ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
કામચલાઉ પરરણામ (અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી)
આયોગ દ્વારા તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬ના રોજ યોજવામાાં આવેલ સહાયક પ્રાદે શીક વાહન વ્યવહાર અધિકારી / સહાયક
વાહન વ્યવહાર ધનયામક, વગગ-૨ જા.ક્ર. ૦૯/૧૫-૧૬ ની પ્રાથધમક કસોટીના પરરણામના આિારે અરજી ચકાસણીને
પાત્ર ઉમેદવારોનુ ાં કામચલાઉ પરરણામ નીચેની ધવગતે પ્રધસધ્િ કરવામાાં આવે છે .
બેઠક નાંબર :ક્રમ
01

કેટેગરી
બિનઅનામત (કૉમન)

102000684
102001119
102002409
102003424
102004273
ક્રમ

જગ્યાની

નોર્મસગ મુજબ જરૂરી અરજી ચકાસણીને

સાંખ્યા

પાત્ર ઉમેદવારોની સાંખ્યા

૦૬

102000837
102001126
102002426
102003749
102004343

કેટેગરી
બિનઅનામત (મહિલા)

102000313
102002060
102004613
ક્રમ

102000601
102003489
102005052

કેટેગરી
સા.શૈ.પ.વર્ગ (કૉમન)

102001729
102003493
102004811

૨૪

102000904
102001291
102002548
102003750
102004767

૨૪

102000934
102002042
102003256
102003772
102005294

પાત્ર ઉમેદવારોની સાંખ્યા

૦૩

102001100
102002261
102003409
102003932
કુલ: ૨૪

ઉમેદવારોની સાંખ્યા

૧૨

૧૨

102000962
102004026

102001542
102004155

102001869
102004196

===

===

કુલ: ૧૨

જગ્યાની નોર્મસગ મુજબ જરૂરી અરજી ચકાસણીને ખરે ખર પાત્ર થતા
સાંખ્યા

02

ઉમેદવારોની સાંખ્યા

જગ્યાની નોર્મસગ મુજબ જરૂરી અરજી ચકાસણીને ખરે ખર પાત્ર થતા
સાંખ્યા

02

ખરે ખર પાત્ર થતા

પાત્ર ઉમેદવારોની સાંખ્યા

૦૩

102002051
102003536
102005036

ઉમેદવારોની સાંખ્યા

૧૨

102002127
102003698
102005182

*૧૨+૦૧=૧૩

102002540 102003221
102003723 102004192
કુલ: ૧૩

===

* બબન અનામત (કૉમન) જેટલુાં લાયકી િોરણ રાખતાાં એક ઉમેદવાર વધુ મળે છે .
ક્રમ
01

કેટેગરી
સા.શૈ.પ.વર્ગ (મહિલા)

102000016
102004252

જગ્યાની

નોર્મસગ મુજબ જરૂરી અરજી

ખરે ખર પાત્ર થતા

સાંખ્યા

ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની સાંખ્યા

ઉમેદવારોની સાંખ્યા

૦૧

102000256
102004600

૦૮

102001811
102005213

૦૮

102002083 102003919
===

કુલ: ૦૮

કેટેગરી

ક્રમ

જગ્યાની નોર્મસગ મુજબ જરૂરી અરજી

ખરે ખર પાત્ર થતા

સાંખ્યા

ઉમેદવારોની સાંખ્યા

01 અન.ુ જાતત (કોમન+મહિલા)

102000416
102003977

102001286
102004316

કેટેગરી

03

અન.ુ જનજાતત (કૉમન)

===

૦૧

૦૮

102001617
102004997

૦૮

102003408 102003432
===

જગ્યાની સાંખ્યા નોર્મસગ મુજબ જરૂરી અરજી

ક્રમ

102000429
102002802

ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની સાંખ્યા

===

ખરે ખર પાત્ર થતા

ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની સાંખ્યા

ઉમેદવારોની સાંખ્યા

૧૦

૧૦

૦૧+૦૧=૦૨

102000602
102003933

કુલ: ૦૮

102000882
102004065
===

102001221
102004404
===

102002774
102004879
કુલ: ૧૦

અન.ુ જનજાતત (મહિલા) કેટેર્રીમાાં કોઇ મહિલા ઉમેદવાર કસોટીમાાં ઉપસ્થિત રિેલ ના િોઇ, તા. ૧૪-૦૯-૧૦ ના
ુ ાર અન.ુ જનજાતત (મહિલા)ની ૦૧ જગ્યા અન.ુ જનજાતત (કૉમન) માાં ઉમેરીને ૦૧ + ૦૧ = ૦૨
કચેરી હુકમ અનસ
જગ્યા પ્રમાણે ૧૦ ઉમેદવારોને અરજી ચકાસણીને પાત્ર ર્ણવામાાં આવેલ છે .

