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Gujarat Public Service Commission 
PROVISIONAL RESULT 

List of Eligible Candidates for Application Scrutiny 
Advertisement No. 73/2015-16 

 

1. સરકાર� પોલીટ�કનીક ખાતે ઇલેક્ટ્ર�કલ એન્�નીયર�ગના વ્યાખ્યાતા, �જુરાત િશક્ષણ સેવા,  

વગ�-૨ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે �હેરાત ક્રમાંક: 73/2015-16ના સંદભ�માં આયોગ �ારા 

તા.23.10.2016ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગે અર� ચકાસણીની 

પાત્રતા માટે ન�ી કરલે લાયકી ધોરણ (જ ેતે કેટેગરીમાં મેળવેલ ગુણ મુજબ ઉતરતા ક્રમમાં 

િનયત માપદંડ પ્રમાણેની જ�રી સંખ્યા અનુસારના છેલ્લા ઉમેદવાર ના ગુણ) મુજબ નીચે 

કો�કમાં દશા�વ્યા મુજબના ઉમેદવારોને અર� ચકાસણીને પાત્ર સફળ �હેર કરવાના થાય છે,  

અને આ માપદંડો / ધોરણો �બ� મુલાકાતને પાત્ર સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહેલાના 

તબ�ાની કાય�વાહીના ભાગ �પે છે. પ્રસ્તુત યાદી એ મેરીટ લીસ્ટ નથી પરંત,ુ માત્ર અને માત્ર 

જ ેઉમેદવારો પાસેથી  પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે અર�ઓ મંગાવવાની થાય છે તે ‘Zone 

of Consideration’ અંતગ�તની યાદી છે. 
 

2.   કો�ક-૧ 

કેટેગરી 
જગ્યાની 
સંખ્યા 

માપદંડ 
મજુબ અર� 
ચકાસણી 
માટે જ�રી 
સંખ્યા 

ખરખેર પાત્ર 
થતા 

ઉમેદવારોની 
સંખ્યા 

માપદંડ 
મજુબ 
�બ� 
મુલાકાત 
માટે જ�રી 
સંખ્યા 

1 2 3 4 5 

િબન અનામત (કોમન)  26 104 105* 78 
િબન અનામત (મિહલા) 13 52 53$ 39 
સા.શૈ.પ. વગ� (કોમન) 12 48 49* 36 
સા.શૈ.પ. વગ� (મિહલા) 6 24 25* 18 
અન.ુ �િત(કોમન) 2 10 13* 8 
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અન.ુ �િત(મિહલા) 1 8 8 6 
અન.ુ જન�િત(કોમન) 6 24 26* 18 
અન.ુ જન�િત(મિહલા) 2 10 10 8 

કુલ ઉમેદવાર 68 280 289 211 
 

* સરખા �ણુને કારણે વ� ુઉમેદવારો પ્રાપ્ત થાય છે. 

$ િબન અનામત (મિહલા) ક�ટ�ગર�ના લાયક� ધોરણમા ં૧૦%ની �ટછાટને અ�લુક્ષી 
એક મા�-સૈિનક ઉમેદવાર પ્રાપ્ત થતા હોવાથી તેઓને ગણતર�મા ંલેતા ૧ વ� ુ
ઉમેદવાર પ્રાપ્ત થાય છે. 

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

 
(1) િબન અનામત (કોમન) 

101000027 101000151 101000231 101000295 101000351 

101000440 101000637 101000640 101000702 101000761 

101000804 101000819 101000881 101000932 101000944 

101000956 101000972 101001035 101001079 101001133 

101001155 101001217 101001454 101001571 101001646 

101001698 101001712 101001768 101001849 101001881 

101001972 101002088 101002092 101002191 101002201 

101002239 101002336 101002344 101002519 101002581 

101002691 101002748 101002881 101002894 101002922 

101002964 101002996 101003005 101003021 101003084 

101003176 101003177 101003452 101003454 101003504 

101003729 101003832 101003964 101003973 101004094 

101004323 101004326 101004679 101004977 101005009 

101005012 101005028 101005035 101005039 101005144 

101005709 101005732 101005773 101005855 101006014 

101006080 101006180 101006484 101006505 101006548 

101006607 101006735 101006776 101006867 101006954 
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101007075 101007135 101007155 101007189 101007190 

