૨) વદંગી ાભેર / પ્રતીક્ષા માદી ભા યાખલાભા આલેર ઉભેદલાયોને અવર પ્રભાણત્રો યજુ 
 કયલાની જાણ કયલાભા આલળે. જો ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળે નશં તો તેઓ રૂફરૂ 
 મરુાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે નશં તેની ખાવ નંધ રેલી. 
  

 

 

કવભશ્નય 

બાલનગયભશાનગયાલરકા, 
બાલનગય. 



Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત: 
 

આ જાશયેાતના વદંબગભા ંબાલનગય ભશાનગયાલરકા રાયા ઓન રાઇન અયજી જ સ્લીકાયલાભા ંઆલળે.ઉભેદલાય  

તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૫, ૧૦:૩૦કરાક થી તા.30/૦૬/૨૦૧૫, ૨૩:૫૯ કરાક સધુીભા ં http://ojas.guj.nic.inઅથલા 
http://ojas1.guj.nic.inય અયજી ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મજુફના Steps (1) થી (16) 
અનવુયલાના યશળેે. Confirmation Number ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે. 
(૧)  વૌ પ્રથભ http://ojas.guj.nic.inઅથલા http://ojas1.guj.nic.in ય જવ.ુ  

(૨)  Apply Online Click કયવ.ુ 
     આ પ્રભાણે click કયલાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now ફટન દેખાળે. 
  વૌપ્રથભ More Details ય click કયીને જાશયેાતની ફધી જ વલગતોનો અભ્માવ ઉભેદલાયોએ કયલો. 
 અને ત્માયફાદ Apply Now ફટન click કયવુ.ં 
(૩) ઈ.ડી.ી. ભેનેજય, લગગ-2ઉય click કયલાથી જગ્માની વલગતો ભળે. 
(૪) તેની નીચે Apply Now ય  click કયલાથી Application Format  દેખાળે. Application Format ભા ં વૌ           
 પ્રથભ “personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશં રાર ફુદયડી (*) વનળાની શોમ તેની વલગતો પયજજમાત 
 બયલાની યશળેે.) “personal Details” ભા ંજ્મા ંMobile Number અને email ID ભાગં્મા છે, તેની વલગત રખલી 
 જેથી જરૂય જણામે બાલનગય ભશાનગયાલરકા ઉભેદલાયનો વંકગ કયી ળકે. 
(૫) Personal Details બયામા ફાદ Educational Details  બયલા ભાટે Educational Details ય Click કયવુ ંઅને 
 ોતાની ળૈક્ષલણક વલગતો 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 ં ભાહશતી બયલી. જે લધાયાનો અનબુલ ojas Module ભા ં
 વભાવલષ્ટ ન થતો શોમ, તો વાદા કાગ ય ojas ભા ં જણાવ્મા મજુફના અનબુલના કોઠા પ્રભાણે આે 
 લધાયાના અનબુલની વલગત ઉભેયીને ભોકરલી. 
(૯)  તેની નીચે “self-Declaration” ભા ંyes/ No  ય  click  કયવ.ુ 
(૧૦)  શલે save ય “click’’ કયલાથી તભાયો Data Save થળે. અહશં ઉભેદલાયનો Application Number generate  
 થળે. 
(૧૧) જો આની અયજીત્રકભા ંકોઇ સધુાયા-લધાયા કયલાના શોમ તો Edit Applicationભા ંજઇને કયી ળકાળે, આ 
 સવુલધા અયજી Confirm કયતા ંશરેા ઉરબ્ધ છે. એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ આ 
 સવુલધા ઉરબ્ધ યશળેે  નહશં. 
(૧૨)  શલે ેજના ઉયના બાગભા ંUpload Photo ય Click કયો અહશં તભાયો Application Number Type કયો અને 
 તભાયી Birth Date Type કયો. ત્માયફાદ ok   ય click કયો. અહશં Photo    અને Signature Upload  કયલાના 
 છે. (પોટાનુ ંભા 5 વે.ભી. ઉંચાઇ અને 3.6 વે.ભી. શોાઇ અને Signature નુ ં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 ં (10KB) વાઇઝ થી લધાયે નહશં તે યીતે Computer ભા ંશોલા જોઇએ.) “Browse” 

