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�જુરાત રા�ય નાગ�રક �રુવઠા િનગમ લી., ગાધંીનગર દ્વારા વગર્-૩ ની આસીસ્ટન્ટ/આસીસ્ટન્ટ ડ�પો 

મેનેજરની �હ�રાત ક્રમાકં.GSCSCL/201819/6 થી �ુલ ૯૫ જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટ� 

તા.૨૯/૦૫/૨૦૧૯ ના રોજ િવિવધ વતર્માનપત્રોમા ં�હ�રાત પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. સદર �હ�રાત 

સદંભ� તા.૨૨/૦૯/૨૦૧૯ ના રોજ સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા લેવામા ંઆવેલ હતી. આ પર�ક્ષાની ફાઈનલ આન્સર-

ક� ના આધાર� �ુલ જગ્યાના ત્રણ ઘણા ઉમેદવારોને કોમ્પ્�ટુર કૌશલ્ય કસોટ� (CCC) તથા પ્રમાણપત્રોની 

ચકાસણી માટ� નીચે દશાર્વેલ સ્થળ તથા સમય પત્રક �જુબ હાજર રહ�વા જણાવવામા ંઆવે છે. 

સ્થળ :- એલ.ડ�.આર.પી. ઈન્સ્ટ�ટ�ટુ ઓફ ટ�કનોલો� એન્ડ ર�સચર્ 

         "ખ-૫" પાસે, સેક્ટર-૧૫, ગાધંીનગર.    
 

પર�ક્ષા બેઠક ક્રમાકં : 

મા� સૈિનક :- 

તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૦   સમય: બપોર� ૧૨:૦૦ કલાક� 
6006657 6010223 6020045 6021389 6032180 6037165 6041759 6048131 6052569 

6006855 6015435 6020307 6026026 6033359 6041295 6045923 6049105 6052677 

6009473 6019269 6020814 6029898 6034621 6041637 6046789 6052447 6052848 
 

શા�રર�ક અશક્ત :-  

તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૦   સમય: બપોર� ૧૨:૦૦ કલાક� 
6013873 

 
6038041 

 
6040765 

 
6040782 

 
6054771 

 
 

ઉમેદવારને આ સાથે સામેલ પ�રિશષ્ટ-૧ �જુબના અને અતે્રની �હ�રાત વખતે વેબસાઈટ ઉપર િનગમ દ્વારા 

પ્રિસધ્ધ કરાયેલ મા�હતી ��ુસ્તકા �જુબના અસલ દસ્તાવે� પ્રમાણપત્રો તથા તેની બે સ્વપ્રમા�ણત નકલો 

(ઝેરોક્ષ નકલો) સાથે જણાવેલ તાર�ખ, સ્થળ તથા સમયે �બ�મા ંહાજર રહ�વા આથી જણાવવામા ંઆવે છે. 

            

                       મેનેજર(પસ�નલ) 

  



પ�રિશષ્ ટ-૧:: 

::પ્રમાણપત્રો/દસ્ તાવેજો ર�ુ કરવા માટ�� ુ ંઅર� ફોમ�::  

પ્રિત, 

મેનેજરશ્રી(પસ�નલ), 

�.ુરા.ના.�.ુિનગમ �લ.,  

સેકટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર. 
 

સવંગર્ : આસીસ્ટંટ / આસીસ્ટંટ ડ�પો મેનેજર  

પર�ક્ષા ક્રમાકં : .................................    

ઉમેદવાર�ુ ંનામ : ............................................................................................ 

મોબાઈલ નબંરઃ..........................................ઈ-મેઈલ : ...................................... 

સરના� ુ: ......................................................................................................... 

�િત : ��ુષ   સ્ ત્રી   

ક�ટ�ગર� :- જનરલ      આ.ન.વ.   એસ.સી.     એસ.ટ�.          એસ.સી.બી.સી.       

�ુ ંનીચે સહ� કરનાર નીચે �જુબના અસલ પ્રમાણપત્રો  તથા તેની સ્ વ પ્રમા�ણત બે ઝેરોક્ષ નકલો આ સાથે ર�ુ ક� ં�.ં(નીચેની 

િવગતમા ંજયા ંઉમેદવારને લા� ુપડ� ુ ંન હોય ત્ યા ં'' લા� ુપડ�ુ ંનથી.''લખવા�ુ ંરહ�શે.) 

ક્રમ િવગત 0જ�ર� પ્રમાણપત્ર/ દસ્ તાવેજની િવગત 

ર�ુ 

કર�લ 

છે? 

હા/ના 

૧ ઓળખ િવિધ 
ફોટા સાથે�ુ ં આઈ.ડ�. �ફુ (ઈલેકશન કાડર્, ડ્રાઈવ�ગ લાઈસન્ સ, 

પાનકાડર્, આધારકાડર્) તથા તેની ઝેરોક્ષ નકલ.(ગમે તે એક) 
 

ર જન્ મ તાર�ખ 
SSC બોડર્ દ્વારા આપવામા ંઆવેલ પ્રમાણપત્ર ક� �મા ંજન્ મ તાર�ખ 

દશાર્વેલ હોય.  
 

૩ 
સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત 

�િત�ુ ંપ્રમાણપત્ર 
માન્ યતા પ્રાપ્ ત પ્રમાણપત્ર.  

