ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
જાહેરાત ક્રમાંક:૧૫૦/૨૦૧૮-૧૯ની લેખિત સ્પધાાત્મક પરીક્ષાન ંુ પરીણામ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તા.૧૨-૧૦-૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામાં
ગજ
ુ ારા જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૫૦/૨૦૧૮આવેલ જાહેરાત અને તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૯ અને તા.૧૬-૧૧-૨૦૧૯ ની સધ
૧૯, અન્વયે “ખિન સખિવાલય સેવાના કારકુ ન અને સખિવાલય સેવાના ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ”, વગા -૩
સંવગા ની પ્રથમ તિક્કાની સ્પધાા ત્મક લેખિત પરીક્ષા ભાગ-૧ તા.૨૪-૦૪-૨૦૨૨ ના રોજ યોજવામાં આવેલ
હતી. ઉકત સ્પધાાત્મક લેખિત કસોટીના અંતે કેટેગરી વાઇઝ ભરવાની થતી જગાના આશરે ત્રણ ગણા
ુ મ લાયકી ગણ
ુ ની મયાા દામાં) ને િીજા તિક્કાની કોમ્પ્યટ
ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ
ઉમેદવારો (૪૦% લઘત્ત
માટે લાયક (કવોલીિાય) ગણવામાં આવેલ છે . તેવા ઉમેદવારોની યાદી (અહી ક્લલક કરો)

જે સંિસં ધત

ઉમેદવારોને જોઇ લેવા માટે આથી જણાવવામાં આવે છે .


ુ સમભાગે (પ્રો-રે ટા મજ
ુ િ) ૧૯૭
આ પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રમાં ૩ પ્રશ્ન રદ થયેલ હોઇ આ ૩ પ્રશ્નોના ગણ
ુ અને પ્રત્યેક િોટા, કોરા છોડેલ કે એક કરતાં
પ્રશ્નોમાં ઉમેરતાં પ્રત્યેક સાિા જવાિદીઠ ૧.૦૧૫ ગણ
ુ પ્રમાણે મ ૂલ્યાંલન કરવામાં આવેલ છે .
વધ ુ સવકલ્પ દશાા વેલ જવાિના ૦.૨૫૪ ગણ



માસ્ટર આન્સર કીના પ્રશ્ન ક્રમાંક ૮૫ અને ૮૬માં િે સવકલ્પોને સાિા જવાિ ગણવામાં આવેલ છે .
આથી, આ િંને પ્રશ્નમાં િે સવકલ્પો પૈકી કોઈ એક અથવા િંને સાિા સવકલ્પ પસંદ કરે લ હશે તેવા
ફકસ્સામાં જવાિ સાિો ગણવામાં આવેલ છે અને અન્ય તમામ ફકસ્સાઓમાં જવાિ િોટો ગણવામાં
આવેલ છે .



ુ ક્ષીને જનરલ કેટેગરી મજ
ુ િની વય ધરાવનાર ઉમેદવારોને પ્રથમ જનરલ
મેફરટ યાદીને અનલ
કેટેગરીમાં સમાવવામાં આવેલ છે ત્યારિાદ જે તે સંિસં ધત કેટેગરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .



સવધવા ઉમેદવાર તથા માન્ય રમત-ગમત અને િેલકદ
ૂ ની સ્પધાા માં સનયત કક્ષાએ પ્રસતસનસધત્વ કરે લ
ુ ના ૫% વધ ુ ગણ
ુ ઉમેરવામાં
હોય તેવા ઉમેદવારોને સદર લેખિત પરીક્ષામાં તેમણે મેળવેલ ગણ
આવેલ છે .



આ પફરણામ એક કામિલાઉ યાદી છે અને તમામ ઉમેદવારોની પાત્રતા તેમની ડોક્યુમેન્ટ
વેરીફિકેશનની પાત્રતા અને ડોક્યુમેન્ટ વેરીફિકેશનને આધીન રહેશે.
ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ જુલાઇ-૨૦૨૨ માં યોજવામાં
ઉકત સંવગા ની િીજા તિક્કાની કોમ્પ્યટ

આવશે. જેનો સવગતવાર કાયાક્રમ હવે પછી મંડળની વેિસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. જેની સંિસં ધત
દરે ક ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવા તેમજ મંડળની વેિસાઇટ જોતા રહેવા આથી જણાવવામાં આવે છે .

સ્થળ: ગાંધીનગર

સખિવ

તા.૧૧-૦૬-૨૦૨૨

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગજ
ગાંધીનગર

