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Gujarat	Public	Service	Commission
PROVISIONAL	RESULT	

List	of	Eligible	Candidates	for	Application	Scrutiny		

Advertisement	No.	31/2019‐20 
 
 

1. આરો ય અન ેપિરવાર ક યાણ િવભાગના વહીવટી િનયં ણ હેઠળની કિમશનર ી આરો ય, તબીબે 

સેવાઓ અને તબીબી િશ ણ હ તકની દંત સજન, વગ-2 ,ગુજરાત આરો ય સેવા ની જ યાએ ભરતી 

કરવા માટે હેરાત માકં: 31/2019-20ના સંદભમાં આયોગ ારા તા.02.02.2020ના રોજ યો યેલ 

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

કેટેગરીમાં મેરીટ યાદી મુજબ ઉતરતા મમાં જ રી સં યા અનુસારના છે લા ઉમેદવાર ના ગણુ) મુજબ 

નીચે કો કમાં દશા યા મુજબના ઉમેદવારોને અર  ચકાસણીન ેપા  સફળ હેર કરવાના થાય છે. અને 

આ માપદંડો / ધોરણો બ  મુલાકાતને પા  સફળ ઉમેદવારોની આખરી યાદી પહેલાના તબ ાની 

કાયવાહીના ભાગ પે છે. તતુ યાદી એ મેરીટ લી ટ નથી. પરંતુ ,મા  અને મા  જ ેઉમદેવારો પાસેથી 

માણપ ોની ચકાસણી માટે અર ઓ મંગાવવાની થાય છે તે ‘Zone of Considerationʼ અંતગતની 

યાદી છે. 

 

         અર  ચકાસણી પા  ઉમેદવારોએ https://gpsc‐iass.gujarat.gov.in પર પોતાના દ તાવેજ     

         ઓનલાઇન અપલોડ કરી રજુ કરવાના રહેશે. (પિરણામના અંત ેદશાવેલ ખાસ સૂચના યાને લેવી.) 

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) 27 108 108 81 

િબન અનામત(મિહલા) 13 52 207 * 39 

આિથક રીતે નબળા વગ, 
GEWS (કોમન) 06 24 30 * 18 
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આિથક રીતે નબળા વગ, 
GEWS(મિહલા) 03 12 34 * 10 

સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) 17 68 68 51 

સા.શૈ.પ.વગ (મિહલા) 08 32 97 # 24 

અન.ુ િત(કોમન) 04 16 17 $ 12 

અન.ુ િત(મિહલા) 02 10 19 & 08 

અન.ુ જન િત(કોમન) 09 36 36 27 

અન.ુ જન િત(મિહલા) 04 16 41 @ 12 

કુલ 93 374 657 282	
      

* િબન અનામત(મિહલા), આિથક રીતે નબળા વગ,EWS(કોમન) અને આિથક રીતે નબળા 
વગ,EWS(મિહલા) કેટેગરીનુ ંલાયકી ધોરણ િબન અનામત (કોમન)   કેટેગરીના લાયકી ધોરણ  
સમક  લઇ જતા ંવધુ ઉમેદવારો ા  થાય છે.  

# સા.શૈ.પ.વગ (મિહલા) કેટેગરીનુ ંલાયકી ધોરણ સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) કેટેગરીના લાયકી ધોરણ  
સમક  લઇ જતા ંવધુ ઉમેદવારો ા  થાય છે.  

$  અન.ુ િત(કોમન) કેટેગરીમાં સરખા ગુણને કારણે વધુ 01 ઉમેદવાર ા  થાય છે. 

& અન.ુ િત(મિહલા) કેટેગરીનું લાયકી ધોરણ અનુ. િત(કોમન) કેટેગરીના લાયકી ધોરણ  
સમક  લઇ જતા ંવધુ ઉમેદવારો ા  થાય છે.  

@ અન.ુ જન િત(મિહલા) કેટેગરીનંુ લાયકી ધોરણ અનુ. જન િત(કોમન) કેટેગરીના લાયકી 
ધોરણ  સમક  લઇ જતાં વધુ ઉમેદવારો ા  થાય છે.  

 
2. અર  ચકાસણીને પા  કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચ ેમજુબ છે.  

