.
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
બ્લોક નં.ર, પહેલો માળ, ‘‘કમમયોગી ભવન‘‘ નનમામણ ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર.
ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, દ્વારા બિન સબિવાલય કારકુન તથા સબિવાલય સેવાના ઓફીસ
આસસસ્ટ્ન્ટ વગગ-૩ સંવગગની જગાઓ માટે જાહેરાત ક્રમાંક ૮૩/૨૦૧૬૧૭ અન્વયે તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૬નાં રોજ
લેવાયેલ લેખીત સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષા ભાગ-૧ તથા તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૭ થી તા. ૦૩/૦૧/૨૦૧૭ સુધી યોજવામાં આવેલ
કોમ્પ્યુટર પ્રોફિફસયન્સી ટે સ્ટને અંતે આખરી પસંદગી / પ્રફતક્ષા યાદી મંડળ ધ્વારા તા. ૧૯/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ
જાહેર કરવામાં આવેલ. આ પ્રફતક્ષાયાદીમાં સમાફવષ્ઠ ઉમેદવારોને ઉપલબ્ર્ ખાલી જગાઓ ધ્યાને લઇ, અસલ
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવેલ છે . તેવા ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
કાયગક્રમ માટે ની સુચનાઓ.
સબંનધત ઉમેદવારોને તારીખવાર નીચે મુજબના 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..
હાજર રહે વાની તારીખ અને સમય. અહી ક્લીક કરો. (લીંક-1)
-: ઉમેદવારો માટે ની અગત્યની સુચનાઓ :૧.

તમામ ઉમેદવારો માટે ની સૂચનાાઃ
(૧)

તમામ ઉમેદવારોએ ઉ૫રોકત સ્થળે નીચેના અસલ પ્રમાણપત્રો /દસ્તાવેજો

અને તેનો

સ્વ-પ્રમાફણત ૧ ઝે રોક્ષ

સેટ

તેમજ પાસપોટગ સાઇઝનો એક િોટો અચુક સાથે લાવવાના રહેશે. અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવામાં નફહ આવે તો જે ફદવસે
અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે તે ફદવસે 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) સામાન્ય વહીવટ ફવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ મુજબનું કોમ્પ્યુટરના બેઝીક નોલેજ બાબતનું પ્રમાણપત્ર
(૩) એસ.સી./એસ.ટી./એસ.ઇ.બી.સી. વગગના ઉમદવારો માટે જાફત અંગન
ે ું સક્ષમ અફર્કારી ધ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર
(૪) સામાજીક અને શૈક્ષફણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ થતો ન હોવા અંગેનું ફનયત નમૂનાનું
સામાફજક ન્યાય અને અફર્કાફરતા ફવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ ના ઠરાવથી ફનયત 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 મુજબના પ્રમાણપત્રના નંબર અને તારીખવાળું લાવવાનું રહેશે.
(૫) ફવકલાંગ ઉમેદવારોએ સામાન્ય વફહવટ ફવભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પફરપત્ર ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-૨
થી ફનયત થયેલ સુફપ્રન્ટે ન્ડન્ટ/ફસવીલ સજગનનું તબીબી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.
(૬) અરજીપત્રકમાં રમતગમતની લાયકાત ર્રાવતા હોવાનું દશાગવલ
ે ઉમેદવારોએ સામાન્ય વહીવટ ફવભાગના તારીખ:
૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવના નમુના મુજબ માન્ય રમતગમતનું સક્ષમ અફર્કારીનું પ્રમાણપત્ર લાવવાનું રહેશે. આ અંગેનો ઠરાવ

મંડળની વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવેલ છે . (લીંક-૨) માન્ય રમત ગમતનું સક્ષમ અફર્કારીનું પ્રમાણપત્ર ફનયત નમુનામાં હશે

તો જ માન્ય ગણાશે અથવા રમતગમતનાં માર્કસગ બાદ કરીને મેરીટ રીજનરેટ કરવામાં આવશે.
ક્રમ નં.(૧) અને (ર) માં દિામવેલ પ્રમાણપત્રો તમામ ઉમેદવારોને લાગુ પડિે. જયાર ે ક્રમ નં. (૩) થી (૬)ના પ્રમાણપત્રો જે
ઉમેદવારોના નકસ્સામાં લાગુ પડતા હોય તે ઉમેદવારોએ લાવવાના રહેિે

૨.

વર્ુમાં અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયગક્રમના સ્થળે તારીખવાર/સમય મુજબ જે તે ઉમેદવારોના સીરીયલ નંબર દશાગવેલ
છે . તે મુજબ તેમણે િરજીયાત હાજર રહેવાનું છે .

