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Gujarat	Public	Service	Commission
PROVISIONAL	RESULT (REVISED)	

List	of	Eligible	Candidates	for	Application	Scrutiny		

Advertisement	No.	70/2015‐16 
 
 

1. સરકાર  પોલીટ નીક ખાતે કો ટુર એ નીયર ગના  યા યાતા,  જુરાત િશ ણ સેવા,  
વગ-૨ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે  હરાત  માકં: ૭૦/૨૦૧૫-૧૬ના સદંભર્મા ંઆયોગ 
ારા તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૬ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધારે તા: ૧૭.૦૪.૨૦૧૭ના 
રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ: ૧૬૮ ઉમેદવારોની યાદી પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવી હતી.  
 

2. નામ.  ગજુરાત  હાઇકોટર્મા ં દાખલ  થયેલ  એસસીએ  ન:ં૧૩૭૨૫/૨૦૧૭,  એસસીએ 
ન:ં૧૩૭૨૬/૨૦૧૭,  એસસીએ  ન:ં૧૪૫૭૭/૨૦૧૭,  એસસીએ  ન:ં૧૪૭૪૨/૨૦૧૭  અન ે
૧૪૭૬૪/૨૦૧૭  પૈકી  એસસીએ  ન:ં૧૪૭૪૨/૨૦૧૭  વીથ  ૧૪૭૬૪/૨૦૧૭મા ં નામ. 
ગજુરાત  હાઇકોટ તા.૩૧/૦૮/૧૭ના  કોમન ઓરલ ઓડર્રથી વચગાળાની  રાહત તરીકે 
શૈક્ષિણક લાયકાતમા ં નાતક કક્ષાએ મળુ શાખા ( Basic Branch)  યાને લઇ ,પીટીશનરોને 
બ  મલુાકાતને પાત્ર જાહરે  કરવા આદેશ કરેલ  છે. 

 
3. નામ.  ગજુરાત  હાઇકોટર્ના  ઉક્ત આદેશ  અ વયે  ,  નાતક  કક્ષાએ  મળુ  શાખા  (Basic 

Branch)ની શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોન̆ે પ્રથમ િવચારણામા ંલેવાના રહ ેછે. 
નાતક  કક્ષાએ  મળુ  શાખા  (Basic  Branch)ની  શૈક્ષિણક  લાયકાત  ધરાવતા  ઉમેદવારો 
ઉપલ ધ  ન  હોય  તો  જ  સલંગ્ન  શાખા  (Corresponding  Branch)ના  ઉમેદવારોને 
િવચારણામા ં લેવાના  થાય  છે. આથી, આયોગ  ારા  પ્રિસ ધ  કરવામા ંઆવલે  સરકારી 
પોલીટેકનીક ખાતે કો ટુર એ નીયર ગના  યા યાતા,  જુરાત િશ ણ સેવા,  વગ-
૨ની  જગ્યાએ    ભરતી  કરવા  માટેની  હરાત  માકં:  ૭૦/૨૦૧૫-૧૬મા ંઆયોગ  ારા, 
તા:૧૭.૦૪.૨૦૧૭ના  રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર    ઉમેદવારોની યાદી  રદ  કરી, નીચે 
કો ટક-૧મા ંદશાર્ યા મજુબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી પ્રિસ ધ  કરવામા ં
આવે છે. આ માપદંડો / ધોરણો  બ  મલુાકાતને પાત્ર સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી 
પહલેાના તબક્કાની કાયર્વાહીના ભાગ  પે છે. પ્ર તત યાદી એ મેરીટ લી ટ નથી. પરંત ુ
,માત્ર અને માત્ર   ઉમેદવારો પાસેથી પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેઅરજીઓ મગંાવવાની 
થાય છે તે ‘Zone of Consideration’ અંતગર્તની યાદી છે.  
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4.                                         કો ટક-૧ 

