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Gujarat Public Service Commission 

PROVISIONAL RESULT 

List of Eligible Candidates for Application Scrutiny  

Advertisement No. 64/2020-21 
 
 

1. શિક્ષણ શિભાગના િહીિટી શનયંત્રણ હેઠળની  સરકારી શિનયન, િાશણજ્ય, શિજ્ઞાન અને કાયદા  

શિદ્યાિાખાની કોલજેો ખાતે Philosophy શિષયના મદદનીશ પ્રાદ્યાપક,ગજુરાત શશક્ષણ સેવા,વગગ-

૨ની જગ્યાએ ભરતી કરિા માટે જાહેરાત ક્રમાાંક: 64/2020-21ના સદંભભમાં આયોગ દ્વારા 

તા.05.08.2021ના  રોજ યોજાયેલ પ્રાથશમક કસોટીના આધાર ેઆયોગે અરજી ચકાસણીની પાત્રતા માટે 

નક્કી કરલે લાયકી ધોરણ (જ ેતે કેટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા ક્રમમાં જરૂરી સંખ્યા અનુસારના 

છેલ્લા ઉમેદિાર ના ગુણ) મુજબ નીચે કોષ્ટકમાં દિાભવ્યા મુજબના ઉમેદિારોને અરજી ચકાસણીને પાત્ર 

સફળ જાહેર કરિાના થાય છે. અને આ માપદંડો / ધોરણો રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર સફળ ઉમેદિારોની 

આખરી યાદી પહેલાના તબક્કાની કાયભિાહીના ભાગ રૂપે છે. પ્રસ્તુત યાદી એ મેરીટ લીસ્ટ નથી. પરંતુ 

,માત્ર અને માત્ર જ ેઉમેદિારો પાસેથી પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે અરજીઓ મંગાિિાની થાય છે તે 

‘Zone of Consideration’ અંતગભતની યાદી છે. 

 

         અરજી ચકાસણી પાત્ર ઉમેદવારોએ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર પોતાના દસ્તાિેજ     

         ઓનલાઇન અપલોડ કરી રજુ કરિાના રહેિે. (પશરણામના અંતે દિાભિેલ ખાસ સૂચના ધ્યાને લેવી.) 

કોષ્ટક-૧ 

કેટેગરી (વગગ) જગ્યા

ની 

સાંખ્યા 

માપદાં ડ મજુબ જરૂરી 

અરજી ચકાસણી 

પાત્ર ઉમેદવારો 

ની  સાંખ્યા 

ખરખેર પાત્ર 

થતા 

ઉમેદવારો 

ની સાંખ્યા 

માપદાં ડ મજુબ 

રૂબરૂ મુલાકાત 

માટે જરૂરી 

સાંખ્યા 

શબન અનામત (કોમન) 1 8 8 6 

અનુ. જાશત(કોમન)  1 8   2 *  6 

અનુ. જનજાશત(કોમન)  1 8   2 # 6 

         કુલ 3 24 12 18 

           *આ કેટેગરીમાં જરૂરી ન્યુનતમ ગુણ ધરાિતા તમામ ઉમેદિારોને શિચારણામાં લેિામાં આિેલ છે.  

           # આ કેટેગરીમાં પ્રાપ્ય  તમામ ઉમેદિારોને શિચારણામાં લેિામાં આિેલ છે. 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમદેવારોના બેઠક નાંબરો નીચે મજુબ છે.  

101000004 101000008 101000009 101000017 101000018 

101000021 101000022 101000023 101000025 101000026 

101000027 101000029 Total=12 

 

3. નોાંધ:   

(1) આયોગના તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૬ના કચેરી હુકમથી તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬થી પ્રશસધ્ધ થતી સીધી ભરતીની 

જાહેરાતો અનુસંધાને આખરી પસંદગી પ્રાથશમક કસોટીમાં મેળિેલ ગુણના ૫૦% ગુણભાર તથા 

રૂબરૂ મુલાકાતમાં મેળિેલ ગુણના ૫૦% ગુણભારના આધાર ે કરિાની રહે છે. જનેે અનુલક્ષીને 

આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચેરી હુકમથી પ્રાથશમક કસોટીમાં રદ થયેલ પ્રશ્નોના ગુણ બાકી 

