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Gujarat Public Service Commission 

PROVISIONAL RESULT 

List of Eligible Candidates for Application Scrutiny  

Advertisement No.86/2020-21 
 
 

1. ગ ાંધીનગર મ્યુનનનિપલ કોપોરશેન (GMC)  હસ્તકની Assistant Engineer (Civil), Class-2 ની 

જગ્ય એ ભરતી કરવ  મ ટે જાહેર ત ક્રમ ાંક: 86/2020-21ન  િાંદભભમ ાં આયોગ દ્વ ર  

તા.26.09.2021ના રોજ યોજાયેલ પ્ર થનમક કિોટીન  આધ ર ેઆયોગે અરજી ચક િણીની પ ત્રત  મ ટે 

નક્કી કરલે લ યકી ધોરણ (જ ેતે કેટેગરીમ ાં મેરીટ ય દી મુજબ ઉતરત  ક્રમમ ાં જરૂરી િાંખ્ય  અનુિ રન  

છેલ્લ  ઉમેદવ ર ન  ગુણ) મુજબ નીચે કોષ્ટકમ ાં દશ ભવ્ય  મુજબન  ઉમેદવ રોને અરજી ચક િણીને પ ત્ર 

િફળ જાહેર કરવ ન  થ ય છે. અને આ મ પદાં ડો / ધોરણો રૂબરૂ મુલ ક તને પ ત્ર િફળ ઉમેદવ રોની 

આખરી ય દી પહેલ ન  તબક્ક ની ક યભવ હીન  ભ ગ રૂપે છે. પ્રસ્તુત ય દી એ મેરીટ લીસ્ટ નથી. પરાંતુ 

,મ ત્ર અને મ ત્ર જ ેઉમેદવ રો પ િેથી પ્રમ ણપત્રોની ચક િણી મ ટે અરજીઓ માંગ વવ ની થ ય છે તે 

‘Zone of Consideration’ અાંતગભતની ય દી છે. 

 

         અરજી ચકાસણી પાત્ર ઉમેદવારોએ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર પોત ન  દસ્ત વેજ     

         ઓનલ ઇન અપલોડ કરી રજુ કરવ ન  રહેશે. (પનરણ મન  અાંતે દશ ભવેલ ખાસ સૂચના ધ્યાને લેવી.) 

કોષ્ટક-૧ 

કેટેગરી 
જગ્યાની 

સંખ્યા 

માપદંડ મજુબ 

અરજી 

ચકાસણી માટે 

જરૂરી સંખ્યા 

ખરખેર પાત્ર 

થતા 

ઉમેદવારોની 

સંખ્યા 

માપદંડ 

મજુબ રૂબરૂ 

મુલાકાત માટે 

જરૂરી સંખ્યા 

બબન અનામત (કોમન) 3 12 12 10 

સા.શૈ. પ. વગગ(કોમન) 1 8 8 6 

         કુલ 4 20 20 16 

       

 

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

101000633 101001349 101001475 101001479 101001739 

101002326 101002683 101003739 101003812 101003928 

101004090 101004539 101006171 101006787 101007438 

101007767 101007982 101008056 101011720 101011948 

Total=20 

 

3. નોધં: 

(1) આયોગન  ત .૩૦-૦૭-૨૦૧૬ન  કચેરી હુકમથી ત .૦૧/૦૮/૨૦૧૬થી પ્રનિધ્ધ થતી િીધી ભરતીની 

જાહેર તો અનુિાંધ ને આખરી પિાંદગી પ્ર થનમક કિોટીમ ાં મેળવેલ ગુણન  ૫૦% ગુણભ ર તથ  

રૂબરૂ મુલ ક તમ ાં મેળવેલ ગુણન  ૫૦% ગુણભ રન  આધ ર ે કરવ ની રહે છે. જનેે અનુલક્ષીને 

આયોગન  ત .૦૯-૦૫-૨૦૧૭ન  કચેરી હુકમથી પ્ર થનમક કિોટીમ ાં રદ થયેલ પ્રશ્નોન  ગુણ બ કી 

