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Gujarat	Public	Service	Commission
CORRIGENDUM	

List	of	Eligible	Candidates	for	Interview	

Advertisement	No.	54/2016‐17 
 
વચંાણે લીધી: (1) આયોગની તા.13.06.2017	અને તા.01.02.2018ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર   

ઉમેદવારોની યાદી	
	 (2)	આયોગની તા.22.03.2018ની બ  મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી	
	

નાયબ િનયામક,ગજુરાત સકંિલત બાળ િવકાસ સેવા, વગર્-1ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત 
ક્રમાકં: 54/2016-17ના સદંભર્મા ંઆયોગ ારા તા.15.01.2017ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથિમક કસોટીના 
આધારે તા.13.06.2017ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 31 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદી 
અને તા.01.02.2018ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કુલ : 26 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરની યાદી 
પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. યારબાદ, આયોગ ારા તા.22.03.2018ના રોજ  બ  મલુાકાતને 
પાત્ર  ઉમેદવારોની યાદી પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ છે.  
 
2.     તા.22.03.2018ના રોજ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ બ  મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ં 

બેઠક ન.ં101000065  િનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાના કારણસર તેઓને બ  મલુાકાત 

માટે અપાત્ર જાહરે કરવામા ંઆવેલ છે. આ ઉમદેવારની રજુઆત અ વયે ચકાસણીને અંતે 

તેઓ િનયત અનભુવ ધરાવતા હોવાનુ ંમાલમુ પડેલ હોઇ, તેઓને બ  મલુાકાતને પાત્ર 

ગણવા આયોગે િનણર્ય કરેલ છે. આથી, બ  મલુાકાતને પાત્ર  ઉમેદવારોની યાદી હઠેળની 

ન ધ : (1) “આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવે છે, પરંત ુ

જાહરેાતની જોગવાઇઓ પિરપણુર્ કરતા ન હોઇ બ  મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી.” માથંી 

આ ઉમેદવારનો બેઠક ન.ં રદ કરી ,તેઓનો બ  મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ં

સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે.  

3.   બ  મલુાકાતને પાત્ર  ઉમેદવારોની યાદી હઠેળની ન ધ :(1)  હઠેળ સમાવવામા ંઆવેલ 
ઉમેદવારોની સખં્યા હવે 41 થશ.ે આયોગના તા.14.10.1986ના  કચેરી હકુમથી િનયત કરવામા ં
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આવેલ નો સર્ મજુબ, પ્ર તતુ જાહરેાતની 03 જગ્યા સામે 10 ઉમેદવારોને બ  મલુાકાતને 
પાત્ર જાહરે કરવાના થતા હોવાથી, તા.22.03.2018ના રોજ પ્રિસ ધ કરવામા ંઆવેલ બ  

મલુાકાતને પાત્ર  ઉમેદવારો પૈકી બેઠક ન.ં 101000165  હવે આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ 
ધરાવતા ન હોઇ, બ  મલુાકાત માટે અપાત્ર જાહરે કરવામા ંઆવે છે તથા તેઓનો સમાવેશ 
“જાહરેાતની જોગવાઇઓ પિરપણુર્ કરે છે, પરંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 

Standard) ધરાવતા ન હોઇ બ  મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી.” મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે 
છે.  

 
4. આયોગની તા.22.03.2018ની બ  મલુાકાતને પાત્ર ઉમદેવારોની યાદીની અ ય િવગતો 

યથાવત રહશેે.   
 	

થળ: ગાધંીનગર-382010         સયંકુ્ત સિચવ 

તાર ખ: 09.04.2018 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 


