
�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ-ગાધંીનગર 

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

 મડંળની �.
. ૬૭/૨૦૧૬૧૭,  િસનીયર સવ�યર, વગ�-૩ ની �થમ તબ ાની 

"પધા�%મક લે)ખત પર+,ા અને બી� તબ ાની કો/01ટુર �ો4ફસીય6સી ટ7"ટ એમ બ9ં ે

પર+,ામા ંઉમેદવારોએ મેળવેલ <ણુના મેર+>સ તમેજ ક7ટ7ગર+વાઈઝ ભરવાની થતી જCયાના 

આધાર7 પસદંગી/�િત,ા યાદ+મા ંસમાવવાપાE સભંિવત ઉમેદવારોની યાદ+ �િસFધ કર+, 

યાદ+મા ં"થાન પામેલ ઉમેદવારોના અસલ �માણપEોની ચકાસણી તા. ૦૨/૦૫/૨૦૧૭ થી 

તા. ૦૪/૦૫/૨૦૧૭  દર/યાન કરવામા ંઆવલે હતી. 

 ઉKત ચકાસણીમા ં ક7ટલાક ઉમેદવારો ગરે-હાજર રહ7તા ં /ગેરલાયક ઠરતા ં

પસદંગી/�િત,ા યાદ+મા ં સમાવવાપાE વM ુ ક7ટલાક સભંિવત ઉમદેવારોન ે અસલ 

�માણપEોની ચકાસણી માટ7 બોલાવવા જNર+ બનતા ંતા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ �િસO 

કરવામા ં આવેલ ઉKત �હ7રાત/સવંગ�ની યાદ+મા ં નીચે દશા�Qયા Rજુબના વM ુ Sુલ-૧૯ 

ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામા ં આવેલ છે. ઉકત ઉમેદવારોના અસલ �માણપEોની 

ચકાસણી માટ7 તા. ૨૯/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ બપોરના ૧૩-૩૦ કલાક7 મડંળની કચેર+ ખાતે 

ઉપV"થત રહ7વાW ુ ં રહ7શે. િનયત તાર+ખ- સમયે ઉપV"થત રહ7વાની Xચુના અલગથી 

આપવામા ંઆવેલ છે તમે છતા ંતેવી Xચુનાઓ િનયત તાર+ખ પહ7લા ંમળેલ ન હોય તો પણ 

ઉમેદવારોએ િનયત તાર+ખ-સમય ેઅZકૂ હાજર રહ7વાW ુ ંરહ7શે.  

Sr. 

No. 

Roll No. 
Written 
Exam 

Roll No. 
Comp. 

Profi. Test 
Name Gender 

1 67001015 67000016 Mr. HIRENKUMAR PRAVINKUMAR PUROHIT M 

2 67001171 67000022 Mr. RAKESH ISHWARLALBHAI ADROJA M 

3 67002741 67000050 Mr. NIKETKUMAR LABHUBHAI MAKWANA M 

4 67003109 67000058 Ms. HELI RAJESHKUMAR MODH F 

5 67004822 67000091 Mr. ARPAN DAHYABHAI ACHARYA M 

6 67006310 67000110 Mr. PRADIPKUMAR PRAHLADBHAI PATEL M 

7 67006381 67000112 Mr. JAYDIPSINH RAMANJI THAKOR M 

8 67008675 67000141 Mr. ASHWINKUMAR RANCHHODBHAI GOHIL M 

9 67009653 67000157 Mr. JAYESHBHAI SUDHIRKUMAR PRAJAPATI M 

10 67010225 67000171 Mr. GAUTAMKUMAR DALPATBHAI VAGHELA M 

11 67011608 67000198 Mr. KISHANKUMAR PRAVINKUMAR PATEL M 



12 67012450 67000218 Mr. DHAVAL PRAHELADBHAI PATEL M 

13 67013241 67000234 Mr. JAYSUKH VALJI BHAI MER M 

14 67013886 67000243 Ms. KHUSHBUBEN PARSOTTAMBHAI PATEL F 

15 67014193 67000248 Mr. JEMISHKUMAR PRAVINBHAI SAVANI M 

16 67014570 67000255 Mr. PRASHANT PRAKASHCHANDRA JOSHI M 

17 67014580 67000256 Ms. KINJAL JAGDISHBHAI PAREKH F 

18 67016519 67000289 Ms. MANSI HARSHADBHAI UPADHYAY F 

19 67017954 67000313 Ms. LEENA MAHESHBHAI HOLANI F 

 

