
નિયામકશ્રી, ન્યાય સહાયક નિજ્ઞાિિી કચેરી, ગાાંધીિગર 

કામચલાઉ પસાંદગી યાદીમાાં સમાનિષ્ટ ઉમેદિારોિા પ્રમાણપત્ર ચકાસણી અંગે 
અગત્યિી જાહરેાત 

  

  

નિયામકશ્રી, ન્યાય સહાયક નિજ્ઞાિ પ્રયોગશાળા ગ.ુરા.િા સિંગગ- ૩િી જાહરેાત ક્રમાકં 
1/2016 થી 16/16 માટેિી ભરતી બોર્ગ દ્વારા યોજાયલે ભાગ-૧િી લેખિત પરીક્ષા માહ ે
જુલાઈ-2017 અિ ેઓગષ્ટ-2017મા ંયોજાયેલ હતી તેિા પરરણામિા આધારે ભાગ-
૨િી કોમ્પ્યટુર કૌશલ્યિી પરીક્ષામા ંઉત્તીણગ થયલે ઉમેદિારોમાથંી મેરીટ આધારીત 
કામચલાઉ પસદંગી યાદીમા ંસમાનિષ્ટ ઉમેદિારોિા બેઠક 
િબંર http://www.dfs.gujarat.gov.in લીંક (LINK) ઊપર કલીક કરિાથી જોઇ 
શકાશે. 

  

આથી આ કામચલાઉ પસદંગી યાદીમા ંસમાનિષ્ટ દરેક ઉમદેિારોિ ેિીચ ેદશાગવ્યા 
મજુબિી તારીિ-સમય ેિીચ ેદશાગિલે પ્રમાણપત્રો સરહત (લાગ ુપર્તા હોય તે) (અસલ 
પ્રમાણપત્ર સરહત) ચકાસણી માટે નિયામકશ્રી, ન્યાય સહાયક નિજ્ઞાિ પ્રયોગશાળા, 
ગાધંીિગરિી કચેરીએ અચકૂ હાજર રહિેા જણાિિામા ંઆિે છે. જો પ્રમાણપત્ર 
ચકાસણીિી નિયત તારીિ-સમયે કોઈ ઉમદેિાર ગેરહાજર રહશેે તો સબંનંધત ઉમદેિારે 
તેિી ઉમદેિારી કાયમીપણે પાછી િેંચી લીધી હોિાનુ ંગણાશે અિે ત્યારપછી તે 
બાબતમા ંકોઈપણ દાિો અથિા નિિાદ ગ્રાહ્ય રાિિામા ંઆિશે િહીં તિેી સિે 
ઉમેદિારોએ િાસ િોંધ લિેી. િધ ુમારહતી માટે નિભાગિી 
િેબસાઈટ http://www.dfs.gujarat.gov.in જોિી. 

  

http://www.dfs.gujarat.gov.in/
http://www.dfs.gujarat.gov.in/


જાહરેાત ક્રમાકં સિંગગનુ ંિામ 

કામચલાઉ 
પસદંગી યાદી 
મજુબ 
ઉમેદિારોિી 
સખં્યા 

પ્રમાણપત્ર 
ચકાસણીિી 
તારીિ 

સમય 

01/2016-

17 

Scientific Assistant Class 

III Chemistry  

23 

26/03/2018 
11:00 to 
2:00 05/2016-

17 
Laboratory Technician 
Class III Chemistry Group  

14 

09/2016-

17 

Laboratory Assistant Class 

III  Chemistry Group 

15 26/03/2018 
3:00 to 

6:00 

02/2016-
17 

Scientific Assistant Class 
III Biology 

21 27/03/2018 
11:00 to 
2:00 

06/2016-

17 

Laboratory Technician 

Class III Biology Group  

5 

27/03/2018 
3:00 to 

6:00 

10/2016-
17 

Laboratory Assistant Class 
III Biology 

12 

14/2016-

17 
Store Keeper Class III 3 

16/2016-
17 

Assistant Examiner of 
Question Document Class 

III 

2 

  

04/2016-
17 

Scientific Assistant Class 
III PSYCHOLOGY 

2 

08/2016-
17 

Laboratory Technician 
Class III PSYCHOLOGY  

1 

12/2016-

17 

Laboratory Assistant Class 

III PSYCHOLOGY 

2 

03/2016-
17 

Scientific Assistant Class 
III Physics  

24 

28/03/2018 
11:00 

to2:00 

07/2016-

17 

Laboratory Technician 

Class III Physics Group  

3 

11/2016-
17 

Laboratory Assistant Class 
III  Physics Group 

7 

13/2016-

17 

Searcher Class III (Finger 

Print Bureau)  

