Gujarat Public Service Commission
PROVISIONAL RESULT
List (Second) of Eligible Candidates for Application
Scrutiny
Advertisement No. 46/2016-17
વંચાણે લીધી: આયોગની તા.15.05.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
1. ગૃહ વિભાગ હસ્તકની ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાન કચેરી હેઠળની સાયન્ન્િફીક ઓફીસર (ભૌવતક),
સામાન્ય રાજ્ય સેિા,િગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરિા માિે જાહેરાત ક્રમાાંક: 46/2016-17ના
સાંદભગમાાં આયોગ દ્વારા તા.01.01.2017ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથવમક કસોિીના આધારે
તા.15.05.2017ની યાદી થી અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 32 ઉમેદિારોની યાદી પ્રવસધ્ધ
કરિામાાં આિેલ હતી. આ ઉમેદિારોની અરજીઓની ચકાસણી બાદ આયોગના તા.14.10.1986ના
કચેરી હક
ુ મથી વનયત માપદાં ડ મુજબ રૂબરૂ મુલાકાત માિે પાત્ર પુરતા ઉમેદિારો ન મળતાાં મેરીિ
યાદી મુજબ િધુ 13 બેઠક નાંબરોની બીજી યાદી નીચે મુજબ પ્રવસધ્ધ કરિામાાં આિે છે . આ
માપદાંડો/ધોરણો રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર સફળ ઉમેદિારોની આખરી યાદી પહેલાના તબક્કાની
કાયગિાહીના ભાગ રૂપે છે .
2. અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેિેગરીિાઇઝ ઉમેદિારોના બેઠક નાંબરો નીચે મુજબ છે .
(1) બિન અનામત (કોમન)

101000056

101000057

101000130

101000078

101000113

101000123

TOTAL = 6

(2) બિન અનામત (મહિલા)

101000002

101000040

TOTAL = 2

(3) સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન)

101000033

101000050

101000058

101000063

101000094

TOTAL = 5
4.

નોંધ:
(1) આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009 તથા તા.29-04-2017ના કચેરી
હુકમથી દરે ક કેિેગરીની અનુભિ િગરની/અનુભિ િાળી જગ્યાઓ સામે અરજી
ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદિારોની સાંખ્યા માિે માપદાં ડ વનયત કરિામાાં આિેલ છે . તદનુસાર,
કામચલાઉ પરરણામ પ્રવસધ્ધ કરિામાાં આિે છે .

(2) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી દરે ક કેિેગરીની જગ્યાઓ સામે રૂબરૂ મુલાકાતને
પાત્ર ઉમેદિારોની સાંખ્યા માિે માપદાં ડ વનયત કરિામાાં આિેલ છે . તદનુસાર, રૂબરૂ મુલાકાત
માિે ઉમેદિારોને બોલાિિાના થાય છે . ઉપરોક્ત જણાિેલ માપદાં ડની વિગત નીચે મુજબ છે .
જગ્યાની સંખ્યા

(3)

અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારની સંખ્યા

ુ ાકાત માટે
રૂિરૂ મલ

ુ વ વગર
અનભ

ુ વ વાળી
અનભ

પાત્ર સંખ્યા

૧

૦૬

૦૬

૬

૨

૦૮

૦૮

૮

૩

૧૦

૧૦

૧૦

૪ કે તેથી વધ ુ

જગ્યાની સાંખ્યાના

જગ્યાની સાંખ્યાના

જગ્યા માટે

ત્રણ ગણા

ચાર ગણા

જગ્યાના ત્રણ ગણા

આયોગના તા.30.07.2016ના કચેરી હુકમથી તા.01.08.2016થી પ્રવસધ્ધ થતી સીધી
ભરતીની જાહેરાતો અનુસધ
ાં ાને આખરી પસાંદગી પ્રાથવમક કસોિીમાાં મેળિેલ ગુણના 50
% ગુણભાર તથા રૂબરૂ મુલાકાતમાાં મેળિેલ ગુણના 50 % ગુણભારના આધારે કરિાની
રહે છે . જેને અનુલક્ષીને આયોગના તા.09.05.2017ના કચેરી હુકમથી પ્રાથવમક કસોિીમાાં
રદ થયેલ પ્રશ્નોના ગુણ બાકી રહેલ પ્રશ્નોમાાં સમાન રીતે (pro-rata પધ્ધવત) ગુણ પ્રદાન
પધ્ધવત અપનાિિાની રહે છે , તદનુસાર સદરહુ કસોિીમાાં 01 પ્રશ્ન રદ કરિામાાં આિેલ
હોિાથી ગુણ ફાળિણીની pro-rata પધ્ધવતથી પ્રત્યેક સાચા જિાબના રકસ્સામાાં 1.003
ગુણ પ્રદાન અને પ્રત્યે ખોિા જિાબ/એક કરતાાં િધારે એનકોડીંગ કરે લ જિાબ/એક
પણ વિકલ્પ પસાંદ ન કરે લ જિાબના રકસ્સામાાં 0.301 ગુણ કપાત પ્રમાણે જિાબિહીનુ ાં
મુલ્યાાંકન કરિામાાં આવ્યુ છે .

