
 
ટેકનીકલ ભરતી બોડ, ગાંધીનગર 

શારી રક માપદંડ કસોટી તેમજ અસલ માણપ ોની ચકાસણી માટેની અગ યની હેરાત 
 

બોડ ારા િવિવધ તાંિ ક સંવગ ની સીધી ભરતી માટેની િસ  કરવામાં આવેલ હેરાત 
માંકઃ (૧) TRB/202122/1- પોલીસ સબ ઇ પેકટર (વાયરલેસ) (૨) TRB/202122/2-

ટેકિનકલ ઓપરેટર વગ-૩ સંવગ ની થમ તબ ાની પધા મક લેિખત કસોટી તેમજ બી  તબ ાની 
કો યુટર ો ફસીય સી ટે ટ એમ બં ે કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આધારે 
પસંદગી/ િત ા યાદીમાં સમાવવાપા  સંભિવત ઉમેદવારોની યાદી િસ ધ કરી, યાદીમાં થાન પામેલ 
ઉમેદવારો કે જઓેને શારી રક માપદડં કસોટી તેમજ અસલ માણપ ોની ચકાસણી તા. 
૦૫/૦૭/૨૦૨૨ થી તા. ૦૭/૦૭/૨૦૨૨ ના દર યાન કરવામાં આવેલ હતી. 
 

ઉ ત ચકાસણીમાં કેટલાક ઉમેદવારો ગેરહાજર અને કેટલાક ઉમેદવારો ગેર-લાયક ઠરતાં 
પસંદગી/ િત ા યાદીમાં સમાવવાપા  કેટલાક વધુ સંભિવત ઉમેદવારોની અસલ માણપ ોની 
ચકાસણી કરવી જ રી બનતાં ઉ ત હેરાત સંવગની યાદીમાં નીચે દશા યા મુજબના કેટલાક 
ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આ ઉમેદવારોની શારી રક માપદંડ કસોટી તેમજ અસલ 

માણપ ોની ચકાસણી બોડની કચેરી ખાતે તા. ૨૯/૦૭/૨૦૨૨ ના રોજ સવારના ૧૧-૦૦ કલાકે 
રાખેલ છે. જ ેઅંગે ઉમેદવારોને એ લીકેશનમાં દશાવેલ ઈ-મેઇલ આઇડી પર પ  મોકલવામાં આવેલ છે. 
અને ર ટડ મોબાઇલ નંબર પર સંપક કરવામાં આવી રહેલ છે. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવારનો સંપક 

માણપ ોની ચકાસણીની તારીખ પહેલાં થયેલ ન હોય તો પણ તેવા ઉમેદવારે ઉકત ચકાસણીની 
તારીખ-સમયે અચૂક ઉપિ થત રહેવાનું રહેશે. માણપ ોની ચકાસણી સમયે ઉમેદવારોએ સાથે 
પોતાની િત, વયમયાદા, શૈ િણક લાયકાત, વગેરેને લગતા અસલ માણપ ો તેમજ તેની બે-બ ે
ઝેરો  નકલો( માિણત / વ માિણત) અને એક પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો લાવવાનો રહેશે. 

 
જ ેઉમેદવાર ઉપર વણવેલ િનયત તારીખે અન ેસમયે માણપ ોની ચકાસણી માટે ઉપિ થત 

નહ  રહે તો તેવા ઉમેદવારને નોકરીની જ રયાત નથી તેમ માનીને બોડ ારા તેઓને કોઇપણ કારની 
ણ કયા વગર આગળની ભરતી યામાથંી પડતા મુકવામાં આવશે. તેમજ તેવા ઉમેદવાર ઉકત બંને 

કસોટી- પધા મક લેિખત કસોટી અને કો યુટર ો ફસીય સી કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના મેરીટસ 
આધારે પસંદગી યાદીમાં થાન મેળવવાપા  હશે તો પણ તેઓનો હ  આપોઆપ રદ થયેલ ગણવામા ં
આવશે અને તે સામેની તેઓની કોઇ રજુઆત ા  રાખવામાં આવશે નહ . જનેી ન ધ લેવા પણ 
જણાવવામાં આવે છે. 

 

શારી રક માપદંડ કસોટી તેમજ માણપ ોની ચકાસણી માટેનું થળઃ 
 
ટેકનીકલ ભરતી બોડની કચરેી, ૭મો માળ, પોલીસ ભવન, સે ટર-૧૮, ગાંધીનગર. 
 
 



 
 . . TRB/202122/1 - પોલીસ સબ ઇ પેકટર (વાયરલેસ) માં શારી રક માપદંડ કસોટી તેમજ 

માણપ ોની ચકાસણી માટે બોલાવવાના થતા વધારાના ઉમેદવારોની યાદી:- 
 

LIST OF CANDIDATES CALLED FOR PHYSICAL STANDARD TEST & DOCUMENT VERIFICATION  
(Additional List) 

BY TRB FOR THE POST OF POLICE SUB INSPECTOR (WIRELESS) ADVT. NO. (1/202122) 
SUBJECT TO VERIFICATION OF AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA 

Sr. 
No. 

Written  
Test Seat No. 

CPT 
Seat No. 

CONF.  
No. Name Gender 

1 1007846 1000110 62897558 SWATI BHAGIRATHBHAI RATHOD F 
2 1002743 1000080 53415587 HIMANI ISHVARBHAI SOLANKI F 
3 1007681 1000145 78385302 SONAL  RAJPUT F 

 

 . . TRB/202122/2 - ટેકિનકલ ઓપરેટર માં શારી રક માપદંડ કસોટી તેમજ માણપ ોની 
ચકાસણી માટે બોલાવવાના થતા વધારાના ઉમેદવારોની યાદી:- 
 

LIST OF CANDIDATES CALLED FOR PHYSICAL STANDARD TEST & DOCUMENT VERIFICATION  
(Additional List) 

BY TRB FOR THE POST OF TECHNICAL OPERATOR ADVT. NO. (2/202122) 
SUBJECT TO VERIFICATION OF AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA 

Sr. 
No. 

