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Gujarat	Public	Service	Commission	
RESULT	

List	of	Eligible	Candidates	for	INTERVIEW		

Advertisement	No.	58/2016‐17 
 

વંચાણે લીધી :આયોગની તા.21-06-17,તા. 22-11-17, તા:-31-01-18 અને તા: 09-03-

2018 ની અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદી 

 

1. મિહલા અને બાળ અિધકારી, સામા ય રા  સેવા,વગ-1ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે 

હેરાત માંક: 58/2016-17ના સંદભમાં આયોગ ારા તા.29-01-2017 ના રોજ યો યેલ 

ાથિમક કસોટીના આધાર ે ઉપર વંચાણે લીધેલ યાદીઓથી અર  ચકાસણીને પા  કુલ: 13 

ઉમેદવારોની યાદી િસ ધ કરવામાં આવેલ. આ ઉમેદવારોની અર  ચકાસણી બાદ, નીચે 

મજુબની અંિતમ પિરિ થિત હેર કરવામાં આવે છે.  
 

2. ાથિમક કસોટી અને અર ઓની ચકાસણીના અંતે બ  મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોના 

બેઠક નં:- 
101000021	 101000028	 101000035	 101000062	 101000068	

101000095	 101000114	 101000118	 101000134	 101000152	

101000179	 101000191	 101000207	 101000236	 101000268	

101000281	 101000284	 101000301	 101000312	 101000316	

101000340	 101000341	 101000344	 101000347	 101000355	

101000385	 101000436	 101000454	 101000461	 101000524	

101000533	 101000543	 101000549	 101000557	 101000567	

101000582	 101000590	 101000633	 101000648	 101000688	

101000710	 101000712	 101000727	 101000737	 101000738	

101000742	 101000746	 101000749	 101000784	 101000806	

101000807	 101000811	 101000826	 101000868	 101000879	

101000895	 101000914	 101000919	 101000927	 101000937	

101000945	 TOTAL	=	61		
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3. નોધં:- 

(૧) નીચે દશાવેલ બેઠક નંબર આયોગે બ   મુલાકાત  માટે  ન ી કરલે લાયકી ધોરણ 

(Passing Standard) ધરાવે છે, પરંતુ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ 

બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

101000019	 101000419	 101000424	 101000483	 101000606

101000720	 101000880	 101000908	 TOTAL	=	8	

 

(૨) નીચે દશાવેલ બેઠક નંબર હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કર ે છે, પરંતુ આયોગે બ  

મુલાકાત માટે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ બ  

મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

101000044	 101000048	 101000059	 101000158	 101000173	

101000187	 101000202	 101000288	 101000337	 101000369	

101000406	 101000452	 101000502	 101000578	 101000607	

101000655	 101000700	 101000766	 101000911	 101000950	

TOTAL	=	20	

 

(૩) નીચે દશાવેલ બેઠક નંબર આયોગ ે બ   મલુાકાત  માટે  ન ી કરલે લાયકી ધોરણ 

(Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ 

બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

101000541	 101000588 101000626 101000714	 101000774

101000800	 TOTAL	=	6	

 

 

થળ: ગાંધીનગર-382010 સંયુ  સિચવ 

તારીખ: 19.11.2018 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 

 

 


