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Gujarat	Public	Service	Commission
PROVISIONAL	RESULT	

List	of	Eligible	Candidates	for	Application	Scrutiny		

Advertisement	No.	86/2018‐19 
 
 

1. િશ ણ િવભાગના વહીવટી િનયં ણ હેઠળની સરકારી િવનયન, વાિણ  અન ેિવ ાન કોલજેો ખાતે 

ગજુરાતી િવષયના મદદનીશ ા ાપક(ગજુરાત િશ ણ સવેા), વગ-2ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે 

હેરાત માકં:86/18-19ના સદંભમા ં આયોગ ારા તા.18.08.2019ના રોજ યો યેલ ાથિમક 

કસોટીના આધાર ેઆયોગે અર  ચકાસણીની પા તા માટે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ (જ ેતે કેટેગરીમાં 

મરેીટ યાદી મજુબ ઉતરતા મમાં જ રી સં યા અનસુારના છે લા ઉમેદવાર ના ગણુ) મુજબ નીચે 

કો કમા ંદશા યા મુજબના ઉમેદવારોને અર  ચકાસણીન ેપા  સફળ હેર કરવાના થાય છે. અન ેઆ 

માપદંડો / ધોરણો બ  મુલાકાતન ે પા  સફળ ઉમદેવારોની આખરી યાદી પહેલાના તબ ાની 

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

માણપ ોની ચકાસણી માટેઅર ઓ મગંાવવાની થાય છે ત ે‘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 અતેં 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 મુજબ 
બ  

મુલાકાત માટે 
જ રી સં યા 

િબન અનામત (કોમન)    10 40 28 * 30 
િબન અનામત(મિહલા) 04 16  52 # 12 
આિથક રીત ે નબળા 
વગ,EWS(કોમન) 

03 12 32 # 
10 

સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) 06 24 146 # 18 



 

86/2018-19																																																																							2 | P a g e  

 

સા.શૈ.પ.વગ(મિહલા)  02 10  71 # 08 
અન.ુ િત(કોમન) 03 12 158 # 10 
અન.ુ જન િત(કોમન) 05 20 75 # 15 
અન.ુ જન િત(મિહલા) 01 08 55 # 06 
         કુલ 34 142 617 109 

      
* િબન અનામત(કોમન) કેટેગરીમાં જ રી યુનતમ ગણુ ધરાવતા તમામ ઉમેદવારોને 

િવચારણામાં લવેામા ંઆવેલ છે.   

# આ તમામ કેટેગરીના લાયકી ધોરણને િબન અનામત કોમન કેટેગરીના લાયકી ધોરણ  સમક  
લઇ જતા,ં  વધુ ઉમેદવારો ા  થાય છે.  
 

2. અર  ચકાસણીને પા  કેટેગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચ ેમજુબ છે.  
 
(1) િબન અનામત (કોમન) 

101000012	 101000088 101000143 101000173	 101000175

101000188	 101000193 101000219 101000243	 101000258

101000266	 101000267 101000271 101000272	 101000284

101000313	 101000387 101000448 101000502	 101000523

101000536	 101000544 101000593 101000617	 101000639

101000661	 101000799 101000944 TOTAL=28	

 
(2) િબન અનામત(મિહલા) 

101000062	 101000120 101000140 101000154	 101000155

101000162	 101000181 101000283 101000294	 101000309

101000314	 101000317 101000320 101000321	 101000331

101000377	 101000421 101000466 101000471	 101000476

101000498	 101000518 101000520 101000558	 101000566

101000568	 101000584 101000588 101000642	 101000654
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101000682	 101000707 101000709 101000735	 101000751

101000767	 101000771 101000776 101000778	 101000786

101000787	 101000792 101000795 101000827	 101000850

101000860	 101000861 101000867 101000874	 101000879

101000910	 101000927 TOTAL=52	

 
(3) આિથક રીતે નબળા વગ,EWS(કોમન) 

101000023	 101000060 101000097 101000180	 101000255

101000257	 101000261 101000269 101000302	 101000329

101000351	 101000394 101000395 101000479	 101000484

101000485	 101000495 101000532 101000570	 101000607

101000644	 101000652 101000725 101000745	 101000801

101000811	 101000814 101000851 101000911	 101000931

101000941	 101000968 TOTAL=32	

 
(4) સા.શૈ.પ.વગ(કોમન) 

