Gujarat Public Service Commission
PROVISIONAL RESULT
List of Eligible Candidates for Application Scrutiny
Advertisement No.83/2019-20
1.

મિહલા અને બાળિવકાસ િવભાગ હ તકની દહે જ
સામા ય રા
આયોગ

િતબંધક અિધકારી સહ ર ણ અિધકારી,

સેવા,વગ-2 ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે

ારા તા.01.03.2020ના રોજ યો યેલ

ચકાસણીની પા તા માટે ન

હે રાત માંક: 83/2019-20ના સંદભમાં

ાથિમક કસોટીના આધારે આયોગે અર

ી કરેલ લાયકી ધોરણ (જે તે કે ટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા મમાં

જ રી સં યા અનુસારના છે લા ઉમેદવાર ના ગુણ) મુજબ નીચે કો કમાં દશા યા મુજબના ઉમેદવારોને
અર

ચકાસણીને પા

સફળ

હેર કરવાના થાય છે . અને આ માપદં ડો / ધોરણો

પા સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહેલાના તબ
મેરીટ લી ટ નથી. પરં તુ ,મા

અને મા

ાની કાયવાહીના ભાગ

જે ઉમેદવારો પાસેથી

પે છે .

બ

મુલાકાતને
તત યાદી એ

માણપ ોની ચકાસણી માટે અર

ઓ

મંગાવવાની થાય છે તે ‘Zone of Consideration’ અંતગતની યાદી છે .

અર

ચકાસણી પા ઉમેદવારોએ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર પોતાના દ તાવેજ

ઓનલાઇન અપલોડ કરી રજુ કરવાના રહેશે. (પિરણામના અંતે દશાવેલ ખાસ સૂચના યાને લેવી.)

કો ક-૧
માપદં ડ મુજબ
કે ટેગરી

જ યાની
સં યા

અર

ખર ેખર પા
થતા

માપદં ડ
મુજબ

ચકાસણી માટે

ઉમેદવારોની

મુલાકાત માટે

જ રી સં યા

સં યા

જ રી સં યા

િબન અનામત(કોમન)

03

18

18

10

િબન અનામત (મિહલા)

03

18

18

10

03

18

18

10

આિથક રીતે નબળા િબન
અનામત વગ GEWS (કોમન)

બ
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આિથક રીતે નબળા િબન

01

10

10

06

સા.શૈ.પ.વગ(કોમન)

01

10

26 *

06

અનુ.

01

10

10

06

12

84

100

48

અનામત વગ GEWS (મિહલા)

િત(મિહલા)
કુ લ

*

2.

અર

સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) કે ટેગરીનું લાયકી ધોરણ િબન અનામત (કોમન) કે ટેગરીના લાયકી ધોરણ
સમક લઇ જતાં વધુ ઉમેદવારો ા થાય છે .
ચકાસણીને પા કે ટે ગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચે મુજબ છે .

(1) િબન અનામત (કોમન)

101000042 101000066 101000139 101000156 101000252
101000278 101000303 101000318 101000343 101000400
101000487 101000543 101000558 101000627 101000856
101000908 101001013 101001026

TOTAL=18

(2) િબન અનામત(મિહલા)

101000107 101000120 101000121 101000203 101000327
101000379 101000409 101000431 101000444 101000485
101000492 101000650 101000678 101000688 101000764
101000800 101000983 101000989

TOTAL=18

(3) આિથક રીતે નબળા વગ, GEWS (કોમન)

101000034 101000095 101000214 101000240 101000345
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101000391 101000601 101000612 101000617 101000648
101000698 101000775 101000784 101000826 101000845
101000870 101000985 101001014

TOTAL=18

(4) આિથક રીતે નબળા વગ, GEWS(મિહલા)

101000002 101000330 101000347 101000546 101000638
101000735 101000747 101000805 101000884 101000941
TOTAL=10
(5) સા.શૈ.પ.વગ(કોમન)

101000078 101000102 101000126 101000186 101000187
101000215 101000276 101000293 101000307 101000352
101000361 101000371 101000545 101000561 101000599
101000613 101000614 101000625 101000656 101000659
101000677 101000697 101000722 101000819 101000830
101000940
(6) અનુ.

TOTAL=26

િત(મિહલા)

101000029 101000094 101000191 101000209 101000397
101000399 101000437 101000547 101000864 101000990
TOTAL=10

Total = 18 + 18 + 18 + 10 + 26 + 10 = 100
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3.

