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Gujarat Public Service Commission 

PROVISIONAL RESULT 

List of Eligible Candidates for Application Scrutiny 

Advertisement No. 39 /2020-21 
 

 

1. ગજુરાત ખનીજ વિકાસ વનગમ વિ. (GMDC) હસ્તકની આસીસ્ટન્ટ  (સહાયક), વર્ગ-૩ ની જગ્યાએ 

ભરતી કરિા માટે જાહેરાત ક્રમાાંક: 39/2020-21ના સંદભભમાં આયોગ દ્વારા તા.13.08.2021ના 

રોજ યોજાયેિ હેતુિક્ષી કસોટીના આધાર ેઆયોગે અરજી ચકાસણીની પાત્રતા માટે નક્કી કરિે િાયકી 

ધોરણ (જ ેતે કેટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા ક્રમમાં જરૂરી સંખ્યા અનુસારના છેલ્િા ઉમેદિાર 

ના ગુણ) મુજબ નીચે કોષ્ટકમાં દર્ાભવ્યા મુજબના ઉમેદિારોને અરજી ચકાસણીને પાત્ર સફળ જાહેર 

કરિાના થાય છે અને આ યાદી સફળ ઉમેદિારોની આખરી યાદી પહેિાના તબક્કાની કાયભિાહીના 

ભાગ રૂપે છે. પ્રસ્તુત યાદી એ મેરીટ િીસ્ટ નથી. પરંતુ ,માત્ર અને માત્ર જ ે ઉમેદિારો પાસેથી 

પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે અરજીઓ મંગાિિાની થાય છે તે ‘Zone of Consideration’ અંતગભતની 

યાદી છે. 

 

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

ઓનિાઇન અપિોડ કરી રજુ કરિાના રહેર્ે. (પવરણામના અંતે દર્ાભિેિ ખાસ સૂચના ધ્યાને લેવી.) 

કોષ્ટક-૧ 

કેટેર્રી 
જગ્યાની 

સાંખ્યા 

માપદાં ડ મજુબ 

અરજી ચકાસણી 

માટે જરૂરી સાંખ્યા 

ખરખેર પાત્ર થતા 

ઉમેદવારોની 

સાંખ્યા 

બબન અનામત (કોમન) 6 18    25  

બબન અનામત(મબહલા) 3 10   10 

આબથગક રીતે નબળા વર્ગ,  

(કોમન) 
7 21    55  

આબથગક રીતે નબળા વર્ગ, 

(મબહલા) 
3 10    15  

સા.શૈ.પ.વર્ગ(કોમન) 16 48    55  

સા.શૈ.પ.વર્ગ (મબહલા) 7 21   21 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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અનુ. જાબત(કોમન) 4 12 12 

અનુ. જાબત(મબહલા) 2 8 9 

અનુ. જનજાબત(કોમન) 7 21 21 

અનુ. જનજાબત(મબહલા) 4 12 12 

કુલ 59 181 235 

 

 આવથભક રીતે નબળા િગભ(કોમન) અને આવથભક રીતે નબળા િગભ(મવહિા) કેટેગરીનું િાયકી ધોરણ  

અનુક્રમે વબન અનામત (કોમન) કેટેગરી અને  વબન અનામત (મવહિા) સમકક્ષ િઇ જતાં તથા  

તમામ કેટેગરીમાં ર્ારીવરક અર્ક્ત ઉમેદિારોના વકસ્સામાં આયોગના તા: ૨૨-૯-૨૧ના કચેરી 

હુક્મ  અને  માજી સૈવનક ઉમેદિારોના વકસ્સામાં આયોગના તા: ૧૬-૧૧-૨૧ના કચેરી હુક્મ  મુજબ 

વિચારણા કરતાં , વબન અનામત (કોમન), આવથભક રીતે નબળા િગભ(કોમન),આવથભક રીતે નબળા 

િગભ(મવહિા)  અને સા.ર્ૈ.પ.િગભ(કોમન) કેટેગરીમાં િધુ  ઉમેદિારો પ્રાપ્ત થાય છે . 

 અનુ. જાવત(મવહિા) કેટેગરીમાં સરખા ગુણના કારણે િધુ ઉમેદિાર પ્રાપ્ત થાય છે.  

 

2. અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોના બેઠક ક્રમાાંક નીચે મજુબ છે.  