101000009	 101000013 101000017 101000024	 101000037

101000052	 101000063 101000082 101000087	 101000107

101000116	 101000119 101000122 101000127	 101000128

101000131	 101000158 101000171 101000176	 101000177

101000183	 101000186 101000202 101000205	 101000206

101000216	 101000223 101000228 101000229	 101000230

101000236	 101000238 101000241 101000246	 101000250

101000275	 101000286 101000297 101000301	 101000326

101000327	 101000335 101000338 101000343	 101000345
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101000361	 101000362 101000367 101000389	 101000398

101000439	 101000445 101000455 101000457	 101000459

101000482	 101000491 101000503 101000508	 101000514

101000522	 101000540 101000542 101000547	 101000548

101000555	 101000556 101000561 101000564	 101000565

101000569	 101000572 101000573 101000574	 101000577

101000578	 101000589 101000590 101000591	 101000595

101000596	 101000598 101000606 101000608	 101000616

101000619	 101000621 101000622 101000623	 101000638

101000646	 101000653 101000663 101000668	 101000669

101000678	 101000688 101000692 101000694	 101000695

101000699	 101000702 101000712 101000714	 101000723

101000736	 101000744 101000761 101000762	 101000782

101000789	 101000810 101000817 101000825	 101000836

101000852	 101000858 101000859 101000862	 101000864

101000865	 101000868 101000869 101000870	 101000875

101000880	 101000882 101000890 101000900	 101000914

101000918	 101000921 101000924 101000940	 101000947

101000948	 101000950 101000955 101000957	 101000965

101000974	 101000975 101000976 101000977	 101000980

101000986	 TOTAL=146	

 
 

(5) સા.શૈ.પ.વગ(મિહલા) 
101000015	 101000018 101000032 101000047	 101000073
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101000077	 101000079 101000090 101000092	 101000105

101000117	 101000123 101000141 101000153	 101000168

101000179	 101000182 101000194 101000199	 101000214

101000224	 101000239 101000242 101000259	 101000290

101000293	 101000300 101000324 101000330	 101000332

101000346	 101000357 101000372 101000378	 101000417

101000428	 101000429 101000436 101000464	 101000467

101000468	 101000477 101000497 101000499	 101000504

101000530	 101000539 101000550 101000553	 101000610

101000612	 101000626 101000648 101000651	 101000701

101000703	 101000717 101000740 101000756	 101000758

101000766	 101000791 101000796 101000803	 101000819

101000845	 101000876 101000877 101000887	 101000952

101000972	 TOTAL=71	

 
(6) અનુ. િત(કોમન) 

101000002	 101000004 101000007 101000011	 101000034

101000036	 101000038 101000043 101000046	 101000054

101000061	 101000064 101000066 101000068	 101000070

101000074	 101000091 101000094 101000102	 101000109

101000110	 101000124 101000125 101000137	 101000146

101000152	 101000157 101000165 101000169	 101000178

101000184	 101000185 101000187 101000196	 101000197

101000208	 101000210 101000213 101000217	 101000231
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101000235	 101000240 101000249 101000251	 101000262

101000274	 101000280 101000289 101000295	 101000305

101000312	 101000319 101000322 101000325	 101000328

101000337	 101000344 101000347 101000348	 101000354

101000358	 101000363 101000371 101000375	 101000379

101000386	 101000392 101000396 101000397	 101000403

101000405	 101000408 101000409 101000412	 101000414

101000423	 101000433 101000434 101000437	 101000438

101000443	 101000450 101000451 101000452	 101000475

101000480	 101000494 101000500 101000501	 101000507

101000510	 101000524 101000531 101000543	 101000545

101000546	 101000567 101000571 101000585	 101000586

101000587	 101000594 101000603 101000620	 101000625

101000630	 101000631 101000640 101000643	 101000647

101000670	 101000671 101000672 101000679	 101000683

101000684	 101000691 101000704 101000713	 101000719

101000721	 101000726 101000727 101000730	 101000739

101000746	 101000754 101000755 101000757	 101000777

101000805	 101000807 101000809 101000821	 101000822

101000824	 101000841 101000847 101000853	 101000873

101000885	 101000886 101000896 101000898	 101000906

101000907	 101000908 101000909 101000917	 101000919

101000923	 101000925 101000928 101000930	 101000951

101000959	 101000960 101000961 TOTAL=158	
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(7) અનુ. જન િત(કોમન) 

