
બાલનગય ભહાનગયાલરકા       
બાલનગય ભહાનગયાલરકા દ્વાયા તા-૩૦/૧૨/૨૦૧૮ ના યોજ ય.ુસી.એચ.સી તથા ય.ુી.એચ.સીના વલવલધ 

સલંગગની રેલામેર રેલિત યીક્ષા ૈકી (૧) સ્ટાપ નસગ (૨) પાભાગવસસ્ટ (૩)પીભેર હલે્થ લકગય (૪) ભલ્ટી 

ગઝ હલે્થ લકગય (૫) રેફોયેટયી ટેક્નીળીમન સલંગગની બયતીની રેલિત યીક્ષાની પાઈનર આન્સય કી તા-

૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ના યોજ પ્રવસધ્ધ કયેર હતી. આ સલંગગના પ્રોવલઝ્નર ભેયીટ લરસ્ટ બાલનગય 

ભહાનગયાલરકાની લેફસાઈટ તથા ઓજસ લેફસાઈટ ય પ્રવસધ્ધ કયલાભા ંઆલેર છે. આ પ્રોવલઝનર 

લરસ્ટભા ંસભાવલષ્ટ તભાભ ઉભેદલાયોને નીચે મજુફની વલગતે અસર પ્રભાણત્ર ચકાસણી ભાટે ભોતીફાગ 

ટાઉનહોર,ગગંાજીમા તાલ , બાલનગય િાતે જાતે જ અચકુ હાજય યહલેા જણાલલાભા ંઆલે છે. જો 

પ્રભાણત્ર ચકાસણીની વનમત તાયીિે-સભમે કોઇ ઉભેદલાય ગેયહાજય યહળેે તો સફંવંધત ઉભેદલાયની 

ઉભેદલાયી આોઆ યદ થળે અને ત્માયછી તે ફાફતે કોઇ ણ દાલો અથલા વલલાદ ગ્રાહ્ય યાિલાભા ં

આલળે નહીં, જેની તભાભે નોંધ રેલી.  

 

જાહયેાત ક્રભાકં સલંગગનુ ંનાભ પ્રભાણત્ર ચકાસણી તાયીિ 
અને સભમ 

BMC/201819/4 સ્ટાપ નસગ તા-૨૦/૦૨/૨૦૧૯ અને 
૨૧/૦૨/૨૦૧૯ 

 

સભમ: સલાયે ૧૦.૦૦ થી 
સાજંના ૬.૦૦ કરાક સધુી. 

BMC/201819/6 પાભાગવસસ્ટ 

BMC/201819/7 પીભેર હલે્થ લકગય 
BMC/201819/8 ભલ્ટી ર્પઝગ હલે્થ લકગય 
BMC/201819/9 રેફોયેટયી ટેક્નીળીમન 

 

 ઉભેદલાયે રુફરુભાાં યજુ કયલાના પ્રભાણત્રો (અસર + સ્લપ્રભાણીત નકર) 

(૧) ઉભેદલાયની ઓનરાઇન અયજીની પ્રપ્રન્ટ 

(૨) ળૈક્ષણણક રામકાત અંગેની ભાકકળીટ તથા ડિગ્રી સટીપીકેટ (જાહયેાતભાાં દળાકવ્મા મજુફના) 
(૩) અનબુલનુાં ભાન્મ પ્રભાણત્ર(જાહયેાતભાાં દળાકવ્મા મજુફના) 
(૪) ગજુયાત સ્ટેટ કાઉન્સીરનુાં યજીસ્રેળનનુાં પ્રભાણત્ર.( જાહયેાતભાાં દળાકવ્મા મજુફ રાગ ુિત)ુ  
(૫) કોમ્પ્યટુયના નોરેજ અંગેનુાં પ્રનમત પ્રભાણત્ર. 