કુલ: ૨૪+૧૨+૧૩+૦૮+૦૮+૧૦=૭૫ (પાંચોતેર)
નોંિ :

(1) આયોગના તા.૧૫-૧૦-૨૦૦૯ તથા તા.૧૧-૧૧-૨૦૦૯ ના કચેરી હક
ુ મથી નક્કી થયેલ માપદાંડ

ુ ક્ષી કસોટી માટે દરે ક કેટેગરીની
પ્રમાણે આયોગ દ્વારા સીિી ભરતી માટે લેવામાાં આવતી પ્રાથધમક કસોટી / હેતલ
અનુભવ વગરની જગ્યા માટે ૦૧ જગ્યા સામે ૦૮ ઉમેદવારો, ૦૨ જગ્યા સામે ૧૦ ઉમેદવારો અને ૦૩ કે તેથી
વધુ જગ્યા સામે જગ્યાના ૪ (ચાર) ગણા ઉમેદવારો અને દરે ક કેટેગરીની અનુભવવાળી જગ્યા માટે ૦૧ જગ્યા
સામે ૧૦ ઉમેદવારો, ૦૨ જગ્યા સામે ૧૨ ઉમેદવારો અને ૦૩ કે તેથી વધુ જગ્યા સામે જગ્યાના ૬ (છ) ગણા
ઉમેદવારોની કેટેગરીવાઇઝ જગ્યાઓ મુજબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી (કામચલાઉ પરરણામ)
પ્રધસધ્િ કરવામાાં આવે છે . આ જગ્યા માટેની જાહેરાતમાાં દશાગવવામાાં આવેલ જગ્યાઓ મુજબ બબન અનામત
(કૉમન)ની ૦૬ જગ્યા સામે ૨૪ ઉમેદવારો, બબન અનામત (મરહલા)ની ૦૩ જગ્યા સામે ૧૨ ઉમેદવારો,
સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન) ની ૦૩ જગ્યા સામે ૧૨ ઉમેદવારો, સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની ૦૧ જગ્યા સામે ૦૮ ઉમેદવારો,
અનુ.જાધત (કૉમન+મરહલા) ની ૦૧ જગ્યા સામે ૦૮ ઉમેદવારો, અનુ.જનજાધત (કૉમન) ની ૦૧ જગ્યા સામે ૦૮
ઉમેદવારો અને અનુ.જનજાધત (મરહલા) ની ૦૧ જગ્યા સામે ૦૮ ઉમેદવારો મળીને કુલ: ૮૦ ઉમેદવારોને અરજી
ચકાસણીને પાત્ર સફળ જાહેર કરવાના થાય છે . પરાં ત ુ અનુ.જનજાધત (મરહલા) ની ૦૧ જગ્યા સામે અરજી
ચકાસણીને પાત્ર એક પણ ઉમેદવાર ઉપલબ્િ થતા નથી, અને આ માપદાં ડો / િોરણો રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર
સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહેલાના તબક્કાની કાયગવાહીના ભાગ રૂપે છે .
(2)

આયોગના તા.14-10-1986ના કચેરી હક
ુ મથી નક્કી થયેલ માપદાં ડ પ્રમાણે દરે ક કેટેગરીની 1 જગ્યા

સામે 6, 2 જગ્યા સામે 8, 3 જગ્યા સામે 10 અને 4 કે તેથી વધુ જગ્યા સામે 3 ગણા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત
માટે બોલાવવાના થાય છે . આ જગ્યા માટેની જાહેરાતમાાં દશાગવવામાાં આવેલ જગ્યાઓ મુજબ બબન અનામત
(કૉમન)ની ૦૬ જગ્યા સામે ૧૮ ઉમેદવારો, બબન અનામત (મરહલા)ની ૦૩ જગ્યા સામે ૧૦ ઉમેદવારો,
સા.શૈ.પ.વગગ (કૉમન) ની ૦૩ જગ્યા સામે ૧૦ ઉમેદવારો, સા.શૈ.પ.વગગ (મરહલા)ની ૦૧ જગ્યા સામે ૦૬ ઉમેદવારો,
અનુ.જાધત (કૉમન+મરહલા) ની ૦૧ જગ્યા સામે ૦૬ ઉમેદવારો, અનુ.જનજાધત (કૉમન) ની ૦૧ જગ્યા સામે ૦૬
ઉમેદવારો અને અનુ.જનજાધત (મરહલા) ની ૦૧ જગ્યા સામે ૦૬ ઉમેદવારો મળીને કુલ: ૫૮ ઉમેદવારોને રૂબરૂ