 

101000063 101000138 101001199 101001236 101002164 

101002209 101002307 101003226 101003730 101004616 

101004768 101004856 101005517 101005837 101006042 

101006420 101006754 101008002 101008464 101008647 

101009122 101009552 101009906 101009990 101010648 

101011924 101012079 101012263 101012348 101012498 

101013065 101013210 101013325 101014228 101014789 

101015278 101015803 101016472 101016993 101017056 

101017223 101017334 101017495 101018268 101018478 

101019042 101019079 101019507 101020051 101020880 

101022254 101022365 101022494 101023016 101023172 

101023822 101023953 101023969 101024172 101024261 
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101024311 101024752 101025100 102026448 102027805 

102028877 102029597 102029681 102031646 102032065 

102034334 102035163 102035621 102036907 102037045 

102037573 103038529 103039623 103041074 103041232 

103042940 103043224 103043555 103044841 103045077 

103046884 103046937 104048225 104048308 104048698 

104049047 104049203 104049397 104050430 104051011 

104051325 104051364 104051652 104051970 104052099 

104052456 104052677 104053266 104053493 104053626 

104053813 104054146 104054236 104054700 104054715 

104055047 104055428 104055892 104056093 104056489 

104056657 104057611 105058389 105058839 105059467 

105059785 105060202 105061001 105062194 105062790 

105063051 105063111 106065184 106065267 106065469 

106065781 106065904 106066044 106066269 106066709 

106067102 106067191 106067664 106067677 106068337 

106068681 106069092 106071231 106071594 106071883 

107072100 107072975 107073603 107073926 107074121 

107074292 107074421 107074459 107075056 107076203 

107076420 107077194 107078163 107078249 107078935 

107081678 107083123 107083347 108087120 108087897 

108090305 108090559 108090799 108092607 109094922 

109096491 109097885 109098111 109098594 109098851 

109099293 110101743 110103337 110104644 110106652 

110107340 110108523 110108854 110109020 110110008 

110110347 110110994 110111829 110112516 110113120 
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110113589 111114157 111115704 112122895 112124264 

112124364 112124535 112124664 112124774 112125139 

112125799 112126818 112128147 112128234 112128421 

112128932 112129378 112129560 112129606 112129623 

112129671 112129900 112130623 112132509 112133718 

112134003 112134723 112135360 112135472 112135717 

113135795 113135972 113136750 113137196 113138515 

113138792 113139281 113140270 113141431 113142935 

113143292 113143953 113144012 113144421 113145521 

Total=235 

 
 
3. નોાંધ: 

(1) આયોગના તા:-૦૯/૦૫/૧૭ના કચેરી હુકમ ક્ર.નિન-૧૦૯૫-૨૦૬-ભાગ-૬-આર &ડી ની જોગિાઇ 

મુજબ રદ કરાયેિ પ્રશ્નોના ગુણ પ્રો-રટેા મુજબ ફાળિી ગુણ પધ્ધવત અપનાિિાની રહે છે. 

 

(i) તદનુસાર સદરહુ કસોટીમાં પ્રશ્નપત્ર-૧ માં 2 પ્રશ્ન રદ કરિામાં આિેિ હોિાથી પ્રત્યકે 

સાચા જિાબના વકસ્સામાં 1.010 ગણુ પ્રદાન અને પ્રત્યેક ખોટા જિાબના વકસ્સામાં 

0.303 ગણુ કપાત પ્રમાણે     તથા  

 

(ii) પ્રશ્નપત્ર-૨ માં  6 પ્રશ્ન રદ કરિામાં આિેિ   હોિાથી પ્રત્યેક સાચા જિાબના વકસ્સામાં 

1.031 ગુણ પ્રદાન અને પ્રત્યેક ખોટા જિાબના વકસ્સામાં 0.309 ગુણ કપાત પ્રમાણે     

જિાબિહીનંુ મૂલ્યાંક્ન કરી, એજંસીએ મૂલ્યાંકન અહેિાિ તૈયાર કરી મોકિી આપિે 

છે. 

  

(2) સામાન્ય િહીિટ વિભાગના  ઠરાિ ક્રમાંક : સીઆરઆર-૧૦૨૦૧૩-૨૪૨૭૯૨-ગ.૨ 

તા:૨૧.૦૨.૨૦૧૪ ની જોગિાઇ મુજબ રમતગમત અંગેની વનયત જોગિાઇઓ પવરપૂણભ કરતા 

ઉમેદિારોને િેવખત કસોટીમાં મેળિેિ ગુણના ૫% ગુણ,  બોનસ ગુણ તરીકે ઉમેરિાના રહે છે. 