 
(1) િબન અનામત (કોમન) 

101000001	 101000004	 101000013	 101000141	 101000148	

101000174	 101000176	 101000224	 101000243	 101000355	

101000371	 101000438	 101000443	 101000459	 101000470	



 

31/2019-20																																																																	3 | P a g e  
 

101000561	 101000634	 101000653	 101000736	 101000748	

101000854	 101001002	 101001062	 101001094	 101001111	

101001124	 101001176	 101001343	 101001365	 101001528	

101001623	 101001631	 101001818	 101001869	 101001994	

101002046	 101002096	 101002102	 101002162	 101002200	

101002285	 101002323	 101002449	 101002500	 101002537	

101002562	 101002596	 101002627	 101002693	 101002703	

101002714	 101002739	 101002747	 101002806	 101002919	

101002989	 101003166	 101003241	 101003356	 101003441	

101003448	 101003580	 101003586	 101003802	 101003893	

101004000	 101004204	 101004239	 101004246	 101004372	

101004398	 101004573	 101004709	 101004774	 101004775	

101004811	 101004824	 101004860	 101004928	 101004990	

101004995	 101004997	 101005015	 101005055	 101005161	

101005173	 101005206	 101005262	 101005357	 101005393	

101005394	 101005419	 101005468	 101005474	 101005596	

101005674	 101005718	 101005828	 101005947	 101005974	

101006024	 101006030	 101006058	 101006169	 101006191	

101006367	 101006387	 101006471	 TOTAL	=	108	
 

(2) િબન અનામત(મિહલા) 

101000078	 101000086	 101000098	 101000133	 101000247	

101000311	 101000336	 101000345	 101000380	 101000450	

101000492	 101000544	 101000560	 101000593	 101000617	

101000647	 101000656	 101000659	 101000681	 101000778	

101000781	 101000810	 101000826	 101000853	 101000874	

101000912	 101000924	 101000931	 101000984	 101001047	

101001113	 101001137	 101001144	 101001229	 101001260	

101001314	 101001426	 101001455	 101001467	 101001507	

101001532	 101001534	 101001535	 101001540	 101001558	

101001576	 101001592	 101001632	 101001638	 101001666	

101001678	 101001682	 101001688	 101001697	 101001729	

101001766	 101001781	 101001799	 101001836	 101001853	
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101001936	 101001940	 101002010	 101002015	 101002126	

101002156	 101002159	 101002256	 101002304	 101002324	

101002345	 101002386	 101002399	 101002407	 101002522	

101002526	 101002555	 101002680	 101002685	 101002705	

101002749	 101002817	 101002828	 101002830	 101002889	

101002923	 101002959	 101002980	 101002990	 101002994	

101003095	 101003109	 101003119	 101003127	 101003146	

101003160	 101003230	 101003274	 101003351	 101003352	

101003388	 101003403	 101003418	 101003423	 101003461	

101003539	 101003560	 101003570	 101003585	 101003589	

101003604	 101003611	 101003614	 101003653	 101003656	

101003679	 101003774	 101003819	 101003842	 101003850	

101003909	 101003922	 101003939	 101003967	 101004023	

101004083	 101004125	 101004156	 101004227	 101004274	

101004308	 101004329	 101004334	 101004355	 101004362	

101004389	 101004397	 101004435	 101004491	 101004516	

101004522	 101004542	 101004555	 101004662	 101004676	

101004696	 101004752	 101004765	 101004800	 101004822	

101004823	 101004842	 101004844	 101004863	 101004875	

101004884	 101004898	 101004905	 101004954	 101005021	

101005064	 101005101	 101005118	 101005178	 101005204	

101005216	 101005217	 101005223	 101005236	 101005246	

101005275	 101005280	 101005288	 101005289	 101005333	

101005366	 101005387	 101005408	 101005418	 101005451	

101005493	 101005507	 101005514	 101005539	 101005564	

101005676	 101005761	 101005786	 101005805	 101005814	

101005817	 101005841	 101005842	 101005847	 101005874	

101005937	 101005938	 101005998	 101006010	 101006077	

101006081	 101006215	 101006226	 101006290	 101006446	

101006448	 101006456	 TOTAL	=	207	
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(3) આિથક રીતે નબળા વગ, GEWS (કોમન) 

101000053	 101000251	 101000574	 101000646	 101000857	

101001149	 101001555	 101001593	 101001594	 101001599	

101001837	 101001972	 101002101	 101002295	 101002342	

101002836	 101003002	 101003017	 101003377	 101003410	

101003575	 101003632	 101003811	 101003839	 101003940	

101004011	 101005180	 101005358	 101005821	 101006172	

TOTAL	=	30	
 
 

