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Gujarat Public Service Commission 
PROVISIONAL RESULT 

List of Eligible Candidates for Application Scrutiny  
Advertisement No.37/2020-21 

 

 

1. ગજુરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ (GMDC) હસ્તકની Security Supervisor (Sahayak), Class-3 

ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે �હેરાત ક્રમાંક: 37/2020-21ના સંદભ�માં આયોગ �ારા 

તા.25.07.2021ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગે અર� ચકાસણીની પાત્રતા માટે 

ન�ી કરલે લાયકી ધોરણ (જ ેતે કેટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા ક્રમમાં 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 સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહેલાના 

તબ�ાની કાય�વાહીના ભાગ �પે છે. પ્રસ્તતુ યાદી એ મેરીટ લીસ્ટ નથી. પરંતુ ,માત્ર અને માત્ર જ ે

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

Consideration’ અંતગ�તની યાદી છે. 

 

         અર� ચકાસણી પાત્ર ઉમેદવારોએ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર પોતાના દસ્તાવેજ     

         ઓનલાઇન અપલોડ કરી રજુ કરવાના રહેશે. (પિરણામના અંતે દશા�વેલ ખાસ સૂચના ધ્યાને લેવી.) 

 

કો�ક-૧ 

કેટેગરી 
જગ્યાની 
સંખ્યા 

માપદંડ મજુબ અર� 
ચકાસણી માટે જ�રી 
સંખ્યા 

ખરખેર પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની સંખ્યા 

િબન-અનામત (કોમન) 6 18 18 
િબન-અનામત (મિહલા) 2 8   8 
આિથ�ક નબળા (કોમન) 1 6     37 * 
સા.શૈ.પ. વગ� (કોમન) 3 10     61 * 
અનુ. �િત(કોમન)  1 6     16 * 

અનુ. જન �િત(કોમન)  2 8 8 

         કુલ 15 56 148 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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* આ કેટેગરીઓનંુ  લાયકી ધોરણ િબન-અનામત (કોમન) કેટેગરી સમક� લઇ જતાં, વ� ુઉમેદવાર 

પર્ાપ્ત થાય છે.  
 
2. અર� ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમદેવારોના બેઠક નંબરો નીચે મજુબ છે.  

101000004 101000014 101000102 101000105 101000138 

101000208 101000268 101000285 101000296 101000298 

101000300 101000405 101000448 101000498 101000502 

101000518 101000524 101000547 101000575 101000594 

101000632 101000644 101000765 101000778 101000799 

101000853 101000899 101000912 101000921 101000961 

101000975 101001012 101001014 101001020 101001041 

101001159 101001186 101001213 101001214 101001223 

101001296 101001325 101001337 101001343 101001345 

101001355 101001365 101001385 101001392 101001402 

101001423 101001444 101001449 101001495 101001503 

101001509 101001519 101001559 101001570 101001573 

101001578 101001584 101001661 101001667 101001670 

101001673 101001675 101001681 101001685 101001698 

101001709 101001717 101001725 101001772 101001824 

101001825 101001834 101001841 101001892 101001897 

101001908 101001919 101001953 101001973 101002005 

101002117 101002167 101002218 101002278 101002332 

101002358 101002375 101002391 101002418 101002430 

101002446 101002447 101002467 101002514 101002565 

101002571 101002595 101002610 101002611 101002617 

101002627 101002647 101002658 101002721 101002739 
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101002766 101002773 101002803 101002832 101002867 

101002901 101002923 101002934 101002939 101002944 

101002947 101002964 101002973 101002980 101002984 

101003014 101003029 101003040 101003046 101003076 

101003084 101003085 101003104 101003111 101003113 

101003149 101003178 101003225 101003242 101003307 

101003341 101003373 101003381 101003392 101003411 

101003419 101003456 101003472 Total=148 
 

3. નોધં: 

(1) આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચેરી હુકમ ક્રમાંક:નવન-૧૦૯૫-૨૦૬-ભાગ-૬-આર &ડીની 

જોગવાઇમુજબ રદ કરાયેલ પ્ર�ોના ગુણ પ્રોરટેા મુજબ ફાળવી  ગુણ પ્રદાન પધ્ધિત અપનાવવાની 

રહે છે. તદનુસાર    

(૧) સદરહુ કસોટીમાં પ્ર�પત્ર-૧ માં  3 પ્ર� રદ કરવામાં આવેલ  હોવાથી પ્રત્યેક સાચા જવાબના 
િકસ્સામાં 1.015 ગુણ પ્રદાન અને પ્રત્યેક ખોટા જવાબના િકસ્સામાં 0.305 ગુણ કપાત પ્રમાણે     
તથા  
 (૨) પ્ર�પત્ર-૨ માં  કોઇ પ્ર� રદ કરવામાં આવેલ  ન હોવાથી પ્રત્યેક સાચા જવાબના િકસ્સામાં 

1.000 ગુણ પ્રદાન અને પ્રત્યેક ખોટા જવાબના િકસ્સામાં 0.300 ગણુ કપાત પ્રમાણ ે    

જવાબવહીનંુ મૂલ્યાં�ન કરી, એજંસીએ મૂલ્યાંકન કરવામા આવ્યુ છે.  

