
������ ��	 
��� 
���� ����, �������� 

મડંળની �.	. (1)  ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯- લેબોર�ટર� ટ�કનીશીયન, (2) �.	.  

૧૫૮/૨૦૧૮૧૯-  ફ"ઝયો થેરાપી'ટ/ ટ(ટુર કમ  ફ"ઝયો થેરાપી'ટ,  (3) �.	.  

૧૪૯/૨૦૧૮૧૯- ટ�કનીકલ આસી'ટ,ટ, (4)   �.	. ૧૫૫/૨૦૧૮૧૯- િસનીયર 

ફામા.સી'ટ,  (5) �.	.  ૧૫૭/૨૦૧૮૧૯  0થંપાલ, (6) �.	. ૧૫૪/૨૦૧૮૧૯ - 

એ0ીક2ચર ઓવરશીયર,  (7)  �.	. ૧૪૨/૨૦૧૭૧૮ - કચેર� અિધ8ક  (8)  �.	. 

૧૮૨/૨૦૧૯૨૦ - ચીફ ઓ ફસર, (9)  �.	. ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮ - કચેર� અિધ8ક, વગ.-

૩ સવંગ;ની <થમ તબ>ાની 'પધા.?મક લે"ખત કસોટ� તેમજ તા. ૧૯/૧૦/૨૦૨૦ થી 

તા. ૨૨/૧૦/૨૦૨૦ દરCયાન યોજવામા ં આવેલ બી� તબ>ાની કોCDEટુર 

<ો ફસીય,સી ટ�'ટ- એમ બનં ેકસોટ�ઓમા ંઉમેદવારોએ મેળવેલ Gણુના મેર�ટસ આધાર� 

પસદંગી/ <િત8ા યાદ�મા ં સમાવવાપાI સભંિવત ઉમદેવારો ક� Kઓન ે અસલ 

<માણપIોની ચકાસણી માટ�  બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમદેવારોની �હ�રાત - 

સવંગ.વાર િવગતો - યાદ� તા. ૧૨/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ મડંળની વબે સાઇટ પર 

Oકૂવામા ંઆવલે હતી. અન ે<માણપIોની ચકાસણીનો કાય.	મ હવે પછ� �હ�ર કરવામા ં

આવશ ે તે <માણે જણાવવામા ંઆવેલ હQ ુ.ં K સદંભR ઉકત સવંગ;ના ઉમદેવારોના 

અસલ <માણપIોની ચકાસણી માટ�નો કાય.	મ અને અસલ <માણપIોની ચકાસણી 

સબંધંનેી ઉમેદવારો માટ�ની Sચુનાઓ નીચે દશા.Tયા Oજુબ છે. K Uયાને લેવાની રહ�શે. 

  અિનવાય� કારણોસર મડંળ આ કાય��મમા ંફ�રફાર કર� શકશે.  
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 (૧)   <' Qતુ યાદ�મા,ં ઉમેદવારોએ <થમ તબ>ાની ' પધા.?મક લે"ખત પર�8ા અને બી� તબ>ાની 

કોCDEટુર <ો ફસીય,સી ટ�'ટ- એમ બનં ેપર�8ામા ંમેળવેલ Gણુના મેર�ટસ આધાર� ક�ટ�ગર� 

વાઇઝ પસદંગી/ <િત8ા યાદ�મા ં સમાવવાપાI સભંિવત ઉમદેવારો ક� Kઓન ે અસલ 

<માણપIોની ચકાસણી સાW બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોનો સમાવશે કરવામા ંઆવેલ 

છે.  

(૨)  ઉપર દશા.વલે યાદ�મા ંસમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોના અસલ <માણપIોની ચકાસણીન ેXત ે

લાયક ઠર�લ ઉમદેવારોની સZંયા અન ે �હ�રાતમા ં દશા.વેલ ક�ટ�ગર� વાઇઝ ભરવાની થતી 

જ[યાઓની િવગતો Uયાન ેલઇ ઉમેદવારોએ ઉકત બનેં પર�8ામા ંમળેવેલ એકિIત Gણુના 

મેર�ટસ આધાર� પસદંગી/ <િત8ા યાદ� તમેજ નોન િસલેકટ�ડ ઉમેદવારો\ ુ ંપ રણામ તયૈાર 

કર� <િસ^ કરવામા ંઆવશ.ે 

(૩)   ઉમેદવારોના અસલ <માણપIોની ચકાસણી _ણૂ. થયા બાદ આખર� પ રણામ <િસ^ થયથેી 

' પધા.? મક લે"ખત કસોટ�મા ં ઉપિ' થત રહ�લ તમામ ઉમદેવારોએ મળેવેલ માક.સની િવગતો 

મડંળની વેસાઇટ પરથી જોઇ શકાશે. તથેી આખર� પ રણામ <િસ^ થયા પહ�લા ં માક.સ �ણવા 

Xગેની કોઇ ર`ુઆત U યાને લવેામા ંઆવશે નહa Kની તમામ ઉમેદવારોએ જWર� નbધ લેવી. 