કટગર  
જ યાની 
સં યા 

માપદંડ  જુબ 
અર  

ચકાસણી માટ 
જ ર  સં યા 

ખરખર પા  
થતા 

ઉમેદવારોની 
સં યા 

માપદંડ 
જુબ  બ  
લુાકાત 

માટ જ ર  
સં યા 

બન અનામત (કોમન)  15 60 61* 45 

બન અનામત (મ હલા)  7 28 32**  21 

સા.શૈ.પ.વગ(કોમન)  6 24 24 18 

સા.શૈ.પ.વગ(મ હલા)  2 10 10  8 

અ .ુ  િત(કોમન)  2 10 11*  8 

અ .ુ  િત(મ હલા)  1 8 8  6 

અ .ુ જન િત(કોમન)  3 12 12  10 

અ .ુ જન િત(મ હલા)  1 8 9@@  6 

ુલ ઉમેદવાર  37	 160  167  122	

*  િબન અનામત (કોમન) અને અન.ુજાિત (કોમન) કેટેગરીમા ંસરખા ગણુને કારણે એક-
એક ઉમેદવાર વધ ુપ્રા ત થાય છે.  

**  િબન અનામત (મિહલા)  કેટેગરીનુ ંલાયકી ધોરણ િબન અનામત (કોમન)  કેટેગરી 
સમકક્ષ રાખતા  િબન અનામત (મિહલા) કેટેગરીમા ંચાર વધ ુઉમેદવાર પ્રા ત થાય 
છે.  

@@ અન.ુ જનજાિત (મિહલા) કેટેગરીનુ ંલાયકી ધોરણ અન.ુ જનજાિત (કોમન) કેટેગરી 
સમકક્ષ રાખતા  અન.ુ જનજાિત (મિહલા) કેટેગરીમા ંએક વધ ુઉમેદવાર પ્રા ત થાય 
છે.  

 

અર  ચકાસણીને પા  કટગર વાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નબંરો નીચે  જુબ છે.  
 

(1) બન અનામત (કોમન)  

101000096	 101000251	 101000317	 101000403	 101000460	

101000486	 101000526	 101000576	 101000668	 101000676	

101000699	 101000849	 101001113	 101001237	 101001355	
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101001380	 101001382	 101001531	 101001701	 101001834	

101002203	 101002236	 101002258	 101002298	 101002496	

101002510	 101003098	 101003110	 101003113	 101003229	

101003439	 101003512	 101003548	 101003672	 101003725	

101003939	 101004018	 101004021	 101004172	 101004478	

101004513	 101004545	 101004641	 101004863	 101004941	

101005101	 101005467	 101005484	 101005600	 101005715	

101005755	 101005774	 101005875	 101006054	 101006224	

101006244	 101006349	 101006423	 101006515	 101007059	

101007341	 TOTAL	=	61	

 
(2) બન અનામત (મ હલા) 

101000442	 101001788	 101001856	 101002242	 101002476	

101002493	 101002526	 101002638	 101002757	 101002865	

101003238	 101003298	 101003310	 101003349	 101003422	

101003486	 101003579	 101004526	 101004654	 101004668	

101004812	 101004851	 101004905	 101005565	 101005670	

101005712	 101005942	 101005970	 101006300	 101006539	

101006843	 101006961	 TOTAL	=	32	

 
(3) સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) 

101000157	 101000289	 101000714	 101001092	 101001212	

101001271	 101001431	 101001663	 101002084	 101002320	

101002331	 101002647	 101002719	 101002744	 101003030	

101003175	 101003785	 101004050	 101005440	 101006017	

101006023	 101006734	 101006818	 101007125	 TOTAL	=24	
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(4) સા.શૈ.પ.વગ(મ હલા) 

101002486	 101002538	 101003027	 101003755	 101003996	

101004072	 101004099	 101004498	 101005286	 101006603	

TOTAL	=	10	

 

(5) અ .ુ  િત(કોમન) 

101000767	 101001571	 101001994	 101002264	 101002351	

101002594	 101003630	 101004006	 101006143	 101006442	

101006648	 TOTAL	=	11	

 

(6) અ .ુ  િત(મ હલા) 

101000654	 101001089	 101001410	 101001866	 101002584

101003733	 101004155	 101004285	 TOTAL =	8	

 

(7) અ .ુ જન િત(કોમન) 