૩

બિન સબિવાલય કારકુ ન વગગ -૩ સંવગન
ગ ી િાળવણી સંદભે ઉમેદવારે કાયગક્રમના સ્થળે ઉપલબ્ર્ જગ્યાઓ પૈકી પસંદગી
દશાગવવાની રહેશે. પ્રમાણપત્રો ચકાસણીનાં જે તે ફદવસે ઉપલબ્ર્ જગ્યાઓ પ્રમાણે ઉમેદવારે દશાગવલ
ે પસંદગી / પ્રેિરન્સ
આખરી અને તેને બંર્ંનકતાગ રહેશે, જેમાં પાછળથી કોઇપણ તબક્કે િે રિાર કરી શકાશે નહીં. જે ધ્યાને લઇ ખુબજ
કાળજીપુવગક પસંદગી / પ્રેિરન્સ દશાગવવાના રહેશે. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સ્થળે કોઇ પણ ઉમેદવારની સાથે આવેલ વાલીઓ
ને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહી. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયગક્રમ સ્થળે ઉમેદવારો દ્વારા મોબાઇલનાં ઉપયોગનો પ્રફતબંર્ છે .

૪

ઉમેદવારે પોતાનું કોઇપણ એક આઇડેન્ટી પ્રૂિ જેવુ કે ડર ાઇવીંગ લાઇસન્સ, ચૂંટણીકાડગ , આર્ારકાડગ

કે પાનકાડગ અચૂક સાથે

લાવવાનું રહેશે તેમજ તેની ૧ ઝે રોક્ષ નકલ સ્વ-પ્રમાફણત કરી આપવાની રહેશે.
૫.

મફહલા ઉમેદવાર જો પરફણત હોય અને અરજી તેમજ પ્રમાણપત્રોના નામમાં ફવસંગતતા હોય તો લગ્ન નોંર્ણી
પ્રમાણપત્ર/સરકારી ગેઝેટ કે એિીડેવીટ રજૂ કરવાના રહેશે.

૬.

ફવર્વા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન ન કયાગ અંગે સોગંદનામું રજુ કરવાનું રહેશે.

૭.

અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે ફનયત તારીખ અને સમયે ઉમેદવાર હાજર નફહ રહે તો ઉમેદવારને "ગેરહાજર" ગણી
યાદીમાંથી ગેરહાજર ઉમેદવારનો બેઠક નંબર "કમી" કરવામાં આવશે અને ભફવષ્યમાં આ બાબતનો કોઈ હક્ક દાવો ધ્યાને
લેવામાં આવશે નહી. તેની ખાસ નોંર્ લેવી. અફનવાયગ કારણોસર (માંદગી કે કૌટું બીક મરણ) પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી
કાયગક્રમમાં હાજર ન રહી શકાય તેવા સંજોગોમાં કારણોના પુરાવા સાથે ઉમેદવારના નજીકના (ફમત્ર ફસવાય) વાલી અસલ
પ્રમાણપત્રો સાથે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કાયગક્રમમાં હાજર રહી શકશે તથા આવા વાલીએ ઉમેદવારનું સંમફતપત્રક

સાથે

લાવવાનું રહેશ.ે (નમુનો લીંક-૩)
૮.

ઉમેદવારોની િાળવણી તેમના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીને આર્ીન રહેશે. ઉમેદવારે રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્રો / દસ્તાવેજોમાં

અને ઉમેદવારની અરજીની ફવગતોમાં જો કોઇ ફવસંગતતા જણાશે તો આ બાબતે ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા
જે કોઇ ફનણગય કરવામાં આવે તે આખરી અને ઉમેદવારને બંર્નકતાગ રહેશે.
૯.

પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માત્રથી ફનમણૂંક માટે નો કોઈ હક્ક આપોઆપ ઉમેદવારને મળી જતો નથી. તેની સંબંફર્ત
ઉમેદવારોએ નોંર્ લેવી.

૧૦.

પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે મંડળની વેબસાઇટ પરની યાદીમાં ઉલ્લેખીત પ્રફતક્ષાયાદીમાં સમાવવાપાત્ર સંભફવત તમામ
ઉમેદવારોને પત્રથી જાણ કરેલ છે . પરં તુ જે ફકસ્સામાં ઉમેદવારને પત્ર ન મળે તો પણ સંબંફર્ત ઉમેદવારે વેબસાઇટમાં દશાગવ્ યા
પ્રમાણે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે ફનયત સમય અને તારીખે મંડળની કચેરી ખાતે હાજર થવાનું રહેશે.

૧૧. ઉમેદવાર ઉપર દશાગવેલ યાદીમાં પોતાના નામના સમાવેશ માત્રથી તેઓનો પસંદગી/ પ્રફતક્ષા યાદીમાં સમાવેશ માટે નો કોઇ હક્ક
દાવો કરી શકશે નહીં.

