
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

પા.ક્ર: આરસીટી-૨૦૧૪-૯૩૦-આર-૩                                     શાખા : આર-૩ 

        ગજુરાત શક્ષણ શેળા ળગગ - ૧ (ળહષળટી ાખા) (જાહરેાત ક્રમાાંક : ૩૨/૧૪-૧૫) ની જગ્યાઓ ર ભરતી માટે 
આયોગ દ્વારા તા.૧૭/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ યોજાયે પ્રાથશમક કશોટી અન્ળયે અરજી ચકાશણીને ાત્ર થતા કુ-૪૭ 
ઉમેદળારોના બેઠક નબંરની તા. ૦૧/૦૯/૨૦૧૬ ના રોજ જાષરે કરે યાદીના ઉમેદળારોની અરજીઓની ચકાશણીને 
અંતે રૂબરૂ મુાકાતને ાત્ર થતા કુ ૩૩ ઉમેદળારોની તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રશશધ્ધ થયે આ હરણામ 
યાદીની નોંધ ૧, ૨ અને ૩ મા ં દાગળે નીચે મજુબના કુ – ૧૪ ઉમેદળારો તેઓના બેઠક નબંર શામે જણાળે 
કારણશર રૂબરૂ મુાકાત માટે અાત્ર થાય છે.   
ક્રમ ફેઠક નાંફર અાત્રતા નુાં કારણ  સાંક્ષિપ્તમાાં 
૧ 101000051 શનયત ૈક્ષણણક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો શાત ળવગનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી. 
૨ 101001074 શનયત ૈક્ષણણક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો શાત ળવગનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી. 
૩ 101001140 શનયત ૈક્ષણણક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો શાત ળવગનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી. 
૪ 101001501 શનયત ૈક્ષણણક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો શાત ળવગનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી. 
૫ 101001978 શનયત ૈક્ષણણક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો શાત ળવગનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી. 
૬ 101000300 આયોગે નક્કી કરે ાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાળતા નથી. 
૭ 101000543 આયોગે નક્કી કરે ાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાળતા નથી. 
૮ 101000748 આયોગે નક્કી કરે ાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાળતા નથી. 
૯ 101000749 આયોગે નક્કી કરે ાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાળતા નથી. 
૧૦ 101000875 આયોગે નક્કી કરે ાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાળતા નથી. 
૧૧ 101002103 આયોગે નક્કી કરે ાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાળતા નથી. 
૧૨ 101002106 આયોગે નક્કી કરે ાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાળતા નથી. 

૧૩ 101000762 
શનયત ૈક્ષણણક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો  શાત ળવગનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી તથા 
આયોગે નક્કી કરે ાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાળતા નથી. 

૧૪ 101002167 
શનયત ૈક્ષણણક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો  શાત ળવગનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી તથા 
આયોગે નક્કી કરે ાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાળતા નથી. 

ખાસ નોંધ : અાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાા ફાદ આયોગ દ્વારા કોઇણ ઉમેદવારના અરજીત્રકો/ 
દસ્તાવેજો સ્વીકારવામાાં આવશે નહહિં.  

 

        
          (ફી. આર. ત્રત્રવેદી) 
            સેક્સન અત્રધકારી  
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