Gujarat Public Service Commission
PROVISIONAL RESULT
List (second)of Eligible Candidates for Application
Scrutiny
Advertisement No. 141/2019-20
વંચાણે લીધી:- આયોગની તા:-11.02.2021ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી.
1.

આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ થયેલ ગુજરાત ખસનજ સવકાસ સનગમ(GMDC) સલસમટે ડ હસ્તકની
આસીસ્ટન્ટ મેનજ
ે ર (આઇ.ટી.), વર્ગ-2 ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહે રાત ક્રમાાંક:
141/2019-20ના સંદભભમાં આયોગ દ્વારા તા.13.12.2020ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથસમક કસોટીના
આધારે ઉપર વંચાણે લીધેલ યાદીથી અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુ લ:19 ઉમેદવારોની યાદી પ્રસસધ્ધ
કરવામાં આવી હતી. આ અરજીઓની ચકાસણી બાદ, આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી
હુ કમથી સનયત માપદં ડ મુજબ , રૂબરૂ મુલાકાત માટે પુરતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન થતાં, મેરીટ યાદી
મુજબ વધુ કુ લ: 15 ઉમેદવારની બીજી યાદી નીચે મુજબ પ્રસસધ્ધ કરવામાં આવે છે . પ્રસ્તુત યાદી
એ મેરીટ લીસ્ટ નથી. પરં તુ ,માત્ર અને માત્ર જે ઉમેદવારો પાસેથી પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે
અરજીઓ મંગાવવાની થાય છે તે ‘Zone of Consideration’ અંતગભતની યાદી છે .

અરજી ચકાસણી પાત્ર ઉમેદવારોએ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર પોતાના દસ્તાવેજ
ઓનલાઇન અપલોડ કરી રજુ કરવાના રહેશે. (પસરણામના અંતે દશાભવેલ ખાસ સૂચના ધ્યાને લેવી.)

101000125

101000126

101000127

101000142

101000164

101000181

101000218

101000295

101000304

101000345

101000348

101000371

101000391

101000393

101000430

Total=15
2.

અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ જાહેરાતના અનુસંધાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમભ થયેલ
અરજી પત્રક (ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ ના હોય તો પાસપોટે સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાવવાનો
રહેશે. સહી સ્પષ્ટ ના હોય તો ફરીથી અરજીપત્રકમાં સહી કરવાની રહેશે.) અને લાગુ પડતા જરૂરી
દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમાનુસાર
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(1)

જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ક્રે ડીટ પ્રમાણપત્રની નકલ (જન્મ તારીખના
પુરાવા માટે શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં)

(2)

નામ / અટકમાં ફે રફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/ પસરણીત મસહલા ઉમેદવાર
માટે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ

(3)

અનામત વગભ (અનુ. જાસત, અનુ.જનજાસત, અને સા.શૈ.પ.વગભ)ના ઉમેદવારો માટે સક્ષમ
અસધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ જાસત પ્રમાણપત્રની નકલ

(4)

સામાસજક અને શૈક્ષસણક પછાત વગભના ઉમેદવારોએ (જાહેરાતમાં દશાભવ્ યા મુજબ સનયત
સમયગાળાનું ગુજરાતી નમુના મુજબનું પસરસશષ્ટ-ક અરજીપત્રકમાં દશાભવેલ નંબર અને
તારીખનું જ)

રજૂ કરવાનું રહેશે. પસરસશષ્ટ-ક ના સવકલ્પે અન્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર માન્ય

રાખવામાં આવશે નસહં . અંગ્રજી
ે માં Annexure-A (જે કે ન્ર સરકારની ભરતી કે સંસ્થાઓ માટે
છે ) તે માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. પરસણત મસહલા ઉમેદવારોએ આવું પ્રમાણપત્ર તેઓની
માતા-સપતાના આવકના સંદભભમાં રજૂ કરવાનું રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પસતની
આવકના સંદભભમાં રજૂ કરેલ હશે તો તે માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.
(5)

શારીસરક અશક્ત ઉમેદવારોના સકસ્સામાં સામાન્ય વહીવટ સવભાગના તા:૦૧.૧૨.૨૦૦૮ ના
પસરપત્ર મુજબનું સનયત નમૂનામાં સરકારી હોસસ્પટલના સુસપ્રટે ન્ડેન્ટ / સસસવલ સજભન /મેડીકલ
બોડભ દ્વારા આપેલ પ્રમાણપત્ર

