ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
મંડળની જા.ક્ર. ૧૮૩/૨૦૧૯૨૦ – “પ્રોબેશન ઓફિસર”, વર્ગ-૩ સંવર્ોની પ્રથમ તબક્કાની
સ્પર્ાગત્મક લેખિત કસોટી તેમજ તા. ૨૨/૧ર/૨૦૨૦ ના રોજ યોજવામાં આવેલ બીજા તબક્કાની
કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને કસોટીઓમાં ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આર્ારે
પસંદર્ી/ પ્રતતક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભતવત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની
ચકાસણી માટે બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોની યાદી (ANNEXURE-1)
ઉકત સંદભે ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેનો કાયગક્રમ અને અસલ
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સંબર્
ં ેની ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ નીચે દશાગવ્યા મુજબ છે . જે ધ્યાને લેવાની
રહેશે.

પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીનો કાર્યક્રમ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, બ્લોક નં. ૨,
સ્થળઃ કમમટિ હોલ, ગજ
પ્રથમ માળ, કમયર્ોગી ભવન, મનમાયણ ભવનની પાછળ, સેકિર-૧૦-એ,
ગાંધીનગર
અ

જાહેરાત ક્રમાંક અને
સંવગયન ંુ નામ

.નં
.
૧

જા.ક્ર. ૧૮૩/૨૦૧૯૨૦,
પ્રોબેશન ઓટિસર

પ્રમાણપત્રોની

સમર્

ઉમેદવારોની

તારીખ
૧૭/૦૩/૨૦૨૧

સવારે ૧૧-૦૦

ક્રમ ૧ થી ૧૯

ચકાસણીની

કલાકે
અમનવાર્ય કારણોસર મંડળ આ કાર્યક્રમમાં િેરિાર કરી શકશે.

સંખ્ર્ા

સ ૂચનાઓઃ(૧) પ્રસ્તુત યાદીમાં, ઉમેદવારોએ પ્રથમ તબક્કાની સ્પર્ાગત્મક લેખિત પરીક્ષા અને બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર

પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ- એમ બંને પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણના મેરીટસ આર્ારે કેટેર્રી વાઇઝ પસંદર્ી/

પ્રતતક્ષા યાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભતવત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સારૂ
બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

(૨) ઉપર દશાગવેલ યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીને અંતે લાયક ઠરે લ

ઉમેદવારોની સંખ્યા અને જાહેરાતમાં દશાગવેલ કેટેર્રી વાઇઝ ભરવાની થતી જગ્યાઓની તવર્તો ધ્યાને

લઇ ઉમેદવારોએ ઉકત બંને પરીક્ષામાં મેળવેલ એકતત્રત ગુણના મેરીટસ આર્ારે પસંદર્ી/ પ્રતતક્ષા
યાદી તેમજ નોન તસલેકટેડ ઉમેદવારોનુ ં પફરણામ તૈયાર કરી પ્રતસદ્ધ કરવામાં આવશે.

(૩) ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી પ ૂણગ થયા બાદ આિરી પફરણામ પ્રતસદ્ધ થયેથી સ્પર્ાગત્મક

લેખિત કસોટીમાં ઉપતસ્થત રહેલ તમામ ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકગ સની તવર્તો મંડળની વેસાઇટ પરથી
જોઇ શકાશે. તેથી આિરી પફરણામ પ્રતસદ્ધ થયા પહેલાં માકગ સ જાણવા અંર્ેની કોઇ રજુઆત ધ્યાને
લેવામાં આવશે નહીં જેની તમામ ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંર્ લેવી.

(૪) ઉમેદવાર, ઉપર દશાગવેલ યાદીમાં પોતાના નામના સમાવેશ માત્રથી તેઓનો પસંદર્ી/ પ્રતતક્ષા યાદીમાં
સમાવેશ માટેનો કોઇ હક્ક દાવો કરી શકશે નહીં.
(૫) ઉપર દશાગવેલ યાદીઓમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી ઉપર દશાગવેલ
કાયગક્રમ મુજબ કરવામાં આવનાર છે . તે માટે સંબતં ર્ત ઉમેદવારોને રૂબરૂ ઉપસ્સ્થત રહેવાની જાણ

કરતા વ્યસ્તતર્ત પત્રો અલર્થી પોસ્ટ મારિત રવાના કરવામાં આવી રહેલ છે . ઉકત પત્રો,
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીની સંબતં ર્ત તારીિ પહેલાં ટપાલમાં મળે લ ન હોય તો પણ ઉમેદવારોએ

કાયગક્રમમાં દશાગવેલ તનયત તારીિ અને સમયે નીચે દશાગવ્યા મુજબના વય, જાતત, શૈક્ષખણક લાયકાત
વર્ેરેના અસલ તેમજ પ્રમાણપત્રોની બે-બે ઝેરોક્ષ નકલના સેટ સાથે અચ ૂક ઉપસ્સ્થત થવાનુ ં રહેશે.
(૧)

મંડળ તરિથી મળે લ પત્ર.
૨ - પાસપોટગ સાઇઝના િોટા, આઇ.ડી. પ્રુિ

(૨)

જન્મ તારીિના પુરાવા માટે ેઃ- શાળા છોડયા નુ ં પ્રમાણપત્ર
- ર્ોરણ - ૧૦ અને ૧૨ નુ ં પ્રમાણપત્ર જેમાં જન્મ તારીિ દશાગવેલ હોય.

