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Gujarat	Public	Service	Commission
PROVISIONAL	RESULT	

List	of	Eligible	Candidates	for	Application	Scrutiny		

Advertisement	No.	71/2015‐16 
 
 

1. સરકાર  પોલીટકનીક ખાતે સીવીલ એ ન યર ગ િવ ાશાખાના યા યાતા, વગ-2ની 
જ યાએ ભરતી કરવા માટ હરાત માકં:71/2015-16ના સદંભમા ં આયોગ ારા 
તા.16.10.2016ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટ ના આધાર આયોગે અર  ચકાસણીની 
પા તા માટ ન  કરલ લાયક  ધોરણ (  તે કટગર મા ંમેર ટ યાદ  જુબ ઉતરતા મમા ં
જ ર  સં યા અ સુારના છે લા ઉમેદવાર ના ણુ) જુબ નીચે કો ટકમા ંદશા યા જુબના 
ઉમેદવારોને અર  ચકાસણીને પા  સફળ હર કરવાના થાય છે. અને આ માપદંડો / 
ધોરણો બ  લુાકાતને પા  સફળ ઉમેદવારોની આખર  યાદ  પહલાના તબ ાની 
કાયવાહ ના ભાગ પે છે.   

2.  

કટગર  
જ યાની 
સં યા 

માપદંડ જુબ 
અર  

ચકાસણી માટ 
જ ર  સં યા 

ખરખર પા  
થતા 

ઉમેદવારોની 
સં યા 

માપદંડ 
જુબ બ  
લુાકાત 

માટ જ ર  
સં યા 

બન અનામત (કોમન) 20	 80	 85*	 60	
બન અનામત (મ હલા) 10	 40	 43@	 30	
સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) 6	 24	 26#	 18	
સા.શૈ.પ.વગ(મ હલા) 2	 10	 10	 8	
અ .ુ િત (કોમન + મ હલા ) 1	 8	 8	 6	
અ .ુજન િત (કોમન) 3	 12	 12	 10	
અ .ુજન િત (મ હલા) 1	 8	 8	 6	
ુલ ઉમેદવાર 43 182 192	 138

* બન અનામત (કોમન) કટગર મા ંસરખા ણુના કારણે પાચં ઉમેદવારો વધાર ઉપલ ધ થાય છે. 
@ બન અનામત (મ હલા) કટગર મા ંસરખા ણુના કારણે ણ ઉમેદવારો વધાર ઉપલ ધ થાય છે. 
# સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) કટગર મા ંબન અનામત (કોમન) કટગર  ટ  ુલાયક  ધોરણ રાખતા 

અને સરખા ણુના કારણે બે ઉમેદવારો વધાર ઉપલ ધ થાય છે. 
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3. અર  ચકાસણીને પા  કટગર વાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નબંરો નીચે જુબ છે.  
 
(1) બન અનામત (કોમન) 
101000027	 101000040	 101000056	 101000137	 101000155	

101000219	 101000276	 101000281	 101000554	 101000582	

101000639	 101000648	 101000677	 101000712	 101000828	

101000917	 101001040	 101001156	 101001198	 101001335	

101001354	 101001362	 101001459	 101001537	 101001626	

101001684	 101001725	 101001733	 101001751	 101001758	

101001841	 101001879	 101001885	 101001960	 101002165	

101002198	 101002285	 101002376	 101002552	 101002681	

101002731	 101002746	 101002841	 101003040	 101003048	

101003198	 101003280	 101003318	 101003365	 101003422	

101003450	 101003581	 101003623	 101003646	 101003680	

101003737	 101003808	 101003872	 101003988	 101003991	

101004023	 101004068	 101004090	 101004117	 101004216	

101004287	 101004302	 101004418	 101004492	 101004539	

101004585	 101004639	 101004651	 101004687	 101004696	

101004817	 101004862	 101004907	 101004937	 101004951	

101004975	 101004991	 101005214	 101005262	 101005293	

TOTAL	=	85	

 
(2) બન અનામત (મ હલા) 

