Gujarat Public Service Commission
PROVISIONAL RESULT
List(Second) of Eligible Candidates for Application
Scrutiny
Advertisement No. 103/2016-17
વંચાણે લીધી: આયોગની તા.16.08.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
1.

સરકારી વિનયન, વિજ્ઞાન, િાણિજ્ય અને કાયદાની કોલેજ ખાતે આચાયય, ગુજરાત વિક્ષિ
સેિા (કોલેજ િાખા), િર્ય-૧ ની જગ્યાએ ભરતી કરિા માટે જાહેરાત ક્રમાંક : 103/201617ના સંદભયમાં આયોર્ દ્વારા તા.21.05.2017 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથવમક કસોટીના આધારે
આધારે આધારે તા.16.08.2017ના રોજ અરજી ચકાસિીને પાત્ર કુલ: 140 ઉમેદિારોના
બેઠક નંબરોની યાદી પ્રવસધ્ધ કરિામાં આિેલ. આ અરજીઓની ચકાસિી બાદ, પ્રસ્તુત
યાદીના ફકરા 3માં દિાયિેલ વવશેષ નોંધ ધ્યાને લઇ, આયોર્ના તા.14.10.1986ના કચેરી
હુકમથી વનયત માપદંડ મુજબ, રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર પુરતા ઉમેદિારો ન મળતાં મેરીટ
યાદી મુજબ િધુ કુલ: 24 બેઠક નંબરોની બીજી યાદી નીચે મુજબ પ્રવસધ્ધ કરિામાં આિે
છે . પ્રસ્ત ુત યાદી એ મેરીટ લીસ્ટ નથી પરં ત,ુ માત્ર અને માત્ર ઉમેદિારો પાસેથી
પ્રમાિપત્રોની ચકાસિી માટે અરજીઓ મંર્ાિિાની થાય છે તે ‘Zone of Consideration’
અંતર્યતની યાદી છે .

2.

ુ બ છે .
અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચે મજ

(1) બબન અનામત (કોમન)

101000001
101000067
101000187
101000257

101000015
101000129
101000206
101000275

101000024
101000156
101000215
101000279

101000054
101000170
101000227
101000286

101000060
101000179
101000230
TOTAL=19

101000133
TOTAL=5

101000139

101000183

(2) અન.ુ જાવત (કોમન)

101000040

101000096

TOTAL : 19 + 5 = 24
3.

વવશેષ નોંધ:
પ્રસ્તુત જગ્યાની આયોર્ દ્વારા પ્રવસધ્ધ કરિામાં જાહેરાતમાં દિાય િેલ વિિેષ નોંધ મુજબ
, આ જાહેરાતમાં વિવિધ વિદ્યાિાખાની કુલ: 52 જગ્યાઓ પૈકી આચાયય સંિર્યને એક
એકમ તરીકે ર્િીને અનુ.જાવત-03, અનુ.જનજાવત-07 અને સામાજજક અને િૈક્ષણિક
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પછાત િર્યની -14 જગ્યાઓ અનામત છે .પરં ત ુ ભરતી પ્રક્રિયા વિદ્યાિાખા પ્રમાિે વનયત
થયેલ િૈક્ષણિક લાયકાતના આધારે અલર્-અલર્ કરિાની રહેિે.પક્રરિામે કુલ
જગ્યાઓની ટકાિારીને અનુલક્ષીને ઉપર દિાય િલ
ે વિદ્યાિાખામાં અનામત જગ્યાઓની
ફાળિિી નીચે મુજબ ર્િતરીમાં લઇને પ્રાથવમક કસોટીના પક્રરિામને આધારે
ઉમેદિારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાિિામાં આિિે.
િમ

વિદ્યાિાખા

કુલ

અનામત જગ્યા

જગ્યાઓ

અનુ. અનુ.

