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વંચાણે લીધી: આયોગની તા.02.11.2017 અને તા:-04.12.2017 ની અર  ચકાસણીન ેપા   

                               ઉમેદવારોની યાદી  

 

1. સરકારી ઇજનરેી કોલજે ખાતે પાવર ઇલે ટોની સ િવષયના સહાયક ા ાપક, ગજુરાત 

િશ ણ સેવા,  વગ-૨ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે હેરાત માંક:89/2015-16ના સંદભમાં 

આયોગ ારા તા.18.03.2017ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગની ઉપર 

વંચાણે લીધલે યાદીઓથી અર  ચકાસણીને પા  કુલ: 29  ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી 

િસ ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની અર ઓની ચકાસણીને અંતે નીચ ેમુજબ બ  

મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોની અંિતમ પિરિ થિત હેર કરવામાં આવે છે.  

 

2. ાથિમક કસોટી તથા અર ઓની ચકાસણીના અંતે બ  મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોના બેઠક 

નંબર: 

101000024 101000027 101000040 101000052 101000061 

101000063 101000079 101000085 101000086 101000093 

101000109 101000123 101000129 101000143 101000145 

101000148 101000150 101000153 101000156 101000158 

TOTAL=20 
 

નોધં:- (1) નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો આયોગે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ (Passing Standard) 

ધરાવે છે, પરંતુ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ બ  મુલાકાત માટે પા  થતા 

નથી. 

101000019 101000076 TOTAL=2 
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(2) નીચ ેદશાવેલ બેઠક નંબરો હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કર ેછે, પરંતુ આયોગે ન ી કરલે 

લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

 

101000018 101000025 101000110 101000117 TOTAL=4 

 

(3)  આયોગ ારા તા:-02.11.2017ના રોજ િસ ધ કરવામા ંઆવેલ અર  ચકાસણીને પા  

ઉમેદવારોની યાદીના ફકરા-2 અને 3 માં દશા યા મુજબ થમ  મુળ શાખા(Basic Branch)ના 

ઉમેદવારોને િવચારણામાં લેવાના રહે છે. મુળ શાખા(Basic Branch)ના  ઉમેદવારો ઉપલ ધ ન 

હોય તો જ સલં  શાખા(Corresponding Branch)ના ઉમેદવારોને િવચારણામાં લેવાના રહે છે. 

નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો  સંલ  શાખા(Corresponding Branch)ના ઉમેદવારો છે. બ  

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

ઉમેદવારોને બ  મુલાકાત માટે િવચારણામાં લેવાના થતા નથી.  

 

101000012 101000056 101000058 TOTAL=3 

 

 

થળ: ગાંધીનગર-382010 (નાયબ સિચવ) 

તારીખ: 02.02.2019 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ  


