નિયામકશ્રી, ન્યાય સહાયક નિજ્ઞાિિી કચેરી, ગાાંધીિગર

કામચલાઉ પસાંદગી યાદીમાાં સમાનિષ્ટ ઉમેદિારોિા પ્રમાણપત્ર ચકાસણી અંગે
અગત્યિી જાહેરાત

નિયામકશ્રી, ન્યાય સહાયક નિજ્ઞાિ પ્રયોગશાળા ગુ.રા.િા સંિગગ- ૩િી જાહેરાત ક્રમાંક
1/2016 થી 16/16 માટેિી ભરતી બોર્ગ દ્વારા યોજાયેલ ભાગ-૧િી લેખિત પરીક્ષા માહે
જુલાઈ-2017 અિે ઓગષ્ટ-2017માં યોજાયેલ હતી તેિા પરરણામિા આધારે ભાગ૨િી કોમ્પ્યુટર કૌશલ્યિી પરીક્ષામાં ઉત્તીણગ થયેલ ઉમેદિારોમાંથી મેરીટ આધારીત
કામચલાઉ પસંદગી યાદીમાં સમાનિષ્ટ ઉમેદિારોિા બેઠક
િંબર http://www.dfs.gujarat.gov.in લીંક (LINK) ઊપર કલીક કરિાથી જોઇ
શકાશે.

આથી આ કામચલાઉ પસંદગી યાદીમાં સમાનિષ્ટ દરે ક ઉમેદિારોિે િીચે દશાગવ્યા
મુજબિી તારીિ-સમયે િીચે દશાગિલ
ે પ્રમાણપત્રો સરહત (લાગુ પર્તા હોય તે) (અસલ
પ્રમાણપત્ર સરહત) ચકાસણી માટે નિયામકશ્રી, ન્યાય સહાયક નિજ્ઞાિ પ્રયોગશાળા,
ગાંધીિગરિી કચેરીએ અચ ૂક હાજર રહેિા જણાિિામાં આિે છે . જો પ્રમાણપત્ર
ચકાસણીિી નિયત તારીિ-સમયે કોઈ ઉમેદિાર ગેરહાજર રહેશે તો સંબનં ધત ઉમેદિારે
તેિી ઉમેદિારી કાયમીપણે પાછી િેંચી લીધી હોિાનુ ં ગણાશે અિે ત્યારપછી તે
બાબતમાં કોઈપણ દાિો અથિા નિિાદ ગ્રાહ્ય રાિિામાં આિશે િહીં તેિી સિે
ઉમેદિારોએ િાસ િોંધ લેિી. િધુ મારહતી માટે નિભાગિી
િેબસાઈટ http://www.dfs.gujarat.gov.in જોિી.

કામચલાઉ
પસંદગી યાદી પ્રમાણપત્ર
જાહેરાત ક્રમાંક સંિગગન ુ ં િામ

મુજબ

ચકાસણીિી

ઉમેદિારોિી

તારીિ

સમય

સંખ્યા
01/201617
05/201617
09/201617
02/201617
06/201617
10/201617
14/201617

Scientific Assistant Class
23
III Chemistry
Laboratory Technician
14
Class III Chemistry Group
Laboratory Assistant Class
15
III Chemistry Group
Scientific Assistant Class
21
III Biology
Laboratory Technician
5
Class III Biology Group
Laboratory Assistant Class
12
III Biology
Store Keeper Class III

26/03/2018

11:00 to
2:00

3:00 to
6:00
11:00 to
27/03/2018
2:00
26/03/2018

3

Assistant Examiner of
16/2016Question Document Class 2
17
III
Scientific Assistant Class
2
04/2016- III PSYCHOLOGY
17
08/2016- Laboratory Technician
1
17
Class III PSYCHOLOGY
12/2016- Laboratory Assistant Class
2
17
III PSYCHOLOGY
03/2016- Scientific Assistant Class
24
17
III Physics
07/2016- Laboratory Technician
3
17
Class III Physics Group
11/2016- Laboratory Assistant Class
7
17
III Physics Group
13/2016- Searcher Class III (Finger
11
17
Print Bureau)
15/2016- Junior Expert, Class III,
20
17
Finger Print Bureau