 Button  ય click કયો શલે Choose File ના સ્ક્રીનભાથંી જે પાઇરભા ં .jpg Format ભા ંતભાયો Photo Store 

 થમેર છે તે પાઇરને ત્માથી Select કયો અને “open” Button   ય click કયો શલે ફાજુભા ંતભાયો Photo 

http://ojas.guj.nic.in/
http://ojas1.guj.nic.in/
http://ojas.guj.nic.in/
http://ojas1.guj.nic.in/


 દેખાળે.  શલે આજ યીતે Signature ણ upload કયલાની યશળેે. 
(૧૩) શલે ેજના ઉયના બાગભા “Confirm Application “ય Click કયો અને “Application Number “તથા  

(૧)Birth Date Type કમાગ ફાદ ok ય clicksકયલાથી ફે (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 રેલો. અયજી confirm કમાગ શરેા ં
કોઈણ પ્રકાય નો સધુાયો અયજીભા ંકયી ળકાળે. યંત,ુ અયજી confirm થઈ ગમા ફાદ અયજીભા ંકોઈણ 
સધુાયો થઈ ળકળે નશં. જો અયજી સધુાયલાની જરૂયના જણામ તો જ confirm application ય click કયવુ.ં 
Confirm application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીનો બાલનગય ભશાનગયાલરકાભા ંonline સ્લીકાય 
થઈ જળે. અશં confirmation number generate થળે જે શલે છીની ફધીજ કામગલાશી ભાટે જરૂયી શોમ 
ઉભેદલાયે વાચલલાનો યશળેે. Confirmation number વીલામ કોઈણનો ત્ર વ્મલશાય કયી ળકાળે 
નશં.Confirm થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ અચકુ કાઢી યાખલી.  

(૧૪) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની અયજી પી નીચેના વલકલ્થી બયી ળકે છે.  

 ોસ્ટ ઓહપવભા ં :-વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વદંબગ “Print Challan “ ઉય 

ક્રીક કયીને વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઈને નજીકની કોમ્પ્યટુયની સવુલધા ધયાલતી ોસ્ટ ઓહપવભા ં

Rs-૫૦૦/- બાલનગય ભશાનગયાલરકાની પી +ોસ્ટર વવલિવ ચાર્જ તા.  ૦૧-૦૭-૨૦૧૫, સધુીભા ં

બયલાની યશળેે અને પી બમાગ અંગેનુ ં ચરણ ભેલલાનુ ં યશળેે. આ ચરણ તથા Confirm થમેર 

અયજીત્રક ઉભેદલાયે ોતાની ાવે વાચલીને યાખલાના યશળેે અને બાલનગય ભશાનગયાલરકા 

રાયા ભગંાલલભા ંઆલે, ત્માયે જ અયજીત્રક લફડાણો વહશત તથા પી બયેરા ચરણની નકર વાથે 

આય.ી.એ.ફી. / સ્ીડ ોસ્ટથી ભોકરલાના યશળેે અથલા બાલનગય ભશાનગયાલરકાની કચેયીભા ં

રૂફરૂભા ંઆી જલાના યશળેે .  

(૧૫) અનાભત લગગના ઉભેદલાયો (પી ભાથંી મહુકત અામેર ઉભેદલાયો ) એ “Confirm “ થમેર અયજીત્રક  
 ોતાની ાવે વાચલીને યાખલાનુ ં યશળેે  અને જમાયેવદંગી ાભેર પ્રતીક્ષા માદીભા ં યાખલાભા આલેર 
 ઉભેદલાયોને અવર પ્રભાણત્રો યજુ કયલાની જાણ કયલાભા ંઆલળે. જો ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ 
 કયળે નશં તો તેઓ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે નશં તેની ખાવ નંધ રેલી. 
(૧૬)  દયેક જાશયેાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી . આભ છતા ં, વજંોગોલળાત, જો કોઈ ઉભેદલાયે એક થી 
 લધ ુઅયજી કયેર શળે તો છેલ્રી  “Confirm “ થમેર અયજી , તેની વાથે વનમત 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 નહશ જો ઉભેદલાયે છેલ્રી “confirm “ થમેર અયજી વાથે વનમત પી 
 બયેર નહશ શોમ તો આ ઉભેદલાયની વનમત પી વાથે ની “Confirm “ થમેરી છેલ્રી અયજી ભાન્મ ગણલાભા ં
 આલળે . જો ઉભેદલાયે એક થી લધ ુઅયજી વાથે પી બયેર શળે તો તે હયપંડ કયલાભા ંઆલળે નહશં .  
અયજી પી : 

