
 
જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ,  

લોક ન.ંર, પહલો માળ, ‘‘કમયોગી ભવન‘‘ િનમાણ ભવનની પાછળ, સેકટર-10-એ,  ગાધંીનગર. 
     જુરાત ગૌણ સેવા 5સદંગી મડંળ, વારા બનસચવાલય કાર ુન અને સચવાલય સેવાના ંઓફસ આિસ ટ ટ 
વગ-3ની જગાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટની ઓનલાઇન હરાત માકં 83/201617, અ વયે 
તા.16/10/2016ના ંરોજ લેવાયેલ લેખીત પધા મક પર ા તથા તા.03/01/2017 થી તા.12/01/2017ના રોજ 
લેવાયેલ કો ટુર ો ફિસય સી (કાય મતા) કસોટ ના તે પસદંગી / િત ા યાદ મા ંસમાવવા પા  સભંિવત 
ઉમેદવારો ક ઓને અસલ માણપ ોની ચકાસણી માટ બોલાવવામા ંઆવેલ છે. તેવા ઉમેદવારોની યાદ  મડંળ 
ારા તા.27/02/2017ના રોજ હર કરવામા ંઆવેલ છે. આ યાદ મા ંદશાવેલ ઉમેદવારોના માણપ ોની ચકાસણી 

માટના ં થમ તબ ાનો કાય મ તા.10/03/2017 થી 24/03/2017 ધુીનો મડંળની વેબસાઇટ પર 
તા.04/03/2017ના રોજ હર કરવામા ંઆવેલ હતો. બી  તબ ાના ંકાય મ માટ સબિંધત ઉમેદવારોને નીચે 
જુબના થળે વખચ હાજર રહવા ુ ંજણાવવામા ંઆવે છે. 

 
થળઃ- જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, લોક ન.ંર, પહલો માળ, ‘‘કમયોગી ભવન‘‘ િનમાણ ભવનની પાછળ, 

સેકટર-10-એ,  ગાધંીનગર..  
બી  તબ ાના ઉમેદવારોને હાજર રહવાની તાર ખ જોવા માટ અહ  લીક કરો. (લ ક-1 અને ર-1) 
 

1. તમામ ઉમેદવારો માટની ચૂનાઃ 
(1) તમામ ઉમેદવારોએ ઉ5રોકત થળે નીચેના અસલ માણપ ો /દ તાવેજો  અને તેનો, વ- મા ણત 1 ઝેરો   

સેટ તેમજ પાસપોટ સાઇઝનો અર પ ક વખતે  અપલોડ કરલ હોય તેવોજ એક ફોટો અ કુ  સાથે લાવવાના 
રહશે.  

(ક) ધોરણ-12ની માકશીટ અથવા માણપ  
(ખ) ધોરણ-10ની માકશીટ અથવા માણપ  

(ગ) શાળા છોડયા ુ ં માણપ   
(ઘ) આઇ.ડ . ફુની વ- માણીત નકલ (ફોટા સાથે ુ)ં 
 

(ર) સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.13/08/2008ના ઠરાવ જુબ ુ ં કો ટુરના બેઝીક નોલેજ બાબત ુ ં
માણપ  

(3) એસ.સી./એસ.ટ ./એસ.ઇ.બી.સી. વગના ઉમદવારો માટ િત ગે ુ ં સ મ અિધકાર  વારા અપાયેલ 
માણપ  

(4) સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગમા ંસમાવેશ થતો ન હોવા ગે ુ ંિનયત 
ન નૂા ુ ંસામા જક યાય અને અિધકા રતા િવભાગના તા.27/04/2010ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ રિશ ટ-
4 ( જુરાતી)ના ન નૂામા ંતા.01/04/2015 થી તા.31/03/2016 ના સમયગાળાની આવકને યાને લઈ, 

તા.01/04/2016 થી તા.20/06/2016 તે ધુીના સમયગાળા ુ ંઉ ત વગમા ંસમાવેશ થતો ન હોવા ગે ુ ં
માણપ  અર મા ંદશા યા જુબના માણપ ના નબંર અને તાર ખવા ં લાવવા ુ ંરહશે. રાજય સરકારની 

નોકર ઓ માટ ુ ંપ રિશ ટ-4 મા ં જુરાતી માણપ  જ  મા ય ગણાશે. (  ન નુામા કઢાવેલ માણ 
પ  ક  ક  સરકારની નોકર યો માટ ુ ંહોય છે.  મા ય ગણાશે નહ ). 

