Gujarat Public Service Commission
PROVISIONAL RESULT
List of Eligible Candidates for Application Scrutiny
Advertisement No. 38/2019-20
1.

આરોગ્ય અને પિરવાર કલ્યાણ િવભાગ હસ્તકની મેિડકલ કોલેજો અને તેને સંલગ્� સંસ્થાઓ ખાતે
ફામા�કોલો� િવષયના પ્રા�ાપક, સામાન્ય રા� સેવા, વગ�-1ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે �હે રાત
ક્રમાંક: 38/2019-20ના સંદભ�માં આયોગ �ારા તા.16/02/2020ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટીના
આધારે આયોગે અર� ચકાસણીની પાત્રતા માટે ન�ી કરેલ લાયકી ધોરણ (જે તે કે ટેગરીમાં મેરીટ યાદી
મુજબ ઉતરતા ક્રમમાં જ�રી સંખ્ યા અનુસારના છે લ્ લા ઉમેદવાર ના ગુણ) મુજબ નીચે કો�કમાં દશા�વ્ યા
મુજબના ઉમેદવારોને અર� ચકાસણીને પાત્ર સફળ �હેર કરવાના થાય છે . અને આ માપદં ડો / ધોરણો
�બ� મુલાકાતને પાત્ર સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહેલાના તબ�ાની કાય�વાહીના ભાગ �પે
છે . પ્રસ્તુત યાદી એ મેરીટ લીસ્ટ નથી. પરં તુ ,માત્ર અને માત્ર જે 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
કે ટેગરી

જગ્યાની
સંખ્ યા

માપદં ડ મુજબ

ખર ેખર પાત્ર

માટે જ�રી

ઉમેદવારોની

અર� ચકાસણી
સંખ્ યા

થતા

સંખ્ યા

માપદં ડ મુજબ

�બ� મુલાકાત

માટે જ�રી સંખ્ યા

િબન અનામત(કોમન)

02

12

12

08

સા.શૈ.પ.વગ�(કોમન)

02

12

03 *

08

અનુ. જન�િત(કોમન)

01

10

01 *

06

કુ લ

05

34

16

22

*

સા.શૈ.પ.વગ�(કોમન) અને અનુ. જન�િત(કોમન)

કે ટેગરીમાં

જ�રી ન્યુનતમ ગુણ

ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોને િવચારણામાં લેવામાં આવેલ છે .
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2.

અર� ચકાસણીને પાત્ર કે ટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચે મુજબ છે .
(1) િબન અનામત (કોમન)

101000001 101000002 101000003 101000006 101000011
101000015 101000016 101000019 101000022 101000023
101000026 101000027

TOTAL=12

(2) સા.શૈ.પ.વગ�(કોમન)

101000004 101000008 101000024

TOTAL=3

(3) અનુ. જન�િત(કોમન)

101000013

3.

TOTAL = 12 + 3 + 1 = 16

નોંધ:
(1)

TOTAL=1

આયોગના તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૬ના કચેરી હુ કમથી તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬થી પ્રિસધ્ધ થતી સીધી ભરતીની
�હેરાતો અનુસંધાને આખરી પસંદગી પ્રાથિમક કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના ૫૦% ગુણભાર તથા
�બ� મુલાકાતમાં મેળવેલ ગુણના ૫૦% ગુણભારના આધારે કરવાની રહે છે . જેને અનુલ�ીને
આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચેરી હુ કમથી પ્રાથિમક કસોટીમાં રદ થયેલ પ્ર�ોના ગુણ બાકી
રહેલ પ્ર�ોમાં સમાન રીતે (Pro-rata પધ્ધિત) ગુણ પ્રદાન પધ્ધિત અપનાવવાની રહે છે . તદનુસાર
સદરહુ કસોટીમાં 2 પ્ર� રદ કરવામાં આવેલ હોવાથી પ્રત્યેક સાચા જવાબના િકસ્સામાં 1.010
ગુણ પ્રદાન અને પ્રત્યેક ખોટા જવાબના િકસ્સામાં 0.303 ગુણ કપાત પ્રમાણે જવાબવહીનું મૂલ્યાં�ન
કરવામા આવ્યુ છે .

