અગત્યની સુચના

લ ખાતાના િસપાઈ (પુ ષ અને મિહલા) સંવગર્ના ઉમેદવારોના અસલ પર્માણપતર્ોની
ચકાસણીના પર્થમ તબકકામાં ડી કવોલીફાઈડ થયેલ ઉમેદવારોને કારણે ફેરફાર થયેલ પર્ોિવઝનલ
ુ ર આ
મેરીટ યાદીઓ મુજબ આખરી પસંદગી યાદી અને પર્િતક્ષા યાદીઓ તૈયાર કરવાના હેતસ
યાદીઓમાં સમાવેશ કરવા પાતર્ ઉમેદવારોની યાદી તેમજ પર્માણપતર્ોની ચકાસણી માટે અગાઉ
પર્થમ તબકકામાં બોલાવેલ ઉમેદવારો પૈકી ગેરહાજર રહેલ ઉમેદવારોની યાદી આ વેબસાઈટ ઉપર
પર્િસ કરવામાં આવેલ છે . સંબિં ધત ઉમેદવારોએ નીચેની સુચનાઓ ધ્યાને લેવા જણાવવામાં આવે
છે .
(૧) આ વેબસાઈટ ઉપર પર્િસ કરવામાં આવેલ યાદીઓ ઉમેદોવારોના અસલ પર્માણપતર્ની
ચકાસણીના કાયકર્
ર્ મ માટે ઉપિ થત રહેવા મ ૂકવામાં આવેલ છે .
(૨) પર્માણપતર્ોની ચકાસણી બાદ ભરતીબોડર્ ારા આખરી પસંદગી/ પર્િતક્ષા યાદી હવે પછી પર્િસ
કરવામાં આવશે. ની ઉમેદવારોને ન ધ લેવા જણાવવામાં આવે છે .
(૩) આ યાદી મુજબના ઉમેદવારોને જ તેઓએ ઓનલાઈન કરે લ અરજીમાં દશાર્વેલ િવગતોની
ખરાઈ માટે અસલ પર્માણપતર્ોની ચકાસણી માટે તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૩ ના રોજ બોલાવવામાં
આવેલ છે .
અંગેના પતર્ો ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજીમાં દશાર્વેલ સરનામે પો ટ કરવામાં
આવેલ છે . તે મુજબ ઉમેદવારે અિધક પોલીસ મહાિનદે શક અને લોના ઈન્ પેકટર જનરલની
કચેરી,
લભવન, સુભાષિબર્જ સકર્લ પાસે, કે શવનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૨૭ ખાતે
પર્માણપતર્ોની ચકાસણી માટે અસલ પર્માણપતર્ો અને તેની પર્માિણત નકલો સિહત અચ ૂકપણે
બ ઉપિ થત થવાનું રહેશે.
(૪) યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારો પૈકી કોઈ ઉમેદવારને પો ટ ારા પતર્ ન મળે લ હોય તો
આવા ઉમેદવારોએ પણ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૩ ના રોજ બ આવી પર્માણપતર્ોની ચકાસણી કરાવી
લેવા જણાવવામાં આવે છે .
(પ) આ વેબસાઈટ ઉપર પર્િસ કરવામાં આવેલ પર્ોિવઝનલ મેરીટ યાદીઓ ફકત ઉમેદવારોએ
ઓનલાઈન અરજી કરે લ િવગતોની ખરાઇ માટે અસલ પર્માણપતર્ોની ચકાસણી કરવાના તેમજ
આખરી પસંદગી યાદી અને પર્િતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાના હેત ુ માટે પર્િસ કરવામાં આવેલ છે .
થી કોઇપણ ઉમેદવારે પોતાને પર્િસ કરે લ આ યાદીઓથી સદર સંવગર્માં પસંદગી મળે લ
છે . તેમ માનવાને રહેશે નિહ.
(૬) પર્માણપતર્ોની ચકાસણી માટે અગાઉ પર્થમ તબકકામાં બોલાવેલ ઉમેદવારો પૈકી ગેરહાજર
રહેલ ઉમેદવારોને અસલ પર્માણપતર્ોની ચકાસણી માટેની અંિતમ તક આપવામાં આવે છે અને
આવા ઉમેદવારોએ પણ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૩ના રોજ પર્માણપતર્ોની ચકાસણી કરાવવા બ
ઉપિ થત રહેવા જણાવવામાં આવે છે .
(૭) પર્માણપતર્ો ચકાસણી માટે આ અંિતમ તબકકો હોય, ગેરહાજર રહેનાર ઉમેદવારને આખરી
પસંદગી યાદીમાંથી કમી કરવામાં આવશે. ની ઉમેદવારોને ન ધ લેવા જણાવવામાં આવે છે .

(૮) ચકાસણી અથેર્ રજૂ કરવાના અસલ પર્માણપતર્

(૧) ધોરણ Ð ૧૨ અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાની અસલ માકર્શીટ
(૨) શાળા છોડયા અંગેન ું (લીવીંગ સટ ફીકેટ) અસલ પર્માણપતર્
(૩) જાિત અંગેન ું અસલ પર્માણપતર્ (ST, SC, SEBC કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે)
(૪) ઉન્નત વગર્માં સમાવેશ ન થતો હોવાનું વષર્ ૨૦૧૨-૧૩ની વાિષર્ક આવકના આધારે માચર્૨૦૧૩ પછી સક્ષમ અિધકારી

ારા ઈ યુ થયેલ નોન િકર્મીલેયર અસલ સટ ફીકેટ (SEBC

કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે )
(૫) એન.સી.સી. “સી” સટ ફીકે ટ અસલ (તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૨ પુ ષ ઉમેદવારો માટે અને તા.૨૦૧૦-૨૦૧૨ મિહલા ઉમેદવારો માટે કે તે પહેલા મેળવેલ), જો મેળવેલ હોય તો
(૬) રક્ષાશિકત યુિનવર્સીટીમાંથી ડીગર્ી/ડીપ્લોમા અભ્યાસનું (તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૨ પુ ષ ઉમેદવારો
માટે અને તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૨ મિહલા ઉમેદવારો માટે કે તે પહેલા મેળવેલ) મેળવેલ વગર્
દશાર્વત ું અસલ સટ ફીકેટ, જો મેળવેલ હોય તો.

