Gujarat Public Service Commission
PROVISIONAL RESULT
List of Eligible Candidates for Application Scrutiny
Advertisement No. 74/2018‐19
1.

બંદરો

અને

વાહન યવહાર

િવભાગ

હ તકની

સહાયક

અિધકારી/સહાયક વાહન યવહાર િનયામક, સામા ય રા
કરવા માટે

હે રાત

રોજ યો યેલ

વાહન યવહાર

સેવા, વગ-૨ની જ યાએ ભરતી

માંક: ૭૪/૨૦૧૮-૧૯ના સંદભમાં આયોગ

ાથિમક કસોટીના આધારે આયોગે અર

ાદે િશક

ારા તા. ૩૦.૧૨.૨૦૧૮ ના

ચકાસણીની પા તા માટે ન

કરેલ લાયકી ધોરણ (જે તે કે ટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા

ી

મમાં જ રી સં યા

અનુસારના છે લા ઉમેદવાર ના ગુણ) મુજબ નીચે કો કમાં દશા યા મુજબના ઉમેદવારોને
અર

ચકાસણીને પા

મુલાકાતને પા
છે .

સફળ

હેર કરવાના થાય છે . અને આ માપદં ડો / ધોરણો

સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહેલાના તબ

ાની કાયવાહીના ભાગ

બ
પે

તત યાદી એ મેરીટ લી ટ નથી. પરં તુ ,મા અને મા જે ઉમેદવારો પાસેથી માણપ ોની

ચકાસણી માટે અર ઓ મંગાવવાની થાય છે તે ‘Zone of Considerationʼ અંતગતની યાદી છે .
2.
કો ક-૧
માપદં ડ
મુજબ
બ
મુલાકાત
માટે જ રી
સં યા

કે ટે ગરી

જ યા
ની
સં યા

માપદં ડ
મુજબ અર
ચકાસણી
માટે જ રી
સં યા

ખર ેખર
પા
થતા
ઉમેદવા
રોની
સં યા

1

2

3

4

5

િબન અનામત (કોમન)

૦૨

૧૦

૧૦

૦૮

અનુ. જન

૦૧

૦૮

૦૮

૦૬

૦૩

૧૮

૧૮

૧૪

િત (કોમન)

કુ લ ઉમેદવાર
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3.

અર

ચકાસણીને પા

કે ટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચે મુજબ છે .

(1) િબન અનામત (કોમન)

101000493

101000514

101000687

101001680

101001710

101002496

101002566

101002769

101003039

101003236

101002414

101002461

TOTAL = 10

(2) અનુસૂિચત જન

િત (કોમન)

101000968

101001494

101001661

101002514

101003186

101003442

TOTAL = 8

TOTAL = 10 + 08 = 18
4.

નોંધ:
(1) આયોગના તા.૩૦-૦૭-૨૦૧૬ના કચેરી હુ કમથી તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬થી
ભરતીની

હેરાતો અનુસંધાને આખરી પસંદગી

ગુણભાર તથા

બ

ાથિમક કસોટીમાં મેળવેલ ગુણના ૫૦%

મુલાકાતમાં મેળવેલ ગુણના ૫૦% ગુણભારના આધારે કરવાની રહે

છે . જેને અનુલ ીને આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચેરી હુ કમથી
થયેલ

િસ ધ થતી સીધી

ોના ગુણ બાકી રહેલ

ોમાં સમાન રીતે (Pro-rata પ ધિત) ગુણ દાન પ ધિત

અપનાવવાની રહે છે . તદનુસાર સદરહુ કસોટીમાં

ો-રેટા માક ગ પ ધિત તેમજ વૈકિ પક

િવષય આ બ ે બાબત યાને લેતા સામા ય અ યાસના
બ ે વૈકિ પક િવષયના

ાથિમક કસોટીમાં રદ

ો (કુ લ 200

ો (કુ લ 100)

ુ ી
ો)ના મ ૂ યાંકન હેતથ

ો તેમજ

ો-રેટા ગુણ નીચે

મુજબ ગણવામાં આ યા છે .
Section‐1 (Que. No. 1‐100)

Section‐2 (Que. No. 101‐300)

Paper

Cancel
Que.

