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1. બંદરો  અને  વાહન યવહાર  િવભાગ  હ તકની  સહાયક મોટર વાહન િનરી ક, વગ-૩ની 

જ યાએ ભરતી કરવા માટે હેરાત માંક: ૧૦૦/૨૦૧૮-૧૯ના સંદભમાં આયોગ ારા તા. 

૨૧.૦૭.૨૦૧૯ ના રોજ યો યેલ લેિખત કસોટીના આધાર ેઆયોગે અર  ચકાસણી અને શારીરીક 

પરી ણ ચકાસણીની પા તા માટે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ {જ ેતે કેટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ 

ઉતરતા મમાં હેરાતની જોગવાઇ અનુસારની જ રી સં યા (જ યાના આશર ે ણ ગણા) ને 

અનુલ ીને છે લા ઉમેદવારના ગુણ} મજુબ નીચે કો કમાં દશા યા મુજબ આ કસોટીના 

ઉમેદવારોને અર  ચકાસણી અને શારીરીક પરી ણ ચકાસણીને પા  કામચલાઉ રીતે સફળ 

હેર કરવામાં આવે છે અને તેમના બેઠક ્માંકની યાદી નીચે મજુબ  િસ ધ કરવામાં આવે છે.  

2.  
કો ક-૧ 

કેટેગરી  જ યાની 
સં યા 

પા તા માટેની 
જ રી સં યા 

ખરખેર પા  થતા 
ઉમેદવારોની 

સં યા 
1	 2	 3	 4	

બન અનામત (કોમન)	 9 27 27 

બન અનામત (મ હલા)	 4 12 12 

આિથક નબળા વગ (કોમન)	 1 3 50* 

આિથક નબળા વગ (મ હલા)	 1 3 3 

સા.શૈ.પ.વગ (કોમન)	 4 12 51* 

સા.શૈ.પ.વગ (મ હલા)	 2 6 6 

અ .ુ  િત		(કોમન)	 1 3 9* 

અ .ુજન િત (કોમન)	 2 6 6 

અ .ુજન િત (મ હલા)	 1 3 3 

કુલ ઉમેદવાર  25	 75 167	
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* આિથક નબળા વગ (કોમન),	સા.શૈ.પ.વગ (કોમન) અને અ .ુ  િત	 	(કોમન) કટગર મા ંપા તા 
માટેની જ રી સં યા  જુબ  િનયત થતા લાયક  ધોરણને  બન અનામત  (કોમન)  કટગર ના 
િનયત થતા લાયક  ધોરણ સમક  લાવતા આ કટગર મા ંઅ ુ મે ૪૭, ૩૯ અને ૬ ઉમેદવારો 
વ  ુ ા ત થાય છે.  	

 
3. અર  ચકાસણી અને શારીરીક પિર ણ ચકાસણીને પા  કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના 

બેઠક માંક નીચે મજુબ છે.  

િબન અનામત (કોમન) 
101001664	 101001973	 101002006	 101002408	 101002947	

101004164	 101005012	 101005128	 101005591	 101005903	

101006436	 101008519	 101008886	 101008951	 101011195	

101012290	 101014350	 101014928	 101015647	 101016920	

101019406	 101019564	 101021181	 101024932	 101025109	

101025612	 101025813	 TOTAL	=	27	

 

િબન અનામત (મિહલા) 
101001289	 101002062	 101003316	 101007884	 101009559	

101013236	 101015092	 101017671	 101024248	 101024298	

101024410	 101024651	 TOTAL	=	12	

 

આિથક નબળા વગ (કોમન) 
101000005	 101001125	 101001137	 101001228	 101001323	

101001627	 101001841	 101002279	 101002299	 101002539	

101002746	 101002865	 101003328	 101003349	 101003483	

101003706	 101004024	 101004897	 101005768	 101006695	

101007891	 101008363	 101009092	 101009537	 101009910	

101010836	 101010904	 101012175	 101012520	 101014303	

101014652	 101015343	 101016304	 101016422	 101016879	

101017859	 101017871	 101018165	 101018482	 101019039	
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101019463	 101019834	 101021325	 101021417	 101022187	

