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મડંળની �.	. (1)  ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯- અિધક મદદનીશ ઇજનેર (િવ�તુ) (2)  �.	.  

૧૫૯/૨૦૧૮૧૯- લેબોર&ટર( આસી+ટ,ટ, (3) �.	. ૧૬૦/૨૦૧૮૧૯- િમક&નીક,          

(4) �.	. ૧૬૪/૨૦૧૮૧૯- ઇકોનોિમક ઇ,વે+ટ(ગેટર,  (5)  �.	. ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ - 

ટ&કનીકલ આસી+ટ,ટ, વગ0-૩ સવંગ2ની 3થમ તબ5ાની +પધા08મક લે9ખત કસોટ( 

તેમજ તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ યોજવામા ંઆવેલ બી� તબ5ાની કો<=>ટુર 

3ો?ફસીય,સી ટ&+ટ- એમ બનં ેકસોટ(ઓમા ંઉમેદવારોએ મેળવેલ Dણુના મેર(ટસ આધાર& 

પસદંગી/ 3િતFા યાદ(મા ં સમાવવાપાG સભંિવત ઉમદેવારો ક& Iઓન ે અસલ 

3માણપGોની ચકાસણી માટ&  બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમદેવારોની �હ&રાત - 

સવંગ0વાર િવગતો - યાદ( (બેઠક �મા
સુાર) નીચે આપેલ લી, ક ફાઇલ પર Mકૂવામા ં

આવેલ છે. I જોઇ લવેા સબંિંધત ઉમેદવારોને આથી જણાવવામા ંઆવે છે.  
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     ઉકત સવંગ2ના ઉમદેવારોના અસલ 3માણપGોની ચકાસણી માટ&નો કાય0	મ અને 

અસલ 3માણપGોની ચકાસણી સબંધંેની ઉમેદવારો માટ&ની Oચુનાઓ નીચ ેદશા0Pયા Mજુબ 

છે. I Qયાને લેવાની રહ&શ.ે 

  અિનવાય� કારણોસર મડંળ આ કાય��મમા ંફ�રફાર કર� શકશે.  
 

6��	7-�� 8#�
	��- #�9:�� 

1;�<  #"�=/ )-,,  ������ ��	 
��� 
���� ����, >,-# ��. �,   6;�  ���, 

#�:9-�� ?��, "���:	 ?���� �@�, 
�#/�- ��-B,  �������� 
 

!.

��.  

�)���� ����# !�� 
���:��� 

��� 

6��	7-�� 

8#�
	��� ����C 


�9 D������-�� 
�E9� 

� �.�.  ���/�����૯,  

!"�# �����$ %���� 

("�'��)   

��/��/���� 
����  ��-�� #,�#�  �� � ;� 3� 

https://gsssb.gujarat.gov.in/images/WEB-LIST-DV-152.pdf
https://gsssb.gujarat.gov.in/images/WEB-LIST-DV-159.pdf
https://gsssb.gujarat.gov.in/images/WEB-LIST-DV-160.pdf
https://gsssb.gujarat.gov.in/images/WEB-LIST-DV-164.pdf
https://gsssb.gujarat.gov.in/images/WEB-LIST-DV-166.pdf


� �.�.  �4�/�����૯, 

"�#���# 
��/��/���� .-��  �5-�� #,�#�  �� � ;� �4 

3 �.�.  �45/�����૯,  

%#-�-"�# %2��1/���/�  
��/��/���� .-��  �5-�� #,�#�  �� � ;� �� 

5 �.�.  �44/�����૯, 

/� #��#, 0
�1/2/ 
��/��/���� .-��  �5-�� #,�#�  �� � ;� 4 

� �.�.  ��૯/�����૯, 

,�.-�� /�� 0
�1/2/ ��/��/���� 


����  ��-�� #,�#�  �� � ;� 3� 

.-��  �5-�� #,�#�  �� 3� ;� 4� 

��/��/���� 

����  ��-�� #,�#�  �� 4� ;� ૯� 

.-��  �5-�� #,�#�  �� ૯� ;� ��� 
 


F8��G<-  
  

(૧)   3+ Rતુ યાદ(મા,ં ઉમેદવારોએ 3થમ તબ5ાની + પધા08મક લે9ખત પર(Fા અને બી� 

તબ5ાની કો<=>ટુર 3ો?ફસીય,સી ટ&+ટ- એમ બનં ેપર(Fામા ંમળેવલે Dણુના મરે(ટસ 

આધાર& ક&ટ&ગર( વાઇઝ પસદંગી/ 3િતFા યાદ(મા ંસમાવવાપાG  સભંિવત ઉમદેવારો ક& 

Iઓન ેઅસલ 3માણપGોની ચકાસણી સાT બોલાવવાના થાય છે તવેા ઉમદેવારોનો 

સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.  

(૨)  ઉપર દશા0વલે યાદ(મા ંસમાવેશ થયલે ઉમદેવારોના અસલ 3માણપGોની ચકાસણીને 

Uત ેલાયક ઠર&લ ઉમદેવારોની સWંયા અને �હ&રાતમા ંદશા0વેલ ક&ટ&ગર( વાઇઝ ભરવાની 

થતી જXયાઓની િવગતો Qયાન ેલઇ ઉમેદવારોએ ઉકત બનેં પર(Fામા ંમેળવેલ એકિGત 

Dણુના મરે(ટસ આધાર& પસદંગી/ 3િતFા યાદ( તયૈાર કર( 3િસZ કરવામા ંઆવશે. 

