
    53/2018‐19                                                                       1 | P a g e  
 

 

Gujarat	Public	Service	Commission
PROVISIONAL	RESULT	

List	of	Eligible	Candidates	for	Application	Scrutiny		

Advertisement	No.	53/2018‐19 
 
 
 
 

1. બાળ િવકાસ યોજના અિધકારી (મિહલા), સામા ય રા  સેવા, વગ-૨ની જ યાએ ભરતી 

કરવા માટે હેરાત માકં: 53/18-19ના સંદભમા ં આયોગ ારા તા.04.11.2018ના રોજ 

યો યેલ ાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગે અર  ચકાસણીની પા તા માટે ન ી કરલે લાયકી 

ધોરણ (જ ે તે કેટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા મમાં જ રી સં યા અનસુારના છે લા 

ઉમદેવાર ના ગુણ) મજુબ નીચે કો કમાં દશા યા મુજબના ઉમેદવારોને અર  ચકાસણીન ેપા  

સફળ હેર કરવાના થાય છે. અને આ માપદંડો / ધોરણો બ  મુલાકાતને પા  સફળ 

ઉમદેવારોની આખરી યાદી પહેલાના તબ ાની કાયવાહીના ભાગ પે છે. તત યાદી એ મેરીટ 

લી ટ નથી. પરંતુ ,મા  અન ેમા  જ ેઉમદેવારો પાસેથી માણપ ોની ચકાસણી માટે અર ઓ 

મગંાવવાની થાય છે ત ે‘Zone of Considerationʼ અંતગતની યાદી છે.  
2.  

કો ક-૧ 

કેટેગરી  જ યાની 
સં યા 

માપદંડ 
મજુબ અર  

ચકાસણી 
માટે જ રી 

સં યા 

ખરખેર પા  
થતા 

ઉમેદવારોની 
સં યા 

માપદંડ મજુબ 
બ  

મુલાકાત માટે 
જ રી સં યા 

1  2  3  4  5 

િબન અનામત (મિહલા)  27 162 164* 81 

સા.શ.ૈપ.વગ (મિહલા)  17 102 103* 51 

અનસુૂિચત  િત (મિહલા)  05 30 51*# 15 

અનસુૂિચત જન િત 
(મિહલા)  07 42 42 21 

કુલ ઉમેદવાર  56 336 360 168 
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*  સંબંિધત કેટેગરીના લાયકી ધોરણમાં ૧૦% છૂટછાટ આપતા  િબન અનામત (મિહલા), 
સા.શૈ.પ.વગ (મિહલા) અને અનુસૂિચત િત (મિહલા) કેટેગરીમાં અનુ મે ૨ , ૧ અને ૧ 
શારીરીક અશ  ઉમદેવાર ા  થાય છે.   

#  અનુસૂિચત િત (મિહલા) કેટેગરીનંુ લાયકી ધોરણ િબન અનામત (મિહલા) કેટેગરીના 
લાયકી ધોરણ સમક ા લઇ જતાં અનુસૂિચત િત (મિહલા) કેટેગરીમાં વધ ુ૨૦ ઉમેદવારો 

ા  થાય છે.  

 
3. અર  ચકાસણીને પા  કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચ ેમજુબ છે.  

 
 

(1) િબન અનામત (મિહલા) 

101000014	 101000096	 101000108	 101000114	 101000196	

101000272	 101000316	 101000342	 101000358	 101000421	

101000482	 101000492	 101000493	 101000540	 101000564	

101000580	 101000584	 101000614	 101000627	 101000658	

101000681	 101000707	 101000723	 101000766	 101000805	

101000806	 101000808	 101000812	 101000817	 101000856	

101000872	 101000928	 101000969	 101000990	 101001015	

101001059	 101001112	 101001122	 101001135	 101001159	

101001220	 101001239	 101001249	 101001255	 101001262	

101001272	 101001287	 101001291	 101001359	 101001388	

101001399	 101001427	 101001448	 101001530	 101001537	

101001565	 101001590	 101001631	 101001641	 101001647	

101001650	 101001660	 101001696	 101001698	 101001712	

101001722	 101001750	 101001752	 101001758	 101001787	

101001802	 101001814	 101001831	 101001840	 101001855	

101001860	 101001875	 101001887	 101001902	 101001907	
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101001920	 101001938	 101001949	 101001961	 101001964	

