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Gujarat	Public	Service	Commission
PROVISIONAL	RESULT	

List	of	Eligible	Candidates	for	Application	Scrutiny		

Advertisement	No.	12/2019-20 
 
 

1. આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ હ તકની તબીબી અિધકાર  અને િવમા તબીબી અિધકાર , 

જુરાત તબીબી અને આરો ય સેવા,વગ-2ની જ યાએ ભરતી કરવા માટની હરાત 

માકં:12/2019-20ના સદંભમા ંઆયોગ ારા તા.01.12.2019ના રોજ યો યેલ સં ુ ત પધા મક 

લે ખત પર ા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 ઉમેદવારના 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. તુ યાદ  એ મેર ટ લી ટ નથી. પરં  ુ ,મા  

અને મા   ઉમેદવારો પાસેથી માણપ ોની ચકાસણી માટ અર ઓ મગંાવવાની થાય છે તે 

‘Zone of Cons idera t ion’ તગતની યાદ  છે. 

 

અર  ચકાસણી પા  ઉમેદવારોએhttps://gpsc-iass.gujarat.gov.inપર પોતાના દ તાવેજ 

ઓનલાઇન અપલોડ કર  ર ુ કરવાના રહશે. (પ રણામના તે દશાવેલ ખાસ ચૂના યાને 

લેવી.) 

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 

બન અનામત (કોમન)    446 1784 206 1338 
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બન અનામત (મ હલા) 220 880 111 660 
આિથક ર તે નબળા 
વગ,EWS (કોમન) 

109 436 54 327 

આિથક ર તે નબળા 
વગ,EWS (મ હલા) 

52 208 22 156 

સા.શૈ.પ.વગ (કોમન) 293 1172 122 879 
સા.શૈ.પ.વગ (મ હલા)  144 576 92 432 
અ .ુ િત (કોમન) 77 308 72 231 
અ .ુ િત (મ હલા) 36 144 48 108 
અ .ુ જન િત (કોમન) 163 652 32 489 
અ .ુ જન િત (મ હલા) 79 316 36 237 
         ુલ 1619 6476 795 4857 

 

* આયોગ ારા િસ ધ કરવામા ં આવેલ હરાતમા ં દશાવેલ લ ુ મ લાયક  
ધોરણ( Min imum qual i f y ing Standard) જુબ ,અ ુ ૂચત િત અને 
અ ુ ૂચત જન િત વગના ઉમેદવારોના ક સામા ં નુતમ  20 %  ણુ 
ધરાવતા તમામ ઉમેદવારો અને અ ય ઉમેદવારોના ક સામા ં નુતમ 25 % ણુ 
ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોને િવચારણામા ંલેવામા ંઆવેલ છે.  

 

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

(1) બન અનામત (કોમન) 

101000003	 101000024	 101000029	 101000043	 101000070	

101000092	 101000096	 101000120	 101000124	 101000145	

101000166	 101000191	 101000221	 101000258	 101000260	

101000279	 101000311	 101000320	 101000321	 101000335	

101000344	 101000352	 101000361	 101000393	 101000408	
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101000454	 101000465	 101000509	 101000515	 101000517	

101000525	 101000540	 101000555	 101000578	 101000581	

101000587	 101000604	 101000612	 101000668	 101000672	

101000691	 101000731	 101000742	 101000744	 101000748	

101000752	 101000754	 101000785	 101000806	 101000811	

101000820	 101000845	 101000847	 101000857	 101000861	

101000873	 101000890	 101000897	 101000899	 101000913	

101000915	 101000931	 101000969	 101000976	 101001014	

101001033	 101001041	 101001055	 101001070	 101001082	

101001099	 101001126	 101001130	 101001192	 101001205	

101001211	 101001217	 101001247	 101001248	 101001264	

101001265	 101001268	 101001284	 101001296	 101001304	

101001314	 101001317	 101001335	 101001355	 101001356	

101001366	 101001371	 101001375	 101001382	 101001391	

101001403	 101001427	 101001438	 101001492	 101001503	

101001515	 101001542	 101001555	 101001562	 101001577	

101001578	 101001581	 101001606	 101001637	 101001645	

101001648	 101001650	 101001657	 101001672	 101001673	

101001678	 101001681	 101001682	 101001689	 101001697	

101001719	 101001753	 101001769	 101001785	 101001793	

101001819	 101001825	 101001828	 101001832	 101001862	

101001867	 101001912	 101001921	 101001928	 101001938	

101001941	 101001961	 101001969	 101001988	 101001995	

101001998	 101002001	 101002023	 101002059	 101002068	

101002071	 101002087	 101002107	 101002152	 101002166	

101002178	 101002200	 101002219	 101002250	 101002255	

101002257	 101002259	 101002283	 101002302	 101002367	

101002372	 101002376	 101002413	 101002432	 101002458	

101002459	 101002466	 101002476	 101002514	 101002526	
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101002551	 101002554	 101002556	 101002566	 101002599	