 
(5) અર  પ કમા ંરમત ગમતની લાયકાત ધરાવતા હોવા ુ ંદશાવેલ ઉમેદવારોએ સામા ય વ હવટ િવભાગના 

તા.01/08/1990 ઠરાવના ન નુા જુબ (લ ક-2) મા ય રમત-ગમત ુ ં સ મ અિધકાર ુ ં માણપ  
લાવવા ુ ંરહશે. િનયત ન નુાના માણપ  મડંળની વેબસાઇટ ઉપર કુવામા ંઆવેલ છે. 
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 મ ન.ં(1) અને (ર) મા ંદશાવેલ માણપ ો તમામ ઉમેદવારોને લા  ુપડશે. જયાર મ ન.ં (3) થી (5)ના 
માણપ ો  ઉમેદવારોના ક સામા ંલા  ુપડતા હોય તે ઉમેદવારોએ લાવવાના રહશે. 

2. વ મુા ંઅસલ માણપ ોની ચકાસણી કાય મના થળે તાર ખ/સમય જુબ  તે ઉમેદવારોના સીર યલ નબંર 
દશાવેલ છે. તે જુબ તેમણે ફર યાત હાજર રહવા ુ ંછે.  

3. માણપ ોની ચકાસણી કાય મ થળે કોઇપણ ઉમેદવારની સાથે આવેલ વાલીઓને વેશ આપવામા ંઆવશે 
નહ . માણપ ોની ચકાસણી કાય મ થળે ઉમેદવારો વારા મોબાઇલના ઉ5યોગનો િતબધં છે.  

4. મ હલા ઉમેદવાર જો પરણત હોય અને અર  તેમજ માણપ ોના નામમા ંિવસગંતતા હોય તો લ ન ન ધણી 
માણપ /સરકાર  ગેઝેટ ક એફ ડવીટ ર ૂ કરવાના રહશે. 

5. િવધવા ઉમેદવાર નુ: લ ન ન કયા ગે સોગદંના ુ ંર ુ  ંકરવા ુ ંરહશે.  
6.   ઉમેદવારો સરકાર  સેવામા ં ફડર-કડરમા ંફરજો બ વતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ તેઓની કચેર /ખાતા ુ ં

નોકર મા ંજોડાયા તાર ખ/સમયગાળા ુ ં માણપ  સાથે લાવવા ુ ંરહશે.    
7.  અસલ માણપ ોની ચકાસણી માટ િનયત તાર ખ અને સમયે ઉમેદવાર હાજર ન હ રહ તો ઉમેદવારને 

"ગેરહાજર" ગણી યાદ માથંી ગેરહાજર ઉમેદવારનો બેઠક નબંર "કમી" કરવામા ંઆવશે અને ભિવ યમા ંઆ 
બાબતનો કોઈ હ  દાવો યાને લેવામા ંઆવશે નહ . તેની ખાસ ન ધ લેવી. અિનવાય કારણોસર (માદંગી ક 
કૌ ુંબીક મરણ) માણપ ોની ચકાસણી કાય મમા ંહાજર ન રહ  શકાય તેવા સજંોગોમા ંકારણોના રુાવા સાથે 
ઉમેદવારના ન કના વાલી (િમ  િસવાય) અસલ માણપ ો સાથે માણપ ોની ચકાસણી કાય મમા ંહાજર 
રહ  શકશે તથા આવા વાલીએ ઉમેદવાર ુ ંસમંિતપ  સાથે લાવવા ુ ંરહશે. (ન નુો લ ક-3)     

8.  ઉમેદવારોની પસદંગી તેમના અસલ માણપ ોની ચકાસણીને આધીન રહશે. ઉમેદવાર ર ૂ કરલ માણપ ો/ 
દ તાવેજોમા ંઅને ઉમેદવારની અર ની િવગતોમા ંજો કોઇ િવસગંતતા જણાશે તો આ બાબતે જુરાત ગૌણ 
સેવા પસદંગી મડંળ વારા  કોઇ િનણય કરવામા ંઆવે તે આખર  અને ઉમેદવારને બધંનકતા રહશે. 

