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�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ-ગાધંીનગર 

અસલ �માણપ�ોની ચકાસણી માટ�ની અગ યની "હ�રાત 
 

 

 મડંળની �.
. ૧૭૬/૨૦૧૮૧૯ - �પુરવાઇઝર ઇ���કટર ( "લા�ટ$ક %પુ), વગ(-૩ 

સવંગ+ની ,થમ તબ0ાની �પધા(2મક લે4ખત પર$6ા અને બી� તબ0ાની કો9":ટુર ,ો;ફસીય�સી 

ટ>�ટ એમ બ@ંે પર$6ામા ંઉમદેવારોએ મેળવેલ સ:ંCુત Dણુના મેર$Fસ તેમજ ક>ટ>ગર$વાઈઝ ભરવાની 

થતી જJયાના આધાર> પસદંગી/,િત6ા યાદ$મા ંસમાવવાપાM સભંિવત ઉમદેવારોની યાદ$ ,િસNધ 

કર$, યાદ$મા ં �થાન પામેલ ઉમદેવારોના અસલ ,માણપMોની ચકાસણી અP
ુમે તા. 

૨૩/૦૧/૨૦૨૦  અને તા. ૧૬/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ હતી. 

 ઉCત ચકાસણીમા ંક>ટલાક ઉમદેવારો ગેર-હાજર રહ>તા અને ક>ટલાક ઉમદેવારો ગેર-લાયક  

ઠરતા ં પસદંગી/ ,િત6ા યાદ$મા ં સમાવવાપાM ક>ટલાક વS ુ સભંિવત ઉમેદવારોની અસલ 

,માણપMોની ચકાસણી કરવી જTર$ બનતા ંઉCત �હ>રાત/સવંગ(ની યાદ$મા ંનીચે દશા(Vયા Wજુબના 

ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. આ ઉમેદવારોના અસલ ,માણપMોની ચકાસણી મડંળની 

કચેર$ ખાતે ��. �૯/��/�	�	 
� �� ����
� ��-		 ����� રાખેલ છે. Y Zગે 

ઉમેદવારોને એ"લીક>શનમા ંર[�ટડ( મોબાઇલ નબંર પર સપંક( કરવામા ંઆવી રહ>લ છે. તેમ છતા ં

કોઇ ઉમેદવારનો સપંક( ,માણપMોની ચકાસણીની તાર$ખ પહ>લા ં થયેલ ન હોય તો પણ તેવા 

ઉમેદવાર> ઉકત ચકાસણીની તાર$ખે અ\કૂ ઉપ^�થત રહ>વાPુ ંરહ>શ.ે ,માણપMોની ચકાસણી સમય ે

ઉમેદવારોએ સાથે પોતાની �િત, વયમયા(દા, શૈ64ણક લાયકાત, �હ>રાતમા ંદશા(વેલ જTર$ અPભુવ 

વગેર>ને લગતા અસલ ,માણપMો તેમજ તેની બે-બે ઝેરો6 નકલો ( ,મા4ણત/�વ,મા4ણત) અને 

એક પાસપોટ( સાઇઝનો ફોટો લાવવાનો રહ>શ.ે  

 Y ઉમેદવાર ઉપર વણ(વેલ િનયત તાર$ખે અને સમયે ,માણપMોની ચકાસણી માટ> ઉપ^�થત 

નહa રહ> તો તેવા ઉમેદવારને નોકર$ની જT;રયાત નથી તેમ માનીને મડંળ bારા તેઓને કોઇપણ 

,કારની �ણ કયા( વગર આગળની ભરતી ,;
યામાથંી પડતા Wકુવામા ં આવશે. તેમજ તવેા 

ઉમેદવાર ઉકત બનંે કસોટ$ - �પધા(2મક લે4ખત કસોટ$ અને કો9":ટુર ,ો;ફસીય�સી કસોટ$મા ં

મેળવેલ Dણુના મેર$ટસ આધાર> પસદંગી/ ,િત6ા યાદ$મા ં �થાન મેળવવાપાM  હશે તો પણ 

તેઓનો હ0 આપોઆપ રદ થયેલ ગણવામા ંઆવશે અને તે સામેની તઓેની કોઇ રdુઆત  eાf 

રાખવામા ંઆવશે નહa. Yની નgધ લવેા પણ જણાવવામા ંઆવે છે.  
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�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, %લોક ન.ં ૨, પહ�લો માળ, કમ(યોગી ભવન, 

િનમા(ણભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર  

".#. �$%/�	�&�૯ - ������'(� ')��*��� (,������ -��), ��� �������
� 

������ ����  /������
� ��� �0���  1��2����
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LIST OF CANDIDATES CALLED FOR DOCUMENT VERIFICATION (Additional List) 

FOR THE POST OF SUPERVISOR INSTRUCTOR ( PLASTIC GROUP)  

(ADVT. NO. 176/201819 ) 
VERIFICATION of AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA 

Sr. 

No. 

Roll No. 

Written 

Exam 

Roll No. 

Comp. 

Profi. Exam 

Name Gender 

1 176000035 176000003 PARTH VASANTKUMAR GONDALIYA M 

2 176000159 176000012 PAVAN SHIVA RAO M 
 

ન0ધઃ- ,થમ તબ0ાની ચકાસણીમા ં ક>ટલાક ઉમેદવારો ગેરહાજર/ ગેરલાયક ઠરતા ં

પસદંગી/,િત6ા યાદ$ માટ> hરૂતા લાયક ઉમેદવારો ઉપલiધ ન થતા ંબી� તબ0ામા ંઅસલ 

,માણપMોની ચકાસણી માટ> જT;રયાત કરતા ંક>ટલાક વધાર> ઉમદેવારોને બોલાવવામા ંઆવેલ 

છે. તેથી ,માણપMોની ચકાસણીને Zતે લાયક ઠર>લ તમામ ઉમેદવારોનો સમાવેશ 

પસદંગી/,િત6ા યાદ$મા ંથઇ જ જશે તેj ુ ંમાની લેવાPુ ંરહ>શે નહa. અને તથેી ઉપર દશા(વેલ 

યાદ$મા ંપોતાના નામના સમાવેશ માMથી કોઇ ઉમદેવાર તેઓનો પસદંગી/,િત6ા યાદ$મા ં

સમાવેશ માટ>નો કોઇ હ0 દાવો કર$ શકશે નહa.  

 

2થળ: ગાધંીનગર                                                

તા. ૧૮/૧૨/૨૦૨૦                                    

 
સ7ચવ 

�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ                                                                  

ગાધંીનગર 

 

 


