
 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 :સધુારા યાદી: 

       વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.30.08.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

                 (2) આયોગની તા.27.12.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 

                 (3) આયોગની તા.17.01.2018ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
  

1.  સરકારી વવનયન, વવજ્ઞાન અને વાણણજ્ય કોલેજ ખાતે અર્થશાસ્ત્રના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગથ-2 

ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાકં:81/2016-17ના સદંભથમા ંઆયોગ દ્વારા તા.02.04. 

2017ના રોજ યોજાયેલ પ્રાર્વમક કસોટીના આધારે અરજી ચકાસણીને પાત્ર ર્તા કુલ: 148 

ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદી આયોગની કચેરી દ્વારા તા.30.08.2017ના રોજ પ્રવસદ્ધ કરવામા ં

આવેલ હતી. આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમર્ી વનયત નોર્મસથ મજુબ ણબન અનામત 

(મહહલા) વગથના રૂબરૂ મલુાકાત માટે પરુતા ઉમેદવારો ન મળતા ંઅરજી ચકાસણીને પાત્ર ર્તા 01 

ઉમેદવારના બેઠક નબંરની બીજી યાદી તા.27.12.2017ના રોજ પ્રવસદ્ધ કરવામા ં આવેલ હતી. 

ત્યારબાદ અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ર્તા કુલ: 123 ઉમેદવારોની યાદી આયોગ 

ની કચેરી દ્વારા તા.17.01.2018ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. 

2.    આયોગની કચેરી દ્વારા તા.17.01.2018ની રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ંબેઠક 

નબંર.101000141 પરના ઉમેદવારને નામદાર ગજુરાત હાઇકોટથમા ંદાખલ એસસીએ ન.ં 9773/2015 

સબંધેં તા.03.05.2016ના ચકુાદા સદંભે આ ઉમેદવાર શૈક્ષણણક લાયકાત તરીકે સ્નાતક કક્ષાએ 

મળુભતુ વવષયની પદવી ધરાવતા ન હોવાર્ી રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ગણવામા ંઆવેલ હતા. 

તર્ા આ બેઠક નબંરનો તા.17.01.2018ના રોજ પ્રવસધ્ધ ર્યેલ યાદીમા ં“આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing standard) ધરાવે છે, પરંત ુજાહરેાતની જોગવાઇઓ પહરપણુથ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે પાત્ર ર્તા નર્ી.” વશષથક હઠેળ સમાવેશ કરવામા ંઆવ્યો હતો.  

3.     બેઠક નબંર.101000141 પરના ઉમેદવારે કરેલ રજુઆત સદંભે પનુ: વવચારણા કરતા ંતેઓની 
B.Com (Business Economics) ની પદવીને B.Com (Economics) સમકક્ષ પદવી ગણી રૂબરૂ 

મલુાકાતને પાત્ર ગણતા,ં આયોગ ની કચેરી દ્વારા તા.17.01.2018 ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામા આવેલ  
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રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોના બેઠક નબંરની યાદીમા ંબેઠક નબંર: 101000141 નો સમાવેશ 

કરવામા ંઆવ ેછે, આમ ર્તા ંહવે રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ર્તા ઉમેદવારોની કુલ સખં્યા 124 (ONE 

HUNDRED TWENTY-FOUR) ર્શે. તર્ા આ યાદી હઠેળ ની નોંધ: “આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing standard) ધરાવે છે, પરંત ુજાહરેાતની જોગવાઇઓ પહરપણુથ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે પાત્ર ર્તા નર્ી.” મારં્ી બેઠક નબંર: 101000141 રદ કરતા,ં આ સખં્યા હવે 25 

(TWENTY-FIVE) ર્શે. આયોગની કચેરી દ્વારા તા.17.01.2018ના રોજ પ્રવસધ્ધ ર્યેલ રૂબરૂ મલુાકાત 

ને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય વવગતો યર્ાવત રહશેે. 

 

સ્ર્ળ: ગાધંીનગર-382010                                            સયંકુ્ત સણચવ 
તારીખ: 03.02.2018                      ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


