
જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ-ગાધંીનગર 

અસલ માણપ ોની ચકાસણી માટની અગ યની હરાત 
 

 મડંળની . . (૧) ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭ - ઇલેક કલ સબ ઇ પકેટર (૨) ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ - 

ુનીયર ફામાસી ટ (૩) ૧૦૮/૨૦૧૬૧૭ - નસ  સવંગ ની થમ તબ ાની પધા મક લે ખત 

પર ા અને બી  તબ ાની કો ટુર ો ફસીય સી ટ ટ એમ બં  ેપર ામા ંઉમદેવારોએ મેળવેલ 

સં ુ ત ણુના મરે સ તેમજ કટગર વાઈઝ ભરવાની થતી જ યાના આધાર પસદંગી/ િત ા 

યાદ મા ંસમાવવાપા  સભંિવત ઉમેદવારોની યાદ  િસ ધ કર , યાદ મા ં થાન પામેલ ઉમેદવારોના 

અસલ માણપ ોની ચકાસણી અ ુ મ ે તા. ૦૧/૧૧/૨૦૧૮, તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ તથા તા. 

૨૬/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ કરવામા ંઆવેલ હતી. 

 ઉ ત ચકાસણીમા ંકટલાક ઉમેદવારો ગરે-હાજર રહતા અન ેકટલાક ઉમેદવારો ગરે-લાયક  

ઠરતા ંપસદંગી/ િત ા યાદ મા ંસમાવવાપા  કટલાક વ  ુસભંિવત ઉમેદવારોનો સમાવેશ કર  

તેઓના  અસલ માણપ ોની ચકાસણી કરવી જ ર  બનતા ંઉ ત હરાત/સવંગની યાદ મા ંનીચે 

દશા યા જુબના ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. આ ઉમદેવારોના અસલ માણપ ોની 

ચકાસણી માટ મડંળ તરફથી ટ લફોિનક ચૂના મળેથી ચૂના સુારની તાર ખ/ સમયે મડંળની 

કચેર  ખાત ે િત, વયમયાદા, શૈ ણક લાયકાત વગરેન ેલગતા અસલ માણપ ો તમેજ તનેી બ ે

ઝરેો  નકલો ( મા ણત/ વ મા ણત) સાથે ઉપ થત રહવા  ુરહશે.    

LIST OF CANDIDATES CALLED FOR DOCUMENT VERIFICATION (Second Round) 

FOR THE POST OF NURSE   (ADVT. NO. 108/201617 ) 

VERIFICATION of AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA 

Sr. 
No. 

Roll No. 
Written 

Exam 

Roll No. 
Comp. 

Profi. Exam 

Name Gender 

1 108005461 110000026  ALPA PRAVINBHAI SONDARVA F 

2 108000292 110000003  PARITA JESINGBHAI ZALA F 

 

LIST OF CANDIDATES CALLED FOR DOCUMENT VERIFICATION (Second Round) 

FOR THE POST OF JUNIOR PHARMACIST   (ADVT. NO. 119/201617 ) 

VERIFICATION of AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA 

Sr. 
No. 

Roll No. 
Written 

Exam 

Roll No. 
Comp. 

Profi. Exam 

Name Gender 

1 119004432 119000111 KINJAL KANUBHAI NAYEE F 



LIST OF CANDIDATES CALLED FOR DOCUMENT VERIFICATION (Second Round) 

FOR THE POST OF ELECTRICAL SUB INSPECTOR   (ADVT. NO. 125/201617 ) 

VERIFICATION of AGE, QUALIFICATION, CASTE AND ALL OTHER ELIGIBILITY CRITERIA 

Sr. 
No. 

Roll No. 
Written 

Exam 

Roll No. 
Comp. 

Profi. Exam 

Name Gender 

1 125007189 125000070 PUNAMBEN MUKESHBHAI PATEL F 

 

ન ધઃ- (૧)     તુ યાદ મા,ં ઉમદેવારોએ થમ તબ ાની  પધા મક લે ખત પર ા તેમજ બી  
તબ ાની કો ટુર ો ફસીય સી ટ ટમા ંમેળવેલ ણુના મેર ટસ અન ેકટગર વાઈઝ ભરવાની 
થતી જ યાની િવગતોન ેઆધાર પસદંગી/ િત ા યાદ મા ંસમાવવાપા  સભંિવત ઉમેદવારોનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે.   

(૨)      ઉપર દશાવેલ યાદ મા ંસમાવશે થયેલ ઉમેદવારોના અસલ માણપ ોની ચકાસણીને તે 
લાયક ઠરલ ઉમદેવારોની સ ં યા અને હરાતમા ંદશાવેલ કટગર  વાઇઝ ભરવાની થતી 
જ યાઓની િવગતો યાને લઇ ઉમેદવારોએ પધા મક લે ખત કસોટ મા ંમેળવેલ ણુના મેર ટસ 
આધાર પસદંગી/ િત ા યાદ  તેમજ નોન િસલકેટડ ઉમદેવારો ુ ંપ રણામ તૈયાર કર  િસ  
કરવામા ંઆવશે.  

(૩)     ઉમદેવાર, ઉપર દશાવેલ યાદ મા ંપોતાના સમાવેશ મા થી તેઓનો પસદંગી/ િત ા 
યાદ મા ંસમાવેશ માટનો કોઇ હ  દાવો કર  શકશે નહ .  

(૪)    ઉપર દશાવેલ યાદ મા ંસમાવશે થયેલ ઉમદેવારોનો મોબાઇલ પર સપંક કર ન ેિનયત તાર ખ 
/ સમય ે બ  ઉપ થત રહવાની ચૂના આપવામા ંઆવલે છે. તમે છતા ંકોઇ ઉમેદવારને મોબાઇલ 
પર સપંક ન થવાના કારણે ચૂના ન મળે તો પણ તેઓએ નીચ ેદશા યા જુબના થળ /  
તાર ખ -સમય ેઅ કૂ હાજર રહવા ુ ંરહશ.ે  

તારીખઃ ૧૭/૧૨/૨૦૧૮  સમયઃ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે 
 

થળઃ ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, લોક નં. ૨, પહેલો માળ, કમયોગી ભવન,  
િનમાણ ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦ એ, ગાંધીનગર 

 

થળ: ગાધંીનગર                                           સ ચવ 

તા. ૧૫/૧૨/૨૦૧૮                           જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ  

                                                           ગાધંીનગર 


