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Gujarat	Public	Service	Commission
PROVISIONAL	RESULT	

List	of	Eligible	Candidates	for	Application	Scrutiny		

Advertisement	No.	39/2018‐19 
 
 

1. ો ામ અિધકારી, મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ,વગ-૧ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે 

હેરાત માકં:39/18-19ના સદંભમાં આયોગ ારા તા.28.10.2018ના રોજ યો યેલ 

ાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગે અર  ચકાસણીની પા તા માટે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ (જ ે

ત ેકેટેગરીમા ંમેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા મમાં જ રી સં યા અનસુારના છે લા ઉમેદવાર ના ગુણ) 

મજુબ નીચ ેકો કમાં દશા યા મજુબના ઉમદેવારોને અર  ચકાસણીને પા  સફળ હેર કરવાના 

થાય છે. અને આ માપદંડો / ધોરણો બ  મલુાકાતને પા  સફળ ઉમદેવારોની આખરી યાદી 

પહેલાના તબ ાની કાયવાહીના ભાગ પે છે. તત યાદી એ મેરીટ લી ટ નથી. પરંતુ ,મા  અને 

મા  જ ેઉમેદવારો પાસેથી માણપ ોની ચકાસણી માટેઅર ઓ મંગાવવાની થાય છે તે ‘Zone 

of Considerationʼ અંતગતની યાદી છે.  

કો ક-૧ 

કેટેગરી જ યાની 
સં યા 

માપદંડ મજુબ 
અર  

ચકાસણી માટે 
જ રી સં યા 

ખરખેર પા  
થતા 

ઉમેદવારોની 
સં યા 

માપદંડ 
મજુબ 

બ  
મુલાકાત 

માટે જ રી 
સં યા 

િબન અનામત (કોમન)  3 18   18 10 

િબન અનામત (મિહલા) 1 10 93* 6 
કુલ ઉમેદવાર 4	 28 111 16

      
# િબન અનામત (મિહલા) કેટેગરીનંુ લાયકી ધોરણ િબન અનામત (કોમન) કેટેગરીના 

લાયકી ધોરણ સમક  લઇ જતાં, વધુ 83 ઉમદેવારો ા  થાય છે. 
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2. અર  ચકાસણીને પા  કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચ ેમજુબ છે.  
(1) િબન અનામત (કોમન) 

 
101000062 101000176 101000194 101000337	 101000356

101000378 101000535 101000548 101000627	 101000845

101001032 101001071 101001086 101001220	 101001336

101001370 101001546 101001582 TOTAL=18	

 
(2) િબન અનામત (મિહલા) 

 
101000026 101000033 101000047 101000054	 101000068

101000107 101000196 101000249 101000274	 101000297

101000317 101000321 101000332 101000361	 101000377

101000397 101000406 101000423 101000436	 101000445

101000446 101000477 101000478 101000496	 101000547

101000584 101000607 101000612 101000618	 101000625

101000626 101000655 101000660 101000684	 101000705

101000707 101000710 101000745 101000767	 101000770

101000784 101000789 101000808 101000817	 101000834

101000848 101000851 101000854 101000860	 101000897

101000912 101000924 101000950 101000970	 101000993

101001003 101001004 101001008 101001035	 101001067

101001070 101001108 101001126 101001144	 101001157

101001161 101001174 101001190 101001198	 101001210

101001223 101001259 101001267 101001276	 101001300

101001319 101001321 101001337 101001343	 101001408
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101001449 101001476 101001477 101001495	 101001497

101001511 101001516 101001527 101001534	 101001537

101001541 101001575 101001578 TOTAL=93	

 
TOTAL = 18 + 93 =111 

 
4. નોધં: 

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

ભરતીની હેરાતો અનુસંધાને આખરી પસંદગી ાથિમક કસોટીમાં મળેવેલ ગણુના ૫૦% 

ગણુભાર તથા બ  મુલાકાતમાં મેળવેલ ગણુના ૫૦% ગણુભારના આધાર ેકરવાની રહે છે. 

જનેે અનુલ ીને આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચેરી હુકમથી ાથિમક કસોટીમાં રદ થયેલ 

ોના ગણુ બાકી રહેલ ોમાં સમાન રીતે (Pro-rata પ ધિત) ગણુ દાન પ ધિત 

અપનાવવાની રહે છે. તદનસુાર સદરહુ કસોટીમાં 3  રદ કરવામાં આવેલ  હોવાથી યેક 

સાચા જવાબના િક સામાં 1.010 ગુણ દાન અન ે યકે ખોટા જવાબ / એક કરતા વધાર ે

એનકોડીગ કરલે જવાબ /એક પણ િવક પ પસંદ ન કરલે જવાબના િક સામાં 0.303 ગણુ 

કપાત માણે જવાબવહીનુ ં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 

કચરેી હુકમથી દરકે કેટેગરીની અનુભવ વગરની/અનભુવ વાળી જ યાઓ સામે અર  

ચકાસણીને પા  ઉમદેવારોની સં યા માટે માપદંડ િનયત કરવામાં આવેલ છે. તદનસુાર, 

કામચલાઉ પિરણામ િસ ધ કરવામાં આવે છે. 