101023118	 101024393	 101025187	 101026769	 101027278	

TOTAL	=	50	

 

આિથક નબળા વગ (મિહલા) 
101009929	 101011589	 101025912	 TOTAL	=	03	

 

સા.શૈ.પ.વગ (કોમન) 
101000084	 101000383	 101000684	 101000707	 101001236	

101002291	 101002367	 101002415	 101003045	 101003072	

101003128	 101003424	 101003859	 101004280	 101004815	

101006004	 101006244	 101006875	 101008647	 101009095	

101009249	 101009446	 101010919	 101011426	 101011599	

101011948	 101012446	 101013093	 101013222	 101013469	

101014547	 101015202	 101017038	 101017286	 101017632	

101017721	 101018159	 101018383	 101018741	 101018981	

101019790	 101019938	 101021536	 101021699	 101021737	

101023237	 101025093	 101025183	 101025320	 101025324	

101026610	 TOTAL	=	51	

 

સા.શૈ.પ.વગ (મિહલા) 
101002126	 101002252 101004459 101014451	 101015609

101022067	 TTOAL	=	06	

 

અનુ. િત  (કોમન) 
101000031	 101001477	 101011913	 101012029	 101014740	

101019903	 101020518	 101020577	 101024063	 TOTAL	=9	
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અનુ.જન િત (કોમન) 
101000737	 101002462 101004081 101004338	 101006599

101019103	 TOTAL	=	06	

અનુ.જન િત (મિહલા) 
101002965	 101012540	 101026536	 TOTAL	=	03	

 

TOTAL	=	27+12+50+3+51+6+9+6+3=167	

4. આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચેરી હુકમથી ાથિમક કસોટીમાં રદ થયેલ ોના ગુણ બાકી 

રહેલ ોમાં સમાન રીતે (Pro-rata પ ધિત) ગુણ દાન પ ધિત અપનાવવાની રહે છે. 

તદનુસાર સદરહુ કસોટીમાં ો-રટેા માક ગ પ ધિત તેમજ વૈકિ પક િવષય આ બ ે બાબત 

યાને  લેતા   બ ે  વૈકિ પક િવષયના ો (કુલ ૩૦૦ ો અને ૨૦૦ ગુણ) તેમજ ગજુરાતી 

િવષયના ો (કુલ ૫૦ ો અને ૫૦ ગુણ) માટે Raw Result તૈયાર કરવા માટે ો-રટેા ગણુ 

નીચે મજુબ ગણવામાં આ યા છે. 

 

AIG‐AUTO	 Total	
Question	

Positive	
mark	
for	Each	
Que	

Negative	
mark	for	
Each	Que	

Cancelled	
Question	

Question	
to	

Assess	

Total	
(+)	
Mark	

Total	
(‐)	
Mark	

Pro	Rata	
(+)	

Pro	
Rata	(‐

)	

A1 
(Que. 1-100) 100 1 0.3 0 100 100 30 1.000 0.300

A2 
(Que. 101-300) 200 0.5 0.15 4 196 100 30 0.510 0.153

B 
(Que. 301-350) 50 1 0.3 4 46 50 15 1.087 0.326

Total	 350	 - - 8	 342	 250	 75	 - - 

 

AIG‐MECH	 Total	
Question	

Mark	for	
Each	

Question	

Negative	
mark	for	
Each	Que	

Cancelled	
Question	

Question	
to	

Assess	

Total	
(+)	
Mark	

Total	
(‐)	
Mark	

Pro	Rata	
(+)	

Pro	
Rata(‐)	

A1 
(Que. 1-100) 100 1 0.3 2 98 100 30 1.020 0.306

A2 
(Que. 101-300) 200 0.5 0.15 2 198 100 30 0.505 0.152

B 
(Que. 301-350) 50 1 0.3 4 46 50 15 1.087 0.326

Total	 350	 - - 8	 342	 250	 75	 - - 
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ન ધ : - 
(1) સદરહુ કસોટીમાં કુલ બે િવષયો હોઇ, થમ ો-રટેા પ ધિતથી પિરણામ તૈયાર કયા બાદ 

વૈકિ પક િવષયોમાં કેલીગં પ ધિતનો ઉપયોગ કરીને સંયુ  મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાં 

આવી છે.  