(4) આિથક રીતે નબળા વગ, GEWS(મિહલા) 

101000252	 101000341	 101000384	 101000386	 101000500	

101000855	 101001038	 101001237	 101001248	 101001680	

101001687	 101001824	 101002426	 101002456	 101002657	

101002845	 101002955	 101002963	 101002992	 101003278	

101003928	 101003980	 101004383	 101004505	 101004586	

101005029	 101005099	 101005279	 101005350	 101005372	

101005476	 101005503	 101005813	 101006384	 TOTAL	=	34	
 

(5) સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) 

101000168	 101000372	 101000635	 101000775	 101000888	

101000942	 101000997	 101001276	 101001396	 101001481	

101001580	 101001596	 101001723	 101001795	 101001874	

101001928	 101002006	 101002128	 101002139	 101002165	

101002405	 101002559	 101002564	 101002675	 101002704	

101002723	 101002807	 101002827	 101002922	 101002993	

101003008	 101003061	 101003223	 101003329	 101003527	

101003571	 101003675	 101003801	 101003806	 101003863	

101004120	 101004249	 101004250	 101004474	 101004506	

101004536	 101004689	 101004773	 101004852	 101004943	

101004983	 101005001	 101005100	 101005305	 101005351	

101005360	 101005437	 101005454	 101005497	 101005499	
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101005725	 101005856	 101005895	 101005994	 101006098	

101006126	 101006371	 101006377	 TOTAL	=	68	
 
 

(6) સા.શૈ.પ.વગ (મિહલા) 

101000209	 101000307	 101000452	 101000567	 101000599	

101000615	 101000658	 101000685	 101000702	 101000726	

101000757	 101000867	 101000877	 101000929	 101000934	

101000960	 101001057	 101001081	 101001153	 101001188	

101001391	 101001446	 101001519	 101001527	 101001690	

101001878	 101001908	 101001933	 101001975	 101001985	

101002048	 101002050	 101002057	 101002158	 101002235	

101002354	 101002380	 101002382	 101002502	 101002826	

101002937	 101002960	 101002968	 101003006	 101003064	

101003074	 101003090	 101003374	 101003463	 101003479	

101003522	 101003523	 101003577	 101003579	 101003703	

101003876	 101003894	 101003912	 101003932	 101004018	

101004062	 101004222	 101004226	 101004253	 101004336	

101004368	 101004422	 101004425	 101004563	 101004627	

101004679	 101004705	 101004747	 101004776	 101004787	

101004979	 101005257	 101005267	 101005299	 101005324	

101005440	 101005489	 101005500	 101005520	 101005532	

101005579	 101005663	 101005686	 101005815	 101005851	

101005886	 101005989	 101006060	 101006062	 101006337	

101006373	 101006432	 TOTAL	=97	
 

(7) અન.ુ િત(કોમન) 

101001055	 101001703	 101002598	 101002809	 101003029	

101003070	 101003467	 101003724	 101003768	 101003813	

101004478	 101004899	 101005044	 101005247	 101005364	

101005611	 101005729	 TOTAL	=	17	
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(8) અન.ુ િત(મિહલા) 

101000220	 101000376	 101000408	 101000481	 101000512	

101001221	 101001606	 101001728	 101002772	 101003154	

101003349	 101003871	 101004220	 101004391	 101004449	

101004584	 101005523	 101006130	 101006386	 TOTAL	=	19	
 

(9) અન.ુ જન િત(કોમન) 

101000041	 101000400	 101000434	 101000513	 101000602	

101000741	 101001037	 101001088	 101001109	 101001115	

101001268	 101001287	 101001359	 101001546	 101001654	

101002519	 101003136	 101003207	 101003225	 101003622	

101003627	 101004241	 101004443	 101004526	 101004597	

101004711	 101005031	 101005086	 101005298	 101005389	

101005660	 101005719	 101005753	 101005788	 101005865	

101006056	 TOTAL	=	36	
 

(10) અનુ. જન િત(મિહલા) 

101000054	 101000121	 101000165	 101000266	 101000269	

101000272	 101000733	 101000753	 101000837	 101000846	

101000985	 101001035	 101001126	 101001143	 101001279	

101001430	 101001522	 101001556	 101001574	 101001735	

101002103	 101002311	 101002374	 101002441	 101002716	

101003537	 101003607	 101004017	 101004030	 101004324	

101004521	 101004680	 101004968	 101005002	 101005043	

101005148	 101005479	 101005603	 101005693	 101005834	

101005956	 TOTAL	=	41	
 

TOTAL	=	108+207+30+34+68+97+17+19+36+41	=	657	
	
3. નોધં: 

