ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
અગત્યની જાહેરાત

ુ ાકાતની પદ્ધતતમાાં તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી થયેલ ફેરફાર બાબત)
(રૂબરૂ મલ

ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા તા.૦૭-૦૧-૨૦૧૭ થી રૂબરૂ મલ
ુ ાકાતો માટે નીચે મજ
ુ બની પદ્ધતત
ગજ
ુ રવામાાં આવતી હતી:
અનસ
૧.

ુ ી યુનનક કોર્, રૂબરૂ મુલાકાત શરૂ થતાાં
રૂબરૂ મુલાકાતના દિવસે બોર્ડ તથા ઉમેિવારની ઓળખ પ્રછન્ન રહે તે હેતથ
પહેલા તમામ ઉમેિવારોને ડ્રો પદ્ધનતથી ફાળવવામાાં આવતા હતા.

૨. ત્યાર બાિ ઉમેિવારે ડ્રો દ્વારા મેળવેલ યુનનક કોર્ના બે સ્ટીકર પૈકી એક સ્ટીકર સાથે રૂબરૂ મુલાકાતના બોર્ડ સમક્ષ
ઉપસ્સ્થત રહેવાનુ ાં થતુ ાં હતુ. જ્યારે સેટ પૈકીનુ ાં બીજુ ાં સ્ટીકર ઉમેિવારની અરજી ચકાસણી માટે મોકલવામાાં આવેલી
અરજી પર ચોંટાર્વામાાં આવતુ ાં હતુ.

ુ ાકાતો માટે નીચે મજ
ુ બની
આ પદ્ધતતમાાં ફેરફાર કરી આયોગ ખાતે તા.૦૧-૦૧-૨૦૧૮ થી યોજાનાર રૂબરૂ મલ
ુ રવાનો તનર્ણય કરવામાાં આવ્યો છે :
પદ્ધતત અનસ
૧. હાલમાાં તમામ ઉમેિવારોને બોર્ડ તથા યુનનક કોર્ની ફાળવણી ડ્રો પદ્ધનતથી, રૂબરૂ મુલાકાતની શરૂઆત થતાાં પહેલાાં
કરવામાાં આવે છે , તેમ નહીં કરતાાં, સૌ પ્રથમ ઉમેિવારોને, જેટલા ઉમેિવારો બોલાવ્યા હોય તે પ્રમાણે નસદરયલ નાંબર
ડ્રો પદ્ધનતથી ફાળવવાના રહેશે. ઉિાહરણ તરીકે , ૮૦ ઉમેિવારો બોલાવ્યા હોય તો ૧ થી ૮૦ નસદરયલ નાંબર ડ્રો
પદ્ધનતથી ફાળવવા.
૨. જ્યારે રૂબરૂ મુલાકાત શરૂ થાય ત્યારે તેની ૧૦ નમનનટ પહેલાાં બોર્ડ ની સાંખ્યા જેટલા ઉમેિવારોને નસદરયલ નાંબર પ્રમાણે
બોલાવવા. િા.ત. ૪ બોર્ડ હોય તો નસદરયલ નાંબર ૧,૨,૩,૪ ફાળવેલ હોય તેવા ઉમેિવારોને બોલાવવા. આ ચાર
ઉમેિવારો પાસેથી મોબાઇલ ફોન પ્રથમ લઇ લેવા. ઉમેિવારો પાસેથી મોબાઇલ ફોન સ્સ્વચ ઓફ કરાવીને લઈ લીધા
બાિ, ઉમેિવારોને બોર્ડ ના નાંબરની ચચઠ્ઠીઓ ઉપાર્વા જણાવવુ.ાં આ માટે બોર્ડ ના નાંબર જેટલી બોર્ડ ની ચચઠ્ઠીઓ
અગાઉથી તૈયાર રાખવી. િા.ત. ચાર બોર્ડ હોય તો ચારે બોર્ડ ની એક એક ચચઠ્ઠી તૈયાર રાખવી અને ચારે ઉમેિવારોને
ચચઠ્ઠીઓ ઉપાર્વા જણાવવુ.ાં જે ઉમેિવારોનો જે બોર્ડ માાં નાંબર આવે તે બોર્ડ માાં તેઓએ જવાનુ ાં રહેશે અને આ બોર્ડ માાં
જતી વખતે તેમણે તેમનો યુનનક કોર્ ડ્રો પદ્ધનતથી મેળવવાનો રહેશે. ૮૦ ઉમેિવારો હશે તો ૮૦ યુનનક કોર્ પહેલેથી
તૈયાર હશે અને ઉમેિવાર જ્યારે પોતાની જગ્યા પરથી ઊભા થઇ તેમના બોર્ડ રૂમ તરફ આગળ વધે ત્યારે છે લ્લી
ઘર્ીએ જ યુનનક કોર્ ડ્રો પદ્ધનતથી મેળવવાનો રહેશે. આ ઉમેિવારોના રૂબરૂ મુલાકાત યોજાઇ રહ્યા હોય િરમ્યાનમાાં
બીજા ચાર ઉમેિવારોને બોલાવી આ જ પ્રદિયા પુન: હાથ ધરવી.
ઉપરોક્ત ફેરફારો આયોગની રૂબરૂ મુલાકાતની પદ્ધનત વધુ તટસ્થ, ન્યાયપ ૂણડ અને પારિશી બનાવવા માટે
કરવામાાં આવેલ છે . અત્રે એ પણ ઉલ્લેખનીય છે કે , રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોર્ડ માાં સમાવેશ પામનાર નવષય નનષ્ણાત
તથા સરકારના પ્રનતનનનધ માટે પણ બોર્ડ નાંબર ડ્રો પદ્ધનત દ્વારા જ ફાળવવામાાં આવે છે .
નોંધ: આયોગ દ્વારા અપાતી જાહેરાતમાાં ઉમેિવારોને સમજ પર્ે તે રીતે ભરતી પ્રદિયાની સાંપ ૂણડ અને નવસ્ત ૃત માદહતી
આપવામાાં આવે છે . ભરતી પ્રદિયાને કોઇ પણ રીતે કલુનષત કરવા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે િબાણ કે લાગવગનો
પ્રયત્ન કરનાર ઉમેિવારને જે તે ભરતી પ્રદિયામાાંથી ગેરલાયક ઠેરવી, આવા ઉમેિવાર સામે કાન ૂની કાયડવાહી
કરવાની જોગવાઇ છે , જેની સવે ઉમેિવારોએ નોંધ લેવી.
૦૬-૦૧-૨૦૧૮

