.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
બ્લોક નં.ર, પહે લો માળ, ‘‘કમમયોગી ભવન‘‘ નનમામણ ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર.
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, દ્વારા બિન સબિવાલય કારકુ ન તથા સબિવાલય સેવાના ઓફીસ
આબસસ્ટ્ન્ટ વગગ-૩ સંવગગની જગાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંક: ૮૩/૨૦૧૬૧૭ અ્વયે તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૬નાં રોજ
લેવાયેલ લેખીત સ્ટ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તા. ૦૩/૦૧/૨૦૧૭ થી તા. ૧૨/૦૧/૨૦૧૭ સુર્ી યોજવામાં આવેલ
કોમ્પ્યુટર પ્રોબફબસય્સી ટે સ્ટ્ટને અંતે આખરી પસંદગી / પ્રબતક્ષા યાદી મંડળ ધ્વારા તા. ૧૯/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ
જાહેર કરવામાં આવેલ. આ પ્રબતક્ષાયાદીમાં સમાબવષ્ઠ નીિેના ઉમેદવારોને ઉપલબ્ર્ ખાલી જગાઓ ધ્યાને લઇ,
અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી માટે િોલાવવામાં આવેલ છે . તેવા ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી
કાયગક્રમ માટે ની સુિનાઓ.
સબંનધત ઉમેદવારોએ નીચે મુજબના તારીખ, સમય અને સ્થળે સ્વખચે હાજર રહે વાનું જણાવવામાં આવે છે .
સ્થળઃ- ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, બ્લોક નં.ર, પહે લો માળ, ‘‘કમમયોગી ભવન‘‘ નનમામણ ભવનની
પાછળ, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર..
D.V.

WAI TLI ST CANDI DATE’S NAME

S.R.

NO.

GENDER

DATE & TI ME

NO.
1

489

Mr. AJ AYKUMAR CHI MANLAL VANI

M

26/7/2019 15:00 PM

2

799

Ms. ANKI TA SURESHBHAI MAKWANA

F

26/7/2019 15:00 PM

-: ઉમેદવારો માટે ની અગત્યની સુચનાઓ :૧.

તમામ ઉમેદવારો માટે ની સૂિનાાઃ
(૧) તમામ ઉમેદવારોએ ઉ૫રોકત સ્ટ્થળે નીિેના અસલ પ્રમાણપત્રો /દસ્ટ્તાવેજો અને તેનો સ્ટ્વ-પ્રમાબણત ૧ ઝે રોક્ષ સેટ તેમજ
પાસપોટગ સાઇઝનો એક ફોટો અિુક સાથે લાવવાના રહેશે. અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવામાં નબહ આવે તો જે બદવસે અસલ
પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે તે બદવસે ઉપલબ્ર્ જગાઓમાંથી પસંદગી કરવા દે વામાં આવશે.
(ક) ર્ોરણ-૧૨ની માકગ શીટ અથવા પ્રમાણપત્ર
(ખ) ર્ોરણ-૧૦ની માકગ શીટ અથવા પ્રમાણપત્ર
(ગ) શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર
(ર) સામા્ય વહીવટ બવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ મુજિનું કોમ્પ્યુટરના િેઝીક નોલેજ િાિતનું પ્રમાણપત્ર
(૩) એસ.સી./એસ.ટી./એસ.ઇ.િી.સી. વગગના ઉમદવારો માટે જાબત અંગેનું સક્ષમ અબર્કારી ધ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ થતો ન હોવા અંગેનું બનયત નમૂનાનું
સામાબજક ્યાય અને અબર્કાબરતા બવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવથી બનયત થયેલ પનરનિષ્ટ-૪ (ગુજરાતી) ના નમૂનામાં
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના સમયગાળાની આવકને ધ્યાને લઈ, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી અરજી કરવાની છે લ્ લી
તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૬ સુર્ીના સમયગાળાનું ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ થતો ન હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર અરજીમાં દશાગવ્ યા મુજિના
પ્રમાણપત્રના નંિર અને તારીખવાળું લાવવાનું રહેશે.

૨.

વર્ુમાં અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણી કાયગક્રમના સ્ટ્થળે તારીખ અને સમય મુજિ ફરજીયાત હાજર રહેવાનું છે .

૩

નબન સનચવાલય કારકુ ન વગગ -૩ સંવગગની ફાળવણી સંદભે ઉમેદવારે કાયગક્રમના સ્ટ્થળે ઉપલબ્ર્ જગ્યાઓ પૈકી પસંદગી
દશાગવવાની રહેશે. પ્રમાણપત્રો િકાસણીનાં સમયે ઉપલબ્ર્ જગ્યાઓ પ્રમાણે ઉમેદવારે દશાગવેલ પસંદગી / પ્રેફર્સ આખરી અને
તેને િંર્ંનકતાગ રહેશે, જેમાં પાછળથી કોઇપણ તિક્કે ફે રફાર કરી શકાશે નહીં. જે ધ્યાને લઇ ખુિજ કાળજીપુવગક પસંદગી /
પ્રેફર્સ દશાગવવાના રહેશે. પ્રમાણપત્રોની િકાસણી સ્ટ્થળે કોઇ પણ ઉમેદવારની સાથે આવેલ વાલીઓને પ્રવેશ આપવામાં
આવશે નહી. પ્રમાણપત્રોની િકાસણી કાયગક્રમ સ્ટ્થળે ઉમેદવારો દ્વારા મોિાઇલનાં ઉપયોગનો પ્રબતિંર્ છે .

૪

ઉમેદવારે પોતાનું કોઇપણ એક આઇડે ્ટીટી પ્રૂફ જેવુ કે ડર ાઇવીંગ લાઇસ્સ, િૂંટણીકાડગ , આર્ારકાડગ કે પાનકાડગ અિૂક સાથે
લાવવાનું રહેશે તેમજ તેની ૧ ઝે રોક્ષ નકલ સ્ટ્વ-પ્રમાબણત કરી આપવાની રહેશે.

૫.

મબહલા ઉમેદવાર જો પરબણત હોય અને અરજી તેમજ પ્રમાણપત્રોના નામમાં બવસંગતતા હોય તો લગ્ન નોંર્ણી પ્રમાણપત્ર/સરકારી
ગેઝેટ કે એફીડેવીટ રજૂ કરવાના રહેશે.

૬.

ઉમેદવારોની ફાળવણી તેમના અસલ પ્રમાણપત્રોની િકાસણીને આર્ીન રહેશે. ઉમેદવારે રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્રો / દસ્ટ્તાવેજોમાં
અને ઉમેદવારની અરજીની બવગતોમાં જો કોઇ બવસંગતતા જણાશે તો આ િાિતે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા જે
કોઇ બનણગય કરવામાં આવે તે આખરી અને ઉમેદવારને િંર્નકતાગ રહેશે.

૭.

પ્રમાણપત્રોની િકાસણી માત્રથી બનમણૂંક માટે નો કોઈ હક્ક આપોઆપ ઉમેદવારને મળી જતો નથી. તેની સંિંબર્ત ઉમેદવારોએ
નોંર્ લેવી.

૮. સંિંબર્ત ઉમેદવારે વેિસાઇટમાં દશાગવ્ યા પ્રમાણે પ્રમાણપત્રોની િકાસણી માટે બનયત સમય અને તારીખે મંડળની કિેરી ખાતે
હાજર થવાનું રહેશે.