101000015	 101000230	 101000280	 101000397	 101000501	

101000533	 101000593	 101000871	 101001030	 101001276	

101001473	 101001828	 101001933	 101002080	 101002107	

101002397	 101002588	 101002857	 101002980	 101003247	

101003327	 101003429	 101003491	 101003647	 101003743	

101003759	 101003841	 101003973	 101004052	 101004146	

101004175	 101004293	 101004303	 101004323	 101004402	

101004599	 101004642	 101004680	 101004805	 101004815	

101004858	 101004872	 101005238	 TOTAL	=	43	
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(3) સા.શૈ.પ.વગ(કૉમન) 
101000603	 101001038	 101001068	 101001098	 101001150	

101001317	 101001570	 101001615	 101001737	 101002111	

101002225	 101002261	 101002368	 101002597	 101003984	

101004098	 101004273	 101004464	 101004608	 101004640	

101004748	 101004782	 101004820	 101004893	 101005008	

101005309	 TOTAL	=	26	

 
(4) સા.શૈ.પ.વગ(મ હલા) 

101000394	 101000446	 101001724	 101001994	 101001996	

101002366	 101002827	 101003059	 101004242	 101004777	

TOTAL	=	10	

 
(5) અ .ુ િત (કોમન + મ હલા) 

101001745	 101002394	 101003410	 101004048	 101004465	

101004473	 101004521	 101005245	 TOTAL	=	8	

 
(6) અ .ુજન િત (કોમન) 
101000345	 101000414	 101000462	 101001312	 101001931	

101002531	 101002967	 101003428	 101003932	 101004149	

101004261	 101004865	 TOTAL	=	12	

 
(7) અ .ુજન િત (મ હલા) 
101000561	 101001062	 101002022	 101002744	 101003439	

101003941	 101004281	 101004661	 TOTAL	=	8	

 
TOTAL	:	85	+	43	+	26	+	10	+	8	+	12	+	8	=	192	

	

4. ન ધ: 
(1) આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009ના કચેર  કુમથી દરક કટગર ની 

અ ભુવ વગરની/અ ભુવ વાળ  જ યાઓ સામે અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની 
સં યા માટ માપદંડ િનયત કરવામા ં આવેલ છે. તદ સુાર, કામચલાઉ પ રણામ 
િસ ધ કરવામા ંઆવે છે. 
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(2) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેર  કુમથી દરક કટગર ની જ યાઓ સામે બ  
લુાકાતને પા  ઉમેદવારોની સં યા માટ માપદંડ િનયત કરવામા ં આવેલ છે. 

તદ સુાર, બ  લુાકાત માટ ઉમેદવારોને બોલાવવાના થાય છે.  

ઉપરો ત જણાવેલ માપદંડની િવગત નીચે જુબ છે.  

જ યાની સં યા	
અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારની સં યા	 બ  લુાકાત માટ 

પા  સં યા	અ ભુવ વગર	 અ ભુવ વાળ 	

1	 8	 10	 6	
2	 10	 12	 8	
3	 12	 18	 10	
4	 16	 24 	 12	

4 થી વ  ુજ યા જ યાના ચાર ગણા જ યાના છ ગણા જ યાના ણ ગણા 
 

(3) જો આ ઉમેદવારોમાથંી બ  લુાકાતને પા  રુતા ઉમેદવારો ન હ મળે તો મેર ટ 
યાદ  જુબ મા સુાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેર  કુમથી ઠરાવેલ લ ુ મ 
ણુ કરતા ંવ  ુ ણુ ધરાવતા ઉમેદવારો જો ા ત થતા હશે તો વ  ુઉમેદવારોની 

અર ઓની ચકાસણી કરવામા ં આવશે. આ ર તે  બેઠક નબંરોના ઉમેદવારોની 
અર ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો આખર  પ રણામમા ં દશાવવામા ં
આવશે.  