(૧) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયી ોસ્ટ ઓપીવભા ં રૂ.૫૦૦/- બાલનગય ભશાનગયાલરકાની પી + ોસ્ટર 
 વવલિવ ચાર્જ બયલાનો યશળેે. અને પી બમાગ અંગેનુ ંચરણ ભેલલાનુ ંયશળેે.  

(૨) મૂ ગજુયતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયોએ અયજી પી બયલાનીયશતેી નથી. યંત ુ અન્મ યાજ્મના 
 અનાભત ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર થતો ન શોઇ તેઓએ (૧) મજુફ પી બયલાની યશળેે.  

  



(૩) પી બમાગ લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશી શોમ તેલા ઉભેદલાયને કોઇ ણ વજંોગોભા ં
 રેખીત યીક્ષા/પે્રકટીકર ટેસ્ટભા ં ફેવલા દેલાભા ં આલળે નશી.. આ પી પક્ત ોસ્ટ ઓપીવ દ્વાયા જ 
 સ્લીકાયલાભા ંઆલળે, યોકડભા,ં ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ્થી, ઇન્ન્ડમન ોસ્ટર ઓડગય કે ે ઓડગયના સ્લરૂભા ંઆ પી 
 સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશી. જેની ઉભેદલાયોએ ખાવ નંધ રેલી. 

ઉભેદલાયોને ખાવ જ્ણાલલાનુ ં કે, અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકવણી દયમ્પમાન કોઇ ઉભેદલાય, આ જગ્મા 
ના બયતી વનમભો, તથા જાશયેાતની જોગલાઇઓ મજુફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલભુ ડળે તો તેભની 
ઉભેદલાયી કોઇ ણ તફકે્ક યદ કયલાભા ંઆલળે. 
નંધ :- ઈ.ડી.ી. ભેનેજય લગગ-૨ ની કુર-૧ જગ્માના બયતી વનમભો,રેખીત યીક્ષા/પે્રકટીકર ટેસ્ટનો 

અભ્માવક્રભ, અયજીત્રક વાથે જોડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રોની નકર, લમ ભમાગદાભા ં છુટછાટ, અયજી કમા 
વજંોગોભા ં યદ થલાને ાત્ર છે તેની વલગતો, હયવળષ્ટ-‘ક’ નો નમનૂો, વયકાયી કભગચાયીએ યજુ કયલાના ના-લાધંા 
પ્રભાણત્રનો નમનૂો અને જાશયેાતની અન્મ લધ ુ વલગતો બાલનગય ભશાનગયાલરકાનીકચેયીના નોટીવફોડગ અને 
બાલનગય ભશાનગયાલરકા ની લેફવાઇટ www.bmcgujarat.comઉય જોલા ભળે. લધ ુ વલગત ભાટે ભોફાઇર 
નફંય ૯૮૨૫૧૪૨૨૧૪ , ૯૪૨૭૨૧૭૯૯૧ ય વંકગ કયલા વલનતંી છે.   

http://www.bmcgujarat.com/


વદંગી ાભેર / પ્રવતક્ષામાદીભા ંવભાલેળા થમેર ઉભેદલાયોએ રુફરુ મરુાકાત વભમે નીચે 
મજુફ અવર પ્રભાણત્રો તથા તેની નકર યજુ કયલાની યશળેે. 

