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વંચાણે લીધી : આયોગની તા.15.11.2018 ની અર  ચકાસણીને પા  ઉમદેવારોની યાદી  

 

સરકારી પોલીટે નીક ખાત ેકો યુટર એ નીયરીગંના યા યાતા, ગજુરાત િશ ણ સવેા,  વગ-

૨ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે હેરાત માકં: ૭૦/૨૦૧૫-૧૬ના સંદભમાં આયોગ ારા 

તા.૧૬.૧૦.૨૦૧૬ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગની ઉપર વંચાણે લીધેલ યાદીથી 

અર  ચકાસણીને પા  કુલ: 167 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી િસ ધ કરવામાં આવેલ હતી. આ 

ઉમદેવારોની અર ઓની ચકાસણીને અંતે નીચે મજુબ બ  મુલાકાતને પા  ઉમદેવારોની અંિતમ 

પિરિ થિત હેર કરવામાં આવે છે.  

 

નામ. ગજુરાત હાઇકોટમાં દાખલ થયેલ એસસીએ ન:ં૧૩૭૨૫/૨૦૧૭, એસસીએ નં:૧૩૭૨૬/૨૦૧૭, 

એસસીએ ન:ં૧૪૫૭૭/૨૦૧૭, એસસીએ નં:૧૪૭૪૨/૨૦૧૭ અને ૧૪૭૬૪/૨૦૧૭ પકૈી એસસીએ 

ન:ં૧૪૭૪૨/૨૦૧૭ વીથ ૧૪૭૬૪/૨૦૧૭મા ંનામ. ગજુરાત હાઇકોટ તા.૦૧/૦૮/૧૭ના કોમન ઓરલ ઓડરથી 

વચગાળાની રાહત તરીકે શૈ િણક લાયકાતમાં નાતક ક ાએ મુળ શાખા ( Basic Branch) યાને લઇ 

,પીટીશનરોન ે બ  મુલાકાતને પા  હેર  કરવા આદેશ કરલે  છે. તદનુસાર, નાતક ક ાએ મુળ 

શાખા (Basic Branch)ની શૈ િણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોન̆ે થમ િવચારણામાં લેવાના રહે છે. 

નાતક ક ાએ મુળ શાખા (Basic Branch)ની શૈ િણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ ન હોય 

તો જ સંલ  શાખા (Corresponding Branch)ના ઉમેદવારોને િવચારણામાં લેવાના થાય છે. સદરહુ 

પિરણામમાં  બ  મુલાકાત માટે  મુળ શાખા(Basic Branch)ના પુરતા ઉમેદવારો ઉપલ ધ થતા હોઇ, 

સંલ  શાખા(Corresponding Branch)ના ઉમદેવારોને બ  મુલાકાત માટે િવચારણામાં લેવાના થતા 

નથી. 

1. ાથિમક કસોટી તથા અર ઓની ચકાસણીના અંતે બ  મલુાકાતને પા  ઉમેદવારોના 

બઠેક નંબર: 

101000096	 101000157	 101000197	 101000289	 101000317	
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101000403	 101000442	 101000486	 101000526	 101000654	

101000668	 101000676	 101000699	 101000714	 101000767	

101000770	 101000849	 101000993	 101001089	 101001113	

101001212	 101001237	 101001355	 101001380	 101001382	

101001410	 101001431	 101001531	 101001571	 101001580	

101001663	 101001710	 101001788	 101001856	 101001866	

101001994	 101002000	 101002084	 101002165	 101002203	

101002258	 101002264	 101002298	 101002351	 101002493	

101002496	 101002510	 101002538	 101002584	 101002594	

101002638	 101002647	 101002719	 101002744	 101002846	

101002865	 101003027	 101003030	 101003110	 101003113	

101003175	 101003229	 101003238	 101003298	 101003310	

101003349	 101003396	 101003422	 101003439	 101003486	

101003548	 101003579	 101003630	 101003672	 101003725	

101003755	 101003785	 101003996	 101004006	 101004018	

101004021	 101004050	 101004072	 101004099	 101004155	

101004172	 101004478	 101004498	 101004513	 101004545	

101004641	 101004654	 101004812	 101004851	 101004888	

101005101	 101005184	 101005205	 101005286	 101005331	

101005440	 101005467	 101005484	 101005565	 101005712	

101005755	 101005875	 101005942	 101005970	 101006023	

101006027	 101006054	 101006116	 101006224	 101006244	

101006349	 101006456	 101006515	 101006539	 101006603	

101006648	 101006696	 101006818	 101006843	 101006961	

101007059	 101007109	 101007125	 101007341	 TOTAL=129
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2. નીચ ે દશાવેલ બેઠક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ 

(Passing Standard) ધરાવ ે છે, પરંત ુ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ 

બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

101000251	 101000305	 101001541	 101001701	 101002236	

101002242	 101002331	 101002486	 101002835	 101003098	

101003512	 101005774	 101006143	 101006442	 TOTAL	=14	

 

3. નીચ ેદશાવેલ બઠેક નંબરો હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કર ેછે, પરંતુ આયોગ ે બ  

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

મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

101000576	 101001092	 101001271	 101001834	 101002320	

101002476	 101002526	 101002757	 101003733	 101004285	

101004526	 101004668	 101004863	 101004905	 101004941	

101005600	 101005670	 101005715	 101006017	 101006734	

TOTAL	=	20	

 
4. નીચ ે દશાવેલ બેઠક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ 

(Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ તમેજ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપણુ કરતા ન 

હોઇ બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

101000460	 101003939	 101006300	 101006423	 TOTAL	=4	

 

 

થળ: ગાધંીનગર-382010 (સંયુ  સિચવ) 

તારીખ: 08.07.2019     ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 

 

 


