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Gujarat	Public	Service	Commission	
RESULT	

List	of	Eligible	Candidates	for	INTERVIEW	

Advertisement	No.	98/2015‐16 
	

સરકાર  ઈજનેર  કૉલેજ ખાતે કમીકલ એ નીયર ગના	સહાયક ા યાપક, વગ-2 ની જ યાએ 
ભરતી કરવા માટ હરાત માકં:	98/2015‐16 ના સદંભમા ંઆયોગ ારા તા.21.08.2016	ના રોજ 
યો યેલ ાથિમક કસોટ ના આધાર તા. 28.02.2017 ના રોજ અર  ચકાસણીને પા  ુલ:	94	
ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદ  અને 20.05.2017 ના રોજ અર  ચકાસણીને પા  ુલ :03 
ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદ  િસ ધ કરવામા ંઆવેલ આ ઉમેદવારોની અર ઓની ચકાસણી 
બાદ હવે નીચે જુબ િતમ પ ર થિત હર કરવામા ંઆવે છે. 	
	

(1) ાથિમક કસોટ  તથા અર ઓની ચકાસણીના તે બ  લુાકાતને પા  ઉમેદવારોના બેઠક 
નબંર:	

101000001	 101000002	 101000003	 101000005	 101000007	

101000012	 101000013	 101000018	 101000020	 101000021	

101000023	 101000026	 101000034	 101000042	 101000043	

101000048	 101000055	 101000058	 101000059	 101000061	

101000063	 101000064	 101000075	 101000077	 101000078	

101000080	 101000082	 101000085	 101000092	 101000093	

101000095	 101000100	 101000101	 101000105	 101000107	

101000111	 101000121	 101000123	 101000126	 101000131	

101000132	 101000133	 101000134	 101000142	 101000150	

101000153	 101000159	 101000160	 101000162	 101000165	

101000169	 101000172	 101000175	 101000181	 101000182	

101000183	 101000188	 101000190	 101000192	 101000197	

101000201	 101000215	 101000217	 101000229	 101000230	

101000240	 101000241	 101000245	 101000250	 101000251	

101000257	 101000260	 101000265	 101000266	 101000276	

101000277	 101000285	 Total	=	77	
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(2) નીચે દશાવેલ બેઠક નબંરો આયોગે ન  કરલ લાયક  ધોરણ (Passing	Standard) ધરાવે 
છે,	પરં  ુ હરાતની જોગવાઇઓ પ ર ણુ કરતા ન હોઇ બ  લુાકાત માટ પા  થતા નથી.	

101000066	 101000069	 101000071	 101000094	 101000099	

101000125	 101000129	 101000139	 101000199	 101000228	

101000239	 101000242	 101000243	 101000252	 101000282	

Total	=	15	
	
	

(3) નીચે દશાવેલ બેઠક નબંરો હરાતની જોગવાઇઓ પ ર ણુ કર છે,	પરં  ુઆયોગે ન  કરલ 
લાયક  ધોરણ (Passing	Standard) ધરાવતા ન હોઇ બ  લુાકાત માટ પા  થતા નથી.	
101000097	 101000164	 101000185	 101000279	 Total	=	04	

	
 	

(4) નીચે દશાવેલ બેઠક નબંરો આયોગે ન  કરલ લાયક  ધોરણ (Passing	Standard) તેમજ 
હરાતની જોગવાઇઓ પ ર ણુ કરતા ન હોઇ બ  લુાકાત માટ પા  થતા નથી.	

101000035	 Total	=	01	
	
		

 Sd/‐	

થળ: ગાધંીનગર-382010 સં ુ ત સચવ 
તાર ખ: 28.06.2017 જુરાત હર સેવા આયોગ 

 