જાશયેાત ક્રભાકં :-૦૧/૨૦૧૫-૧૬ 

જગ્માનુ ંનાભ :- ઇ.ડી.ી.ભેનેજય, લગગ-૨, જગ્મા-૧  

(આ માદી પક્ત ઉભેદલાયોને ભદદરૂ થલા ભાટે છે. અથગઘટનના પ્રવગેં જાશયેાતની જોગલાઇ તથા યીક્ષા 
વનમભોની જોગલાઇ ધ્માને રેલાની યશળેે.) 

૧ એવ.એવ.વી. / એચ.એવ.વી.ની ભાકગળીટ તથા ફોર્ડનાગ પ્રભાણત્રની નકર કે જેભા ંજન્ભતાયીખ દળાગલેર 
શોમ તેની નકર યજુ કયલાના યશળેે. (ળાા છોડયાના S.L.C. પ્રભાણત્રભા ંતપાલત ભાન્મ ગણાળે નશં.) 

૨ ઉભેદલાયે નાભભા ંપેયપાય કયેર શોમ તો તેના યુાલાની નકર યજુ કયલાના યશળેે. 
૩ સ્કુર રીલંગ વટી ની નકર યજુ કયલાના યશળેે. 
૪ અનસુલુચત જાવત (S.C) , અનસુલુચત જનજાવત (S.T) , વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાતલગગ  (OBC) 

ભાટે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર નકર યજુ કયલાના યશળેે. 
૫ ળૈક્ષલણક રામકાતના વદંબગભા ંજાશયેાતભા ંદળાગલેર વલધાળાખાના ફી.ઈ. (આઈ.ટી)  /  ફી.ઈ. (કોમ્પ્યટુય)  /  

એભ.વી.એ. ભાકગળીટની નકરો યજુ કયલાની યશળેે. 
૬ વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર અનબુલના પ્રભાણત્રની નકર (જેભા ંવસં્થા ના રેટયેડ ઉય 

(૧) ધાયણ કયેર જગ્મા (૨) અનબુલનો વભમગાો (૩) અનબુલનો પ્રકાય (૪) ભેલલાભા ં આલતા 
ગાય અને બથ્થાઓની વલગત દળાગલેર શોમ) જો રાગ ુડતુ ંશોમ તે 

૭ વયકાયી કભગચાયીના હકસ્વાભા ંરેખીત યીક્ષા/પે્રકટીકર ટેસ્ટવભમે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા વનમત નમનુાભા ં
આલાભા ં આલેર ના-લાધંા પ્રભાણત્રની નકર અચકુ યજુ કયલાની યશળેે. અન્મથા રેખીત 
યીક્ષા/પે્રકટીકર ટેસ્ટભા ંપ્રલેળ ભળે નશં. (વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા:૦૮-૧૧-૮૯ ના હયત્રથી 
વનમત થમેર નમનુા મજુફ) 

 

આ તફકે્ક ઉભેદલાયોનુ ં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 પ્રવગંોએ 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. 

 

 

 

 

 

  



હયવળષ્ટ-ક 

 

બાલનગય ભશાનગયાલરકાનીનોકયીભા ં/ ઉચ્ચ  ળૈક્ષલણક વસં્થાઓભા ંપ્રલેળભા ંઅનાભતનો રાબ રલેા 
ભાટે અયજી કયતી લખતે વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયોએ યજુ કયલાના 

પ્રભાણત્રનો નમનુો......... 
 

 

