ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, બ્લોક નં.૨, પ્રથમ માળ, કમમયોગી ભવન,સેક્ટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર
ગજ

જાહેરાત ક્રમાાંકઃ ૧૧૭/૨૦૧૬૧૭, “મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી” વર્ગ-૩ સાંવર્ગની

જર્ાઓ સીિી ભરતીથી ભરવા માટે તા.૨૭/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ લેવાયેલ લેખિત સ્પિાગત્મક પરીક્ષાન ાં
પરરણામ તારીિઃ- ૧૩-૦૮-ર૦૧૮ ના રોજ જાહેર કરવામાાં આવેલ હત. સદરહ પરરણામના સાંબિ
ાં માાં
ધનયત કરવામાાં આવેલ સમયમયાગદામાાં આવેલ રીચેકીંર્ની અરજીઓ પરત્વે માંડળ દવારા કાયગવાહી

હાથ િરતાાં કોઇપણ રકસ્સામાાં પરરણામમાાં ફેરફાર જણાયેલ ન હોઇ તારીિઃ-૧૩-૦૮-ર૦૧૮ ના જાહેર
કરે લ પરરણામ યથાવત રહે છે . હવે સબાંધિત ઉમેદવારોને તારીિ ૦૯/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ સવારે

૧૧.૦૦ કલાકે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે નીચેના સ્થળે સ્વિચે હાજર રહેવા જણાવવામાાં આવે
છે .

પસાંદર્ી/પ્રધતક્ષાયાદીમાાં સમાવવાપાત્ર સાંભધવત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની

ચકાસણી માટે બોલાવવામાાં આવેલ છે તેવા ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયગક્રમની ઉમેદવારો
માટેની સ ૂચનાઓ નીચે મજબ છે .
ઉમેદવારોની યાદી

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, બ્લોક નં.-૨, પહેલો માળ, “કમમયોગી ભવન”, સેક્ટર-૧૦/એ,
સ્થળઃ- ગજ
નનમામણ ભવનની પાછળ, ગાંધીનગર- ૩૮૨ ૦૧૦ ની કચેરી ખાતે.
૧.

તમામ ઉમેદવારો માટે ની સ ૂચનાઃ

(૧) તમામ ઉમેદવારોએ ઉ૫રોકત સ્થળે નીચેના અસલ પ્રમાણપત્રો /દસ્તાવેજો અને તેનો સ્વપ્રમાખણત ૧ ઝેરોક્ષ સેટ તેમજ પાસપોટગ સાઇઝનો એક ફોટો અચક સાથે લાવવાના રહેશે.
(ક) સ્નાતકની માકગ શીટ તથા ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર

(િ) િોરણ-૧૨ની માકગ શીટ અથવા પ્રમાણપત્ર
(ર્) િોરણ-૧૦ની માકગ શીટ અથવા પ્રમાણપત્ર
(ર)

(ઘ) શાળા છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર

સામાન્ય વહીવટ ધવભાર્ના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ મજબન ાં કોમ્પ્યટરના બેઝીક નોલેજ

બાબતન ાં પ્રમાણપત્ર

(૩) એસ.સી./એસ.ટી./એસ.ઇ.બી.સી. વર્ગના ઉમદવારો માટે જાધત અંર્ેન ાં સક્ષમ અધિકારી ધ્વારા
અપાયેલ પ્રમાણપત્ર

(૪) સામાજીક અને શૈક્ષખણક રીતે પછાત વર્ગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેશ થતો ન હોવા
અંર્ેન ાં ધનયત નમ ૂનાન ાં સામાજજક ન્યાય અને

અધિકારરતા ધવભાર્ના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના

ઠરાવથી ધનયત થયેલ પરરનિષ્ટ-૪ ના નમ ૂનામાાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી
સમયર્ાળાની

આવકને

ધ્યાને

લઈ,

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬

થી

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના

અરજી

કરવાની

છે લ્લી

તા.૦૭/૦૨/૨૦૧૭ સિીના સમયર્ાળાન ાં ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેશ થતો ન હોવા અંર્ેન ાં પ્રમાણપત્ર
અરજીમાાં દશાગ વ્યા મજબના પ્રમાણપત્રના નાંબર અને તારીિવાળાં લાવવાન ાં રહેશે.
(૫)નવકલાંગ

ઉમેદવારોએ

સામાન્ય

વરહવટ

નવભાગના

તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮

ના

પરરપત્ર

ુ ારાઓથી નનયત થયેલ
ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-૨ થી તથા વખતો વખતના સધ
સનુ પ્રન્ટેન્ડન્ટ/નસવીલ સર્જનન ંુ તબીબી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ંુ રહેિે.

