મંડળની જાહેરાત ક્રમાંક : ૧૪૪/૨૦૧૭૧૮ના “ઉમેદવારોની સ્પર્ાાત્મક લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧ Prel i mi nary Exami nat i on (screeni ng t est -

Obj ect i ve Type) તેમજ ભાગ-૨ માં Physi cal Screeni ng Test માં ક્વોલીફાઈ થયેલ ઉમેદવાર ભાગ-૩ Mai n Exam Obj ect i ve Type /
Wri t t en Exami nat i on) માટે લાયક ઠરે લ, અને ભાગ-૩ કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના આર્ારે લાયક ઠરે લ ઉમેદવારોને અસલ પ્રમાણપત્રોની
ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે . તેવા ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયાક્રમની ઉમેદવારો માટે ની સ ૂચનાઓ.

ે ઉમેદવારોને તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૦૯.૦૦
સબંધર્ત ઉમેદવારોને તારીિ ૧૬/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ વેબસાઈટ પરની યાદીમાં દર્ાાવલ
કલાકે નીચેના સ્થળે સ્વિચે હાજર રહેવા જણાવવામાં આવે છે .
સ્થળઃ- ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,

બ્લોક નં.-૨, પહેલો માળ, “ કમાયોગી ભવન“, સેક્ટર-૧૦/એ,
ધનમાાણ ભવનનીપાછળ, ગાંર્ીનગર- ૩૮૨ ૦૧૦ ની કચેરી િાતે.

તમામ ઉમેદવારોએ ઉ૫રોકત સ્થળે નીચેના અસલ પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો અને તેનો, સ્વ-પ્રમાખણત કરી અને તેની નીચે સહી કરે લો ૧ ઝેરોક્ષ

સેટ તેમજ પાસપોટા સાઇઝનો એક ફોટો અચુક સાથે લાવવાના રહેર્ે.
૧.

(ક) ર્ોરણ-૧૨ની માકા ર્ીટ અથવા પ્રમાણપત્ર

(િ) ર્ોરણ-૧૦ની માકા ર્ીટ અથવા પ્રમાણપત્ર
(ગ) ર્ાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર

૨. સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ મુજબનું કોમ્પ્યુટરના બેઝીક નોલેજ બાબતનું પ્રમાણપત્ર

૩. એસ.સી./એસ.ટી./એસ.ઇ.બી.સી. વગાના ઉમદવારો માટે જાધત અંગેન ું સક્ષમ અધર્કારી ધ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર

૪. સામાજીક અને ર્ૈક્ષખણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાં સમાવેર્ થતો ન હોવા અંગેન ું ધનયત નમ ૂનાનું સામાજજક ન્યાય અને

અધર્કારરતા ધવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી ધનયત થયેલ પરરધર્ષ્ટ-૪ ના નમ ૂનામાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ના

સમયગાળાની આવકને ધ્યાને લઈ, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૦૧૮/૧૧/૨૦૧૭ સુર્ીના સમયગાળાનું ઉન્નત વગામાં સમાવેર્ થતો ન હોવા
અંગેન ું પ્રમાણપત્ર અરજીમાં દર્ાાવ્યા મુજબના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીિવાળં લાવવાનું રહેર્.ે

ે ઉમેદવારોએ સામાન્ય વહીવટ ધવભાગના તારીિ: ૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવના
૫. અરજીપત્રકમાં રમતગમતની ધવગતો ર્રાવતા હોવાનું દર્ાાવલ

નમુના મુજબ માન્ય રમતગમતનું સક્ષમ અધર્કારીનું પ્રમાણપત્ર લાવવાનું રહેર્.ે ધનયત નમ ૂનાના પ્રમાણપત્ર મંડળની વેબસાઇટ પર મુકવામાં
આવેલ છે .(લીંક-1)

૬. ઉમેદવારે Ex .Servi ceman હોય તે રકસ્સામાં જે તે િાતા તરફથી કરે લ Di scharge Book અને ઓળિપત્ર લાવવાના રહેર્.ે

૭. ધવકલાંગ ઉમેદવારોએ સામાન્ય વરહવટ ધવબાગના તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૮ના પરીપત્ર ક્રમાંક: પરચ/૧૦૨૦૦૮ /૪૬૯૫૪૦/ ગ૨ થી તથા વિતો
વિતના સુર્ારાથી ધનયત થયેલ સુધપ્રન્ટે ન્ડન્ટ / ધસધવલ સર્જનનું તખબખબ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેર્ે.

ે પ્રમાણપત્રો તમામ ઉમેદવારોને લાગુ પડર્ે. જયારે ક્રમ નં. (૩) થી (૭) ના પ્રમાણપત્રો જે ઉમેદવારોના
નોર્: ક્રમ નં.(૧) અને (૨) માં દર્ાાવલ

રકસ્સામાં લાગુ પડતા હોય તે ઉમેદવારોએ લાવવાના રહેર્.ે

૮. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયાક્રમ સ્થળે કોઇપણ ઉમેદવારની સાથે આવેલ વાલીઓને પ્રવેર્ આપવામાં આવર્ે નહીં. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
કાયાક્રમ સ્થળે ઉમેદવારો ધ્વારા મોબાઇલના ઉ૫યોગનો પ્રધતબંર્ છે .