101000005	 101000035 101000104 101000111	 101000114

101000129	 101000159 101000164 101000189	 101000203

101000207	 101000211 101000218 101000220	 101000232

101000245	 101000254 101000264 101000270	 101000287

101000303	 101000307 101000308 101000311	 101000339

101000355	 101000370 101000376 101000380	 101000381

101000430	 101000435 101000465 101000516	 101000526

101000529	 101000535 101000549 101000576	 101000600

101000601	 101000605 101000628 101000634	 101000635

101000637	 101000645 101000655 101000659	 101000665

101000667	 101000708 101000711 101000747	 101000765

101000780	 101000813 101000818 101000829	 101000835

101000840	 101000844 101000846 101000848	 101000849

101000871	 101000883 101000891 101000915	 101000935

101000936	 101000946 101000966 101000969	 101000983

TOTAL=75	

 
(8) અનુ. જન િત(મિહલા) 

101000014	 101000022 101000029 101000033	 101000078

101000089	 101000101 101000130 101000133	 101000149

101000163	 101000247 101000253 101000268	 101000278

101000323	 101000373 101000384 101000388	 101000422

101000431	 101000458 101000461 101000474	 101000486
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101000490	 101000492 101000505 101000517	 101000559

101000560	 101000602 101000656 101000677	 101000680

101000687	 101000697 101000700 101000732	 101000773

101000781	 101000785 101000793 101000812	 101000816

101000820	 101000837 101000843 101000884	 101000895

101000916	 101000932 101000949 101000984	 101000985

TOTAL=55	

	
TOTAL	=	28 + 52 + 32 + 146 + 71 + 158 + 75 + 55 = 617	

 

4. 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 

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. તદનુસાર 

સદરહુ કસોટીમા ં2  રદ કરવામાં   આવલે  હોવાથી યકે સાચા જવાબના િક સામાં 1.007 

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

પસંદ ન કરલે જવાબના િક સામાં 0.302 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.  
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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.19.07.2013ના કચેરી હુકમથી ઠરાવલે લઘુ મ ગુણ કરતાં વધુ ગુણ 

ધરાવતા ઉમેદવારો જો ા  થતા હશે તો વધુ ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે અર  ચકાસણીને 

પા  હેર કરવામાં આવશે. 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 તેમને પણ અર  ચકાસણી માટે પા  ગણવામાં આવશે. આ માણ ેથશે તો અર  ચકાસણી 

માટે પા  ઉમદેવારોની સં યામાં વધારો થઇ શકશે. આ રીત ે 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  મલુાકાત માટે 

પા  ઉમેદવારોની સં યામાં વધારોથઇ શકશે.      
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(6) ઉપરની કાયવાહી બાદ બ  મુલાકાતને પા  થતાં ઉમેદવારોની યાદી નોટીસ બોડ પર હવે પછી 

મકુવામાં આવશ.ે   

5. 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  

(4) સામાિજક અને શૈ િણક પછાત વગના ઉમેદવારોએ ( હેરાતમા ં દશા યા મુજબ િનયત 

સમયગાળાનું ગજુરાતી નમુના મુજબનંુ પિરિશ -ક અર પ માં દશાવલે નંબર અને 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 
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(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) 

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

માંક 86/2018-19 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:૨૬/૧૧/૨૦૧૯ થી તા:૦૫/૧૨/૨૦૧૯ 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 

વીકારવાપા  બનતા નથી, આથી ઓનલાઇન પ ધિત િસવાય અર  મોકલનાર ઉમેદવારો 

અર  ચકાસણી માટે આપોઆપ અપા  બનશે.  

 

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

ઓનલાઇન પ ધિત અનુસરીને તકેદારી અવ ય દાખવવાની રહેશે.   

 
 

 

થળ: ગાધંીનગર-382010 સંયુ  સિચવ 
તારીખ: 22.11.2019 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 

 
 


