ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જાહેરાત ક્રમાાંક : ૧૧૪/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે, વન અને પયાા વરણ વવભાગના વનયાંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડાની કચેરી અગ્ર મુખ્ય વન સાંરક્ષકશ્રી અને
હેડ ઓફ ફોરે સ્ટ ફોસાની કચેરી, ગાાંધીનગર હસ્તકની ‘‘હહસાબનીશ‘‘ વગા-૩ સાંવગાની જગ્યા માટેના ભરતી વનયમોની જોગવાઇઓને આવધન રહીને
માંડળે તા.ર૫-૦૩-ર૦૧૮ના રોજ યોજેલ લેખખત સ્પધાાત્મક પરીક્ષા તથા તા.૧૦-૦૮-ર૦૧૮ના કોમ્પ્યુટર પ્રોફીસીયન્સી ટે સ્ટ બાદ તા.ર૬-૧૧-ર૦૧૮
રોજ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીના કાયાક્રમના અંતે ઉમેદવારોએ મેળવેલ ગુણના આધારે પસાંદગી યાદી તેમજ પ્રવતક્ષા યાદીમાાં સમાવવષ્ઠ કરવામાાં
આવેલ ઉમેદવારોના નામ મેરીટ અગ્રતાનુસાર અનુક્રમે ANNEXURE-J અને ANNEXURE-K માાં તા.૦૬/૧ર/ર૦૧૮ ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામાાં
આવેલ હત.ુાં
ર(૧).

સદરહુ ાં ‘‘હહસાબનીશ‘‘ વગા-૩ સાંવગાની જગ્યા માટેની ભરતી પ્રહક્રયાના માાંગણાપત્રક મુજબ શારીહરક અશકત ઉમેદવાર માટે ૦૧ (એક)

જગ્યા અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટની ખામીવાળા વવકલાાંગો માટેની અનામત જગ્યા તથા અન્ય ૦૧(એક) શ્રવણની ખામીવાળા વવકલાાંગો માટે એમ
કુ લ – ૦ર(બે) જગ્યા અનામત રાખવામાાં આવેલ છે . પરાં ત ુ જાહેરાત ક્રમાાંક : ૧૧૪/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે માંડળની કચેરી તરફથી જે અંવતમ પહરણામ
તા.૦૬/૧ર/ર૦૧૮ ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવેલ તે વસલેકટ લીસ્ટમાાં ૦૧ (એક) જગ્યા અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટની ખામીવાળા વવકલાાંગો
માટેની અનામત હોવા છતાાં તથા શ્રવણની ખામીવાળા વવકલાાંગો ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહી થવાના કારણોસર પસાંદગી યાદીમાાં એક PH(ORTHO)
તથા પ્રવતક્ષાયાદીમાાં ૦૧(એક) PH(ORTHO) ઉમેદવાર શરતચ ૂકથી પસાંદ પામેલ છે . તથા અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટની ખામીવાળા વવકલાાંગ
ઉમેદવાર શ્રી હકરીટવસિંહ નારણવસિંહ વાઘેલા, General PH(Blindness) ઉપલબ્ધ હોવા છતાાં તેઓશ્રીનુ ાં નામ શરતચ ૂકથી પસાંદગી યાદીમાાં દાખલ
કરવાનુ ાં રહી ગયેલ છે .
ર(ર).

સબબ, ૦૧ (એક) જગ્યા અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટની ખામીવાળા વવકલાાંગો માટેની અનામત હોવાના કારણોસર તથા આ કેટેગરીના