(4) આ પ રણામમા ંકામચલાઉ ધોરણે અર  ચકાસણીને પા  હર થયેલ ઉમેદવારો પૈક  
 ઉમેદવારો ભરતી િનયમો અને હરાતની જોગવાઇઓ જુબ જ ર  શૈ ણક 

લાયકાત, અ ભુવ, મર ઇ યા દ જ ુર યાતો પ ર ણૂ કરતા નહ  હોય, તેમને બાકાત 
કયા પછ  બાક  રહતા ઉમેદવારોની સં યા 138 કરતા ંવ  ુહશે તો મેર ટયાદ  જુબ 
138 ઉમેદવારોને ગણતર મા ં લીધા બાદ તે પછ ના ઉમેદવારોને તેઓ બધી 
જ ુ રયાતો સતંોષતા હશે તો પણ બ  લુાકાતને પા  ગણવામા ંનહ  આવે, ની 
દરક ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી. 

(5) વ મુા ંઆ ર તે બ  લુાકાતને માટ પા  ગણવાના ઉમેદવારો પૈક   તે કટગર મા ં
છે લા ઉમેદવારના ણુ ટલા જ સરખા ણુ યારપછ ના  કોઇ ઉમેદવારના હશે 
તેમને પણ બ  લુાકાત માટ પા  ગણવામા ંઆવશે. આ માણે થશે તો બ  
લુાકાત માટ પા  138 ઉમેદવારોની સં યામા ંવધારો થઇ શકશે.                                



5	
 

(6) ઉપરની કાયવાહ  બાદ બ  લુાકાતને પા  થતા ંઉમેદવારોની યાદ  નોટ સ બોડ 
પર હવે પછ  કુવામા ંઆવશે.   

5.  અર  ચકાસણીને પા  ઠરલ ઉમેદવારોએ આ હરાતના અ સુધંાને “ઓન-લાઇન” ક ફમ 

થયેલ અર  પ ક (ફોટો ાફ પ ટ ના હોય તો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો ાફ અર પ ક 

પર લગાવવાનો રહશે. સહ  પ ટ ના હોય તો ફર થી અર પ મા ંસહ  કરવાની રહશે.) 

અને લા  ુપડતા જ ર  દ તાવેજો/ માણપ ોની ન લ નીચેના મા સુાર  

(1) જ મ તાર ખના રુાવા માટ એસ. એસ. સી. ડ ટ  માણપ ની  નકલ (જ મ  
તાર ખના  રુાવા માટ  શાળા  છોડ ા ુ ં માણપ  મા ય ગણવામા ંઆવશે નહ )  

(2) નામ / અટકમા ં ફરફાર કરાવેલ હોય તો સરકાર  ગેઝેટની નકલ/ પ રણીત મ હલા 
ઉમેદવાર માટ લ ન ન ધણી માણપ ની નકલ 

(3) અનામત વગ (અ .ુ િત, અ .ુજન િત, અને સા.શૈ.પ.વગ)ના ઉમેદવારો માટ 
સ મ અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવેલ િત માણપ ની નકલ  

(4) સામા જક અને શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ ( હરાતમા ં દશા યા જુબ 
િનયત સમયગાળા ુ ં જુરાતી ન નુા જુબ ુ ં પ રિશ ટ-ક અર પ મા ં દશાવેલ 
નબંર અને તાર ખ ુ ં જ)  ર ૂ કરવા ુ ં રહશે. પ રિશ ટ-ક ના િવક પે અ ય કોઈ 
માણપ  મા ય રાખવામા ંઆવશે ન હ. ે મા ંAnnexure-A (  ક  સરકારની 

ભરતી ક સં થાઓ માટ છે) તે મા ય રાખવામા ં આવશે નહ . પરણત મ હલા 
ઉમેદવારોએ આ ુ ં માણપ  તેઓની માતા-િપતાના આવકના સદંભમા ંર ૂ કરવા ુ ં
રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સદંભમા ંર ૂ કરલ હશે તો તે 
મા ય રાખવામા ંઆવશે નહ . 

