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Gujarat Public Service Commission 
List of Eligible Candidates for Interview 

Advertisement No. 47/2016-17  
 

વચંાણે લીધી : આયોગની તા.17.05.2017, તા.17.02.2018 અને તા.07.05.2018 ની અર� 

ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદ�  
 

1. �હૃ િવભાગ હસ્તકની ન્યાય સહાયક િવજ્ઞાન કચેર� હ�ઠળની સાય�ન્ટફ�ક ઓ�ફસર 

(બાયોલો�), વગર્-૨ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટ� �હ�રાત ક્રમાકં:47/2016-17ના સદંભર્મા ં

આયોગ દ્વારા તા.29.01.2017ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટ�ના આધાર� આયોગની ઉપર 

વચંાણે લીધેલ યાદ�ઓથી અર� ચકાસણીને પાત્ર અ�કુ્રમે �ુલ: 28, 36 અને 5  ઉમેદવારોના 

બેઠક નબંરોની યાદ� પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની અર�ઓની ચકાસણીને 

�તે નીચે �જુબ �બ� �લુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની �િતમ પ�ર�સ્થિત �હ�ર કરવામા ંઆવે 

છે.  
 

2. પ્રાથિમક કસોટ� તથા અર�ઓની ચકાસણીના �તે �બ� �લુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોના 

બેઠક નબંર 

101000001 101000005 101000031 101000039 101000088 

101000143 101000184 101000226 101000242 101000246 

101000252 101000263 101000283 101000295 101000296 

101000305 101000332 101000357 101000375 101000376 

101000382 101000388 101000427 101000444 101000470 

101000490 101000494 TOTAL = 27 
 

ન�ધ:-  

(1) નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંર આયોગે �બ� �લુાકાત માટ� ન�� કર�લ લાયક� ધોરણ (Passing 

Standard) ધરાવે છે, પરં� ુ�હ�રાતની જોગવાઇઓ પ�ર�ણુર્ કરતા ન હોઇ �બ� �લુાકાત 

માટ� પાત્ર થતા નથી. 

101000038 101000058 101000079 101000094 101000147 
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101000163 101000165 101000177 101000187 101000196 
101000203 101000210 101000216 101000228 101000232 
101000239 101000240 101000255 101000278 101000282 
101000303 101000312 101000331 101000334 101000350 
101000386 101000428 101000443 101000451 101000469 
101000486 101000496 TOTAL = 32 

 

(2) નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંર �હ�રાતની જોગવાઇઓ પ�ર�ણુર્ કર� છે, પરં� ુ આયોગે �બ� 

�લુાકાત માટ� ન�� કર�લ લાયક� ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ �બ� �લુાકાત 

માટ� પાત્ર થતા નથી. 

101000200 101000319 101000410 TOTAL = 3 
 
 

(3) નીચે દશાર્વેલ બેઠક નબંરો આયોગે �બ� �લુાકાત માટ� ન�� કર�લ લાયક� ધોરણ (Passing 

Standard) ધરાવતા ન હોવાથી તેમજ �હ�રાતની જોગવાઇઓ પ�ર�ણુર્ કરતા ન હોઇ �બ� 

�લુાકાત માટ� પાત્ર થતા નથી.  

101000025 101000048 101000065 101000128 101000142 
101000197 101000213 TOTAL = 7 

 

  

સ્થળ: ગાધંીનગર-382010 (સ�ંકુ્ત સ�ચવ) 

તાર�ખ: 14.06.2018 �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
 


