
 

Gujarat	Public	Service	Commission	
RESULT		

Modification in list	(Second)	of	Eligible	Candidates	for	
INTERVIEW	

Advertisement	No.	72/2015‐16 
	

વચંાણે લીધી :	
૧. તા. 01.04.2017	તથા 04.10.2018 ની અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદ 	
૨. તા. 10.07.2017 	તથા તા:23.01.2019ની  બ   લુાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદ 	

	

1. સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે ઈ ફોમેર્શન ટેકનોલોજીના  યા યાતા, વગ-2 ની જગ્યાએ ભરતી 

કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાકં: 72 / 2015-16 ના સદંભર્મા ંઆયોગ ારા તા.23.10.2016 ના રોજ 

યોજાયેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધારે તા. 01.04.2017 ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 

223 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદી પ્રિસ ધ કરવામા ં આવેલ આ ઉમેદવારોની 

અરજીઓની ચકાસણી બાદ તા.10.07.2017ના રોજ  બ   લુાકાતને પા  171 ઉમેદવારોની 
યાદ   હર કરવામા ંઆવી હતી  બ  મલુાકાતને પાત્ર થયેલ ઉમેદવારોની બ  મલુાકાત 

આયોગ ારા તા:-19.08.2017 થી તા:-24.08.2017 દર યાન યોજવામા ં આવેલ હતી.  

 

2. નામ. ગજુરાત હાઇકોટર્મા ં દાખલ થયેલ એસસીએ ન:ં૧૪૭૪૨/૨૦૧૭ વીથ 

૧૪૭૬૪/૨૦૧૭મા ંનામ. ગજુરાત હાઇકોટના તા.૩૧/૦૮/૧૭ના કોમન ઓરલ ઓડર્ર અ વયે 

શૈક્ષિણક લાયકાતમા ં નાતક કક્ષાએ મળુ શાખા ( Basic Branch) યાને લઇ આયોગના 

માપદંડ મજુબ કુલ 53 જગ્યાઓ સામ ેકુલ 166 ઉમેદવારોને બ  મલુાકાતને પાત્ર જાહરે 

કરવાના થતા હતા.  
 

3. ઉપર વચંાણે લીધેલ  તા:23.01.2019ની  યાદીથી,    તા:-19.08.2017  થી  તા:-24.08.2017 

દર યાન યોજાયેલ બ  મલુાકાતમા ંઉપિ થત ઉમેદવાર પૈકી મળુ શાખાના 75 ઉમેદવારો 
યાને લઇ, માપદંડ મજુબ  ખટુતા વધ ુ91 ઉમેદવારો સામ ે  કુલ 99 ઉમેદવારો બ  
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મલુાકાતને પાત્ર જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતા.પરંત,ુ તા:-19.08.2017  થી  તા:-24.08.2017 

દર યાન યોજાયેલ બ  મલુાકાતમા,ં િબન અનામત (કોમન)  કેટેગરીના 03, િબન અનામત 

(મિહલા) કેટેગરીના 01,   સા.શૈ.પ.વગ (કોમન) કેટેગરીના 01 અને  અ.જ. . (મિહલા) 

કેટેગરીના 01 ઉમદેવાર મળી  અ ય 06  ઉમેદવારોની પણ બ  મલુાકાત યોજાઇ ગયેલ 

હોઇ, ખરેખર  સબિંધત શાખાના 81 ઉમેદવારો બ  મલુાકાતમા ંઉપિ થત રહલે  છે. આથી, 

માપદંડ મજુબ ખટુતા 91 ઉમેદવારોને બદલે  85 ઉમેદવારોને બ  મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે 

કરવાના થાય છે. તદનસુાર તા: 04.10.2018ની મળુ શાખાના અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ-

144 ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને અંતે નીચેની િવગતે  કુલ 89 ઉમેદવારો બ  મલુાકાતને 

પાત્ર થાય છે.    

કટગર   માણે  બ   લુાકાતને પા  ઉમેદવારોની સં યાની િવગત નીચે  જુબ છે.  

કેટેગરી 
બ  મલુાકાત માટે પાત્ર (મળૂ શાખા) 

માપદંડ મજુબ જ રી 
ઉમેદવારોની સખં્યા 

પ્રા ત થતા 
ઉમેદવારો 

િબન અનામત (કોમન)  ૨૫ ૨૫ 
િબન અનામત (મિહલા)  ૧૭ ૧૭ 
સા.શ.ૈપ.વગ (કોમન)  ૧૪   ૧૫@ 
સા.શ.ૈપ.વગ (મિહલા)  ૦૯  ૧૦* 
અ.  (કોમન)  ૦૪  ૦૬* 
અ.  (મિહલા)  ૦૬ ૦૬ 
અ.જ. . (કોમન)  ૦૫ ૦૫ 
અ.જ. . (મિહલા)  ૦૫ ૦૫ 
કુલ ૮૫  ૮૯ 

 
* લાયકી ધોરણે સરખા ગણુને કારણે વધ ુઉમેદવારો ઉપલ ધ થાય છે. 
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@ શારીરીક અશક્ત કેટેગરી માટે લાયકી ધોરણમા ં૧૦% ટછાટ આપતા ૧ વધ ુઉમેદવાર 
પ્રા ત થાય છે.  

 
 ઉક્ત િવગતે નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંરો,  આયોગે બ  મલુાકાત માટે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ, તેઓને બ  મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની 
યાદીમાથંી રદ કરી, તેઓને  “  હરાતની જોગવાઇઓ પ ર ણુ કર છે,	પરં  ુઆયોગે  બ  
લુાકાત	માટ ન  કરલ લાયક  ધોરણ (Passing	Standard) ધરાવતા ન હોઇ  બ   લુાકાત 

માટ પા  થતા નથી.” મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે છે. 	
 
101000052	 101000542	 101001454	 101002126	 101003561	

101004075	 101004597	 101004681	 101005128	 101005266	

TOTAL=10	

 
 
 

થળ: ગાધંીનગર-382010 નાયબ સિચવ 

તાર ખ: 06.02.2019 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 

 
 
 


