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Gujarat	Public	Service	Commission
PROVISIONAL	RESULT	

List	of	Eligible	Candidates	for	Application	Scrutiny		

Advertisement	No.	70/2016‐17 
 
 

1. સરકાર  િવનયન, િવ ાન અને વા ણ ય કોલેજ ખાતે હદ  િવષયના મદદનીશ ા યાપક 
(કોલેજ શાખા), જુરાત િશ ણ સેવા વગ-2 ની જ યાએ ભરતી કરવા માટ હરાત માકં: 
70/2016-17ના સદંભમા ં આયોગ ારા તા.05.02.2017 ના 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.  

કો ટક-1 

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 

1  2  3  4  5 

બન અનામત (કોમન) 19	 57	 57	 57	

બન અનામત (મ હલા) 8	 24	 33*	 24	

સા.શૈ.પ.વગ (કોમન) 6	 18	 32@	 18	

સા.શૈ.પ.વગ (મ હલા) 3	 10	 10	 10	

અ ુ ૂચત િત (કોમન) 1	 6	 16#	 6	

અ ુ ૂચત જન િત (કોમન) 3	 10	 13&	 10	

અ ુ ૂચત જન િત (મ હલા) 1	 6	 6	 6	

ુલ ઉમેદવાર 41	 131	 167	 131	
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* બન અનામત (મ હલા) કટગર ુ ંલાયક  ધોરણ બન અનામત (કોમન) કટગર ના લાયક  
ધોરણ ધુી નીચે લઇ જતા વ  ુઆઠ ઉમેદવાર ા ય થાય છે. વ મુા ંશાર ર ક અશ ત 
ઉમેદવાર માટ 10% લાયક  ધોરણ ની  ુલઇ જતા શાર ર ક અશ ત એક ઉમેદવાર ા ય 
થાય છે. 

@ સા.શૈ.પ.વગ (કોમન) કટગર ુ ં લાયક  ધોરણ બન અનામત (કોમન) કટગર ના લાયક  
ધોરણ ધુી નીચે લઇ જતા વ  ુચૌદ ઉમેદવાર ા ય થાય છે. 

# અ ુ ૂચત િત (કોમન) કટગર ુ ંલાયક  ધોરણ બન અનામત (કોમન) કટગર ના લાયક  
ધોરણ ધુી નીચે લઇ જતા વ  ુદસ ઉમેદવાર ા ય થાય છે. 

& અ ુ ૂચત જન િત (કોમન) કટગર ુ ં લાયક  ધોરણ બન અનામત (કોમન) કટગર ના 
લાયક  ધોરણ ધુી નીચે લઇ જતા વ  ુ ણ ઉમેદવાર ા ય થાય છે. 

 
3. અર  ચકાસણીને પા  કટગર વાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નબંરો નીચે જુબ છે.  

 
(1) બન અનામત (કોમન) 

101000008	 101000027	 101000029	 101000037	 101000047	
101000052	 101000061	 101000066	 101000088	 101000091	
101000092	 101000104	 101000135	 101000139	 101000158	
101000179	 101000195	 101000208	 101000216	 101000221	
101000237	 101000240	 101000245	 101000250	 101000261	
101000271	 101000286	 101000291	 101000324	 101000325	
101000328	 101000351	 101000356	 101000365	 101000375	
101000395	 101000399	 101000403	 101000457	 101000475	
101000478	 101000494	 101000512	 101000547	 101000551	
101000561	 101000565	 101000569	 101000570	 101000573	
101000578	 101000591	 101000603	 101000612	 101000623	
101000632	 101000634	 TOTAL	=	57	

 
(2) બન અનામત (મ હલા) 

101000067	 101000080	 101000082	 101000095	 101000130	
101000133	 101000159	 101000168	 101000178	 101000215	
101000222	 101000241	 101000269	 101000278	 101000280	
101000292	 101000297	 101000314	 101000320	 101000340	
101000367	 101000371	 101000385	 101000397	 101000407	
101000452	 101000455	 101000473	 101000483	 101000509	
101000571	 101000600	 101000619	 TOTAL	=	33	
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(3) સા.શૈ.પ.વગ (કોમન) 

101000001	 101000017	 101000024	 101000025	 101000043	
101000076	 101000119	 101000153	 101000184	 101000203	
101000207	 101000273	 101000279	 101000288	 101000299	
101000317	 101000339	 101000353	 101000377	 101000434	
101000445	 101000449	 101000471	 101000497	 101000504	
101000526	 101000527	 101000540	 101000556	 101000575	
101000587	 101000609	 TOTAL	=	32	

 
 

(4) સા.શૈ.પ.વગ (મ હલા) 

101000272	 101000319	 101000420	 101000427	 101000432	
101000479	 101000507	 101000515	 101000523	 101000608	

