
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર 

મડંળની જા.ક્ર. (1) ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯- સપુરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (મમકેનીકલ ગ્રપુ) (2) જા.ક્ર. 

૧૭૦/૨૦૧૮૧૯- સપુરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રક્ટર (ઇલેકરીકલ ગ્રપુ), (3)  જા.ક્ર. ૧૭૪/૨૦૧૮૧૯, 

સપુરવાઇઝર ઇન્સ્ટ્રકટર (ઓટોમોબાઇલ ગ્રપુ), વર્ગ-૩ સવંર્ોની પ્રથમ તબક્કાની 

્પર્ાગત્મક લેખિત કસોટી તેમજ જાન્સ્ટયઆુરી- ૨૦૨૦ તેમજ ડડસેમ્બર -૨૦૨૦ દરમ્યાન  

યોજવામા ંઆવેલ બીજા તબક્કાની કોમ્્યટુર પ્રોડિસીયન્સ્ટસી ટે્ટ- એમ બનંે કસોટીઓમા ં

ઉમેદવારોએ મેળવલે ગણુના મરેીટસ આર્ારે પસદંર્ી/ પ્રમતક્ષા યાદીમા ંસમાવવાપાત્ર 

સભંમવત ઉમેદવારો કે જેઓને અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે  બોલાવવાના થાય છે 

તેવા ઉમેદવારોની જાહરેાત - સવંર્ગવાર મવર્તો - યાદી (બેઠક ક્રમાનસુાર) નીચે આપલે 

લીન્સ્ટ ક િાઇલ પર મકૂવામા ં આવેલ છે. જે જોઇ લેવા સબંમંર્ત ઉમેદવારોને આથી 

જણાવવામા ંઆવે છે.  

૧.    જા.ક્ર.  ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ ર્ક્્ર ( મમકેનીકલ ગ્રુપ), (અહીં મક્લક કરો) 

૨.    જા.ક્ર.  ૧૭૦/૨૦૧૮૧૯- સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ ર્ક્્ર (ઇલેક ર્ ીકલ ગ્રુપ),   (અહીં મક્લક કરો) 

૩.   જા.ક્ર. ૧૭૪/૨૦૧૮૧૯ - સુપરવાઇઝર ઇન્સ્ટ ર્ક્્ર (ઓ્ોમોબાઇલ ગ્રુપ), (અહીં મક્લક કરો) 

 

     ઉકત સવંર્ોના ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેનો મવર્તવાર 
કાયગક્રમ હવે પછી જાહરે કરવામા ંઆવશે.  

 અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેના સભંમવત ઉમેદવારોની ઉકત યાદી સદંભ ે
ઉમેદવારોએ નીચે દશાગવ્યા મજુબની સચુનાઓ ધ્યાને લવેાની રહશેે.  

સૂચનાઓઃ-  

 (૧)   પ્ર્ તતુ યાદીમા,ં ઉમેદવારોએ પ્રથમ તબક્કાની ્ પર્ાગત્મક લેખિત પરીક્ષા અને બીજા 
તબક્કાની કોમ્્યટુર પ્રોડિસીયન્સ્ટસી ટે્ટ- એમ બનંે પરીક્ષામા ંમેળવેલ ગણુના મેરીટસ 
આર્ારે કેટેર્રી વાઇઝ પસદંર્ી/ પ્રમતક્ષા યાદીમા ંસમાવવાપાત્ર  સભંમવત ઉમેદવારો કે 
જેઓન ેઅસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સારૂ બોલાવવાના થાય છે તેવા ઉમેદવારોનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.  

(૨)  ઉપર દશાગવેલ યાદીમા ંસમાવેશ થયલે ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીને 
અંતે લાયક ઠરેલ ઉમદેવારોની સખં્યા અને જાહરેાતમા ંદશાગવેલ કેટેર્રી વાઇઝ ભરવાની 
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થતી જગ્યાઓની મવર્તો ધ્યાને લઇ ઉમેદવારોએ ઉકત બનંે પરીક્ષામા ંમેળવેલ એકમત્રત 
ગણુના મેરીટસ આર્ારે પસદંર્ી/ પ્રમતક્ષા યાદી તૈયાર કરી પ્રમસદ્ધ કરવામા ંઆવશે. 

(૩)   ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી પણૂગ થયા બાદ આિરી પડરણામ પ્રમસદ્ધ 
થયેથી ્ પર્ાગત્ મક લેખિત કસોટીમા ંઉપમ્ થત રહલે તમામ ઉમેદવારોએ મેળવેલ માકગસની 
મવર્તો મડંળની વેસાઇટ પરથી જોઇ શકાશે. તેથી આિરી પડરણામ પ્રમસદ્ધ થયા પહલેા ં 
માકગસ જાણવા અંરે્ની કોઇ રજુઆત ધ્ યાને લેવામા ંઆવશે નહીં જેની તમામ ઉમેદવારોએ 
જરૂરી નોંર્ લેવી. 

(૪)  ઉમેદવાર, ઉપર દશાગવેલ યાદીમા ંપોતાના નામના સમાવેશ માત્રથી તેઓનો પસદંર્ી/ 
પ્રમતક્ષા યાદીમા ંસમાવેશ માટેનો કોઇ હક્ક દાવો કરી શકશે નહીં. 

 
 

 

્ થળઃ   ર્ારં્ીનર્ર  

 

સખચવ 

તારીિઃ  ૦૪/૦૧/૨૦૨૧ ગજુરાત ર્ૌણ સેવા પસદંર્ી મડંળ,  ર્ારં્ીનર્ર  

 