27/03/2018

3:00 to
6:00

28/03/2018

11:00
to2:00

28/03/2018

3:00 to
6:00

ઉમેદિારે રજૂ કરિાિા પ્રમાણપત્ર (અસલ + ૨(બે) પ્રમાણણત િકલો)
1. શાળા છોર્યાનુ ં પ્રમાણપત્ર
2. જાહેરાતમાં દશાગવ્યા મુજબિી શૈક્ષખણક લાયકાતિા પ્રમાણપત્રો તથા અન્ય
લાયકાત/અનુભિ અંગેિા પ્રમાણપત્રો
3. જાનત અંગેન ુ સક્ષમ સત્તાનધકારીશ્રી દ્વારા ઇસ્યુ કરે લ પ્રમાણપત્ર (લાગુ પર્તુ હોય
તો)
4. સામાજીક શૈક્ષખણક પછાત િગગિા ઉમેદિોરિા રકસ્સામાં જાહેરાતમાં દશાગવ્યા
મુજબ િોિ-રક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર
5. શારીરીક અશક્તતા ધરાિતા ઉમેદિારોિા રકસ્સામાં નસનિલ સર્જિનુ ં નિયત
પ્રમાણપત્ર
6. માજી સૈનિક કેટેગરી ધરાિતા ઉમેદિારોિા રકસ્સામાં માજી સૈનિક હોિા અંગેિા
આધાર પુરાિા તથા પ્રમાણપત્ર
7. નિધિા ઉમેદિારોિા રકસ્સામાં નિધિા હોિા અંગેિા પ્રમાણપત્રો તથા પુિઃ લગ્િ
કરે લ િથી તે અંગેન ુ ં સંબનં ધત મામલતદારશ્રીનુ ં પ્રમાણપત્ર
8. કોમ્પ્યુટર અંગેિા બેઝીક િોલેજ ધરાિતા હોિા અંગેિા પ્રમાણપત્રો
9. તાજેતરિા પાસપોટગ સાઈઝિા બે ફોટા
10.

રમતગમતિા ઉમેદિોરાિા રકસ્સામાં જાહેરાતમાં દશાગવ્યા મુજબિા નિયત

િમુિામાં જરૂરી પ્રમાણપત્ર

11.

ઉમેદિારે પોતાનુ ં કોઇપણ એક આઇર્ેન્ટીટી પ્રુફ જેવું કે ડ્રાઇિીંગ

લાઇસન્સ, ચટં ૂ ણી કાર્ગ , આધારકાર્ગ કે પાિકાર્ગ લાિિાનુ ં રહેશે તેમજ ૧ ઝેરોક્ષ
િકલ સ્િ-પ્રમાખણત કરી આપિાિી રહેશે.
12.

જે ઉમેદિારો સરકારી સેિામાં ફરજો બજાિતા હોય તેિા ઉમેદિારોએ

તેઓિી કચેરી/િાતાનુ ં િોકરીમાં જોર્ાયા તારીિ/ સમયગાળાનુ ં પ્રમાણપત્ર
સાથે લાિિાનુ ં રહેશે.
13.

જાહેરાતક્રમાંક : ૧૩/૨૦૧૬ સચગર, િગગ-૩(રફિંગરનપ્રન્ટ બ્યુરો) તથા

જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫/૨૦૧૬ (રફિંગરનપ્રન્ટ બ્યુરો)માં પસંદગી પામેલ ઉમેદિારોએ
જાહેરાતમાં દશાગવ્યા મુજબનુ ં તબીબી પ્રમાણપત્ર સાથે લાિિાનુ ં રહેશે.

પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટે હાજર રહેિાન ાં સ્થળ
નિયામક, ન્યાય સહાયક નિજ્ઞાિિી કચેરી, ગજરાત રાજય,
સેકટર-૧૮/એ, પોલીસ ભિિ પાસે, ગાાંધીિગર.

હેલ્પલાઈિ િંબર : 079-23256390 (કામકાજિા રદિસો અિે કચેરી સમય
દરમ્પયાિ)

સ્થળ : અમદાિાદ
નિયામક

તારીિ : 20-03-2018
નિજ્ઞાિિી કચેરી,
ગુજરાત રાજય

ન્યાય સહાયક

