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નાયબ મેનેજર(વહ વટ)વગ-૩,(GWSSB) ( . : ૪૫/૨૦૨૦-૨૧)ના ઉમેદવારો માટ  

રાજકોટ જ લાના ંએક પર ા-ક મા ંફરફાર બાબત  
 

            આયોગની હરાત માકં ૪૫/૨૦૨૦-૨૧, નાયબ મેનેજર(વહ વટ)વગ-૩,(GWSSB)માટ ાથિમક કસોટ  

તા.૧૯.૦૯.૨૦૨૧ ના રોજ િવિવધ જ લાઓમા ં યો વાની છે.  પૈક  રાજકોટ જ લાના ં ક  .ક.ધોળક યા હાઇ ુલમા ં નીચ ે

દશાવેલ ટબલના કોલમ ૦૪ જુબ ૨૭ લોકની બેઠક યવ થા કરવામા ંઆવી છે. આ પર ા-ક ુ ંનામ-સરના ુ ંનીચે દશાવેલ 

ટબલના કોલમ-૪ જુબ યાને લેવા ુ ંરહશ.ે 

 

મ ુના પર ા ક ુ ંનામ-સરના ુ ં ફાળવેલ રોલ નબંર નવા પર ા ક ુ ંનામ-સરના ુ ં 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૨૫ ડ વાઇન હાઇ ુલ સે ટર A,  

.ક.ધોળક યા હાઇ ુલ સામે, પચંાયત નગર બસ 

ટોપ પાસે, િુનવસ ટ  રોડ, રાજકોટ 

105034806 

થી 

105035021 

ી .ક.ધોળક યા હાઇ ુલ સે ટર A, 

ડ વાઇન હાઇ ુલ સામે, પચંાયત 

નગર બસ ટોપ પાસે, િુનવસ ટ  

રોડ, રાજકોટ 

૨૬ ડ વાઇન હાઇ ુલ સે ટર B,  

.ક.ધોળક યા હાઇ ુલ સામે, પચંાયત નગર બસ 

ટોપ પાસે, િુનવસ ટ  રોડ, રાજકોટ 

105035022  

થી 

105035237 

ી .ક.ધોળક યા હાઇ ુલ સે ટર B, 

ડ વાઇન હાઇ ુલ સામે, પચંાયત 

નગર બસ ટોપ પાસે, િુનવસ ટ  

રોડ, રાજકોટ 

૨૭ ડ વાઇન હાઇ ુલ સે ટર C,  

.ક.ધોળક યા હાઇ ુલ સામે, પચંાયત નગર બસ 

ટોપ પાસે, િુનવસ ટ  રોડ, રાજકોટ 

105035238  

થી 

105035453 

ી .ક.ધોળક યા હાઇ ુલ સે ટર C, 

ડ વાઇન હાઇ ુલ સામે, પચંાયત 

નગર બસ ટોપ પાસે, િુનવસ ટ  

રોડ, રાજકોટ 

 
 આમ, ઉ ત પર ા ક ના ફ ત નામ- સરનામામા ંફરફાર થયેલ છે, યાર પર ાલ ી અ ય તમામ િવગતો યથાવત રહલ 

છે ની સબંંિધત ઉમેદવારોએ ન ધ લવેા િવનતંી છે. 

  
  

 
 
 
 
તા. ૧૭.૦૯.૨૦૨૧ 

 
સં ુ ત સચવ 
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