૯. ઉમેદવારે પોતાના કોઇપણ આઇડેન્ટીટી પ્ર ૂફ જેવા કે ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ, ચટં ૂ ણીકાડા , આર્ારકાડા કે પાનકાડા અસલમાં અચ ૂક સાથે લાવવાનું રહેર્ે
તેમજ તેની ૧ ઝેરોક્ષ નકલ સ્વ-પ્રમાખણત કરી આપવાની રહેર્.ે

ે કે
૧૦. મરહલા ઉમેદવાર જો પરખણત હોય અને અરજી તેમજ પ્રમાણપત્રોના નામમાં ધવસંગતતા હોય તો લગ્ન નોંર્ણી પ્રમાણપત્ર/સરકારી ગેઝટ
એફીડેવીટ રજૂ કરવાના રહેર્.ે

૧૧.ધવર્વા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન ન કયાા અંગે સોગંદનામું રજુ ં કરવાનું રહેર્.ે

૧૨.જે ઉમેદવારો સરકારી સેવામાં રફડર કે ડરમાં ફરજો બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ તેઓની કચેરી/િાતાનું નોકરીમાં જોડાયા
તારીિ/સમયગાળાનું પ્રમાણપત્ર સાથે લાવવાનું રહેર્.ે

૧૩.અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે ધનયત તારીિ અને સમયે ઉમેદવાર હાજર નરહ રહે તો ઉમેદવારને "ગેરહાજર" ગણી યાદીમાંથી ગેરહાજર
ઉમેદવારનો બેઠક નંબર "કમી" કરવામાં આવર્ે અને ભધવષ્યમાં આ બાબતનો કોઈ હક્ક દાવો ધ્યાને લેવામાં આવર્ે નહી. તેની િાસ નોંર્

લેવી. અધનવાયા કારણોસર (માંદગી કે કૌટુંખબક મરણ) પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયાક્રમમાં હાજર ન રહી ર્કાય તેવા સંજોગોમાં કારણોના પુરાવા
સાથે ઉમેદવારના નજીકના વાલી (ધમત્ર ધસવાય) અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયાક્રમમાં હાજર રહી ર્કર્ે તથા આવા
વાલીએ ઉમેદવારનું સંમધતપત્ર સાથે લાવવાનું રહેર્.ે સંમધતપત્રનો નમ ૂનો (લીંક-૨)

૧૪.ઉમેદવારોની પસંદગી તેમના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીને આર્ીન રહેર્.ે ઉમેદવારે રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્રો/ દસ્તાવેજોમાં અને ઉમેદવારની

અરજીની ધવગતોમાં જો કોઇ ધવસંગતતા જણાર્ે તો આ બાબતે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા જે કોઇ ધનણાય કરવામાં આવે તે
આિરી અને ઉમેદવારને બંર્નકતાા રહેર્ે

૧૫.પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માત્રથી ધનમણકં ૂ માટે નો કોઈ હક્ક આપોઆપ ઉમેદવારને મળી જતો નથી. તેની સંબધં ર્ત ઉમેદવારોએ નોંર્ લેવી.

હાલમાં ધનયત ૩૫ જગાઓ સામે કુ લ-૫૯ ઉમેદવારોને પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે , પ્રમાણપત્રો ની ચકાસણી બાદ
મંડળ દ્વારા કુ લ-૩૫ ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી અને કુ લ જગાના ર૫% ઉમેદવારોની કે ટેગરી વાઈઝ પ્રધતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવર્ે.

વધુમાં પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે ની યાદીમાં સમાવેર્ થયેલ ઉમેદવારોમાંથી ઉપલબ્ર્ જગા માટે ગેરહાજર રહેતા તથા ગેરલાયક ઠરતા

ઉમેદવારોના કારણે જગા સામે વર્ારે સંખ્યામાં ઉમેદવારો બોલાવેલા હોવા છતા કોઇ પણ કે ટેગરીમાં ઉપલબ્ર્ નરહિં થાય તો મેરીટના ર્ોરણે જે
તે કે ટેગરીની જરુ રીયાત મુજબ વર્ારે ઉમેદવારો બોલાવવામાં આવર્ે.

૧૬.ર્ારરરીક માપ દં ડોની ચકાસણી ગ ૃહ ધવભાગના તા.૨૪/૧૧/૨૦૦૮ના જાહેરનામા ક્રમાંક: GG /59/ 2008/ MKM/102007/267/ PT-13/E1 ના
ધનયમ ૩D ના Appendi x માં ઉલ્લેખિત A અને B વજન, ઉંચાઈ,છાતી,(પુરુષ ઉમેદવાર)ના માપ દં ડો અંગે ચકાસણીની કાયાવાહી મંડળની કચેરી
િાતે મેરડકલ ઓફીસરની હાજરીમાં હાથ ર્રવામાં આવર્ે.

તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯
સ્થળ:-ગાંર્ીનગર

સખચવ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,