(૪)  ઉમેદવાર, ઉપર દશા.વલે યાદ�મા ંપોતાના નામના સમાવશે માIથી તઓેનો પસદંગી/ <િત8ા 

યાદ�મા ંસમાવેશ માટ�નો કોઇ હ> દાવો કર� શકશ ેનહa. 

(૫) ઉપર દશા.વલે યાદ�ઓમા ંસમાવશે થયેલ ઉમદેવારોના અસલ <માણપIોની ચકાસણી ઉપર 

દશા.વેલ કાય.	મ Oજુબ કરવામા ંઆવનાર છે. ત ેમાટ�  સબંિંધત ઉમદેવારોન ેWબW ઉપd'થત 

રહ�વાની �ણ કરતા Tયdeતગત પIો અલગથી પો'ટ મારફત રવાના કરવામા ંઆવી રહ�લ છે. 

ઉકત પIો, <માણપIોની ચકાસણીની સબંિંધત તાર�ખ પહ�લા ંટપાલમા ંમળેલ ન હોય તો 

પણ ઉમેદવારોએ કાય.	મમા ંદશા.વેલ િનયત તાર�ખ અને સમય ેનીચ ેદશા.Tયા Oજુબના વય, 

�િત, શૈ8"ણક લાયકાત વગેર�ના અસલ તમેજ <માણપIોની બ-ેબ ેઝેરો8 નકલના  સેટ સાથ ે

અgકૂ ઉપd'થત થવા\ુ ંરહ�શે. 

(૧) મડંળ તરફથી મળેલ પI. 

૨ - પાસપોટ.  સાઇઝના ફોટા,   આઇ.ડ�. hફુ   

(૨) જ, મ તાર�ખના _રુાવા માટ�ઃ-  શાળા છોડયાનો દાખલો  

  - ધોરણ - ૧૦  અને  ૧૨ \ુ ં<માણપI Kમા ંજ, મ તાર�ખ દશા.વેલ હોય. 

(૩) શૈ8"ણક લાયકાતમા ંK ત ે�હ�રાતમા ંદશા.વેલ શૈ8"ણક લાયકાતના છે2લા વષ./ સેમે'ટરની 

માક.શીટ અને <માણપI 

(૪)     K �હ�રાત-સવંગ;મા ંશૈ8"ણક લાયકાત સાથે અ\ભુવ માગેંલ હોય તો તે �હ�રાત-સવંગ;ના 

ઉમેદવારોએ સબંિંધત સkાિધકાર�\ુ ંઅ\ભુવ\ુ ં<માણપI લાવવા\ુ ંરહ�શે. 

(૪) અનામત વગ.ના ઉમેદવારોએ �િત Xગેનો દાખલો. 

(૫) S.E.B.C. ઉમેદવારોએ �િત Xગે\ુ ં <માણપI તેમજ (૧) �.	. ૧૪૨/૨૦૧૭૧૮, 

૧૪૩/૨૦૧૭૧૮ માટ� તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ દરCયાન (૨) �.	. 

૧૪૬/૨૦૧૮૧૯, ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ માટ� તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા. ૦૫/૦૭/૨૦૧૯ 

દરCયાન (૩) �.	. ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯, �.	. ૧૬૨/૨૦૧૮૧૯, �.	. ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯, �.	. 

૧૬૫/૨૦૧૮૧૯ માટ� તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૯ દરCયાન (૪)  �.	. 

૧૮૨/૨૦૧૯૨૦ માટ� તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૯ દરCયાન ઇ' E ૂથયેલ 

નાણાકં�ય વષ. ૨૦૧૫-૨૦૧૬, ૨૦૧૬-૨૦૧૭,  ૨૦૧૭-૨૦૧૮, ૨૦૧૮-૨૦૧૯ \ુ ં નોન- 

 	િમલેયર <માણપI.  

