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Gujarat Public Service Commission 
List of Eligible Candidates for Interview (Revised) 

Advertisement No. 103/2016-17  
 

વંચાણે લીધી : આયોગની તા. 16.08.2017 અને તા. 26.04.2018 ની અર� ચકાસણીને પાત્ર 

ઉમેદવારોની યાદી તથા આયોગની તા: 14.08.2018ની �બ� મુલાકાતને પાત્ર 

ઉમેદવારોની યાદી. 
 

1. સરકારી િવનયન, િવ�ાન, વાિણ� અને કાયદાની કોલજેો ખાતે આચાય�, ગજુરાત િશ�ણ સેવા, 

વગ�-1 (કોલજે શાખા) ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે �હેરાત ક્રમાંક: 103/2016-17ના 

સંદભ�માં આયોગ �ારા તા.21.05.2017 ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગની 

કચેરી �ારા તા.16.08.2017 અને તા.26.04.2018 ના રોજ અર� ચકાસણીને પાત્ર થતા અનુક્રમે 

કુલ: 140 અને 24 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી પ્રિસ� કરવામાં આવેલ હતી. ત્યારબાદ 

અર� ચકાસણીને અંતે �બ� મુલાકાતને પાત્ર થતા કુલ: 90 ઉમેદવારોની િવ�ાશાખા વાર યાદી 

આયોગની કચેરી �ારા તા.14.08.2018 ના રોજ પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ છે.  

 

2. આયોગની કચેરી �ારા તા.14.08.2018ની �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાં બેઠક 

નંબર.101000220 પરના ઉમેદવારને િવનયન િવ�ાશાખામાં પાત્ર ગણવામાં આવેલ છે. બેઠક 

નંબર.101000220 પરના ઉમેદવારની રજુઆત ધ્યાને લેતાં, તેઓ િવ�ાન િવ�ાશાખાના ઉમેદવાર 

છે આથી, તેઓને હવે િવ�ાન િવ�ાશાખા ના ઉમેદવાર તરીકે ગણતાં તા.14.08.2018 ના રોજ 

પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ �બ� મુલાકાતને પાત્ર યાદીમાં નીચે મુજબ અંશત: સુધારો પ્રિસધ્ધ 

કરવામાં આવે છે.  

 

3. �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર �હેર કરવામાં આવેલ યાદીમાં આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી 

હુકમથી િનયત નોમ્સ� મુજબ િબન અનામત (કોમન) વગ�ની િવ�ાન િવ�ાશાખાની કુલ: 04 

જગ્યાઓ સામે �બ� મુલાકાત માટે 12 ઉમેદવારોને �બ� મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવેલ 

છે, પરંતુ બેઠક નંબર.101000220 પરના ઉમેદવારને િવ�ાન િવ�ાશાખા માટે �બ� મુલાકાતને 
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પાત્ર ગણતા, િવ�ાન િવ�ાશાખાની મેરીટ યાદીના છેલ્લા ક્રમાંકના બેઠક નંબર.101000048 

પરના ઉમેદવારનો હવે યાદી હેઠળની નોધં: (2) “�હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ� કર ેછે, પરં� ુ

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

પાત્ર થતા નથી.” માં સમાવેશ કરવામાં આવે છે.   
 

4. વધુમાં િબન અનામત (કોમન) વગ�ની િવનયન િવ�ાશાખાની કુલ: 06 જગ્યાઓ સામે �બ� 

મુલાકાત માટે 18 ઉમેદવારોને �બ� મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવેલ છે, પરંતુ બેઠક નંબર. 

101000220 પરના ઉમેદવાર ને હવે િવ�ાન િવ�ાશાખા ના ઉમેદવાર તરીકે િવચારણામાં લેતાં 

િવનયન િવ�ાશાખાના બેઠક નંબર.101000192 પરના ઉમેદવારને હવે યાદી હેઠળની નોધં: (2) 

“�હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ� કર ે છે, પરંતુ આયોગે ન�ી કરલે લાયકી ધોરણ (Passing 

Standard) ધરાવતા ન હોઇ �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર થતા નથી.” માંથી બાકાત કરી �બ� 

મુલાકાત માટે પાત્ર ગણવામાં આવે છે. આયોગની કચેરી �ારા તા.14.08.2018 ના રોજ પ્રિસધ્ધ 

થયેલ �બ� મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય િવગતો યથાવત રહેશે. 
 

 
 

સ્થળ: ગાંધીનગર-382010 (સંયુ� સિચવ) 

તારીખ: 28.08.2018 ગજુરાત �હેર સેવા આયોગ 

 