9.  માણપ ોની ચકાસણી મા થી િનમ ૂકં માટનો કોઈ હ  આપોઆપ ઉમેદવારને મળ  જતો નથી. તેની 
સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી. હાલમા ંિનયત 4682 (ચાર હ ર છ સો યાસી) જ યાઓ સામે ુલ- 5885 
ઉમેદવારોને માણપ ોની ચકાસણી માટ બોલાવવામા ંઆવેલ છે, માણપ ોની ચકાસણી બાદ મડંળ ારા 
ુલ- 4682 ઉમેદવારોની પસદંગી યાદ  અને ુલ જ યાના ર0% ઉમેદવારોની કટગર  વાઈઝ િત ા યાદ  
તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

10.    માણપ ોની ચકાસણી માટની યાદ મા ંસમાવેશ થયેલ ઉમેદવારોમાથંી ઉપલ ધ જ યા માટ પયા ત લાયક  
ઉમેદવારો સી.એ.ન.ં 4310-4311/2010 િુનયન ઓફ ડ યા િવ ધ રમેશ રામ અને અ યના કસમા ંનામ. 
િુ મ કોટના કુાદાની અમલવાર ના કારણે તેમજ ગેરહાજર રહતા ંતથા ગેરલાયક ઠરતા ંઉમેદવારોને કારણે 

વ  ુઉમેદવારો બોલાવેલ હોવા છતા ંઉપલ ધ ન હ થાય તો વોલીફાય થયેલ પરં  ુડો મેુ ટ વેર ફ કશન 
માટ ન હ બોલાવેલ ઉમેદવારોની યાદ માથંી મેર ટના ધોરણે  તે કટગર ની જ ર યાત જુબ વધાર ઉમેદવારો 
બોલાવવામા ંઆવશે અને તેઓની  તે કટગર ની ખાલી જ યા ઉપર ફાળવણી ગે કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે 
અને ઉ ત કુાદાની અમલવાર ને કારણે માણપ ોની ચકાસણી માટ બોલાવેલ ઉમેદવારો પસદંગી યાદ / 
િત ાયાદ માથંી બહાર પણ નીકળ  શકશે  બાબતની ખાસ ન ધ લેવી. 

11.    માણપ ોની ચકાસણી માટ મડંળની વેબસાઇટ પરની યાદ મા ં ઉ લેખીત પસદંગી/ િત ાયાદ મા ં
સમાવવાપા  સભંિવત તમામ ઉમેદવારોને પ થી ણ કરલ છે.પરં  ુ  ક સામા ંઉમેદવારને પ  ન મળે 
તો પણ સબંિંધત ઉમેદવાર વેબસાઇટમા ંદશા યા માણે માણપ ોની ચકાસણી માટ િનયત સમય અને 
તાર ખે મડંળની કચેર  ખાતે હાજર થવા ુ ંરહશે. 

12.    વેર ફ કશન સમયે ઉમેદવાર ભરવાના થતા ંખાતા પસદંગી માટના પ કના ન નુા માટ અહ  લીક કરો. (લ ક 
નબંર.4) 

13.      ઉપલ ધ જગાઓની મા હતી દશાવ ુ ંઅ તન કરલ પ ક દરરોજ સાં  મડંળની વેબસાઇટ પર જોવા મળશે. 
 