(4)

જો આ ઉમેદિારોમાાંથી રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર પુરતા ઉમેદિારો નરહ મળે તો મેરીિ યાદી
મુજબ ક્રમાનુસાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેરી હુકમથી ઠરાિેલ લઘુત્તમ ગુણ
કરતાાં િધુ ગુણ ધરાિતા ઉમેદિારો જો પ્રાપ્ત થતા હશે તો િધુ ઉમેદિારોને કામચલાઉ
ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહેર કરિામાાં આિશે. િધુમાાં આ રીતે અરજી ચકાસણી
માિે પાત્ર ગણિાના ઉમેદિારો પૈકી જે તે કેિેગરીમાાં છે લ્લા ઉમેદિારના ગુણ જેિલા જ
સરખા ગુણ ત્યારપછીના જે કોઇ ઉમેદિારના હશે તેમને પણ અરજી ચકાસણી માિે પાત્ર
ગણિામાાં આિશે. આ પ્રમાણે થશે તો અરજી ચકાસણી માિે પાત્ર ઉમેદિારોની સાંખ્યામાાં
િધારો થઇ શકશે. આ રીતે જે બેઠક નાંબરોના ઉમેદિારોની અરજીઓની ચકાસણી
કરિાની થશે તેની વિગતો આખરી પરરણામમાાં દશાગિિામાાં આિશે.

(5)

આ પરરણામમાાં કામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહેર થયેલ ઉમેદિારો પૈકી
જે ઉમેદિારો ભરતી વનયમો અને જાહેરાતની જોગિાઇઓ મુજબ જરૂરી શૈક્ષણણક લાયકાત,
અનુભિ, ઉંમર ઇત્યારદ જરુરીયાતો પરરપ ૂણગ કરતા નહીં હોય તેમને બાકાત કયાગ પછી
બાકી રહેતા ઉમેદિારોની સાંખ્યા 28 કરતાાં િધુ હશે તો મેરીિયાદી મુજબ 28 ઉમેદિારો

ને ગણતરીમાાં લીધા બાદ તે પછીના ઉમેદિારોને તેઓ બધી જરુરરયાતો સાંતોષતા હશે
તો પણ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણિામાાં નહી આિે, જેની દરે ક ઉમેદિારોએ નોંધ લેિી.
(6)

િધુમાાં આ રીતે રૂબરૂ મુલાકાતને માિે પાત્ર ગણિાના ઉમેદિારો પૈકી જે તે કેિેગરીમાાં
છે લ્લા ઉમેદિારના ગુણ જેિલા જ સરખા ગુણ ત્યારપછીના જે કોઇ ઉમેદિારના હશે
તેમને પણ રૂબરૂ મુલાકાત માિે પાત્ર ગણિામાાં આિશે. આ પ્રમાણે થશે તો રૂબરૂ મુલાકાત
માિે પાત્ર 28 ઉમેદિારોની સાંખ્યામાાં િધારો થઇ શકશે.

(7)

ઉપરની કાયગિાહી બાદ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર થતાાં ઉમેદિારોની યાદી નોિીસ બોડગ પર
હિે પછી મુકિામાાં આિશે.

5.

અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરે લ ઉમેદિારોએ આ જાહેરાતના અનુસધ
ાં ાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમગ
થયેલ અરજી પત્રક (ફોિોગ્રાફ સ્પષ્િ ના હોય તો પાસપોિે સાઇઝનો ફોિોગ્રાફ અરજીપત્રક પર
લગાિિાનો રહેશે. સહી સ્પષ્િ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રક્માાં સહી કરિાની રહેશે.) અને
લાગુ પડતા જરૂરી દસ્તાિેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમાનુસાર
(1)