જગ્યા માટે િૈક્ષણિક
સા.િૈ.પ.િર્ય

જાવત જનજાવત
1

2

લાયકાતની
વિદ્યાિાખા

3

4

5

6

7

1

વિનયન

17

01

03

05

વિનયન વિદ્યાિાખા

2

વિનયન-િાણિજ્ય

19

01

03

05

િાણિજ્ય વિદ્યાિાખા

3

વિનયન-વિજ્ઞાન

10

01

01

03

વિજ્ઞાન વિદ્યાિાખા

4

કાયદા

02

00

00

00

કાયદા વિદ્યાિાખા

5

વિક્ષિ

04

00

00

01

વિક્ષિ વિદ્યાિાખા

52

03

07

14

િધુમાં, દરે ક કેટેર્રીમાં મક્રહલાઓ માટે 33% જગ્યાઓ અનામત ર્િીને રૂબરૂ મુલાકાત
માટે મક્રહલા ઉમેદિારોને બોલાિિામાં આિિે, જે ધ્યાને લેિા ઉમેદિારોને જિાિિામાં
આિે છે .
4.

અરજી ચકાસિીને પાત્ર ઠરે લ ઉમેદિારોએ આ જાહેરાતના અનુસધ
ં ાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમય
થયેલ અરજી પત્રક (ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટે સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક
પર લર્ાિિાનો રહેિે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાં સહી કરિાની રહેિે.)
અને લાગુ પડતા જરૂરી દસ્તાિેજો/ પ્રમાિપત્રોની નકલ નીચેના િમાનુસાર
(1)

જન્મ તારીખના પુરાિા માટે એસ. એસ. સી. િેડીટ

પ્રમાિપત્રની

નકલ (જન્મ

તારીખના પુરાિા માટે િાળા છોડયાનુ ં પ્રમાિપત્ર માન્ય ર્િિામાં આિિે નહીં)
(2) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાિેલ હોય તો સરકારી ર્ેઝેટની નકલ/ પક્રરિીત મક્રહલા
ઉમેદિાર માટે લગ્ન નોંધિી પ્રમાિપત્રની નકલ
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(3) અનામત િર્ય (અનુ. જાવત, અનુ.જનજાવત, અને સા.િૈ.પ.િર્ય)ના ઉમેદિારો માટે
સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપિામાં આિેલ જાવત પ્રમાિપત્રની નકલ
(4) સામાજજક અને િૈક્ષણિક પછાત િર્યના ઉમેદિારોએ (જાહેરાતમાં દિાય વ્યા મુજબ
વનયત સમયર્ાળાનુ ં ગુજરાતી નમુના મુજબનુ ં પક્રરવિષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાં દિાયિેલ
નંબર અને તારીખનુ ં જ)

રજૂ કરિાનુ ં રહેિે. પક્રરવિષ્ટ-ક ના વિકલ્પે અન્ય કોઈ

પ્રમાિપત્ર માન્ય રાખિામાં આિિે નક્રહિં. અંગ્રેજીમાં Annexure-A (જે કેન્ર સરકારની
ભરતી કે સંસ્થાઓ માટે છે ) તે માન્ય રાખિામાં આિિે નહીં. પરણિત મક્રહલા
ઉમેદિારોએ આવું પ્રમાિપત્ર તેઓની માતા-વપતાના આિકના સંદભયમાં રજૂ કરિાનુ ં
રહેિે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સંદભયમાં રજૂ કરે લ હિે તો તે
માન્ય રાખિામાં આિિે નહીં.
(5) િારીક્રરક

અિકત

ઉમેદિારોના

ક્રકસ્સામાં

સામાન્ય

િહીિટ

વિભાર્ના

તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પક્રરપત્ર મુજબનુ ં વનયત નમ ૂનામાં સરકારી હોસ્સ્પટલના
સુવપ્રટેન્ડેન્ટ / વસવિલ સર્જન /મેડીકલ બોડય દ્વારા આપેલ પ્રમાિપત્ર
(6)

