Gujarat Public Service Commission
List of Eligible Candidates for Interview
Advertisement No. 62/2015-16
વંચાણે લીધી: આયોગની તા.10.09.2018 અને તા:-19.11.2018 ની અર� ચકાસણીને
પાત્ર ઉમેદવારોની યાદ�.
1.

ુ રાત િશક્ષણ
સરકાર� પોલીટ�ક્નીક ખાતે બાયોમેડ�કલ એન્�નીયર�ગના વ્યાખ્યાતા, �જ
સેવા, વગર્-૨ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટ� �હ�રાત ક્રમાંક:62/2015-16ના સંદભર્માં આયોગ
દ્વારા તા.12.11.2016ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટ�ના આધાર� આયોગની ઉપર વંચાણે
લીધેલ યાદ�ઓથી અર� ચકાસણીને પાત્ર �ુલ: 56 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદ�
પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની અર�ઓની ચકાસણીને �તે નીચે �ુજબ
�બ� �ુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની �િતમ પ�ર�સ્થિત �હ�ર કરવામાં આવે છે .

2.

પ્રાથિમક કસોટ� તથા અર�ઓની ચકાસણીના �તે �બ� �ુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોના
બેઠક નંબર:

101000003 101000008 101000010 101000015 101000022
101000026 101000027 101000037 101000042 101000044
101000050 101000057 101000059 101000066 101000074
101000078 101000080 101000085 101000093 101000095
101000101 101000110 101000120 101000123 101000146
101000148 101000152 101000157 101000178 101000181
101000205 101000223 101000227 101000241 101000253
101000259 101000271 101000283 101000307 101000318
101000373 101000383

TOTAL=42

ન�ધ:- (1) નીચે દશાર્ વેલ બેઠક નંબરો આયોગે ન�� કર� લ લાયક� ધોરણ (Passing
Standard) ધરાવે છે , પરં � ુ �હ�રાતની જોગવાઇઓ પ�ર�ુણર્ કરતા ન હોઇ �બ� �ુલાકાત
માટ� પાત્ર થતા નથી.
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101000023 101000032 101000069 101000284 101000295
TOTAL=5
(2) નીચે દશાર્ વેલ બેઠક નંબરો �હ�રાતની જોગવાઇઓ પ�ર�ુણર્ કર� છે , પરં � ુ આયોગે ન��
કર� લ લાયક� ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ �બ� �ુલાકાત માટ� પાત્ર થતા
નથી.

101000108 101000145 101000155 101000187 101000265
101000311

TOTAL=6

(3) નીચે દશાર્ વેલ બેઠક નંબરો આયોગે ન�� કર� લ લાયક� ધોરણ (Passing Standard)
તેમજ �હ�રાતની જોગવાઇઓ પ�ર�ુણર્ કરતા ન હોઇ �બ� �ુલાકાત માટ� પાત્ર થતા નથી.

101000202

TOTAL=1

(4) આયોગ દ્વારા તા:-10.09.2018ના રોજ પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ અર� ચકાસણીને પાત્ર
ઉમેદવારોની યાદ�ના ફકરા-2 અને 3 માં દશાર્વ્યા �ુજબ પ્રથમ

�ુળ શાખા(Basic

Branch)ના ઉમેદવારોને િવચારણામાં લેવાના રહ� છે . �ુળ શાખા(Basic Branch)ના
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ન હોય તો જ સંલગ્ન શાખા(Corresponding Branch)ના ઉમેદવારોને
િવચારણામાં લેવાના રહ� છે . નીચે દશાર્ વલ
ે બેઠક નંબરો
Branch)ના ઉમેદવારો છે . �બ� �ુલાકાત માટ�

સંલગ્ન શાખા(Corresponding

�ુળ શાખા(Basic Branch)ના �ુરતા

ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થતા હોઇ, આ ઉમેદવારોને �બ� �ુલાકાત માટ� િવચારણામાં લેવાના
થતા નથી.

101000372 101000375

TOTAL=2

સ્થળ: ગાંધીનગર-382010

(નાયબ સ�ચવ)

તાર�ખ: 24.12.2018

�ુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ
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