મુલાકાત માટે બોલાવવાના થાય છે . (અનુ. જનજાધત (મરહલા) માાં કોઇ મરહલા ઉમેદવાર કસોટીમાાં ઉપસ્થથત
રહેલ ના હોઇ, તા. ૧૪-૦૯-૧૦ ના કચેરી હક
ુ મ અનુસાર અનુ. જનજાધત (મરહલા)ની ૦૧ જગ્યા અનુ. જનજાધત
(કૉમન) માાં ઉમેરીને ૦૧ + ૦૧ = ૦૨ જગ્યા પ્રમાણે ૦૮ ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવાના થાય છે .)
(3)

જો આ ઉમેદવારોમાાંથી રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર પુરતા ઉમેદવારો નરહ મળે તો મેરીટ યાદી મુજબ

ક્રમાનુસાર આયોગના તા.19/07/2013ના કચેરી હક
ુ મથી ઠરાવેલ લઘુત્તમ ગુણ કરતાાં વધુ ગુણ િરાવતા
ઉમેદવારો જો પ્રાપ્ત થતા હશે તો વધુ ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવામાાં આવશે. આ રીતે જે બેઠક
નાંબરોના ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની ધવગતો આખરી પરરણામમાાં દશાગવવામાાં આવશે.

આ યાદી નીચેની શરતોને આધિન રહેશ.ે
(૧) આ યાદીમાાં સમાધવષ્ટ થવાથી કોઇ ઉમેદવારને રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણવાનો હક્ક પ્રાપ્ત થતો નથી.
(૨) આ યાદીમાાં સમાવેશ થયેલ દરે ક ઉમેદવારોની પાત્રતા આ જગ્યાના ભરતી ધનયમો, જાહેરાતની જોગવાઇઓ
અનુસાર કરવામાાં આવશે.
(૩) દરે ક ઉમેદવાર અરજી થવીકારવાની છે લ્લી તારીખે આ જગ્યા માટેની ધનયત શૈક્ષણીક લાયકાત, ઉંમર, ધનયત
લધુત્તમ શારીરરક િોરણ િરાવતો હોવો જોઇએ.
(૪) દરે ક મરહલા અથવા પુરૂષ ઉમેદવાર ભરતી ધનયમો તેમજ જાહેરાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેન ુ ાં લધુત્તમ શારીરરક
િોરણ િરાવતા હોવા જોઇશે.
(૫) દરે ક ઉમેદવારને શારીરરક માપ માટે ઉમેદવારને જે તારીખ / સમયે આયોગની કચેરીમાાં હાજર રહેવાનુ ાં
જણાવવામાાં આવે તે તારીખ/ સમયે ઉમેદવારે થવખચે આયોગની કચેરીમાાં ઉપસ્થથત થવાનુ ાં રહેશે.
(૬) શારીરરક માપ માટે જે સરકારી તબીબ ધનમાયા હોય તેઓ દ્વારા જે માપ નોંિવામાાં આવે તે માપ યોગ્ય રીતે
લેવામાાં આવ્્ુ ાં હોવાનુ ાં ઉમેદવારે પ્રમાબણત કરવાનુ ાં રહેશ.ે
(૭) આયોગ દ્વારા ધનમવામાાં આવેલ બે સરકારી તબીબો દ્વારા લેવામાાં આવેલ શારીરરક માપ બાબતે જો કોઇ
ઉમેદવારને શાંકા / અસાંતોષ હોય તો તે સમયે જ ઉમેદવારે આયોગના અધિકારી / એપલેટ ઓફીસરને લેબખત
રજૂઆત કરવાની રહેશે. શારીરરક માપ બાબતે પછીથી કોઇ રજૂઆત કે અસાંતોષ ધ્યાને લેવામાાં નરહ આવે.
(૦૮) આ પાત્રતા ચકાસણીને પાત્ર જાહેર કરવામાાં આવેલ ૭૫ ઉમેદવારોની આ યાદીમાાંથી મેરીટક્રમ અનુસાર
૫૮ ઉમેદવારોની રૂબરૂ મુલાકાત માટેની આખરી યાદી પ્રધસધ્િ કરવાની થશે.
(૦૯) જે ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે પોતાની જાધત–કેટેગરી (S.C./S.T./ SEBC) જે દશાગવલ
ે
હશે તે પ્રમાણે પરરણામમાાં ગણવામાાં આવશે. જાધત – કેટેગરી બદલવાની કોઇ પણ રજૂઆત ધ્યાને લેવામાાં આવશે
નરહ.
(૧૦) આ પાત્રતા ચકાસણીને યોગ્ય જાહેર કરવામાાં આવેલ ૭૫ ઉમેદવારોની આ યાદીમાાંથી મેરીટક્રમ અનુસાર
૫૮ ઉમેદવારોની રૂબરૂ મુલાકાત માટેની આખરી યાદી માટે પુરતા યોગ્ય ઉમેદવારો પ્રાપ્ત થાય ત્યાર બાદ બાકી
રહેતાાં ઉમેદવારો આ જગ્યાના ભરતી ધનયમો, જાહેરાતની જોગવાઇઓ અનુસાર ધનયત શૈક્ષણીક લાયકાત, ઉંમર,
ધનયત લધુત્તમ શારીરરક િોરણ િરાવતા હશે તો પણ તેઓનો સમાવેશ રૂબરૂ મુલાકાત માટેની આખરી યાદીમાાં
થશે નહી. વધુમાાં આ રીતે રૂબરૂ મુલાકાતને માટે પાત્ર ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જે તે કેટેગરીમાાં છે લ્લા ઉમેદવારના
ગુણ જેટલા જ સરખા ગુણ ત્યારપછીના જે કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ રૂબરૂ મુલાકાતને માટે પાત્ર ગણવામાાં

આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ૫૮ ઉમેદવારોની સાંખ્યામાાં વિારો થઇ શકશે અથવા આખરી
મેરીટ લીથટમાાં રૂબરૂ મુલાકાત ને પાત્ર પ્રાપ્ત થતાાં સાંલગ્ન કેટેગરીના ઉમેદવારોની કુલ સાંખ્યામાાં ઘટાડો પણ થઇ
શકશે.
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં કોઇ પણ ધવગત ખોટી બતાવેલ હશે તો તેન ુ અરજીપત્રક કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવામાાં
આવશે તથા લાયકી િોરણ મેળવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસાંદગી પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદવારી આપોઆપ રદ
ગણાશે.
આ પરરણામમાાં દશાગવેલ ઉમેદવારોને, આ જાહેરાતના અનુસિ
ાં ાને તેમણે ડાઉનલોડ કરે લ ઓનલાઇન
અરજીપત્રકની નકલ નીચે જણાવેલ પ્રમાણપત્રો સાથે મોડામાાં મોડુાં તા.૧૭-૦૧-૨૦૧૭ સુિીમાાં મળે તે રીતે મોકલી
આપવા જણાવવામાાં આવે છે . નીચે જણાવેલ તેમજ લાગુ પડતા પ્રમાણપત્ર નીચેના ક્રમ મુજબ જ અરજીપત્રક સાથે
સામેલ કરવા તથા અરજી પર આપનો બેઠક નાંબર દશાગવવા ખાસ જણાવવામાાં આવે છે .
૧. એસ.એસ.સી.ઇ.અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષાનુ ાં પ્રમાણપત્ર કે જેમાાં જન્મ તારીખ દશાગવેલ હોય (શાળા છોડયાનુ ાં
પ્રમાણપત્ર. માન્ય ગણાશે નરહ)
૨. ડીગ્રીની પદવીનુ ાં ગુણપત્રક તથા પદવી પ્રમાણપત્ર
૩. અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા અપાયેલ જાધત પ્રમાણપત્ર અને શાળા છોડયાનુ ાં પ્રમાણપત્ર.
૪. સામાજીક અને શૈક્ષણીક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારો એ અરજીપત્રકમાાં દશાગવેલ નાંબર / તારીખનુ ાં સામાજીક
ન્યાય અને અધિકારીતા ધવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી ધનયત થયેલ પરરધશષ્ટ-(ક) ના નમુના મુજબનુ ાં
(ગુજરાતીમાાં) ઉન્ન્ત વગગમાાં સમાવેશ થતો ન હોવા અંગેન ુ ાં તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ થી તા૩૧/૦૩/૨૦૧૫ ની આવકના
આિારે તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૧૬-૦૭-૧૫ ના સમયગાળા દરર્મયાન મેળવેલ ુ નોન રક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ
કરવુ.ાં અંગ્રેજીમાાં આપવામાાં આવતુ ાં Annexure-A માન્ય ગણવામાાં આવશે નરહ.
૫. નામમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝેટની નક્લ /લગ્ન નોંિણી પ્રમાણપત્રની નકલ

૬. માજી સૈધનક ઉમેદવારે લશ્કરના સક્ષમ અધિકારી દ્વારા અપાયેલ રડથચાર્જ બુકની નક્લ તથા પ્રમાણપત્ર.

૭. ધવિવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો પુન:લગ્ન કરે લ નથી તેવી એફીડેવીટ.

જો ઉપર દશાગવેલ પ્રમાણપત્રો તેમ જ ઓન-લાઇન ભરે લ અરજીપત્રકની નકલ આયોગની કચેરીને મોડામાાં

મોડા તા.૧૭-૦૧-૨૦૧૭ સુિીમાાં રજુ કરવામાાં / મોકલવામાાં આવશે નહીં તો, આપની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં આવશે,
જેની ખાસ નોંિ લેવા ધવનાંતી
( ટી. એચ. સોની )
સાં્ક્ુ ત સબચવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
ગાાંિીનગર – ૩૮૨૦૧૦
તા. : ૦૪-૦૧-૨૦૧૭