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

હેરાતો અનુસધંાન ેઆખરી પસંદગી ાથિમક કસોટીમાં મળેવેલ ગુણના ૫૦% ગુણભાર તથા 
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બ  મુલાકાતમા ં મેળવલે ગણુના ૫૦% ગણુભારના આધાર ે કરવાની રહે છે. જને ે અનલુ ીને 

આયોગના તા.૦૯-૦૫-૨૦૧૭ના કચરેી હુકમથી ાથિમક કસોટીમાં રદ થયલે ોના ગુણ બાકી 

રહેલ ોમાં સમાન રીતે (Pro-rata પ ધિત) ગણુ દાન પ ધિત અપનાવવાની રહે છે. તદનસુાર 

સદરહુ કસોટીમા ં9  રદ કરવામાં ન આવલે  હોવાથી યકે સાચા જવાબના િક સામાં 1.031 

ગણુ દાન અન ે યકે ખોટા જવાબ / એક કરતા વધાર ેએનકોડીગ કરલે જવાબ /એક પણ િવક પ 

પસંદ ન કરલે જવાબના િક સામાં 0.309 ગણુ કપાત માણે જવાબવહીનું મૂ યાં ન કરવામા આ ય ુ

છે.  

(2) આયોગના તા.15-10-2009, તા.11-11-2009, તા.29-04-2017 તથા તા.31.03.2018 ના કચેરી 

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 કરવામા ંઆવે છે. 

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

પા  ઉમેદવારોની સં યા માટે માપદંડ િનયત કરવામાં આવેલ છે. તદનસુાર, બ  મુલાકાત માટે 

ઉમદેવારોને બોલાવવાના થાય છે.  

 

ઉપરો  જણાવલે માપદંડની િવગત નીચે મુજબ છે.  

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 તથેી વધ ુ
જ યા માટે જ યાના ણ ગણા 

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

માનુસાર આયોગના તા.04.07.19ના કચેરી હુકમથી ઠરાવલે લઘુ મ ગણુ કરતાં વધુ ગણુ ધરાવતા 

ઉમદેવારો જો ા  થતા હશે તો વધુ ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે અર  ચકાસણીને પા  હેર 

કરવામાં આવશ.ે વધુમાં આ રીતે અર  ચકાસણી માટે પા  ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જ ે તે 

કેટેગરીમાં છે લા ઉમેદવારના ગુણ જટેલા જ સરખા ગણુ યારપછીના જ ેકોઇ ઉમદેવારના હશે 
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તમેને પણ અર  ચકાસણી માટે પા  ગણવામાં આવશ.ે આ માણે થશ ેતો અર  ચકાસણી માટે 

પા  ઉમદેવારોની સં યામાં વધારો થઇ શકશે. આ રીતે જ ે બઠેક નબંરોના ઉમદેવારોની 

અર ઓની ચકાસણી કરવાની થશે તેની િવગતો આખરી પિરણામમાં દશાવવામાં આવશે.  

 

(5) આ પિરણામમાં કામચલાઉ ધોરણે અર  ચકાસણીન ે પા  હેર થયલે ઉમદેવારો પકૈી જ ે

ઉમદેવારો ભરતી િનયમો અને 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 

જ ેતે કેટેગરી સામે દશાવેલ સં યાની મયાદામાં ા  થયેલ ઉમેદવારોને ગણતરીમાં લીધા બાદ તે 

પછીના ઉમેદવારોને તેઓ બધી જ િરયાતો સંતોષતા હશે તો પણ બ  મુલાકાતન ે પા  

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

ગણવાના ઉમેદવારો પૈકી જ ે તે કેટેગરીમાં છે લા ઉમેદવારના ગુણ જટેલા જ સરખા ગણુ 

યારપછીના જ ેકોઇ ઉમેદવારના હશે તેમને પણ   બ  મલુાકાત માટે પા  ગણવામા ંઆવશ.ે 

આ માણ ેથશે તો કો ક-૧ ના કોલમ-૫ મા ંજ ેત ેકેટેગરી સામે દશાવેલ બ  મુલાકાત માટે 

પા  ઉમેદવારોની સં યામાં વધારોથઇ શકશે.      

