
બી..મેડ કલ કોલેજ, અમદાવાદ ખાતે વષ ૨૦૧૮-૧૯માં શ
થનાર ૩૧મા લે બોર$ ટર ટ$કનીશીયન/એ)-ર$ ટ$ કનીશીયનના કોષ માટ$ એક
વષના તાલીમ અ*યાસ,મમાં -વેશ મેળ વવા માટ$ નીચે દશા 0 યા -માણેની
શૈ)ણીક

લાયકાત

તથા

યો3યતા

ધરાવતા

ઉમેદવારો

પાસેથી

તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૮ થી તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮ 9ુધીમાં આ કચેર ને મળ <ય
તે ર તે અર=ઓ મગ
ં ાવવામાં આવે છે. ઉમેદ વારોએ Aુલાકાત માટ$ પસંદગી
સિમિત સમ) CવખચD આવવાEુ ં રહ$શ.ે 0યGHતગત કોલ લેટ ર પાઠવવામાં
આવશે નહ .
-વેશ માટ$ના ઇKટર0Lુ તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ સવાર$ ૦૯.૦૦
કલાક$ બી..મેડ કલ કોલેજના ઑડ ટોર યમ હોલ ખાતે રાખવામાં આવેલ
છે .
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(ફ ઝીHસ
-થમ

૨૫

પસંદગી)

અરજદારની Wમર તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮ તાર ખના રોજ ૧૮ થી ૨૫
વષની Xદર હોવી જોઇએ. અનામત વગ ના ઉમેદ વારો માટ$ સરકારYીના
-વતમાન

િનયમોEુસાર

બેઠકો

અનામત

રાખવમાં

આવશે

તથા

વયમયા દામાં Zટછાટ આપવામાં આવશે.
આ તાલીમ કોષ માટ$ ની અર= સાદા કાગળ ઉપર નામ સરનામા
સહ ત વેબ સાઇટ પર Aુકવામાં આવેલ નAુના Aુજબ કરવાની રહ$શ.ે સાથે
તાતરનો

પાસપોટ

સાઇઝનો

ફોટો[ાફ

અર=ની

જમણી

બા\ુ એ

ચોટાડવાનો રહ$શ.ે તા. ૦૨/૦૭/૧૮ના રોજ સાંજના ૫.૦૦ કલાક બાદ
આવેલ અર=ઓ ]યાને લેવામાં આવશે નહ તેમજ અ^રુ િવગતોવાળ
અર=ઓ રદબાતલ ગણાશે.
અર= પ_ક સાથે એચ.એસ.સી.ના તમામ -ય`નોની માક શીટ
(આગળ પાછળની ઝેરો)), Sાયલ સaટb aફક$ ટ, બી.એસ.સી.ના ફCટ થી
ફાઇનલના તમામ વષની/સેમીCટરની તમામ -ય`નોની માક શીટ(આગળ
પાછળની ઝેરો)), Sાયલ સaટb aફક$ ટ, બી.એસ.સી.Eુ ં પાસcગ -માણપ_ તેમજ
જKમ તાર ખના dુરાવા માટ$ શાળા છોડયાના -માણપ_ની -માણીત નકલ
જોડવાની રહ$શ.ે અનામત વગ ના ઉમેદવારોએ <િત Xગે ના સરકારYી eારા
માKય કર$ લ સ)મ અિધકાર Yી eારા આપવામાં આવેલ -માણપ_ની નકલ
તથા સા.શૈ.પ.વગના ઉમેદવારોએ ઉfત વગ માં સમાવેશ થતો નથી તે
Xગે E ુ ં સ)મ અિધકાર Eુ ં -માણપ_ તેમજ સ)મ અિધકાર eારા આપવામાં
આવેલ

ચાgુ વષના

આવકના

-માણપ_ની નકલ અવhય જોડવાની

રહ$શ.ે ઇKટર0Lુ ના aદવસે ઉમેદવારોએ તમામ અસલ -માણપ_ો સાથે
બમાં હાજર રહ$i.ુ ં
સરકારYી eારા આ સીટોમાં વધઘટ થાય તે Aુજબ ભરવાની
કાયવાહ હાથ ધરવામાં આવશે..
સરકારYીના વખતો વખતના ઠરાવમાં થયેલા 9ુધારા વધારા દર$ ક
ઉમેદવારોને બંધન કતા રહ$શ.ે
www.bjmc.org આ વેબ સાઇટ પરથી જર માaહતી તથા અર=નો
નAુનો મેળ વી લે વાનો રહ$શ.ે