101007213 101007246 101007272 101007293 101007302 

101007361 101007363 101007379 101007490 101007497 

101007589 101007701 101007713 101007797 101007855 

TOTAL = 105 

 
(2) િબન અનામત (મિહલા) 

101000077 101000085 101000116 101000143 101000258 

101000367 101000471 101000747 101000877 101000935 

101000990 101001221 101001590 101001733 101001742 

101001748 101001992 101002084 101002198 101002300 

101002757 101002926 101002941 101002966 101002981 

101003072 101003196 101003333 101003492 101003656 

101003666 101003721 101003808 101004124 101004237 

101004368 101004941 101005265 101005613 101005615 

101006192 101006665 101006713 101006743 101006971 

101007026 101007073 101007529 101007556 101007702 

101007727 101007908 101007925 TOTAL = 53 

 
(3) સા.શૈ.પ. વગ� (કોમન) 

101000071 101000224 101000446 101000607 101000680 

101000810 101000848 101000940 101000955 101001214 

101001218 101001597 101002011 101002075 101002200 

101002296 101002348 101002615 101002651 101002758 

101002817 101002840 101003020 101003214 101003330 

101003380 101003457 101003582 101004162 101004235 

101004285 101004577 101004591 101004710 101004936 

101005553 101005782 101005968 101006027 101006195 

101006199 101006336 101006427 101007242 101007446 

101007674 101007735 101007883 101007894 TOTAL=49 
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(4) સા.શૈ.પ. વગ� (મિહલા) 
101000046 101000528 101000744 101000749 101000785 

101002174 101002681 101002749 101003069 101003543 

101003662 101004204 101004206 101004802 101005023 

101005337 101005532 101005813 101006494 101006783 

101006798 101007049 101007134 101007485 101007870 

TOTAL = 25 
 

(5) અનુ. �િત(કોમન) 

101001310 101001709 101002086 101002156 101002675 

101003194 101003854 101004442 101006071 101006654 

101006779 101007428 101007836 TOTAL = 13 
 
 

(6) અનુ. �િત(મિહલા) 
101001456 101001773 101001880 101005148 101005587 

101006541 101006888 101007287 TOTAL = 8 
 

(7) અનુ. જન�િત(કોમન) 

101000149 101000246 101000315 101000406 101000412 

101000914 101002007 101002499 101002866 101002896 

101003002 101003312 101003432 101003494 101003851 

101004034 101004269 101004898 101005731 101005886 

101006121 101006847 101006979 101007283 101007698 

101007845 TOTAL = 26 
 

(8) અનુ. જન�િત(મિહલા) 
101000240 101001192 101001426 101001997 101002841 

101003200 101004025 101005791 101006637 101007254 

TOTAL = 10 

 
TOTAL = 105 + 53+ 49 + 25 + 13 + 8 + 26 + 10 = 289  
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4. નોધં: 

(1) આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009, તા.29-04-2017 તથા તા. 31-3-

2018ના કચેરી હુકમથી દરકે કેટેગરીની અનુભવ વગરની/અનુભવ વાળી જગ્યાઓ સામે 

અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્યા માટે માપદંડ િનયત કરવામાં આવેલ છે. 

તદનુસાર, કામચલાઉ પિરણામ પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવે છે. 

(2) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી દરકે કેટેગરીની જગ્યાઓ સામે �બ� 

મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્યા માટે માપદંડ િનયત કરવામાં આવેલ છે. તદનુસાર, 

�બ� મુલાકાત માટે ઉમેદવારોને બોલાવવાના થશે.  

ઉપરો� જણાવેલ માપદંડની િવગત નીચે મુજબ છે.  

