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Gujarat Public Service Commission 
PROVISIONAL RESULT 

List (Second) of Eligible Candidates for Application 
Scrutiny  

Advertisement No. 68/2016-17 
વંચાણે લીધી: આયોગની તા: 21.06.2017ની અર� ચકાસણીન ેપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 

1. િવ�ાન અન ેપ્રો�ોિગકી િવભાગ હસ્તકની આઇ.સી.ટી. ઓિફસર, વગ�-૨ ની જગ્યાએ ભરતી 
કરવા માટે �હેરાત ક્રમાંક: 68/2016-17 ના સંદભ�માં આયોગ �ારા તા.12.02.2017 ના રોજ 

યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધાર ેઉપર વંચાણ ેલીધેલ યાદીથી અર� ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 290 

ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ. આ અર�ઓની ચકાસણી બાદ 

આયોગના તા. 14.10.1986 ના કચેરી હુકમથી િનયત માપદંડ મુજબ �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર 

પુરતા ઉમેદવારો ન મળતાં મેરીટ યાદી મુજબ વધુ કુલ: 200 બેઠક નંબરોની બી� યાદી નીચે મુજબ 

પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવે છે. પ્રસ્તુત યાદી એ મેરીટ લીસ્ટ નથી પરંતુ, માત્ર અને માત્ર જ ેઉમેદવારો 
પાસેથી  પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે અર�ઓ મંગાવવાની થાય છે તે ‘Zone of Consideration’ 

અંતગ�તની યાદી છે. 

 

2. અર� ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચે મજુબ છે.  
 

(1) િબન અનામત (કોમન) 

101000330 101000333 101000493 101000586 101000660 
101000733 101000744 101000870 101000891 101001038 
101001120 101001130 101001203 101001229 101001360 
101001553 101001674 101001694 101001748 101001846 
101001991 101002175 101002265 101002381 101002466 
102002766 102002813 102002922 102002953 102002977 
102003021 102003060 102003152 102003264 102003286 
102003439 102003495 102003502 102003530 102003649 
102003781 102003808 102003912 102003964 102004025 
102004050 102004212 102004238 102004242 102004244 
102004263 102004272 102004303 102004307 102004351 
102004381 TOTAL = 56 
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(2) િબન અનામત (મિહલા) 

101000128 101000171 101000281 101000439 101000461 
101000505 101000594 101000639 101000725 101000727 
101000860 101001164 101001169 101001179 101001284 
101001436 101001440 101001507 101001598 101001651 
101001874 101002053 101002097 101002147 101002230 
101002366 101002485 102002569 102002594 102002680 
102002683 102002705 102002725 102002855 102002933 
102002939 102002972 102003037 102003118 102003121 
102003183 102003204 102003387 102003421 102003423 
102003533 102003598 102003663 102003713 102003821 
102003865 102003870 102003875 102003917 102003969 
102003996 102004277 102004326 102004343 102004389 

TOTAL = 60 

 

(3) સા.શૈ.પ.વગ� (કોમન) 

101000303 101000476 101000633 101000745 101000815 
101000882 101001091 101001246 101001369 101001426 
101001577 101001616 101001661 101002198 101002406 
101002524 102002542 102002627 102002746 102002921 
102002942 102003137 102003227 102003248 102003489 
102003717 102003846 102004203 102004304 102004330 
102004357 102004406 TOTAL = 32 

 
 

(4) સા.શૈ.પ.વગ� (મિહલા) 

101000035 101000296 101000400 101000567 101000612 
101000663 101000793 101000944 101001108 101001629 
101002119 101002138 101002500 101002526 102002802 
102003139 102003363 102003455 102003706 102003920 
102003921 102003928 102004079 102004208 102004346 
102004416 TOTAL =26 
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(5) અનુસૂિચત �િત (કોમન) 

101000073 101000432 101000655 101000704 101001136 
101001290 102003299 102003478 102003522 102004314 

TOTAL = 10 
 

(6) અનુસૂિચત �િત (મિહલા) 

101000422 101000962 101001379 101001580 102002781 
102002973 102003416 TOTAL = 7 

 

(7) અનુસૂિચત જન�િત (મિહલા) 

101000581 101001411 101001889 101001945 101002195 
101002461 102002904 102003843 102004167 TOTAL = 9 

 
TOTAL :  56 + 60 + 32 + 26 + 10 + 7 + 9 = 200 

૩. અર� ચકાસણીને પાત્ર ઠરલે ઉમેદવારોએ આ �હેરાતના અનુસંધાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમ� થયેલ 

અર� પત્રક (ફોટોગ્રાફ સ્પ� ના હોય તો પાસપોટ�  સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અર�પત્રક પર 

લગાવવાનો રહેશે. સહી સ્પ� ના હોય તો ફરીથી અર�પત્રક્માં સહી કરવાની રહેશે.) અને લાગ ુ

પડતા જ�રી દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની ન�લ નીચેના ક્રમાનુસાર  

(1) જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. કે્રડીટ  પ્રમાણપત્રની  નકલ (જન્મ  તારીખના  
પુરાવા માટે  શાળા  છોડ્યાનંુ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહી)ં  