(2) આ યાદીમાં સમાિવ  થવાથી કોઇ ઉમેદવારને પસંદગી યાદી  કે  િત ાયાદીમાં સમાવેશ 

થવાનો હ   ા  થતો નથી.  

(3) આ  યાદીમાં  સમાવેશ  થયેલ  દરકે  ઉમેદવારોની  પા તા  આ  જ યાના  ભરતી  િનયમો, 

હેરાતની જોગવાઇઓ અનુસાર કરવામાં આવશે 

(4) દરકે  ઉમેદવાર અર   વીકારવાની  છે લી  તારીખે આ જ યા  માટેની  િનયત  શૈ ણીક 

લાયકાત, ઉંમર, િનયત લધુ મ શારીિરક ધોરણ ધરાવતો હોવો જોઇએ 

(5) દરકે  ઉમેદવાર  ભરતી  િનયમો  તેમજ  હેરાતમાં  જણા યા  માણેનંુ  લધુ મ  શારીિરક 

ધોરણ ધરાવતા હોવા જોઇશે.  

(6) દરકે ઉમેદવારને  શારીિરક માપ માટે ઉમેદવારને જ ેતારીખ / સમયે આયોગની કચેરીમાં 

હાજર રહેવાનંુ જણાવવામાં આવે તે તારીખ/ સમયે ઉમેદવાર ે વખચ આયોગની કચેરીમાં 

ઉપિ થત થવાનંુ રહેશે. 

(7) શારીિરક માપ માટે જ ેસરકારી તબીબ  િનમાયા હોય તેઓ  ારા જ ેમાપ નોધંવામાં આવે 

તે માપ યો ય રીતે લેવામાં આ યું હોવાનંુ ઉમેદવાર ે માિણત કરવાનંુ રહેશે.      

(8) આયોગ  ારા િનમવામાં આવેલ બે સરકારી તબીબો  ારા લેવામાં આવેલ શારીિરક માપ 

બાબતે જો કોઇ ઉમેદવારને શંકા / અસંતોષ હોય તો  તે સમયે જ ઉમેદવાર ેઆયોગના 

અિધકારી / એપલેટ ઓફીસરને  લેિખત રજૂઆત કરવાની રહેશે. શારીિરક માપ બાબતે 

પછીથી કોઇ રજૂઆત કે અસંતોષ  યાને લેવામાં નિહ આવે. 

(9) જ ે ઉમેદવારોએ  ઓનલાઇન  અર   કરતી  વખતે  પોતાની  િત–કેટેગરી  (S.C./S.T./ 

SEBC/EWS) જ ેદશાવેલ હશે તે  માણે પિરણામમાં ગણવામાં આવશે.  િત – કેટેગરી 

બદલવાની કોઇ પણ રજૂઆત  યાને લેવામાં આવશે નિહ. 
 

4.  અર  ચકાસણીને પા  ઠરલે ઉમેદવારોએ 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 
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લગાવવાનો રહેશે. સહી  પ  ના હોય તો ફરીથી અર પ માં સહી કરવાની રહેશે.) અને 

લાગુ પડતા જ રી દ તાવેજો/  માણપ ોની ન લ નીચેના  માનુસાર  

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

તારીખના  પુરાવા માટે  શાળા  છો યાનંુ  માણપ  મા ય ગણવામાં આવશે નહી)ં  

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

ઉમેદવાર 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 આવેલ  િત  માણપ ની નકલ  

