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Gujarat	Public	Service	Commission
PROVISIONAL	RESULT	

List	(Second)of	Eligible	Candidates	for	Application	
Scrutiny		

Advertisement	No.	95/2016‐17 
 

વચંાણે લીધી: આયોગની તા.02.08.2017ની અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદ  
 

1. સહાયક વાહન યવહાર િનયામક/સહાયક પ્રાદેિશક વાહન યવહાર અિધકારી,વગર્-૨ની જગ્યાએ 
ભરતી કરવા માટે હરાત માકં: 95/2016-17ના સદંભર્મા ંઆયોગ ારા તા.05.03.17 ના રોજ 
યોજાયેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધારે તા. 02.08.17ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ:41 
ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદી પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ. આ અરજીઓની ચકાસણી બાદ, 
આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હકુમથી િનયત માપદંડ મજુબ બ  મલુાકાત માટે પાત્ર પરુતા 
ઉમેદવારો ન મળતા ં મેરીટ યાદી મજુબ વધ ુ કુલ: 20 બેઠક નબંરોની બીજી યાદી નીચે મજુબ 
પ્રિસ ધ  કરવામા ંઆવે છે. 

 
2. અર  ચકાસણીને પા  કટગર વાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નબંરો નીચે જુબ છે.  

(1) બન અનામત (કોમન) 

101000348  101000872  101000914 101002265  101002470

101003302  101003637  101003657 TOTAL=8 
 

(2) બન અનામત (મ હલા) 

101001194  101002185  TOTAL=2
 

(3) સા.શૈ.પ.વગ (કોમન) 

101002680  101003188  TOTAL=2
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(4) સા.શૈ.પ.વગ (મ હલા) 

101001641  101002412  101002725 101003580  TOTAL=4
 

(5) અ ુ ૂચત જન િત (કોમન) 

101000238  101001231  101002380 101003585  TOTAL=4
 

TOTAL =  8 + 2 + 2 + 4 + 4 = 20 

 
3. ન ધ:- 

(1) આ યાદીમા ં સમાિવ ટ થવાથી કોઇ ઉમેદવારને પસદંગી યાદી કે પ્રિતક્ષા યાદીમા ં
સમાવેશ થવાનો હક પ્રા ત થતો નથી. 

(2) આ  યાદીમા ં સમાવેશ થયેલ દરેક ઉમેદવારોની પાત્રતા આ જગ્યાના ભરતી 
િનયમો,ભરતી પરીક્ષા િનયમો,જાહરેાતની જોગવાઇઓ અનસુાર કરવામા ંઆવશે. 

(3) દરેક ઉમદેવાર અરજી વીકારવાની છે લી તારીખે આ જગ્યા માટેની િનયત શૈક્ષિણક 
લાયકા,ઉંમર,િનયત લઘુ મ શારીિરક ધોરણ ધરાવતા હોવા જોઇશે. 

(4) દરેક મિહલા અથવા પુ ષ ઉમેદવાર ભરતી િનયમો તેમજ જાહરેાતમા ંજણા યા પ્રમાણેનુ ં
લઘુ મ શારીિરક ધોરણ ધરાવતા હોવા જોઇશે. 

(5) દરેક ઉમદેવારને શારીિરક માપ માટે  તારીખ/સમયે આયોગની કચેરીમા ંહાજર રહવેા 
જણાવવામા ંઆવે ત ેતારીખ/ થળ/સમય ેઉમેદવારે વખચેર્ ઉપિ થત થવાનુ ંરહશેે. 

(6) શારીિરક માપ માટે  ડોક્ટરો િનમાયા હોય તેઓ ારા  માપ ન ધવામા ંઆવે તે માપ 
યોગ્ય રીતે લેવામા ંઆ યુ ંહોવાનુ ંઉમેદવારે પ્રમાિણત કરવાનુ ંરહશેે. 

(7) આયોગ ારા િનમવામા ંઆવેલ બે ડોક્ટરો ારા લેવામા ંઆવેલ માપ બાબતે જો કોઇ 
ઉમેદવારને શકંા/અસતંોષ હોય તો તે સમયે જ ઉમેદવારે આયોગના અિધકારી/એપેલેટ 
ઓિફસરને લેિખત રજુઆત કરવાની રહશેે. માપ બાબતે પછીથી કોઇ રજુઆત કે અસતંોષ 
યાને લેવામા ંનિહ આવે.  

4. અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ જાહરેાતના અનસુધંાને “ઓન-લાઇન” ક ફમર્ 
થયેલ અરજી પત્રક (ફોટોગ્રાફ પ ટ ના હોય તો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર 
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લગાવવાનો રહશેે. સહી પ ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રક્મા ંસહી કરવાની રહશેે.) અને લાગ ુ
પડતા જ રી દ તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમાનસુાર  

(1) જ મ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી. કે્રડીટ  પ્રમાણપત્રની  નકલ (જ મ  
તારીખના  પરુાવા માટે  શાળા  છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર મા ય ગણવામા ંઆવશે નહીં)  

(2) નામ / અટકમા ં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પિરણીત મિહલા 
ઉમેદવાર માટે લગ્ન ન ધણી પ્રમાણપત્રની નકલ 

(3) અનામત વગર્ (અન.ુ જાિત, અન.ુજનજાિત, અને સા.શૈ.પ.વગર્)ના ઉમદેવારો માટે સક્ષમ 
અિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ જાિત પ્રમાણપત્રની નકલ  

(4) સામાિજક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ (જાહરેાતમા ંદશાર્ યા મજુબ િનયત 
સમયગાળાનુ ંગજુરાતી નમનુા મજુબનુ ંપિરિશ ટ-ક અરજીપત્રક્મા ંદશાર્વેલ નબંર અને 
તારીખનુ ંજ)  રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. પિરિશ ટ-ક ના િવક પે અ ય કોઈ પ્રમાણપત્ર મા ય 
રાખવામા ંઆવશે નિહં. અંગે્રજીમા ંAnnexure-A (  કે દ્ર સરકારની ભરતી કે સં થાઓ 
માટે છે) તે મા ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવુ ંપ્રમાણપત્ર 
તેઓની માતા-િપતાના આવકના સદંભર્મા ંરજૂ કરવાનુ ંરહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ 
તેમના પિતની આવકના સદંભર્મા ંરજૂ કરેલ હશે તો તે મા ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 

(5)  શારીિરક અશક્ત ઉમેદવારોના િક સામા ં સા.વ.િવ.ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પિરપત્ર 
મજુબનુ ં િનયત નમનૂામા ંસરકારી હોિ પટલના સિુપ્રટે ડે ટ / િસિવલ સ ન /મડેીકલ 
બોડર્ ારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 

(6)   માજી સૈિનક ઉમેદવારોના િક સામા ંિડ ચા  બકુની નકલ  

(7) પિરણીત મિહલાઓના િક સામા ં લગ્ન ન ધણીનુ ં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ 
બદલાવેલ હોય તો તે અંગેના જાહરેનામાની નકલ  

(8) િવધવા મિહલા ઉમદેવારોના િક સામા ંપનુ: લગ્ન ન કયાર્ અંગેના સોગદંનામાની નકલ 

(9) વગર્-૩ ની જાહરેાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ હોય તે 
નમનૂામા)ં 

(10) નાતક (બધા ંજ  વષર્/ સેમે ટરના ગણુપત્રક ) 
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(11) નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 

(12) અનુ નાતક (બધા ંજ  વષર્/ સેમે ટરના ગણુપત્રક ) (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ 
જ રી હોય તો) 

(13) અનુ નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો) 

(14) તબીબી, દંત િવષયક અને પશિુચિક સા િવષયક જાહરેાતો માટે ઇ ટનર્શીપ પણૂર્  કયાર્ 
અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર (જો  જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો)   

(15)  જાહરેાતમા ં કાઉિ સલનુ ંરજી ટે્રશન જ રી હોય યા ંસબંિંધત કાઉિ સલમા ંરજી ટે્રશન 
કરાવેલ હોય તે  ન ધણી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો)   

(16) પીએચડી પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો) 

(17) નેટ/ લેટ પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો)  

(18) િવદેશની યિુનવિસર્ટી માથંી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની મા યતા અંગેના પરુાવાની 
નકલ   

(19) જાહરેાતમા ંદશાર્વલે લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક 
દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્ર થાિપત કરતા આદેશો/અિધકૃતતાની 
િવગતો / પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે.    

(20) ગજુરાત સરકારની સવેામા ંફરજ બજાવતા કમર્ચારીઓએ બ  મલુાકાત સમયે સક્ષમ 
અિધકારી ારા આપવામા ંઆવેલ સા.વ.િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના પિરપત્રથી 
િનયત થયેલ નમનુામા ં“ના વાધંા પ્રમાણપત્ર” (અસલમા)ં અચકૂ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

(21) અનભુવના પ્રમાણપત્રો (જાહરેાત મજુબ જ રી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, 
લાગ ુપડતા સવંગર્ના કાયર્કાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર 
દશાર્વવાના રહશેે.)  

(22) સશંોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો)  

(23) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફી ની ઝેરોક્ષ નકલ 
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(24) શારીિરક માપ અંગેનુ ંતબીબી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય 
તો) અન ે

(25) જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુધંાનમા ંલાગ ુપડતા અ ય આધાર પરુાવા/પ્રમાણપત્રો 

અ કુ જોડ ને તા.20.03.18 ધુીમા ંઆયોગની કચેર મા ંસં ુ ત સચવ ી 
(R-6) ને મળે તે ર તે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.   

  

Place	:	Gandhinagar‐382010	 Joint	Secretary	

Date	:	08.03.2018	 Gujarat	Public	Service	Commission	
 


