
બાવનગય ભહાનગયાલરકા       
        બાવનગય ભહાનગયાલરકા દ્વાયા તા-૧૫/૧૨/૨૦૧૯ ના યોજ રેવામેર રેલિત રયક્ષાનો જાહયેાત 

ક્રભાાંક: BMC/201920/5 જુનનમય ક્રાકક સાંવગકની તા-૨૩/૦૨/૨૦૨૦ના યોજ રેવામેરી કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ 

ટેસ્ટભાાં એસટી(ભરહરા) તથા શાયીયીક યીતે અાંગ(ી.એચ) કેટેગયીના જરૂયી સાંખ્માભાાં ઉભેદવાયો ઉતીર્ક 

થમેર ના હોઇ ,આ અનાભત જગ્માઓ બયવા ભાટે ભહાનગયાલરકા દ્વાયા પ્રનસધ્ધ કયામેર જનયર ભેયીટ 

લરસ્ટભાાંથી ઉક્ત કેટેગયીના ત્માયફાદ ક્રભભાાં આવવાાત્ર ઉભેદવાયોનો કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ ટેસ્ટ  તેભજ 

ડોક્યભેુન્ટ વેયીપીકેશન કયવાનુાં તા-૦૮/૦૩/૨૦૨૦ના  યોજ કોમ્પ્યટુય નવબાગ ,ભહાનગયાલરકા,બાવનગય 

િાતે આમોજન કયેર છે. આથી નીચે જર્ાવેર તભાભ ઉભેદવાયોને કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ ટેસ્ટ નો કોરરેટય 

તા-૦૪/૦૩/૨૦૨૦થી તા-૦૮/૦૩/૨૦૨૦ સવાયે-૯:૦૦ વાગ્મા સધુીભાાં ઓજસ વેફસાઈટ યથી ડાઉનરોડ 

કયવા ભાટે જર્ાવવાભાાં આવે છે. 

 

ક્રમ 
નફંર 

ેખિત 
રીક્ષાનો ફેઠક 

નફંર 

ઉમેદળારન  ંનામ કેટેગીરી પાઇન 
માકકસ 

રરળાઇઝ 
જનર મેરીટ 
ીસ્ટનો ક્રમ 

નફંર 

૧ ૫૦૧૪૬૫૭ શ્રી યીનાફેન સોફાનબાઇ યભાય  અનસુલુચત જન જાનત ૬૨.૨૫ ૩૧૨૫ 

૨ ૫૦૨૦૩૮૭ શ્રી શ્ર્વેતાકુભાયી ભહશેબાઇ ટેર  અનસુલુચત જન જાનત ૬૨.૦૦ ૩૧૭૦ 

૩ ૫૦૦૧૩૧૫ શ્રી જ્મોનતકા નાયામર્બાઇ કટાયા  

  

અનસુલુચત જન જાનત ૬૧.૦૦ ૩૪૨૩ 

૪ ૫૦૨૮૩૫૩ શ્રી દશકનાફેન વેર્ીરાર ટેર  અનસુલુચત જન જાનત ૬૦.૭૫ ૩૫૧૬ 

૫ ૫૦૦૪૮૨૪  શ્રી બાગ્મશ્રી રદલરબાઇ અસાયી  અનસુલુચત જન જાનત ૬૦.૦૦ ૩૬૪૯ 

૬ ૫૦૦૯૮૩૭ શ્રી ગૌતભ ભહશેબાઇ રોડરીમા  

 

જનયર(ઇ.ડફલ્ય.ુઇ.એસ) ૭૭.૨૫ ૫૮૧ 

૭ ૫૦૩૬૧૪૭  શ્રી કનકનસિંહ િોડુબા સોરાંકી  જનયર ૭૫.૫૦ ૭૩૫ 

૮ ૫૦૦૭૩૫૩  શ્રી લચયાગ ફાબબુાઇ યાદડીમા  જનયર ૭૩.૫૦ ૯૮૩ 

૯ ૫૦૧૫૦૯૨  શ્રી મ્રતુ્યુાંજમ ભનનષબાઇ જાની  જનયર ૭૩.૨૫ ૧૦૨૧ 

૧૦ ૫૦૨૭૫૬૯  શ્રી ભનસિુ ફાબબુાઇ ભકવાર્ા  એસ.ઇ.ફી.સી ૭૨.૫૦ ૧૧૧૫ 

૧૧ ૫૦૨૬૭૬૩  શ્રી યાજારનસિંહ ભહાનવયનસિંહ ગોરહર  જનયર ૬૨.૫૦ ૩૦૩૩ 

 



જો કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ ટેસ્ટ તથા પ્રભાર્ત્ર ચકાસર્ીની નનમત તાયીિે-સભમે કોઇ ઉભેદવાય ગેયહાજય 

યહશેે તો સાંફનધત ઉભેદવાયની ઉભેદવાયી આોઆ યદ થશે. તે ફાફતે કોઇ ર્ દાવો અથવા નવવાદ ગ્રાહ્ય 

યાિવાભાાં આવશે નહીં, જેની તભાભે નોંધ રેવી. 

