બાવનગય ભહાનગયાલરકા
બાવનગય ભહાનગયાલરકા દ્વાયા તા-૩૦/૧૨/૨૦૧૮ ના યોજ રેવામેર યુ.સી.એચ.સી તથા યુ.ી.એચ.સીના
ગામનેકોરોજીસ્ટ તથા તફીફી અધધકાયી સંવગગની બયતીની રેલિત યીક્ષાની પાઈનર આન્સય કી તા૦૭/૦૨/૨૦૧૯ ના યોજ પ્રધસધ્ધ કયે ર હતી. આ સંવગગના પ્રોધવઝ્નર ભેયીટ લરસ્ટ બાવનગય
ભહાનગયાલરકાની વેફસાઈટ તથા ઓજસ વેફસાઈટ ય પ્રધસધ્ધ કયવાભાં આવેર છે . આ પ્રોધવઝનર
લરસ્ટભાં સભાધવષ્ટ ઉભેદવાયોને નીચે મુજફની ધવગતે અસર પ્રભાણત્ર ચકાસણી અને ત્માય ફાદ ભૌલિક
કસોટી ભાટે ભહેકભ ધવબાગ , ભહાનગયાલરકા, બાવનગય િાતે જાતે જ અચુક હાજય યહેવા જણાવવાભાં
આવે છે . જો પ્રભાણત્ર ચકાસણીની ધનમત તાયીિે-સભમે કોઇ ઉભેદવાય ગેયહાજય યહેશે તો સંફધધત
ઉભેદવાયની ઉભેદવાયી આોઆ યદ થશે અને ત્માયછી તે ફાફતે કોઇ ણ દાવો અથવા ધવવાદ ગ્રાહ્ય
યાિવાભાં આવશે નહીં, જેની તભાભે નોંધ રેવી.
જાહેયાત ક્રભાંક
BMC/201819/1

સંવગગન ુ ં નાભ
તફીફી અધધકાયી

પ્રભાણત્ર ચકાસણી

પ્રોધવઝનર ભેયીટ રીસ્ટ

તાયીિ અને સભમ

મુજફ ઉભેદવાયોનાં ક્રભાંક

૨૭/૨/૨૦૧૯,

૧ થી ૩૭

સવાયે ૯:૦૦ કરાકે
BMC/201819/2

ગામનેકોરોજીસ્ટ

૨૭/૨/૨૦૧૯,

૧ થી ૨

સવાયે ૯:૦૦ કરાકે

 ઉમેદળારે રુફરુમાાં રજુ કરળાના પ્રમાણત્રો (અસ + સ્ળપ્રમાણીત નક)
૧) ઉમેદળારની ઓનાઇન અરજીની પ્રપ્રન્ટ
ુ ફના)
(૨) ૈક્ષણણક ાયકાત અંગે ની માકક ીટ (જાહેરાતમાાં દાક વ્યા મજ
(૩) ાલા છોડ્યાન ાંુ પ્રમાણત્ર /જન્મ તારીખ અંગે ન ાંુ પ્રમાણત્ર.
ુ રના નોેજ અંગે ન ાંુ પ્રનયત પ્રમાણત્ર.
(૪) કોમ્પ્યટ
(૫) જાપ્રત અંગે ન ાંુ સક્ષમ સત્તાપ્રધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય ુ કરે  પ્રમાણત્ર(ાગ ુ ડ્ત ુ હોય તો)
ુ ફન ાંુ નોન- કિમીેયર
(૬) સામાજીક ૈક્ષણણક છાત ળગક ના ઉમેદળારોના કકસ્સામાાં જાહેરતામાાં દાક વ્યા મજ
પ્રમાણત્ર
(૭) ારીકરક અશ્કતતા ધરાળતા ઉમેદળારોના કકસ્સામાાં પ્રસપ્રળ સર્જનન ાંુ પ્રનયત પ્રમાણત્ર.
ુ ાળા તથા
(૮) માજી સૈપ્રનક કેટેગરી ધરાળતા ઉમેદળારોના કકસ્સામાાં માજી સૈપ્રનક હોળા અંગે ના અધાર પર
ુ .
ડ્ીસ્ચાર્જ બક

ુ : ગ્ન કરે  નથી તે અંગે ન ાંુ
(૯) પ્રળધળા ઉમેદળારોના કકસ્સામાાં પ્રળધળા હોળા અંગે ના પ્રમાણત્રો તથા પન
સફાંપ્રધત મામતદારશ્રીન ાંુ પ્રમાણત્ર.
(૧૦) આંતરરાષ્ટ્રીય/ રાષ્ટ્રીય/આંતર યપ્રુ નળકપ્રસટી ટુનાક મેન્ટ/ ાલાઓ માટેની રાષ્ટ્રીય ખેકુ દ/રમતોના
ુ ફના પ્રનયત નમન
ુ ાના જરૂરી પ્રમાણત્ર.
ખેાડ્ીઓના કકસ્સામાાં જાહેરાતમાાં દાક વ્યા મજ
(૧૧) રાજ્યસરકાર/કેન્દ્રસરકાર/સ્થાપ્રનક સત્તામાંડ્લ/સરકારની માીકીના ફોડ્ક -પ્રનગમ-કોોરે નની નોકરીમાાં
ચાલ ુ હોય તેળા ઉમેળારના કકસ્સામાાં સક્ષમ સત્તાપ્રધકારીન"ાંુ ના-ળાધા પ્રમાણત્ર"
(૧૭) તાજેતરના ાસોટક સાઇઝના ૦૨ પોટા.

ુ ના: અન્ય સચ
(૧) ઉમેદળારે જાતે જ સ્ળખચે આળળાન ાંુ રહેે.પ્રમાણત્ર ચકાસણી માટે તારીખ/સમય આળામાાં આળે
છે , તે જ તારીખ/ સમયે ઉમેદળારે આળળાન ાંુ રહેે.
(૨) ઉમેદળારે ોતાના તમામ અસ પ્રમાણત્રો પરજીયાત ણે સાથે ાળળાના રહે,ે તથા દરે ક
પ્રમાણત્રોની સ્ળપ્રમાણણત કરીને ાળળાની રહેે.
(૩) જો પ્રભાણત્ર ચકાસણીની ધનમત તાયીિે-સભમે કોઇ ઉભેદવાય ગેયહાજય યહેશે તો સંફધધત
ઉભેદવાયની ઉભેદવાયી આોઆ યદ થશે અને ત્માયછી તે ફાફતે કોઇ ણ દાવો અથવા
ધવવાદ ગ્રાહ્ય યાિવાભાં આવશે નહીં, જેની તભાભે નોંધ રેવી.

