
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 :સધુારા યાદી: 

       વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.14.08.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

                 (2) આયોગની તા.12.10.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 

                 (3) આયોગની તા.28.12.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી 

                 (4) આયોગની તા.31.01.2018ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 

1.        આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ થયેલ ઉધોગ અને ખાણ સવભાગ હસ્તકના ઉધોગ કસમશ્નરશ્રીની 

કચેરીના ઉધોગ અસધકારી (તાસંત્રક) / મેનેજર (કા.મા.), વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત 

ક્રમાકં: 127/2016-17ના સદંભગમા ંઆયોગ દ્વારા તા.11.06.2017 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથસમક કસોટીના 
આધારે તા.14.08.2017ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા કુલ: 20 ઉમેદવારો ના બેઠક નબંરોની 

યાદી પ્રસસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી.  
2.        આ અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી પરના 20 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની 

પાત્રતા ચકાસણી બાદ આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી સનયત નોર્મસગ મજુબ રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો ન મળતા લાયકી ધોરણ નીચુ ંલઇ જઇ વધ ુકુલ: 21 બેઠક 

નબંરોની બીજી યાદી તા.12.10.2017ના રોજ અરજી ચકાસણી માટે જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતી.  
3.      આ 21 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ પણ સનયત નોર્મસગ મજુબ રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે પાત્ર પરુતા ઉમેદવારો ન મળતા લાયકી ધોરણ નીચુ ંલઇ જઇ વધ ુકુલ: 09 બેઠક 

નબંરોની ત્રીજી યાદી તા.28.12.2017ના રોજ અરજી ચકાસણી માટે જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતી. 
ત્યારબાદ અરજી ચકાસણીને અંતે તા.31.01.2018ના રોજ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા 20 ઉમેદવારો 

ની યાદી પ્રસસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. 

4.      આ જગ્યાની જાહરેાત તા.15.03.2017ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે, તથા તેમા ંઓન-

લાઇન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 31.03.2017 સનયત થયેલ છે. આ જગ્યાની જાહરેાતની 

અનભુવ અંગેની જોગવાઇ અનસુાર, ઉમેદવાર “ (1) Have about three years’ experience 

in the field of Engineering or Technology ( excluding civil Engineering ) on the  

# 2 # 
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post not below the rank of junior Industries Inspector in the Government 

Department, Or  

(2)  Have about three years’ experience in the field of Engineering or 

Technology (excluding civil Engineering) in any Local body or a Government 

under taking Board / Corporation or a Limited Company established by law in  

India or an Industrial Organization, on the post which is equivalent to or not 

below the rank of junior Industries Inspector in the Government Department 

recognized by Government as such,” નો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇએ. તદાનસુાર 

ઉમેદવાર જાહરેાતમા ં દર્ાગવેલ અનભુવની લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ: 

31.03.2017ના રોજ ધરાવતા હોવા જોઈએ.   

5.      આયોગની કચેરી દ્વારા તા.31.01.2018ના રોજની રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ં

બબન અનામત (કોમન) વગગના બેઠક નબંર: 101000719 અને સા.રૈ્.પ.વગગના બેઠક નબંર: 

101001196 પરના ઉમેદવારોને અરજી ચકાસણી સમયે સનયત પ્રકારનો તથા પરુતો અનભુવ 

ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ગણવામા ંઆવેલ હતા.  

6.      આ ઉમેદવારોએ કરેલ રજૂઆતો અન્વયે બેઠક નબંર: 101000719 અને બેઠક ન.ં101001196 

પરના ઉમેદવારોને તેઓનો અનભુવ માન્ય ગણી રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણતા ંહવે આયોગના 

તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ માપદંડ અનસુાર બબન અનામત (કોમન) વગગના 

ઉમેદવારોની કુલ 01 જગ્યા માટે નોર્મસગ મજુબ 06 ઉમેદવારો અને સા.રૈ્.પ.વગગ (કોમન) વગગના 

ઉમેદવારોની કુલ 02 જગ્યાઓ માટે નોર્મસગ મજુબ 08 ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે 

કરવાના રહ ેછે.   

7.    આથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થયેલ બબન અનામત (કોમન) વગગની મેરીટ યાદીના છેલ્લા 

ક્રમાકંના બેઠક નબંર.101000713 પરના ઉમેદવાર હવે બબન અનામત (કોમન) વગગના રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે સનયત લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ તેમજ સા.રૈ્.પ.વગગ (કોમન) વગગની મેરીટ 

યાદીના છેલ્લા ક્રમાકંના બેઠક નબંર.101001124 પરના ઉમેદવાર હવે સા.રૈ્.પ.વગગ (કોમન) વગગના  
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રૂબરૂ મલુાકાત માટે સનયત લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ અપાત્ર ગણી યાદી હઠેળની નોંધ (2): 
“જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરે છે, પરંત ુ આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 

standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા નથી.” મા ંસમાવરે્ કરવામા ંઆવે છે, તે 

સખં્યા હવે 07 થર્ે, અને યાદી હઠેળની નોંધ (1) “આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 

standard) ધરાવે છે, પરંત ુજાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 

થતા નથી.” માથંી બેઠક નબંર.101000719 અને બેઠક નબંર:101001196 પરના ઉમેદવારને બાકાત 

કરતા ંઆ સખં્યા હવે 20 થાય છે. આયોગની કચેરી દ્વારા તા.31.01.2018ના રોજ પ્રસસધ્ધ થયલે 

રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય સવગતો યથાવત રહરેે્. 

                                                                          
    

                                                                           Sd/-  
સ્થળ: ગાધંીનગર-382010                                            સયંકુ્ત સબચવ 
તારીખ: 14.03.2018                      ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  
 


