
બાલનગય – ભહાનગયાલરકા 
બાલનગય ભહાનગયાલરકા દ્રાયા જુદા જુદા સલંગગની જગ્માઓ બયલા ભાટે તા. ૨૬/૦૯/૨૦૨૧ ના 

યોજ રેલિત યીક્ષા રેલાભા ંઆલેર હતી. તે ૈકી સેનેટયી સફ ઇન્સ્ેકટય, ટેકનીકર આસી્ટન્સટ(ઇરે.ભીકે) 

અને ટેક્નનકર આસી્ટન્સટ(સસસલર) સલંગગના ંજનયર ભેરયટ રી્ટ ૈકીના ંજે-તે કેટેગયી લાઇઝ ૧ જગ્મા 

સાભે ૩ ગણા ઉભેદલાયોનુ ંપ્રોસલઝનર ભેયીટ રી્ટ બાલનગય ભહાનગયાલરકા અને ઓજસની લેફસાઇટ 

ય પ્રસસધ્ધ કયલાભા ંઆલેર છે.તે ઉભેદલાયોએ પ્રાથસભક તફકકે તા-૧૬/૧૧/૨૦૨૧ ના યોજ અસર 

પ્રભાણત્રોની ચકાસણી કયલા ભાટે નીચેના સભમ, ્થ અને તાયીિે અસર પ્રભાણત્રોની ચકાસણી અથે 

્લિચે ઉક્્થત થલાનુ ંયહળેે. જેની ઉભેદલાયોએ નોંધ રેલી. 

તાયીિ : ૧૬/૧૧/૨૦૨૧ 
સભમ  : ૧૦:૩૦ થી ૫:૦૦ કરાક 
્થ   : અટર લફહાયી લાજાઈ ઓન એય સથમેટય, ભોસતફાગ ટાઉનહોર ાસે, બાલનગય 
 

 

 ઉભેદલાયે રૂફરૂભા ંયજુ કયલાના પ્રભાણત્રો (અસર + ્લપ્રભાણીત નકર) 
 

(૧)  ઉભેદલાયની ઓનરાઇન અયજીની સપ્રન્સટ  

(૨)  ળૈક્ષલણક રામકાત અંગેની ભાકગળીટ તથા રડગ્રી સટીપીકેટ (જાહયેાતભા ંદળાગવ્મા મજુફના)  

(૩)  અનબુલનુ ંભાન્સમ પ્રભાણત્ર(જાહયેાતભા ંદળાગવ્મા મજુફના)  

(૪)  કોમ્પ્યટુયના નોરેજ અંગેનુ ંસનમત પ્રભાણત્ર.  
(૫)  પોટોલાળં ઓિત્ર.  

(૬)  ળાા છોડયાનુ ંપ્રભાણત્ર /જન્સભ તાયીિ અંગેનુ ંપ્રભાણત્ર.  

(૭)  જાસત અંગેનુ ંસક્ષભ સત્તાસધકાયીશ્રી દ્રાયા ઇ્ય ુકયેર પ્રભાણત્ર(રાગ ુડત ુહોમ તો)  

(૮)  સાભાજીક ળૈક્ષલણક છાત લગગના ઉભેદલાયોના રક્સાભા ંજાહયેાતભા ંદળાગવ્મા મજુફનુ ંનોન-  

રિભીરેમય પ્રભાણત્ર 

(૯)  ભાજી સૈસનક કેટેગયી ધયાલતા ઉભેદલાયોના રક્સાભા ંભાજી સૈસનક હોલા અંગેના આધાય પયુાલા  

તથા ડી્ચાર્જ બકુ.  
(૧૦)  સલધલા ઉભેદલાયોના રક્સાભા ંસલધલા હોલા અંગેના પ્રભાણત્રો તથા પનુ: રગ્ન કયેર નથી તે  
       અંગેનુ ં સફંસંધત ભાભરતદાયશ્રીનુ ંપ્રભાણત્ર.  
(૧૧)  આંતયયાષ્ટ્રીમ/ યાષ્ટ્રીમ/આંતય યસુનલગસસટી ટુનાગભેન્સટ/ ળાાઓ ભાટેની યાષ્ટ્રીમ િેરકુદ/યભતોના  
       િેરાડીઓના રક્સાભા ંજાહયેાતભા ંદળાગવ્મા મજુફના સનમત નમનુાના જરૂયી પ્રભાણત્ર. 
 



(૧૨)  યાજ્મસયકાય/કેન્સદ્રસયકાય/્થાસનક સત્તાભડં/સયકાયની ભારીકીના ફોડગ-સનગભ-કોોયેળનની    
        નોકયીભા ંચાલ ુહોમ તેલા ઉભેલાયના રક્સાભા ંસક્ષભ સત્તાસધકાયીનુ ં"ના-લાધંા પ્રભાણત્ર" 
(૧૩)   તાજેતયના ાસોટગ  સાઇઝના ૦૨ પોટા. 
 

 અગત્મની સચુના: - 
 

(૧)  ઉભેદલાયે જાતે જ ્લિચે આલલાનુ ંયહળેે.પ્રભાણત્ર ચકાસણી ભાટે તાયીિ/સભમ આલાભા ં
આલેર છે, તે જ તાયીિ/ સભમે ઉભેદલાયે આલલાનુ ંયહળેે. 

(૨)  ઉભેદલાયે ોતાના ઉય દળાગવ્મા મજુફના તભાભ અસર પ્રભાણત્રો પયજીમાત ણે સાથે  

રાલલાના યહળેે, તથા દયેક પ્રભાણત્રોની નકર ્લપ્રભાલણત કયીને રાલલાની યહળેે. 
(૩)  જો પ્રભાણત્ર ચકાસણીની સનમત તાયીિે-સભમે કોઇ ઉભેદલાય ગેયહાજય યહળેે તો સફંસંધત  

ઉભેદલાયની ઉભેદલાયી આોઆ યદ થળે અને ત્માયછી તે ફાફતે કોઇ ણ દાલો અથલા 

સલલાદગ્રાહ્ય યાિલાભા ંઆલળે નહીં,  જેની તભાભે નોંધ રેલી.  

(૪)  જો કોઇ ઉભેદલાયના અસર પ્રભાણત્રોની ચકાસણી કયતા સભમે જો જાહયેાતભા ંદળાગવ્મા 

મજુફની રામકાત ધયાલતા ન હોલાનુ ંકે સનમત પ્રભાણત્રો ધયલતા ન હોલાનુ ંપરીત થામ તો 

તેઓને બયતી પ્રિીમા ભાટે  ગેયરામક ઠયાલલાભા ંઆલળે, જેની તભાભે નોંધ રેલી.. 
 

 

 



1 8000612 1827/86580642 BORISAGAR TUSHAR NATVARLAL 28-09-1995 M SEBC NA 54

2 8000275 145/46100530 RATHOD DINESHKUMAR RUDABHAI 13-08-1995 M SC NA 52

3 8000436 1607/65351247 PRABTANI JAYDIP KIRITBHAI 20-10-1993 M SEBC NA 51.25

4 8000685 1036/95621790
NALIYAPARA ASHISHKUMAR 

MUKESHKUMAR
10-10-1995 M SEBC NA 50

5 8000182 1784/32974481 VANODIYA KRUNAL PRAVINBHAI 26-01-1994 M SEBC NA 48

6 8000415 1646/63421872 LANGAVADARA JAYRAJ NARHARDAN 19-10-1996 M SEBC NA 46
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