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મડંળની �.	. (1) ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯- �પુરવાઇઝર ઇ����ટર (િમક�નીકલ �પુ) (2) �.	. 

૧૭૦/૨૦૧૮૧૯- �પુરવાઇઝર ઇ����ટર (ઇલેક� કલ �પુ), (3)  �.	. ૧૭૪/૨૦૧૮૧૯, 

પુરવાઇઝર ઇ���કટર (ઓટોમોબાઇલ  પુ), વગ"-૩ સવંગ&ની 'થમ તબ+ાની 

�પધા"-મક લે.ખત કસોટ  તમેજ ��2આુર - ૨૦૨૦ તમેજ 6ડસ7ેબર -૨૦૨૦ દર7યાન  

યોજવામા ંઆવેલ બી� તબ+ાની કો7:2ટુર 'ો6ફસીય�સી ટ��ટ- એમ બનેં કસોટ ઓમા ં

ઉમેદવારોએ મળેવલે ?ણુના મરે ટસ આધાર� પસદંગી/ 'િતBા યાદ મા ંસમાવવાપાC 

સભંિવત ઉમદેવારો ક� Eઓને અસલ 'માણપCોની ચકાસણી માટ�  બોલાવવાના થાય 

છે તેવા ઉમદેવારોની �હ�રાત - સવંગ"વાર િવગતો - યાદ  તા. ૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ના 

રોજ મડંળની વેબ સાઇટ પર Lકૂવામા ંઆવેલ હતી. અન ે'માણપCોની ચકાસણીનો 

કાય"	મ હવ ેપછ  �હ�ર કરવામા ંઆવશે તે 'માણે જણાવવામા ંઆવેલ હO ુ.ં E સદંભP 

ઉકત સવંગ&ના ઉમદેવારોના અસલ 'માણપCોની ચકાસણી માટ�નો કાય"	મ અને 

અસલ 'માણપCોની ચકાસણી સબંધેંની ઉમેદવારો માટ�ની �ચુનાઓ નીચે દશા"Qયા 

Lજુબ છે. E Rયાન ેલેવાની રહ�શ.ે 

  અિનવાય& કારણોસર મડંળ આ કાય&-મમા ંફ/રફાર કર0 શકશે.  
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 (૧)    ઉમેદવારોના અસલ 'માણપCોની ચકાસણી ઉપર દશા"વેલ કાય"	મ Lજુબ કરવામા ંઆવનાર 

છે. ત ેમાટ�  સબંિંધત ઉમદેવારોન ેSબS ઉપT�થત રહ�વાની �ણ કરતા QયT�તગત પCો અલગથી 

પો�ટ મારફત રવાના કરવામા ંઆવી રહ�લ છે. ઉકત પCો, 'માણપCોની ચકાસણીની સબંિંધત 

તાર ખ પહ�લા ંટપાલમા ંમળેલ ન હોય તો પણ ઉમેદવારોએ કાય"	મમા ંદશા"વેલ િનયત તાર ખ 

અન ે સમય ે નીચ ે દશા"Qયા Lજુબના વય, �િત, શૈB.ણક લાયકાત વગેર�ના અસલ તેમજ 

'માણપCોની બ-ેબે ઝરેોB નકલના  સેટ સાથે અWકૂ ઉપT�થત થવાXુ ંરહ�શે. 

(૧) મડંળ તરફથી મળેલ પC. 

૨ - પાસપોટ"  સાઇઝના ફોટા,   આઇ.ડ . Yફુ   

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

  - ધોરણ - ૧૦  અને  ૧૨ Xુ ં'માણપC Eમા ંજ� મ તાર ખ દશા"વેલ હોય. 

(૩) શૈB.ણક લાયકાતમા ંE ત ે�હ�રાતમા ંદશા"વેલ શૈB.ણક લાયકાતના છે\લા વષ"/ સેમે�ટરની 

માક"શીટ અને 'માણપC 

(૪)   (i) E �હ�રાત-સવંગ&મા ં શૈB.ણક લાયકાત સાથે અXભુવ માગેંલ હોય તો તે �હ�રાત-સવંગ&ના 

ઉમદેવારોએ સબંિંધત સ^ાિધકાર Xુ ં ઓથોરાઇઝ �ટ�7પ સાથેXુ ં અXભુવXુ ં 'માણપC તેમજ  

એપોઇ�ટમ�ેટ લેટર, સેલરે  �લીપ, બે�ક �ટ�ટમ�ેટ પણ લાવવાXુ ંરહ�શે.  