101000197	 101000770	 101001541	 101001710	 101002000	

101002165	 101002835	 101002846	 101005205	 101006027	

101006116	 101006696	 TOTAL	=	12	

 
(8) અ .ુ જન િત(મ હલા) 

101000305	 101000993	 101001580	 101003396	 101004888	

101005184	 101005331	 101006456	 101007109	 TOTAL	=	9	

 

TOTAL	=	61	+ 32 + 24 + 10 + 11 + 8 + 12 + 9 = 167	
	

5.  ન ધ: 
(1) આયોગના  તા.15-10-2009,  તા.11-11-2009,  તા.29-04-2017  તથા 

તા.31.03.2018 ના કચેરી હકુમથી દરેક કેટેગરીની અનભુવ વગરની/અનભુવ વાળી 
જગ્યાઓ સામે અરજી ચકાસણીને  પાત્ર  ઉમેદવારોની  સખં્યા  માટે  માપદંડ  િનયત 
કરવામા ંઆવેલ છે. તદનસુાર, કામચલાઉ પિરણામ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવે છે. 
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(2) આયોગના તા.14.10.1986ના  કચેરી  હકુમથી  દરેક  કેટેગરીની જગ્યાઓ સામે  બ  
મલુાકાતને  પાત્ર  ઉમેદવારોની  સખં્યા  માટે  માપદંડ  િનયત  કરવામા ં આવેલ  છે. 
તદનસુાર,  બ  મલુાકાત માટે ઉમેદવારોને બોલાવવાના થાય છે.  
 

ઉપરોક્ત જણાવેલ માપદંડની િવગત નીચે મજુબ છે.  

જ યાની સં યા	
અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારની 

સં યા	
બ   લુાકાત માટ 
પા  સં યા	

અ ભુવ વગર	 અ ભુવ વાળ 	

૧	 ૦૮ ૧૦ ૬ 

૨	 ૧૦ ૧૨ ૮ 

૩	
જગ્યાની સખં્યાના  

ચાર ગણા 
જગ્યાની સખં્યાના  

છ ગણા 

૧૦ 

૪ ક તેથી વ  ુ
જ યા માટ 

જગ્યાના ત્રણ ગણા

 
(3) જો આ ઉમેદવારોમાથંી  બ  મલુાકાતને પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો નિહ મળે તો મેરીટ 

યાદી મજુબ ક્રમાનસુાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેરી હકુમથી ઠરાવેલ લઘુ મ 
ગણુ કરતા ંવધ ુગણુ ધરાવતા ઉમેદવારો જો પ્રા ત થતા હશે તો વધ ુઉમેદવારોને 
કામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહરે કરવામા ંઆવશે. વધમુા ંઆ રીતે 
અરજી  ચકાસણી  માટે  પાત્ર  ગણવાના  ઉમેદવારો  પૈકી    તે  કેટેગરીમા ં છે લા 
ઉમેદવારના ગણુ  ટલા જ સરખા ગણુ  યારપછીના   કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને 
પણ  અરજી  ચકાસણી  માટે  પાત્ર  ગણવામા ં આવશે.  આ  પ્રમાણે  થશે  તો  અરજી 
ચકાસણી માટે પાત્ર ઉમેદવારોની સખં્યામા ંવધારો થઇ શકશે. આ રીતે    બેઠક 
નબંરોના  ઉમેદવારોની અરજીઓની ચકાસણી  કરવાની  થશે  તેની  િવગતો આખરી 
પિરણામમા ંદશાર્વવામા ંઆવશે.  
 