Pro Rata
(+)

Pro Rata
(-)

Cancel
Que.

Pro Rata
(+)

Pro Rata
(-)

AGM‐AUTO

3

1.031

0.309

2

1.010

0.303

AGM‐MECH

3

1.031

0.309

3

1.015

0.305
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(2) સદરહુ કસોટીમાં કુ લ બે િવષયો હોઇ,

થમ

ો-રેટા પ ધિતથી પિરણામ તૈયાર કયા બાદ

વૈકિ પક િવષયોમાં કે લીંગ પ ધિતનો ઉપયોગ કરીને સંયુ

મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાં

આવી છે .
(3) આયોગના

ના

તા.31-03-2018

કચેરી

હુ કમથી

વગરની/અનુભવ વાળી જ યાઓ સામે અર

દરેક

ચકાસણીને પા

કે ટેગરીની

અનુભવ

ઉમેદવારોની સં યા

માટે માપદં ડ િનયત કરવામાં આવેલ છે . તદનુસાર, કામચલાઉ પિરણામ

િસ ધ

કરવામાં આવેલ છે .
(4) આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુ કમથી દરેક કે ટેગરીની જ યાઓ સામે
મુલાકાતને પા
બ
ઉપરો

ઉમેદવારોની સં યા માટે માપદં ડ િનયત કરવામાં આવેલ છે . તદનુસાર,

મુલાકાત માટે ઉમેદવારોને બોલાવવાના થાય છે .
જણાવેલ માપદં ડની િવગત નીચે મુજબ છે .

જ યાની સં યા

અર

બ

મુલાકાત

અનુભવ વાળી

માટે પા સં યા

૧

૦૮

૧૦

૬

૨

૧૦

૧૨

૮

જ યાની સં યાના

જ યાની સં યાના

ચાર ગણા

છ ગણા

તેથી વધુ

જ યા માટે

(5)

ચકાસણીને પા ઉમેદવારની સં યા

અનુભવ વગર

૩
૪ કે

બ

જો આ ઉમેદવારોમાંથી
યાદી મુજબ

બ

મુલાકાતને પા

૧૦
જ યાના ણ ગણા

પુરતા ઉમેદવારો નિહ મળે તો મેરીટ

માનુસાર આયોગના તા.19.07.2013ના કચેરી હુ કમથી ઠરાવેલ લઘુ મ

ગુણ કરતાં વધુ ગુણ ધરાવતા ઉમેદવારો જો

ા

થતા હશે તો વધુ ઉમેદવારોને

કામચલાઉ ધોરણે અર

ચકાસણીને પા

અર

ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જે તે કે ટેગરીમાં છે લા ઉમેદવારના

ચકાસણી માટે પા

હેર કરવામાં આવશે. વધુમાં આ રીતે

ગુણ જેટલા જ સરખા ગુણ યારપછીના જે કોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ અર
ચકાસણી માટે પા

ગણવામાં આવશે. આ

માણે થશે તો અર

ચકાસણી માટે પા

ઉમેદવારોની સં યામાં વધારો થઇ શકશે. આ રીતે જે બેઠક નંબરોના ઉમેદવારોની
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અર ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો આખરી પિરણામમાં દશાવવામાં
આવશે.
(6)

આ પિરણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અર
જે ઉમેદવારો ભરતી િનયમો અને

ચકાસણીને પા

હેર થયેલ ઉમેદવારો પૈકી

હેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ જ રી શૈ િણક

લાયકાત, અનુભવ, ઉંમર ઇ યાિદ જ રીયાતો પિરપૂણ કરતા હોય તેવા મેરીટયાદી
મુજબના કો ક-૧ ના કોલમ-૫ માં જે તે કે ટેગરી સામે દશાવેલ સં યાની મયાદામાં
ા

થયેલ ઉમેદવારોને ગણતરીમાં લીધા બાદ તે પછીના ઉમેદવારોને તેઓ બધી

જ િરયાતો સંતોષતા હશે તો પણ

બ

મુલાકાતને પા

ગણવામાં નહી આવે, જેની

દરેક ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
(7)

