
 
 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

                   
આર-૭ શાખા 

આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ િરકારી પોલીટેકનીક ખાતે ઇન્ ફોર્મેશન ન ટેકનોલો ન ના વ્યાખ્યાતા,  ગજુરાત સ ક્ષણ 
િેવા વગગ-૨, (કોલેજ  ાખા) (જાહરેાત ક્રર્મેશાાંક :૭૨/૨૦૧૫-૧૬) ની કુલ ૫૩ જગ્યાઓ પર ની ભરતી િાંદભન 
આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન  કન્ ફર્મેશગ  ર નક્રર્મેશાાંક પ્રર્મેશાણે રુબરુ મલુાકાતને  પાત્ર ઉરે્મેશદવાર ની ર્મેશાહહતી નીચે 
દ ાગવ્યા મજુબ છે.    
ક્રર્મેશ રોલ નાંબર  પાત્રતાનુાં કારણ 
૧ ૧૦૧૦૦૦૦૯૪ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૨ ૧૦૧૦૦૦૨૦૧ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૩ ૧૦૧૦૦૦૪૦૨ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૪ ૧૦૧૦૦૦૪૨૪ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૫ ૧૦૧૦૦૦૪૫૭ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૬ ૧૦૧૦૦૦૫૯૦ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૭ ૧૦૧૦૦૦૫૯૮ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૮ ૧૦૧૦૦૦૮૯૧ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૯ ૧૦૧૦૦૧૦૩૯ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૧૦ ૧૦૧૦૦૧૧૯૪ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૧૧ ૧૦૧૦૦૧૨૬૨ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૧૨ ૧૦૧૦૦૧૨૯૫ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૧૩ ૧૦૧૦૦૧૨૯૬ ઉરે્મેશદવારે  ર નપત્રક ર્મેશોકલી આપેલ નથી ઉરે્મેશદવારી રદ કરેલ છે. 
૧૪ ૧૦૧૦૦૧૩૩૯ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૧૫ ૧૦૧૦૦૧૪૦૨ ઉરે્મેશદવારે  ર નપત્રક ર્મેશોકલી આપેલ નથી ઉરે્મેશદવારી રદ કરેલ છે. 
૧૬ ૧૦૧૦૦૧૫૫૬ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૧૭ ૧૦૧૦૦૧૫૯૦ ઓનલાઈન  ર ન સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉરે્મેશદવાર સનયત  ૈ.લા.ધરાવતા નથી. 
૧૮ ૧૦૧૦૦૧૭૦૩ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૧૯ ૧૦૧૦૦૧૭૮૩ 
ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેર્મેશજ ઉરે્મેશદવાર સનયત 
 ૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

૨૦ ૧૦૧૦૦૧૮૦૨ 
ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેર્મેશજ ઉરે્મેશદવારે 
 ર નપત્રક ર્મેશોકલી આપેલ નથી ઉરે્મેશદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૧ ૧૦૧૦૦૧૮૨૩ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૨૨ ૧૦૧૦૦૧૮૬૬ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૨૩ ૧૦૧૦૦૧૯૦૬ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૨૪ ૧૦૧૦૦૧૯૮૧ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૨૫ ૧૦૧૦૦૧૯૯૦ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૨૬ ૧૦૧૦૦૨૧૦૧ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 



 
 ૨૭ ૧૦૧૦૦૨૫૬૪ 

ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેર્મેશજ ઉરે્મેશદવારે 
 ર નપત્રક ર્મેશોકલી આપેલ નથી ઉરે્મેશદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૮ ૧૦૧૦૦૨૬૪૨ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૨૯ ૧૦૧૦૦૨૭૧૧ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.. 

૩૦ ૧૦૧૦૦૨૭૮૭ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૩૧ ૧૦૧૦૦૩૦૨૩ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૩૨ ૧૦૧૦૦૩૦૪૪ 
ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેર્મેશજ ઉરે્મેશદવાર સનયત 
િર્મેશયગાળાનુાં  NCLC (પહરસ ષ્ટ-ક) રજુ કરેલ નથી. 

૩૩ ૧૦૧૦૦૩૨૬૬ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૩૪ ૧૦૧૦૦૩૪૫૩ ઉરે્મેશદવારે  ર નપત્રક ર્મેશોકલી આપેલ નથી ઉરે્મેશદવારી રદ કરેલ છે. 

૩૫ ૧૦૧૦૦૩૪૯૪ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૩૬ ૧૦૧૦૦૩૬૦૦ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૩૭ ૧૦૧૦૦૩૭૫૨ ઉરે્મેશદવારે  ર નપત્રક ર્મેશોકલી આપેલ નથી ઉરે્મેશદવારી રદ કરેલ છે. 

૩૮ ૧૦૧૦૦૩૯૮૫ ઉરે્મેશદવારે  ર નપત્રક ર્મેશોકલી આપેલ નથી ઉરે્મેશદવારી રદ કરેલ છે. 

૩૯ ૧૦૧૦૦૪૨૫૭ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૪૦ ૧૦૧૦૦૪૪૫૯ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૪૧ ૧૦૧૦૦૪૭૫૫ 
ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેર્મેશજ ઉરે્મેશદવારે 
 ર નપત્રક ર્મેશોકલી આપેલ નથી ઉરે્મેશદવારી રદ કરેલ છે. 

૪૨ ૧૦૧૦૦૪૮૨૦ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૪૩ ૧૦૧૦૦૪૯૮૩ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૪૪ ૧૦૧૦૦૫૧૫૨ ઉરે્મેશદવાર સનયત  ૈ.લા.ધરાવતા નથી. 
૪૫ ૧૦૧૦૦૫૧૮૬ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૪૬ ૧૦૧૦૦૫૩૭૦ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૪૭ ૧૦૧૦૦૫૩૭૪ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૪૮ ૧૦૧૦૦૫૩૮૫ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૪૯ ૧૦૧૦૦૫૪૯૭ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૫૦ ૧૦૧૦૦૫૭૮૭ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૫૧ ૧૦૧૦૦૫૭૯૫ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૫૨ ૧૦૧૦૦૫૮૯૦ ઉરે્મેશદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

 

 Sd/- 

 (વી. બી. દેિાઇ) 
 નાયબ િચચવ 

 ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ                                                      


