
 

 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્ક ાસે, “છ”રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

પોનનાં- (૦૭૯) ૨૩૨૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 

 

 રાજ્ય વેરા નનરીક્ષર્,વગક-૩ (જા.ક્ર. : ૧૩૯/૨૦૨૦-૨૧)ના ઉમેદવારો માટે  

(અ) ફનાસર્ાાંઠા જજલ્ાનાાં એર્ રીક્ષા-રે્ન્દ્રનાાં નવગતવાર સરનામામાાં 
પેરપાર ફાફત   

 

            આયોગની જાહરેાત ક્રમાાંક ૧૩૯/૨૦૨૦-૨૧, રાજ્ય ળેરા નનરીક્ષક, ળગગ-૩ માટે પ્રાથનમક કસોટી 
તા.૦૮.૦૮.૨૦૨૧ ના રોજ નળનળધ જજલ્ાઓમાાં યોજાળાની છે. જે ૈર્ી ફનાસર્ાાંઠા જજલ્ાનાાં ર્ેંર નાં ૪૪ THE SCHOOL 
OF SCIENCE માાં નીચે દર્ાકવે ટેફના ર્ોમ ૦૪ મજુફ ૧૫ બ્ોર્ની ફેઠર્ વ્યવસ્થા ર્રવામાાં આવી છે. આ રીક્ષા-
રે્ન્દ્રનુાં સરનામુાં નીચે દર્ાકવે ટેફનાાં ર્ોમ-૩ મજુફ ધ્યાને ેવાનુાં રહરેે્.      
 

કેંદ્ર નાં રીક્ષા કેંદ્રનુાં નામ અને સરનામ ુ રીક્ષા કેંદ્રનુાં નવુાં સરનામ ુ પાલળે રો નાંફર 

૧ ૨ ૩ ૪ 
૪૪ NAME:THE SCHOOL OF 

SCIENCE 

 

ADDRESS: PARU BAA COTAAGE, 

MAN SAROVAR ROAD, 

PALANPUR , BANASKANTHAA 

NAME: THE SCHOOL OF 

SCIENCE 

 

ADDRESS:B/H SADHI MATA 

MANDIR, GATHAMA ROAD, 

PALANPUR , 

BANASKANTHAA 

107071813-

107072172 

 

 

 આમ, ઉક્ત રીક્ષા કેંદ્રના પક્ત નળગતળાર સરનામામાાં જ પેરપાર થયે છે, જ્યારે નામ અને રીક્ષાક્ષી અન્ય 
તમામ નળગતો યથાળત ્ રહે છે જેની સાંફ ાંનધત ઉમેદળારોએ નોંધ ેળા નળનાંતી છે. 
         
 
 
 
 
 
 

https://gpsc.gujarat.gov.in/


 
(ફ) દાહોદ જજલ્ાનાાં ફે રીક્ષા-રે્ન્દ્રનાાં સરનામામાાં પેરપાર ફાફત   

 
         ળધમુાાં, દાહોદ જજલ્ાનાાં ર્ેંર નાં ૨૪ અને ૨૫ YASHVATIKA UTTARBUNIYADI VIDHYAMANDIR, UNIT-1 & 2 
માાં નીચે દર્ાકવે ટેફના ર્ોમ ૦૪ મજુફ ૨૦ બ્ોર્ની ફેઠર્ વ્યવસ્થા ર્રવામાાં આવી છે. આ રીક્ષા-રે્ન્દ્રનુાં સધુારે 
સરનામુાં નીચે દર્ાકવે ટેફનાાં ર્ોમ-૩ મજુફ ધ્યાને ેવાનુાં રહરેે્.      
 

કેંદ્ર નાં રીક્ષા કેંદ્રનુાં નામ અને સરનામ ુ રીક્ષા કેંદ્રનુાં નામ અને સધુારે 
સરનામ ુ

પાલળે રો નાંફર 

૧ ૨ ૩ ૪ 
૨૪ NAME: YASHVATIKA 

UTTARBUNIYADI 

VIDHYAMANDIR, UNIT-1 

 

ADDRESS: AT & PO. ABHLOD, TA. 

GARBADA, DI.DAHOD. 
 

NAME: YASHVATIKA 

UTTARBUNIYADI 

VIDHYAMANDIR, UNIT-1 

 

ADDRESS: JESAWADA, TA. 

GARBADA, DI.DAHOD. 

 

110089152-

110089391 

૨૫ NAME: : YASHVATIKA 

UTTARBUNIYADI 

VIDHYAMANDIR, UNIT-2 

 

ADDRESS: AT & PO. ABHLOD, TA. 

GARBADA, DI.DAHOD. 

NAME: : YASHVATIKA 

UTTARBUNIYADI 

VIDHYAMANDIR, UNIT-2 

 

ADDRESS: JESAWADA, TA. 

GARBADA, DI.DAHOD. 
 

110089392-

110089631 

        આમ, ઉક્ત રીક્ષા કેંદ્રના પક્ત સરનામાની નળગતો અન્ળયે પેરપાર થયે છે, જ્યારે નામ અને રીક્ષાક્ષી અન્ય 
તમામ નળગતો યથાળત રહે છે. જેની સાંફાંનધત ઉમેદળારોએ નોંધ ેળા નળનાંતી છે. 
 

 
 
 
 

તા. ૦૫.૦૮.૨૦૨૧ 

 

સાંયકુ્ત સચિળ 

ગજુરાત જાહરે સેળા આયોગ 

ગાાંધીનગર  
 