101002063	 101002084	 101002102	 101002113	 101002124	

101002156	 101002161	 101002183	 101002193	 101002213	

101002244	 101002268	 101002306	 101002324	 101002334	

101002340	 101002357	 101002364	 101002365	 101002373	

101002390	 101002406	 101002409	 101002412	 101002420	

101002481	 101002536	 101002556	 101002618	 101002623	

101002661	 101002665	 101002702	 101002720	 101002734	

101002757	 101002772	 101002789	 101002794	 101002830	

101002842	 101002853	 101002855	 101002856	 101002872	

101002899	 101002958	 101002994	 101003084	 101003085	

101003088	 101003107	 101003121	 101003197	 101003206	

101003214	 101003219	 101003230	 101003272	 101003314	

101003328	 101003329	 101003352	 101003368	 101003375	

101003407	 101003415	 101003416	 101003427	 101003428	

101003450	 101003465	 101003472	 101003489	 101003505	

101003561	 101003562	 101003563	 101003574	 TOTAL=164

 
 

(2) સા.શ.ૈપ.વગ (મિહલા) 

101000100	 101000105	 101000122	 101000134	 101000162	

101000186	 101000202	 101000244	 101000297	 101000343	

101000383	 101000385	 101000436	 101000480	 101000502	

101000597	 101000642	 101000654	 101000675	 101000686	

101000706	 101000720	 101000727	 101000760	 101000800	

101000828	 101000844	 101000979	 101001056	 101001120	
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101001121	 101001169	 101001174	 101001217	 101001234	

101001308	 101001310	 101001330	 101001389	 101001424	

101001435	 101001468	 101001495	 101001500	 101001509	

101001566	 101001582	 101001586	 101001597	 101001633	

101001657	 101001747	 101001757	 101001766	 101001773	

101001805	 101001813	 101001826	 101001835	 101001839	

101001859	 101001926	 101001982	 101002025	 101002040	

101002042	 101002052	 101002083	 101002114	 101002188	

101002214	 101002274	 101002290	 101002294	 101002310	

101002351	 101002355	 101002518	 101002559	 101002562	

101002596	 101002603	 101002797	 101002847	 101002868	

101002871	 101002889	 101002931	 101003069	 101003136	

101003155	 101003158	 101003216	 101003228	 101003267	

101003281	 101003313	 101003373	 101003413	 101003432	

101003506	 101003539	 101003581	 TOTAL	=	103	

 
 

(3) અનુસૂિચત  િત (મિહલા) 

101000076	 101000140	 101000152	 101000200	 101000314	

101000414	 101000548	 101000620	 101000833	 101000972	

101001210	 101001244	 101001246	 101001258	 101001385	

101001510	 101001623	 101001726	 101001790	 101001828	

101001836	 101001869	 101002074	 101002103	 101002112	

101002119	 101002170	 101002212	 101002241	 101002326	

101002345	 101002369	 101002414	 101002483	 101002582	

101002595	 101002617	 101002647	 101002755	 101002760	
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101002773	 101002796	 101003185	 101003236	 101003266	

101003298	 101003382	 101003433	 101003478	 101003504	

101003531	 TOTAL	=	51	

 
 

(4) અનુસૂિચત જન િત (મિહલા) 

101000135	 101000141	 101000197	 101000339	 101000407	

101000427	 101000513	 101000649	 101000867	 101000886	

101000999	 101001054	 101001093	 101001110	 101001203	

101001271	 101001338	 101001366	 101001481	 101001487	

101001615	 101001903	 101001928	 101002158	 101002253	

101002273	 101002282	 101002323	 101002386	 101002646	

101002695	 101002792	 101002820	 101002954	 101002980	

101003038	 101003092	 101003096	 101003102	 101003229	

101003249	 101003587	 TOTAL	=	42	

	
	