રહેલ પ્રશ્નોમ ાં િમ ન રીતે (Pro-rata પધ્ધનત) ગુણ પ્રદ ન પધ્ધનત અપન વવ ની રહે છે. તદનુિ ર 

િદરહુ કિોટીમ ાં 3 પ્રશ્ન રદ કરવ મ ાં આવેલ હોવ થી પ્રત્યેક િ ચ  જવ બન  નકસ્િ મ ાં 1.010 ગુણ 

પ્રદ ન અને પ્રત્યેક ખોટ  જવ બન  નકસ્િ મ ાં 0.303 ગુણ કપ ત પ્રમ ણે જવ બવહીનુાં મૂલ્ય ાંક્ન 

કરવ મ  આવ્યુ છે.  

(2) આયોગન  ત .15-10-2009, ત .11-11-2009, ત .29-04-2017 તથ  ત .31.03.2018 ન  કચેરી 

હુકમથી દરકે કેટેગરીની અનુભવ વગરની/અનુભવ વ ળી જગ્ય ઓ િ મે અરજી ચક િણીને પ ત્ર 

ઉમેદવ રોની િાંખ્ય  મ ટે મ પદાં ડ નનયત કરવ મ ાં આવેલ છે. તદનુિ ર, ક મચલ ઉ પનરણ મ પ્રનિધ્ધ 

કરવ મ ાં આવે છે. 

 

(3) આયોગન  ત .14.10.1986ન  કચેરી હુકમથી દરકે કેટેગરીની જગ્ય ઓ િ મે રૂબરૂ મુલ ક તન ે

પ ત્ર ઉમેદવ રોની િાંખ્ય  મ ટે મ પદાં ડ નનયત કરવ મ ાં આવેલ છે. તદનુિ ર, રૂબરૂ મુલ ક ત મ ટે 

ઉમેદવ રોને બોલ વવ ન  થ ય છે.  

 

ઉપરોક્ત જણ વેલ મ પદાં ડની નવગત નીચે મુજબ છે.  
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જગ્યાની સંખ્યા 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારની સંખ્યા રૂબરૂ મુલાકાત 

માટે પાત્ર સંખ્યા અનુભવ વગર અનુભવ વાળી 

૧ ૦૮ ૧૦ ૬ 

૨ ૧૦ ૧૨ ૮ 

૩ 
જગ્ય ની િાંખ્ય ન   

ચ ર ગણ  

જગ્ય ની િાંખ્ય ન   

છ ગણ  

૧૦ 

૪ કે તેથી વધુ 

જગ્યા માટે 
જગ્ય ન  ત્રણ ગણ  

 

(4) જો આ ઉમેદવ રોમ ાંથી રૂબરૂ મુલ ક તને પ ત્ર પુરત  ઉમેદવ રો નનહ મળે તો મેરીટ ય દી મુજબ 

ક્રમ નુિ ર આયોગન  ત .04.07.19ન  કચેરી હુકમથી ઠર વેલ લઘુત્તમ ગુણ કરત ાં વધુ ગુણ ધર વત  

ઉમેદવ રો જો પ્ર પ્ત થત  હશે તો વધુ ઉમેદવ રોને ક મચલ ઉ ધોરણે અરજી ચક િણીને પ ત્ર જાહેર 

કરવ મ ાં આવશે. વધુમ ાં આ રીતે અરજી ચક િણી મ ટે પ ત્ર ગણવ ન  ઉમેદવ રો પૈકી જ ે તે 

કેટેગરીમ ાં છેલ્લ  ઉમેદવ રન  ગુણ જટેલ  જ િરખ  ગુણ ત્ય રપછીન  જ ેકોઇ ઉમેદવ રન  હશે તેમને 

પણ અરજી ચક િણી મ ટે પ ત્ર ગણવ મ ાં આવશે. આ પ્રમ ણે થશે તો અરજી ચક િણી મ ટે પ ત્ર 

ઉમેદવ રોની િાંખ્ય મ ાં વધ રો થઇ શકશે. આ રીત ેજ ેબેઠક નાંબરોન  ઉમેદવ રોની અરજીઓની 

ચક િણી કરવ ની થશે તેની નવગતો આખરી પનરણ મમ ાં દશ ભવવ મ ાં આવશે.  

