ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
ગજ
બ્લોક નં.ર, પહેલો માળ, ‘‘કમમયોગી ભવન‘‘ નનમામ ણ ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર.
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, દ્વારા સસનીયર કલાકક વગક-૩ સંવગકની જગાઓ માટે જાહેરાત
ક્રમાંક ૯૮/૨૦૧૬૧૭ અન્વયે તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૭નાં રોજ લેવાયેલ લેખીત સ્પર્ાકત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧
તથા તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮ થી તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૮ના રોજ યોજવામાં આવેલ કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસસયન્સી
ટેસ્ટને અંતે આખરી પસંદગી / પ્રસતક્ષા યાદી મંડળ ધ્વારા તા. ૧૯/૦૩/૨૦૧૮ના રોજ જાહેર કરવામાં
આવેલ. આ પ્રસતક્ષાયાદીમાં સમાસવષ્ઠ ઉમેદવારોને ઉપલબ્ર્ ખાલી જગ્યાઓ ધ્યાને લઇ, બીજા તબક્કે
તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે .
તેવા ઉમેદવારોની યાદી (લીંક-1)
સંબસં ર્ત ઉમેદવારોએ નીચે મુજબના સ્થળે તથા તેમના ક્ર્મ અને નામ સામે દર્ાકવેલ સમય અને
તારીખે સ્વખચે હાજર રહેવાનુ ં જણાવવામાં આવે છે .
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, બ્લોક નં.ર, પહેલો માળ, ‘‘કમમયોગી ભવન‘‘ નનમામ ણ ભવનની
સ્થળઃ- ગજ
પાછળ, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર.
ુ નાઓ :ઉમેદવારો માટેની અગત્યની સચ
૧.

તમામ ઉમેદવારો માટેની અગત્યની સ ૂચનાાઃ
(૧) તમામ ઉમેદવારોએ ઉ૫રોકત સ્થળે નીચેના અસલ પ્રમાણપત્રો /દસ્તાવેજો અને તેનો સ્વ-પ્રમાણણત ૧ ઝેરોક્ષ
સેટ તેમજ પાસપોટક સાઇઝનો એક િોટો સાથે અચુક ઉપસ્સ્થત થવાનુ ં રહેર્ે. અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવામાં નફહ
આવે તો જે ફદવસે અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરર્ે તે ફદવસે ઉપલબ્ર્ જગ્યાઓમાંથી પસંદગી કરવા દે વામાં આવર્ે.
(ક) સ્નાતકની માકક ર્ીટ તથા ડીગ્રી સટીફિકેટ
(ખ) ર્ોરણ-૧૨ની માકક ર્ીટ અથવા પ્રમાણપત્ર
(ગ) ર્ોરણ-૧૦ની માકક ર્ીટ અથવા પ્રમાણપત્ર
(ઘ) ર્ાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર
(ર)

સામાન્ય વહીવટ સવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ મુજબનુ ં કોમ્પ્યુટરના બેઝીક નોલેજ બાબતનુ ં

પ્રમાણપત્ર.
(૩)

એસ.સી./એસ.ટી./એસ.ઇ.બી.સી. વગકના ઉમદવારો માટે જાસત અંગેન ુ ં સક્ષમ અસર્કારી ધ્વારા અપાયેલ

પ્રમાણપત્ર.
(૪)

સામાજીક અને ર્ૈક્ષણણક રીતે પછાત વગકના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગકમાં સમાવેર્ થતો ન હોવા અંગેન ુ ં સનયત

નમ ૂનાનુ ં સામાજજક ન્યાય અને અસર્કાફરતા સવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવથી સનયત થયેલ પરરનિષ્ટ-૪ ના
નમ ૂનામાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના સમયગાળાની આવકને ધ્યાને લઈ, તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી
અરજી કરવાની છે લ્લી તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૬ સુર્ીના સમયગાળાનુ ં ઉન્નત વગકમાં સમાવેર્ થતો ન હોવા અંગેન ુ ં
પ્રમાણપત્ર અરજીમાં દર્ાકવ્યા મુજબના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીખવાળં લાવવાનુ ં રહેર્ે.