-સહ ડ નl
બી..મેડ કલ કોલેજ, અમદાવાદ

લેબોર$ ટર ટ$ કનીશીયન વષ-૨૦૧૮-૧૯ Eું અર= પ_ક

ફોટો[ાફ

-િત,
ડ નYી
બી..મેડ કલ કોલેજ
અમદાવાદ.
િવષય:- આપની સંCથા ખાતે મેડ કલ લેબોર$ ટર .ટ$કનીશીયનની એક વષની તાલીમ માટ$ ઉમેદવાર
નnધાવવા બાબતની અર=....
મે. સાહ$બYી
જય ભારત સાથે જણાવવાEુ ં ક$. oુ ં ---------------------------------------------------------------આપની સંCથા
eારા દp િનક સમાચાર પ_માં -િસ]ધ કરાયેલ લેબોર$ ટર ટ$કનીશીયન કોષ માટ$ની <હ$રાતના અEુસધાને
ં
અર= કqુ Z. માર સંdણ
ુ 
િવગતો નીચે Aુજબ છે .

નામ:ુ ુ સરનાAુ:dુર$dq
ં
ફોન નંબર:િપતાEું નામ:જKમ તાર ખ:<િત:પેટા<િત:- અEુ9 rુ ચત <િત/અEુ9rુ ચત જન <િત/બં)ીપંચ/સા.શૈ.પ.વગમાં Xગેનો <િત -માણપ_નો આધાર dુરાવો સામેલ
રાખેલ છે .
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(૧) જKમ તાર ખ Xગે શાળા છોડયાEું -માણપ_
(૨) એચ.એસ.સી તથા એફવાય.બીએસસી, એસવાય.બી.એસ.સી., ટ વાય બીએસસીની તમામ સેમીCટર/વષની તમામ -ય`નોની
માકસીટ (આગળ પાછળની ઝેરો))
(૩) <િત XગેE ુ ં -માણપ_
(૪) એચ.એસ.સી તથા ટ વાય બીએસસી ના એટ$uvટ સટwફ ક$ટ તથા પાસcગ સટwફ ક$ટ ની નકલ
(૫) સામાxજક અને શૈ) rણક ર તે પછાતવગના (એસઇબીસી) ઉમેદવારોએ સ)મ અિધકાર yારા અપાયેલ , મીલેયર -માણપ_ની
નકલ
(૬) ૨૦૧૮-૧૯ના વષ માટ$E ુ ં સ)મ અિધકાર Eું આવક Eું -માણપ_ (સામા=ક શૈ)ણીક પછાત વગના ઉમેદવારો માટ$ )
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માકસીટ (આગળ પાછળની ઝેરો))
(૩) <િત XગેE ુ ં -માણપ_
(૪) એચ.એસ.સી તથા ટ વાય બીએસસી ના એટ$uvટ સટwફ ક$ટ તથા પાસcગ સટwફ ક$ટ ની નકલ
(૫) સામાxજક અને શૈ) rણક ર તે પછાતવગના (એસઇબીસી) ઉમેદવારોએ સ)મ અિધકાર yારા અપાયેલ , મીલેયર -માણપ_ની
નકલ
(૬) ૨૦૧૮-૧૯ના વષ માટ$E ુ ં સ)મ અિધકાર Eું આવક Eું -માણપ_ (સામા=ક શૈ)ણીક પછાત વગના ઉમેદવારો માટ$ )

