
 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
બ  લુાકાત માટ પા  થતા ઉમેદવારોની યાદ  

:: ધુારા યાદ  :: 
 

વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.30.03.2017ની અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદ . 
          (2) આયોગની તા.03.05.2017ની અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની બી  યાદ . 
          (3) આયોગની તા.20.05.2017ની બ  લુાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદ  
 
1.      સરકાર  પોલીટકનીક ખાતે રસાયણશા ના યા યાતા, .ુિશ.સેવા, વગ-2 (કૉલેજ શાખા) 
( . . 81/2015-16) (ખાસ ભરતી) સદંભમા ં આયોગ ારા તા.23.10.2016 ના રોજ યો યેલ 
ાથિમક કસોટ ના આધાર અર  ચકાસણીને તે બ  લુાકાતને પા  થતા ુલ: 21 ઉમેદવારો 

ની યાદ  તા.20.05.2017ના રોજ િસ ધ કરવામા ંઆવેલ હતી.  
 

2.    પા તા ચકાસણી પ ક (હા/ના) જુબ અ .ુજન િત ( ુ ષ) વગના બેઠક ન.ં101000253 
પરના અ .ુજન િત ( ુ ષ) વગના ઉમેદવાર અર  પ ક સાથે જ ર  માણપ ો ર ુ કરલ ન 
હોઇ, ઉમેદવાર  રદ કરવામા ંઆવેલ હતી. આથી આ ઉમેદવારનો અ .ુજન િત ( ુ ષ) વગ માટ 
આયોગે િનયત કરલ લાયક  ધોરણ ધરાવતા હોવા છતા ં બ  લુાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદ મા ં
સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ ન હતો.  

3.  બ  લુાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદ  અ વયે િવચારણા હઠળના આ ઉમેદવાર આ હરાતના 
અ સુધંાને તેમણે કરલ ઓન-લાઇન અર ની િ ટડ નકલ, જ ર  દ તાવેજો સાથે આયોગની 
કચેર મા ંજમા કરા યાના આધાર/ રુાવા ર ુ કરતા ં બ  લુાકાત માટ પા  ગણવાનો સબંિંધત 
ભરતી શાખાની ફાઇલ પર િનણય થયેલ છે.  
4.      તુ હરાત સબંધેં હવે અ .ુજન િત ( ુ ષ) વગના ઉમેદવારોની બ  લુાકાત માટની 
પા તા આયોગના તા.14.10.1986ના કચેર  કુમથી ન  થયેલ માપદંડ અ સુાર ન  કરવાની 
થાય, આથી આ હરાતમા ંજણાવેલ અ .ુજન િત ( ુ ષ) વગના ઉમેદવારોની ુલ 02 અનામત 
જ યાઓ માટ નો સ જુબ ુલ: 08 ઉમેદવારોને બ  લુાકાત માટ પા  હર કરવાના થતા 
હતા, પરં  ુસરખા ણુને કારણે વ  ુ01 ઉમેદવાર મળ  ુલ: 09 ઉમેદવારોને બ  લુાકાત માટ 
પા  હર કરવામા ંઆવેલ હતા.      
5.  અ .ુજન િત ( ુ ષ) વગની મેર ટ યાદ  યાને લેતા ં છે લા 02 ઉમેદવારો (1) બેઠક 
ન.ં101000065 અને (2) બેઠક ન.ં10100099 પરના ઉમેદવારો સરખા ણુ ધરાવે છે, હવે બેઠક 
ન.ં101000253 પરના ઉમેદવારનો આયોગે ન  કરલ લાયક  ધોરણ (Passing standard) ધરાવતા 
હોવાથી બ  લુાકાત માટ પા  થતા ઉમેદવારોની યાદ મા ંસમાવેશ કરવાનો થાય,  
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આમ થતા ંઅ .ુજન િત ( ુ ષ) વગના ઉમેદવારોની મેર ટ યાદ ના છે લા 02 ઉમેદવારો (1) 
બેઠક ન.ં101000065 અને (2) બેઠક ન.ં101000099 નો બ  લુાકાત માટ પા  ઉમેદવારોની યાદ  

હઠળની ન ધ “ હરાતની જોગવાઇઓ પ ર ણૂ કર છે પરં  ુઆયોગે ન  કરલ લાયક  ધોરણ 

(Passing standard) ધરાવતા ન હોઇ બ  લુાકાતને પા  થતા નથી.” મા ંસમાવેશ કર  બ  

લુાકાત માટ અપા  હર કરવામા ંઆવે છે. તથા બેઠક ન.ં101000253 પરના ઉમેદવારને બ  

લુાકાતને પા  હર કરવામા ંઆવે છે.    

6.   આમ થતા ં બ  લુાકાત માટ પા  થતા ઉમેદવારોની ુલ સં યા 20 થશે યાર બ  લુાકાત 
માટ પા  થતા ઉમેદવારોની યાદ  હઠળની ન ધ: (1) ના ઉમેદવારોની ુલ સં યા 05 થશે, તથા 
યાદ  હઠળની ન ધ: (2) આમેજ કર  “ હરાતની જોગવાઇઓ પ ર ણૂ કર છે, પરં  ુઆયોગે ન  
કરલ લાયક  ધોરણ (Passing standard) ધરાવતા ન હોઇ બ  લુાકાતને પા  થતા નથી.” મા ં
(1) બેઠક ન.ં101000065 અને (2) બેઠક ન.ં101000099 નો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે, આયોગની 
કચેર  ારા તા.20.05.2017ના રોજ િસ ધ થયેલ બ  લુાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદ ની 
અ ય િવગતો યથાવત રહશે.  
 
                                                                        S/d 
થળ: ગાધંીનગર-382010                                        સં ુ ત સચવ 
તાર ખ: 15.07.2017                  જુરાત હર સેવા આયોગ 


