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ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ-ગાધંીનગર 

અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેની અગત્યની જાહરેાત 
 

 

 મડંળની જા.ક્ર. ૧૮૨/૨૦૧૯૨૦ – ચીફ ઓફીસર, વર્ગ-૩ સવંર્ગની પ્રથમ તબક્કાની 
સ્પર્ાગત્મક લેખિત પરીક્ષા અને બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યટુર પ્રોફફસીયન્સી ટેસ્ટ એમ બનં્ને પરીક્ષામા ં
ઉમેદવારોએ મેળવેલ સયંકુ્ત ગણુના મેરીટ્સ તેમજ કેટેર્રીવાઈઝ ભરવાની થતી જગ્યાના આર્ારે 
પસદંર્ી/પ્રતતક્ષા યાદીમા ંસમાવવાપાત્ર સભંતવત ઉમેદવારોની યાદી પ્રતસધ્ર્ કરી, યાદીમા ંસ્થાન 
પામેલ ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી તા. ૩૦/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ કરવામા ં
આવેલ હતી. 

 ઉક્ત ચકાસણીના ંઅંતે પસદંર્ી/પ્રતતક્ષા યાદીમા ં કેટેર્રીવાઈઝ સમાવવાપાત્ર ઉમેદવારો 
ઉપલબ્ર્ ન થતા ંકેટલાક વધ ુસભંતવત ઉમેદવારોની અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી કરવી જરૂરી 
બનતા ંઉક્ત જાહરેાત/સવંર્ગની યાદીમા ંનીચે દર્ાગવ્યા મજુબના ઉમેદવારોનો સમાવેર્ કરવામા ં

આવેલ છે. આ ઉમેદવારોના અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી મડંળની કચેરી િાતે તા. 
૧૦/૦૩/૨૦૨૧ના રોજ સવારના ૧૨-૦૦ કલાકે રાિેલ છે. જે અંર્ે ઉમેદવારોન ે
એ્લીકેર્નમા ં રજીસ્ટડગ મોબાઇલ નબંર પર સપંકગ કરવામા ં આવી રહલે છે. તેમ છતા ં કોઇ 
ઉમેદવારનો સપંકગ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીની તારીિ પહલેા ં થયેલ ન હોય તો પણ તેવા 
ઉમેદવારે ઉકત ચકાસણીની તારીિે અચકૂ ઉપસ્સ્થત રહવેાનુ ંરહરેે્. પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે 
ઉમેદવારોએ સાથે પોતાની જાતત, વયમયાગદા, ર્ૈક્ષખણક લાયકાત, વર્ેરેને લર્તા અસલ 
પ્રમાણપત્રો તેમજ તેની એક  ઝેરોક્ષ નકલ ( પ્રમાખણત/સ્વપ્રમાખણત) અન ેએક પાસપોટગ સાઇઝનો 
ફોટો લાવવાનો રહરે્ે.   

 જે ઉમેદવાર ઉપર વણગવેલ તનયત તારીિે અને સમયે પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે 
ઉપસ્સ્થત નહીં રહ ેતો તવેા ઉમેદવારને નોકરીની જરૂફરયાત નથી તેમ માનીને મડંળ દ્વારા તેઓને 
કોઇપણ પ્રકારની જાણ કયાગ વર્ર આર્ળની ભરતી પ્રફક્રયામાથંી પડતા મકુવામા ંઆવરે્. તેમજ 
તેવા ઉમેદવાર ઉકત બનંે કસોટી - સ્પર્ાગત્મક લેખિત કસોટી અને કોમ્પ્યટુર પ્રોફફસીયન્સી 
કસોટીમા ંમેળવેલ ગણુના મેરીટસ આર્ારે પસદંર્ી/ પ્રતતક્ષા યાદીમા ંસ્થાન મેળવવાપાત્ર  હર્ે તો 
પણ તેઓનો હક્ક આપોઆપ રદ થયેલ ર્ણવામા ંઆવરે્ અને તે સામેની તેઓની કોઇ રજુઆત  
ગ્રાહ્ય રાિવામા ંઆવર્ે નહીં. જેની નોંર્ લેવા પણ જણાવવામા ંઆવે છે.  
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પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટેનુ ંસ્થળઃ-  
ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, બ્લોક ન.ં ૨, પહલેો માળ, કમમયોગી ભવન, નનમામણ 
ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦ એ, ગાધંીનગર  

જા.ક્ર. ૧૮૨/૨૦૧૯૨૦ – ચીફ ઓફીસર, વગમ –૩ મા ંપ્રમાણપત્રોની ચકાસણી 
માટે બોલાવવાના થતા વધારે ઉમેદવારોની યાદી  

LIST OF CANDIDATES CALLED FOR DOCUMENT VERIFICATION (Additional List) 
FOR THE POST OF CHIEF  OFFICER  CLASS - 3 

(ADVT. NO. 182/201920 ) 
VERIFICATION of AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA 

Sr. 

No. 

Roll No. 

Written 

Exam 

Roll No. 

Comp. 

Profi. Exam 

Name Gender 

1 182008534 182000038 Mr. NITIN  RAVJIBHAI  KORAT  M 

2 182002406 182000008 Ms. MEGHANA  JANAKBHAI  DHARAIYA F 
 

નોંધઃ- પ્રથમ તબક્કાની ચકાસણીમા ં  પસદંર્ી/પ્રતતક્ષા યાદીમા ં કેટેર્રીવાઈઝ સમાવવાપાત્ર 
ઉમેદવારો ઉપલબ્ર્ ન થતા ં કેટલાક વધ ુ સભંતવત ઉમેદવારોને બીજા તબક્કામા ં અસલ 
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે જરૂફરયાત કરતા ં કેટલાક વર્ારે ઉમેદવારોને બોલાવવામા ં
આવેલ છે. તેથી પ્રમાણપત્રોની ચકાસણીને અંતે લાયક ઠરેલ તમામ ઉમેદવારોનો સમાવેર્ 
પસદંર્ી/પ્રતતક્ષા યાદીમા ં થઇ જ જરે્ તેવુ ં માની લેવાનુ ં રહરેે્ નહીં. અને તેથી ઉપર 
દર્ાગવેલ યાદીમા ંપોતાના નામના સમાવેર્ માત્રથી કોઇ ઉમેદવાર તેઓનો પસદંર્ી/પ્રતતક્ષા 
યાદીમા ંસમાવેર્ માટેનો કોઇ હક્ક દાવો કરી ર્કર્ ેનહીં.  

 

 
સ્થળ: ગાધંીનગર                                                     
તા. ૦૫/૦૩/૨૦૨૧                                      

 
સચચવ 

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ                                                                    
ગાધંીનગર 

 
 


