,
અગ યની

હરાત

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ

ારા તાંિ ક સંવગ ની સીધી ભરતી

માટ તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ (હરાત *માંકઃ ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ અને
તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ (હરાત *માંકઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ 0િસ1ધ
કર2 ઓન-લાઇન અર7પ કો મેળવવામાં આવેલ હતા. ઉકત અર7પ કોની 0ાથિમક

ચકાસણી ( એક કરતાં વ>ુ અર7 કરલ છે ક કમ ? અને General કટગર2ના
ઉમેદવારોએ પર2Aા ફ2 ભરલ છે ક કમ ?) ને Dતે નીચે દશાFવેલ સંવગ માં 0ાથિમક
ર2તે લાયક ગણવાપા

ઉમેદવારોની (હરાતમાં વણFHયા Iુજબની 0થમ તબKાની

MCQ - OMR પLિતની MપધાFNમક લેOખત કસોટ2 ગાંધીનગર ખાતેના Qુ દા Qુ દા પર2Aા
કRSો પર યોજવાનો મંડળ ારા િનણFય કરવામાં આવેલ છે . Tની િવગતો નીચે દશાFHયા
Iુજબ છે . અિનવાય કારણોસર આ કાય મમાં મંડળ ફરફાર કર& શકશે.
અ.નં.

હરાત માંક

સંવગ* ંુ નામ
1ુપરવાઇઝર ઇ4567ટર

૧

૧૬૯/ર૦૧૮૧૯

(ર:&જરશન એ4ડ એર
ુ )
કં ડ&શન=ગ >પ

૨

૧૭૧/ર૦૧૮૧૯

૩

૧૭૨/ર૦૧૮૧૯

૪

૧૭૫/ર૦૧૮૧૯

૫

૧૭૯/ર૦૧૮૧૯

૬

૧૭૮/ર૦૧૮૧૯

ુ રવાઇઝર ઇ4567ટર
1પ

પર&-ાની સંભિવત તાર&ખ

૦૭/૦૭/૨૦૧૯ સવારઃ ૧૧-૦૦ થી
૧૩-૦૦ કલાક
૦૭/૦૭/૨૦૧૯ બપોરઃ ૧૫-૦૦ થી

(ઇ4ફોમ@શન ટકનોલોB >ુપ) ૧૭-૦૦ કલાક
ુ રવાઇઝર ઇ4567ટર
1પ

૦૮/૦૭/૨૦૧૯ બપોરઃ ૧૫-૦૦ થી

ુ )
(ઇ45DમEટશન >પ

૧૭-૦૦ કલાક

1ુપરવાઇઝર ઇ4567ટર

૦૯/૦૭/૨૦૧૯ બપોરઃ ૧૫-૦૦ થી

ુ )
(કિમકલ >પ

૧૭-૦૦ કલાક

ુ રવાઇઝર ઇ4567ટર
1પ

૧૦/૦૭/૨૦૧૯ બપોરઃ ૧૫-૦૦ થી

ુ )
(ગારમEટસ >પ

૧૭-૦૦ કલાક

1ુપરવાઇઝર ઇ4567ટર

૧૧/૦૭/૨૦૧૯ બપોરઃ ૧૫-૦૦ થી

(GHટુ & કIચર એ4ડ હર

૧૭-૦૦ કલાક

ુ )
Kસીસ >પ
૭

૧૪૭/ર૦૧૮૧૯

આસી5ટ4ટ કHરુ ટર

૧૨/૦૭/૨૦૧૯ બપોરઃ ૧૫-૦૦ થી
૧૭-૦૦ કલાક

૮

૯

૧૭૪/ર૦૧૮૧૯

૧૭૩/ર૦૧૮૧૯

ુ રવાઇઝર ઇ4567ટર
1પ

૧૪/૦૭/૨૦૧૯ સવારઃ ૧૧-૦૦ થી

(ઓટોમોબાઇલ >ુપ)

૧૩-૦૦ કલાક

1ુપરવાઇઝર ઇ4567ટર

૧૪/૦૭/૨૦૧૯ બપોરઃ ૧૫-૦૦ થી

(િસિવલ ક456કશન એ4ડ

૧૭-૦૦ કલાક

ુ )
ઇ4:ા567ચર >પ

MપધાFNમક લેOખત પર2Aાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટનો િવગતવાર
કાયF*મ તેમજ રદ થયેલ અર7પ કોની િવગતો (પર2Aા ફ2 ન ભરવાના કારણસર અને
એક કરતાં વ>ુ અર7 કરલ હોય તેવા WકMસામાં છે Xલે કRફમF થયેલ અર7પ ક YાZ
રાખીને બાક2ના અર7પ કો [ુ\લીકશનના કારણસર રદ ગણવામાં આવેલ છે તેવા
અર7પ કોની)

પર2Aાની

તાર2ખના

૧૦

Wદવસ

પહલાં

મંડળની

વેબસાઇટ

https://gsssb.gujarat.gov.in પર Iુકવામાં આવશે. Tની સંબિં ધત દરક ઉમેદવારોએ
જ]ર2 ન^ધ લેવા તેમજ મંડળની વેબસાઇટ જોતા રહવા આથી જણાવવામાં આવે છે .

Mથળઃ- ગાંધીનગર
તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૯

સOચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
જ
ગાંધીનગર