TOTAL	=	164	+	103	+	51	+	42 = 360	

4. નોધં: 
(1) આયોગના તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૬ના કચેરી હુકમથી તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬થી િસ ધ થતી સીધી 

ભરતીની હેરાતો અનુસંધાને આખરી પસંદગી ાથિમક કસોટીમાં મળેવેલ ગણુના ૫૦% 

ગણુભાર તથા બ  મુલાકાતમાં મેળવેલ ગણુના ૫૦% ગણુભારના આધાર ેકરવાની રહે છે. 

જનેે અનુલ ીને આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચેરી હુકમથી ાથિમક કસોટીમાં રદ થયેલ 

ોના ગણુ બાકી રહેલ ોમાં સમાન રીતે (Pro-rata પ ધિત) ગણુ દાન પ ધિત 

અપનાવવાની રહે છે. તદનસુાર સદરહુ કસોટીમાં 1  રદ કરવામાં આવલે  હોવાથી યકે 

સાચા જવાબના િક સામાં 1.003 ગુણ દાન અન ે યકે ખોટા જવાબ / એક કરતા વધાર ે

એનકોડીગ કરલે જવાબ /એક પણ િવક પ પસંદ ન કરલે જવાબના િક સામાં 0.301 ગણુ 

કપાત માણે જવાબવહીનુ ંમૂ યાં ન કરવામા આ યુ છે.  
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(2) આયોગના તા.15-10-2009, તા.11-11-2009, તા.29-04-2017 તથા તા.31.03.2018 ના 

કચરેી હુકમથી દરકે કેટેગરીની અનુભવ વગરની/અનભુવ વાળી જ યાઓ સામે અર  

ચકાસણીને પા  ઉમદેવારોની સં યા માટે માપદંડ િનયત કરવામાં આવેલ છે. તદનસુાર, 

કામચલાઉ પિરણામ િસ ધ કરવામાં આવે છે. 

 

(3) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી દરકે કેટેગરીની જ યાઓ સામે બ  

મલુાકાતન ે પા  ઉમેદવારોની સં યા માટે માપદંડ િનયત કરવામાં આવલે છે. તદનુસાર, 

બ  મુલાકાત માટે ઉમદેવારોને બોલાવવાના થાય છે.  

ઉપરો  જણાવલે માપદંડની િવગત નીચે મુજબ છે.  

જ યાની સં યા 
અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારની સં યા બ  મુલાકાત 

માટે પા  સં યા અનભુવ વગર અનભુવ વાળી 

૧ ૦૮ ૧૦ ૬ 

૨ ૧૦ ૧૨ ૮ 

૩ 
જ યાની સં યાના  

ચાર ગણા 

જ યાની સં યાના  

છ ગણા 

૧૦ 

૪ કે તથેી વધ ુ
જ યા માટે 

જ યાના ણ ગણા 

 

(4) જો આ ઉમદેવારોમાંથી બ  મુલાકાતને પા  પુરતા ઉમેદવારો નિહ મળે તો મેરીટ યાદી 

મજુબ માનુસાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેરી હુકમથી ઠરાવેલ લઘુ મ ગણુ કરતાં 

વધુ ગણુ ધરાવતા ઉમેદવારો જો ા  થતા હશે તો વધુ ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે અર  

ચકાસણીને પા  હેર કરવામાં આવશે. વધુમાં આ રીતે અર  ચકાસણી માટે પા  ગણવાના 

ઉમદેવારો પૈકી જ ેતે કેટેગરીમાં છે લા ઉમેદવારના ગણુ જટેલા જ સરખા ગુણ યારપછીના 

જ ેકોઇ ઉમદેવારના હશે તેમન ેપણ અર  ચકાસણી માટે પા  ગણવામાં આવશે. આ માણે 

થશે તો અર  ચકાસણી માટે પા  ઉમદેવારોની સં યામાં વધારો થઇ શકશે. આ રીતે જ ે

બઠેક નંબરોના ઉમદેવારોની અર ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો આખરી 