(4)  સામાિજક  અને  શૈ િણક  પછાત  વગના  ઉમેદવારોએ  ( હેરાતમાં  દશા યા  મજુબ 

િનયત સમયગાળાનંુ ગજુરાતી નમુના મજુબનંુ પિરિશ -ક અર પ માં દશાવેલ નંબર 

અને તારીખનંુ જ)   રજૂ કરવાનંુ રહેશે. પિરિશ -ક ના  િવક પે અ ય કોઈ  માણપ  

મા ય  રાખવામાં આવશે નિહં. અં ે માં  Annexure-A  (જ ે કે  સરકારની ભરતી  કે 

સં થાઓ માટે છે) તે મા ય રાખવામાં આવશે નહી.ં પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવંુ 

માણપ   તેઓની  માતા-િપતાના આવકના  સંદભમાં  રજૂ  કરવાનંુ  રહેશે. જો આવા 

ઉમેદવારોએ  તેમના પિતની આવકના  સંદભમાં  રજૂ કરલે હશે તો  તે મા ય  રાખવામાં 

આવશે નહી.ં 

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

બદલાવેલ હોય તો તે અગંેના  હેરનામાની નકલ  

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

(7)  નાતક પદવી  માણપ  

(8)  િવદેશની  યુિનવિસટી માંથી  પદવી મળેવેલ  હોય  તો  તેની મા યતા અંગેના  પુરાવાની 

નકલ   

(9)  હેરાતમાં દશાવેલ લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ  

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

િવગતો /  માણપ  રજૂ કરવાનંુ રહેશે.    

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

અિધકારી  ારા આપવામાં આવેલ સામા ય  વહીવટ  િવભાગના  તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના 
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પિરપ થી િનયત થયેલ નમુનામાં “ના વાંધા  માણપ ” (અસલમાં) અચૂક રજુ કરવાનંુ 

રહેશે. 

(11) અનુભવના  માણપ ો  ( હેરાત મજુબ જ રી હોય તો  માનુસાર મેળવેલ અનુભવ, 

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

દશાવવાના રહેશે.)  

(12) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરલે ફી ની ઝેરો  નકલ 

(13) શારીિરક માપ અગંેનંુ તબીબી  માણપ  (જો  હેરાતની જોગવાઈ મજુબ જ રી હોય 

તો) અને 

(14)  હેરાતની જોગવાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અ ય આધાર પુરાવા/ માણપ ો 

પૈક  આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર  હરાત 
માકં  100/2018‐19	 હઠળ  હવે  પછ   દશાવવામા ં આવનાર  યાદ  
જુબના  લા  ુ પડતા  તમામ  જ ર   દ તાવેજો/  માણપ ો  /  આધાર 
રુાવા  ની  ન લ  યો ય  ર તે  કાળ વૂક  તા:૨૩/૧૨/૨૦૧૯  થી 

તા:૦૧/૦૧/૨૦૨૦ દર યાન અ કૂ ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહશે.  
 

ખાસ  ચૂના :- 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ પોતાની અરજી સાથે જ રી પ્રમાણપત્રો/ 
દ તાવેજ ઓનલાઇન પ ધિતથી જ અપલોડ કરીને રજુ કરવાના રહતેા હોવાથી  બ  
અથવા પો ટ  ારા  વીકારવાપાત્ર બનતા નથી, આથી ઓનલાઇન પ ધિત  િસવાય 
અરજી મોકલનાર ઉમદેવારો અરજી ચકાસણી માટે આપોઆપ અપાત્ર બનશે.  
 
ઉમેદવારે  ભરતી  પ્રિક્રયા  અંતગર્ત  પોતાની  ઉમેદવારી  સદંભેર્  આગળના  તબક્કાની 
કાયર્વાહી માટે ઓનલાઇન પ ધિત અનસુરીન ેતકેદારી અવ ય દાખવવાની રહશેે.   

	  
થળ: ગાંધીનગર-382010	 સંયુ  સિચવ	

તારીખ:	17.12.2019	 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ	