જગ્યાની સંખ્યા 

અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારની 
સંખ્યા �બ� મુલાકાત 

માટે પાત્ર સંખ્યા 
અનુભવ વગર અનુભવ વાળી 

૧ ૦૮ ૧૦ ૬ 

૨ ૧૦ ૧૨ ૮ 

૩  
જગ્યાની સંખ્યાના  

ચાર ગણા 
જગ્યાની સંખ્યાના  

છ ગણા 

૧૦ 

૪ કે તેથી વધુ 
જગ્યા માટે 

જગ્યાના ત્રણ ગણા 

 

(3) જો આ ઉમેદવારોમાંથી �બ� મુલાકાતને પાત્ર પુરતા ઉમેદવારો નિહ મળે તો મેરીટ યાદી 

મુજબ ક્રમાનુસાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેરી હુકમથી ઠરાવેલ લઘુ�મ ગુણ કરતાં 

વધુ ગુણ ધરાવતા ઉમેદવારો જો પ્રા� થતા હશે તો વધુ ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણ ે

અર� ચકાસણીને પાત્ર �હેર કરવામાં આવશે. વધુમાં આ રીત ેઅર� ચકાસણી માટે 

પાત્ર ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જ ેત ેકેટેગરીમાં છેલ્લા ઉમેદવારના ગુણ જટેલા જ સરખા 

ગુણ ત્યારપછીના જ ેકોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ અર� ચકાસણી માટે પાત્ર ગણવામાં 

આવશે. આ પ્રમાણ ેથશે તો અર� ચકાસણી માટે પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્યામાં વધારો 
થઇ શકશે. આ રીતે જ ેબઠેક નંબરોના ઉમેદવારોની અર�ઓની ચકાસણી કરવાની થશે 

તેની િવગતો આખરી પિરણામમાં દશા�વવામાં આવશે.  
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(4) આ પિરણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અર� ચકાસણીને પાત્ર �હેર થયેલ ઉમેદવારો પૈકી 

જ ે ઉમેદવારો ભરતી િનયમો અને �હેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ જ�રી શૈ�િણક 

લાયકાત, અનુભવ, ઉંમર ઇત્યાિદ જ�રીયાતો પિરપણૂ� કરતા હોય તેવા મેરીટયાદી મુજબના 

કો�ક-૧ ના કોલમ-૫ માં જ ેતે કેટેગરી સામે દશા�વેલ સંખ્યાની મયા�દામાં પ્રા� થયેલ 

ઉમેદવારોને ગણતરીમાં લીધા બાદ તે પછીના ઉમેદવારોને તેઓ બધી જ�િરયાતો સંતોષતા 

હશે તો પણ �બ� મુલાકાતને પાત્ર ગણવામાં નહી આવે, જનેી દરકે ઉમેદવારોએ નોધં 

લેવી. પરંતુ, 

 

આ રીત ે�બ� મુલાકાતને માટે પાત્ર ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જ ેતે કેટેગરીમાં છેલ્લા 

ઉમેદવારના ગુણ જટેલા જ સરખા ગુણ ત્યારપછીના જ ેકોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ 

�બ� મુલાકાત માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો કો�ક-૧ ના કોલમ-

૫ માં જ ેત ે કેટેગરી સામે દશા�વેલ �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્યામાં 

વધારો થઇ શકશે.     

 

(5) ઉપરની કાય�વાહી બાદ �બ� મુલાકાતને પાત્ર થતાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડ� પર 

હવે પછી મુકવામાં આવશે.  

 

5. 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 
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તારીખનંુ જ)  રજૂ કરવાનંુ રહેશે. પિરિશ�-ક ના િવકલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય 

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

માટે છે) ત ેમાન્ય રાખવામાં આવશે નહી.ં પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવંુ પ્રમાણપત્ર 

તેઓની માતા-િપતાના આવકના સંદભ�માં રજૂ કરવાનંુ રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ 

તેમના પિતની આવકના સંદભ�માં રજૂ કરલે હશે તો તે 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 તે 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   
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(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. 

(21) અનુભવના પ્રમાણપત્રો (�હેરાત મુજબ જ�રી હોય તો ક્રમાનુસાર મેળવેલ અનુભવ, લાગ ુ

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 જોડીને તા.15.09.2018 સુધીમાં આયોગની કચેરીમાં સંયુ� 
સિચવશ્રી (R-4) ન ેમળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવ ેછે.  
  

  
સ્થળ: ગાંધીનગર-382010 સંયુ� સિચવ 
તારીખ: 01.09.2018 ગજુરાત �હેર સેવા આયોગ 
 
 