 (ii)  અXભુવXુ ં 'માણપC આપનાર સ^ાિધકાર  અન ે ઉમેદવાર� ખર�ખર કામગીર  કર�લ હોય તે 

સ^ાિધકાર  _ુદા _ુદા હોય તો બનં ેસ^ાિધકાર ઓ વ`ચે થયેલ કરાર/વક" ઓડ"રની નકલ   

(૪) અનામત વગ"ના ઉમેદવારોએ �િત aગેનો દાખલો. 



(૫) S.E.B.C. ઉમેદવારોએ �િત aગેXુ ં 'માણપC તેમજ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી તા. 

૦૬/૦૫/૨૦૧૯ દર7યાન ઇ� 2 ૂ થયેલ નાણાકં ય વષ"  ૨૦૧૬-૨૦૧૭,  ૨૦૧૭-૨૦૧૮, 

૨૦૧૮-૨૦૧૯ Xુ ંનોન- 6	િમલેયર 'માણપC.  

(૬) આિથgક ર તે નબળા (EWS ) વગ"ના ઉમેદવારોએ તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૯ 

દર7યાન ઇ� 2 ૂથયેલ આિથgક ર તે નબળા (EWS ) વગ"Xુ ંપાCતા 'માણપC 

(૭) કો7 : 2ટુરની �ણકાર  aગેXુ ં'માણપC   

(૮) વh ુઅi યાસ કય& હોય તો છે\લા વષ"Xુ ં'માણપC અને માક"શીટ. 

(૯) માj. સૈિનક ઉમદેવારોએ 6ડ� ચાk lકુ તમેજ અ�ય Zરુાવા 

(૧૦) P.H. ઉમેદવારો માટ� P.H.  તર ક�X ુ ં િનયત નLનૂામા ંસરકાર  િસિવલ હોT�પટલના િસિવલ 

સkનXુ ં'માણપC  

(૧૧)  િવધવા mી ઉમદેવારો માટ� 4નુ: લ6ન કર/લા ન હોવા aગેXુ ંસBમ સ^ાિધકાર Xુ ંજSર  

'માણપC  

(૧૨)   �પોટ"સ ઉમેદવારો માટ� િનયત રમતો પૈક ની રમતમા ંિનયત કBા (રાn� ય/ oતર રાn� ય 

કBા અથવા oતર 2િુનવિસgટ  અથવા અ.ખલ ભારત શાળા સઘં qારા યો�તી �પધા"ઓમા)ં 

એ 'િતિનિધ-વ કર�લ હોવા aગેXુ ંસBમ સ^ાિધકાર Xુ ંિનયત નLનૂાXુ ં'માણપC (જોડાણ-

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

(૧૩)  ઉમેદવારોએ ઉપરોકત �ચુનાઓ ઉપરાતં કોિવડ-૧૯ અ�વયેની નીચે Lજુબની �ચૂનાઓ           

પણ  Rયાને લેવાની રહ�શે.  

(૧) દર�ક ઉમેદવારોએ મr પર મા�ક ફરjયાત પહ�રવાXુ ં રહ�શે તેમજ સોશીયલ ડ �ટ�ટsગ 

�ળવવાXુ ંરહ�શ.ે 

(૨) 'માણપCોની ચકાસણી માટ� ઉપT�થત રહ�લ તમામ ઉમેદવારોXુ ં તેમજ કમ"ચાર / 

અિધકાર tીઓXુ ંટ�7પર�ચર, ટ�7પર�ચર ગન qારા માપવાXુ ંફરjયાત રહ�શે. 

(૩) તમામ ઉમેદવારોને હાથ ઉપર સેનેટાઇઝ �'ે લગાડ ને 'વશે આપવામા ંઆવશે  

(૪) ઉમેદવારોને પીવાના પાણીની બોટલ �ત ેજ સાથે લાવવી 6હતાવહ છે. તેમ છતા ંમડંળ 

qારા પીવાના પાણીની Qયવ�થા (ડ �પોઝેબલ uલાસ સાથે) કરવામા ંઆવશે. 

(૫) 'માણપCોની ચકાસણીના �થળે ઉમેદવાર િસવાય તેઓના સગા/સબંધંીઓને 'વશેવા 

દ�વામા ંઆવશે નહ . 

(૬)  કોવીડ-૧૯ aતગ"ત ક��v/રાજય સરકારtી qારા વખતો વખત બહાર પાડવામા આવેલ 

�ચૂનાઓXુ ંW�ુતપણે પાલન કરવાXુ ંરહ�શે. 
 

� થળઃ   ગાધંીનગર  

 

સ.ચવ 

તાર ખઃ  ૨૨/૦૧/૨૦૨૧ ?જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ,  ગાધંીનગર 
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