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Gujarat Public Service Commission 
PROVISIONAL RESULT 

List (Fourth) of Eligible Candidates for Application 
Scrutiny  

Advertisement No. 53/2016-17 
 

 

વચંાણે લીધી : આયોગની તા:21.06.2017, તા:09.11.2017 અને તા:20.02.2018ની અર� 

ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદ� 

 

1. પ્રોગ્રામ અિધકાર�, સામાન્ય રા�ય સેવા, કિમ�રશ્રી મ�હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ,વગર્-૧ 

ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટ� �હ�રાત ક્રમાકં: ૫૩/૨૦૧૬-૧૭ના સદંભર્મા ં આયોગ દ્વારા  

તા.18.12.2016 ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટ�ના આધાર� ઉપર વચંાણે લીધેલ અર� 

ચકાસણીને પાત્ર યાદ�ઓથી અ�કુ્રમે �ુલ: 34, 103 અને 179 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની 

યાદ� પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ. આ અર�ઓની ચકાસણી બાદ સા.શૈ.પ.વગર્ (કોમન) ક�ટ�ગર� 

માટ�,આયોગના તા. 14.10.1986 ના કચેર� �ુકમથી િનયત માપદંડ �જુબ �બ� �લુાકાત માટ� 

પાત્ર �રુતા ઉમેદવારો ન મળતા ંમેર�ટ યાદ� �જુબ વ� ુ�ુલ: 6 બેઠક નબંરોની ચોથી યાદ� 

નીચે �જુબ પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવે છે. પ્રસ્�તુ યાદ� એ મેર�ટ લીસ્ટ નથી પરં�,ુ માત્ર અને 

માત્ર ઉમેદવારો પાસેથી પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટ� અર�ઓ મગંાવવાની થાય છે તે ‘Zone 

of Consideration’ �તગર્તની યાદ� છે. 

 

2. અર� ચકાસણીને પાત્ર ક�ટ�ગર�વાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નબંરો નીચે �જુબ છે.  

(1) સા.શૈ.પ.વગર્ (કોમન) 

102000230 102000274 102000344 102000616 102000732 

102000745 TOTAL = 06 

 

૩. અર� ચકાસણીને પાત્ર ઠર�લ ઉમેદવારોએ આ �હ�રાતના અ�સુધંાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમર્ 

થયેલ અર� પત્રક (ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અર�પત્રક 

પર લગાવવાનો રહ�શે. સહ� સ્પષ્ટ ના હોય તો ફર�થી અર�પત્રક્મા ંસહ� કરવાની રહ�શે.) 

અને લા� ુપડતા જ�ર� દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમા�સુાર  
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(1) જન્મ તાર�ખના �રુાવા માટ� એસ. એસ. સી. ક્ર�ડ�ટ  પ્રમાણપત્રની  નકલ (જન્મ  

તાર�ખના  �રુાવા માટ�  શાળા  છોડ�ા�ુ ંપ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે નહ�)  

(2) નામ / અટકમા ંફ�રફાર કરાવેલ હોય તો સરકાર� ગેઝેટની નકલ/ પ�રણીત મ�હલા 

ઉમેદવાર માટ� લગ્ન ન�ધણી પ્રમાણપત્રની નકલ 

(3) અનામત વગર્ (અ�.ુ �િત, અ�.ુજન�િત, અને સા.શૈ.પ.વગર્)ના ઉમેદવારો માટ� 

સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા આપવામા ંઆવેલ �િત પ્રમાણપત્રની નકલ  

(4) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ (�હ�રાતમા ં દશાર્વ્યા �જુબ 

િનયત સમયગાળા�ુ ં �જુરાતી ન�નુા �જુબ�ુ ં પ�રિશષ્ટ-ક અર�પત્રક્મા ં દશાર્વેલ 

નબંર અને તાર�ખ�ુ ં જ)  ર�ૂ કરવા�ુ ં રહ�શે. પ�રિશષ્ટ-ક ના િવકલ્પે અન્ય કોઈ 

પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામા ંઆવશે ન�હ�. �ગે્ર�મા ંAnnexure-A (� ક�ન્દ્ર સરકારની 

ભરતી ક� સસં્થાઓ માટ� છે) તે માન્ય રાખવામા ં આવશે નહ�. પર�ણત મ�હલા 

ઉમેદવારોએ આ�ુ ંપ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-િપતાના આવકના સદંભર્મા ંર�ૂ કરવા�ુ ં

રહ�શે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સદંભર્મા ંર�ૂ કર�લ હશે તો તે 

માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહ�. 