વધુમાં આ રીતે

બ

મુલાકાતને માટે પા

ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જે તે કે ટેગરીમાં

છે લા ઉમેદવારના ગુણ જેટલા જ સરખા ગુણ યારપછીના જે કોઇ ઉમેદવારના હશે
તેમને પણ

બ

મુલાકાત માટે પા

ગણવામાં આવશે. આ

ના કોલમ-૫ માં જે તે કે ટેગરી સામે દશાવેલ

બ

માણે થશે તો કો ક-૧

મુલાકાત માટે પા

ઉમેદવારોની

સં યામાં વધારો થઇ શકશે.
(8)

ઉપરની કાયવાહી બાદ

બ

મુલાકાતને પા

થતાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડ

પર હવે પછી મુકવામાં આવશે.
(9)

સમાવેશ થવાનો હ
(10)

થવાથી કોઇ ઉમેદવારને પસંદગી યાદી કે

આ યાદીમાં સમાિવ
ા

િત ાયાદીમાં

થતો નથી.

આ યાદીમાં સમાવેશ થયેલ દરેક ઉમેદવારોની પા તા આ જ યાના ભરતી િનયમો,
હેરાતની જોગવાઇઓ અનુસાર કરવામાં આવશે

(11)

દરેક ઉમેદવાર અર

વીકારવાની છે લી તારીખે આ જ યા માટે ની િનયત શૈ ણીક

લાયકાત, ઉંમર, િનયત લધુ મ શારીિરક ધોરણ ધરાવતો હોવો જોઇએ
(12)

દરેક ઉમેદવાર ભરતી િનયમો તેમજ

હેરાતમાં જણા યા

માણેનું લધુ મ શારીિરક

ધોરણ ધરાવતા હોવા જોઇશે.
(13)

દરેક ઉમેદવારને

શારીિરક માપ માટે ઉમેદવારને જે તારીખ / સમયે આયોગની

કચેરીમાં હાજર રહેવાનું જણાવવામાં આવે તે તારીખ/ સમયે ઉમેદવારે
આયોગની કચેરીમાં ઉપિ થત થવાનું રહેશે.
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વખચ

(14)

શારીિરક માપ માટે જે સરકારી તબીબ

િનમાયા હોય તેઓ

આવે તે માપ યો ય રીતે લેવામાં આ યું હોવાનું ઉમેદવારે
(15)

આયોગ

ારા જે માપ નોંધવામાં

માિણત કરવાનું રહેશે.

ારા િનમવામાં આવેલ બે સરકારી તબીબો

ારા લેવામાં આવેલ શારીિરક

માપ બાબતે જો કોઇ ઉમેદવારને શંકા / અસંતોષ હોય તો તે સમયે જ ઉમેદવારે
આયોગના અિધકારી / એપલેટ ઓફીસરને લેિખત રજૂ આત કરવાની રહેશે. શારીિરક
માપ બાબતે પછીથી કોઇ રજૂ આત કે અસંતોષ યાને લેવામાં નિહ આવે.
(16)

જે ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અર
SEBC) જે દશાવેલ હશે તે

કરતી વખતે પોતાની

િત–કે ટેગરી (S.C./S.T./

માણે પિરણામમાં ગણવામાં આવશે.

િત – કે ટેગરી

બદલવાની કોઇ પણ રજૂ આત યાને લેવામાં આવશે નિહ.

4.

અર

ચકાસણીને પા

થયેલ અર

ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ

પ ક (ફોટો ાફ પ

લગાવવાનો રહેશે. સહી પ

હેરાતના અનુસંધાને “ઓન-લાઇન” ક ફમ

ના હોય તો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો ાફ અર પ ક પર

ના હોય તો ફરીથી અર પ

લાગુ પડતા જ રી દ તાવેજો/

માં સહી કરવાની રહેશે.) અને

માણપ ોની ન લ નીચેના માનુસાર

(1) જ મ તારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી.
તારીખના પુરાવા માટે શાળા છો યાનું

માણપ

ે ડીટ

માણપ ની

નકલ (જ મ

મા ય ગણવામાં આવશે નહીં)

(2) નામ / અટકમાં ફે રફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પિરણીત મિહલા
ઉમેદવાર માટે લ

