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વંચાણે લીધી: આયોગની તા:04.01.2022ની અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદી.  
 

 

1. િશ ણ િવભાગ હેઠળની ેયાન અિધ ક (વહીવટી શાખા), ગુજરાત િશ ણ સેવા, 

વગ-2 ની જ યાએ ભરતી કરવા માટેની . . 123/2020-21 ના સંદભ આયોગ ારા 

તા.03.10.2021ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટીના આધાર ે આયોગની ઉપર વંચાણે 

લીધેલ યાદીથી અર  ચકાસણીને પા  કુલ: 104 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી 

િસ ધ કરવામાં આવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની અર ઓની ચકાસણીને અંતે નીચે મુજબ 

બ  મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોની અંિતમ પિરિ થિત હેર કરવામાં આવે છે.  

 

2. ાથિમક કસોટી તથા અર ઓની ચકાસણીના અંતે બ  મુલાકાતને પા  ઉમેદવારના 

બેઠક નંબર:   

101000003	 101000038	 101000062	 101000081	 101000092	

101000138	 101000181	 101000188	 101000203	 101000221	

101000252	 101000269	 101000271	 101000300	 101000341	

101000371	 101000379	 101000406	 101000414	 101000506	

101000538	 101000546	 101000552	 101000567	 101000600	

101000652	 101000677	 101000681	 101000709	 101000778	

101000840	 101000848	 101000871	 101000899	 101000913	

101000924	 101000931	 101000945	 101000949	 101000981	

101001001	 101001022	 101001028	 101001090	 101001093	

101001116	 101001138	 101001159	 101001248	 101001252	

101001262	 101001310	 101001326	 101001345	 101001365	

101001366	 101001418	 101001420	 101001429	 101001441	

101001465	 101001594	 101001638	 Total=63	
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3. નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ  ધરાવે 

છે. પરંતુ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ, બ  મુલાકાત માટે પા  થતા 

નથી. 

101000310	 101000346	 101000638	 101001450	 101001532	

Total=5	

	
4. નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કર ે છે. પરંતુ આયોગે બ  

મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ, બ  મુલાકાત માટે પા  થતા 

નથી. 

101000005	 101000030	 101000059	 101000135	 101000145	

101000148	 101000231	 101000336	 101000340	 101000448	

101000480	 101000505	 101000729	 101000736	 101000950	

101001047	 101001087	 101001172	 101001217	 101001254	

101001261	 101001283	 101001323	 101001459	 101001462	

101001469	 101001566	 101001584	 101001587	 101001625	

101001635	 Total=31	

 

5. નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવતા 

ન હોઇ તેમજ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ, બ  મુલાકાત માટે પા  

થતા નથી. 

101000042	 101000388	 101000462	 101000984	 101001083	

Total=5	

	
 

 

થળ: ગાંધીનગર-382010   સંયુ  સિચવ 
તારીખ:02.12.2022 ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 
 
 
 