રહેલ પ્રશ્નોમાં સમાન રીતે (Pro-rata પધ્ધશત) ગુણ પ્રદાન પધ્ધશત અપનાિિાની રહે છે. તદનુસાર 

સદરહુ કસોટીમાં 3 પ્રશ્ન રદ કરિામાં આિેલ  હોિાથી પ્રત્યેક સાચા જિાબના શકસ્સામાં 1.010 ગણુ 

પ્રદાન અને પ્રત્યેક ખોટા જિાબના શકસ્સામાં 0.303 ગુણ કપાત પ્રમાણે જિાબિહીનંુ મૂલ્યાંક્ન 

કરિામા આવ્યુ છે.  

 

(2) આયોગના તા.15-10-2009, તા.11-11-2009, તા.29-04-2017 તથા તા.31.03.2018 ના કચેરી 

હુકમથી દરકે કેટેગરીની અનુભિ િગરની/અનુભિ િાળી જગ્યાઓ સામે અરજી ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદિારોની સંખ્યા માટે માપદંડ શનયત કરિામાં આિેલ છે. તદનુસાર, કામચલાઉ પશરણામ પ્રશસધ્ધ 

કરિામાં આિે છે. 

 

(3) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી દરકે કેટેગરીની જગ્યાઓ સામે રૂબરૂ મુલાકાતન ે

પાત્ર ઉમેદિારોની સંખ્યા માટે માપદંડ શનયત કરિામાં આિેલ છે. તદનુસાર, રૂબરૂ મુલાકાત માટે 

ઉમેદિારોને બોલાિિાના થાય છે.  

 

ઉપરોક્ત જણાિેલ માપદંડની શિગત નીચે મુજબ છે.  

જગ્યાની સાંખ્યા 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારની સાંખ્યા રૂબરૂ મુલાકાત 

માટે પાત્ર સાંખ્યા અનુભવ વગર અનુભવ વાળી 

૧ ૦૮ ૧૦ ૬ 
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૨ ૧૦ ૧૨ ૮ 

૩ 
જગ્યાની સંખ્યાના  

ચાર ગણા 

જગ્યાની સંખ્યાના  

છ ગણા 

૧૦ 

૪ કે તેથી વધુ 

જગ્યા માટે 
જગ્યાના ત્રણ ગણા 

 

(4) જો આ ઉમેદિારોમાંથી રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર પુરતા ઉમેદિારો નશહ મળે તો મેરીટ યાદી મુજબ 

ક્રમાનુસાર આયોગના તા.04.07.19ના કચેરી હુકમથી ઠરાિેલ લઘુત્તમ ગુણ કરતાં િધુ ગુણ ધરાિતા 

ઉમેદિારો જો પ્રાપ્ત થતા હિે તો િધુ ઉમેદિારોને કામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહેર 

કરિામાં આિિે. િધુમાં આ રીતે અરજી ચકાસણી માટે પાત્ર ગણિાના ઉમેદિારો પૈકી જ ે તે 

કેટેગરીમાં છેલ્લા ઉમેદિારના ગુણ જટેલા જ સરખા ગુણ ત્યારપછીના જ ેકોઇ ઉમેદિારના હિે તેમને 

પણ અરજી ચકાસણી માટે પાત્ર ગણિામાં આિિે. આ પ્રમાણે થિે તો અરજી ચકાસણી માટે પાત્ર 

ઉમેદિારોની સંખ્યામાં િધારો થઇ િકિે. આ રીત ેજ ેબેઠક નંબરોના ઉમેદિારોની અરજીઓની 

ચકાસણી કરિાની થિે તેની શિગતો આખરી પશરણામમાં દિાભિિામાં આિિે.  