(૫)

સવકલાંગ

ઉમેદવારોએ

સામાન્ય

વફહવટ

સવભાગના

તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮

ના

પફરપત્ર

ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-૨ થી સનયત થયેલ સુસપ્રન્ટેન્ડન્ટ/સસવીલ સર્જનનુ ં તબીબી પ્રમાણપત્ર રજૂ
કરવાનુ ં રહેર્ે.
(૬) અરજીપત્રકમાં રમતગમતની લાયકાત ર્રાવતા હોવાનુ ં દર્ાકવેલ ઉમેદવારોએ સામાન્ય વહીવટ સવભાગના
તારીખ: ૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવના નમુના મુજબ માન્ય રમતગમતનુ ં સક્ષમ અસર્કારીનુ ં પ્રમાણપત્ર લાવવાનુ ં
રહેર્ે. સનયત નમ ૂનાના પ્રમાણપત્ર મંડળની વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવેલ છે . (લીંક- 2) માન્ય રમત ગમતનુ ં
સક્ષમ અસર્કારીનુ ં પ્રમાણપત્ર સનયત નમુનામાં હર્ે તો જ માન્ય ગણાર્ે અથવા રમતગમતનાં માકક સ બાદ કરીને
મેરીટ રીજનરે ટ કરવામાં આવર્ે અને જે ક્રમે મેરીટમાં આવતા હર્ો એ ક્રમે તેઓને ખાતાઓની પસંદગી કરવા
દે વામાં આવર્ે. અને સનયત નમુનાનુ ં સફટિફિકેટ જે સમયે રજુ કરર્ે તે સમયે જ ઉપલબ્ર્ જગાઓમાંથી પસંદગી
કરવા દે વામાં આવર્ે.
ક્રમ નં.(૧) અને (ર) માં દિામ વેલ પ્રમાણપત્રો તમામ ઉમેદવારોને લાગ ુ પડિે. જયારે ક્રમ નં. (૩) થી (૬)ના
પ્રમાણપત્રો જે ઉમેદવારોના રકસ્સામાં લાગ ુ પડતા હોય તે ઉમેદવારોએ લાવવાના રહેિે
૨.

વધુમાં અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયકક્રમના સ્થળે તારીખ/સમય મુજબ જે તે ઉમેદવારોના સીરીયલ નંબર
દર્ાકવેલ છે . તે મુજબ તેમણે િરજીયાત હાજર રહેવાનુ ં છે .

૩

નસનીયર કલાકમ વગક - ૩ સંવગકની િાળવણી સંદભે ઉમેદવારે કાયકક્રમના સ્થળે ઉપલબ્ર્ જગાઓ પૈકી પસંદગી
દર્ાકવવાની રહેર્ે. પ્રમાણપત્રો ચકાસણીનાં જે તે ફદવસે ઉપલબ્ર્ જગાઓ પ્રમાણે ઉમેદવારે દર્ાકવેલ પસંદગી /
પ્રેિરન્સ આખરી અને તેને બંર્ન
ં કતાક રહેર્ે, જેમાં પાછળથી કોઇપણ તબક્કે િેરિાર કરી ર્કાર્ે નહીં. જે ધ્યાને લઇ
ખુબજ કાળજીપુવકક પસંદગી / પ્રેિરન્સ દર્ાકવવાના રહેર્.ે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સ્થળે કોઇપણ ઉમેદવારની સાથે
આવેલ વાલીઓ ને પ્રવેર્ આપવામાં આવર્ે નહી. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયમક્રમ સ્થળે ઉમેદવારો દ્વારા મોબાઇલનાં
ઉપયોગનો પ્રનતબંધ છે .

૪

ઉમેદવારે પોતાનુ ં કોઇપણ એક આઇડેન્ટી પ્ર ૂિ જેવુ કે ડ્રાઇવીંગ લાઇસન્સ, ચટં ૂ ણીકાડક , આર્ારકાડક

કે પાનકાડક અચ ૂક

સાથે લાવવાનુ ં રહેર્ે તેમજ તેની ૧ ઝેરોક્ષ નકલ સ્વ-પ્રમાણણત કરી આપવાની રહેર્ે.
૫.