તદનુસાર, અરજીમાં રમતગમતની િાયકાત દર્ાભિેિ ઉમેદિારોને બોનસ ગુણ પ્રદાન કરિામાં 

આિેિ છે. 
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(3) આયોગના તા:-૦૭.૦૧.૨૦૨૧ના કચેરી હુકમની જોગિાઇ મુજબ, વિવિધ બોડભ , કોપોરરે્ન તથા 

વનગમ માટે િગભ-૩ની જગ્યાઓ પર સીધી પસંદગીથી ભરતી માટે અરજી ચકાસણી માટે પાત્ર 

થિા માટેનું લઘુત્તમ લાયકી ધોરણ ૧૫% રાખિામાં આિેિ છે. તથા દરકે જગ્યાઓ સામે 

અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદિારોની સંખ્યા માટે માપદંડ વનયત કરિામાં આિેિ છે. તદનુસાર, 

કામચિાઉ પવરણામ પ્રવસધ્ધ કરિામાં આિે છે. 

 

ઉપરોક્ત જણાિેિ વનયત માપદંડની વિગત નીચે મુજબ છે.  

જગ્યાની સાંખ્યા 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારની સાંખ્યા 

અનુભવ વર્ર 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 ઉમેદિારોમાંથી આખરી પસંદગી માટે પાત્ર પુરતા ઉમેદિારો નવહ મળે તો મેરીટ યાદી 

મુજબ ક્રમાનુસાર િઘુત્તમ િાયકી ગુણ કરતાં િધુ ગણુ ધરાિતા ઉમેદિારો જો પ્રાપ્ત થતા હર્ે 

તો િધુ ઉમેદિારોને કામચિાઉ ધોરણે અરજી ચકાસણીને પાત્ર જાહેર કરિામાં આિરે્. િધુમાં 

આ રીતે અરજી ચકાસણી માટે પાત્ર ગણિાના ઉમેદિારો પૈકી જ ે તે કેટેગરીમાં છેલ્િા 

ઉમેદિારના ગુણ જટેિા જ સરખા ગુણ ત્યારપછીના જ ેકોઇ ઉમેદિારના હર્ે તેમને પણ અરજી 

ચકાસણી માટે પાત્ર ગણિામાં આિરે્. આ પ્રમાણે થર્ે તો અરજી ચકાસણી માટે પાત્ર 

ઉમેદિારોની સંખ્યામાં િધારો થઇ ર્કર્ે.  

 

4. અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરિે ઉમેદિારોએ આ જાહેરાતના અનુસંધાને “ઓન-િાઇન” કન્ફમભ થયેિ 

અરજી પત્રક (ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટે સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર િગાિિાનો 

રહેર્ે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રક્માં સહી કરિાની રહેર્ે.) અને િાગુ પડતા જરૂરી 

દસ્તાિેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્િ નીચેના ક્રમાનુસાર  

(1) જન્મ તારીખના પુરાિા માટે એસ. એસ. સી. કે્રડીટ  પ્રમાણપત્રની  નકિ (જન્મ  તારીખના  

પુરાિા માટે  ર્ાળા  છોડ્યાનંુ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણિામાં આિરે્ નહી)ં  
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(2) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાિેિ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકિ/ પવરણીત મવહિા ઉમેદિાર 

માટે િગ્ન નોધંણી પ્રમાણપત્રની નકિ 

(3) અનામત િગભ (અનુ. જાવત, અનુ.જનજાવત, અને સા.ર્ૈ.પ.િગભ)ના ઉમેદિારો માટે સક્ષમ 

અવધકારી દ્વારા આપિામાં આિેિ જાવત પ્રમાણપત્રની નકિ  

(4) સામાવજક અને ર્ૈક્ષવણક પછાત િગભના ઉમેદિારોએ (જાહેરાતમાં દર્ાભવ્યા મુજબ વનયત 

સમયગાળાનંુ ગજુરાતી નમુના મુજબનું પવરવર્ષ્ટ-ક અરજીપત્રક્માં દર્ાભિેિ નંબર અને 

તારીખનું જ)  રજૂ કરિાનું રહેર્ે. પવરવર્ષ્ટ-ક ના વિકલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય રાખિામાં 

આિરે્ નવહં. અંગ્રજેીમાં Annexure-A (જ ેકેન્ર સરકારની ભરતી કે સંસ્થાઓ માટે છે) તે માન્ય 

