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હરાત

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર વારા તાંિ ક સંવગ ની સીધી ભરતી માટ તા.
જ
૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ )હરાત +માંક: ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ 0િસ ધ

કર1 ઓન-

લાઇન અર7પ કો મેળવવામાં આવેલ હતા. ઉકત અર7પ કોની 0ાથિમક ચકાસણી ( એક કરતાં વ=ુ
અર7 કરલ છે ક કમ ? અને General કટગર1ના ઉમેદવારોએ પર1@ા ફ1 ભરલ છે ક કમ ?) ને Cતે
નીચે દશાEવલ
ે સંવગ માં 0ાથિમક ર1તે લાયક ગણવાપા

ઉમેદવારોની )હરાતમાં વણEGયા Hુજબની

0થમ તબJાની MCQ - OMR પKિતની LપધાEMમક લેNખત કસોટ1 ગાંધીનગર ખાતેના Pુ દા Pુ દા પર1@ા
કQRો પર યોજવાનો મંડળ Sારા િનણEય કરવામાં આવેલ છે . Tની િવગતો નીચે દશાEGયા Hુજબ છે .
અિનવાયE કારણોસર આ કાયE+મમાં મંડળ ફરફાર કર1 શકશે.
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ાની સંભિવત તાર ખ

નUધઃ- ઉપર દશાEવલ
ે પર1@ાઓ પૈક1 )હરાત +માંક ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ Xુપરવાઇઝર ઇQLZ[ટર (મીકિનકલ
\ુપ) ની પ]ર@ા

ગાંધીનગર અને અમદાવાદ ખાતેના Pુ દા Pુ દા પ]ર@ા કQRો પર યોજવામાં

આવશે. ^યાર અQય )હરાત/ સંવગ ની પ]ર@ા મા

ગાંધીનગર ખાતેના Pુ દા Pુ દા પ]ર@ા કQRો

પર યોજવામાં આવશે.
LપધાEMમક લેNખત પર1@ાના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટનો િવગતવાર કાયE+મ તેમજ રદ થયેલ
અર7પ કોની િવગતો (પર1@ા ફ1 ન ભરવાના કારણસર અને એક કરતાં વ=ુ અર7 કરલ હોય તેવા
]કLસામાં છે _લે કQફમE થયેલ અર7પ ક `ાa રાખીને બાક1ના અર7પ કો bુcલીકશનના કારણસર રદ
ગણવામાં આવેલ છે તેવા અર7પ કોની) પર1@ાની તાર1ખના ૧૦ ]દવસ પહલાં મંડળની વેબસાઇટ

https://gsssb.gujarat.gov.in પર Hુકવામાં આવશે. Tની સંબિં ધત દરક ઉમેદવારોએ જdર1 નUધ
લેવા તેમજ મંડળની વેબસાઇટ જોતા રહવા આથી જણાવવામાં આવે છે .

Lથળઃ- ગાંધીનગર
તા. ૨૮/૦૬/૨૦૧૯

સNચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
જ
ગાંધીનગર

