ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી
વંચાણે લીધી: આયોગની તા.18.06.2016ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
1.

સામાન્ય વહીવટ વવભાગ હેઠળની સંશોધન અવધકારી, ગુજરાત આંકડાકીય સેવા સંવગગ,

વગગ-૨ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જા.ક્ર.14/2014-15ના સંદભગમાં આયોગ દ્વારા તા.27.12.2015
ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથવમક કસોટીના આધારે આયોગે અરજી ચકાસણીની પાત્રતા માટે નક્કી કરે લ
લાયકી ધોરણ (જે તે કેટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા ક્રમમાં જરૂરી સંખ્યા અનુસારના છે લ્લા
ઉમેદવારના ગુણ) મુજબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના કુલ: 153 બેઠક
નંબરોની યાદી તા.18.06.2016ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી.
2.

આ 153 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ આયોગના તા.14.10.1986ના

કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ માપદં ડ પ્રમાણે સા.શૈ.પ.વગગ (મહહલા) વગગના રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર
નોર્મસગ મુજબ પુરતા ઉમેદવારો ન મળતાં સા.શૈ.પ.વગગ (મહહલા) વગગન ુ ં લાયકી ધોરણ (જે તે કેટેગરી
માં ખુટતી સંખ્યા માટે મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા ક્રમમાં જરૂરી સંખ્યા અનુસારના છે લ્લા ઉમેદવારના
ગુણ) નીચું લઇ જઇ વધુ કુલ: ૦4 બેઠક નંબરોની બીજી યાદી અરજી ચકાસણી માટે નીચે મુજબ
જાહેર કરવામાં આવે છે .
સા.શૈ.પ.વગગ (મહિલા):

101000756
3.

101003454

101003538

101004810

TOTAL: 04

અરજી ચકાસણીની પાત્રતા બાદ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર થતાં ઉમેદવારોની યાદી હવે પછી

પ્રવસધ્ધ કરવામાં આવશે.
4.

ુ ધ
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરે લ ઉમેદવારોએ આ જાિેરાતના અનસ
ં ાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમગ

થયેલ અરજી પત્રક સાથે ફી ભયાગ ના ચલણની નકલ (જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની જરૂરી િોય) અને
ુ ાર (૧) જન્મ તારીખના પર
ુ ાવા
લાગ ુ પડતા જરૂરી દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમાનસ
માટે એસ. એસ .સી. ક્રેડીટ પ્રમાણપત્રની નકલ ( જન્મ તારીખના પરુ ાવા માટે શાળા છોડયાન ંુ
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નિીં) (૨) નામ/અટકમાં ફેરફાર કરાવેલ િોય તો સરકારી
ગેઝેટની નકલ/ પહરણીત મહિલા ઉમેદવાર માટે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ (૩) સામાજીક
અને શૈક્ષણણક પછાત વગગના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ અધધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ જાધત
પ્રમાણપત્રની નકલ તથા છે લ્લા ત્રણ વર્ગ (જેમાં જાિેરાતના વર્ગનો સમાવેશ થયેલ િોવો જોઇએ)
ુ ા “પહરધશષ્ટ- ક” (ગજ
ુ રાતીમાં) મજ
ુ બના સક્ષમ અધધકારી દ્વારા
દરમ્યાન ઇસ્ય ુ થયેલ ધનયત નમન
આપવામાં આવેલ નોન-હક્રમીલેયર પ્રમાણપત્રની નકલ (અંગ્રેજીમાં આપવામાં આવત ંુ Annexureુ : લગ્ન કયાગ નથી તેવી
A પ્રમાણપત્ર માન્ય નથી.) (૪) ધવધવા મહિલા ઉમેદવારના હકસ્સામાં પન
એહફડેવીટ (૫) શાહરરીક રીતે અશક્ત ઉમેદવાર માટે સા.વ.ધવભાગના તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર
ુ ા મજ
ુ બના અશક્તા પ્રમાણપત્રની નકલ (૬) શૈક્ષણણક લાયકાતના સંદભગમાં
થી ધનયત થયેલ નમન
#2#

#2#
જાિેરાતમાં દશાગ વેલ ધવયાશાશાખાના સ્નાતક/અનસ્ુ નાતકની પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ અને સ્નાતક/
ુ પત્રકની નકલ (૭) ધવદે શની યધુ નવધસિટીમાંથી પદવી
અનસ્ુ નાતકની પદવીના અંધતમ વર્ગના ગણ
મેળવેલ િોય તો તેની માન્યતા અંગે ના પરુ ાવાની નકલ (૮) શૈક્ષણણક લાયકાતના સંદભગમાં
જાિેરાતમાં દશાગવેલ ધવયાશાશાખાના સ્નાતક/અનસ્ુ નાતકની પદવીની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે છે તેવો
િક્ક દાવો િોય તો ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાધપત કરતા આદે શો/અધધકૃતતાની ધવગતો/ પ્રમાણપત્ર
ુ રાત સરકારની સેવામાં ફરજ બજાવતા કમગચારીઓએ રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત
રજુ કરવાન ંુ રિેશે. (૯) ગજ
સમયે સક્ષમ અધધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ સા.વ.ધવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ ના પહરપત્રથી
ુ ામાં “ના વાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાં) અચ ૂક રજુ કરવાન ંુ રિેશે. (૧૦) સક્ષમ
ધનયત થયેલ નમન
ુ વના પ્રમાણપત્રની નકલ [જેમાં સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર
અધધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ અનભ
ુ વનો ક્રમાનસ
ુ ાર સમયગાળો (ગ) અનભ
ુ વનો પ્રકાર અને
(ક) ધારણ કરે લ જગ્યા / િોદ્દો (ખ) અનભ
(ઘ) મેળવવામાં આવતા પગાર અને ભથ્થાઓની ધવગત દશાગ વેલ િોય] અને (૧૧) અન્ય લાગ ુ
ુ ીમાં આયોગની કચેરીમાં
પડતા િોય તેવા આધાર / પરુ ાવા અચકુ જોડીને તા.18.01.2017 સધ
સંયક્ુ ત સણચવશ્રી (આર-1) ને મળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે .
s/d
સ્થળ: ગાંધીનગર-382010
તારીખ: 06.01.2017

(ટી. એચ. સોની)
સંયક્ુ ત સચચવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

