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         વંચાણે લીધી: આયોગની તા:22.11.2019ની અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદી.  
 

 

1. િશ ણ િવભાગના વહીવટી િનયં ણ હેઠળની સરકારી િવનયન, વાિણ  અને િવ ાન કોલજેો 

ખાતે ફીઝી સ િવષયના મદદનીશ ા ાપક(ગજુરાત િશ ણ સેવા), વગ-2ની જ યાએ 

ભરતી કરવા માટે હેરાત માકં:90/18-19ના સદંભમા ંઆયોગ ારા તા.04.08.2019ના 

રોજ યો યલે ાથિમક કસોટીના આધાર ે આયોગની ઉપર વચંાણ ે લીધેલ યાદીથી અર  

ચકાસણીને પા  કુલ: 82  ઉમદેવારોના બેઠક નંબરોની યાદી િસ ધ કરવામાં આવેલ હતી. આ 

ઉમદેવારોની અર ઓની ચકાસણીને અંતે નીચે મજુબ બ  મુલાકાતને પા  ઉમદેવારોની 

અંિતમ પિરિ થિત હેર કરવામાં આવ ેછે.  

 

2. ાથિમક કસોટી તથા અર ઓની ચકાસણીના અંતે બ  મુલાકાતન ેપા  ઉમદેવારોના બેઠક 

નબંર: 

101000006	 101000019 101000033 101000041	 101000049

101000050	 101000070 101000072 101000077	 101000078

101000083	 101000095 101000104 101000117	 101000132

101000142	 101000145 101000166 101000167	 101000168

101000175	 101000177 101000181 101000189	 101000193

101000209	 101000211 101000236 101000250	 101000272

101000287	 101000297 101000321 101000325	 101000329

101000332	 101000340 101000357 101000361	 101000375

101000377	 101000381 101000393 101000423	 101000427

101000446	 101000455 101000464 101000473	 101000479
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101000492	 101000501 101000531 101000541	 101000569

101000588	 101000589 101000604 101000628	 101000654

101000655	 101000667 101000675 101000684	 101000690

101000691	 101000692 TOTAL=67	

 
3. નીચે દશાવેલ બઠેક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવે છે, 

પરંતુ, હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા  ન હોઇ બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

101000227	 101000326 101000385 101000581	 101000582

TOTAL=5	

 

4. નીચે દશાવલે બઠેક નંબરો હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કર ેછે, પરંતુ આયોગ ે બ  મલુાકાત 

માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ બ  મુલાકાત   માટે પા  થતા નથી. 

101000001	 101000091 101000195 101000310	 101000415

101000422	 101000583 101000610 TOTAL=8	

 

5. નીચે દશાવેલ બઠેક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ તથા 

હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા  ન હોઇ બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

101000600	 101000656 TOTAL=2	

 
 
થળ: ગાધંીનગર-382010   સંયુ  સિચવ 

તારીખ: 28.02.2020 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 
 
 

 