 ન<ધઃ- (૧)   �" ]તુ યાદ+મા,ં ઉમેદવારોએ �થમ તબ ાની " પધા�%મક લ)ેખત પર+,ા તેમજ 

બી� તબ ાની કો/01ટુર �ો4ફસીય6સી ટ7"ટ- એમ બનંે પર+,ામા ંમેળવેલ <ણુના 

મેર+ટસ અને ક7ટ7ગર+ વાઇઝ ભરવાની થતી જCયાની િવગતોના આધાર7 પસદંગી/ 

�િત,ા યાદ+મા ંસમાવવાપાE  સભંિવત ઉમદેવારોનો સમાવેશ કરવમા ંઆવલે છે.   

(૨)  ઉપર દશા�વલે યાદ+મા ં સમાવેશ થયલે ઉમદેવારના અસલ �માણપEોની 

ચકાસણીને _તે લાયક ઠર7લ ઉમેદવારોની સં̀ યા અન ે�હ7રાતમા ંદશા�વેલ ક7ટ7ગર+ 

વાઇઝ ભરવાની થતી જCયાઓની િવગતો Fયાને લઇ ઉમેદવારોએ "પધા�%મક લે)ખત 

કસોટ+મા ંમળેવેલ <ણુના મેર+ટસ આધાર7 આધાર7 પસદંગી/ �િત,ા યાદ+ તમેજ 

નોન િસલેકટ7ડ ઉમેદવારોW ુ ંપ4રણામ તયૈાર કર+ �િસO કરવામા ંઆવશ.ે 

(૩) ઉમેદવાર, ઉપર દશા�વલે યાદ+મા ં પોતાના નામના સમાવેશ માEથી તેઓનો 

પસદંગી/ �િત,ા યાદ+મા ંસમાવશે માટ7નો કોઇ હ  દાવો કર+ શકશ ેનહc. 

(૪) ઉમેદવારોએ નીચે દશા@વેલ �માણપ�ોની અસલ તેમજ બે-બે ઝેરોC નકલો સાથે 

લાવવની રહ�શે. 
 

(૧) જ6 મ તાર+ખના dરુાવા માટ7ઃ-  

  - શાળા છોડયાનો દાખલો   

  - ધોરણ - ૧૦  અને  ૧૨ Wુ ં�માણપE fમા ંજ6 મ તાર+ખ હોય. 

(૨) �હ7રાતમા ં વણ�વેલ  શ,ૈ)ણક લાયકાત પૈક+ની આપે ઓન-લાઇન અરgપEકમા ં

દશા�વલે આપની શૈ,)ણક લાયકાત _ગેની છેhલા વષ�/ સેમે"ટરની માક�શીટ અને 

�માણપE 

(૩)     બે પાસપોટ� સાઇઝના ફોટા   



(૪)     આઇ.ડ+. jફુ       

(૫) અનામત ઉમેદવારોએ �િત _ગેનો દાખલો. 

(૬) S.E.B.C. ઉમેદવારોએ �િત _ગેWુ ં�માણપE તેમજ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી 

  તા. ૨૦/૦૬/૨૦૧૬ દર/ યાન ઇ" 1 ૂથયેલ નાણાકં+ય વષ� ૨૦૧૫-૧૬ Wુ ં           

  નોન- 4
િમલેયર �માણપE.  

(૭) કો/01ટુરની �ણકાર+ _ગેWુ ં(CCC)  �માણપE. 

(૮) વM ુઅl યાસ કયm હોય તો છેhલા વષ�Wુ ં�માણપE અને માક�શીટ. 

(૯) માg. સૈિનક ઉમદેવારોએ 4ડ" ચાn oકુ. 

(૧૦) િવકલાગં ઉમેદવારોએ સ,મ અિધકાર+Wુ ં�માણપE.  

 
 

" થળઃ  ગાધંીનગર                સ)ચવ 

તાર+ખઃ  ૨૭/૦૯/૨૦૧૭            <જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ,   

                 ગાધંીનગર 
 

 