 

(5) આ પનરણ મમ ાં ક મચલ ઉ ધોરણે અરજી ચક િણીને પ ત્ર જાહેર થયેલ ઉમેદવ રો પૈકી જ ેઉમેદવ રો 

ભરતી નનયમો અને જાહેર તની જોગવ ઇઓ મુજબ જરૂરી શૈક્ષનણક લ યક ત, અનુભવ, ઉાંમર 

ઇત્ય નદ જરુરીય તો પનરપૂણભ કરત  હોય તેવ  મેરીટય દી મુજબન  કોષ્ટક-૧ ન  કોલમ-૫ મ ાં જ ેતે 

કેટેગરી િ મે દશ ભવેલ િાંખ્ય ની મય ભદ મ ાં પ્ર પ્ત થયેલ ઉમેદવ રોને ગણતરીમ ાં લીધ  બ દ તે પછીન  

ઉમેદવ રોને તેઓ બધી જરુનરય તો િાંતોષત  હશે તો પણ રૂબરૂ મુલ ક તને પ ત્ર ગણવ મ ાં નહી 

આવે, જનેી દરકે ઉમેદવ રોએ નોાંધ લેવી.પરાંતુ,આ રીતે રૂબરૂ મુલ ક તને મ ટે પ ત્ર ગણવ ન  

ઉમેદવ રો પૈકી જ ેતે કેટેગરીમ ાં છેલ્લ  ઉમેદવ રન  ગુણ જટેલ  જ િરખ  ગુણ ત્ય રપછીન  જ ેકોઇ 

ઉમેદવ રન  હશે તેમને પણ   રૂબરૂ મુલ ક ત મ ટે પ ત્ર ગણવ મ ાં આવશે. આ પ્રમ ણે થશે તો 

કોષ્ટક-૧ ન  કોલમ-૫ મ ાં જ ેતે કેટેગરી િ મે દશ ભવેલ રૂબરૂ મુલ ક ત મ ટે પ ત્ર ઉમેદવ રોની 

િાંખ્ય મ ાં વધ રો થઇ શકશે.                        

(6) ઉપરની ક યભવ હી બ દ રૂબરૂ મુલ ક તને પ ત્ર થત ાં ઉમેદવ રોની ય દી નોટીિ બોડભ  પર હવે પછી 

મુકવ મ ાં આવશે.   
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4. અરજી ચક િણીને પ ત્ર ઠરલે ઉમેદવ રોએ આ જાહેર તન  અનુિાંધ ને “ઓન-લ ઇન” કન્ફમભ થયેલ અરજી 

પત્રક (ફોટોગ્ર ફ સ્પષ્ટ ન  હોય તો પ િપોટે િ ઇઝનો ફોટોગ્ર ફ અરજીપત્રક પર લગ વવ નો રહેશે. િહી 

સ્પષ્ટ ન  હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમ ાં િહી કરવ ની રહેશે.) અને લ ગુ પડત  જરૂરી દસ્ત વેજો/ 

પ્રમ ણપત્રોની નક્લ નીચેન  ક્રમ નુિ ર  

(1) જન્મ ત રીખન  પુર વ  મ ટે એિ. એિ. િી. કે્રડીટ  પ્રમ ણપત્રની  નકલ (જન્મ  ત રીખન   પુર વ  

મ ટે  શ ળ   છોડ્ય નુાં પ્રમ ણપત્ર મ ન્ય ગણવ મ ાં આવશે નહીાં)  

(2) ન મ / અટકમ ાં ફેરફ ર કર વેલ હોય તો િરક રી ગેઝેટની નકલ/ પનરણીત મનહલ  ઉમેદવ ર મ ટે 

લગ્ન નોાંધણી પ્રમ ણપત્રની નકલ 

(3) અન મત વગભ (અનુ. જાનત, અનુ.જનજાનત, અને િ .શૈ.પ.વગભ)ન  ઉમેદવ રો મ ટે િક્ષમ અનધક રી 

દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ જાનત પ્રમ ણપત્રની નકલ  

(4) િ મ નજક અને શૈક્ષનણક પછ ત વગભન  ઉમેદવ રોએ (જાહેર તમ ાં દશ ભવ્ય  મુજબ નનયત 

િમયગ ળ નુાં ગજુર તી નમુન  મુજબનુાં પનરનશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમ ાં દશ ભવેલ નાંબર અને ત રીખનુાં 

જ)  રજૂ કરવ નુાં રહેશે. પનરનશષ્ટ-ક ન  નવકલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમ ણપત્ર મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે નનહાં . 

અાંગ્રજેીમ ાં Annexure-A (જ ેકેન્ર િરક રની ભરતી કે િાંસ્થ ઓ મ ટે છે) તે મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે 

નહીાં. પરનણત મનહલ  ઉમેદવ રોએ આવુાં પ્રમ ણપત્ર તેઓની મ ત -નપત ન  આવકન  િાંદભભમ ાં 

રજૂ કરવ નુાં રહેશે. જો આવ  ઉમેદવ રોએ તેમન  પનતની આવકન  િાંદભભમ ાં રજૂ કરલે હશે તો તે 

મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે નહીાં. 

(5)  શ રીનરક અશક્ત ઉમેદવ રોન  નકસ્િ મ ાં િ મ ન્ય વહીવટ નવભ ગન  ત :૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ન  પનરપત્ર 

મુજબનુાં નનયત નમૂન મ ાં િરક રી હોનસ્પટલન  િુનપ્રટેન્ડેન્ટ / નિનવલ િજભન /મેડીકલ બોડભ  દ્વ ર  

આપેલ પ્રમ ણપત્ર. 

(6)   મ જી િૈનનક ઉમેદવ રોન  નકસ્િ મ ાં નડસ્ચ જભ બુકની નકલ  

(7) પનરણીત મનહલ ઓન  નકસ્િ મ ાં લગ્ન નોાંધણીનુાં પ્રમ ણપત્ર/ અટક અથવ  ન મ બદલ વેલ હોય તો 

તે અાંગેન  જાહેરન મ ની નકલ  

(8) નવધવ  મનહલ  ઉમેદવ રોન  નકસ્િ મ ાં પુન: લગ્ન ન કય ભ અાંગેન  િોગાંદન મ ની નકલ 
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(9) વગભ-૩ ની જાહેર ત મ ટે રમતગમતન  પ્રમ ણપત્ર (જાહેર તમ ાં દશ ભવેલ હોય તે નમૂન મ ાં) 

(10) સ્ન તક (બધ ાં જ  વષભ/ િેમેસ્ટરન  ગુણપત્રક ) 

(11) સ્ન તક પદવી પ્રમ ણપત્ર 

(12) અનુસ્ન તક (બધ ાં જ  વષભ/ િેમેસ્ટરન  ગુણપત્રક ) (જો જાહેર તની જોગવ ઈ મુજબ જરૂરી હોય 

તો) 

(13) અનુસ્ન તક પદવી પ્રમ ણપત્ર (જો જાહેર તની જોગવ ઈ મુજબ જરૂરી હોય તો) 

(14) તબીબી, દાંત નવષયક અને પશુનચનકત્િ  નવષયક જાહેર તો મ ટે ઇન્ટનભશીપ પૂણભ  કય ભ અાંગેનુાં 

પ્રમ ણપત્ર (જો  જાહેર તની જોગવ ઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)   

(15) જ ેજાહેર તમ ાં  ક ઉનન્િલનુાં રજીસ્ટરેશન જરૂરી હોય ત્ય ાં િાંબાંનધત ક ઉનન્િલમ ાં રજીસ્ટરેશન કર વેલ 

હોય તે  નોાંધણી પ્રમ ણપત્ર (જો જાહેર તની જોગવ ઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)   

(16) પીએચડી પદવી પ્રમ ણપત્ર (જો જાહેર તની જોગવ ઈ મુજબ જરૂરી હોય તો) 

