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Gujarat Public Service Commission 
List of Eligible Candidates for Interview 

Advertisement No. 60/2017-18  
 

વચંાણે લીધી : આયોગની તા.06.04.2018 ની અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદ�  
 

1. �જુરાત આ�વુ�દ કોલેજમા ંકાય �ચ�કત્સા િવષયના વ્યાખ્યાતા, વગર્-૨, �જુરાત આ�વુ�દ 

સેવાની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટ� �હ�રાત ક્રમાકં: 60/2017-18ના સદંભર્મા ંઆયોગ દ્વારા 

તા.28.01.2018ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટ�ના આધાર� આયોગની ઉપર વચંાણે 

લીધેલ યાદ�થી અર� ચકાસણીને પાત્ર �ુલ: 39 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદ� પ્રિસધ્ધ 

કરવામા ંઆવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની અર�ઓની ચકાસણીને �તે નીચે �જુબ �બ� 

�લુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની �િતમ પ�ર�સ્થિત �હ�ર કરવામા ંઆવે છે.  
 

2. પ્રાથિમક કસોટ� તથા અર�ઓની ચકાસણીના �તે �બ� �લુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોના 

બેઠક નબંર 

101000003 101000013 101000014 101000020 101000026 

101000030 101000031 101000035 101000038 101000041 

101000043 101000055 101000060 101000063 101000064 

101000068 101000073 101000075 101000079 101000081 

101000082 101000083 101000084 101000085 101000086 

TOTAL = 25 
 

ન�ધ:-  

(1) પ્રસ્�તુ જગ્યાના વખતોવખત �ધુાર�લા તા:૨૦.૦૫.૨૦૧૩ના ભરતી િનયમો અને આયોગ દ્વારા 

પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ �હ�રાતની જોગવાઇ �જુબ સબંિંધત ક�ટ�ગર� માટ� પ્રથમ સબંિંધત 

િવદ્યાશાખાના ઉમેદવારોની િવચારણા કરવામા ંઆવેલ છે. આયોગના માપદંડ �જુબ ક�ટ�ગર� 

�જુબ જગ્યાની સખં્યાને અ�લુક્ષીને માપદંડ �જુબ �બ� �લુાકાત માટ� ઉમેદવારોની જ�ર� 

સખં્યા સામે �ટૂતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત કરવા માટ� સલંગ્ન શાખાના ઉમેદવારોને મેર�ટ �મ પ્રમાણે 
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ધ્યાને લેવામા ંઆવ્યા છે.  તદ�સુાર નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંરો �બ� �લુાકાત માટ� પાત્ર 

થતા નથી. 

101000011 TOTAL = 1 
 
 

(2) નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંરો આયોગે ન�� કર�લ લાયક� ધોરણ (Passing Standard) ધરાવે 

છે, પરં� ુ�હ�રાતની જોગવાઇઓ પ�ર�ણુર્ કરતા ન હોઇ �બ� �લુાકાત માટ� પાત્ર થતા નથી. 

101000057 TOTAL = 1 

 

(3) નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંર �હ�રાતની જોગવાઇઓ પ�ર�ણુર્ કર� છે, પરં� ુઆયોગે ન�� કર�લ 

લાયક� ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ �બ� �લુાકાત માટ� પાત્ર થતા નથી. 

101000006 101000019 101000021 101000022 101000025 

101000045 101000058 101000059 101000071 101000072 

101000087 101000090 TOTAL = 12 

 

  

સ્થળ: ગાધંીનગર-382010 (સ�ંકુ્ત સ�ચવ) 

તાર�ખ: 04.06.2018 �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
 