 

(5) આ પશરણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહેર થયેલ ઉમેદિારો પૈકી જ ેઉમેદિારો 

ભરતી શનયમો અને જાહેરાતની જોગિાઇઓ મુજબ જરૂરી િૈક્ષશણક લાયકાત, અનુભિ, ઉંમર 

ઇત્યાશદ જરુરીયાતો પશરપૂણભ કરતા હોય તેિા મેરીટયાદી મુજબના કોષ્ટક-૧ ના કોલમ-૫ માં જ ેતે 

કેટેગરી સામે દિાભિેલ સંખ્યાની મયાભદામાં પ્રાપ્ત થયેલ ઉમેદિારોને ગણતરીમાં લીધા બાદ તે પછીના 

ઉમેદિારોને તેઓ બધી જરુશરયાતો સંતોષતા હિે તો પણ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણિામાં નહી 

આિે, જનેી દરકે ઉમેદિારોએ નોધં લેિી.પરંતુ,આ રીતે રૂબરૂ મુલાકાતને માટે પાત્ર ગણિાના 

ઉમેદિારો પૈકી જ ેતે કેટેગરીમાં છેલ્લા ઉમેદિારના ગુણ જટેલા જ સરખા ગુણ ત્યારપછીના જ ેકોઇ 

ઉમેદિારના હિે તેમને પણ   રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ગણિામાં આિિે. આ પ્રમાણે થિે તો 

કોષ્ટક-૧ ના કોલમ-૫ માં જ ેતે કેટેગરી સામે દિાભિેલ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ઉમેદિારોની 

સંખ્યામાં િધારો થઇ િકિે.                        

(6) ઉપરની કાયભિાહી બાદ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર થતાં ઉમેદિારોની યાદી નોટીસ બોડભ  પર હિે પછી 

મુકિામાં આિિે.   

4. અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરલે ઉમેદિારોએ આ જાહેરાતના અનુસંધાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમભ થયેલ અરજી 

પત્રક (ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટે સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાિિાનો રહેિે. સહી 
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સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાં સહી કરિાની રહેિે.) અને લાગુ પડતા જરૂરી દસ્તાિેજો/ 

પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમાનુસાર  

(1) જન્મ તારીખના પુરાિા માટે એસ. એસ. સી. કે્રડીટ  પ્રમાણપત્રની  નકલ (જન્મ  તારીખના  પુરાિા 

માટે  િાળા  છોડ્યાનંુ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણિામાં આિિે નહી)ં  

(2) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાિેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પશરણીત મશહલા ઉમેદિાર માટે 

લગ્ન નોધંણી પ્રમાણપત્રની નકલ 

(3) અનામત િગભ (અનુ. જાશત, અનુ.જનજાશત, અને સા.િૈ.પ.િગભ)ના ઉમેદિારો માટે સક્ષમ અશધકારી 

દ્વારા આપિામાં આિેલ જાશત પ્રમાણપત્રની નકલ  

(4) સામાશજક અને િૈક્ષશણક પછાત િગભના ઉમેદિારોએ (જાહેરાતમાં દિાભવ્યા મુજબ શનયત 

સમયગાળાનંુ ગજુરાતી નમુના મુજબનું પશરશિષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાં દિાભિેલ નંબર અને તારીખનું 

જ)  રજૂ કરિાનું રહેિે. પશરશિષ્ટ-ક ના શિકલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખિામાં આિિે નશહં. 

અંગ્રજેીમાં Annexure-A (જ ેકેન્ર સરકારની ભરતી કે સંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખિામાં આિિે 

નહી.ં પરશણત મશહલા ઉમેદિારોએ આિંુ પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-શપતાના આિકના સંદભભમાં 

રજૂ કરિાનું રહેિે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પશતની આિકના સંદભભમાં રજૂ કરલે હિે તો તે 

માન્ય રાખિામાં આિિે નહી.ં 

(5)  િારીશરક અિક્ત ઉમેદિારોના શકસ્સામાં સામાન્ય િહીિટ શિભાગના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પશરપત્ર 

મુજબનું શનયત નમૂનામાં સરકારી હોશસ્પટલના સુશપ્રટેન્ડેન્ટ / શસશિલ સજભન /મેડીકલ બોડભ  દ્વારા 

આપેલ પ્રમાણપત્ર 

(6)   માજી સૈશનક ઉમેદિારોના શકસ્સામાં શડસ્ચાજભ બુકની નકલ  

(7) પશરણીત મશહલાઓના શકસ્સામાં લગ્ન નોધંણીનંુ પ્રમાણપત્ર/ અટક અથિા નામ બદલાિેલ હોય તો 

