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�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ-ગાધંીનગર 

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

 

 મડંળની �.
. (૧) ૧૭૩/૨૦૧૮૧૯ - �પુરવાઇઝર ઇ�� કટર ( સીવીલ ક�� કશન એ�ડ 

ઇ�'ા� કચર )પુ) (૨) �.
. ૧૭૫/૨૦૧૮૧૯ - �પુરવાઇઝર ઇ�� કટર ( ક+િમકલ )પુ), વગ.-૩ 

સવંગ/ની 0થમ તબ4ાની �પધા.6મક લે8ખત પર:;ા અને બી� તબ4ાની કો>?@ટુર 0ોAફસીય�સી 

ટ+�ટ એમ બDંે પર:;ામા ંઉમદેવારોએ મેળવેલ સ@ંGુત Hણુના મેર:Jસ તેમજ ક+ટ+ગર:વાઈઝ ભરવાની 

થતી જNયાના આધાર+ પસદંગી/0િત;ા યાદ:મા ંસમાવવાપાP સભંિવત ઉમદેવારોની યાદ: 0િસQધ 

કર:, યાદ:મા ં �થાન પામેલ ઉમદેવારોના અસલ 0માણપPોની ચકાસણી અR
ુમે તા. ૨૦, ૨૧, 

૨૨/૦૧/૨૦૨૦  ના રોજ કરવામા ંઆવેલ હતી. 

 ઉGત ચકાસણીમા ંક+ટલાક ઉમદેવારો ગેર-હાજર રહ+તા અને ક+ટલાક ઉમદેવારો ગેર-લાયક  

ઠરતા ં પસદંગી/ 0િત;ા યાદ:મા ં સમાવવાપાP ક+ટલાક વV ુ સભંિવત ઉમેદવારોની અસલ 

0માણપPોની ચકાસણી કરવી જWર: બનતા ંઉGત �હ+રાત/સવંગ.ની યાદ:મા ંનીચે દશા.Xયા Yજુબના 

ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. આ ઉમેદવારોના અસલ 0માણપPોની ચકાસણી મડંળની 

કચેર: ખાતે અR
ુમે  ��. ��/��/	�	� 
�� ��. �૯/��/	�	� �� ��� ������      

��-�� �����  રાખેલ છે. [ \ગે ઉમદેવારોને એ?લીક+શનમા ંર]�ટડ. મોબાઇલ નબંર પર સપંક. 

કરવામા ંઆવી રહ+લ છે. તેમ છતા ંકોઇ ઉમેદવારનો સપંક. 0માણપPોની ચકાસણીની તાર:ખ પહ+લા ં

થયેલ ન હોય તો પણ તવેા ઉમદેવાર+ ઉકત ચકાસણીની તાર:ખે અ^કૂ ઉપ`�થત રહ+વાRુ ંરહ+શે. 

0માણપPોની ચકાસણી સમયે ઉમદેવારોએ સાથ ેપોતાની �િત, વયમયા.દા, શૈ;8ણક લાયકાત, 

�હ+રાતમા ંદશા.વેલ જWર: અRભુવ વગેર+ને લગતા અસલ 0માણપPો તેમજ તેની બે-બે ઝેરો; 

નકલો ( 0મા8ણત/�વ0મા8ણત) અને એક પાસપોટ. સાઇઝનો ફોટો લાવવાનો રહ+શે.  

 [ ઉમેદવાર ઉપર વણ.વેલ િનયત તાર:ખે અને સમયે 0માણપPોની ચકાસણી માટ+ ઉપ`�થત 

નહb રહ+ તો તેવા ઉમેદવારને નોકર:ની જWAરયાત નથી તેમ માનીને મડંળ cારા તેઓને કોઇપણ 

0કારની �ણ કયા. વગર આગળની ભરતી 0A
યામાથંી પડતા Yકુવામા ં આવશે. તેમજ તવેા 

ઉમેદવાર ઉકત બનંે કસોટ: - �પધા.6મક લે8ખત કસોટ: અને કો>?@ટુર 0ોAફસીય�સી કસોટ:મા ં

મેળવેલ Hણુના મેર:ટસ આધાર+ પસદંગી/ 0િત;ા યાદ:મા ં �થાન મેળવવાપાP  હશે તો પણ 

તેઓનો હ4 આપોઆપ રદ થયેલ ગણવામા ંઆવશે અને તે સામેની તઓેની કોઇ રeુઆત  fાg 

રાખવામા ંઆવશે નહb. [ની નhધ 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, ગાધંીનગર  