 ઉમેદળારે રૂફરૂમા ંરજ  કરળાના પ્રમાણત્રો (અસ + સ્ળપ્રમાણીત નક) 

(૧)  ઉમેદળારની ઓનાઇન અરજીની પ્રપ્રન્ટ  

(૨)  ૈક્ષખણક ાયકાત અંગેની માકકીટ (જાહરેાતમા ંદાકવ્યા મ જફના)  

(૩)  કોમ્પ્ય ટરના નોેજ અંગેન  ંપ્રનયત પ્રમાણત્ર.  

(૪)  પોટોળાળં ઓલિત્ર.  

(૫)  ાલા છોડયાન  ંપ્રમાણત્ર /જન્મ તારીિ અંગેન  ંપ્રમાણત્ર.  

(૬)  જાપ્રત અંગેન  ંસક્ષમ સત્તાપ્રધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય  કરે પ્રમાણત્ર(ાગ  ડત  ંહોય તો)  

(૭)  સામાજીક ૈક્ષખણક છાત ળગકના ઉમેદળારોના રકસ્સામા ંજાહરેાતમા ંદાકવ્યા મ જફન  ંનોન- 
રક્રમીેયર પ્રમાણત્ર 

(૮)  ારીરરક અક્તતા ધરાળતા ઉમેદળારોના રકસ્સામા ંપ્રસપ્રળ સર્જનન  ંપ્રનયત નમ નાન ં  માન્ય પ્રમાણત્ર. 
(૯)  માજી સૈપ્રનક કેટેગરી ધરાળતા ઉમેદળારોના રકસ્સામા ંમાજી સૈપ્રનક હોળા અંગેના આધાર પ રાળા તથા  

       ડીસ્ચાર્જ બ ક.  

(૧૦)  પ્રળધળા ઉમેદળારોના રકસ્સામા ંપ્રળધળા હોળા અંગેના પ્રમાણત્રો તથા પ ન: ગ્ન કરે નથી તે અંગેન  ં  

       સફંપં્રધત મામતદારશ્રીન  ંપ્રમાણત્ર.  

(૧૧)  આંતરરાષ્ટ્રીય/ રાષ્ટ્રીય/આંતર ય પ્રનળકપ્રસટી ટ નાકમેન્ટ/ ાલાઓ માટેની રાષ્ટ્રીય િેક દ/રમતોના  

       િેાડીઓના રકસ્સામા ંજાહરેાતમા ંદાકવ્યા મ જફના પ્રનયત નમ નાના જરૂરી પ્રમાણત્ર.  

(૧૨)  રાજ્યસરકાર/કેન્દ્રસરકાર/સ્થાપ્રનક સત્તામડંલ/સરકારની માીકીના ફોડક-પ્રનગમ-કોોરેનની નોકરીમા ં  

       ચાલ  હોય તેળા ઉમેળારના રકસ્સામા ંસક્ષમ સત્તાપ્રધકારીન  ં"ના-ળાધંા પ્રમાણત્ર"  

(૧૩)   તાજેતરના ાસોટક  સાઇઝના ૨ પોટા.  

 

 અન્ય સ ચના: - 
 

(૧)   ઉમેદળારે જાતે જ સ્ળિચે આળળાન  ંરહેે.  કોમ્પ્ય ટર ટાઈીંગ ટેસ્ટ તથા પ્રમાણત્ર ચકાસણી માટે  

          તારીિ/સમય આળામા ંઆળે છે , તે તારીિ/ સમયે ઉમેદળારે આળળાન  ંરહેે.  

(૨)   ઉમેદળારે ોતાના ઉર દાકવ્યા મ જફના તમામ અસ પ્રમાણત્રો પરજીયાત ણે સાથે ાળળાના રહેે , 

 તથા દરેક પ્રમાણત્રોની નક સ્ળપ્રમાખણત કરીને ાળળાની રહેે.  

 
 

 

 

 