101002613	 101002629	 101002632	 101002633	 101002636	

101002640	 101002660	 101002665	 101002681	 101002696	

101002718	 101002727	 101002759	 101002790	 101002796	

101002816	 101002829	 101002849	 101002852	 101002871	

101002893	 101002897	 101002908	 101002932	 101002935	

101002957	 101002963	 101002972	 101002983	 101002984	

101002990	 TOTAL=206	
 

(2) બન અનામત(મ હલા) 

101000015	 101000090	 101000132	 101000134	 101000146	

101000153	 101000156	 101000173	 101000181	 101000204	

101000209	 101000278	 101000289	 101000294	 101000312	

101000342	 101000368	 101000383	 101000399	 101000468	

101000478	 101000482	 101000496	 101000500	 101000511	

101000538	 101000542	 101000622	 101000728	 101000738	

101000781	 101000889	 101000950	 101000961	 101000986	

101000987	 101001121	 101001140	 101001142	 101001195	

101001212	 101001231	 101001236	 101001288	 101001290	

101001316	 101001344	 101001373	 101001426	 101001464	

101001498	 101001505	 101001517	 101001533	 101001579	

101001634	 101001661	 101001712	 101001725	 101001746	

101001749	 101001750	 101001780	 101001801	 101001859	

101001860	 101001917	 101001927	 101001976	 101001979	

101001984	 101002031	 101002054	 101002072	 101002153	

101002154	 101002185	 101002199	 101002245	 101002249	

101002264	 101002278	 101002333	 101002382	 101002403	

101002417	 101002426	 101002448	 101002470	 101002478	

101002572	 101002575	 101002584	 101002653	 101002656	
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101002669	 101002689	 101002690	 101002695	 101002717	

101002738	 101002747	 101002779	 101002792	 101002877	

101002886	 101002890	 101002922	 101002931	 101002936	

101002943	 TOTAL=111	
 

(3) આિથક ર તે નબળા વગ,EWS(કોમન) 

101000089	 101000127	 101000142	 101000238	 101000243	

101000254	 101000296	 101000308	 101000310	 101000365	

101000409	 101000431	 101000476	 101000595	 101000596	

101000610	 101000632	 101000779	 101000795	 101000868	

101001086	 101001169	 101001179	 101001191	 101001261	

101001342	 101001414	 101001456	 101001595	 101001652	

101001736	 101001740	 101001782	 101001882	 101001902	

101001934	 101001943	 101001996	 101002010	 101002163	

101002181	 101002253	 101002362	 101002365	 101002415	

101002420	 101002557	 101002619	 101002659	 101002737	

101002802	 101002822	 101002853	 101002966	 TOTAL=54	
 

(4) આિથક ર તે નબળા વગ,EWS(મ હલા) 

101000022	 101000078	 101000180	 101000430	 101000530	

101000611	 101000876	 101001019	 101001132	 101001157	

101001216	 101001380	 101001556	 101001814	 101001890	

101002016	 101002038	 101002067	 101002434	 101002545	

101002724	 101002917	 TOTAL=22	
 

(5) સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) 

101000019	 101000027	 101000059	 101000101	 101000121	

101000175	 101000196	 101000218	 101000224	 101000226	

101000329	 101000341	 101000346	 101000358	 101000381	
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101000396	 101000412	 101000456	 101000460	 101000495	

101000534	 101000550	 101000590	 101000615	 101000666	

101000681	 101000716	 101000769	 101000784	 101000805	

101000831	 101000832	 101000851	 101000858	 101000862	

101000880	 101000960	 101000968	 101001044	 101001057	

101001080	 101001094	 101001131	 101001144	 101001145	

101001194	 101001209	 101001213	 101001218	 101001243	

101001300	 101001303	 101001309	 101001354	 101001365	

101001372	 101001379	 101001458	 101001462	 101001465	

101001471	 101001496	 101001500	 101001507	 101001519	

101001541	 101001554	 101001567	 101001623	 101001626	

101001628	 101001636	 101001666	 101001720	 101001728	

101001742	 101001759	 101001784	 101001786	 101001800	

101001816	 101001839	 101001849	 101001892	 101001911	

101001923	 101001935	 101002008	 101002011	 101002013	

101002018	 101002039	 101002100	 101002109	 101002145	

101002188	 101002240	 101002241	 101002265	 101002279	

101002292	 101002409	 101002456	 101002468	 101002507	

101002515	 101002517	 101002576	 101002580	 101002589	

101002716	 101002754	 101002756	 101002793	 101002805	

101002820	 101002850	 101002856	 101002885	 101002962	

101002971	 101002978	 TOTAL=122	
 

(6) સા.શૈ.પ.વગ(મ હલા) 