રાખિામાં આિરે્ નહી.ં પરવણત મવહિા ઉમેદિારોએ આિંુ પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-વપતાના 

આિકના સંદભભમાં રજૂ કરિાનું રહેર્ે. જો આિા ઉમેદિારોએ તેમના પવતની આિકના સંદભભમાં 

રજૂ કરિે હરે્ તો તે માન્ય રાખિામાં આિરે્ નહી.ં 

(5)  ર્ારીવરક અર્ક્ત ઉમેદિારોના વકસ્સામાં સામાન્ય િહીિટ વિભાગના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના 

પવરપત્ર મુજબનું વનયત નમૂનામાં સરકારી હોવસ્પટિના સુવપ્રટેન્ડેન્ટ / વસવિિ સજભન /મેડીકિ 

બોડભ  દ્વારા આપેિ પ્રમાણપત્ર 

(6)   માજી સૈવનક ઉમેદિારોના વકસ્સામાં વડસ્ચાજભ બુકની નકિ  

(7) પવરણીત મવહિાઓના વકસ્સામાં િગ્ન નોધંણીનંુ પ્રમાણપત્ર/ અટક અથિા નામ બદિાિેિ હોય 

તો તે અંગેના જાહેરનામાની નકિ  

(8) વિધિા મવહિા ઉમેદિારોના વકસ્સામાં પુન: િગ્ન ન કયાભ અંગેના સોગંદનામાની નકિ 

(9) િગભ-૩ ની જાહેરાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (જાહેરાતમાં દર્ાભિેિ હોય તે નમૂનામાં) 

(10) સ્નાતક (બધાં જ  િર્ભ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક ) 

(11) સ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર 

(12) અનુસ્નાતક (બધાં જ  િર્ભ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક ) (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી 

હોય તો) 

(13) અનુસ્નાતક પદિી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગિાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો) 

(14) વિદેર્ની યુવનિવસભટી માંથી પદિી મેળિેિ હોય તો તેની માન્યતા અંગેના પુરાિાની નકિ   



 

39/2020-21                                                           7 | P a g e  

 

(15) જાહેરાતમાં દર્ાભિેિ િાયકાતની સમકક્ષ િાયકાત ઉમેદિાર ધરાિે છે તેિો તેમનો હક્ક દાિો 

હોય તો આિા ઉમેદિાર ે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેર્ો/અવધકૃતતાની વિગતો / 

પ્રમાણપત્ર રજૂ કરિાનું રહેર્ે.    

(16) વબનઅનામત ઉમેદિારોએ ભરિે ફી ની ઝેરોક્ષ નકિ 

(17) જાહેરાતની જોગિાઈ અનુસંધાનમાં િાગુ પડતા અન્ય આધાર પુરાિા/પ્રમાણપત્રો 

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

જાહેરાત ક્રમાાંક: 39/2020-21 હેઠળ હવે પછી દશાગવવામાાં આવનાર યાદી 

મજુબના લાર્ુ પડતા તમામ જરૂરી દસ્તાવજેો/ પ્રમાણપત્રો / આધાર પુરાવા 

ની નક્લ યોગ્ય રીતે કાળજીપૂવગક તા:૦૨/૧૨/૨૦૨૧ થી તા:૧૩/૧૨/૨૦૨૧ 

દરમ્યાન અચૂક ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.  

 

ખાસ સૂચના :- 

અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરિે ઉમેદિારોએ પોતાની અરજી સાથે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/ દસ્તાિજે 

ઓનિાઇન પધ્ધવતથી જ અપિોડ કરીને રજુ કરિાના રહેતા હોિાથી રૂબરૂ અથિા પોસ્ટ 

દ્વારા સ્િીકારિાપાત્ર બનતા નથી, આથી ઓનિાઇન પધ્ધવત વસિાય અરજી મોકિનાર 

ઉમેદિારો અરજી ચકાસણી માટે આપોઆપ અપાત્ર બનર્ે.  

 

ઉમેદિાર ેભરતી પ્રવક્રયા અંતગભત પોતાની ઉમેદિારી સંદભે આગળના તબક્કાની કાયભિાહી 

માટે ઓનિાઇન પધ્ધવત અનુસરીને તકેદારી અિશ્ય દાખિિાની રહેર્ે.   

 

  

સ્થળ: ર્ાાંધીનર્ર-382010 સંયુક્ત  સવચિ 

તારીખ: ૨૫.૧૧.૨૦૨૧ ગજુરાત જાહેર સેિા આયોગ 

 

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