૪ નોન�ક્રમીલીયર પ્રમાણપત્ર 

સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક પછાત �િતનાઉમેદવાર તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ 

થી અર� કયાર્ની છેલ્ લી તાર�ખ �ધુીમા ં ઈસ્ � ુ થયેલ નોન-

�ક્રમીલીયર પ્રમાણપત્ર પ�રિશષ્ ટ ન�નુા '' ક'' �જુબ �જુરાતીમા ં

આવ�ુ ંપ્રમાણપત્ર બીડ�ુ.ં (�ગે્ર� �ુ ંએને�ચર-''A'' માન્ ય નથી.)  

 

પ 
અ��ુ�ૂચત�િત/અ��ુ�ૂચતજન�િત 

�ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર 
માન્ યતા પ્રાપ્ ત પ્રમાણપત્ર.  

૬ 
આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ના 

ઉમેદવારો 

આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ના ઉમેદવારોએ સામા�ક ન્ યાય અને 

અિધકાર�તા િવભાગના તા.૧૧/૦ર/ર૦૧૯ ના ઠરાવથી િનયત 

થયેલ પ્રમાણપત્ર ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે. આ પ્રમાણપત્ર 

 

 

   

અર�મા ં

દશાર્વેલો 

ફોટો અહ� 

ચોટાડવો 

 

 

 



 
 
ઉપરોકત તમામ િવગતો માર� �ણ �જુબ સાચી છે, મારા ઘ્ વારા ર�ુ કરાયેલ તમામ પ્રમાણપત્રો/દસ્ તાવેજો જો ચકાસણી દરમ્ યાન 

બનાવટ�/અયોગ્ ય મા�મુ પડશે તો માર� સામે ભારતીય ફોજદાર� ધારા હ�ઠળ કાયર્વાહ� થઈ શકશે તે બાબતથી �ુ ંવાક�ફ � ંઅને 

આ બાબત ઘ્ યાનમા ંરાખ્ યા બાદ તમામ આધાર �રુાવા/પ્રમાણપત્રો ચોકકસાઈ�વૂર્ક ખાત્રી કયાર્ બાદ મ� ર�ુ કર�લ છે.  
 

 
તાર�ખ :- ................       ઉમેદવારની સહ�ઃ-...................................... 

સ્ થળ :-  ..................     નામઃ-........................................................... 

તા.૦૧/૦૪/ર૦૧૯ થી અર� િસ્ વકારવાની છેલ્ લી તાર�ખ �ધુીમા ં

મેળવે� ુહો�ુ ંજોઈએ.   

૭ મા� સૈિનક�ુ ંપ્રમાણપત્ર માન્ યતા પ્રાપ્ ત પ્રમાણપત્ર તથા ડ�સ્ ચા� �કુની નકલ.  

૮ 
શા�રર�ક ખોડખાપણ �ગે�ુ ં

પ્રમાણપત્ર 
માન્ યતા પ્રાપ્ ત પ્રમાણપત્ર.  

૯ િવધવા મ�હલા ઉમેદવાર 
(૧) પિતનો મરણનો દાખલો. 

(ર) �નુઃ લગ્ન કયાર્ નથી તેવી એફ�ડ�વીટ 
 

૧૦ રમતગમત �ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર 

સરકાર� ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪-ગ-ર, 

તા.રપ/0ર/૮૦મા ં િનયત કયાર્ �જુબના સ�ાસક્ષમ અિધકાર�શ્રી 

પાસેથી િનયત ન�નુામા ંમેળવેલ પ્રમાણપત્ર. 

 

૧૧ 
સરકાર� નોકર� કરતા ંઉમેદવારો 

માટ� 

સરકાર� કમર્ચાર�ના �કસ્ સામા ં �બ� �લુાકાતના સમયે સક્ષમ 

અિધકાર� ઘ્ વારા િનયત ન�નુામા ંઆપવામા ંઆવેલ      "ના-

વાધંા પ્રમાણપત્ર" ની નકલ અ�કુ ર�ુ કરવાની રહ�શે. અન્ યથા 

�બ� �લુાકાતમા ંપ્રવેશ મળશે ન�હ.(સામાન્ ય વહ�વટ િવભાગના 

તા.૦૮.૧૧.૧૧૮૯ ના પ�રપત્રથી િનયત થયેલ ન�નુા �જુબ) 

 

૧ર 
જો ઉમેદવાર� નામ/અટકમા ંફ�રફાર 

કરાવેલ હોય તો 
ગેઝટેમા ંપ્રિસઘ્ ધ થયેલ નામ/અટકમા ંફ�રફાર સાથેની નકલ.  

૧૩ શૈક્ષ�ણક લાયકાત �ગેનાપ્રમાણપત્ર 

(૧) તમામ ઉમેદવારો માટ� ધોરણ-૧ર (HSC) પાસ�ુ ંપ્રમાણપત્ર.  

(૨) માન્ય �િુનવસ�ટ�ની કોઇ૫ણ િવદ્યાશાખાની બી� વગર્મા ં�ણૂર્       

સમયના અભ્યાસક્રમની સ્નાતક પદવી  
 

૧૪ કોમ્પ્�ટુર �ગેની �ણકાર�. 

ઉમેદવાર ડ�પાટર્ મેન્ ટ ઓફ ઈલકેટ્રોનીક એક્ર�ડ�શન ઓફ કોમ્ પ્ �ટુર 

કોસ�સ (DOEACC) સોસાયટ�ના કોસર્ ઓન કોમ્ પ્ �ટુર કનસેપ્ ટ 

(CCC) સમકક્ષ અથવા િનગમ/સરકાર ઘ્ વારા વખતોવખત નકક� 

થતા ધોરણો �જુબની કોમ્ પ્ �ટુર એપ્ લીક�શનની પાયાની �ણકાર� 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

 


	જરૂરી પ્રમાણપત્ર/ દસ્તાવેજની વિગત