નોંધ:
(1)

આયોગના તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૬ના કચેરી હુ કમથી તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬થી
હેરાતો અનુસંધાને આખરી પસંદગી
બ

ાથિમક કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના ૫૦% ગુણભાર તથા

મુલાકાતમાં મેળવેલ ગુણના ૫૦% ગુણભારના આધારે કરવાની રહે છે . જેને અનુલ ીને

આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચેરી હુ કમથી
રહેલ

િસ ધ થતી સીધી ભરતીની

ાથિમક કસોટીમાં રદ થયેલ

ોના ગુણ બાકી

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

સદરહુ કસોટીમાં 5
દાન અને

રદ કરવામાં આવેલ હોવાથી

યેક સાચા જવાબના િક સામાં 1.017 ગુણ

યેક ખોટા જવાબ / એક કરતા વધારે એનકોડીગ કરેલ જવાબ /એક પણ િવક પ

પસંદ ન કરેલ જવાબના િક સામાં 0.305 ગુણ કપાત માણે જવાબવહીનું મૂ યાં ન કરવામા આ યુ
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 જ યાઓ સામે અર

ચકાસણીને પા

ઉમેદવારોની સં યા માટે માપદં ડ િનયત કરવામાં આવેલ છે . તદનુસાર, કામચલાઉ પિરણામ
િસ ધ કરવામાં આવે છે .
(3) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુ કમથી દરેક કે ટેગરીની જ યાઓ સામે
પા ઉમેદવારોની સં યા માટે માપદં ડ િનયત કરવામાં આવેલ છે . તદનુસાર,

બ
બ

મુલાકાતને
મુલાકાત માટે

ઉમેદવારોને બોલાવવાના થાય છે .
ઉપરો

જણાવેલ માપદં ડની િવગત નીચે મુજબ છે .
જ યાની સં યા

અર

બ

મુલાકાત

અનુભવ વગર

અનુભવ વાળી

માટે પા સં યા

૧

૦૮

૧૦

૬

૨

૧૦

૧૨

૮

જ યાની સં યાના

જ યાની સં યાના

ચાર ગણા

છ ગણા

૩
૪ કે તેથી વધુ
જ યા માટે
(4)

ચકાસણીને પા ઉમેદવારની સં યા

જો આ ઉમેદવારોમાંથી

બ

૧૦
જ યાના ણ ગણા

મુલાકાતને પા પુરતા ઉમેદવારો નિહ મળે તો મેરીટ યાદી મુજબ

માનુસાર આયોગના તા.04.07.19ના કચેરી હુ કમથી ઠરાવેલ લઘુ મ ગુણ કરતાં વધુ ગુણ ધરાવતા
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ઉમેદવારો જો ા થતા હશે તો વધુ ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે અર
કરવામાં આવશે. વધુમાં આ રીતે અર

ચકાસણી માટે પા

ચકાસણીને પા

હેર

ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જે તે

કે ટેગરીમાં છે લા ઉમેદવારના ગુણ જેટલા જ સરખા ગુણ યારપછીના જે કોઇ ઉમેદવારના હશે
તેમને પણ અર
પા

ચકાસણી માટે પા ગણવામાં આવશે. આ માણે થશે તો અર

ચકાસણી માટે

ઉમેદવારોની સં યામાં વધારો થઇ શકશે. આ રીતે જે બેઠક નંબરોના ઉમેદવારોની

અર ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો આખરી પિરણામમાં દશાવવામાં આવશે.

(5)

આ પિરણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અર
ઉમેદવારો ભરતી િનયમો અને

ચકાસણીને પા

હેર થયેલ ઉમેદવારો પૈકી જે

હેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ જ રી શૈ િણક લાયકાત, અનુભવ,

ઉંમર ઇ યાિદ જ રીયાતો પિરપૂણ કરતા હોય તેવા મેરીટયાદી મુજબના કો ક-૧ ના કોલમ-૫ માં
જે તે કે ટેગરી સામે દશાવેલ સં યાની મયાદામાં

ા

થયેલ ઉમેદવારોને ગણતરીમાં લીધા બાદ તે

પછીના ઉમેદવારોને તેઓ બધી જ િરયાતો સંતોષતા હશે તો પણ
ગણવામાં નહી આવે, જેની દરેક ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.પરં તુ,આ રીતે

બ
બ

મુલાકાતને પા

મુલાકાતને માટે પા

ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જે તે કે ટેગરીમાં છે લા ઉમેદવારના ગુણ જેટલા જ સરખા ગુણ
યારપછીના જે કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ
આ

બ

મુલાકાત માટે પા

માણે થશે તો કો ક-૧ ના કોલમ-૫ માં જે તે કે ટેગરી સામે દશાવેલ

ગણવામાં આવશે.
બ

મુલાકાત માટે

પા ઉમેદવારોની સં યામાં વધારોથઇ શકશે.

(6)

ઉપરની કાયવાહી બાદ

બ

મુલાકાતને પા થતાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડ પર હવે પછી

મુકવામાં આવશે.
4.

અર

ચકાસણીને પા ઠરેલ 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 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 યાનું માણપ મા ય ગણવામાં આવશે નહીં)
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(2)

નામ / અટકમાં ફે રફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પિરણીત મિહલા ઉમેદવાર માટે
લ

(3)

નોંધણી માણપ ની નકલ

અનામત વગ (અનુ.

