
બાલનગય ભહાનગયાલરકા       
બાલનગય ભહાનગયાલરકા દ્વાયા તા-૧૫/૧૨/૨૦૧૯ ના યોજ રેલામેર રેલિત રયક્ષાનો જાહયેાત 

ક્રભાક: BMC/201920/7 ટેકનીકર આસીસ્ટન્ટ (સસસલર) સલંગગની બયતીની રેલિત યીક્ષાની પાઈનર 

આન્સય કી તા- ૧૦/૦૧/૨૦૨૦ ના યોજ પ્રસસધ્ધ કયેર હતી.  

આ સલંગગભા ંગજુયાત સયકાયશ્રીના સાભન્મ લહીલટી સલબાગના તાયીિ ૨૧-૦૪-૧૯૭૩ ઠયાલ નફંય- 

બયત-૧૦૭૦-૭૩-ક ધ્માને રઇને સયિા ભાકગસલાા ઉભેદલાયોના ભેયીટ ક્રભ ઉંભય મજુફ નક્કી કયલાભા ં

આલેર છે. તેભજ યભતલીયો(સ્ોટગસ)ના ઉભેદલાયો ભાટે સયકાયશ્રીના તાયીિ-૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠયાલ 

ક્રભાક: સી.આય.આય/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ-૨ ની જોગલાઇ મજુફ તથા સલધલા કેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટે 

સયકાયશ્રીની પ્રલતગભાન જોગલાઇ મજુફ રેલિત રયક્ષાભા ંભેલેર ગણુના ૫% ગણુ ઉભેયીને નલેસયથી 

રયલાઇઝ જનયર ભેયીટ રીસ્ટ તથા કેટેગયીલાઇઝ ઉરબ્ધ જ્ગ્માના ત્રણ ગણા ઉભેદલાયોનુ ંપ્રોસલઝનર 

ભેયીટ લરસ્ટ આિયી કયી બાલનગય ભહાનગયાલરકાની લેફસાઈટ તથા ઓજસ લેફસાઈટ ય પ્રસસધ્ધ 

કયલાભા ંઆલેર છે.  

આ પ્રોસલઝનર ભેયીટ લરસ્ટભા ંસભાસલષ્ટ તભાભ ઉભેદલાયોને અસર પ્રભાણત્ર ચકાસણી ભાટે  

તાયીિ- ૦૪/૦૨/૨૦૨૦ ના યોજ સલાયે ૧૦-૩૦ થી સાજંના ૦૬-૦૦ સધુીભા ં બાલનગય ભહાનગયાલરકા, 

કસભશ્નય કચેયી , ભીટીંગ હોર બાલનગય િાતે જાતે જ અચકુ હાજય યહલેા જણાલલાભા ંઆલે છે. જો 

પ્રભાણત્ર ચકાસણીની સનમત તાયીિે-સભમે કોઇ ઉભેદલાય ગેયહાજય યહળેે તો સફંસધત ઉભેદલાયની 

ઉભેદલાયી આોઆ યદ થળે. યંત ુઅસનલામગ સજંોગોલળાત પ્રભાણત્ર ચકાસણીની સનમત તાયીિે-સભમે  કોઇ 
ઉભેદલાય ગેયહાજય યહ ેતો તેલા ઉભેદલાયો ગેયહાજય યહલેાના કાયણો આધાર પયુાલા  સાથે યજુ કમેથી મો્મ જણામે 

ભાન. કસભશ્નયશ્રીની ભજુંયી ભેલીને સફંસધત ઉભેદલાયે તાયીિ-૦૫/૦૨/૨૦૨૦ ના યોજ કચેયી સભમ દયમ્માન 

પ્રભાણત્રની ચકાસણી કયાલલાની યહળેે  અને ત્માયછી તે ફાફતે કોઇ ણ દાલો અથલા સલલાદ ગ્રાહ્ય 

યાિલાભા ંઆલળે નહીં, જેની તભાભે નોંધ રેલી. 

 ઉમેદળારે રૂફરૂમાાં રજુ કરળાના પ્રમાણત્રો (અસ + સ્ળપ્રમાણીત નક) 

(૧)  ઉમેદળારની ઓનાઇન અરજીની પ્રપ્રન્ટ  

(૨)  ૈક્ષણણક ાયકાત અંગેની માકકીટ તથા ડિગ્રી સટીપીકેટ (જાહરેાતમાાં દાકવ્યા મજુફના)  



(૩)  કોમ્પ્યટુરના નોેજ અંગેનુાં પ્રનયત પ્રમાણત્ર.  

(૪)  પોટોળાળાં ઓલખત્ર.  

(૫)  ાલા છોિયાનુાં પ્રમાણત્ર /જન્મ તારીખ અંગેનુાં પ્રમાણત્ર.  

(૬)  જાપ્રત અંગેનુાં સક્ષમ સત્તાપ્રધકારીશ્રી દ્રારા ઇસ્ય ુકરે પ્રમાણત્ર(ાગ ુિતુાં હોય તો)  

(૭)  સામાજીક ૈક્ષણણક છાત ળગકના ઉમેદળારોના ડકસ્સામાાં જાહરેાતમાાં દાકવ્યા મજુફનુાં નોન- 
ડિમીેયર પ્રમાણત્ર 

(૮)  ારીડરક અક્તતા ધરાળતા ઉમેદળારોના ડકસ્સામાાં પ્રસપ્રળ સર્જનનુાં પ્રનયત નમનુાનુાં  માન્ય પ્રમાણત્ર. 
(૯)  માજી સૈપ્રનક કેટેગરી ધરાળતા ઉમેદળારોના ડકસ્સામાાં માજી સૈપ્રનક હોળા અંગેના આધાર પરુાળા તથા  

       િીસ્ચાર્જ બકુ.  

(૧૦)  પ્રળધળા ઉમેદળારોના ડકસ્સામાાં પ્રળધળા હોળા અંગેના પ્રમાણત્રો તથા પનુ: ગ્ન કરે નથી તે અંગેનુાં  

       સાંફાંપ્રધત મામતદારશ્રીનુાં પ્રમાણત્ર.  

(૧૧)  આંતરરાષ્ટ્રીય/ રાષ્ટ્રીય/આંતર યપુ્રનળકપ્રસટી ટુનાકમેન્ટ/ ાલાઓ માટેની રાષ્ટ્રીય ખેકુદ/રમતોના  

       ખેાિીઓના ડકસ્સામાાં જાહરેાતમાાં દાકવ્યા મજુફના પ્રનયત નમનુાના જરૂરી પ્રમાણત્ર.  

(૧૨)  રાજ્યસરકાર/કેન્દ્રસરકાર/સ્થાપ્રનક સત્તામાંિલ/સરકારની માીકીના ફોિક-પ્રનગમ-કોોરેનની નોકરીમાાં  

       ચાલ ુહોય તેળા ઉમેળારના ડકસ્સામાાં સક્ષમ સત્તાપ્રધકારીનુાં "ના-ળાાંધા પ્રમાણત્ર"  

(૧૩)   તાજેતરના ાસોટક  સાઇઝના ૦૨ પોટા.  

 

 અન્ય સચુના: - 
 

(૧)   ઉમેદળારે જાતે જ સ્ળખચે આળળાનુાં રહેે.  પ્રમાણત્ર ચકાસણી માટે તારીખ/સમય આળામાાં આળે  

     છે , તે તારીખ/ સમયે ઉમેદળારે આળળાનુાં રહેે.  

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

 તથા દરેક પ્રમાણત્રોની નક સ્ળપ્રમાણણત કરીને ાળળાની રહેે.  

 
 

 

 

 