(2) આયોગના તા.15-10-2009, તા.11-11-2009, તા.29-04-2017 તથા તા.31.03.2018 ના કચેરી
હુ કમથી દરેક કે ટેગરીની અનુભવ વગરની/અનુભવ વાળી જગ્યાઓ સામે અર� ચકાસણીને પાત્ર
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ઉમેદવારોની સંખ્ યા માટે માપદં ડ િનયત કરવામાં આવેલ છે . તદનુસાર, કામચલાઉ પિરણામ
પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવે છે .
(3) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુ કમથી દરેક કે ટેગરીની જગ્યાઓ સામે �બ� મુલાકાતને
પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્ યા માટે માપદં ડ િનયત કરવામાં આવેલ છે . તદનુસાર, �બ� મુલાકાત માટે
ઉમેદવારોને બોલાવવાના થાય છે .
ઉપરો� જણાવેલ માપદં ડની િવગત નીચે મુજબ છે .
જગ્યાની સંખ્ યા

�બ� મુલાકાત

અનુભવ વગર

અનુભવ વાળી

માટે પાત્ર સંખ્ યા

૧

૦૮

૧૦

૬

૨

૧૦

૧૨

૮

જગ્યાની સંખ્ યાના

જગ્યાની સંખ્ યાના

ચાર ગણા

છ ગણા

૩
૪ કે તેથી વધુ
જગ્યા માટે

(4)

અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારની સંખ્ યા

૧૦
જગ્યાના ત્રણ ગણા

જો આ ઉમેદવારોમાંથી �બ� મુલાકાતને પાત્ર પુરતા ઉમેદવારો નિહ મળે તો મેરીટ યાદી મુજબ
ક્રમાનુસાર આયોગના તા.04.07.2019ના કચેરી હુ કમથી ઠરાવેલ લઘુ�મ 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
જે તે કે ટેગરીમાં છે લ્ લા ઉમેદવારના ગુણ જેટલા જ સરખા ગુણ ત્યારપછીના જે કોઇ ઉમેદવારના
હશે તેમને પણ અર� ચકાસણી માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો અર� ચકાસણી
માટે પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્ યામાં વધારો થઇ શકશે. આ રીતે જે બેઠક નંબરોના ઉમેદવારોની
અર�ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો આખરી પિરણામમાં દશા�વવામાં આવશે.

(5)

આ પિરણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અર� ચકાસણીને પાત્ર �હેર થયેલ ઉમેદવારો પૈકી જે
ઉમેદવારો ભરતી િનયમો અને �હેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ જ�રી શૈ�િણક લાયકાત, અનુભવ,
ઉંમર ઇત્યાિદ જ�રીયાતો પિરપૂણ� કરતા હોય તેવા મેરીટયાદી મુજબના કો�ક-૧ ના કોલમ-૫ માં
જે તે કે ટેગરી સામે દશા�વેલ સંખ્ યાની મયા�દામાં પ્રા� થયેલ ઉમેદવારોને ગણતરીમાં લીધા બાદ તે
પછીના ઉમેદવારોને તેઓ બધી જ�િરયાતો સંતોષતા હશે તો પણ �બ� મુલાકાતને પાત્ર
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ગણવામાં નહી આવે, જેની દરેક ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.પરં તુ,આ રીતે �બ� મુલાકાતને માટે પાત્ર
ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જે તે કે ટેગરીમાં છે લ્ લા ઉમેદવારના ગુણ જેટલા જ સરખા ગુણ
ત્યારપછીના જે કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર ગણવામાં આવશે.
આ પ્રમાણે થશે તો કો�ક-૧ ના કોલમ-૫ માં જે તે કે ટેગરી સામે દશા�વેલ �બ� મુલાકાત માટે
પાત્ર ઉમેદવારોની સંખ્ યામાં વધારોથઇ શકશે.

(6)

ઉપરની કાય�વાહી બાદ �બ� મુલાકાતને પાત્ર થતાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડ� પર હવે પછી
મુકવામાં આવશે.

4.