(5)  શાર રક અશ ત ઉમેદવારોના ક સામા ં સા.વ.િવ.ના તા: 01.12.2008 ના પ રપ  
જુબ ુ ં િનયત ન નૂામા ંસરકાર  હો પટલના િુ ટ ડ ટ / િસિવલ સ ન /મેડ કલ 

બોડ ારા આપેલ માણપ  
(6)   મા  સૈિનક ઉમેદવારોના ક સામા ં ડ ચા  કુની નકલ  
(7)   પ રણીત મ હલાઓના ક સામા ં લ ન ન ધણી ુ ં માણપ / અટક અથવા નામ 

બદલાવેલ હોય તો તે ગેના હરનામાની નકલ  
(8)    િવધવા મ હલા ઉમેદવારોના ક સામા ં નુ: લ ન ન કયા ગેના સોગદંનામાની 

નકલ 
(9)   વગ-3 ની હરાત માટ રમતગમતના માણપ  ( હરાતમા ં દશાવેલ હોય તે 

ન નૂામા)ં 
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(10)  નાતક (બધા ંજ  વષ/ સેમે ટરના ણુપ ક ) 

(11)  નાતક પદવી માણપ  

(12) અ ુ નાતક (બધા ંજ  વષ/ સેમે ટરના ણુપ ક ) (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ 
જ ર  હોય તો) 

(13)  અ ુ નાતક પદવી માણપ  (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો) 

(14) તબીબી, દંત િવષયક અને પ ુચ ક સા િવષયક હરાતો માટ ઇ ટનશીપ ણૂ  કયા 
ગે ુ ં માણપ  (જો  હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો)   

(15)   હરાતમા ં  કાઉ સલ ુ ં ર શન જ ર  હોય યા ં સબંિંધત કાઉ સલમા ં
ર શન કરાવેલ હોય તે  ન ધણી માણપ  (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  
હોય તો)   

(16) પીએચડ  પદવી માણપ  (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો) 

(17) નેટ/ લેટ માણપ  (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો)  

(18) િવદશની િુનવિસટ  માથંી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની મા યતા ગેના રુાવાની 
નકલ   

(19) હરાતમા ંદશાવેલ લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો 
હ  દાવો હોય તો આવા ઉમેદવાર સમક તા થાિપત કરતા આદશો/અિધ ૃતતાની 
િવગતો / માણપ  ર ૂ કરવા ુ ંરહશે.    

(20) જુરાત સરકારની સેવામા ંફરજ બ વતા કમચાર ઓએ બ  લુાકાત સમયે સ મ 
અિધકાર  ારા આપવામા ં આવેલ સા.વ.િવભાગના તા.08.11.1989ના પ રપ થી 
િનયત થયેલ ન નુામા ં“ના વાધંા માણપ ” (અસલમા)ં અ કૂ ર ુ કરવા ુ ંરહશે. 

(21) અ ભુવના માણપ ો ( હરાત જુબ જ ર  હોય તો મા સુાર મેળવેલ અ ભુવ, 
લા  ુપડતા સવંગના કાયકાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના કાર 
દશાવવાના રહશે.)  

(22) સશંોધનપ ો (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય તો)  

(23) બનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરલ ફ  ની ઝેરો  નકલ 

(24) શાર રક માપ ગે ુ ંતબીબી માણપ  (જો હરાતની જોગવાઈ જુબ જ ર  હોય 
તો) અને 
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(25) હરાતની જોગવાઈ અ સુધંાનમા ં લા  ુ પડતા અ ય આધાર રુાવા/ માણપ ો 
અ કુ જોડ ને તા.29.04.2017 ધુીમા ંઆયોગની કચેર મા ંસં ુ ત સચવ ી (R-7) ને 
મળે તે ર તે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.   

 
 Sd/‐	

થળ: ગાધંીનગર-382010 (ટ . એચ. સોની) 
તાર ખ: 17.04.2017 સં ુ ત સચવ 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
 


