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Gujarat Public Service Commission 

PROVISIONAL RESULT 

List of Eligible Candidates for Application Scrutiny  

Advertisement No.123/2020-21 
 
 

1. શિક્ષણ  શિભાગની Senior Superintendent (Administrative Branch), Gujarat 

Education Service, Class-2ની જગ્યાએ ભરતી કરિા માટે જાહેરાત ક્રમાાંક: 123/2020-21ના 

સાંદભભમાાં આયોગ દ્વારા તા.03.10.2021ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથશમક કસોટીના આધાર ેઆયોગે અરજી 

ચકાસણીની પાત્રતા માટે નક્કી કરલે લાયકી ધોરણ (જ ેતે કેટેગરીમાાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા ક્રમમાાં 

જરૂરી સાંખ્યા અનુસારના છેલ્લા ઉમેદિાર ના ગુણ) મુજબ નીચે કોષ્ટકમાાં દિાભવ્યા મુજબના ઉમેદિારોને 

અરજી ચકાસણીને પાત્ર સફળ જાહેર કરિાના થાય છે. અને આ માપદાં ડો / ધોરણો રૂબરૂ મુલાકાતને 

પાત્ર સફળ ઉમેદિારોની આખરી યાદી પહેલાના તબક્કાની કાયભિાહીના ભાગ રૂપે છે. પ્રસ્તુત યાદી એ 

મેરીટ લીસ્ટ નથી. પરાંતુ ,માત્ર અને માત્ર જ ેઉમેદિારો પાસેથી પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે અરજીઓ 

માંગાિિાની થાય છે તે ‘Zone of Consideration’ અાંતગભતની યાદી છે. 

 

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

         ઓનલાઇન અપલોડ કરી રજુ કરિાના રહેિે. (પશરણામના અાંતે દિાભિેલ 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) 5 30 30 15 

બબન-અનામત (મબિલા) 2 12 12 8 

આબથિક નબળા (કોમન) 1 10   20 * 6 

સા.શૈ.પ. વગિ (કોમન) 2 12    22 * 8 

સા.શૈ.પ. વગિ (મબિલા) 1 10 10 6 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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અનુ. જન જાબત(કોમન) 1 10 10 6 

         કુલ 12 84 104 49 

 

* આશથભક રીતે નબળા િગભ(કોમન) અને  સા.િૈ. પ.િગભ(કોમન) કેટેગરીનુાં લાયકી ધોરણ    

  શબન અનામત (કોમન) કેટેગરી સમકક્ષ લઇ જતાાં િધુ  ઉમેદિારો પ્રાપ્ત થાય છે . 

 

2. અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ ઉમદેવારોના બેઠક નંબરો નીચે મજુબ છે.  

101000003 101000005 101000030 101000038 101000042 

101000059 101000062 101000081 101000092 101000135 

101000138 101000145 101000148 101000181 101000188 

101000203 101000221 101000231 101000252 101000269 

101000271 101000300 101000310 101000336 101000340 

101000341 101000346 101000371 101000379 101000388 

101000406 101000414 101000448 101000462 101000480 

101000505 101000506 101000538 101000546 101000552 

101000567 101000600 101000638 101000652 101000677 

101000681 101000709 101000729 101000736 101000778 

101000840 101000848 101000871 101000899 101000913 

101000924 101000931 101000945 101000949 101000950 

101000981 101000984 101001001 101001022 101001028 

101001047 101001083 101001087 101001090 101001093 

101001116 101001138 101001159 101001172 101001217 

101001248 101001252 101001254 101001261 101001262 

101001283 101001310 101001323 101001326 101001345 

101001365 101001366 101001418 101001420 101001429 

101001441 101001450 101001459 101001462 101001465 
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101001469 101001532 101001566 101001584 101001587 

101001594 101001625 101001635 101001638 Total=104 

 

3. નોધં: 

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

જાહેરાતો અનુસાંધાને આખરી પસાંદગી પ્રાથશમક કસોટીમાાં મેળિેલ ગુણના ૫૦% ગુણભાર તથા 

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

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

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

સદરહુ કસોટીમાાં 4 પ્રશ્ન રદ કરિામાાં આિેલ હોિાથી પ્રત્યેક સાચા જિાબના શકસ્સામાાં 1.014 ગુણ 

પ્રદાન અને પ્રત્યેક ખોટા જિાબના શકસ્સામાાં 0.304 ગુણ કપાત પ્રમાણે જિાબિહીનુાં મૂલ્યાાંક્ન 

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 સાંખ્યા માટે માપદાં ડ શનયત કરિામાાં આિેલ છે. તદનુસાર, કામચલાઉ પશરણામ પ્રશસધ્ધ 

કરિામાાં આિે છે. 

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

પાત્ર ઉમેદિારોની સાંખ્યા માટે માપદાં ડ શનયત કરિામાાં આિેલ છે. તદનુસાર, રૂબરૂ મુલાકાત માટે 

ઉમેદિારોને બોલાિિાના થાય છે.  

ઉપરોક્ત જણાિેલ માપદાં ડની શિગત નીચે મુજબ છે.  

