Gujarat Public Service Commission
RESULT
List of Eligible Candidates for INTERVIEW
Advertisement No. 84/2015‐16
વંચાણે લીધી : ૧. આયોગની તા.૨૧/૦૬/૧૭ અને તા.૦૧/૦૮/૧૭ની અર

ચકાસણીને પા

ઉમેદવારોની યાદ
૨

ુ ાકાતને પા
લ

આયોગની તા.૧૨/૦૯/૧૭ની બ

૩. આયોગની તા.૩૦/૧૦/૧૭ ની અર

ચકાસણીને પા

ઉમેદવારોની યાદ
ઉમેદવારોની

ુ ારલ યાદ
ધ
1.

સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે ઇ ડ ટ્રીયલ એ જીનીયરીંગ િવષયના સહાયક પ્રા ાપક,
ગુજરાત િશક્ષણ સેવા,વગર્-૨ ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહેરાત ક્રમાંક: 84/2015‐16
ના સંદભર્માં આયોગ

ારા તા.18.03.2017ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધારે

તા:21.06.2017 અને તા:01.08.17ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 08 ઉમેદવારોની
યાદી પ્રિસ ધ કરવામાં આવેલ હતી.. આ ઉમેદવારોની અરજીઓ ની ચકાસણી બાદ, તા.
12.09.2017ના રોજ
હતી.

બ

મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી પ્રિસ ધ કરવામાં આવેલ

યારબાદ નામ. ગુજરાત હાઇકોટર્ ના તા.01.08.2017ના કોમન ઓરલ ઓડર્ રને

અનુલક્ષીને શૈક્ષિણક લાયકાતમાં નાતક કક્ષાએ મુળ શાખા (Basic Branch)

યાને લઇ

કુલ: 06 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની

તા:30.10.2017 રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર.

સુધારે લ યાદી પ્રિસ ધ કરવામાં આવેલ. આ ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણી બાદ, સુધારે લ
યાદીમાંથી પ ૂરતા ઉમેદવારો પ્રા ત ન થતા અગાઉ

બ

મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની

તા:૧૨/૦૯/૨૦૧૭ની યાદીમાંથી મેરીટ ક્રમાંક પ્રમાણે બેઠક નંબર

યાને લેતા નીચે

મુજબની અંિતમ પિરિ થિત જાહેર કરવામાં આવે છે .
2.

ાથિમક કસોટ અને અર ઓની ચકાસણીના

તે

બ

ુ ાકાતને પા
લ

ઉમેદવારોના

બેઠક નં:-

101000017
101000060

101000039

101000047

101000052

101000059

TOTAL = 6

84/2015‐16

ૃઠ :1

3.

ન ધ:(૧) નીચે દશાર્ વેલ બેઠક નંબર આયોગે નક્કી કરે લ લાયકી ધોરણ (Passing Standard)
ધરાવે છે , પરં ત ુ જાહેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણર્ કરતા ન હોઇ

બ

મુલાકાત માટે

પાત્ર થતા નથી.

101000010

101000035

101000057

TOTAL = 3

(૨) નીચે દશાર્ વલ
ે બેઠક નંબર જાહેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણર્ કરે છે , પરં ત ુ આયોગે
નક્કી કરે લ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ બ મુલાકાત માટે
પાત્ર થતા નથી.

101000054

101000056

101000069

TOTAL = 3

સં ુ ત સ ચવ

થળ: ગાંધીનગર-382010

ુ રાત
જ

તાર ખ: 06.12.2017

84/2015‐16

હર સેવા આયોગ

ૃઠ:2