અર� ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ 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. ક્રે ડીટ પ્રમાણપત્રની નકલ (જન્મ તારીખના પુરાવા
માટે શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં)

(2)

નામ / અટકમાં ફે રફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પિરણીત મિહલા ઉમેદવાર માટે
લગ્� નોંધણી 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

(4)

સામાિજક અને શૈ�િણક પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ (�હેરાતમાં દશા�વ્ યા મુજબ િનયત
સમયગાળાનું ગુજરાતી નમુના મુજબનું પિરિશ�-ક અર�પત્રક્માં દશા�વેલ નંબર અને તારીખનું
જ) રજૂ કરવાનું રહેશે. પિરિશ�-ક ના િવકલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખવામાં આવશે નિહં .
અંગ્ર�
ે માં Annexure-A (જે કે ન્દ્ર સરકારની ભરતી કે સંસ્થાઓ માટે છે ) તે માન્ય રાખવામાં આવશે
નહીં. પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવું પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-િપતાના આવકના સંદભ�માં
રજૂ કરવાનું રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભ�માં રજૂ કરેલ હશે તો તે
માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.
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(5)

શારીિરક અશ� ઉમેદવારોના િકસ્સામાં સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પિરપત્ર
મુજબનું િનયત નમૂનામાં સરકારી હોિસ્પટલના સુિપ્રટે ન્ડે ન્ટ / િસિવલ સજ�ન /મેડીકલ બોડ� �ારા
આપેલ પ્રમાણપત્ર

(6) મા� સૈિનક ઉમેદવારોના િકસ્સામાં િડસ્ચાજ� બુકની નકલ
(7)

પિરણીત મિહલાઓના િકસ્સામાં લગ્� નોંધણીનું 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) અનુસ્ નાતક (બધાં જ વષ�/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક ) (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય
તો)
(13) અનુસ્ નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)
(14) તબીબી, દં ત િવષયક અને પશુિચિકત્સા િવષયક �હેરાતો માટે ઇન્ટન�શીપ પૂણ� કયા� અંગેનું
પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)
(15) જે �હેરાતમાં કાઉિન્સલનું ર�સ્ટ� ે શન જ�રી હોય ત્યાં સંબંિધત કાઉિન્સલમાં ર�સ્ટ� ે શન કરાવેલ
હોય તે નોંધણી પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)
(16) પીએચડી પદવી પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)
(17) નેટ/સ્લેટ પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)
(18) િવદે શની યુિનવિસ�ટી માંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અંગેના પુરાવાની નકલ
(19) �હેરાતમાં દશા�વેલ લાયકાતની સમક� લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ� દાવો હોય
તો આવા ઉમેદવારે સમક�તા પ્રસ્થાિપત કરતા આદે શો/અિધકૃ તતાની િવગતો / પ્રમાણપત્ર રજૂ
કરવાનું રહેશે.
(20) ગુજરાત સરકારની સેવામાં ફરજ બ�વતા કમ�ચારીઓએ �બ� મુલાકાત સમયે સ�મ અિધકારી
�ારા આપવામાં આવેલ સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના પિરપત્રથી િનયત થયેલ
નમુનામાં “ના વાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાં) અચૂક રજુ કરવાનું રહેશે.
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(21) અનુભવના પ્રમાણપત્રો (�હેરાત મુજબ જ�રી હોય તો ક્રમાનુસાર મેળવેલ અનુભવ, લાગુ પડતા
સંવગ�ના કાય�કાળની શ�આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશા�વવાના રહેશે.)
(22) સંશોધનપત્રો (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો)
(23) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફી ની ઝે રો� નકલ
(24) શારીિરક માપ અંગેનું તબીબી પ્રમાણપત્ર (જો �હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ�રી હોય તો) અને
(25) �હેરાતની જોગવાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અન્ય આધાર પુરાવા/પ્રમાણપત્રો

પૈકી આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર �હે રાત
ક્રમાંક: 38/2019-20 હે ઠળ હવે પછી દશા�વવામાં આવનાર યાદી મુજબના
લાગુ પડતા તમામ જ�રી દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રો / આધાર પુરાવા ની ન�લ
યોગ્ય રીતે કાળ�પૂવ�ક તા:૦૫/૦૧/૨૦૨૧

થી તા:૧૫/૦૧/૨૦૨૧ દરમ્યાન

અચૂક ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.
ખાસ સૂચના :અર� ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ 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.

ઉમેદવારે ભરતી પ્રિક્રયા અંતગ�ત પોતાની ઉમેદવારી સંદભ� આગળના તબ�ાની કાય�વાહી માટે
ઓનલાઇન પધ્ધિત અનુસરીને તકે દારી અવશ્ય દાખવવાની રહેશે.

સ્થળ: ગાંધીનગર-382010

સંયુ� સિચવ

તારીખ: ૩૧.૧૨.૨૦૨૦

ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ
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