(4) આ પિરણામમા ંકામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહરે થયેલ ઉમેદવારો 
પૈકી   ઉમેદવારો ભરતી િનયમો અને જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ જ રી શૈક્ષિણક 
લાયકાત, અનભુવ, ઉંમર ઇ યાિદ જરુરીયાતો પિરપણૂર્ કરતા હોય તેવા મેરીટયાદી 
મજુબના કો ટક-૧ ના કોલમ-૫ મા ં  તે કેટેગરી સામે દશાર્વેલ સખં્યાની મયાર્દામા ં
પ્રા ત થયેલ ઉમેદવારોને ગણતરીમા ંલીધા બાદ તે પછીના ઉમેદવારોને તેઓ બધી 
જરુિરયાતો સતંોષતા હશે તો પણ  બ  મલુાકાતને પાત્ર ગણવામા ંનહી આવે,  ની 



70/2015‐16                                                                       6 | P a g e  
 

દરેક ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી.પરંત,ુ આ રીતે  બ  મલુાકાતને માટે પાત્ર ગણવાના 
ઉમેદવારો  પૈકી    તે  કેટેગરીમા ં છે લા  ઉમેદવારના  ગણુ  ટલા  જ  સરખા  ગણુ 
યારપછીના   કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ  બ  મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ં
આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો કો ટક-૧ ના કોલમ-૫ મા ં  તે કેટેગરી સામે દશાર્વેલ 
બ  મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની સખં્યામા ંવધારો થઇ શકશે.      

                                                   

(5) ઉપરની કાયર્વાહી બાદ  બ  મલુાકાતને પાત્ર થતા ંઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડર્ 
પર હવે પછી મકુવામા ંઆવશે.   
 

6.  અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ જાહરેાતના અનસુધંાને “ઓન-લાઇન” ક ફમર્ 
થયેલ અરજી પત્રક (ફોટોગ્રાફ  પ ટ ના હોય તો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક 
પર લગાવવાનો રહશેે. સહી  પ ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રક્મા ંસહી કરવાની રહશેે.) 
અને લાગ ુપડતા જ રી દ તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમાનસુાર  
(1)  જ મ તારીખના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી.  કે્રડીટ   પ્રમાણપત્રની   નકલ  (જ મ  

તારીખના  પરુાવા માટે  શાળા  છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર મા ય ગણવામા ંઆવશે નહીં)  

(2)  નામ / અટકમા ંફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પિરણીત મિહલા 
ઉમેદવાર માટે લગ્ન ન ધણી પ્રમાણપત્રની નકલ 

(3)  અનામત વગર્  (અન.ુ જાિત, અન.ુજનજાિત, અને સા.શૈ.પ.વગર્)ના ઉમેદવારો માટે 
સક્ષમ અિધકારી  ારા આપવામા ંઆવેલ જાિત પ્રમાણપત્રની નકલ  

(4)  સામાિજક અને  શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના  ઉમેદવારોએ  (જાહરેાતમા ં દશાર્ યા  મજુબ 
િનયત સમયગાળાનુ ંગજુરાતી નમનુા મજુબનુ ંપિરિશ ટ-ક અરજીપત્રક્મા ંદશાર્વેલ 
નબંર અને તારીખનુ ંજ)   રજૂ કરવાનુ ં રહશેે. પિરિશ ટ-ક ના  િવક પે અ ય કોઈ 
પ્રમાણપત્ર મા ય રાખવામા ંઆવશે નિહં. અંગે્રજીમા ંAnnexure-A (  કે દ્ર સરકારની 
ભરતી  કે  સં થાઓ  માટે  છે)  તે  મા ય  રાખવામા ં આવશે  નહીં.  પરિણત  મિહલા 
ઉમેદવારોએ આવુ ંપ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-િપતાના આવકના સદંભર્મા ંરજૂ કરવાનુ ં
રહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સદંભર્મા ંરજૂ કરેલ હશે તો તે 
મા ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 

(5)   શારીિરક  અશક્ત  ઉમેદવારોના  િક સામા ં સામા ય  વહીવટ  િવભાગના 
તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮  ના  પિરપત્ર  મજુબનુ ં િનયત  નમનૂામા ં સરકારી  હોિ પટલના 
સિુપ્રટે ડે ટ / િસિવલ સ ન /મેડીકલ બોડર્  ારા આપેલ પ્રમાણપત્ર 
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(6)   માજી સૈિનક ઉમેદવારોના િક સામા ંિડ ચા  બકુની નકલ  