                                                   

(6) ઉપરની કાયવાહી બાદ બ  મુલાકાતને પા  થતાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડ પર હવે પછી 

મકુવામાં આવશ.ે   

4. અર  ચકાસણીન ેપા  ઠરલે ઉમદેવારોએ આ હેરાતના અનસંુધાન ે“ઓન-લાઇન” ક ફમ થયેલ અર  

પ ક (ફોટો ાફ પ  ના હોય તો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો ાફ અર પ ક પર લગાવવાનો રહેશે. સહી 

પ  ના હોય તો ફરીથી અર પ માં સહી કરવાની રહેશે.) અને લાગ ુ પડતા જ રી દ તાવેજો/ 

માણપ ોની ન લ નીચેના માનુસાર  

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

માટે  શાળા  છો યાનુ ં માણપ  મા ય ગણવામાં આવશે નહી)ં  

(2) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાવલે હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પિરણીત મિહલા ઉમેદવાર માટે 

લ  નોધંણી માણપ ની નકલ 

(3) અનામત વગ (અનુ. િત, અનુ.જન િત, અને સા.શ.ૈપ.વગ)ના ઉમદેવારો માટે સ મ અિધકારી 

ારા આપવામાં આવેલ િત માણપ ની નકલ  
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(4) સામાિજક અને શૈ િણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ ( હેરાતમા ં દશા યા મુજબ િનયત 

સમયગાળાનું ગજુરાતી નમુના મુજબનંુ પિરિશ -ક અર પ માં દશાવલે નંબર અન ેતારીખનંુ 

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  તઓેની માતા-િપતાના આવકના સંદભમાં 

રજૂ કરવાનુ ંરહેશે. જો આવા ઉમદેવારોએ તમેના 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  

મજુબનુ ંિનયત નમૂનામાં સરકારી હોિ પટલના સુિ ટે ડે ટ / િસિવલ સજન /મેડીકલ બોડ ારા 

આપલે માણપ  

(6)   મા  સૈિનક ઉમદેવારોના િક સામાં િડ ચાજ બુકની નકલ  

(7) પિરણીત મિહલાઓના િક સામાં લ  નોધંણીનંુ માણપ / અટક અથવા નામ બદલાવલે હોય તો 

ત ેઅંગનેા 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 અંગેનું 

માણપ  (જો  હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)   

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

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

(16) પીએચડી પદવી માણપ  (જો હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો) 
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(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 ઉમદેવાર ેસમક તા થાિપત કરતા આદેશો/અિધકૃતતાની િવગતો / માણપ  રજૂ 

કરવાનું રહેશે.    

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

ારા આપવામાં આવેલ સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના પિરપ થી િનયત થયેલ 

નમનુામા ં“ના વાંધા માણપ ” (અસલમા)ં અચકૂ રજુ કરવાનું રહેશે. 

(21) અનભુવના માણપ ો ( હેરાત મુજબ જ રી હોય તો માનુસાર મેળવલે અનુભવ, લાગ ુપડતા 

સંવગના કાયકાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના કાર દશાવવાના રહેશે.)  

(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) અને 

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

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

માંક: 31/2019-20 હેઠળ હવે પછી દશાવવામાં આવનાર યાદી મુજબના 

લાગુ પડતા તમામ જ રી દ તાવજેો/ માણપ ો / આધાર પુરાવા ની ન લ 

યો ય રીતે કાળ પૂવક તા:૧૬/૦૯/૨૦૨૦ થી તા:૨૫/૦૯/૨૦૨૦ દર યાન અચૂક 

ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.  
 

ખાસ સૂચના :- 

અર  ચકાસણીને પા  ઠરલે ઉમેદવારોએ પોતાની અર  સાથે જ રી માણપ ો/ દ તાવેજ 

ઓનલાઇન પ ધિતથી જ અપલોડ કરીને રજુ કરવાના રહેતા હોવાથી બ  અથવા પો ટ ારા 
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વીકારવાપા  બનતા નથી, આથી ઓનલાઇન પ ધિત િસવાય અર  મોકલનાર ઉમેદવારો 

અર  ચકાસણી માટે આપોઆપ અપા  બનશે.  

 

ઉમેદવાર ેભરતી િ યા અંતગત પોતાની ઉમેદવારી સદંભ આગળના તબ ાની કાયવાહી માટે 

ઓનલાઇન પ ધિત અનુસરીને તકેદારી અવ ય દાખવવાની રહેશે.   

 
 

 

થળ: ગાધંીનગર-382010 સંયુ  સિચવ 
તારીખ: 11.09.2020 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 

 
 


