
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 :સધુારા યાદી: 

       વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.08.08.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

                 (2) આયોગની તા.29.11.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 

                 (3) આયોગની તા.11.01.2018ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

1.        આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ થયેલ ઉધોગ અને ખાણ સવભાગ હઠેળની કસમશ્નરશ્રી ભસૂ્તર અને 
ખસનજ કચેરી હસ્તકની મદદનીશ ભસૂ્તરશાસ્ત્રી, વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાકં: 
110/2016-17ના સદંભગમા ંઆયોગ દ્વારા તા.16.04.2017 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથસમક કસોટીના આધારે 
તા.08.08.2017ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા કુલ: 60 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદી 
પ્રસસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી.  
2.      આ 60 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ નોર્મસગ મજુબ રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો ન મળતા લાયકી ધોરણ નીચુ ંલઇ જઇ વધ ુકુલ: 08 બેઠક નબંરોની બીજી 
યાદી તા.29.11.2017ના રોજ અરજી ચકાસણી માટે જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતી. ત્યારબાદ અરજી 
ચકાસણીને અંતે તા.11.01.2018ના રોજ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા 42 ઉમેદવારોની યાદી પ્રસસધ્ધ 
કરવામા ંઆવેલ હતી. 
3.       આ જગ્યાની જાહરેાત તા.15.12.2016ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે, તથા તેમા ંઓન-
લાઇન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 30.12.2016 સનયત થયેલ છે. આ જગ્યાની જાહરેાતની 
અનભુવ અંગેની જોગવાઇ અનસુાર, ઉમેદવાર ભસૂ્તરવવજ્ઞાન અ ેને અ િવન અક િવમનરનરન અક િરેરી, ગકુરાત 
રાજ્યન અક તાબાન અક સેવામાાં માઇન્સ સપુરવાઇઝર, વર્ગ-3ન અા દરજ્જાથક ઉતરતા દરજ્જાન અક ન અ હોય 
તેવક કગ્યા ઉપર આશરે ત્રણ વર્ગન અો ેનભુવ ધરાવતા હોવા કોઇએ, ેથવા ભસૂ્તરવવજ્ઞાન અ ેને અ 
િવન અક િવમનરનરન અક િરેરી, ગકુરાત રાજ્યન અક તાબાન અક સેવામાાં માઇન્સ સપુરવાઇઝર, વર્ગ-3ન અા દરજ્જા 
થક ઉતરતા દરજ્જાન અક ન અ હોય તેવક કગ્યાને અ સમિક્ષ ર્ણક શિાય તેવક કગ્યા ઉપર, સરિારમાાં 
ેથવા સરિાર હસ્તિ બોર્ગ ેથવા િોપોરેશન અ ેથવા ભારતમાાં િાયદાથક સ્થાપાયેલ લલવમટેર્ િાંપન અક 
ેથવા િવન અક સાંસ્થામાાં િાણિામ ેથવા િવન અક વહીવટ ેથવા િાણિામ વવર્યિ િાયદા ઘર્વાન અો 
ેથવા િવન અક સાંશોધન અ કે્ષત્રમાાં આશરે ત્રણ વર્ગન અો ેનભુવ ધરાવતા હોવા કોઇએ. તદાનસુાર 
ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાગવેલ અનભુવની લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ:30.12.2016 
ના રોજ ધરાવતા હોવા જોઈએ.   
4.      આયોગની કચેરી દ્વારા તા.11.01.2018ના રોજની રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ં
બેઠક ન.ં101000099 પરના ઉમેદવારને શરતચકૂથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ંઆવેલ છે.  
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આ ઉમેદવારની અરજીની ચકાસણી (Scrutiny) કરતા ંઆ ઉમેદવાર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી 
તારીખ(30.12.2016)ના રોજ સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદના સનયત પરુતા અનભુવની 
લાયકાત ધરાવતા નથી. આથી તા.11.01.2018 ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામા આવેલ રૂબરૂ મલુાકાતને 
પાત્ર કુલ: 42 ઉમેદવારો ના બેઠક નબંરની યાદીમાથંી બેઠક નબંર 101000099 ને રદ્દ કરવામા ં
આવે છે, આમ થતા ંહવે રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા ઉમેદવારોની સખં્યા 41 થશે.  

 5.     આયોગની કચેરી દ્વારા તા.14.10.86ના રોજ પ્રસસધ્ધ થયેલ કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ 
માપદંડ અનસુાર સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના ઉમેદવારોની કુલ 03 જગ્યાઓ માટે નોર્મસગ મજુબ 
10 ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે કરવાના થાય. રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થયેલ 
સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના ઉમેદવારોની સખં્યા 06 માથંી 01 સખં્યા બાદ થતા ંહવે રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્ર થતા સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના ઉમેદવારોની સખં્યા 05 (પ્રાપ્ય તમામ) થતી હોઇ, 
તા.10.01.2018ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામા આવેલ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના 
વધ ુકોઇ ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે કરવાના રહતેા નથી.  
6.     આમ થતા ંરૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર યાદી હઠેળની નોંધ (1): “આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing standard) ધરાવે છે, પરંત ુજાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ 
મલુાકાતને પાત્ર થતા નથી.” તેવા ઉમેદવારોની સખં્યા હવે 25 થશે. તા.11.01.2018ની રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય સવગતો યથાવત રહશેે.  
 
                                                                            Sd/-  
સ્થળ: ગાધંીનગર-382010                                            નાયબ સણચવ 
તારીખ: 16.02.2018                      ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