Written 
Test Seat No. 

CPT 
Seat No. 

CONF.  
No. Name Gender 

1 2006159 2000265 52231516 PRADYUMAN NAJUBHAI KHUMAN M 
2 2004670 2000213 44497124 MAYURKUMAR CHETANKUMAR PATEL M 
3 2004300 2000386 70604595 KULDEEPSINH BHARATSINH SOLANKI M 
4 2004294 2000206 43663397 KSHEMESHKUMAR JATINBHAI MEHTA M 
5 2006352 2000322 62083836 PRIYA PREMPALSINH KUSHWAHA F 
6 2006848 2000114 29808610 RIDDHIBA ANANDSINH SOLANKI F 
7 2007685 2000510 88646942 SONALBEN BHURSINH RATHOD F 
8 2015202 2000571 97677617 VIDHI CHANDUBHAI SHINGALA F 
9 2013884 2000447 80101046 DHRUTIBEN RAJENDRABHAI PATEL F 

10 2014525 2000507 88474883 KRATIKA MILIND AMIN F 

 
ન ધઃ ઉમેદવાર, ઉપર દશાવેલ યાદીમાં પોતાના નામના સમાવેશ મા થી તેઓનો પસંદગી/ િત ા 

યાદીમાં સમાવેશ માટેનો કોઇ હ  દાવો કરી શકશે નહ . 
 

 
 
થળઃ ગાંધીનગર 

તારીખઃ ૨૫/૦૭/૨૦૨૨ 

સહી/- 
 ( રાજુ ભાગવ ) 

અ  ય , ટેકનીકલ ભરતી બોડ 
ગુજરાત રાજય,ગાંધીનગર. 

 
 
 
 



 ઉમેદવારોના શારી રક માપદડં અને અસલ માણપ ોની ચકાસણી િનયત તારીખ અને સમયે નીચે 
દશા યા મુજબના વય, િત, શૈ િણક લાયકાત વગેરેના અસલ તેમજ તેની અિધકૃત અિધકારી 

ારા માિણત અથવા વ માિણત કરેલ માણપ ોની બે-બે ઝેરો  નકલના સેટ સાથે અચૂક 
ઉપિ થત થવાનુ ંરહેશે. 

 
(૧)ર - પાસપોટ સાઇઝના ફોટા, આઇ.ડી. ૂફ 
(૨)  જ મ તારીખના પુરાવા માટે:- શાળા છોડયાનો દાખલો  

-ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ ની કુલ લીવ ગ માણપ  જમેાં જ મ તારીખ દશાવેલ હોય. 
(૩) અનામત વગના ઉમેદવારોએ િત અંગેનો દાખલો. 
(૪) S.E.B.C. ઉમેદવારોએ િત અંગેનું માણપ  તેમજ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૯ થી તા. 

૨૭/૧૦/૨૦૨૧ દર યાન ઇ યુ થયેલ નાણાંકીય વષ ૨૦૧૮-૨૦૧૯, ૨૦૧૯-૨૦૨૦ 
૨૦૨૦-૨૦૨૧ નું નોન- િમલેયર માણપ . 

(૫) આિથક રીતે નબળા (EWS) વગના ઉમેદવારોએ તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા 
૨૭/૧૦/૨૦૨૧ દર યાન ઇ યૂ થયેલ આિથક રીતે નબળા (EWS) વગનું પા તા 

માણપ . (  માણપ  તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી ૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધીમાં ઇ યુ 
થયેલ પા તા માણપ  માટે દ તાવેજ ચકાસણી સમયે આ સાથે સામેલ રાખલે બાહેધારી 
ફોમ ભરીને આપવાનો રહેશે.) 

(૬) શૈ િણક લાયકાતમાં જ ે તે હેરાતમાં દશાવેલ શૈ િણક લાયકાતના છે ા વષ/ 
સેમે ટરની માકશીટ અને માણપ . 

(૭) ધોરણ - ૧૦ અને ૧૨ની મા શ ટ 
(૮) મા . સૈિનક ઉમેદવારોએ ડ ચાજ બુક તેમજ અ ય પુરાવા 
(૯) ઉમેદવારોએ ઉપરોકત સુચનાઓ ઉપરાંત કોિવડ-૧૯ અ વયેની નીચે મુજબની સૂચનાઓ 

પણ યાને લેવાની રહેશે. 
 

 દરેક ઉમેદવારોએ મ  પર મા ક ફર યાત પહેરવાનુ ંરહેશે. તેમજ સોશીયલ ડી ટ સ ગ 
ળવવાનું રહેશ.ે 

 ઉમેદવારોને પીવાના પાણીની બોટલ તે જ સાથે લાવવી હતાવહ છે. 
 શારી રક માપદંડ કસોટી તેમજ માણપ ોની ચકાસણીના થળે ઉમેદવાર િસવાય 

તેઓના સગા સંબંધીઓને વેશવા દેવામાં આવશે નહ . 
 કોવીડ-૧૯ અંતગત કે /રાજય સરકાર ી ારા વખતો વખત બહાર પાડવામાં 

આવેલ સૂચનાઓનું ચુ તપણે પાલન કરવાનું રહેશે. 
 
 
 
 
 
 
 