(૬) પોટોલાળાં ઓખત્ર. 
(૭) ળાા છોિયાનુાં પ્રભાણત્ર /જન્ભ તાયીખ અંગેનુાં પ્રભાણત્ર. 
(૮) જાપ્રત અંગેનુાં સક્ષભ સત્તાપ્રધકાયીશ્રી દ્રાયા ઇસ્ય ુકયેર પ્રભાણત્ર(રાગ ુિત ુહોમ તો) 
(૯) સાભાજીક ળૈક્ષણણક છાત લગકના ઉભેદલાયોના ડકસ્સાભાાં જાહયેાતભાાં દળાકવ્મા મજુફનુાં નોન- ડિભીરેમય      
    પ્રભાણત્ર 

(૧૦) ળાયીડયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોના ડકસ્સાભાાં પ્રસપ્રલર સર્જનનુાં પ્રનમત નમનુાનુાં  ભાન્મ  

      પ્રભાણત્ર. 
(૧૧) ભાજી સૈપ્રનક કેટેગયી ધયાલતા ઉભેદલાયોના ડકસ્સાભાાં ભાજી સૈપ્રનક હોલા અંગેના આધાય પયુાલા તથા  

      િીસ્ચાર્જ બકુ.  

(૧૨) પ્રલધલા ઉભેદલાયોના ડકસ્સાભાાં પ્રલધલા હોલા અંગેના પ્રભાણત્રો તથા પનુ: રગ્ન કયેર નથી તે અંગેનુાં  

      સાંફાંપ્રધત ભાભરતદાયશ્રીનુાં પ્રભાણત્ર.  

(૧૩) આંતયયાષ્ટ્રીમ/ યાષ્ટ્રીમ/આંતય યપુ્રનલકપ્રસટી ટુનાકભેન્ટ/ ળાાઓ ભાટેની યાષ્ટ્રીમ ખેરકુદ/યભતોના  

      ખેરાિીઓના ડકસ્સાભાાં જાહયેાતભાાં દળાકવ્મા મજુફના પ્રનમત નમનુાના જરૂયી પ્રભાણત્ર.  

(૧૪) યાજ્મસયકાય/કેન્દ્રસયકાય/સ્થાપ્રનક સત્તાભાંિ/સયકાયની ભારીકીના ફોિક-પ્રનગભ-કોોયેળનની નોકયીભાાં  

      ચાલ ુહોમ તેલા ઉભેલાયના ડકસ્સાભાાં સક્ષભ સત્તાપ્રધકાયીનુાં "ના-લાાંધા પ્રભાણત્ર"  

(૧૫)  તાજેતયના ાસોટક  સાઇઝના ૦૨ પોટા.  
 

 અન્મ સચુના: - 
(૧) ઉભેદલાયે જાતે જ સ્લખચે આલલાનુાં યહળેે.પ્રભાણત્ર ચકાસણી ભાટે તાયીખ/સભમ આલાભાાં આલેર  

    છે, તે ૈકી કોઇ એક જ તાયીખ/ સભમે ઉભેદલાયે આલલાનુાં યહળેે.  

(૨) ઉભેદલાયે ોતાના ઉય દળાકવ્મા મજુફના તભાભ અસર પ્રભાણત્રો પયજીમાત ણે સાથે રાલલાના યહળેે , તથા 
    દયેક પ્રભાણત્રોની નકર સ્લપ્રભાણણત કયીને રાલલાની યહળેે.  

(૩) જો પ્રભાણત્ર ચકાસણીની વનમત તાયીિે-સભમે કોઇ ઉભેદલાય ગેયહાજય યહળેે તો સફંવંધત ઉભેદલાયની    

    ઉભેદલાયી આોઆ યદ થળે અને ત્માયછી તે ફાફતે કોઇ ણ દાલો અથલા વલલાદ ગ્રાહ્ય યાિલાભા ંઆલળે  

    નહીં, જેની તભાભે નોંધ રેલી.  

  