માજી સૈવનક ઉમેદિારોના ક્રકસ્સામાં ક્રડસ્ચાર્જ બુકની નકલ

(7) પક્રરિીત મક્રહલાઓના ક્રકસ્સામાં લગ્ન નોંધિીનુ ં પ્રમાિપત્ર/ અટક અથિા નામ
બદલાિેલ હોય તો તે અંર્ેના જાહેરનામાની નકલ
(8) વિધિા મક્રહલા ઉમેદિારોના ક્રકસ્સામાં પુન: લગ્ન ન કયાય અંર્ેના સોર્ંદનામાની
નકલ
(9) િર્ય-૩ ની જાહેરાત માટે રમતર્મતના પ્રમાિપત્ર (જાહેરાતમાં દિાય િેલ હોય તે
નમ ૂનામાં)
(10) સ્નાતક (બધાં જ િષય/ સેમેસ્ટરના ગુિપત્રક )
(11) સ્નાતક પદિી પ્રમાિપત્ર
(12) અનુસ્નાતક (બધાં જ િષય/ સેમેસ્ટરના ગુિપત્રક ) (જો જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ
જરૂરી હોય તો)
(13) અનુસ્નાતક પદિી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(14) તબીબી, દં ત વિષયક અને પશુણચક્રકત્સા વિષયક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનયિીપ પ ૂિય કયાય
અંર્ેન ુ ં પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(15) જે જાહેરાતમાં

કાઉસ્ન્સલનુ ં રજીસ્રે િન જરૂરી હોય ત્યાં સંબવં ધત કાઉસ્ન્સલમાં

રજીસ્રેિન કરાિેલ હોય તે

નોંધિી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ

જરૂરી હોય તો)
(16) પીએચડી પદિી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(17) નેટ/સ્લેટ પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
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(18) વિદે િની યુવનિવસિટી માંથી પદિી મેળિેલ હોય તો તેની માન્યતા અંર્ેના પુરાિાની
નકલ
(19) જાહેરાતમાં દિાયિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો
હક્ક

દાિો

હોય

તો

આિા

ઉમેદિારે

સમકક્ષતા

પ્રસ્થાવપત

કરતા

આદે િો/અવધકૃતતાની વિર્તો / પ્રમાિપત્ર રજૂ કરિાનુ ં રહેિે.
(20) ગુજરાત સરકારની સેિામાં ફરજ બજાિતા કમયચારીઓએ રૂબરૂ મુલાકાત સમયે
સક્ષમ

અવધકારી

દ્વારા

આપિામાં

આિેલ

સામાન્ય

િહીિટ

વિભાર્ના

તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના પક્રરપત્રથી વનયત થયેલ નમુનામાં “ના િાંધા પ્રમાિપત્ર”
(અસલમાં) અચ ૂક રજુ કરિાનુ ં રહેિે.
(21) અનુભિના પ્રમાિપત્રો (જાહેરાત મુજબ જરૂરી હોય તો િમાનુસાર મેળિેલ અનુભિ,
લાગુ પડતા સંિર્યના કાયયકાળની િરૂઆતથી પર્ારની વિર્ત, ફરજ/કામના પ્રકાર
દિાયિિાના રહેિે.)
(22) સંિોધનપત્રો (જો જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(23) ણબનઅનામત ઉમેદિારોએ ભરે લ ફી ની ઝેરોક્ષ નકલ
(24) િારીક્રરક માપ અંર્ેન ું તબીબી પ્રમાિપત્ર (જો જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ જરૂરી
હોય તો) અને
(25) જાહેરાતની જોર્િાઈ અનુસધ
ં ાનમાં લાગુ પડતા અન્ય આધાર પુરાિા/પ્રમાિપત્રો

ુ ીમાં આયોગની કચેરીમાં સંયક્ુ ત
અચકુ જોડીને તા.08.05.2018 સધ
સબચવશ્રી (R-3) ને મળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે .
સ્થળ: ગાંધીનગર-382010
તારીખ: 26.04.2018
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