(7)  પિરણીત મિહલાઓના  િક સામા ં લગ્ન ન ધણીનુ ં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા  નામ 
બદલાવેલ હોય તો તે અંગેના જાહરેનામાની નકલ  

(8)  િવધવા મિહલા ઉમેદવારોના  િક સામા ંપનુ: લગ્ન ન કયાર્ અંગેના સોગદંનામાની 
નકલ 

(9)  વગર્-૩ ની જાહરેાત માટે  રમતગમતના પ્રમાણપત્ર  (જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ હોય  તે 
નમનૂામા)ં 

(10)  નાતક (બધા ંજ  વષર્/ સેમે ટરના ગણુપત્રક ) 

(11)  નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર 

(12) અનુ નાતક (બધા ંજ  વષર્/ સેમે ટરના ગણુપત્રક ) (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ 
જ રી હોય તો) 

(13) અનુ નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો) 

(14) તબીબી, દંત િવષયક અને પશિુચિક સા િવષયક જાહરેાતો માટે ઇ ટનર્શીપ પણૂર્  કયાર્ 
અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર (જો  જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો)   

(15)    જાહરેાતમા ં   કાઉિ સલનુ ં રજી ટે્રશન  જ રી  હોય  યા ં સબંિંધત  કાઉિ સલમા ં
રજી ટે્રશન કરાવેલ હોય તે   ન ધણી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ 
જ રી હોય તો)   

(16) પીએચડી પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો) 

(17)  નેટ/ લેટ પ્રમાણપત્ર (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો)  

(18)  િવદેશની યિુનવિસર્ટી માથંી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની મા યતા અંગેના પરુાવાની 
નકલ   

(19) જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો 
હક્ક  દાવો  હોય  તો  આવા  ઉમેદવારે  સમકક્ષતા  પ્ર થાિપત  કરતા 
આદેશો/અિધકૃતતાની િવગતો / પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે.    

(20) ગજુરાત  સરકારની  સેવામા ં ફરજ  બજાવતા  કમર્ચારીઓએ  બ   મલુાકાત  સમયે 
સક્ષમ  અિધકારી  ારા  આપવામા ં આવેલ  સામા ય  વહીવટ  િવભાગના 
તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના  પિરપત્રથી  િનયત  થયેલ  નમનુામા ં “ના  વાધંા  પ્રમાણપત્ર” 
(અસલમા)ં અચકૂ રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
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(21) અનભુવના પ્રમાણપત્રો (જાહરેાત મજુબ જ રી હોય તો ક્રમાનસુાર મેળવેલ અનભુવ, 
લાગ ુપડતા સવંગર્ના કાયર્કાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર 
દશાર્વવાના રહશેે.)  

(22) સશંોધનપત્રો (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય તો)  

(23) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફી ની ઝેરોક્ષ નકલ 

(24) શારીિરક માપ અંગેનુ ંતબીબી પ્રમાણપત્ર  (જો જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી 
હોય તો) અને 

(25) જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુધંાનમા ંલાગ ુપડતા અ ય આધાર પરુાવા/પ્રમાણપત્રો 

અ કુ  જોડ ને  તા.29.11.2018  ધુીમા ં આયોગની  કચેર મા ં સં ુ ત 
સ ચવ ી (R-6) ને મળે તે ર તે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.   
(26) અગાઉની તા: ૧૭.૦૪.૨૦૧૭ની યાદ મા ં  બેઠક  માકંનો સમાવેશ થયેલ હોય અને 

ઉ ત  ધુારલ  યાદ મા ં નુ:  સમાવેશ  થતો  હોય  તેવા  બેઠક  માકં  ધરાવતા 
ઉમેદવારોએ પોતાની અર  સાથે ચકાસણી અથ  હરાતની જોગવાઈ અ સુધંાને 
લા  ુપડતા જ ર  આધાર  રુાવા/ માણપ ો અગાઉ જમા કરા યા હોય તો  નુ: 
જમા કરાવવાના રહશે નહ . 

 
થળ: ગાધંીનગર-382010  સયંકુ્ત સિચવ 

તાર ખ: 15.11.2018  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 

 