(17) નેટ/સ્લેટ પ્રમ ણપત્ર (જો જાહેર તની જોગવ ઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)  

(18) નવદેશની યુનનવનિભટી મ ાંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની મ ન્યત  અાંગેન  પુર વ ની નકલ   

(19) જાહેર તમ ાં દશ ભવેલ લ યક તની િમકક્ષ લ યક ત ઉમેદવ ર ધર વે છે તેવો તેમનો હક્ક દ વો હોય 

તો આવ  ઉમેદવ ર ેિમકક્ષત  પ્રસ્થ નપત કરત  આદેશો/અનધકૃતત ની નવગતો / પ્રમ ણપત્ર રજૂ 

કરવ નુાં રહેશે.    

(20) ગજુર ત િરક રની િેવ મ ાં ફરજ બજાવત  કમભચ રીઓએ રૂબરૂ મુલ ક ત િમયે િક્ષમ અનધક રી 

દ્વ ર  આપવ મ ાં આવેલ િ મ ન્ય વહીવટ નવભ ગન  ત .૦૮.૧૧.૧૯૮૯ન  પનરપત્રથી નનયત થયેલ 

નમુન મ ાં “ન  વ ાંધ  પ્રમ ણપત્ર” (અિલમ ાં) અચૂક રજુ કરવ નુાં રહેશે. 

(21) અનુભવન  પ્રમ ણપત્રો (જાહેર ત મુજબ જરૂરી હોય તો ક્રમ નુિ ર મેળવેલ અનુભવ, લ ગુ પડત  

િાંવગભન  ક યભક ળની શરૂઆતથી પગ રની નવગત, ફરજ/ક મન  પ્રક ર દશ ભવવ ન  રહેશે.)  

(22) િાંશોધનપત્રો (જો જાહેર તની જોગવ ઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)  

(23) નબનઅન મત ઉમેદવ રોએ ભરલે ફી ની ઝેરોક્ષ નકલ 

(24) શ રીનરક મ પ અાંગેનુાં તબીબી પ્રમ ણપત્ર (જો જાહેર તની જોગવ ઈ મુજબ જરૂરી હોય તો) અને 

(25) જાહેર તની જોગવ ઈ અનુિાંધ નમ ાં લ ગુ પડત  અન્ય આધ ર પુર વ /પ્રમ ણપત્રો 
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પૈકી આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર જાહેરાત 

ક્રમાંક: 86/2020-21 હેઠળ હવે પછી દશાગવવામાં આવનાર યાદી મજુબના 

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

યોગ્ય રીતે કાળજીપૂવગક તા:૦ ૬ /૦૧ /૨૦૨૨ થી તા:૧૫/૦૧/૨૦૨૨ દરમ્યાન અચૂક 

ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.  

 

ખાસ સૂચના :- 

અરજી ચક િણીને પ ત્ર ઠરલે ઉમેદવ રોએ પોત ની અરજી િ થે જરૂરી પ્રમ ણપત્રો/ દસ્ત વજે 

ઓનલ ઇન પધ્ધનતથી જ અપલોડ કરીને રજુ કરવ ન  રહેત  હોવ થી રૂબરૂ અથવ  પોસ્ટ દ્વ ર  

સ્વીક રવ પ ત્ર બનત  નથી, આથી ઓનલ ઇન પધ્ધનત નિવ ય અરજી મોકલન ર ઉમેદવ રો 

અરજી ચક િણી મ ટે આપોઆપ અપ ત્ર બનશે.  

 

ઉમેદવ ર ેભરતી પ્રનક્રય  અાંતગભત પોત ની ઉમેદવ રી િાંદભે આગળન  તબક્ક ની ક યભવ હી મ ટે 

ઓનલ ઇન પધ્ધનત અનુિરીને તકેદ રી અવશ્ય દ ખવવ ની રહેશે.   

 

 
 

સ્થળ: ગાંધીનગર-382010 િાંયુક્ત િનચવ 

તારીખ: 31.12.2021 ગજુર ત જાહેર િેવ  આયોગ 

 

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