(5)  શાર��રક અશક્ત ઉમેદવારોના �કસ્સામા ં સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 

તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પ�રપત્ર �જુબ�ુ ં િનયત ન�નૂામા ં સરકાર� હો�સ્પટલના 

�િુપ્રટ�ન્ડ�ન્ટ / િસિવલ સ�ન /મેડ�કલ બોડર્ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 

(6)   મા� સૈિનક ઉમેદવારોના �કસ્સામા ં�ડસ્ચા� �કુની નકલ  

(7) પ�રણીત મ�હલાઓના �કસ્સામા ં લગ્ન ન�ધણી�ુ ં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ 

બદલાવેલ હોય તો તે �ગેના �હ�રનામાની નકલ  

(8) િવધવા મ�હલા ઉમેદવારોના �કસ્સામા ં�નુ: લગ્ન ન કયાર્ �ગેના સોગદંનામાની નકલ 

(9) વગર્-૩ ની �હ�રાત માટ� રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (�હ�રાતમા ં દશાર્વેલ હોય તે 

ન�નૂામા)ં 

(10) સ્નાતક (બધા ંજ  વષર્/ સેમેસ્ટરના �ણુપત્રક ) 

(11) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 

(12) અ�સુ્નાતક (બધા ંજ  વષર્/ સેમેસ્ટરના �ણુપત્રક ) (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબ 

જ�ર� હોય તો) 

(13) અ�સુ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબ જ�ર� હોય તો) 
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(14) તબીબી, દંત િવષયક અને પ��ુચ�કત્સા િવષયક �હ�રાતો માટ� ઇન્ટનર્શીપ �ણૂર્  કયાર્ 

�ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર (જો  �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબ જ�ર� હોય તો)   

(15) � �હ�રાતમા ં  કાઉ�ન્સલ�ુ ં ર�સ્ટ્ર�શન જ�ર� હોય ત્યા ં સબંિંધત કાઉ�ન્સલમા ં

ર�સ્ટ્ર�શન કરાવેલ હોય તે  ન�ધણી પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબ જ�ર� 

હોય તો)   

(16) પીએચડ� પદવી પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબ જ�ર� હોય તો) 

(17) નેટ/સ્લેટ પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબ જ�ર� હોય તો)  

(18) િવદ�શની �િુનવિસ�ટ� માથંી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા �ગેના �રુાવાની 

નકલ   

(19) �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો 

હ� દાવો હોય તો આવા ઉમેદવાર� સમકક્ષતા પ્રસ્થાિપત કરતા આદ�શો/અિધ�ૃતતાની 

િવગતો / પ્રમાણપત્ર ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે.    

(20) �જુરાત સરકારની સેવામા ંફરજ બ�વતા કમર્ચાર�ઓએ �બ� �લુાકાત સમયે સક્ષમ 

અિધકાર� દ્વારા આપવામા ં આવેલ સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના 

પ�રપત્રથી િનયત થયેલ ન�નુામા ં “ના વાધંા પ્રમાણપત્ર” (અસલમા)ં અ�કૂ ર�ુ 

કરવા�ુ ંરહ�શે. 

(21) અ�ભુવના પ્રમાણપત્રો (�હ�રાત �જુબ જ�ર� હોય તો ક્રમા�સુાર મેળવેલ અ�ભુવ, 

લા� ુ પડતા સવંગર્ના કાયર્કાળની શ�આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર 

દશાર્વવાના રહ�શે.)  

(22) સશંોધનપત્રો (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબ જ�ર� હોય તો)  

(23) �બનઅનામત ઉમેદવારોએ ભર�લ ફ� ની ઝેરોક્ષ નકલ 

(24) શાર��રક માપ �ગે�ુ ંતબીબી પ્રમાણપત્ર (જો �હ�રાતની જોગવાઈ �જુબ જ�ર� હોય 

તો) અને 

(25) �હ�રાતની જોગવાઈ અ�સુધંાનમા ંલા� ુપડતા અન્ય આધાર �રુાવા/પ્રમાણપત્રો 

અ�કુ જોડ�ને તા.19.06.2018 �ધુીમા ં આયોગની કચેર�મા ં સ�ંકુ્ત 

સ�ચવશ્રી (R-5) ને મળે તે ર�તે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.   
  

સ્થળ: ગાધંીનગર-382010 સ�ંકુ્ત સ�ચવ 

તાર�ખ: 06.06.2018 �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 