 

(3) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી દરકે કેટેગરીની જ યાઓ સામે બ  

મલુાકાતન ે પા  ઉમેદવારોની સં યા માટે માપદંડ િનયત કરવામાં આવલે છે. તદનુસાર, 

બ  મુલાકાત માટે ઉમદેવારોને બોલાવવાના થાય છે.  

 

ઉપરો  જણાવલે માપદંડની િવગત નીચે મુજબ છે.  
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જ યાની સં યા 
અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારની સં યા બ  મુલાકાત 

માટે પા  સં યા અનભુવ વગર અનભુવ વાળી 
૧ ૦૮ ૧૦ ૬ 
૨ ૧૦ ૧૨ ૮ 
૩ 

જ યાની સં યાના  
ચાર ગણા 

જ યાની સં યાના  
છ ગણા 

૧૦ 
૪ કે તેથી વધ ુ
જ યા માટે જ યાના ણ ગણા 

 

(4) જો આ ઉમદેવારોમાંથી બ  મુલાકાતને પા  પુરતા ઉમેદવારો નિહ મળે તો મેરીટ યાદી 

મજુબ માનુસાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેરી હુકમથી ઠરાવેલ લઘુ મ ગણુ કરતાં 

વધુ ગણુ ધરાવતા ઉમેદવારો જો ા  થતા હશે તો વધુ ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે અર  

ચકાસણીને પા  હેર કરવામાં આવશે. વધુમાં આ રીતે અર  ચકાસણી માટે પા  ગણવાના 

ઉમદેવારો પૈકી જ ેતે કેટેગરીમાં છે લા ઉમેદવારના ગણુ જટેલા જ સરખા ગુણ યારપછીના 

જ ેકોઇ ઉમદેવારના હશે તેમન ેપણ અર  ચકાસણી માટે પા  ગણવામાં આવશે. આ માણે 

થશે તો અર  ચકાસણી માટે પા  ઉમદેવારોની સં યામાં વધારો થઇ શકશે. આ રીત ેજ ે

બઠેક નંબરોના ઉમદેવારોની અર ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો આખરી 

પિરણામમાં દશાવવામા ંઆવશે.  

 

(5) આ પિરણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અર  ચકાસણીન ેપા  હેર થયેલ ઉમેદવારો પૈકી જ ે

ઉમદેવારો ભરતી િનયમો અને હેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ જ રી શૈ િણક લાયકાત, 

અનભુવ, ઉંમર ઇ યાિદ જ રીયાતો પિરપૂણ કરતા હોય તેવા મેરીટયાદી મુજબના કો ક-૧ 
ના કોલમ-૫ માં જ ેતે કેટેગરી સામે દશાવલે સં યાની મયાદામાં ા  થયેલ ઉમેદવારોન ે

ગણતરીમાં લીધા બાદ તે પછીના ઉમેદવારોને તઓે બધી જ િરયાતો સંતોષતા હશે તો પણ 

બ  મુલાકાતને પા  ગણવામાં નહી આવ,ે જનેી દરકે ઉમદેવારોએ નોધં લેવી.પરંતુ,આ રીતે 

બ  મુલાકાતને માટે પા  ગણવાના ઉમેદવારો પકૈી જ ેતે કેટેગરીમાં છે લા ઉમેદવારના 

ગણુ જટેલા જ સરખા ગુણ યારપછીના જ ેકોઇ ઉમદેવારના હશે તેમને પણ   બ  મલુાકાત 

માટે પા  ગણવામાં આવશે. આ માણે થશે તો કો ક-૧ ના કોલમ-૫ માં જ ેતે કેટેગરી સામે 

દશાવલે બ  મુલાકાત માટે પા  ઉમદેવારોની સં યામાં વધારોથઇ શકશે.      
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(6) ઉપરની કાયવાહી બાદ બ  મુલાકાતને પા  થતાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડ પર હવ ે

પછી મુકવામા ંઆવશ.ે   
 

5. અર  ચકાસણીને પા  ઠરલે ઉમદેવારોએ 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 

રહેશ.ે સહી પ  ના હોય તો ફરીથી અર પ માં સહી કરવાની રહેશે.) અન ેલાગુ પડતા જ રી 

દ તાવજેો/ માણપ ોની ન લ નીચેના માનુસાર  

(1) જ મ તારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ેડીટ  માણપ ની  નકલ (જ મ  તારીખના  