પિરણામમાં દશાવવામા ંઆવશે.  
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(5) આ પિરણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અર  ચકાસણીન ેપા  હેર થયેલ ઉમેદવારો પૈકી જ ે

ઉમદેવારો ભરતી િનયમો અને હેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ જ રી શૈ િણક લાયકાત, 

અનભુવ, ઉંમર ઇ યાિદ જ રીયાતો પિરપૂણ કરતા હોય તેવા મેરીટયાદી મુજબના કો ક-૧ 
ના કોલમ-૫ મા ંજ ેતે કેટેગરી સામે દશાવેલ સં યાની મયાદામા ં ા  થયેલ ઉમેદવારોને 

ગણતરીમાં લીધા બાદ તે પછીના ઉમેદવારોને તઓે બધી જ િરયાતો સંતોષતા હશે તો પણ 

બ  મુલાકાતને પા  ગણવામા ંનહી આવ,ે જનેી દરકે ઉમદેવારોએ નોધં લેવી.પરંતુ,આ રીતે 

બ  મુલાકાતને માટે પા  ગણવાના ઉમેદવારો પકૈી જ ેત ેકેટેગરીમાં છે લા ઉમેદવારના 

ગણુ જટેલા જ સરખા ગણુ યારપછીના જ ેકોઇ ઉમદેવારના હશે તેમને પણ    બ  મલુાકાત 

માટે પા  ગણવામાં આવશે. આ માણ ેથશે તો કો ક-૧ ના કોલમ-૫ માં જ ેતે કેટેગરી 

સામે દશાવેલ બ  મલુાકાત માટે પા  ઉમદેવારોની સં યામા ંવધારો  થઇ શકશે.     
 

(6) ઉપરની કાયવાહી બાદ બ  મુલાકાતને પા  થતાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડ પર હવ ે

પછી મુકવામા ંઆવશ.ે   

5. અર  ચકાસણીને પા  ઠરલે ઉમદેવારોએ આ હેરાતના અનુસંધાને “ઓન-લાઇન” ક ફમ થયેલ 

અર  પ ક (ફોટો ાફ પ  ના હોય તો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો ાફ અર પ ક પર લગાવવાનો 

રહેશ.ે સહી પ  ના હોય તો ફરીથી અર પ માં સહી કરવાની રહેશે.) અન ેલાગુ પડતા જ રી 

દ તાવજેો/ માણપ ોની ન લ નીચેના માનુસાર  

(1) જ મ તારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ેડીટ  માણપ ની  નકલ (જ મ  તારીખના  

પરુાવા માટે  શાળા  છો યાનુ ં માણપ  મા ય ગણવામાં આવશે નહી)ં  

(2) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પિરણીત મિહલા ઉમદેવાર 

માટે લ  નોધંણી માણપ ની નકલ 

(3) અનામત વગ (અનુ. િત, અનુ.જન િત, અને સા.શૈ.પ.વગ)ના ઉમેદવારો માટે સ મ 

અિધકારી ારા આપવામાં આવલે િત માણપ ની નકલ  

(4) સામાિજક અને શૈ િણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ ( હેરાતમા ં દશા યા મુજબ િનયત 

સમયગાળાનું ગજુરાતી નમુના મજુબનંુ પિરિશ -ક અર પ માં દશાવલે નંબર અને 

તારીખનું જ)  રજૂ કરવાનુ ં રહેશે. પિરિશ -ક ના િવક પે અ ય કોઈ માણપ  મા ય 
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રાખવામાં આવશે નિહં. અં ે માં Annexure-A (જ ેકે  સરકારની ભરતી કે સં થાઓ માટે 

છે) તે મા ય રાખવામાં આવશ ેનહી.ં પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવું માણપ  તેઓની 