(6) માજી સૈસનક ઉમેદવારોના સકસ્સામાં સડસ્ચાજભ બુકની નકલ
(7)

પસરણીત મસહલાઓના સકસ્સામાં લગ્ન નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર/ અટક અથવા નામ બદલાવેલ
હોય તો તે અંગેના જાહેરનામાની નકલ

(8)

સવધવા મસહલા ઉમેદવારોના સકસ્સામાં પુન: લગ્ન ન કયાભ અંગેના સોગંદનામાની નકલ

(9)

વગભ-૩ ની જાહેરાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર (જાહેરાતમાં દશાભવેલ હોય તે નમૂનામાં)

(10) સ્નાતક (બધાં જ વર્ભ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક )
(11) સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર
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(12) અનુસ્ નાતક (બધાં જ વર્ભ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક ) (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ જરૂરી
હોય તો)
(13) અનુસ્ નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(14) તબીબી, દં ત સવર્યક અને પશુસચસકત્સા સવર્યક જાહેરાતો માટે ઇન્ટનભશીપ પૂણભ કયાભ અંગેનું
પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(15) જે જાહેરાતમાં કાઉસન્સલનું રજીસ્ટર ે શન જરૂરી હોય ત્યાં સંબંસધત કાઉસન્સલમાં રજીસ્ટર ે શન
કરાવેલ હોય તે નોંધણી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(16) પીએચડી પદવી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(17) નેટ/સ્લેટ પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(18) સવદે શની યુસનવસસભટી માંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા અંગેના પુરાવાની નકલ
(19) જાહેરાતમાં દશાભવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો
હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાસપત કરતા આદે શો/અસધકૃ તતાની સવગતો /
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.
(20) ગુજરાત સરકારની સેવામાં ફરજ બજાવતા કમભચારીઓએ રૂબરૂ મુલાકાત સમયે સક્ષમ
અસધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ સામાન્ય વહીવટ સવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ના
પસરપત્રથી સનયત થયેલ નમુનામાં “ના વાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાં) અચૂક રજુ કરવાનું રહેશે.
(21) અનુભવના પ્રમાણપત્રો (જાહેરાત મુજબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનુસાર મેળવેલ અનુભવ, લાગુ
પડતા સંવગભના કાયભકાળની શરૂઆતથી પગારની સવગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાભવવાના
રહેશે.)
(22) સંશોધનપત્રો (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(23) સબનઅનામત ઉમેદવારોએ ભરેલ ફી ની ઝે રોક્ષ નકલ
(24) શારીસરક માપ અંગેનું તબીબી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગવાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
અને
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(25) જાહેરાતની જોગવાઈ અનુસંધાનમાં લાગુ પડતા અન્ય આધાર પુરાવા/પ્રમાણપત્રો

પૈકી આયોર્ની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર
જાહે રાત ક્રમાાંક: 141/2019-20 હે ઠળ હવે પછી દર્ાગવવામાાં આવનાર
યાદી મુજબના લાર્ુ પડતા તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રો /
આધાર પુરાવા ની નક્લ યોગ્ય રીતે કાળજીપૂવગક તા:૨૫/૧૧/૨૦૨૧
થી તા:૦૪/૧૨/૨૦૨૧ દરમ્યાન અચૂક ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેર્ે.
ખાસ સૂચના :અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ પોતાની અરજી સાથે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/
દસ્તાવેજ ઓનલાઇન પધ્ધસતથી જ અપલોડ કરીને રજુ કરવાના રહેતા હોવાથી રૂબરૂ
અથવા પોસ્ટ દ્વારા સ્વીકારવાપાત્ર બનતા નથી, આથી ઓનલાઇન પધ્ધસત સસવાય અરજી
મોકલનાર ઉમેદવારો અરજી ચકાસણી માટે આપોઆપ અપાત્ર બનશે.
ઉમેદવારે ભરતી પ્રસક્રયા અંતગભત પોતાની ઉમેદવારી સંદભે આગળના તબક્કાની કાયભવાહી
માટે ઓનલાઇન પધ્ધસત અનુસરીને તકે દારી અવશ્ય દાખવવાની રહેશે.

સ્થળ: ર્ાાંધીનર્ર-382010

સંયુક્ત સસચવ

તારીખ: 18.11.2021

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
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