------------ 
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-: ઉમેદવારો માટની અગ યની ચુનાઓ :- 

1. તમામ ઉમેદવારો માટની ચૂનાઃ 
(1)  તમામ ઉમેદવારોએ ઉ5રોકત થળે નીચેના અસલ માણપ ો /દ તાવેજો  અને તેનો  વ- મા ણત 1 ઝેરો   સેટ  તેમજ    
      પાસપોટ સાઇઝનો એક ફોટો અ કુ સાથે લાવવાના રહશે.  
      (ક) ધોરણ-12ની માકશીટ અથવા માણપ   
      (ખ) ધોરણ-10ની માકશીટ અથવા માણપ  

      (ગ) શાળા છોડયા ુ ં માણપ  

  (ર)  સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.13/08/2008ના ઠરાવ જુબ ુ ંકો ટુરના બેઝીક નોલેજ બાબત ુ ં માણપ  

  (3)  એસ.સી./એસ.ટ ./એસ.ઇ.બી.સી. વગના ઉમદવારો માટ િત ગે ુ ંસ મ અિધકાર  વારા અપાયેલ માણપ  

  (4)  સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગમા ંસમાવેશ થતો ન હોવા ગે ુ ંિનયત ન નૂા ુ ં  
 સામા જક યાય અને અિધકા રતા િવભાગના તા.27/04/2010 ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ રિશ ટ-4 ( જુરાતી) ના   
ન નૂામા ંતા.01/04/2014 થી તા.31/03/2015 ના સમયગાળાની આવકને યાને લઈ, તા.01/04/2015 થી  
અર  કરવાની છે લી તા.16/11/2015 ધુીના સમયગાળા ુ ંઉ ત વગમા ંસમાવેશ થતો ન હોવા ગે ુ ં માણપ   
અર મા ંદશા યા જુબના માણપ ના નબંર અને તાર ખવા ં લાવવા ુ ંરહશે. રાજય સરકારની નોકર ઓ માટ ુ ં 
પ રિશ ટ-4 જુરાતી માણપ  જ  મા ય ગણાશે. (  ન નુામા કઢાવેલ માણપ  ક  ક  સરકારની નોકર ઓ  
માટ ુ ંહોય છે.  મા ય ગણાશે નહ ) 

(5) િવકલાગં ઉમેદવારોએ સામા ય વ હવટ િવભાગના તા.01/12/2008 ના પ રપ  માકં:પરચ/102008/469540/ગ-2 થી      
      િનયત થયેલ િુ ટ ડ ટ/િસવીલ સ ન ુ ંતબીબી માણપ  ર ૂ કરવા ુ ંરહશે. 
(6) અર પ કમા ંરમતગમતની લાયકાત ધરાવતા હોવા ુ ંદશાવેલ ઉમેદવારોએ સામા ય વહ વટ િવભાગના તાર ખ:01/08/1990 ના ઠરાવના ન નુા જુબ 

મા ય રમતગમત ુ ંસ મ અિધકાર ુ ં માણપ  લાવવા ુ ંરહશે. િનયત ન નૂાના માણપ  મડંળની વેબસાઇટ પર કુવામા ંઆવેલ છે.  
(7) ઉમેદવાર Ex. Serviceman હોય તે ક સામા ં  તે ખાતા તરફથી ઇ  ુકરલ Discharge Book અને ઓળખપ  લાવવાના રહશે. 

 
 

મ ન.ં(1) અને (ર) મા ંદશાવેલ માણપ ો તમામ ઉમેદવારોને લા  ુપડશે. જયાર મ ન.ં (3) થી (7)ના માણપ ો  ઉમેદવારોના ક સામા ંલા  ુપડતા 
હોય તે ઉમેદવારોએ લાવવાના રહશે. 
 

2. વ મુા ંઅસલ માણપ ોની ચકાસણી કાય મના થળે તાર ખવાર/સમય જુબ  તે ઉમેદવારોના સીર યલ નબંર દશાવેલ છે. તે જુબ તેમણે ફર યાત હાજર 
રહવા ુ ંછે.  

3 “બનસચવાલય કાર ુન અને સચવાલય સેવાના ંઓફસ આિસ ટ ટ” ની ફાળવણી સદંભ ઉમેદવાર કાય મના થળે ઉપલ ધ જ યાઓ પૈક  પસદંગી 
દશાવવાની રહશે. માણપ ો ચકાસણીના ં  તે દવસે ઉપલ ધ જ યાઓ માણે ઉમેદવાર દશાવેલ પસદંગી / ેફર સ આખર  અને તેને બધંનંકતા રહશે, મા ં
પાછળથી કોઇપણ તબ ે ફરફાર કર  શકાશે નહ .  યાને લઇ બુજ કાળ વુક પસદંગી / ેફર સ દશાવવાના રહશે. માણપ ોની ચકાસણી થળે કોઇપણ 
ઉમેદવારની સાથે આવેલ વાલીઓ ને વેશ આપવામા ંઆવશે નહ . માણપ ોની ચકાસણી કાય મ થળે ઉમેદવારો ારા મોબાઇલના ંઉપયોગનો િતબધં છે.  