(2) સામાન્ય વહીવટ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક :સીઆરઆર-૧૦૨૦૧૩-૨૪૨૭૯૨-ગ.૨, તા:૨૧.૦૨.૨૦૧૪ની 

જોગવાઇ મુજબ રમતગમત અંગેની િનયત જોગવાઇઓ પિરપૂણ� કરતા ઉમેદવારોને લેિખત 

કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના ૫% ગુણ બોનસ ગુણ તરીકે ઉમેરવાના રહે છે. તદનુસાર,અર�માં 

રમતગમતની લાયકાત દશા�વેલ ઉમેદવારોને બોનસ ગુણ પ્રદાન કરવામાં આવેલ છે. 

(3) આયોગના તા.૦૭.૦૧.૨૦૨૧ના કચેરી હુકમની જોગવાઇ મુજબ, િવિવધ બોડર્, કોપ�ર�શન તથા 

િનગમ માટ� વગર્-૩ની જગ્યાઓ પર સીધી પસદંગીથી ભરતી માટ� અર� ચકાસણી માટે પાત્ર 

થવા માટેનંુ લઘુ�મ લાયકી ધોરણ ૧૫% રાખવામાં આવેલ છે. તથા દરકે જગ્યાઓ સામે અર� 
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ચકાસણીએ પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્યા માટે માપદંડ િનયત કરવામાં આવેલ છે. તદનુસાર કામચલાઉ 

પિરણામ પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવે છે.  

જગ્યાની સંખ્યા 
અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારની સંખ્યા 

અનુભવ વગર અનુભવ વાળી 

૧ ૦૬ ૦૮ 

૨ ૦૮ ૧૨ 

૩ ૧૦ ૧૪ 

૪ કે તેથી વધુ જગ્યા માટે જગ્યાની સંખ્યાના  ત્રણ ગણા જગ્યાની સંખ્યાના  ચાર ગણા 

 
(4) જો આ ઉમેદવારોમાંથી આખરી પસંદગી માટે  પાત્ર પુરતા ઉમેદવારો નિહ મળે તો મેરીટ યાદી 

મુજબ ક્રમાનુસાર લઘુ�મ લાયકી ગુણ કરતાં વધુ ગુણ ધરાવતા ઉમેદવારો જો પ્રા� થતા હશે તો 

વધુ ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે અર� ચકાસણીને પાત્ર �હેર કરવામાં આવશે. વધુમાં આ રીતે 

અર� ચકાસણી માટે પાત્ર ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જ ેતે કેટેગરીમાં છેલ્લા ઉમેદવારના ગુણ જટેલા 

જ સરખા ગુણ ત્યાર પછીના જ ે કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ અર� ચકાસણી માટે પાત્ર 

ગણવામાં આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો અર� ચકાસણી માટે પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્યામાં વધારો 

થઇ શકશે.  

 

4. 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 લાગુ 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  
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(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 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) તે 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 

આપેલ 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)   િવદેશની યુિનવિસ�ટી માંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અંગેના પુરાવાની નકલ   

(15) �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.    

(16)  િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરલે ફી ની ઝેરો� નકલ 

 (17) અનુભવનંુ પ્રમાણપત્ર  
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(18)  �હેરાતની જોગવાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અન્ય આધાર પુરાવા/પ્રમાણપત્રો  

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

ક્રમાંક: 37/2020-21 હેઠળ હવે પછી દશા�વવામાં આવનાર યાદી મજુબના 

લાગુ પડતા તમામ જ�રી દસ્તાવજેો/ પ્રમાણપત્રો / આધાર પુરાવા ની ન�લ 

યોગ્ય રીતે કાળ�પૂવ�ક તા:૨૦/૧૦/૨૦૨૧ થી તા:૨૯/૧૦/૨૦૨૧ 

દરમ્યાન અચૂક ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.  

 

ખાસ સૂચના :- 

અર� ચકાસણીને પાત્ર ઠરલે ઉમેદવારોએ પોતાની અર� સાથે જ�રી પ્રમાણપત્રો/ દસ્તાવેજ 

ઓનલાઇન પધ્ધિતથી જ અપલોડ કરીને રજુ કરવાના રહેતા હોવાથી �બ� અથવા પોસ્ટ �ારા 

સ્વીકારવાપાત્ર બનતા નથી, આથી ઓનલાઇન પધ્ધિત િસવાય અર� મોકલનાર ઉમેદવારો 

અર� ચકાસણી માટે આપોઆપ અપાત્ર બનશે.  

 

ઉમેદવાર ેભરતી પ્રિક્રયા અંતગ�ત પોતાની ઉમેદવારી સંદભ� આગળના તબ�ાની કાય�વાહી માટે 

ઓનલાઇન પધ્ધિત અનુસરીને તકેદારી અવશ્ય દાખવવાની રહેશે.   

 
 

 

સ્થળ: ગાંધીનગર-382010 સંયુ� સિચવ 
તારીખ: 11.10.2021 ગજુરાત �હેર સેવા આયોગ 
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