101000034	 101000044	 101000055	 101000060	 101000140	

101000149	 101000210	 101000219	 101000244	 101000255	

101000270	 101000293	 101000315	 101000388	 101000424	

101000427	 101000485	 101000487	 101000539	 101000560	

101000573	 101000614	 101000644	 101000645	 101000757	
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101000768	 101000809	 101000828	 101000833	 101000949	

101000957	 101000974	 101001010	 101001023	 101001117	

101001338	 101001359	 101001362	 101001398	 101001443	

101001520	 101001525	 101001559	 101001630	 101001653	

101001654	 101001726	 101001764	 101001796	 101001807	

101001826	 101001893	 101001939	 101001987	 101001997	

101002020	 101002085	 101002125	 101002164	 101002237	

101002268	 101002269	 101002275	 101002307	 101002320	

101002334	 101002337	 101002349	 101002351	 101002353	

101002411	 101002425	 101002428	 101002450	 101002488	

101002497	 101002512	 101002516	 101002559	 101002627	

101002711	 101002729	 101002763	 101002809	 101002817	

101002834	 101002864	 101002896	 101002904	 101002930	

101002952	 101002969	 TOTAL=92	
 

(7) અ .ુ િત(કોમન) 

101000066	 101000119	 101000229	 101000239	 101000257	

101000362	 101000389	 101000489	 101000535	 101000567	

101000579	 101000657	 101000661	 101000741	 101000869	

101000874	 101000878	 101000901	 101000926	 101000992	

101001018	 101001089	 101001107	 101001147	 101001155	

101001180	 101001185	 101001226	 101001270	 101001279	

101001287	 101001321	 101001392	 101001455	 101001484	

101001557	 101001660	 101001695	 101001700	 101001738	

101001747	 101001850	 101001885	 101002029	 101002043	

101002129	 101002135	 101002149	 101002151	 101002217	

101002221	 101002224	 101002256	 101002327	 101002355	

101002359	 101002378	 101002480	 101002491	 101002590	

101002600	 101002644	 101002647	 101002668	 101002678	
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101002680	 101002712	 101002723	 101002838	 101002847	

101002918	 101002938	 TOTAL=72	
 

(8) અ .ુ િત(મ હલા) 

101000058	 101000165	 101000237	 101000285	 101000297	

101000319	 101000339	 101000392	 101000437	 101000443	

101000664	 101000674	 101000721	 101000814	 101000929	

101000944	 101000951	 101001001	 101001006	 101001067	

101001109	 101001222	 101001275	 101001395	 101001446	

101001524	 101001665	 101001694	 101001847	 101001918	

101001999	 101002077	 101002088	 101002124	 101002138	

101002169	 101002190	 101002222	 101002384	 101002438	

101002447	 101002481	 101002728	 101002768	 101002784	

101002789	 101002892	 101002988	 TOTAL=48	
 

(9) અ .ુ જન િત(કોમન) 

101000099	 101000174	 101000286	 101000379	 101000683	

101000849	 101001151	 101001181	 101001293	 101001390	

101001409	 101001413	 101001423	 101001436	 101001475	

101001479	 101001601	 101001723	 101001730	 101001737	

101001956	 101002113	 101002392	 101002553	 101002616	

101002621	 101002707	 101002778	 101002883	 101002889	

101002912	 101002958	 TOTAL=32	
 
 

(10) અ .ુ જન િત(મ હલા) 

101000008	 101000275	 101000397	 101000413	 101000491	

101000493	 101000648	 101000654	 101000740	 101000743	

101000791	 101000895	 101000903	 101000912	 101001035	



 
																																																																	12/2019‐20																																																																	9 | P a g e  

 

101001129	 101001337	 101001485	 101001593	 101001733	

101001806	 101001878	 101001906	 101001955	 101002045	

101002260	 101002490	 101002518	 101002538	 101002552	

101002578	 101002799	 101002874	 101002903	 101002946	

101002959	 TOTAL=36	
 

	
TOTAL=	206 +	111	+	54	+	22	+	122	+	92	+	72	+	48	+	32	+	36	=	795	
 
3. ન ધ: 