માતા-િપતાના આવકના સંદભમાં રજૂ કરવાનંુ રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની 

આવકના સંદભમા ંરજૂ કરલે હશે તો તે મા ય રાખવામાં આવશે નહી.ં 

(5)  શારીિરક અશ  ઉમેદવારોના િક સામાં સામા ય વહીવટ િવભાગના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના 

પિરપ  મુજબનંુ િનયત નમૂનામાં સરકારી હોિ પટલના સુિ ટે ડે ટ / િસિવલ સજન /મેડીકલ 

બોડ ારા આપેલ માણપ  

(6)   મા  સૈિનક ઉમદેવારોના િક સામાં િડ ચાજ બુકની નકલ  

(7) પિરણીત મિહલાઓના િક સામાં લ  નોધંણીનંુ માણપ / અટક અથવા નામ બદલાવેલ 

હોય તો તે અગંનેા હેરનામાની નકલ  

(8) િવધવા મિહલા ઉમેદવારોના િક સામાં પુન: લ  ન કયા અગંનેા સોગદંનામાની નકલ 

(9) વગ-૩ ની હેરાત માટે રમતગમતના માણપ  ( હેરાતમાં દશાવેલ હોય ત ેનમનૂામા)ં 

(10) નાતક (બધાં જ  વષ/ સેમે ટરના ગુણપ ક ) 

(11) નાતક પદવી માણપ  

(12) અનુ નાતક (બધાં જ  વષ/ સેમે ટરના ગુણપ ક ) (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી 

હોય તો) 

(13) અનુ નાતક પદવી માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો) 

(14) તબીબી, દંત િવષયક અન ેપશિુચિક સા િવષયક હેરાતો માટે ઇ ટનશીપ પૂણ  કયા અંગેનું 

માણપ  (જો  હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)   

(15) જ ે હેરાતમા ં કાઉિ સલનંુ ર ટેશન જ રી હોય યા ંસંબંિધત કાઉિ સલમા ંર ટેશન 

કરાવેલ હોય ત ે નોધંણી માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)   

(16) પીએચડી પદવી માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો) 

(17) નટે/ લેટ માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)  

(18) િવદેશની યિુનવિસટી માંથી પદવી મેળવલે હોય તો તેની મા યતા અંગનેા પુરાવાની નકલ   
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(19) હેરાતમાં દશાવેલ લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તવેો તેમનો હ  દાવો 

હોય તો આવા ઉમેદવાર ે સમક તા થાિપત કરતા આદેશો/અિધકૃતતાની િવગતો / 

માણપ  રજૂ કરવાનંુ રહેશ.ે    

(20) ગજુરાત સરકારની સેવામાં ફરજ બ વતા કમચારીઓએ બ  મુલાકાત સમયે સ મ 

અિધકારી ારા આપવામાં આવલે સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના 

પિરપ થી િનયત થયેલ નમુનામાં “ના વાંધા માણપ ” (અસલમા)ં અચકૂ રજુ કરવાનું રહેશે. 

(21) અનભુવના માણપ ો ( હેરાત મજુબ જ રી હોય તો માનુસાર મેળવેલ અનુભવ, લાગુ 

પડતા સંવગના કાયકાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના કાર દશાવવાના 

રહેશ.ે)  

(22) સંશોધનપ ો (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)  

(23) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરલે ફી ની ઝેરો  નકલ 

(24) શારીિરક માપ અંગનેું તબીબી માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો) 

અન ે

(25) હેરાતની જોગવાઈ અનસંુધાનમાં લાગુ પડતા અ ય આધાર પુરાવા/ માણપ ો 

અચુક જોડીને તા.31.01.2019 સુધીમાં આયોગની કચેરીમાં સંયુ  
સિચવ ી (R-5) ને મળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે.   

  

થળ: ગાધંીનગર-382010 સંયુ  સિચવ 
તારીખ: 19.01.2019 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 
 

 

 