િત, અનુ.જન િત, અને સા.શૈ.પ.વગ)ના ઉમેદવારો માટે સ મ અિધકારી

ારા આપવામાં આવેલ
(4)

િત માણપ ની નકલ

સામાિજક અને શૈ િણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ (

હેરાતમાં દશા યા મુજબ િનયત

સમયગાળાનું ગુજરાતી નમુના મુજબનું પિરિશ -ક અર પ

માં દશાવેલ નંબર અને તારીખનું

જ) રજૂ કરવાનું રહેશે. પિરિશ -ક ના િવક પે અ ય કોઈ માણપ મા ય રાખવામાં આવશે નિહં .
અં ે માં Annexure-A (જે કે

સરકારની ભરતી કે સં થાઓ માટે છે ) તે મા ય રાખવામાં આવશે

નહીં. પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવું

માણપ

તેઓની માતા-િપતાના આવકના સંદભમાં

રજૂ કરવાનું રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભમાં રજૂ કરેલ હશે તો તે
મા ય રાખવામાં આવશે નહીં.
(5)

શારીિરક અશ

ઉમેદવારોના િક સામાં સામા ય વહીવટ િવભાગના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના પિરપ

મુજબનું િનયત નમૂનામાં સરકારી હોિ પટલના સુિ ટે ડે ટ / િસિવલ સજન /મેડીકલ બોડ

ારા

આપેલ માણપ
(6) મા
(7)

સૈિનક ઉમેદવારોના િક સામાં િડ ચાજ બુકની નકલ

પિરણીત મિહલાઓના િક સામાં લ
તે અંગેના

નોંધણીનું માણપ / અટક અથવા નામ બદલાવેલ હોય તો

હેરનામાની નકલ

(8)

િવધવા મિહલા ઉમેદવારોના િક સામાં પુન: લ

(9)

વગ-૩ ની

ન કયા અંગેના સોગંદનામાની નકલ

હેરાત માટે રમતગમતના માણપ ( હેરાતમાં દશાવેલ હોય તે નમૂનામાં)

(10)

નાતક (બધાં જ વષ/ સેમે ટરના ગુણપ ક )

(11)

નાતક પદવી માણપ

(12) અનુ નાતક (બધાં જ વષ/ સેમે ટરના ગુણપ ક ) (જો

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય

તો)

83/2019-20
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(13) અનુ નાતક પદવી માણપ (જો

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

(14) તબીબી, દં ત િવષયક અને પશુિચિક સા િવષયક
માણપ (જો
(15) જે

હેરાતો માટે ઇ ટનશીપ પૂણ કયા અંગેનું

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

હેરાતમાં કાઉિ સલનું ર

ટે શન જ રી હોય યાં સંબંિધત કાઉિ સલમાં ર

હોય તે નોંધણી માણપ (જો

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

(16) પીએચડી પદવી માણપ (જો

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

(17) નેટ/ લેટ માણપ (જો

ટે શન કરાવેલ

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

(18) િવદે શની યુિનવિસટી માંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની મા યતા અંગેના પુરાવાની નકલ
(19)

હેરાતમાં દશાવેલ લાયકાતની સમક
તો આવા ઉમેદવારે સમક તા

લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ

થાિપત કરતા આદે શો/અિધકૃ તતાની િવગતો /

દાવો હોય
માણપ

રજૂ

કરવાનું રહેશે.
(20) ગુજરાત સરકારની સેવામાં ફરજ બ વતા કમચારીઓએ

બ

મુલાકાત સમયે સ મ અિધકારી

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

હેરાત મુજબ જ રી હોય તો માનુસાર મેળવેલ અનુભવ, લાગુ પડતા

સંવગના કાયકાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના કાર દશાવવાના રહેશે.)
(22) સંશોધનપ ો (જો

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

(23) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફી ની ઝે રો
(24) શારીિરક માપ અંગેનું તબીબી માણપ (જો
(25)

નકલ
હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો) અને

હેરાતની જોગવાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અ ય આધાર પુરાવા/ માણપ ો

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

હેરાત

માંક: 83/2019-20 હેઠળ હવે પછી દશાવવામાં આવનાર યાદી મુજબના
83/2019-20
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લાગુ પડતા તમામ જ રી દ તાવેજો/
યો ય રીતે કાળ

માણપ ો / આધાર પુરાવા ની ન લ

પૂવક તા:૨૮/૦૯/૨૦૨૦ થી તા:૦૭/૧૦/૨૦૨૦ દર યાન અચૂક

ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.

ખાસ સૂચના :અર

ચકાસણીને પા

ઠરેલ ઉમેદવારોએ પોતાની અર

સાથે જ રી

ઓનલાઇન પ ધિતથી જ અપલોડ કરીને રજુ કરવાના રહેતા હોવાથી
વીકારવાપા
અર

બ

બનતા નથી, આથી ઓનલાઇન પ ધિત િસવાય અર

માણપ ો/ દ તાવેજ
અથવા પો ટ ારા
મોકલનાર ઉમેદવારો

ચકાસણી માટે આપોઆપ અપા બનશે.

ઉમેદવારે ભરતી િ યા અંતગત પોતાની ઉમેદવારી સંદભ આગળના તબ

ાની કાયવાહી માટે

ઓનલાઇન પ ધિત અનુસરીને તકે દારી અવ ય દાખવવાની રહેશે.

થળ: ગાંધીનગર-382010
તારીખ: 23.09.2020

નાયબ સિચવ
ગુજરાત
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