પરુાવા માટે  શાળા  છો યાનુ ં માણપ  મા ય ગણવામાં આવશે નહી)ં  

(2) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પિરણીત મિહલા ઉમદેવાર 

માટે લ  નોધંણી માણપ ની નકલ 

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

અિધકારી ારા આપવામાં આવલે િત માણપ ની નકલ  

(4) સામાિજક અને શૈ િણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ ( હેરાતમા ં દશા યા મુજબ િનયત 

સમયગાળાનું ગજુરાતી નમુના મજુબનંુ પિરિશ -ક અર પ માં દશાવેલ નંબર અને 

તારીખનું જ)  રજૂ કરવાનુ ં રહેશે. પિરિશ -ક ના િવક પે અ ય કોઈ માણપ  મા ય 

રાખવામાં આવશે નિહં. અં ે માં Annexure-A (જ ેકે  સરકારની ભરતી કે સં થાઓ માટે 

છે) તે મા ય રાખવામાં આવશ ેનહી.ં પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવું માણપ  તેઓની 

માતા-િપતાના આવકના સંદભમાં રજૂ કરવાનંુ રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની 

આવકના સંદભમા ંરજૂ કરલે હશે તો તે મા ય રાખવામાં આવશે નહી.ં 

(5)  શારીિરક અશ  ઉમેદવારોના િક સામાં સામા ય વહીવટ િવભાગના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના 

પિરપ  મુજબનંુ િનયત નમૂનામાં સરકારી હોિ પટલના સુિ ટે ડે ટ / િસિવલ સજન /મેડીકલ 

બોડ ારા આપેલ માણપ  

(6)   મા  સૈિનક ઉમદેવારોના િક સામાં િડ ચાજ બુકની નકલ  
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(7) પિરણીત મિહલાઓના િક સામાં લ  નોધંણીનંુ માણપ / અટક અથવા નામ બદલાવેલ 

હોય તો તે અગંનેા હેરનામાની નકલ  

(8) િવધવા મિહલા ઉમેદવારોના િક સામાં પુન: લ  ન કયા અગંનેા સોગદંનામાની નકલ 

(9) વગ-૩ ની હેરાત માટે રમતગમતના માણપ  ( હેરાતમાં દશાવેલ હોય ત ેનમનૂામા)ં 

(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) 

(13) અનુ નાતક પદવી માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો) 

(14) તબીબી, દંત િવષયક અન ેપશિુચિક સા િવષયક હેરાતો માટે ઇ ટનશીપ પૂણ  કયા અંગનેું 

માણપ  (જો  હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)   

(15) જ ે હેરાતમા ં કાઉિ સલનું ર ટેશન જ રી હોય યા ંસંબંિધત કાઉિ સલમા ંર ટેશન 

કરાવેલ હોય ત ે નોધંણી માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)   

(16) પીએચડી પદવી માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો) 

(17) નટે/ લેટ માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)  

(18) િવદેશની યિુનવિસટી માંથી પદવી મેળવલે હોય તો તેની મા યતા અંગનેા પુરાવાની નકલ   

(19) હેરાતમાં દશાવેલ લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તવેો તેમનો હ  દાવો 

હોય તો આવા ઉમેદવાર ે સમક તા થાિપત કરતા આદેશો/અિધકૃતતાની િવગતો / 

માણપ  રજૂ કરવાનંુ રહેશ.ે    

(20) ગજુરાત સરકારની સેવામાં ફરજ બ વતા કમચારીઓએ બ  મુલાકાત સમયે સ મ 

અિધકારી ારા આપવામાં આવલે સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના 

પિરપ થી િનયત થયેલ નમુનામાં “ના વાંધા માણપ ” (અસલમાં) અચકૂ રજુ કરવાનું રહેશે. 
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(21) અનભુવના માણપ ો ( હેરાત મજુબ જ રી હોય તો માનુસાર મેળવેલ અનુભવ, લાગુ 

પડતા સંવગના કાયકાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના કાર દશાવવાના 

રહેશ.ે)  

(22) સંશોધનપ ો (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)  

(23) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરલે ફી ની ઝેરો  નકલ 

(24) શારીિરક માપ અંગનેું તબીબી માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો) 

અન ે

(25) હેરાતની જોગવાઈ અનસંુધાનમાં લાગુ પડતા અ ય આધાર પુરાવા/ માણપ ો 

અચુક જોડીને તા.31.01.2019 સધુીમાં આયોગની કચેરીમાં સંયુ  

સિચવ ી (R-5) ને મળે તે રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે.   
 

  

થળ: ગાધંીનગર-382010 સંયુ  સિચવ 
તારીખ: 19.01.2019 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 

 