$.%. (�) �()/	����૯ - ������*+� *, �-��� ( ����� �, �-�.� /�,0 

*,1� �-��� 2��) (	) $.%. �(3/	����૯ - ������*+� *, �-��� (�� 4��� 2��), ��� 

��������� ������ ����  5�������� !�� �6���  7��8������ 9�8�  

��. ��/��/	�	�  �����  ��-�� �����  

ADDITIONAL LIST OF CANDIDATES CALLED FOR DOCUMENT VERIFICATION  
FOR THE POST OF SUPERVISOR INSTRUCTOR (CIVIL CONSTRUCTION AND 

INFRASTRUCTURE  GROUP) (ADVT. NO. 173/201819 ) 
VERIFICATION of AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA 

Sr. 

No. 

Roll No. 

Written 

Exam 

Roll No. 

Comp. 

Profi. Exam 

Name Gender 

1 173001052 173000001 A RUTVIBEN MAHESHBHAI BHUVA F 

2 173002249 173000002 A PAYALBA KISHORSINH JADEJA F 

3 173003911 173000004 A JHEEL AMRUTLAL PATEL F 

4 173006004 173000006 A MANSI KARASANBHAI MAKHESANA F 

5 173007397 173000007 A DAMINI BABUBHAI VADGAMA F 

6 173000779 173000018 MAITRYBEN AJITBHAI BAMANIA F 

7 173000998 173000025 BEENA BHARATBHAI SOLANKI F 

8 173001891 173000035 TEJALBEN HIMMATBHAI PATEL F 

9 173003912 173000070 URVI JAYANTILAL TANDEL F 

10 173004070 173000074 NIZAMUDDIN BADRUDDIN MALEK M 

11 173009338 173000161 DAMINIBEN KANUBHAI PARMAR F 

12 173009741 173000168 SARVANG RASAGNABHAI PANDYA M 

13 173010783 173000189 TRISHANABA VANRAJSINH JADEJA F 
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��. �૯/��/	�	�    �����  ��-�� �����  

ADDITIONAL LIST OF CANDIDATES CALLED FOR DOCUMENT VERIFICATION  

FOR THE POST OF SUPERVISOR INSTRUCTOR ( CHEMICAL GROUP)  

(ADVT. NO. 175/201819 ) 
VERIFICATION of AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA 

Sr. 

No. 

Roll No. 

Written 

Exam 

Roll No. 

Comp. 

Profi. Exam 

Name Gender 

1 175001409 175000005 A BHAVIKABEN JAMUBHAI PARMAR F 

2 175000068 175000010 MIHIRKUMAR BHAGAVANDAS PRAJAPATI M 

3 175000225 175000030 PARTH SHANTILAL DESAI M 

4 175000603 175000077 HARPALSINH VIJAYSINH JADEJA M 

5 175001028 175000122 PRAYAG GOPALBHAI TRIVEDI M 

6 175001111 175000131 SHREERAJ HARSHADBHAI PATEL M 

7 175001212 175000139 MANISHABEN GANPATBHAI TARBADA F 

8 175001619 175000182 RIMPALBEN UMESHBHAI DARJI F 

 

ન0ધઃ- 0થમ તબ4ાની ચકાસણીમા ં ક+ટલાક ઉમેદવારો ગેરહાજર/ ગેરલાયક ઠરતા ં

પસદંગી/0િત;ા યાદ: માટ+ iરૂતા લાયક ઉમેદવારો ઉપલjધ ન થતા ંબી� તબ4ામા ંઅસલ 

0માણપPોની ચકાસણી માટ+ જWAરયાત કરતા ંક+ટલાક વધાર+ ઉમદેવારોને બોલાવવામા ંઆવેલ 

છે. તેથી 0માણપPોની ચકાસણીને \તે લાયક ઠર+લ તમામ ઉમેદવારોનો સમાવેશ 

પસદંગી/0િત;ા યાદ:મા ંથઇ જ જશે તેk ુ ંમાની લેવાRુ ંરહ+શે નહb. અને તથેી ઉપર દશા.વેલ 

યાદ:મા ંપોતાના નામના સમાવેશ માPથી કોઇ ઉમદેવાર તેઓનો પસદંગી/0િત;ા યાદ:મા ં

સમાવેશ માટ+નો કોઇ હ4 દાવો કર: શકશે નહb.  

 

 

2થળ: ગાધંીનગર                                                

તા. ૧૨/૦૧/૨૦૨૧                                    

 
સ6ચવ 

�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ                                                                  

ગાધંીનગર 

 

 