TOTAL	=	10	
 

(5) અ ુ ૂચત િત (કોમન) 

101000013	 101000034	 101000093	 101000131	 101000143	
101000149	 101000233	 101000290	 101000336	 101000458	
101000464	 101000466	 101000557	 101000594	 101000595	
101000624	 TOTAL	=	16	

 

(6) અ ુ ૂચત જન િત (કોમન) 

101000042	 101000103	 101000236	 101000293	 101000348	
101000374	 101000421	 101000447	 101000522	 101000532	
101000610	 101000618	 101000627	 TOTAL	=	13	

 

(7) અ ુ ૂચત જન િત (મ હલા) 

101000185	 101000193	 101000298	 101000326	 101000383	
101000386	 TOTAL	=	6	

 
 

TOTAL	=			57	+	33	+	32	+	10	+	16	+	13	+	6	=167	
4. ન ધ: 

(1) આયોગના તા.30-07-2016ના કચેર  કુમથી તા.01/08/2016થી િસ ધ થતી 
સીધી ભરતીની હરાતો અ સુધંાને આખર  પસદંગી ાથિમક કસોટ મા ં મેળવેલ 
ણુના 50% ણુભાર તથા બ  લુાકાતમા ં મેળવેલ ણુના 50% ણુભારના 

આધાર કરવાની રહ છે. ને અ લુ ીને આયોગના તા.09-05-2017ના કચેર  
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કુમથી ાથિમક કસોટ મા ંરદ થયેલ ોના ણુ બાક  રહલ ોમા ંસમાન ર તે 
(Pro‐rata પ ધિત) ણુ દાન પ ધિત અપનાવવાની રહ છે. તદ સુાર સદર  ુ
કસોટ મા ં1  રદ કરવામા ંઆવેલ હોવાથી ણુ ફાળવણીની Pro‐rata પ ધિતથી 
યેક સાચા જવાબના ક સામા ં1.003 ણુ દાન અને યેક ખોટા જવાબ / એક 

કરતા વધાર એનકોડ ગ કરલ જવાબ /એક પણ િવક પ પસદં ન કરલ જવાબના 
ક સામા ં0.301 ણુ કપાત માણે જવાબવહ ુ ં ૂ યાં ન કરવામા આ  ુછે.  
 

(2) આયોગના તા.15-10-2009 તથા તા.11-11-2009 તથા તા.29-04-2017 ના 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. 
 

(3) 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	 06	 06	 6	
2	 08	 08	 8	
3	 10	 10	 10	

4 ક તેથી વ  ુ
જ યા માટ 

જ યાની સં યાના  
ણ ગણા 

જ યાની સં યાના  
ચાર ગણા 

જ યાના ણ ગણા 

 
(4) 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  ુઉમેદવારોને 

કામચલાઉ ધોરણે અર  ચકાસણીને પા  હર કરવામા ંઆવશે. વ મુા ંઆ ર તે 
અર  ચકાસણી માટ પા  ગણવાના ઉમેદવારો પૈક   તે કટગર મા ં છે લા 
ઉમેદવારના ણુ ટલા જ સરખા ણુ યારપછ ના  કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને 
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પણ અર  ચકાસણી માટ પા  ગણવામા ંઆવશે. આ માણે થશે તો અર  ચકાસણી 
માટ પા 	 ઉમેદવારોની સં યામા ં વધારો થઇ શકશે. આ ર તે  બેઠક નબંરોના 
ઉમેદવારોની અર ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો આખર  પ રણામમા ં
દશાવવામા ંઆવશે.  

(5) 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 હોય તેવા મેર ટયાદ  
જુબના કો ટક-1 ના કોલમ-5 મા ં  તે કટગર  સામે દશાવેલ સં યાની મયાદામા ં
ા ત થયેલ 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. 

(6) 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 કો ટક-1 
ના કોલમ-5 મા ં  તે કટગર  સામે દશાવેલ બ  લુાકાત માટ પા  ઉમેદવારોની 
સં યામા ંવધારો થઇ શકશે.                                                           

(7) 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 
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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 ંસામા ય વહ વટ િવભાગના 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)ં 

(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   
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(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 સામા ય વહ વટ િ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 

(25) હરાતની જોગવાઈ અ સુધંાનમા ંલા  ુપડતા અ ય આધાર રુાવા/ માણપ ો 

અ કુ જોડ ને તા.01.07.2017 ધુીમા ં આયોગની કચેર મા ં સં ુ ત 
સચવ ી (R-7) ને મળે તે ર તે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવે છે.   

 Sd/‐	

થળ: ગાધંીનગર-382010 સં ુ ત સચવ 
તાર ખ: 19.06.2017 જુરાત હર સેવા આયોગ 

 