(૬) આિથlક ર�તે નબળા (EWS ) વગ.ના ઉમેદવારોએ (૧) �.	. ૧૪૨/૨૦૧૭૧૮, ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮ 

માટ� તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ દરCયાન (૨) �.	. ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯,  

૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ માટ� તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૦૫/૦૭/૨૦૧૯ દરCયાન (૩) �.	. 

૧૫૬/૨૦૧૮૧૯, �.	. ૧૬૨/૨૦૧૮૧૯, �.	. ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯, �.	. ૧૬૫/૨૦૧૮૧૯ માટ� 

તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૯ દરCયાન (૪)  �.	. ૧૮૨/૨૦૧૯૨૦ માટ� તા. 

૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૯ દરCયાન ઇ' E ૂથયેલ આિથlક ર�તે નબળા (EWS ) 

વગ.ની �િત Xગે\ુ ં<માણપI 

(૭) કોC D Eટુરની �ણકાર� Xગે\ુ ં<માણપI   



(૮) વm ુઅn યાસ કય; હોય તો છે2લા વષ.\ુ ં<માણપI અને માક.શીટ. 

(૯) માo. સૈિનક ઉમદેવારોએ  ડ' ચાp qકુ તમેજ અ,ય _રુાવા 

(૧૦) P.H. ઉમેદવારો માટ� P.H.  તર�ક�\ ુ ં િનયત નOનૂામા ંસરકાર� િસિવલ હોd'પટલના િસિવલ 

સpન\ુ ં<માણપI  

(૧૧)  િવધવા rી ઉમદેવારો માટ� _નુ: લ[ન કર�લા ન હોવા Xગે\ુ ં સ8મ સkાિધકાર�\ુ ં જWર� 

<માણપI  

(૧૨)    'પોટ.સ ઉમેદવારો માટ� િનયત રમતો પૈક�ની રમતમા ંિનયત ક8ા (રાtu�ય/ vતર રાtu�ય 

ક8ા અથવા vતર Eિુનવિસlટ� અથવા અ"ખલ ભારત શાળા સઘં xારા યો�તી 'પધા.ઓમા)ં 

એ <િતિનિધ?વ કર�લ હોવા Xગે\ુ ંસ8મ સkાિધકાર�\ુ ંિનયત નOનૂા\ુ ં<માણપI (જોડાણ-

ગ,  નOનૂા ફોમ.-૧, ફોમ.-૨, ફોમ.-૩, ફોમ.-૪, સામલે છે.) 

(૧૩)  ઉમેદવારોએ ઉપરોકત Sચુનાઓ ઉપરાતં કોિવડ-૧૯ અ,વયનેી નીચે Oજુબની Sચૂનાઓ           

પણ  Uયાને લેવાની રહ�શ.ે  

(૧) દર�ક પર�8ાથyઓએ મb પર મા'ક ફરoયાત પહ�રવા\ુ ંરહ�શે તેમજ સોશીયલ ડ�'ટ'ટaગ 

�ળવવા\ુ ંરહ�શ.ે 

(૨) પર�8ામા ંભાગ લેનાર તમામ પર�8ાથyઓ તમેજ કમ.ચાર�/ અિધકાર�zીઓ\ુ ંટ�Cપર�ચર, 

ટ�Cપર�ચર ગન xારા માપવા\ુ ંફરoયાત રહ�શે. 

(૩) તમામ પર�8ાથyઓ તેમજ મડંળના કમ.ચાર�/ અિધકાર�zીઓને હાથ ઉપર સેનેટાઇઝ '<ે 

લગાડ�ને <વેશ આપવામા ંઆવશે  

(૪) તમામ પર�8ાથyઓ પીવાના પાણીની બોટલ �ત ેજ સાથે લાવવી  હતાવહ છે. તેમ છતા ં

મડંળ xારા પીવાના પાણીની Tયવ'થા (ડ�'પોઝેબલ [લાસ સાથે) કરવામા ંઆવશે. 

(૫) પર�8ા 'થળ તેમજ ક�Cપસમા ં પર�8ાથy સીવાય તેઓના સગા/સબંધંીઓને <વેશવા 

દ�વામા ંઆવશે નહ�. 

(૬)  કોવીડ-૧૯ Xતગ.ત ક�,{/રાજય સરકારzી xારા વખતો વખત બહાર પાડવામા આવેલ 

Sચૂનાઓ\ુ ંg'ુતપણે પાલન કરવા\ુ ંરહ�શે.    
 

 

' થળઃ   ગાધંીનગર  

 

સ"ચવ 

તાર�ખઃ  ૦૭/૧૨/૨૦૨૦ Gજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ,  ગાધંીનગર  

 