(૬) અરજીપત્રકમાં રમતગમતની લાયકાત ધરાવતા હોવાન ંુ દિામ વેલ ઉમેદવારોએ સામાન્ય વહીવટ
ુ ા મજ
ુ બ માન્ય રમતગમતન ંુ સક્ષમ
નવભાગના તારીખ:૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવના નમન

અનધકારીન ંુ પ્રમાણપત્ર લાવવાન ંુ રહેિે. નનયત નમ ૂનાના પ્રમાણપત્ર મંડળની વેબસાઇટ પર

ુ વામાં આવેલ છે . માન્ય રમત ગમતન ંુ સક્ષમ અનધકારીન ંુ પ્રમાણપત્ર નનયત નમન
ુ ામાં હિે તો
મક
જ માન્ય ગણાિે અથવા રમતગમતનાં માક્સમ બાદ કરીને મેરીટ રીજનરે ટ કરવામાં આવિે અને
જે ક્રમે મેરીટમાં આવતા હિો તે ક્રમે મેરીટમાં ગોઠવવામાં આવિે.

-ક્રમ નં.(૧) અને (૨) માં

દિામવેલ પ્રમાણપત્રો તમામ ઉમેદવારોને લાગ ુ પડિે. જ્યારે ક્રમ નં.(૩) થી (૬) ના પ્રમાણપત્રો જે
ઉમેદવારોના રકસ્સામાં લાગ ુ પડતા હોય તે ઉમેદવારોએ લાવવાના રહેિ.ે

૨. વધમાાં અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયગક્રમના સ્થળે તારીિવાર/સમય મજબ જે તે ઉમેદવારોના
૩.

૪.

સીરીયલ નાંબર દશાગ વેલ છે . તે મજબ તેમણે ફરજીયાત હાજર રહેવાન ાં છે .

મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી વર્ગ-૩,સાંવર્ગની પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સ્થળે કોઇપણ

ઉમેદવારની સાથે આવેલ વાલીઓ ને પ્રવેશ આપવામાાં આવશે નહી. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયગક્રમ
સ્થળે ઉમેદવારો દ્વારા મોબાઇલનાાં ઉપયોર્નો પ્રધતબાંિ છે .

ઉમેદવારે પોતાન ાં કોઇપણ એક આઇડેન્ટી પ્ર ૂફ જેવ કે ડ્રાઇવીંર્ લાઇસન્સ, ચટણીકાડગ
ાં ૂ
, આિારકાડગ કે

પાનકાડગ અચ ૂક સાથે લાવવાન ાં રહેશે તેમજ તેની ૧ ઝેરોક્ષ નકલ સ્વ-પ્રમાખણત કરી આપવાની રહેશે

૫. મરહલા ઉમેદવાર જો પરખણત હોય અને અરજી તેમજ પ્રમાણપત્રોના નામમાાં ધવસાંર્તતા હોય તો
લગ્ન નોંિણી પ્રમાણપત્ર/સરકારી ર્ેઝેટ કે એફીડેવીટ રજૂ કરવાના રહેશે.

૬. અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે ધનયત તારીિ અને સમયે ઉમેદવાર હાજર નરહ રહે તો
ઉમેદવારને "ર્ેરહાજર" ર્ણી યાદીમાાંથી ર્ેરહાજર ઉમેદવારનો બેઠક નાંબર "કમી" કરવામાાં આવશે

અને ભધવષ્યમાાં આ બાબતનો કોઈ હક્ક દાવો ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહી. તેની િાસ નોંિ લેવી.

અધનવાયગ કારણોસર (માાંદર્ી કે કૌટાંબીક મરણ) પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયગક્રમમાાં હાજર ન રહી
શકાય તેવા સાંજોર્ોમાાં કારણોના પરાવા સાથે ઉમેદવારના નજીકના (ધમત્ર ધસવાય) વાલી અસલ
પ્રમાણપત્રો સાથે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયગક્રમમાાં હાજર રહી શકશે તથા આવા વાલીએ
ઉમેદવારન ાં સાંમધતપત્રક સાથે લાવવાન ાં રહેશે.

૭. ઉમેદવારોની ફાળવણી તેમના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીને આિીન રહેશે. ઉમેદવારે રજૂ કરે લ
પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવેજોમાાં અને ઉમેદવારની અરજીની ધવર્તોમાાં જો કોઇ ધવસાંર્તતા જણાશે તો આ
બાબતે ગજરાત ર્ૌણ સેવા પસાંદર્ી માંડળ ધ્વારા જે કોઇ ધનણગય કરવામાાં આવે તે આિરી અને
ઉમેદવારને બાંિનકતાગ રહેશે.

૮. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માત્રથી ધનમણકાં ૂ માટે નો કોઈ હક્ક આપોઆપ ઉમેદવારને મળી જતો નથી.
તેની સાંબધાં િત ઉમેદવારોએ નોંિ લેવી.હાલમાાં ધનયત કરાયેલ ૪૩ જગ્યાઓ સામે કલ- ૬૭
ઉમેદવારોને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાાં આવેલ છે . પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી બાદ
માંડળ દવારા કલ -૪૩ ઉમેદવારોની પસાંદર્ી યાદી અને કલ જર્ાના ર૦ ટકા લેિે ઉમેદવારોની
કેટેર્રીવાઇઝ પ્રધતક્ષાયાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે.

------------

