ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ-ગાંધીનગર
જ
અસલ
મંડળની

માણપ ોની ચકાસણી માટની અગ યની "હરાત

. . ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ - ટકનીકલ આસી ટ ટ, વગ-૩ સંવગની

પધા'મક લે)ખત પર,-ા અને બી

તબ#ાની કો012ુટર

થમ તબ#ાની

ો4ફસીય સી ટ ટ એમ બં8ે પર,-ામાં

ઉમેદવારોએ મેળવેલ સં2;ુ ત <ુણના મેર,>સ તેમજ કટગર,વાઈઝ ભરવાની થતી જCયાના આધાર
પસંદગી/ િત-ા યાદ,માં સમાવવાપાE સંભિવત ઉમેદવારોની યાદ,
પામેલ ઉમેદવારોના અસલ

િસFધ કર,, યાદ,માં થાન

માણપEોની ચકાસણી તા. ૨૯/૧૨/૨૦૨૦ ના રોજ કરવામાં આવેલ

હતી.
ઉ;ત ચકાસણીમાં કટલાક ઉમેદવારો ગેર-હાજર રહતા અને કટલાક ઉમેદવારો ગેર-લાયક
ઠરતાં પસંદગી/

િત-ા યાદ,માં સમાવવાપાE કટલાક વJુ સંભિવત ઉમેદવારોની અસલ

માણપEોની ચકાસણી કરવી જKર, બનતાં ઉ;ત

હરાત/સંવગની યાદ,માં નીચે દશાMયા Nુજબના

ઉમેદવારનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે . આ ઉમેદવારના અસલ
કચેર, ખાતે

.

/

/

માણપEોની ચકાસણી મંડળની
રાખેલ છે . P Qગે

-

ઉમેદવારોને એ1લીકશનમાં રR ટડ મોબાઇલ નંબર પર સંપક કરવામાં આવી રહલ છે . તેમ છતાં
કોઇ ઉમેદવારનો સંપક

માણપEોની ચકાસણીની તાર,ખ પહલાં ન થાય તો પણ તેવા ઉમેદવાર

ઉકત ચકાસણીની તાર,ખે અT ૂક ઉપV થત રહવાWુ ં રહશે.

માણપEોની ચકાસણી સમયે ઉમેદવાર

સાથે પોતાની

િત, વયમયાદા, શૈ-)ણક લાયકાત,

હરાતમાં દશાવેલ જKર, અWુભવ વગેરને

લગતા અસલ

માણપEો તેમજ તેની બે-બે ઝેરો- નકલો (

મા)ણત/ વ મા)ણત) અને એક

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો લાવવાનો રહશે.
P ઉમેદવાર ઉપર વણવેલ િનયત તાર,ખે અને સમયે

માણપEોની ચકાસણી માટ ઉપV થત

નહ\ રહ તો તેવા ઉમેદવારને નોકર,ની જK4રયાત નથી તેમ માનીને મંડળ ]ારા તેઓને કોઇપણ
કારની

ણ કયા વગર આગળની ભરતી

4 યામાંથી પડતા Nુકવામાં આવશે. તેમજ તેવા

ઉમેદવાર ઉકત બંને કસોટ, - પધા'મક લે)ખત કસોટ, અને કો012ુટર
મેળવેલ <ુણના મેર,ટસ આધાર પસંદગી/

ો4ફસીય સી કસોટ,માં

િત-ા યાદ,માં થાન મેળવવાપાE

હશે તો પણ

તેઓનો હ# આપોઆપ રદ થયેલ ગણવામાં આવશે અને તે સામેની તેઓની કોઇ ર_ુઆત `ાa
રાખવામાં આવશે નહ\. Pની નbધ લેવા પણ જણાવવામાં આવે છે .

Page 1 of 2

!"ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, %લોક નં. ૨, પહલો માળ, કમ(યોગી ભવન, િનમા(ણ ભવનની
જ
પાછળ, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર

#.$.
*

%૯/

' ૯ + , .

(

) ,

./

/

-

ADDITIONAL LIST OF CANDIDATES CALLED FOR DOCUMENT VERIFICATION
FOR THE POST OF TECHNICAL ASSISTANT (ADVT. NO. 149/201819 )
VERIFICATION of AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA

Sr.
No.

Roll No.
Written
Exam

1

149000420

ન0ધઃ-

થમ

Roll No.
Comp.
Profi. Exam

Name

Gender

149000004 JAYMIN JITENDRA DAVE

તબ#ાની

ચકાસણીમાં

કટલાક

ઉમેદવારો

M

ગેરહાજર/

પસંદગી/ િત-ા યાદ, માટ c ૂરતા લાયક ઉમેદવારો ઉપલdધ ન થતાં બી

ગેરલાયક

ઠરતાં

તબ#ામાં અસલ

માણપEોની ચકાસણી માટ એક વJુ ઉમેદવારને બોલાવવામાં આવેલ છે . તેથી
માણપEોની ચકાસણીને Qતે લાયક ઠરલ તમામ ઉમેદવારોનો સમાવેશ પસંદગી/ િત-ા
યાદ,માં થઇ જ જશે તેe ુ ં માની લેવાWુ ં રહશે નહ\. અને તેથી યાદ,માં પોતાના નામના સમાવેશ
માEથી કોઇ ઉમેદવાર તેઓનો પસંદગી/ િત-ા યાદ,માં સમાવેશ માટનો કોઇ હ# દાવો કર,
શકશે નહ\.

2થળ: ગાંધીનગર

સ8ચવ

તા. ૦૫/૦૩/૨૦૨૧

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
જ
ગાંધીનગર
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