(૩)   ઉમેદવારોના અસલ 3માણપGોની ચકાસણી [ણૂ0 થયા બાદ આખર( પ?રણામ 3િસZ 

થયથેી + પધા08 મક લે9ખત કસોટ(મા ં ઉપિ+ થત રહ&લ તમામ ઉમેદવારોએ મેળવલે 

માક0સની િવગતો મડંળની વેસાઇટ પરથી જોઇ શકાશે. તેથી આખર( પ?રણામ 3િસZ 

થયા પહ&લા ં માક0સ �ણવા Uગેની કોઇ ર\ુઆત Q યાને લેવામા ંઆવશ ેનહ] Iની 

તમામ ઉમેદવારોએ જTર( ન^ધ લેવી. 

(૪)  ઉમેદવાર, ઉપર દશા0વલે યાદ(મા ંપોતાના નામના સમાવેશ માGથી તેઓનો પસદંગી/ 

3િતFા યાદ(મા ંસમાવેશ માટ&નો કોઇ હ5 દાવો કર( શકશ ેનહ]. 

 

 
 

 



(૫)    ઉમદેવારોના અસલ 3માણપGોની ચકાસણી ઉપર દશા0વેલ કાય0	મ Mજુબ કરવામા ં

આવનાર છે. ત ે માટ&  સબંિંધત ઉમદેવારોન ે TબT ઉપ_+થત રહ&વાની �ણ કરતા 

Pય_`તગત પGો અલગથી પો+ટ મારફત રવાના કરવામા ંઆવી રહ&લ છે. ઉકત પGો, 

3માણપGોની ચકાસણીની સબંિંધત તાર(ખ પહ&લા ંટપાલમા ંમળેલ ન હોય તો પણ 

ઉમેદવારોએ કાય0	મમા ં દશા0વેલ િનયત તાર(ખ અન ેસમયે નીચે દશા0Pયા Mજુબના 

વય, �િત, શૈF9ણક લાયકાત વગેર&ના અસલ તેમજ 3માણપGોની બે-બે ઝેરોF નકલના  

સેટ સાથ ેઅaકૂ ઉપ_+થત થવાbુ ંરહ&શ.ે 

(૧) મડંળ તરફથી મળેલ પG. 

૨ - પાસપોટ0  સાઇઝના ફોટા,   આઇ.ડ(. cફુ   

(૨) જ, મ તાર(ખના [રુાવા માટ&ઃ-  શાળા છોડયાનો દાખલો  

 - ધોરણ - ૧૦  અને  ૧૨ ની માક0શીટ અને 3માણપG Iમા ંજ, મ તાર(ખ દશા0વેલ હોય. 

(૩) અનામત વગ0ના ઉમેદવારોએ �િત Uગેનો દાખલો. 

(૪) S.E.B.C. ઉમેદવારોએ �િત Uગેbુ ં 3માણપG તેમજ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી તા. 

૨૪/૦૮/૨૦૧૯ દર<યાન ઇ+ > ૂ થયેલ નાણાકં(ય વષ0  ૨૦૧૬-૨૦૧૭,  ૨૦૧૭-૨૦૧૮, 

૨૦૧૮-૨૦૧૯ bુ ંનોન- ?	િમલેયર 3માણપG.  

(૫) આિથgક ર(તે નબળા (EWS ) વગ0ના ઉમેદવારોએ તા. ૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૯ 

દર<યાન ઇ+ > ૂથયેલ આિથgક ર(તે નબળા (EWS ) વગ0bુ ંપાGતા 3માણપG 

(૬) શૈF9ણક લાયકાતમા ંI ત ે�હ&રાતમા ંદશા0વેલ શૈF9ણક લાયકાતના છેhલા વષ0/ સેમે+ટરની 

માક0શીટ અને 3માણપG 

  (૭) કો< = >ટુરની �ણકાર( Uગેbુ ં3માણપG   

(૮) વi ુઅj યાસ કય2 હોય તો છેhલા વષ0bુ ં3માણપG અને માક0શીટ. 

(૯) માk. સૈિનક ઉમદેવારોએ ?ડ+ ચાl mકુ તમેજ અ,ય [રુાવા 

(૧૦) P.H. ઉમેદવારો માટ& P.H.  તર(ક&b ુ ં િનયત નMનૂામા ંસરકાર( િસિવલ હો_+પટલના િસિવલ 

સlનbુ ં3માણપG  

(૧૧)  િવધવા nી ઉમદેવારો માટ&  નુ: લ#ન કર�લા ન હોવા Uગેbુ ંસFમ સoાિધકાર(bુ ંજTર( 

3માણપG  

(૧૨)   +પોટ0સ ઉમેદવારો માટ& િનયત રમતો પૈક(ની રમતમા ંિનયત કFા (રાpq(ય/ rતર રાpq(ય 

કFા અથવા rતર >િુનવિસgટ( અથવા અ9ખલ ભારત શાળા સઘં tારા યો�તી +પધા0ઓમા)ં 

એ 3િતિનિધ8વ કર&લ હોવા Uગેbુ ંસFમ સoાિધકાર(bુ ંિનયત નMનૂાbુ ં3માણપG (જોડાણ-

ગ,  નMનૂા ફોમ0-૧, ફોમ0-૨, ફોમ0-૩, ફોમ0-૪, સામલે છે.) 

(૧૩)  ઉમેદવારોએ ઉપરોકત Oચુનાઓ ઉપરાતં કોિવડ-૧૯ અ,વયનેી નીચે Mજુબની Oચૂનાઓ           

પણ  Qયાને લેવાની રહ&શે.  

(૧) દર&ક ઉમેદવારોએ મ^ પર મા+ક ફરkયાત પહ&રવાbુ ં રહ&શે તેમજ સોશીયલ ડ(+ટ,સ]ગ 

�ળવવાbુ ંરહ&શ.ે 




















