Gujarat Public Service Commission
PROVISIONAL RESULT
List (Second) of Eligible Candidates for Application
Scrutiny
Advertisement No. 20/2018‐19
વંચાણે લીધી: આયોગની તા.16.01.2019ની અર

ચકાસણીને પા

ઉમેદવારોની યાદી

1. નાયબ િનયામક, ગુજરાત સંકિલત બાળ િવકાસ સેવા, વગ-1 ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે
હે રાત

માંક: 20/2018-19 ના સંદભમાં આયોગ

ારા તા.23.09.2018 ના રોજ યો યેલ

ાથિમક કસોટીના આધારે તા.16.01.2019 ની યાદીથી અર
ઉમેદવારોની યાદી

ચકાસણીને પા

કુ લ: 28

િસ ધ કરવામાં આવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની અર ઓની ચકાસણી બાદ

આયોગના તા.14.10.1986 ના કચેરી હુ કમથી િનયત માપદં ડ મુજબ

બ

પુરતા ઉમેદવારો ન મળતાં મેરીટ યાદી મુજબ વધુ 16 બેઠક નંબરોની બી
િસ ધ કરવામાં આવે છે .

તુત યાદી એ મેરીટ લી ટ નથી. પરં તુ મા

મુલાકાત માટે પા
યાદી નીચે મુજબ

અને મા

જે ઉમેદવારો

પાસેથી માણપ ોની ચકાસણી માટે અર ઓ મંગાવવાની થાય છે તે “ Zone of Consideration”
અંતગત ની યાદી છે . આ માપદં ડો /ધોરણો

બ

યાદી પહેલાના તબ

પે છે .

અર

ાની કાયવાહીના ભાગ

મુલાકાતને પા

સફળ ઉમેદવારોની આખરી

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

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

2. અર

ચકાસણીને પા

કે ટે ગરીવાઇઝ ઉમેદવારોના બેઠક નંબરો નીચે મુજબ છે .

(1) િબન અનામત (કોમન)

101000039 101000058 101000077

TOTAL: 03

(2) સા.શૈ.પ.વગ (કોમન)

101000018 101000047 101000120 101000136 101000156
101000172 101000200 101000208 101000218 101000285
101000293 101000312 101000328

TOTAL: 13

3.

અર

ચકાસણીને પા

થયેલ અર

ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ

પ ક (ફોટો ાફ પ

લગાવવાનો રહેશ.ે સહી પ
પડતા જ રી દ તાવેજો/
(1)

હેરાતના અનુસંધાને “ઓન-લાઇન” ક ફમ

ના હોય તો પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો ાફ અર પ ક પર

ના હોય તો ફરીથી અર પ

માં સહી કરવાની રહેશ.ે ) અને લાગુ

માણપ ોની ન લ નીચેના માનુસાર

જ મ તારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ે ડીટ
પુરાવા માટે શાળા છો યાનું

માણપ

માણપ ની નકલ (જ મ તારીખના

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

માં દશાવેલ નંબર અને

તારીખ નું જ) રજૂ કરવાનું રહેશે. પિરિશ - ક ના િવક પે અ ય કોઈ
રાખવામાં આવશે નિહં . અં ે માં Annexure-A (જે કે

માણપ

મા ય

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 રહેશ.ે જો આવા ઉમેદવારોએ
તેમના પિતની આવકના સંદભમાં રજૂ કરેલ હશે તો તે મા ય રાખવામાં આવશે નહીં.
(5) શારીિરક અશ
પિરપ

મુજબનું િનયત નમૂનામાં સરકારી હોિ પટલના સુિ ટે ડે ટ / િસિવલ સજન

/મેડીકલ બોડ
(6)

મા

ઉમેદવારોના િક સામાં સામા ય વહીવટ િવભાગના તા:01.12.2008 ના
ારા આપેલ

માણપ

સૈિનક ઉમેદવારોના િક સામાં િડ ચાજ બુકની નકલ

(7) પિરણીત મિહલાઓના િક સામાં લ નોંધણીનું

માણપ /અટક અથવા નામ બદલાવેલ

(8) િવધવા મિહલા ઉમેદવારોના િક સામાં પુન: લ

ન કયા અંગન
ે ા સોગંદનામાની નકલ

હોય તો તે અંગન
ે ા

(9) વગ-૩ ની

હેરનામાની નકલ

હેરાત માટે રમતગમતના

માણપ

(10)

નાતક (બધાં જ વષ / સેમે ટરના ગુણપ ક)

(11)

નાતક પદવી

માણપ

( હેરાતમાં દશાવેલ હોય તે નમૂનામાં)

(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)
હેરાતો માટે ઇ ટનશીપ પૂણ કયા

(14) તબીબી, દં ત િવષયક અને પશુિચિક સા િવષયક
અંગન
ે ું
(15) જે

માણપ

(જો

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

હેરાતમાં કાઉિ સલનું ર

કરાવેલ હોય તે નોંધણી
(16) પીએચડી પદવી
(17) નેટ/ લેટ

માણપ

માણપ

(જો

ટે શન જ રી હોય યાં સંબિં ધત કાઉિ સલમાં ર

માણપ
(જો

ટે શન

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

(જો

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

ે ા પુરાવાની નકલ
(18) િવદે શની યુિનવિસટી માંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની મા યતા અંગન
(19)

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 રહેશ.ે

(20) ગુજરાત સરકારની સેવામાં ફરજ બ વતા કમચારીઓએ
અિધકારી

બ

મુલાકાત સમયે સ મ

ારા આપવામાં આવેલ સામા ય વહીવટ િવભાગના તા.08.11.1989ના

પિરપ થી િનયત થયેલ નમુનામાં “ના વાંધા

માણપ ” (અસલમાં) અચૂક રજુ કરવાનું

રહેશ.ે
(21) અનુભવના

માણપ ો ( હેરાત મુજબ જ રી હોય તો માનુસાર મેળવેલ અનુભવ, લાગુ

પડતા સંવગના કાયકાળની શ આતથી પગારની િવગત, ફરજ/કામના

કાર દશાવવાના

રહેશ.ે )
(22) સંશોધનપ ો (જો

હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય તો)

(23) િબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફી ની ઝે રો
ે ું તબીબી
(24) શારીિરક માપ અંગન

માણપ

(જો

નકલ
હેરાતની જોગવાઈ મુજબ જ રી હોય

તો) અને
(25)

હેરાતની જોગવાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અ ય આધાર પુરાવા/ માણપ ો

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

હરાત

માંક 20/2018‐19 હઠળ હવે પછ દશાવવામાં આવનાર યાદ

ુ બના
જ

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

માણપ ો / આધાર

રુ ાવા ની ન લ

ૂવક તા:૦૨/૦૩/૨૦૧૯ થી તા:૧૫/૦૩/૨૦૧૯ દર યાન

અ ૂક ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહશે.
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.

થળ: ગાંધીનગર-382010
તારીખ: 27.02.2019
નકલ રવાના:-

સંયુ
ગુજરાત

સિચવ
હેર સેવા આયોગ