ઉમેદવાર શ્રી હકરીટવસિંહ નારણવસિંહ વાઘેલા, General PH(Blindness) ઉપલબ્ધ હોઇ, REVISED SELECT LIST OF CANDIDATES (સુધારે લ
પસાંદગી યાદી) ANNEXURE-J માાં ક્રમાાંક : ૪૧ ઉપર સમાવવામાાં આવે છે . જયારે શ્રવણની ખામીવાળા વવકલાાંગો માટે ૦૧ (એક) જગ્યા અનામત
રાખવામાાં આવેલ હોવા છતાાં આ કેટેગરીના એકપણ ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ થતા ન હોઇ, આ જગ્યા સામે, PH(ORTHO) કેટેગરીના ૦૧(એક)
ઉમેદવારને પસાંદ કરવામાાં આવે છે . ઉપરાાંત સુધારે લ કટ ઓફ માકા સ ધ્યાને લેતાાં તા.૦૬/૧ર/ર૦૧૮ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવેલ પસાંદગી
યાદીના ક્રમાાંક : ૩૭ ઉપરના General PH(ORTHO.) કેટેગરીના ઉમેદવાર શ્રી રાજેશકુ માર મણીલાલ પટે લ ને આ પસાંદગીયાદીમાાંથી બહાર કાઢીને
શ્રી પટેલને REVISED WAITING LIST OF CANDIDATES (ANNEXURE-K) માાં ક્રમાાંક : ૧૧ ઉપર સમાવવામાાં આવે આવે છે .
ર(૩).

તા.૦૬/૧ર/ર૦૧૮ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવેલ પ્રવતક્ષા યાદી (ANNEXURE-K) ઉપરના ક્રમાાંક – ૧રના ઉમેદવાર RUKHAD

KHIMABHAI JOLIYA (M/SEBC) એ PH/ORTHO.+ Sports કેટેગરીમાાં Online અરજી કરે લ હતી. પરાં ત ુ તા.ર૬-૧૧-ર૦૧૮ના રોજ પ્રમાણપત્રો
ચકાસણી વખતે શ્રી જોલીયા વનયત નમ ૂનાનુ ાં રમતગમતનુ ાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવામાાં વનષ્ફળ ગયેલ હતાાં. જેથી તેઓશ્રીએ ભાગ-૧ ની લેખખત
પરીક્ષામાાં મેળવેલ ગુણ (રમતગમતના ૩.ર૩ ગુણ બાદ કરતાાં) કટ ઓફ માકા સ કરતાાં પણ ઓછા ગુણ મેળવેલ હોઇ,

RUKHAD KHIMABHAI

JOLIYA (M/SEBC) (PH/ORTHO.) ને પ્રવતક્ષાયાદી (ક્રમાાંક-૧ર) માાંથી ગેરલાયક (DISQUALIFIED) કરવામાાં આવે છે .
૩.

ઉપરોકત વવગતો ધ્યાને લઇ, પહરણામમાાં સુધારા વધારા કરવાની જરૂરીયાત જણાતા;

અગ્ર મુખ્ય વન સાંરક્ષકશ્રી અને હેડ ઓફ ફોરે સ્ટ

ફોસાની કચેરી, ગાાંધીનગર હસ્તકની ‘‘હહસાબનીશ‘‘ વગા-૩ સાંવગાની જગ્યા માટેની પસાંદગી યાદી તેમજ પ્રવતક્ષા યાદીમાાં સમાવવષ્ઠ કરવામાાં આવેલ
ઉમેદવારોના નામ મેરીટ અગ્રતાનુસાર આથી અનુક્રમે REVISED SELECT LIST OF CANDIDATES (ANNEXURE-J) અને REVISED WAITING
LIST OF CANDIDATES (ANNEXURE-K) તથા REVISED LIST OF ABSENT / DISQUALIFIED CANDIDATES IN DOCUMENT
VERIFICATION માટે સુધારે લ ANNEXURE-A લીન્ક ફાઇલ પર આથી મ ૂકવામાાં આવેલ છે . જે સાંબવાં ધત ઉમેદવારોને જોઇ લેવા માટે આથી
જણાવવામાાં આવે છે .

સ્થળઃ- ગાાંધીનગર

તારીખ : ર૮/૦૧/૨૦૧૯

સખચવ,

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી માંડળ,
ગાાંધીનગર.