નોંધણી

(3) અનામત વગ (અનુ.
અિધકારી

માણપ ની નકલ

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

ારા આપવામાં આવેલ

િત

માણપ ની નકલ

(4) સામાિજક અને શૈ િણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ ( હેરાતમાં દશા યા મુજબ
િનયત સમયગાળાનું ગુજરાતી નમુના મુજબનું પિરિશ -ક અર પ
અને તારીખનું જ)

માં દશાવેલ નંબર

રજૂ કરવાનું રહેશે. પિરિશ -ક ના િવક પે અ ય કોઈ

મા ય રાખવામાં આવશે નિહં . અં ે માં Annexure-A (જે કે

માણપ

સરકારની ભરતી કે

સં થાઓ માટે છે ) તે મા ય રાખવામાં આવશે નહીં. પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવું
માણપ

તેઓની માતા-િપતાના આવકના સંદભમાં રજૂ કરવાનું રહેશે. જો આવા
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ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભમાં રજૂ કરેલ હશે તો તે મા ય રાખવામાં
આવશે નહીં.
(5) પિરણીત મિહલાઓના િક સામાં લ
બદલાવેલ હોય તો તે અંગેના

નોંધણીનું

માણપ / અટક અથવા નામ

હેરનામાની નકલ

(6)

નાતક (બધાં જ વષ/ સેમે ટરના ગુણપ ક )

(7)

નાતક પદવી

માણપ

(8) િવદે શની યુિનવિસટી માંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની મા યતા અંગેના પુરાવાની
નકલ
(9)

હેરાતમાં દશાવેલ લાયકાતની સમક

લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ

દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમક તા
િવગતો /

માણપ

થાિપત કરતા આદે શો/અિધકૃ તતાની

રજૂ કરવાનું રહેશે.

(10) ગુજરાત સરકારની સેવામાં ફરજ બ વતા કમચારીઓએ
અિધકારી

બ

મુલાકાત સમયે સ મ

ારા આપવામાં આવેલ સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના

પિરપ થી િનયત થયેલ નમુનામાં “ના વાંધા

માણપ ” (અસલમાં) અચૂક રજુ કરવાનું

રહેશે.
(11) અનુભવના

માણપ ો ( હેરાત મુજબ જ રી હોય તો

માનુસાર મેળવેલ અનુભવ,

લાગુ પડતા સંવગના કાયકાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના

કાર

દશાવવાના રહેશે.)
(12) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફી ની ઝે રો
(13) શારીિરક માપ અંગેનું તબીબી

માણપ

(જો

નકલ
હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય

તો) અને
(14)

હેરાતની જોગવાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અ ય આધાર પુરાવા/ માણપ ો

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

હરાત

માંક 74/2018‐19 હઠળ હવે પછ દશાવવામાં આવનાર યાદ

ુ બના
જ

લા ુ પડતા તમામ જ ર દ તાવેજો/
ન લ યો ય ર તે કાળ

માણપ ો / આધાર

રુ ાવા ની

ૂવક તા:૨૯/૦૪/૨૦૧૯ થી તા:૧૦/૦૫/૨૦૧૯

દર યાન અ ૂક ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહશે.
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ખાસ

ૂચના :-

અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરે લ ઉમેદવારોએ પોતાની અરજી સાથે જ રી પ્રમાણપત્રો/
દ તાવેજ ઓનલાઇન પ ધિતથી જ અપલોડ કરીને રજુ કરવાના રહેતા હોવાથી બ
અથવા પો ટ

ારા વીકારવાપાત્ર બનતા નથી, આથી ઓનલાઇન પ ધિત િસવાય

અરજી મોકલનાર ઉમેદવારો અરજી ચકાસણી માટે આપોઆપ અપાત્ર બનશે.
ઉમેદવારે ભરતી પ્રિક્રયા અંતગર્ત પોતાની ઉમેદવારી સંદભેર્ આગળના તબક્કાની
કાયર્વાહી માટે ઓનલાઇન પ ધિત અનુસરીને તકેદારી અવ ય દાખવવાની રહેશે.

થળ: ગાંધીનગર-382010

સંયુ

તારીખ: 24.04.2019

ગુજરાત
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સિચવ
હેર સેવા આયોગ

