
 

ગુજરાત હરે સવેા આયોગ 
અગ યની હરેાત 

( . .૭૪,૮૯,૯૪ અન ે૧૦૧/૨૦૧૫-૧૬ મા ંભરતી ીયા પનુ: શ  કરવા બાબત) 
 

     આયોગ વારા િસ ધ કરવામા ં આવેલ સરકારી ઇજનેરી કોલજેો અને સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે ટેકનીકલ શૈ િણક 
સંવગની િસ ધ કરવામા ં આવેલ આિસ. ોફેસર વગ-૨ની . . ૮૯, ૯૪ અને ૧૦૧/૨૦૧૫-૧૬ તેમજ 
યા યાતાઓની . .૭૪/૨૦૧૫-૧૬ અંગે િશ ણ િવભાગ વારા સુધારેલ જ યાઓની િ થિત મોકલેથી ભરતી ીયા 

અંગે કાયવાહી શ  કરાશે તે મજુબની આયોગ વારા સંબંિધત ઉમેદવારોને ણ કરવા માટ ેઅગાઉ તા.૨૦/૮/૨૦૧૮ ની 
અગ યની હેરાત િસ ધ કરવામાં આવેલ હતી. આ અનુસંધાને િશ ણ િવભાગ વારા તા.૧૧/૧/૨૦૧૯ ના પ થી .  
૭૪, ૮૯, ૯૪ અને ૧૦૧/૨૦૧૫-૧૬ માં નીચે જણા યા મજુબ ફેરફાર કરવામાં આવેલ છે.  
 

મ હેરાતની િવગત મૂળ હેરાતમાં િસ ધ 
કરેલ જ યાઓની કલુ 
સં યા  

િશ ણ િવભાગના તા.૧૧/૧૨૦૧૯ 
ના પ  મજુબ રી ચર ગ કયા 
બાદની જ યાઓની કલુ સં યા 

૧ . .૭૪/૨૦૧૫-૧૬ ૧૧૧ ૧૧૧ (કોઇ ફેરફાર થયલે નથી.) 
૨ . .૮૯/૨૦૧૫-૧૬ ૦૭ ૦૫ (૦૨ જ યાનો ઘટાડો) 
૩ . .૯૪/૨૦૧૫-૧૬ ૬૮ ૬૭ (૦૧ જ યાનો ઘટાડો) 
૪ . .૧૦૧/૨૦૧૫-૧૬ ૫૮ ૫૮ (કોઇ ફેરફાર થયેલ નથી.) 

 

 ઉપરો ત હેરાત પૈકી . .૮૯/૨૦૧૫-૧૬ માં જ યાઓમા ંથયેલ ફરેફાર િવગતવાર નીચ ેદશાવલે છે.  
 

મ ક ાવાર જ યાઓની િવગત કુલ જ યા પૈકી મિહલા માટ ેઅનામત જ યાઓ 
૧ સામા ય સંવગ ૦૩ ૦૧ 
૨. સા.શૈ.પ.વગ ૦૧ ૦૦ 
૩. અનુ. િત સંવગ ૦૦ ૦૦ 
૪. અનુ.જન િત સંવગ ૦૧ ૦૦ 
                                     કલુ ૦૫ ૦૧    

 . .૯૪/૨૦૧૫-૧૬ માં જ યાઓમા ંથયેલ ફેરફાર િવગતવાર નીચે દશાવેલ છે.  
 

મ ક ાવાર જ યાઓની િવગત કુલ જ યા પૈકી મિહલા માટ ેઅનામત જ યાઓ 
૧ સામા ય સંવગ ૩૪ ૧૧ 
૨. સા.શૈ.પ.વગ ૧૭ ૦૫ 
૩. અનુ. િત સંવગ ૦૬ ૦૨ 
૪. અનુ.જન િત સંવગ ૧૦ ૦૩ 
                                     કલુ ૬૭ ૨૧ 

િશ ણ િવભાગ વારા તા.૧૧/૧/૨૦૧૯ ના પ થી .  ૭૪, ૮૯, ૯૪ અને ૧૦૧/૨૦૧૫-૧૬ મા ં સુચ યા મુજબ 
થિગત ભરતી ીયા પૂન: કાયરત કરવાની થાય છે. ત ાનુસાર કાયવાહી આયોગ વારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે, જેની 

સંબંિધત ઉમેદવારોએ ન ધ લવેા જણાવવામાં આવ ેછે.                                                        તા. ૨૪/૦૧/૨૧૯ 
 