11 

28/03/2018 
3:00 to 

6:00 15/2016-
17 

Junior Expert, Class III, 
Finger Print Bureau  

20 

http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/01_16_Selection_List_SA_Chem.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/01_16_Selection_List_SA_Chem.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/05_16_Selection_List_LT_Chem.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/05_16_Selection_List_LT_Chem.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/09_16_Selection_List_LA_Chem.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/09_16_Selection_List_LA_Chem.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/02_16_Selection_List_SA_Biology.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/02_16_Selection_List_SA_Biology.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/06_16_Selection_List_LT_Biology.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/06_16_Selection_List_LT_Biology.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/10_16_Selection_List_LA_Biology.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/10_16_Selection_List_LA_Biology.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/14_16_Selection_List_Store_Keeper.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/16_16_Selection_List_Asst_Handwriting_Expert.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/16_16_Selection_List_Asst_Handwriting_Expert.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/16_16_Selection_List_Asst_Handwriting_Expert.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/04_16_Selection_List_SA_Psy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/04_16_Selection_List_SA_Psy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/08_16_Selection_List_LT_Psy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/08_16_Selection_List_LT_Psy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/12_16_Selection_List_LA_Psy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/12_16_Selection_List_LA_Psy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/03_16_Selection_List_SA_Physics.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/03_16_Selection_List_SA_Physics.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/07_16_Selection_List_LT_Phy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/07_16_Selection_List_LT_Phy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/11_16_Selection_List_LA_Phy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/11_16_Selection_List_LA_Phy.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/13_16_Selection_List_Searcher_FPB.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/13_16_Selection_List_Searcher_FPB.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/15_16_Selection_List_Junior_Expert_FPB.pdf
http://www.dfs.gujarat.gov.in/upload/15_16_Selection_List_Junior_Expert_FPB.pdf


  

ઉમેદિારે રજૂ કરિાિા પ્રમાણપત્ર (અસલ + ૨(બે) પ્રમાણણત િકલો) 

1. શાળા છોર્યાનુ ંપ્રમાણપત્ર 

2. જાહરેાતમા ંદશાગવ્યા મજુબિી શકૈ્ષખણક લાયકાતિા પ્રમાણપત્રો તથા અન્ય 
લાયકાત/અનભુિ અંગેિા પ્રમાણપત્રો 

3. જાનત અંગને ુસક્ષમ સત્તાનધકારીશ્રી દ્વારા ઇસ્ય ુકરેલ પ્રમાણપત્ર (લાગ ુપર્ત ુહોય 
તો) 

4. સામાજીક શૈક્ષખણક પછાત િગગિા ઉમદેિોરિા રકસ્સામા ંજાહરેાતમા ંદશાગવ્યા 
મજુબ િોિ-રક્રમીલયેર પ્રમાણપત્ર 

5. શારીરીક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોિા રકસ્સામા ંનસનિલ સર્જિનુ ંનિયત 
પ્રમાણપત્ર 

6. માજી સૈનિક કેટેગરી ધરાિતા ઉમેદિારોિા રકસ્સામા ંમાજી સૈનિક હોિા અંગિેા 
આધાર પરુાિા તથા પ્રમાણપત્ર 

7. નિધિા ઉમદેિારોિા રકસ્સામા ંનિધિા હોિા અંગેિા પ્રમાણપત્રો તથા પિુઃ લગ્િ 
કરેલ િથી ત ેઅંગનેુ ંસબંનંધત મામલતદારશ્રીનુ ંપ્રમાણપત્ર 

8. કોમ્પ્યટુર અંગેિા બઝેીક િોલજે ધરાિતા હોિા અંગિેા પ્રમાણપત્રો 

9. તાજેતરિા પાસપોટગ સાઈઝિા બ ેફોટા 

10. રમતગમતિા ઉમદેિોરાિા રકસ્સામા ંજાહરેાતમા ંદશાગવ્યા મજુબિા નિયત 
િમિુામા ંજરૂરી પ્રમાણપત્ર 



11. ઉમેદિારે પોતાનુ ંકોઇપણ એક આઇર્ને્ટીટી પ્રફુ જેવુ ંકે ડ્રાઇિીંગ 
લાઇસન્સ, ચ ૂટંણી કાર્ગ, આધારકાર્ગ કે પાિકાર્ગ લાિિાનુ ંરહશેે તમેજ ૧ ઝેરોક્ષ 
િકલ સ્િ-પ્રમાખણત કરી આપિાિી રહશેે.  

12. જે ઉમદેિારો સરકારી સેિામા ંફરજો બજાિતા હોય તિેા ઉમદેિારોએ 
તેઓિી કચેરી/િાતાનુ ંિોકરીમા ંજોર્ાયા તારીિ/ સમયગાળાનુ ંપ્રમાણપત્ર 
સાથે લાિિાનુ ંરહશેે. 

13. જાહરેાતક્રમાકં : ૧૩/૨૦૧૬ સચગર, િગગ-૩(રફિંગરનપ્રન્ટ બ્યરુો) તથા 
જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૫/૨૦૧૬ (રફિંગરનપ્રન્ટ બ્યરુો)મા ંપસદંગી પામલે ઉમેદિારોએ 
જાહરેાતમા ંદશાગવ્યા મજુબનુ ંતબીબી પ્રમાણપત્ર સાથે લાિિાનુ ંરહશેે. 

  

  

પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટે હાજર રહિેાન ાં સ્થળ 

નિયામક, ન્યાય સહાયક નિજ્ઞાિિી કચેરી, ગ જરાત રાજય,  

સેકટર-૧૮/એ, પોલીસ ભિિ પાસે, ગાાંધીિગર. 

  

હલે્પલાઈિ િબંર : 079-23256390 (કામકાજિા રદિસો અિ ેકચેરી સમય 
દરમ્પયાિ) 

  

સ્થળ : અમદાિાદ                                                                     

      નિયામક 



તારીિ : 20-03-2018                                                       ન્યાય સહાયક 
નિજ્ઞાિિી કચેરી, 
                                                                                                  

 ગજુરાત રાજય 

 