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 
જગ્યાની સાંખ્યાના  

ચાર ગણા 

જગ્યાની સાંખ્યાના  

છ ગણા 

૧૦ 

૪ કે તેથી વધુ 

જગ્યા માટે 
જગ્યાના ત્રણ ગણા 
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(4) જો આ ઉમેદિારોમાાંથી રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર પુરતા ઉમેદિારો નશહ મળે તો મેરીટ યાદી મુજબ 

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

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

કરિામાાં આિિે. િધુમાાં આ રીતે અરજી ચકાસણી માટે પાત્ર ગણિાના ઉમેદિારો પૈકી જ ે તે 

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

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

ઉમેદિારોની સાંખ્યામાાં િધારો થઇ િકિે. આ રીત ેજ ેબેઠક નાંબરોના ઉમેદિારોની અરજીઓની 

ચકાસણી કરિાની થિે તેની શિગતો આખરી પશરણામમાાં દિાભિિામાાં આિિે.  

 

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

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

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

કેટેગરી સામે દિાભિેલ સાંખ્યાની મયાભદામાાં પ્રાપ્ત થયેલ ઉમેદિારોને ગણતરીમાાં લીધા બાદ તે પછીના 

ઉમેદિારોને તેઓ બધી જરુશરયાતો સાંતોષતા હિે તો પણ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણિામાાં નહી 

આિે, જનેી દરકે ઉમેદિારોએ નોાંધ લેિી.પરાંતુ,આ રીતે રૂબરૂ મુલાકાતને માટે પાત્ર ગણિાના 

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

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

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

સાંખ્યામાાં િધારો થઇ િકિે.                        

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

મુકિામાાં આિિે.   

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

પત્રક (ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટે સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાિિાનો રહેિે. સહી 

સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાાં 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  છોડ્યાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણિામાાં આિિે નહીાં)  
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(2) નામ / અટકમાાં ફેરફાર કરાિેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પશરણીત મશહલા ઉમેદિાર માટે 

લગ્ન નોાંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ 

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

દ્વારા આપિામાાં આિેલ જાશત પ્રમાણપત્રની નકલ  

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

સમયગાળાનુાં ગજુરાતી નમુના મુજબનુાં પશરશિષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાાં દિાભિેલ નાંબર અને તારીખનુાં 

જ)  રજૂ કરિાનુાં રહેિે. પશરશિષ્ટ-ક ના શિકલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખિામાાં આિિે નશહાં . 

અાંગ્રજેીમાાં Annexure-A (જ ેકેન્ર સરકારની ભરતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય રાખિામાાં આિિે 

નહીાં. પરશણત મશહલા ઉમેદિારોએ આિુાં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-શપતાના આિકના સાંદભભમાાં 

રજૂ કરિાનુાં રહેિે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પશતની આિકના સાંદભભમાાં રજૂ કરલે હિે તો તે 

માન્ય રાખિામાાં આિિે નહીાં. 

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

મુજબનુાં શનયત નમૂનામાાં સરકારી હોશસ્પટલના સુશપ્રટેન્ડેન્ટ / શસશિલ સજભન /મેડીકલ બોડભ  દ્વારા 

આપેલ પ્રમાણપત્ર. 

(6)   માજી સૈશનક ઉમેદિારોના શકસ્સામાાં શડસ્ચાજભ બુકની નકલ  

(7) પશરણીત મશહલાઓના શકસ્સામાાં લગ્ન નોાંધણીનુાં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથિા નામ બદલાિેલ હોય તો 

તે અાંગેના જાહેરનામાની નકલ  

(8) શિધિા મશહલા ઉમેદિારોના શકસ્સામાાં પુન: લગ્ન ન કયાભ અાંગેના સોગાંદનામાની નકલ 

(9) િગભ-૩ ની જાહેરાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (જાહેરાતમાાં દિાભિેલ હોય તે નમૂનામાાં) 

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

(11) સ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર 

(12) અનુસ્નાતક (બધાાં 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, દાંત શિષયક અને પિુશચશકત્સા શિષયક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનભિીપ પૂણભ  કયાભ અાંગેનુાં 

પ્રમાણપત્ર (જો  જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)   

(15) જ ેજાહેરાતમાાં  કાઉશન્સલનુાં રજીસ્ટરેિન જરૂરી હોય ત્યાાં સાંબાંશધત કાઉશન્સલમાાં રજીસ્ટરેિન કરાિેલ 

હોય તે  નોાંધણી 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 માાંથી પદિી મેળિેલ હોય તો તેની માન્યતા અાંગેના પુરાિાની નકલ   

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

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

કરિાનુાં રહેિે.    

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

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

નમુનામાાં “ના િાાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાાં) અચૂક રજુ કરિાનુાં રહેિે. 

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

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

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

(23) શબનઅનામત ઉમેદિારોએ ભરલે ફી ની ઝેરોક્ષ નકલ 

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

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

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

ક્રમાંક: 123/2020-21 િેઠળ િવે પછી દશાિવવામાં આવનાર યાદી મજુબના 

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

યોગ્ય રીતે કાળજીપૂવિક તા: ૧૧ /૦૧/૨૦૨૨ થી તા: ૨૦/૦૧/૨૦૨૨ દરમ્યાન 

અચૂક ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રિેશે.  

 

 

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 અાંતગભત પોતાની ઉમેદિારી સાંદભે આગળના તબક્કાની કાયભિાહી માટે 

ઓનલાઇન પધ્ધશત અનુસરીને તકેદારી અિશ્ય દાખિિાની રહેિે.   

 

 
 

સ્થળ: ગાંધીનગર-382010 સાંયુક્ત સશચિ 

તારીખ: 04.01.2022 ગજુરાત જાહેર સેિા આયોગ 

 