(2) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પિરણીત મિહલા ઉમેદવાર 

માટે લગ્� નોધંણી પ્રમાણપત્રની નકલ 

(3) અનામત વગ� (અનુ. �િત, અનુ.જન�િત, અને સા.શૈ.પ.વગ�)ના ઉમેદવારો માટે સ�મ 

અિધકારી �ારા આપવામાં આવેલ �િત પ્રમાણપત્રની નકલ  

(4) સામાિજક અને શૈ�િણક પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ (�હેરાતમાં દશા�વ્યા મુજબ િનયત 

સમયગાળાનંુ ગજુરાતી નમુના મુજબનંુ પિરિશ�-ક અર�પત્રક્માં દશા�વેલ નંબર અને 

તારીખનંુ જ)  રજૂ કરવાનંુ રહેશે. પિરિશ�-ક ના િવકલ્પ ે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય 

રાખવામાં આવશે નિહં. અંગ્ર�ેમાં Annexure-A (જ ેકેન્દ્ર સરકારની ભરતી કે સંસ્થાઓ માટે 

છે) તે માન્ય રાખવામાં આવશે નહી.ં પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવંુ પ્રમાણપત્ર તેઓની 
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માતા-િપતાના આવકના સંદભ�માં રજૂ કરવાનંુ રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની 
આવકના સંદભ�માં રજૂ કરલે હશે તો ત ેમાન્ય રાખવામાં આવશે નહી.ં 

(5)  શારીિરક અશ� ઉમેદવારોના િકસ્સામાં સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના 
પિરપત્ર મુજબનંુ િનયત નમૂનામાં સરકારી હોિસ્પટલના સુિપ્રટેન્ડેન્ટ / િસિવલ સજ�ન 

/મેડીકલ બોડ�  �ારા આપલે પ્રમાણપત્ર 

(6)   મા� સૈિનક ઉમેદવારોના િકસ્સામાં િડસ્ચાજ� બુકની નકલ  

(7) પિરણીત મિહલાઓના િકસ્સામાં લગ્� નોધંણીનંુ પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ બદલાવેલ 

હોય તો તે અંગેના �હેરનામાની નકલ  

(8) િવધવા મિહલા ઉમેદવારોના િકસ્સામાં પુન: લગ્� ન કયા� અંગેના સોગંદનામાની નકલ 

(9) વગ�-૩ ની �હેરાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (�હેરાતમાં દશા�વેલ હોય ત ેનમૂનામાં) 

(10) સ્નાતક (બધાં જ  વષ�/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક ) 

(11) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 

(12) અનુસ્નાતક (બધાં જ  વષ�/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક ) (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી 
હોય તો) 

(13) અનુસ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો) 

(14) તબીબી, દંત િવષયક અને પશુિચિકત્સા િવષયક �હેરાતો માટે ઇન્ટન�શીપ પૂણ�  કયા� અંગેનંુ 

પ્રમાણપત્ર (જો  �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)   

(15) જ ે�હેરાતમાં  કાઉિન્સલનંુ ર�સ્ટ�ેશન જ�રી હોય ત્યાં સંબંિધત કાઉિન્સલમાં ર�સ્ટ�ેશન 

કરાવેલ હોય તે  નોધંણી પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)   

(16) પીએચડી પદવી પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો) 

(17) નેટ/સ્લેટ પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)  

(18) િવદેશની યુિનવિસ�ટી માંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અંગેના પુરાવાની નકલ   

(19) �હેરાતમાં દશા�વેલ લાયકાતની સમક� લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ� દાવો 
હોય તો આવા ઉમેદવાર ે સમક�તા પ્રસ્થાિપત કરતા આદેશો/અિધકૃતતાની િવગતો / 

પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનંુ રહેશે.    

(20) ગજુરાત સરકારની સેવામાં ફરજ બ�વતા કમ�ચારીઓએ �બ� મુલાકાત સમયે સ�મ 

અિધકારી �ારા આપવામાં આવેલ સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના 
પિરપત્રથી િનયત થયેલ નમુનામાં “ના વાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાં) અચૂક રજુ કરવાનંુ 

રહેશે. 
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(21) અનુભવના પ્રમાણપત્રો (�હેરાત મુજબ જ�રી હોય તો ક્રમાનુસાર મેળવેલ અનુભવ, લાગુ 
પડતા સંવગ�ના કાય�કાળની શ�આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશા�વવાના 
રહેશે.)  

(22) સંશોધનપત્રો (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)  

(23) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરલે ફી ની ઝેરો� નકલ 

(24) શારીિરક માપ અંગેનંુ તબીબી પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો) 

અને 

(25) �હેરાતની જોગવાઈ અનુસંધાનમાં લાગ ુપડતા અન્ય આધાર પુરાવા/પ્રમાણપત્રો 

અચુક જોડીન ે તા.16.07.2018 સુધીમાં આયોગની કચેરીમાં સંયુ� 
સિચવશ્રી (R-1) ન ેમળે ત ેરીત ેમોકલી આપવા જણાવવામાં આવ ેછે.   
 

  

સ્થળ: ગાંધીનગર-382010 સંયુ� સિચવ 

તારીખ: 04.07.2018 ગજુરાત �હેર સેવા આયોગ 

 


