
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારોની યાદી 

:: સધુારા યાદી :: 
 

વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.17.05.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમદેવારોની યાદી. 
              (2) આયોગની તા.12.09.2017ની રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 

1.    સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે ગણણતશાસ્ત્રના વ્યાખ્યાતા, વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે 

જાહરેાત ક્રમાકં: 78/2015-16ના સદંભગમા ંઆયોગ દ્વારા તા.12.11.2016ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથમમક 

કસોટીના આધારે અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા કુલ: 55 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદી 

આયોગની કચેરી દ્વારા તા.17.05.2017ના રોજ પ્રમસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. જેમા ંબે.ક્ર. 102000344 

પરના સા.શૈ.પ.વગગ (મહહલા)ના કેટેગરીના ઉમેદવારનો સમાવેશ થયેલ હતો. 

2.    ઉક્ત ઉમેદવારે અરજી ચકાસણી માટે રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો સાથે સામાજીક અને શૈક્ષણણક 

પછાત વગગનુ ં અરજીપત્રકમા ં દશાગવ્યા મજુબનુ ં તા.13.04.2015ના રોજનુ ં 5183/2015 ક્રમાકંનુ ં

NCLC (ANNEXTURE-A) અંગે્રજીમા ંરજુ કરતા ંતથા તેઓએ પહરમશષ્ટ-ક રજુ કર્ુગ ન હોઇ, રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે અપાત્ર ગણી અરજી ચકાસણીને અંતે તા.12.09.2017ના રોજ રૂબરૂ મલુાકાત માટે 

પાત્ર કુલ: 54 ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતી.  

3.   સરકારશ્રીના સામાજીક ન્યાય અને અમધકારીતા મવભાગના તા.18.08.2017ના ઠરાવની 

જોગવાઇઓ મજુબ ઠરાવની તારીખે જાહરેાતની ભરતી પ્રહક્રયા હજુ ચાલ ુહોઇ, ઉક્ત ઉમેદવારે અરજી 

ચકાસણી માટે તા.13.04.2015ના રોજનુ ં5183/2015 ક્રમાકંનુ ંNCLC (ANNEXTURE-A) અંગ્રેજીમા ં

રજુ કરેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણી રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ંઆવે છે.   

4.   તા.12.09.2017ના રોજ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર કુલ: 54 ઉમેદવારોની જાહરે કરવામા ંઆવેલ 

યાદીમા ંઆયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી મનયત નોર્મસગ મજુબ સા.શૈ.પ.વગગ (મહહલા) ની 

કુલ: 01 જગ્યા સામે રૂબરૂ મલુાકાત માટે 06 ઉમેદવારોને બોલાવવામા ંઆવેલ છે, આથી બેઠક 

ક્રમાકં:  102000344 પરના ઉમેદવારને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ંઆવતા ંસા.શૈ.પ.વગગ 

(મહહલા)ની મેરીટયાદીના છેલ્લા ક્રમાકંના બેઠક ક્રમાકં: 102000054 પરના ઉમેદવારને રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે અપાત્ર ગણવામા ંઆવે છે.  

5.   આમ થતા ંરૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારોની યાદી હઠેળની નોંધ: (1)ના ઉમેદવારોની 

કુલ સખં્યા 06 થશે, તથા યાદી હઠેળની નોંધ: (2) “જાહરેાતની જોગવાઇઓ પહરપણૂગ કરે છે, પરંત ુ

# 2 #  

 



 

 

# 2 # 
આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર 

થતા નથી.” મા ં(1) બેઠક ન.ં102000054નો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે, આ ઉમેદવારોની કુલ સખં્યા 

05 થશે. આયોગની કચેરી દ્વારા તા.12.09.2017ના રોજ પ્રમસધ્ધ થયેલ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર 

ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય મવગતો યથાવત રહશેે.  