4 ઉમેદવાર પોતા ુ ંકોઇપણ એક આઇડ ટ  ફૂ  ુક ાઇવ ગ લાઇસ સ, ૂટંણીકાડ, આધારકાડ  ક પાનકાડ અ કૂ સાથે લાવવા ુ ંરહશે તેમજ તેની 1 ઝેરો  નકલ 
વ- મા ણત કર  આપવાની રહશે.  

5. મ હલા ઉમેદવાર જો પરણત હોય અને અર  તેમજ માણપ ોના નામમા ંિવસગંતતા હોય તો લ ન ન ધણી માણપ /સરકાર  ગેઝેટ ક એફ ડવીટ ર ૂ કરવાના 
રહશે. 

6. િવધવા ઉમેદવાર નુ: લ ન ન કયા ગે સોગદંના ુ ંર ુ  ંકરવા ુ ંરહશે.  
7.  ઉમેદવારો સરકાર  સેવામા ં ફડર કડરમા ંફરજો બ વતા હોય તેવા ઉમેદવારોએ તેઓની કચેર /ખાતા ુ ંનોકર મા ંજોડાયા તાર ખ/સમયગાળા ુ ં માણપ  સાથે 

લાવવા ુ ંરહશે.    
8. અસલ માણપ ોની ચકાસણી માટ િનયત તાર ખ અને સમયે ઉમેદવાર હાજર ન હ રહ તો ઉમેદવારને "ગેરહાજર" ગણી યાદ માથંી ગેરહાજર ઉમેદવારનો બેઠક 

નબંર "કમી" કરવામા ંઆવશે અને ભિવ યમા ંઆ બાબતનો કોઈ હ  દાવો યાને લેવામા ંઆવશે નહ . તેની ખાસ ન ધ લેવી. અિનવાય કારણોસર માણપ ોની 
ચકાસણી કાય મમા ંહાજર ન રહ  શકાય તેવા સજંોગોમા ંકારણોના રુાવા સાથે ઉમેદવારના ન કના (િમ  િસવાય) વાલી અસલ માણપ ો સાથે માણપ ોની 
ચકાસણી કાય મમા ંહાજર રહ  શકશે તથા આવા વાલીએ ઉમેદવાર ુ ંસમંિતપ ક  સાથે લાવવા ુ ંરહશે. (ન નુો લ ક-2)     

9. ઉમેદવારોની ફાળવણી તેમના અસલ માણપ ોની ચકાસણીને આધીન રહશે. ઉમેદવાર ર ૂ કરલ માણપ ો / દ તાવેજોમા ંઅને  ઉમેદવારની અર ની િવગતોમા ં
જો કોઇ િવસગંતતા જણાશે તો આ બાબતે જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ વારા  કોઇ િનણય કરવામા ંઆવે તે આખર  અને ઉમેદવારને બધંનકતા રહશે. 

10. માણપ ોની ચકાસણી મા થી િનમ ૂકં માટનો કોઈ હ  આપોઆપ ઉમેદવારને મળ  જતો નથી. તેની સબંિંધત ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી. હાલમા ંિનયત 4682 
(ચાર હ ર છ સો યાસી) જ યાઓ સામે ુલ- 5885 ઉમેદવારોને માણપ ોની ચકાસણી માટ બોલાવવામા ંઆવેલ છે, માણપ ોની ચકાસણી બાદ મડંળ ારા 
ુલ 4682 ઉમેદવારોની પસદંગી યાદ  અને ુલ જગાના ર0% ઉમેદવારોની કટગર  વાઈઝ િત ા યાદ  તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

 

---------------- 


