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વંચાણે લીધી : (1) આયોગની તા.15.05.2017, તા.17.02.2018 અન ેતા.07.05.2018ની અર� 

ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી  
  (2) આયોગની તા.14.06.2018ની �બ� મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 

1. આયોગ �ારા પ્રિસધ્ધ થયેલ ગૃહ િવભાગ હસ્તકની ન્યાય સહાયક િવ�ાન કચેરી હેઠળની 
સાયન્ટીફીક ઓિફસર (બાયોલો�), વગ�-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે �હેરાત ક્રમાંક: 

47/2016-17ના સંદભ�માં આયોગ �ારા તા.29.01.2017ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટીના 
આધાર ેઉપર વંચાણ ેલીધેલ ક્રમાંક: (1) પરની યાદીઓથી અર� ચકાસણીને પાત્ર થતા કુલ: 69 

ઉમેદવારો ના બેઠક નંબરોની યાદી પ્રિસ� કરવામાં આવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની અર� 

ચકાસણીને અંતે તા.14.06.2018ના રોજ �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર થતા 27 ઉમેદવારોની યાદી 
પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી. 

 

2. આ જગ્યાની �હેરાત તા.18.10.2016ના રોજ પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ છે, તથા તેમાં ઓન-

લાઇન અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ 03.11.2016 િનયત થયેલ છે. આ જગ્યાની 
�હેરાતની અનુભવ અંગેની જોગવાઇ અનુસાર ઉમેદવાર �હેરાતમાં દશા�વેલ િનયત 
સમયગાળાના િનયત અનુભવની લાયકાત અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ: 03.11.2016 ના 
રોજ ધરાવતા હોવા જોઈએ.   

 

3. આયોગની કચેરી �ારા તા.14.06.2018ના રોજની �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાં 
બેઠક નં.101000331 પરના ઉમેદવારને િનયત અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ, �બ� મુલાકાત માટે 

અપાત્ર ગણવામાં આવેલ હતા.  
 

4. સદરહુ ઉમેદવાર ેઅનુભવની લાયકાત અંગે આયોગને કરલે રજૂઆત અન્વયે આયોગના િનણ�ય 

અનુસાર માન્ય ગણી �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર ગણતાં, હવે આયોગના તા.14.10.86ના કચેરી 
હુકમથી ન�ી થયેલ માપદંડ અનુસાર સા.શૈ.પ.વગ� (કોમન) વગ�ના ઉમેદવારોની કુલ 02 જગ્યા 
માટે નોમ્સ� મુજબ 08 ઉમેદવારોને મેરીટ ક્રમાંક  મુજબ �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર �હેર કરવાના 
રહે છે.   

 

5. આથી, �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર થયેલ સા.શૈ.પ.વગ� (કોમન) વગ�ની મેરીટ યાદીના બેઠક 

નંબર.101000382 પરના છેલ્લા ઉમેદવાર હવે સા.શૈ.પ.વગ� (કોમન) વગ�ના �બ� મુલાકાત 
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માટે િનયત લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ અપાત્ર ગણી યાદી હેઠળની નોધં (2): “�હેરાતની 
જોગવાઇઓ પિરપણુ� કર ે છે, પરંત ુ આયોગે �બ� મુલાકાત માટે ન�ી કરલે લાયકી ધોરણ 

(Passing standard) ધરાવતા ન હોઇ �બ� મુલાકાતને પાત્ર થતા નથી.” માં સમાવેશ 

કરવામાં આવે છે, અને ત ે સંખ્યા હવે 04 થાય છે. તથા બેઠક નંબર:101000331 પરના 
ઉમેદવારને યાદી હેઠળની નોધં (1) “આયોગે �બ� મુલાકાત માટે ન�ી કરલે લાયકી ધોરણ 

(Passing standard)ધરાવે છે, પરંત ુ�હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ� કરતા ન હોઇ �બ� 

મુલાકાત માટે પાત્ર થતા નથી.” માંથી બાદ કરતાં આ સંખ્યા હવે 31 થાય છે. આયોગની કચેરી 
�ારા તા.14.06.2018ના રોજ પ્રિસધ્ધ થયેલ �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય 

િવગતો યથાવત રહેશે.  

 
 
સ્થળ: ગાંધીનગર-382010 (સંયુ� સિચવ) 

તારીખ: 24.07.2018 ગજુરાત �હેર સેવા આયોગ 

 