જન્મ તારીખના પુરાિા માિે એસ. એસ. સી. ક્રેડીિ

પ્રમાણપત્રની

નકલ (જન્મ

તારીખના પુરાિા માિે શાળા છોડયાનુ ાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણિામાાં આિશે નહીં)
(2) નામ/અિકમાાં ફેરફાર કરાિેલ હોય તો સરકારી ગેઝેિની નકલ/પરરણીત મરહલા
ઉમેદિાર માિે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ
(3) અનામત િગગ (અનુ. જાવત, અનુ.જનજાવત, અને સા.શૈ.પ.િગગ)ના ઉમેદિારો માિે સક્ષમ
અવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ
(4) સામાજજક અને શૈક્ષણણક પછાત િગગના ઉમેદિારોએ (જાહેરાતમાાં દશાગ વ્યા મુજબ વનયત
સમયગાળાનુાં ગુજરાતી નમુના મુજબનુ ાં પરરવશષ્િ-ક અરજીપત્રક્માાં દશાગિેલ નાંબર અને
તારીખનુ ાં જ) રજૂ કરિાનુ ાં રહેશે. પરરવશષ્િ-ક ના વિકલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય
રાખિામાાં આિશે નરહિં. અંગ્રેજીમાાં Annexure-A (જે કેન્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ
માિે છે ) તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં. પરણણત મરહલા ઉમેદિારોએ આવુ ાં પ્રમાણપત્ર
તેઓ ની માતા-વપતાના આિકના સાંદભગમાાં રજૂ કરિાનુ ાં રહેશે. જો આિા ઉમેદિારોએ
તેમના પવતની આિકના સાંદભગમાાં રજૂ કરે લ હશે તો તે માન્ય રાખિામાાં આિશે નહીં.

(5) શારીરરક અશક્ત ઉમેદિારોના રકસ્સામાાં સામાન્ય િહીિિ વિભાગના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮
ના પરરપત્ર મુજબનુાં વનયત નમ ૂનામાાં સરકારી હોસ્સ્પિલના સુવપ્રિે ન્ડેન્િ/વસવિલ સર્જન
/મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર
(6)

માજી સૈવનક ઉમેદિારોના રકસ્સામાાં રડસ્ચાર્જ બુકની નકલ

(7) પરરણીત મરહલાઓના રકસ્સામાાં લગ્નનોંધણીનુ ાં પ્રમાણપત્ર/અિક અથિા નામ
બદલાિેલ હોય તો તે અંગેના જાહેરનામાની નકલ
(8) વિધિા મરહલા ઉમેદિારોના રકસ્સામાાં પુન: લગ્ન ન કયાગ અંગેના સોગાંદનામાની નકલ
(9) િગગ-૩ની જાહેરાત માિે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ હોય તે
નમ ૂનામાાં)
(10) સ્નાતક (બધાાં જ િષગ / સેમેસ્િરના ગુણપત્રક)
(11) સ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર
(12) અનુસ્નાતક (બધાાં જ િષગ / સેમેસ્િરના ગુણપત્રક) (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ
જરૂરી હોય તો)
(13) અનુસ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(14) તબીબી, દાં ત વિષયક અને પશુણચરકત્સા વિષયક જાહેરાતો માિે ઇન્િનગશીપ પ ૂણગ કયાગ
અંગેન ુ ાં પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(15) જે જાહેરાતમાાં કાઉસ્ન્સલનુ ાં રજીસ્રે શન જરૂરી હોય ત્યાાં સાંબવાં ધત કાઉસ્ન્સલમાાં રજીસ્રે શન
કરાિેલ હોય તે નોંધણી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(16) પીએચડી પદિી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(17) નેિ/સ્લેિ પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(18) વિદે શની યુવનિવસિિી માાંથી પદિી મેળિેલ હોય તો તેની માન્યતા અંગેના પુરાિાની નકલ
(19) જાહેરાતમાાં દશાગ િેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક
દાિો હોય તો આિા ઉમેદિારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદે શો / અવધકૃતતાની
વિગતો /પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ાં રહેશે.
(20) ગુજરાત સરકારની સેિામાાં ફરજ બજાિતા કમગચારીઓએ રૂબરૂ મુલાકાત સમયે સક્ષમ
અવધકારી દ્વારા આપિામાાં આિેલ સામાન્ય િહીિિ વિભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના
પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમુનામાાં “ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાાં) અચ ૂક રજુ કરિાનુ ાં
રહેશે.

(21) અનુભિના પ્રમાણપત્રો (જાહેરાત મુજબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનુસાર મેળિેલ અનુભિ,
લાગુ પડતા સાંિગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની વિગત, ફરજ/કામના પ્રકાર
દશાગિિાના રહેશે.)
(22) સાંશોધનપત્રો (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(23) ણબનઅનામત ઉમેદિારોએ ભરે લ ફી ની ઝેરોક્ષ નકલ
(24) શારીરરક માપ અંગેન ુાં તબીબી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય
તો) અને
(25) જાહેરાતની જોગિાઈ અનુસધ
ાં ાનમાાં લાગુ પડતા અન્ય આધાર પુરાિા/પ્રમાણપત્રો

ુ ીમાં આયોગની કચેરીમાં સંયક્ુ ત સબચવશ્રી
અચકુ જોડીને તા.01.03.2018 સધ
(R-6) ને મળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે .
Sd/સ્થળ: ગાંધીનગર-382010
તારીખ: 17.02.2018

સાંયક્ુ ત સણચિ
ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ

