LIST OF QUALIFIED CANDIDATES FOR WRITTEN EXAMINATION
FOR THE POST OF ENGLISH STENO GRADE-II
(1) On the basis of results of the elimination test conducted on 23/06/19, following candidates
are declared as qualified for Written Examination, subject to fulfillment of all other terms
and conditions for eligibility as stated in above advertisement.
SR.
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

APP. NO.
1767
1446
1940
957
2359
3536
980
1479
1949
2534

NAME OF CANDIDATE
DESAI NIKUL HALUBHAI
KALANI JAHNVI DILIPIBHAI
VAGHELA MAYURSINH MAHENDRASINH
RANA HAKUMATSINH RAGHUBHA
PATEL UJITA JAIMIN
NIMAVAT NITI VIJAYKUMAR
PRAJAPATI MEHULKUMAR DASHRATHBHAI
SHAH SHREYANSH SANAT BHAI
CHAUHAN SRIKANTBHAI MAHESHBHAI
BOCHATTAR POOJA BABULAL

CATEGORY

MARKS

SEBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
SEBC
GENARAL
GENERAL
GENERAL
SEBC

89
87
86
83
79
78
77
77
77
77

(2) Those candidates who have obtained 77 marks in elimination test are declared qualified.
(3) All Candidates who have qualified are requested to submit details as the attached form in
response to the letter sent by GSBTM alongwith the necessary, documents on or before
19/08/2018 in person or through post (preferably by RPAD). The letters to the qualified
candidates have been issued. However, the same can be downloaded from
http://btm.gujarat.gov.in.

Date : 05/08/2019
Place : Gandhinagar

Mission Director
GSBTM

By Speed Post
ક્રમાંક:�એસબીટ�એમ/વહટ/૨૪૫(પાટર્ -૩)/૨૦૧૯/

તા.

/૦૮/૨૦૧૯

પ્રિત,
ુ ધ
ુ -૩)ની જગ્યા માટ� લે�ખત
િવષય: �હ�રાત ક્રમાંક:-૦૧/૨૦૧૮ અ�સ
ં ાને �ગ્રે� સ્ટ� નોગ્રાફર ગ્રેડ-૨(�પ
કસોટ�માં પ્રવેશ માટ� િવગતો / પ્રમાણ૫ત્રો મોકલવા બાબત..
અર� ક્રમાંક: ....................
શ્રીમાન,
ઉપરોક� િવષય �ગે જણાવવા�ુ ં ક�, �હ�રાત ક્રમાંક:-૦૧/૨૦૧૮ અ�ુસધ
ં ાને તા.૨૩/૦૬/૧૯ રોજ
યોજવામાં આવેલ �ગ્રે� સ્ટ� નોગ્રાફર ગ્રેડ-૨ (�ુપ-૩)ની જગ્યા માટ� ની અ�લિમનેશન ટ� સ્ટના ૫�રણામના
આઘાર� આ૫શ્રી, સદર�ુ જગ્યા માટ� લેવાનાર લે�ખત ૫ર�ક્ષા માટ� લાયક� �ુણ ઘરાવો છો.
ઉકત �હ�રાતના �ુદા નં. ૧૨માં જણાવ્યા�ુસાર અ�લિમનેશન ટ� સ્ટમાં લાયક� �ુણ મેળવનાર
ઉમેદવારોએ સં�કુ ત પસંદગી સિમિત દવારા ઠરાવ્યા �ુજબના પ્રમાણ૫ત્રો મોકલી આ૫વાના રહ� છે . તે �ુજબ
આ સાથે સામેલ ફોમર્માં જણાવ્યા �ુજબની િવગતો / પ્રમાણ૫ત્રો પૈક� આ૫ને લા�ુ ૫ડતી િવગતો /
પ્રમાણ૫ત્રોની સ્વપ્રમા�ણત નકલો તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ �ુઘીમાં આ કચેર� ખાતે �બ� / ટપાલ મારફતે
કામકાજના �દવસો દરમ્યાન સવાર� ૧૧:૦૦ થી સાં� ૦૬:૦૦ કલાક �ુઘીમાં મોકલી આ૫વા જણાવવામાં
આવે છે .
તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૯ �ુઘીમાં આપશ્રી દવારા જ�ર� પ્રમાણ૫ત્રો સાથે િવગતો મોકલવામાં આવેલ નહ�
હોય તો, આ૫શ્રી ઉકત જગ્યા માટ� ની લે�ખત કસોટ�માં ઉ૫�સ્થત રહ�વા માંગતા નથી તેમ માનીને ઉકત
જગ્યામાટ� ની આ૫ની ઉમેદવાર� રદ કરવામાં આવશે, �ની જવાબદાર� આપની રહ�શ.ે આ બાબતની ન�ઘ
લેવા જણાવવામાં આવે છે .
�બ� મા�હતી � ૂર� પાડવા માટ� ઉમેદવાર� સ્વખચ� આવવા�ુ ં રહ�શ.ે

�હસાબી-કમ-વહ�વટ� અિઘકાર�
�એસબીટ�એમ
�બડાણ : ઉ૫ર �ુજબ

�એસબીટ�એમના તા... ૫ત્ર સાથે� ુ ં �બડાણ
અર� કમાંક : _______________________
�હ�રાતમાં દશાર્વ્યા પ્રમાણે નીચેના પ્રમાણ૫ત્રોમાંથી જ�ર� અને / અથવા આ૫ને લા�ુ ૫ડતાં પ્રમાણ૫ત્રોની
સ્વપ્રમા�ણત નકલ બીડવી અને બીડાણ કરવા અને � બીડાણ કર� લ હોય તેની સામે હા અથવા ના લખ�ુ.ં
૧. જન્મ ન�ઘણી પ્રમાણ૫ત્ર અથવા એસ.એસ.સી.ઇ અથવા તેની સમકક્ષ ૫ર�ક્ષા�ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર ક� �માં જન્મ
તાર�ખ દશાર્ વેલ હોય.
૨. ૫દવી પ્રમાણ૫ત્ર, એકથી વ�ુ ૫દવી હોય તો દર� ક ૫દવી�ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર.
૩. ૫દવી�ુ ં �ુણ ૫ત્રક ક� ૫ત્રકો (માકર્ શીટો)
૪.સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના ઠરાવ નં-સીઆરઆર/૧૦-૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ ગ.પથી
નકક� કર� લ અભ્યાસક્રમ �ુજબ કોમ્પ્�ુટર �ગે� ુ ં પ્રાથિમક જ્ઞાન(બે�ઝક નોલેજ) ઘરાવતા હોવા �ગે� ુ ં
કોઈપણ તાલીમી સંસ્થા�ુ ં પ્રમાણપત્ર/માકર્ શીટ અથવા સરકાર માન્ય �ુિનવસ�ટ� અથવા સંસ્થામાં કોમ્પ્�ુટર
જ્ઞાન �ગેના કોઈપણ ડ�ગ્રી અથવા ડ�પ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં કોમ્પ્�ુટર એક િવષયક તર�ક� હોય તેના
પ્રમાણપત્રો અથવા ઘોરણ ૧૦ અથવા ઘોરણ ૧૨ની પર�ક્ષા કોમ્પ્�ુટરના િવષય સાથે પસાર કર� લ હોય તેના
પ્રમાણપત્રો.
૫. અ�ુભવ�ુ ં પમાણ૫ત્ર.(માત્ર �હસાબી-કમ-વહ�વટ� અિઘકાર�(�ુપ-૨) સંવગર્ માટ�)
૬. અનામત �િત માટ� સક્ષમ અિઘકાર� દવારા અપાયેલ �િત પ્રમાણ૫ત્ર અને શાળા છોડયા�ુ ં
પ્રમાણ૫ત્ર.(�હ�રાતના સંદભર્માં આપે કર� લ અર�માં દશાર્વેલ િવગતો અ�ુસઘ
ં ાને)
૭. સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ ન થતો હોવા �ગે� ુ ં
સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૦૬-૦૨-૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ �ુજરાતી ન�ુના
પ�રિશષ્ટ-‘ક’ �ુજબ�ુ ં અથવા

ઉક્ત િવભાગના તા. ૨૭-૦૪-૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ �ુજરાતી

ન�ુના પ�રિશષ્ટ-‘૪’ �ુજબ�ુ ં પ્રમાણપત્ર. આ�ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર તા.૧/૪/૨૦૧૬ના રોજ અથવા ત્યારબાદ ઈસ્�ુ
થયેલ પરં � ુ સંબિં ધત �હ�રાત માટ� અર� કરવાની છે લ્લી તાર�ખ �ુધીમાં ઈસ્�ુ કરાયેલ હો�ુ ં જોઇએ.
૮. આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ના ઉમેદવારોએ રા�ય સરકારના સામા�જક ન્યાય અને અિધકા�રતા િવભાગના
તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાંક:

ઇ.ડબલ્�ુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ

થી િનયત થયેલ

ન� ૂના

(�ગ્રે�માં Annexure KH અથવા �ુજરાતીમાં પ�રિશષ્ટ-ગ) �ુજબ�ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર.
૯. શાર��રક ર�તે અશકત ઉમેદવારોને સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના ૫�ર૫ત્ર
ક્રમાંક:૫રચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨થી

િનયત

થયેલ

�ુિપ્રન્ટ� ડન્ટ/િસિવલ

સ�ને

આપેલ

તબીબી

પ્રમાણ૫ત્ર.
૧૦. માન્ય રમતગમતની માન્ય સ્પઘાર્ ઓમાં િવ�તા થયા/ભાગ લીઘેલ હોવાના િનયત ન�ુનાના પ્રમાણપત્ર
ઘરાવતા

ઉમેદવારોએ

સામાન્ય

વહ�વટ

િવભાગના

તા.૨૫/૨/૧૯૮૦ના

ઠરાવ

ક્રમાંક:

સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.૨ તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ ક્રમાંક:સીઆરઆર/૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.૨
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તથા સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક:સીઆરઆર/૧૦૯૯/�ુઓ/૪૧૧૦/ગ-૨ તા.૧૮-૪-૨૦૦૧
તેમજ વખતો વખતના સરકારશ્રીના ઠરાવોની જોગવાઈ �ુજબ િનયત કયાર્ �ુજબના સ�ાિઘકાર� પાસેથી
િનયત ન� ૂનામાં મેળવેલ જ�ર� પ્રમાણપત્ર તથા � તે સ્પઘાર્ ના આયોજક દવારા આ૫વામાં આવેલ
પ્રમાણ૫ત્રની નકલ.
૧૧. સરકાર� નોકર�માં હોય તેવા ઉમેદવારોને સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૦૮/૧૧/૧૯૮૯ના ૫�ર૫ત્ર
ક્રમાંક:એફઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ.૨થી િનયત કરવામાં આવેલ ન� ૂનામાં સક્ષમ અિઘકાર� દવારા આ૫વામાં
આવેલ ‘ના વાંઘા પ્રમાણ૫ત્ર’.
૧૨. મા�સૈિનક હોવા �ગે �ડસ્ચા� �ુકની નકલ અને સેવા�ુ ં પ્રમાણ૫ત્ર.
૧૩. નામમાં ફ�રફાર કરાવેલ હોય તો ગેઝેટની / લગ્ન ન�ઘણી પ્રમાણ૫ત્રની નકલ.
૧૪. િવઘવા ઉમેદવારના �કસ્સામાં �ુન:લગ્ન કર� લ નથી તે �ગેની એ�ફડ�િવટ.

� ર�
બાંહઘ
�.ુ ં .............................................................................. ખાતર�� ૂવર્ક �હ�ર ક� �ં ક� (૧) મને કોઇ૫ણ સરકાર� /
અઘર્ સરકાર� / સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ દવારા સરકાર� નોકર� માટ� કયાર� ય ૫ણ ગેરલાયક ઠરાવેલ નથી ક�
માર� ગેરલાયકાતનો સમય ચા�ુ નથી. ઉ૫ર જણાવેલ િવગતો માર� �ણ �ુજબ સાચી છે અને જો તેમાં કોઇ૫ણ
િવગત ખોટ� હશે તો તે �ગે સં�કુ ત પસંદગી સિમિતનો િનણર્ય �િતમ રહ�શે અને તે મને બંઘનકતાર્ છે . (૨) મે
સં�કુ ત પસંદગી સિમિત દવારા અપાયેલ �હ�રાતના બઘા જ િનયમો અને �ુચનાઓ વાંચી છે . આ ઉ૫રાંત �ુ ં
�હ�રાતમાં દશાર્ વેલ શરતોને અ�ુ�૫ પાત્રતા ઘરા�ુ ં �ં.
આ ઉ૫રાંત, જ�ર� પ્રમાણ૫ત્રો પૈક� કોઇ પ્રમાણ૫ત્ર મારા દવારા બીડવામાં આવેલ ન હોય તો, માર� અર� અ� ૂર�
મા�હતીવાળ� ગણીને દફતર� કરવામાં આવશે. આ જોગવાઇની મ� ન�ઘ લીઘેલ છે અને અર� કરવાની / િવગતો
મોકલવાની છે લ્લી તા............. છે , તેની ૫ણ ન�ઘ લીઘેલ છે .

સ્થળ :

ઉમેદવારની સહ�:.....................................

તાર�ખ:

ઉમેદવાર�ુ ં નામ:.......................................
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