(1) આયોગના તા.09-05-2017ના કચેર  કુમથી ાથિમક કસોટ મા ંરદ થયેલ ોના ણુ 
બાક  રહલ ોમા ંસમાન ર તે (Pro-rataપ ધિત) ણુ દાન પ ધિત અપનાવવાની રહ 
છે. તદ સુાર  
(અ) આ પર ામા ં પ -1(CMS-1)મા ં5  રદ કરવામા ંઆવેલ  હોવાથી યેક સાચા 

જવાબના ક સામા ં1.026 ણુ દાન અને યેક ખોટા જવાબ / એક કરતા વધાર 
એનકોડ ગ કરલ જવાબ /એક પણ િવક પ પસદં ન કરલ જવાબના ક સામા ં0.308 
ણુ કપાત માણે જવાબવહ ુ ં ૂ યાં ન કરવામા આ  ુછે.  

(બ) આ પર ામા ં પ -2(CMS-2)મા ં1  રદ કરવામા ંઆવેલ  હોવાથી યેક સાચા 
જવાબના ક સામા ં1.005 ણુ દાન અને યેક ખોટા જવાબ / એક કરતા વધાર 
એનકોડ ગ કરલ જવાબ /એક પણ િવક પ પસદં ન કરલ જવાબના ક સામા ં0.302 
ણુ કપાત માણે જવાબવહ ુ ં ૂ યાં ન કરવામા આ  ુછે.  

 
(2) આયોગના તા.15-10-2009, તા.11-11-2009, તા.29-04-2017 તથા તા.31.03.2018 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.  
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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 08 10 6 
2 10 12 8 
3 

જ યાની સં યાના  
ચાર ગણા 

જ યાની સં યાના  
છ ગણા 

10 
4 ક તેથી વ  ુ
જ યા માટ 

જ યાના ણ ગણા 

 
(4) આ પ રણામમા ં કામચલાઉ ધોરણે અર  ચકાસણીને પા  હર થયેલ ઉમેદવારોની 

અર ઓની ચકાસણી બાદ   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 
ઉમેદવારોને બ  લુાકાત માટ પા  ગણવામા ંઆવશે.  
 

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

4. 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  
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(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 ં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 નૂામાં) 

(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)   
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(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 સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.08.11.1989ના 
પ રપ થી િનયત થયેલ ન નુામા ં “ના વાધંા માણપ ” (અસલમાં) 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 ો 

પૈક  આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.inપર હરાત માકં 
12/2019-20 હઠળ હવે પછ  દશાવવામા ંઆવનાર યાદ  જુબના લા  ુપડતા 
તમામ જ ર  દ તાવેજો/ માણપ ો / આધાર રુાવા ની ન લ યો ય ર તે 
કાળ વૂક તા:08/05/2020 થી તા:31/05/2020 દર યાન ઓનલાઇન 
અપલોડ કરવાના રહશે.નોવેલ કોરોના વાઇરસ(Covid-19)ના સં મણને લીધે 
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ઉભી થયેલ પ ર થિત અને લો ડાઉનને કારણે ઉ ત સમય મયાદા દર યાન 
કોઇ ઉમેદવાર ારા યાજબી કારણોસર દ તાવેજો/ માણપ ો / આધાર 
રુાવા અપલોડ ન કર  શકવાના ક સામા ંઆયોગ ારા આવા ઉમેદવારને 

દ તાવેજો/ માણપ ો / આધાર રુાવા અપલોડ કરવા વ  ુ એક તક 
આપવામા ંઆવશે. 
 
ખાસ ચૂના :- 
અર  ચકાસણીને પા  ઠરલ ઉમેદવારોએ પોતાની અર  સાથે જ ર  માણપ ો/ 
દ તાવેજ ઓનલાઇન પ ધિતથી જ અપલોડ કર ને ર ુ કરવાના રહતા હોવાથી બ  
અથવા પો ટ ારા વીકારવાપા  બનતા નથી, આથી ઓનલાઇન પ ધિત િસવાય અર  
મોકલનાર ઉમેદવારો અર  ચકાસણી માટ આપોઆપ અપા  બનશે. 
 
ઉમેદવાર ભરતી યા તગત પોતાની ઉમેદવાર  સદંભ આગળના તબ ાની કાયવાહ  
માટ ઓનલાઇન પ ધિત અ સુર ને તકદાર  અવ ય દાખવવાની રહશે.   

 

  

થળ: ગાધંીનગર-382010 સં ુ ત સચવ 

તાર ખ:04/05/2020 જુરાત હર સેવા આયોગ 

 