 %/
$ /) - *%""%% " +, %" -.
અરજદારની ઉમર અર= Cવીકારવાની છે zલી તાર ખ ૦૨/૦૭/૧૮ રોજ Wમર ૧૮ થી ૨૫ વષની Xદર હોવી
જોઇએ. અનામત વગના ઉમેદવારો માટ$ સરકારYીના -વતમાન િનયમોEુસાર બેઠકો અનામત રાખવામાં આવશે તથા
વયમયાદામાં Zટછાટ આપવામાં આવશે.
આ તાલીમ કોષ માટ$ની અર= સાદા કાગળ પર વેબ સાઇટ પર Aુકવામાં આવેલ નAુના -માણે અર= કરવાની
રહ$શ.ે સાથે તાતરનો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો[ાફ અર=ની જમણી બા\ુ એ ચોટાડવાનો રહ$શ.ે અ^ ૂર તેમજ મોડ
આવનાર અર=ઓ ઉપર ]યાન આપવામાં આવશે નહ .
અર= પ_ક સાથે એચ.એસ.સી, બી.એસ.સી. ના તમામ વષની તથા તમામ સેિમCટર/વષના માક શીટની નકલો,
Sાયલ સaટbફ ક$ટ તથા એચ.એસ.સી. અને બી.એસ.સી.ના પાસcગ -માણપ_, જKમના dુરાવા માટ$ C|ુ લ લીવcગ
સaટbફ ક$ટની -માણીત નકલો બીડવાની રહ$શ.ે અર=માં પોતાEું ઇ-મેલ આઇ.ડ . અને ફોન નંબર દશા વવા જર છે .
અનામત વગના ઉમેદવારોએ <િત Xગેના સરકારYીએ માKય કર$ લ સ)મ અિધકાર Yી eારા આપવામાં આવેલ
-માણપ_ની નકલ તથા સા.શૈ.પ.વગના ઉમેદ વારોએ ઉfત વગમાં સમાવેશ થતો નથી તે Xગેના -માણપ_ની નકલ
તેમજ સા.શૈ.પ. વગના ઉમેદવારોએ ચાgુ વષ ૨૦૧૮-૧૯Eું સ)મ અિધકાર eારા આપવામાં આવેલ આવક Xગેના
-માણપ_ની નકલ અવhય ર\ુ કરવાની રહ$શે. અ^ુરા આવેલ અર= પ_કો રદબાતલ ગણાશે અને તેમ ની પાછળથી
આવેલ કોઇ પણ ર\ુ આત ]યાને લેવામાં આવશે નહ .
ઉHત

તાલીમમાં

-વેશ

મેળવવા

માટ$

રસ

ધરાવતા

ઉમેદવારો

પાસેથી

તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૮

થી

તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ સાંજના ૦૫.૦૦ કલાક 9ુધીમાં આ કચેર ને મળ <ય તે ર તે તમામ -માણપ_ોની નકલ
સaહત અર=ઓ મંગાવવામાં આવે છે . લેબોર$ ટર ટ$Hનીશીયનના કોષ માટ$ તેમજ એ)-ર$ ટ$Hનીશીયન કોષમાં -વેશ
મેળવવા માટ$ રસ ધરાવતા હોય તો તેઓએ અલગ અલગ અર= કરવાની રહ$શ.ે સરકારYીના વખતોવખતના ઠરાવમાં
થયેલ 9ુધારાવધારા દર$ ક ઉમેદવારોને બંધન કતા રહ$શ.ે લેબોર$ ટર ટ$Hનીશીયન/એ)-ર$ ટ$Hનીશીયનના કોષના -વેશ
માટ$ના ઇKટર0Lુ તા.૨૬/૦૭/૨૦૧૮ના રોજ સવાર$ ૦૯.૦૦ કલાક$ બી..મેડ કલ કોલેજના ઑડ ટોર યમ હોલ ખાતે રાખેલ
છે . ઇKટર0Lુ માટ$ ઉમેદાવારોએ તમામ અસલ -માણપ_ો સાથે Cવ ખચD હાજર થવાEું રહ$શ.ે
ઇKટર0Lુના aદવસે બધા જ અસલ -માણપ_ો લઇને આવવાEું રહ$શે તેમજ અસલ -માણપ_ નહ લાવનારની
ઉમેદવાર રદ ગણાશે.
પસંદગી પામેલ ઉમેદ વાર$ તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮થી તા. ૧૦/૦૮/૧૮ 9ુધી aદન-૧૦માં કોષમાં જોડાવાEું રહ$શ.ે
સમયમયાદા પછ આ જ3યા પર તેઓનો કોઇપણ હ} દાવો રહ$શે નહ . જો ઉમેદવાર િનયત સમયમયાદામાં નહ જોડાય
તો તેઓની જ3યા તેમના પછ મેર ટમાં આવતા લાયક ઉમેદવારોને ફાળવવામાં આવશે.
ખાતાક ય ઉમેદવારો માટ$ ૫૦(એમ.એલ.ટ ), ૨૫(એHસ-ર$ ) બેઠકો હોય આ બેઠકો પર ખાતાક ય ઉમેદવારો નહ
મળે તો આ જ3યાઓ ભરવાની સરકારYી eારા મં\ુર મળે થી આ બેઠકો સીધી ભરતીના ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.
વ^ુમાં સરકારYી eારા બેઠકોમાં વધારો/ઘટાડો થશે તે Aુજબ જ3યાઓ ભરવામાં આવશે તે દર$ ક ઉમેદવારોને
બંધનકતા રહ$શ.ે
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નોધ:-અર=ના rબડાણમા દશા વલ
ે તમામ -માણપ_ો મા3યા Aુજબ ,મ Aુજબ આપવા

