
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે ઉપસ્થિત રહેનાર ઉમેદવારો માટે અગત્યની સુચનાઓ 

(૧)  ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે સ્વખચે સરકાર માન્ય ફોટો ઓળખકાર્ડ  

 સાથે રૂબરૂ ઉપસ્સ્થત રહેવાન ું રહેશે.  

(ર)  ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે અપલોર્ કરેલ તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો, અરજી 

 પત્રકન ું સ્પ્રન્ટ આઉટ અને તમામ પ્રમાણપત્રોની સ્વપ્રમાણીત નકલોનો એક સેટ સાથે 

 લાવવાનો રહેશે.   

(૩)  સ્પોટડસ કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા સ્વધવા ઉમેદવારોએ ઓન લાઇન અરજી  કરતી વખતે 

પ્રમાણપત્ર અપલોર્ કરેલ હોય તેમણે સ્પધાડત્મક લેખીત પરીક્ષા ભાગ-૧ (OMR 

Score) માું મેળવેલ સ્કોરના પ(પાુંચ) ટકા ગ ણ ઉમેરીન ે પ્રસ્સધ્ધ કરેલ યાદીમાું 

સમાસ્વષ્ટ કરેલ છે.  

(૪)  સામેલ પરરસ્િષ્ટ મ જબના પ્રમાણપત્રો સાથે રાખી ચકાસણી માટે નીચે દશાડવેલ 

 કાયડક્રમ મ જબ ઉમેદવારે રૂબરૂ અચૂક હાજર રહેવા જણાવવામાું  આવે છે.  

પ્રસ્સધ્ધ યાદીનો 

અનકુ્રમ નંબર 

ઉપસ્થિત રહેવાની 

તારીખ અને વાર 
સમય થિળ 

૧ થી ૩૦૦ 
તા.૦૨/૦૩/૨૦૨૦  
સોમવાર  

૧૦:૦૦ કલાક થી 
૧૮:૦૦ કલાક સ ધી 

ઓડર્ટોરીયમ, ફ ર્ 
પ્રોસેસીંગ ટેકનોલોજી 
એન્ર્ બાયો એનજી 

કોલેજ, આણુંદ કૃસ્િ 

ય સ્નવસ્સડટી, આણુંદ 

૩૦૧ થી ૬પ૦ 
તા.૦૩/૦૩/૨૦૨૦  
મુંગળવાર   

૬પ૧ થી ૯૬ર 
તા.૦૪/૦૩/૨૦૨૦  
બ ધવાર   

  

  



પરરસ્િષ્ટ  

(પ્રમાણપત્રોનું ચકેલીથટ)  

 

  

૧ ઉંમર માટે જન્મન ું પ્રમાણપત્ર અથવા  શાળા છોર્યાન ું પ્રમાણપત્ર 

૨ શૈક્ષણીક લાયકાતના  
પ્રમાણપત્ર 

ધો-૧૦ પાસની માર્ક્શીટ  

ધો-૧૨ પાસની માર્ક્શીટ  

રાજયની કૃસ્િ ય સ્નવસ્સડટીઓમાુંથી  ત્રણ વિડનો ર્ીપ્લોમા 
એગ્રી. અને   એલાઇર્ સાયન્સ કોિડન ું પ્રમાણપત્ર  

ગ જરાત રાજય ટેકનીકલ એજ્ય કેશન બોર્ડ  સુંચાલીત 
પોલીટેકનીકમાુંથી ધો. ૧૦ પછીનો  ત્રણ વિડનો ર્ીપ્લોમા 
અભ્યાસક્રમ પાસ કયાડન ું પ્રમાણપત્ર અન ે ગ જરાત રાજય 
સ્શક્ષણ બોર્ડન ું ધોરણ-૧ર સમકક્ષન ું પ્રમાણપત્ર 

કોમ્પપ્ય ટરની જાણકારી અુંગેન ું પ્રમાણપત્ર  

૩ કેટેગરી અુંગને ું પ્રમાણપત્ર  સક્ષમ અસ્ધકારી દ્વારા જારી કરેલ SEBC/SC/ST અુંગેન ું 
પ્રમાણપત્ર  

SEBC માટે જાહેરાતમાું દશાડવેલ સ્નયત નમૂના મ જબન ું 
તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ પછી ઇસ્ય  થયેલ નોન-ક્રીમીલયેર 
પ્રમાણપત્ર  

સક્ષમ અસ્ધકારી દ્વારા  જાહેરાતમાું દશાડવેલ સ્નયત નમૂના 

મ જબન ું તા.૧૪.૦૧.૨૦૧૯ પછી ઇસ્ય  થયેલ  EWS ન ું  
પ્રમાણપત્ર  

૪ શારીરીક ખોર્ખાપણ  જાહેરાતમાું દશાડવેલ સ્નયત નમૂના મ જબન ું સક્ષમ અસ્ધકારી 
દ્વારા ઇસ્ય  થયેલ પ્રમાણપત્ર  

૫ એર્ક્સ સસ્વડસમેન  
(માજી સૈસ્નક)  

ભારતીય સનેામાું નોકરી કરેલ હોય ત ે બાબતન ું સક્ષમ 
અસ્ધકારી દ્વારા ઇસ્ય  થયેલ પ્રમાણપત્ર 

૬ સ્વધવા અુંગે  મેરેજ સટીડફકેટ, પસ્તના મૃત્ય ન ું પ્રમાણપત્ર અન ે પ ન: લગ્ન 
કરેલ નથી તેની એફીરે્વીટ 

૭ રમતગમત સ્પધાડ માટે  જાહેરાતમાું દશાડવેલ સ્નયત નમૂના મ જબન ું સક્ષમ અસ્ધકારી 
દ્વારા ઇસ્ય  થયેલ રમત ગમત અુંગને ું પ્રમાણપત્ર  


