
ભાવનગર મહાનગરપા લકા       

ભાવનગર મહાનગરપા લકા ારા .ુસી.એચ.સી તથા .ુપી.એચ.સીના િવિવધ સવંગની ભરતી કરલ,તે 

પૈક  (૧) ટાફ નસ (૨) ફામાિસ ટ (૩) લેબોરટર  ટ નીશીયન સવંગની જ યા પર હાજર થયા બાદ 

રા ના  ુ કુલ હોય તથા હાજર  થયેલ ન હોય  તેવા ઉમેદવારની સામે  તે કટગર  વાઇઝ જ યાઓ 

ભરવા માટ -તે સવંગવાર પછ ના મેર ટ મે આવતા ઉમેદવારો ને તા ૨૭/૦૬/૨૦૧૯ તથા 

૨૮/૦૬/૨૦૧૯  ના રોજ ૧૦.૩૦ થી ૫.૦૦ કલાક ધુીમા ંનીચે જણાવેલ  સવંગવાર લ ટમા ંસમાિવ ટ 

તમામ ઉમેદવારોને નીચે જુબની િવગતે અસલ માણપ  ચકાસણી માટ મહકમ િવભાગ 

મહાનગરપા લકા,ભાવનગર ખાતે તે જ અ કુ હાજર રહવા જણાવવામા ં આવે છે. જો માણપ  

ચકાસણીની િનયત તાર ખ-ેસમયે કોઇ ઉમેદવાર ગેરહાજર રહશે તો સબંિંધત ઉમેદવારની ઉમેદવાર  

આપોઆપ રદ થશે અને યારપછ  તે બાબતે કોઇ પણ દાવો અથવા િવવાદ ા  રાખવામા ંઆવશે નહ , 

ની તમામે ન ધ લેવી.  

(1)  હરાત માકં-  BMC/201819/4 

       સવંગ ુ ંનામ-  ટાફ નસ 

sr.
no 

RollNo Name 
 

Application No./confirmation no 
 

Category 

1 4003397 
 

CHIRAGKUMAR DINARAJBHAI 
PATAVA 

   

 

818/88555829 
 

SC 
 

2 4003240 CHITTARANJANBHAI PRAVINBHAI 
RAJYAGURU 

388/84533546 General 

3 4001736 VIDHI VIJAYBHAI THAKER 1418/49846071 General 
4 4000313 AARTIBAHEN BABULAL PATEL 3847/16858025 General 
 

(2)  હરાત માકં-  BMC/201819/6 

      સવંગ ુ ંનામ-  ફામાિસ ટ 

sr.
no 

RollNo Name 
 

Application No./confirmation no 
 

Category 

1 6000928 
 

BHAGIRATHSINH JETHUBHA RAOL    
 

1911/74758364 
 

General  

2 6000931 RAJANIKANT D KARANGIYA 974/75010305 General 
3 6001016 SAPNIL JAYANTIBHAI PATEL 1338/80789051 General 
4 6000288 SHAILESHKUMAR MAHENDRAKUMAR 

RANA 
569/28575144 SC 

 
 
 
 



(3) હરાત માકં-  BMC/201819/9 

       સવંગ ુ ંનામ- લેબોરટર  ટ નીશીયન 

sr.
no 

RollNo Name 
 

Application No./confirmation no 
 

Category 

1 9001992 RANNISH DANABHAI CHAVDA    
 

2453/78253013 
 

SC 

2 9002603 MANOHARSINH GOVINDBHAI RATWHA 327/99978231 ST 
3 9001610 NIRMAL RAMESHBHAI MODIYA 188/66159251 ST 
 

 

 ઉમેદવાર ુબ ુમા ંર ુ  કરવાના માણપ ો (અસલ + વ માણીત નકલ) 

(૧) ઉમેદવારની ઓનલાઇન અર ની િ ટ 

(૨) શૈ ણક લાયકાત ગેની માકશીટ તથા ડ ી સટ ફ કટ ( હરાતમા ંદશા યા જુબના) 

(૩) અ ભુવ ુ ંમા ય માણપ ( હરાતમા ંદશા યા જુબના) 

(૪) જુરાત ટટ કાઉ સીલ ુ ંર શન ુ ં માણપ .  

(૫) કો ટુરના નોલજે ગે ુ ંિનયત માણપ . 

(૬) ફોટોવા ં ઓળખપ . 

(૭) શાળા છોડ ા ુ ં માણપ  /જ મ તાર ખ ગે ુ ં માણપ . 

(૮) િત ગે ુ ંસ મ સ ાિધકાર ી ારા ઇ  ુકરલ માણપ (લા  ુપડ  ુહોય તો) 

(૯) સામા ક શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારોના ક સામા ં હરાતમા ંદશા યા જુબ ુ ંનોન- મીલયેર      

    માણપ  

(૧૦) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોના ક સામા ંિસિવલ સ ન ુ ંિનયત ન નુા ુ ંમા ય  

      માણપ . 

(૧૧) મા  સૈિનક કટગર  ધરાવતા ઉમેદવારોના ક સામા ંમા  સૈિનક હોવા ગેના આધાર રુાવા તથા  

      ડ ચા  કુ.  

(૧૨) િવધવા ઉમેદવારોના ક સામા ંિવધવા હોવા ગેના માણપ ો તથા નુ: લ ન કરલ નથી તે ગે ુ ં 

      સબંિંધત મામલતદાર ી ુ ં માણપ . 

(૧૩) તરરા ય/ રા ય/ તર િુનવિસટ  ુનામે ટ/ શાળાઓ માટની રા ય ખેલ ુદ/રમતોના  

      ખેલાડ ઓના ક સામા ં હરાતમા ંદશા યા જુબના િનયત ન નુાના જ ર  માણપ . 

(૧૪) રા યસરકાર/ક સરકાર/ થાિનક સ ામડંળ/સરકારની માલીક ના બ ડ-િનગમ-કોપ રશનની નોકર મા ં 

      ચા  ુહોય તેવા ઉમેવારના ક સામા ંસ મ સ ાિધકાર ુ ં"ના-વાધંા માણપ " 

(૧૫)  તા તરના પાસપોટ સાઇઝના ૦૨ ફોટા. 
 
 
 



 અ ય ચુના: - 

(૧) ઉમેદવાર તે જ વખચ આવવા ુ ંરહશે. માણપ  ચકાસણી માટ તાર ખ/સમય આપવામા ંઆવેલ  

    છે, તે પૈક  કોઇ એક જ તાર ખ/ સમયે ઉમેદવાર આવવા ુ ંરહશે. 

(૨) ઉમેદવાર પોતાના ઉપર દશા યા જુબના તમામ અસલ માણપ ો ફર યાત પણે સાથે લાવવાના રહશે, તથા 

    દરક માણપ ોની નકલ વ માણત કર ને લાવવાની રહશે. 

(૩) જો માણપ  ચકાસણીની િનયત તાર ખ-ેસમયે કોઇ ઉમદેવાર ગેરહાજર રહશે તો સબંિંધત ઉમેદવારની    

    ઉમેદવાર  આપોઆપ રદ થશે અને યારપછ  તે બાબતે કોઇ પણ દાવો અથવા િવવાદ ા  રાખવામા ંઆવશ ે

    નહ , ની તમામે ન ધ લવેી.  

  


