
 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

વચંાણે લીધી: (1) આયોગની તા.17.09.2016ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
              (2) આયોગની તા.14.03.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 
ઉદ્યોગ અને ખાણ વવભાગ હઠેળની વનયામકશ્રી, સરકારી મદુ્રણ અંર લેખન સામગ્રી ખાતામાાં મદદનીશ 
વનયામક, વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાાંક: 46/2015-16ના સાંદભગમાાં આયોગ 
દ્વારા તા.12.06.2016ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથવમક કસોટીના આધારે તા.17.09.2016ના રોજ અરજી 
ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 21 ઉમેદવારોના બેઠક નાંબરોની યાદી પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવેલ આ અરજીઓ 
ની ચકાસણી બાદ આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી વનયત નોર્મસગ મજુબ જરૂરી રૂબરૂ 
મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારો ન મળતાાં લાયકી ધોરણ નીચુાં લઇ જઇને વધ ુ57 બેઠક નાંબરોની બીજી 
યાદી તા.14.03.2017ના રોજ જાહરે કરવામાાં આવેલ હતી. આ કુલ: 21+57= 78 ઉમેદવારોના બેઠક 
નાંબરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ  હવે નીચે મજુબ અંવતમ પરરસ્થથવત જાહરે કરવામાાં આવે છે.  
પ્રાથવમક કસોટી તથા અરજીઓની ચકાસણીના અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોના બેઠક 
નાંબર: 
101000015 101000036 101000037 101000061 101000082 

101000142 101000273 101000351 101000388 101000398 

101000408 101000487 TOTAL: 12  
 

નોંધ:- (1) નીચે દશાગવેલ બેઠક નાંબર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવે છે, પરાંત ુજાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી. 
બેઠક નાંબર:  
101000020 101000038 101000044 101000085 101000096 

101000115 101000126 101000131 101000134 101000136 

101000152 101000156 101000167 101000177 101000188 

101000192 101000222 101000242 101000243 101000248 

101000254 101000255 101000265 101000280 101000284 

101000286 101000304 101000306 101000332 101000334 

101000345 101000348 101000366 101000375 101000387 

101000395 101000410 101000422 101000429 101000453 

101000461 101000466 101000471 101000513 101000518 

101000523 101000527 101000535 101000570 101000571 

101000586 101000594 TOTAL: 52 

# 2 #  



 
 

# 2 # 
(2) નીચે દશાગવેલ બેઠક નાંબરો જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરે છે, પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ 
લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી.બેઠક 
નાંબર:  

101000200 101000456 TOTAL: 02 
 

(3) નીચે દશાગવેલ બેઠક નાંબરો આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) તેમજ 
જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી. 
બેઠક નાંબર:  
101000008 101000054 101000060 101000070 101000113 

101000170 101000180 101000251 101000315 101000452 

101000551 101000567 TOTAL: 12 

 
 
                                                                                  Sd/-    
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તારીખ: 04.05.2017                            સાંયકુ્ત સચચવ 
                                                               ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  
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