        આથી પ્રભાલણત કયલાભા ં આલે છે કે................................ જીલ્રાના.................................. 
તાલકુાના................................ ગાભના શ્રી/કુ.................................. ના તુ્ર/તુ્રી...................... 
જ્ઞાવતના છે. જેને ગજુયાત વયકાયના વભાજ કલ્માણ અને આહદજાવત વલકાવ વલબાગના તા.1-4-78ના 
ઠયાલ નફંય-ફકય/1079/13734/શ. તેભજ ત્માય ફાદના લખતો લખતના સધુાયા/લધાયાથી વાભાજીક 
અને ળૈક્ષલણક યીતે છાતલગગ તયીકે જાશયે કયેર છે. 
        શ્રી....................................... અને /અથલા તેભનુ ં કુટંુફ વાભાન્મ યીતે ગજુયાત 
યાજ્મના........................... જજલ્રાના યશીળ છે. આથી એ ણ પ્રભાલણત કયલાભા ંઆલે છે કે તે/તેણીનો 
ગજુયાત વયકાય ના વાભાજીક ન્મામ અને અવધકાહયતા વલબાગના તા.01-11-1995 ના ઠયાલ ક્રભાકં: વળમ-
1194-109-અ વાથેના હયવળષ્ટ થી વનમત કયલાભા ંઆલેર ઉન્નત લગો (હક્રવભરમેય) ની વ્મહકત/જુથભા ં
વભાલેળ થતો નથી. 
 

તાયીખ:......................                                                  વક્ષભ અવધકાયીની વહશ, 
(વીર)                                                                   શોદો: 

 

નંધ: 
ક) ઉય દળાગલેર વાભાન્મ યીતે ળબ્દનો અથગ રોક પ્રવતવનવધત્લ અવધવનમભ-19 (યીપે્રન્ઝન્ટેળન ઓપ ધી 
ીલ્વ એકટ,1950) ની કરભ-20ભા ંજણાવ્મા મજુફનો જ યશળેે. 
ખ) આલા ંજાવત પ્રભાણત્રો આ જ યાજ્મવત્રત અવધકાયીઓભા ંઆલા પ્રભાણત્રો આ જ નમનુાભા ંયંત ુ
જજલ્રા ભેજીસ્રેટ અથલા વક્ષભ અવધકાયીની પ્રવતવશીલાા શોલા જોઇએ.(યાજમ વત્રત અવધકાયીઓ દ્વાયા 
આલાભા ં આલેરા અને જજલ્રા ભેજીસ્રેટ /વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા ખયાઇ કયલાભા ં આલેરા (અટેસ્ટેડ) 
પ્રભાણત્રો યુતા ંગણલાભા ંઆલળે નહશ.) 
 

 

 

    

 



ના-લાધંા પ્રભાણત્રનો નમનૂો 
 

ક્રભાકં:    

        વા.લ.વલ.ના તા: 8-11-89 ના હયત્ર ક્રભાકં: એપાઓ-એ-1088-3940-ગ-2 થી વનમત કયલાભા ં
આલેર પ્રભાણત્ર 
 

પ્રભાણત્ર 

        આથી પ્રભાલણત કયલાભા ંઆલે છે કે શ્રી ............................... આ ખાતાભા ંતા............................. 
થી વતત જગ્મા ય કાભ કયે છે. 
જગ્માનુ ંનાભ............................................................................................................................. 

2.   એ ણ પ્રભાલણત કયલાભા ંઆલે છે કે જ્માયે તેઓની વયકાયભા ંપ્રથભ વનમણુુકં કયલાભા ંઆલી શતી 
ત્માયે તેઓએ જે જગ્મા ભાટે અયજી કયી છે તે  જગ્મા ભાટે વનમત કયલાભા ંઆલેર ઉરી લમભમાગદાની 
અંદય શતા અને તેઓની વનમણુુકં ભાન્મ ધ્ધતી દ્વાયા શગંાભી/કામભી યીતે કયલાભા ંઆલી છે. 
3.   જ્ગ્માનુ ં નાભ:..................................................... (લગગ-.............) જે જગ્મા ભાટે શ્રી/ 
શ્રીભતી......................................... એ અયજી કયી છે તે બાલનગય ભશાનગય ારીકા દ્વાયા વલચાયણાભા ં
રેલાભા ંઆલે તો આ ખાતાને શયકત વયખુ ંનથી. 
 

                                                                          (        ) 
                                                                             શોદો  

                                                                           ખાતાના લડા 
સ્થ: 
તાયીખ : 
પ્રવત, 
શ્રી................................................. 
..................................................... 
.................................................... 
નકર યલાના :-                                                    

 

 