મફહલા ઉમેદવાર જો પરણણત હોય અને અરજી તેમજ પ્રમાણપત્રોના નામમાં સવસંગતતા હોય તો લગ્ન નોંર્ણી
પ્રમાણપત્ર/સરકારી ગેઝેટ કે એિીડેવીટ રજૂ કરવાના રહેર્ે.

૬.

સવર્વા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન ન કયાક અંગે સોગંદનામુ ં રજુ કરવાનુ ં રહેર્ે.

૭.

જે ઉમેદવારો સરકારી સેવામાં ફિડર કે ડરમાં િરજો બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ તેઓની કચેરી/ખાતાનુ ં નોકરીમાં
જોડાયા તારીખ/સમયગાળાનુ ં પ્રમાણપત્ર સાથે લાવવાનુ ં રહેર્ે.

૮.

અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે સનયત તારીખ અને સમયે ઉમેદવાર હાજર નફહ રહે તો ઉમેદવારને "ગેરહાજર"
ગણી યાદીમાંથી ગેરહાજર ઉમેદવારનો બેઠક નંબર "કમી" કરવામાં આવર્ે અને ભસવષ્યમાં આ બાબતનો કોઈ હક્ક
દાવો ધ્યાને લેવામાં આવર્ે નહી. તેની ખાસ નોંર્ લેવી. અસનવાયક કારણોસર (માંદગી કે કૌટુંબીક મરણ)
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયકક્રમમાં હાજર ન રહી ર્કાય તેવા સંજોગોમાં કારણોના પુરાવા સાથે ઉમેદવારના નજીકના

(સમત્ર સસવાય) વાલી અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયકક્રમમાં હાજર રહી ર્કર્ે તથા આવા વાલીએ
ુ ો લીંક-3)
ઉમેદવારનુ ં સંમસતપત્રક સાથે લાવવાનુ ં રહેર્ે. (નમન
૯.

ઉમેદવારોની િાળવણી તેમના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીને આર્ીન રહેર્ે. ઉમેદવારે રજૂ કરે લ પ્રમાણપત્રો /
દસ્તાવેજોમાં અને ઉમેદવારની અરજીની સવગતોમાં જો કોઇ સવસંગતતા જણાર્ે તો આ બાબતે ગુજરાત ગૌણ સેવા
પસંદગી મંડળ ધ્વારા જે કોઇ સનણકય કરવામાં આવે તે આખરી અને ઉમેદવારને બંર્નકતાક રહેર્ે.

૧૦. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માત્રથી સનમણકં ૂ માટેનો કોઈ હક્ક આપોઆપ ઉમેદવારને મળી જતો નથી. તેની સંબસં ર્ત
ઉમેદવારોએ નોંર્ લેવી. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે મંડળની વેબસાઇટ પરની યાદીમાં ઉલ્લેખીત પ્રનતક્ષાયાદીમાં
સમાવવાપાત્ર સંભસવત તમામ ઉમેદવારોને પત્રથી જાણ કરે લ છે . પરં ત ુ જે ફકસ્સામાં ઉમેદવારને પત્ર ન મળે તો પણ
સંબસં ર્ત ઉમેદવારે વેબસાઇટમાં દર્ાકવ્યા પ્રમાણે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે સનયત સમય અને તારીખે મંડળની
કચેરી ખાતે હાજર થવાનુ ં રહેર્ે.
૧૧. વેરીિીકેર્ન સમયે ઉમેદવારે ભરવાના થતા ખાતા પસંદગી (પ્રેિરન્સ િોમક) માટેના પત્રકના નમુનો (લીંક-4)
૧૨. ઉપલબ્ર્ જગાઓની માફહતી દર્ાકવતુ ં અદ્યતન કરે લ પત્રક (લીંક-5)