(૩)

શૈક્ષખણક લાયકાતમાં જે તે જાહેરાતમાં દશાગવેલ શૈક્ષખણક લાયકાતના છે લ્લા વર્ગ/ સેમેસ્ટરની

(૪)

માકગ શીટ અને પ્રમાણપત્ર
અનામત વર્ગના ઉમેદવારોએ જાતત અંર્ેનો દાિલો.

(૫)

S.E.B.C. ઉમેદવારોએ જાતત અંર્ેન ુ ં પ્રમાણપત્ર તેમજ જા.ક્ર. ૧૮૩/૨૦૧૯૨૦ માટે તા.

૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૯ દરમ્પયાન ઇસ્ય ૂ થયેલ નાણાંકીય વર્ગ ૨૦૧૬-૨૦૧૭,
૨૦૧૭-૨૦૧૮, ૨૦૧૮-૨૦૧૯ નુ ં નોન- ફક્રતમલેયર પ્રમાણપત્ર.

(૬)

આતથિક રીતે નબળા (EWS ) વર્ગના ઉમેદવારોએ જા.ક્ર. ૧૮૩/૨૦૧૯૨૦ માટે તા.
૧૪/૦૧/૨૦૧૯ થી તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૯ દરમ્પયાન ઇસ્ય ૂ થયેલ આતથિક રીતે નબળા (EWS )
વર્ગની જાતત અંર્ેન ુ ં પ્રમાણપત્ર.

(૭)

કોમ્પ્યુટરની જાણકારી અંર્ેન ુ ં પ્રમાણપત્ર.

(૮)

વધુ અભ્યાસ કયો હોય તો છે લ્લા વર્ગન ુ ં પ્રમાણપત્ર અને માકગ શીટ.

(૯)

માજી. સૈતનક ઉમેદવારોએ ફડસ્ચાર્જ બુક તેમજ અન્ય પુરાવા.

(૧૦) P.H. ઉમેદવારો માટે P.H. તરીકેન ુ ં તનયત નમ ૂનામાં સરકારી તસતવલ હોસ્સ્પટલના તસતવલ
સર્જનનુ ં પ્રમાણપત્ર.

(૧૧) તવર્વા સ્ત્રી ઉમેદવારો માટે પુન: લગ્ન કરે લા ન હોવા અંર્ેન ુ ં સક્ષમ સત્તાતર્કારીનુ ં જરૂરી
પ્રમાણપત્ર.

(૧૨)

સ્પોટગ સ ઉમેદવારો માટે તનયત રમતો પૈકીની રમતમાં તનયત કક્ષા (રાષ્ટ્રીય/ આંતર રાષ્ટ્રીય

કક્ષા અથવા આંતર યુતનવતસિટી અથવા અખિલ ભારત શાળા સંઘ દ્વારા યોજાતી

સ્પર્ાગઓમાં) એ પ્રતતતનતર્ત્વ કરે લ હોવા અંર્ેન ુ ં સક્ષમ સત્તાતર્કારીનુ ં તનયત નમ ૂનાનુ ં
(૧૩)

પ્રમાણપત્ર (જોડાણ-ર્, નમ ૂના િોમગ-૧, િોમગ-૨, િોમગ-૩, િોમગ-૪, સામેલ છે .)

ઉમેદવારોએ ઉપરોકત સુચનાઓ ઉપરાંત કોતવડ-૧૯ અન્વયેની નીચે મુજબની સ ૂચનાઓ

પણ ધ્યાને લેવાની રહેશ.ે

(૧) દરે ક ઉમેદવારોએ મોં પર માસ્ક િરજીયાત પહેરવાનુ ં રહેશે તેમજ સોશીયલ ડીસ્ટસ્ટીંર્
જાળવવાનુ ં રહેશે.

(૨) પ્રમાણપત્રો ચકાસણીના કાયગક્રમમાં ભાર્ લેનાર તમામ ઉમેદવારોએ તેમજ કમગચારી/
અતર્કારીશ્રીઓનુ ં ટેમ્પપરે ચર, ટેમ્પપરે ચર ર્ન દ્વારા માપવાનુ ં િરજીયાત રહેશે.
(૩) તમામ ઉમેદવારો તેમજ મંડળના કમગચારી/ અતર્કારીશ્રીઓને હાથ ઉપર સેનેટાઇઝ સ્પ્રે

લર્ાડીને પ્રવેશ આપવામાં આવશે
(૪) તમામ ઉમેદવારો પીવાના પાણીની બોટલ જાતે જ સાથે લાવવી ફહતાવહ છે . તેમ છતાં
મંડળ દ્વારા પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા (ડીસ્પોઝેબલ ગ્લાસ સાથે) કરવામાં આવશે.

(૫) પ્રમાણપત્રો ચકાસણીના સ્થળ તેમજ કેમ્પપસમાં પરીક્ષાથી / ઉમેદવાર સીવાય તેઓના
સર્ા/સંબર્
ં ીઓને પ્રવેશવા દે વામાં આવશે નહી.

(૬) કોવીડ-૧૯ અંતર્ગત કેન્ર/રાજય સરકારશ્રી દ્વારા વિતો વિત બહાર પાડવામા આવેલ
સ ૂચનાઓનુ ં ચુસ્તપણે પાલન કરવાનુ ં રહેશે.

સ્થળેઃ ર્ાંર્ીનર્ર

તારીિેઃ ૦૫/૦૩/૨૦૨૧

સખચવ
ગુજરાત ર્ૌણ સેવા પસંદર્ી મંડળ, ર્ાંર્ીનર્ર

