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

 મડંળની �.
. ૧૦૨/૨૦૧૬૧૭ - ��િુનિસપલ સનેેટર� ઇ��પેકટર સવંગ#ની $થમ તબ(ાની 

�પધા#+મક લે,ખત પર�.ા અને બી� તબ(ાની કો�1�ટુર $ો2ફસીય�સી ટ5�ટ એમ બ7ેં પર�.ામા ં

ઉમેદવારોએ મેળવેલ સ�ં:ુત ;ણુના મેર�=સ તમેજ ક5ટ5ગર�વાઈઝ ભરવાની થતી જBયાના આધાર5 

પસદંગી/$િત.ા યાદ�મા ંસમાવવાપાD સભંિવત ઉમેદવારોની યાદ� $િસEધ કર�, યાદ�મા ં �થાન 

પામેલ ઉમેદવારોના અસલ $માણપDોની ચકાસણી તા. ૨૦/૧૦/૨૦૧૮  ના રોજ કરવામા ંઆવલે 

હતી. 

 ઉ:ત ચકાસણીમા ંક5ટલાક ઉમેદવારો ગેર-હાજર રહ5તા અન ેક5ટલાક ઉમદેવારો શહ5ર� િવકાસ 

િવભાગે શૈ.,ણક લાયકાતના $માણાપDોની મા�યતા સદંભK આપેલ અ,ભ$ાય અ�વયે ગેર-લાયક  

ઠરતા ં પસદંગી/ $િત.ા યાદ�મા ં સમાવવાપાD ક5ટલાક વM ુ સભંિવત ઉમેદવારોના અસલ 

$માણપDોની ચકાસણી કરવી જNર� બનતા ં ઉ:ત �હ5રાત/સવંગ#ની યાદ�મા ં વM ુ ક5ટલાક 

ઉમેદવારોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. Pની િવગતો આ સાથેના ANNEXURE - 1 મા ંદશા#વેલ 

છે. ઉકત યાદ�મા ંસમાિવQટ ઉમેદવારોના અસલ $માણપDોની ચકાસણી તા. ૧૫/૧૦/૨૦૧૯ ના 

રોજ મડંળની કચેર� ખાતે રાખવામા ંઆવેલ છે. આ ઉમેદવારોના અસલ $માણપDોની ચકાસણી માટ5 

મડંળ તરફથી ટ5,લફોિનક Tચૂના આપવામા ંઆવશ.ે તેમ છતા ંકોઇ ઉમદેવારનો ટ5,લફોિનક સપંક# ન 

થાય તો પણ નીચે દશા#વલે તાર�ખ/ સમયે મડંળની કચેર� ખાતે �િત, વયમયા#દા, શૈ.,ણક લાયકાત 

વગેર5ને લગતા અસલ $માણપDો તેમજ તેની બે ઝેરો. નકલો ($મા,ણત/ �વ$મા,ણત) સાથે અYકૂ 

ઉપZ�થત રહ5વા[ ુરહ5શ.ે   

��������	 ����	 �����	 ������-  

 (૧)    આ સવંગ#ની $થમ $િસ\ થયેલ યાદ� તેમજ ઉપર દશા#વેલ યાદ�મા ંસમાવેશ થયેલ ઉમદેવારોના 

અસલ $માણપDોની ચકાસણીન ે]તે લાયક ઠર5લ ઉમદેવારોની સં̂ યા અન ે�હ5રાતમા ંદશા#વેલ 

ક5ટ5ગર� વાઇઝ ભરવાની થતી જBયાઓની િવગતો Eયાને લઇ ઉમેદવારોએ ઉકત બનંે પર�.ામા ં

મેળવેલ એકિDત ;ણુના મેર�ટસ આધાર5 પસદંગી/ $િત.ા યાદ� તેમજ નોન િસલેકટ5ડ 

ઉમેદવારો[ુ ંપ2રણામ તૈયાર કર� હવે પછ� $િસ\ કરવામા ંઆવશે. 

(૨)  ઉમેદવાર, ઉપર દશા#વેલ સવંગ`ની યાદ�મા ંપોતાના નામના સમાવેશ માDથી તેઓનો પસદંગી/ 

$િત.ા યાદ�મા ંસમાવેશ માટ5નો કોઇ હ( દાવો કર� શકશે નહa. 
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ANNEXURE - 1 

LIST OF CANDIDATES CALLED FOR DOCUMENT VERIFICATION (Second Round) 

FOR THE POST OF MUNICIPAL SANITARY INSPECTOR  (ADVT. NO. 102/201617 ) 

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

Sr. 

No. 

Roll No. 

Written 

Exam 

Roll No. 

Comp. 

Profi. Exam 

Name Gender 

1 102000707 102000014  KALPESHKUMAR PRAHALADJI VIHOL M 

2 102003794 102000051  JIGAR JITUBHAI JOSHI M 

3 102006633 102000079  PUJABEN NATUBHAI SOLANKI F 

4 102010508 102000123  DILIPBHAI LAXMANBHAI DAMOR M 

5 102012207 102000140 
 MOHAMMEDSHAHRUKH 

MOHAMMEDYUNUS SHAIKH 
M 

6 102013767 102000158  NAIMISHABEN VINODBHAI DESAI F 

7 102013911 102000160  PARESHBHAI PRABHUDAS PADAVI M 

8 102015011 102000173  ZUBER IBRAHIMBHAI MODAN M 

 

 

 

,થળ: ગાધંીનગર                                                    સ/ચવ 

તા.  ૧૧/૧૦/૨૦૧૯                                     �જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ  

                                                                    ગાધંીનગર 

 