તે અંગેના જાહેરનામાની નકલ  

(8) શિધિા મશહલા ઉમેદિારોના શકસ્સામાં પુન: લગ્ન ન કયાભ અંગેના સોગંદનામાની નકલ 

(9) િગભ-૩ ની જાહેરાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (જાહેરાતમાં દિાભિેલ હોય તે નમૂનામાં) 

(10) સ્નાતક (બધાં જ  િષભ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક ) 

(11) સ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર 

(12) અનુસ્નાતક (બધાં જ  િષભ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક ) (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય 

તો) 

(13) અનુસ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો) 
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(14) તબીબી, દંત શિષયક અને પિુશચશકત્સા શિષયક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનભિીપ પૂણભ  કયાભ અંગેનુ ં

પ્રમાણપત્ર (જો  જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)   

(15) જ ેજાહેરાતમાં  કાઉશન્સલનું રજીસ્ટરેિન જરૂરી હોય ત્યાં સંબંશધત કાઉશન્સલમાં રજીસ્ટરેિન કરાિેલ 

હોય તે  નોધંણી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)   

(16) પીએચડી પદિી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો) 

(17) નેટ/સ્લેટ પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)  

(18) શિદેિની યુશનિશસભટી માંથી પદિી મેળિેલ હોય તો તેની માન્યતા અંગેના પુરાિાની નકલ   

(19) જાહેરાતમાં દિાભિેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો હોય 

તો આિા ઉમેદિાર ેસમકક્ષતા પ્રસ્થાશપત કરતા આદેિો/અશધકૃતતાની શિગતો / પ્રમાણપત્ર રજૂ 

કરિાનું રહેિે.    

(20) ગજુરાત સરકારની સેિામાં ફરજ બજાિતા કમભચારીઓએ રૂબરૂ મુલાકાત સમયે સક્ષમ અશધકારી 

દ્વારા આપિામાં આિેલ સામાન્ય િહીિટ શિભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના પશરપત્રથી શનયત થયેલ 

નમુનામાં “ના િાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાં) અચૂક રજુ કરિાનું રહેિે. 

(21) અનુભિના પ્રમાણપત્રો (જાહેરાત મુજબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનુસાર મેળિેલ અનુભિ, લાગુ પડતા 

સંિગભના કાયભકાળની િરૂઆતથી પગારની શિગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દિાભિિાના રહેિે.)  

(22) સંિોધનપત્રો (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)  

(23) શબનઅનામત ઉમેદિારોએ ભરલે ફી ની ઝેરોક્ષ નકલ 

(24) િારીશરક માપ અંગેનું તબીબી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો) અને 

(25) જાહેરાતની જોગિાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અન્ય આધાર પુરાિા/પ્રમાણપત્રો 

પૈકી આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર જાહેરાત 

ક્રમાાંક: 64/2020-21 હેઠળ હવે પછી દશાગવવામાાં આવનાર યાદી મજુબના 

લાગુ પડતા તમામ જરૂરી દસ્તાવજેો/ પ્રમાણપત્રો / આધાર પુરાવા ની નક્લ 

યોગ્ય રીતે કાળજીપૂવગક તા: ૦૬/૧૨/૨૦૨૧ થી તા:  ૧૫/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન 

અચૂક ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.  

 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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ખાસ સૂચના :- 

અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરલે ઉમેદિારોએ પોતાની અરજી સાથે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/ દસ્તાિજે 

ઓનલાઇન પધ્ધશતથી જ અપલોડ કરીને રજુ કરિાના રહેતા હોિાથી રૂબરૂ અથિા પોસ્ટ દ્વારા 

સ્િીકારિાપાત્ર બનતા નથી, આથી ઓનલાઇન પધ્ધશત શસિાય અરજી મોકલનાર ઉમેદિારો 

અરજી ચકાસણી માટે આપોઆપ અપાત્ર બનિે.  

 

ઉમેદિાર ેભરતી પ્રશક્રયા અંતગભત પોતાની ઉમેદિારી સંદભે આગળના તબક્કાની કાયભિાહી માટે 

ઓનલાઇન પધ્ધશત અનુસરીને તકેદારી અિશ્ય દાખિિાની રહેિે.   

 

 
 

સ્થળ: ગાાંધીનગર-382010 સંયુક્ત સશચિ 

તારીખ: 30.11.2021 ગજુરાત જાહેર સેિા આયોગ 

 