 
                                                                        Sd/- 
સ્થળ: ગાધંીનગર-382010                                        સરં્કુ્ત સણચવ 
તારીખ: 07.10.2017                  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારોની યાદી 

:: સધુારા યાદી :: 
 

વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.17.05.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમદેવારોની યાદી. 
              (2) આયોગની તા.08.09.2017ની રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 

1.    સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે ભૌમતકશાસ્ત્રના વ્યાખ્યાતા, વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે 

જાહરેાત ક્રમાકં: 76/2015-16ના સદંભગમા ંઆયોગ દ્વારા તા.12.11.2016 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથમમક 

કસોટીના આધારે અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા કુલ: 27 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદી 

આયોગની કચેરી દ્વારા તા.17.05.2017ના રોજ પ્રમસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. જેમા ંબે.ક્ર. 102000732 

પરના સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન)ના ઉમેદવારનો સમાવશે થયેલ હતો. 

2.    ઉક્ત ઉમેદવારે અરજી ચકાસણી માટે રજુ કરેલ પ્રમાણપત્રો સાથે સામાજીક અને શૈક્ષણણક 

પછાત વગગનુ ં અરજીપત્રકમા ં દશાગવ્યા મજુબનુ ં તા.08.12.2015ના રોજનુ ં 12958/2015 ક્રમાકંનુ ં

NCLC (ANNEXTURE-A) અંગે્રજીમા ંરજુ કરતા ંતથા તેઓએ પહરમશષ્ટ-ક રજુ કર્ુગ ન હોઇ, રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે અપાત્ર ગણી અરજી ચકાસણીને અંતે તા.08.09.2017ના રોજ રૂબરૂ મલુાકાત માટે 

પાત્ર કુલ: 27 ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતી.  

3.  આયોગના તા.15.09.2017ના મનણગય અનસુાર સરકારશ્રીના સામાજીક ન્યાય અને અમધકારીતા  

મવભાગના તા.18.08.2017ના ઠરાવની જોગવાઇઓ મજુબ ઠરાવની તારીખે જાહરેાત ની ભરતી 

પ્રહક્રયા હજુ ચાલ ુહોઇ, આ ઉમેદવારે અરજી ચકાસણી માટે તા.08.12.2015 ના રોજનુ ં12958 /2015 

ક્રમાકંનુ ંNCLC (ANNEXTURE-A) અંગે્રજીમા ંરજુ કરેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણી રૂબરૂ મલુાકાત માટે 

પાત્ર ગણવામા ંઆવે છે.  

4.   તા.08.09.2017ના રોજ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર કુલ: 27 ઉમેદવારોની જાહરે કરવામા ંઆવેલ 

યાદીમા ંઆયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી મનયત નોર્મસગ મજુબ સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન)ની 

કુલ: 02 જગ્યાઓ સામે રૂબરૂ મલુાકાત માટે 08 ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ં

આવેલ છે, આથી હવે બે.ક્ર.101000732 પરના ઉમેદવારને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણતા ં

સા.શૈ.પ.વગગ (કોમન)ની મેરીટયાદીના છેલ્લા ક્રમાકંના બેઠક ક્રમાકં 101000566 પરના ઉમેદવારને 

રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ગણવામા ંઆવે છે.   

5.   આમ થતા ંરૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારોની યાદી હઠેળની નોંધ: (1)ના ઉમેદવારોની 

કુલ સખં્યા 05 થશે, તથા યાદી હઠેળની નોંધ: (2) “જાહરેાતની જોગવાઇઓ પહરપણૂગ કરે છે, પરંત ુ

# 2 #  



 

 

# 2 # 
આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર 

થતા નથી.” મા ંબેઠક નબંર: 102000566નો સમાવેશ કરવામા ંઆવ ેછે, આ ઉમેદવારોની કુલ સખં્યા 

08 થશે. આયોગની કચેરી દ્વારા તા.08.09.2017ના રોજ પ્રમસધ્ધ થયેલ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર 

ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય મવગતો યથાવત રહશેે.  

                                                                        Sd/-  

સ્થળ: ગાધંીનગર-382010                                        સરં્કુ્ત સણચવ 
તારીખ: 09.10.2017                  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ    


