
ગુજરાત  હેર સેવા આયોગ 
 

બ  મુલાકાત માટે પા  ઉમેદવારોની યાદી 
 : સુધારા યાદી : 

 
વંચાણ ેલીધી:   

(1) આયોગની તા.17.05.2017, તા.12.03.2018, તા.01.06.2018 અને તા.13.07.2018 ની 

અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદી 
(2) આયોગની તા.26.09.2018 ની  બ  મુલાકાત માટે પા  ઉમેદવારોની યાદી 

 

1. આયોગ ારા િસ ધ થયેલ િવ ાન અને ૌ ોિગકી િવભાગ હ તકની મદદનીશ િનયામક, 

(આઇ.ટી.) વગ-1 ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે . .67/2016-17 સંદભ તા.29.01.2017 
ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટીના આધાર ેઅર  ચકાસણીને અંતે બ  મુલાકાત માટે 
પા  થતા કુલ: 78 ઉમેદવારોની યાદી તા.26.09.2018 ના રોજ િસ ધ કરવામાં આવેલ હતી.  

 

2.  આયોગની કચેરી ારા તા.  26.09.2018 ની બ  મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદીમાં 

બેઠક નંબર.101000149  પરના ઉમેદવારને અર પ કની ચકાસણી (Scrutiny) સમય ે

અનુભવની લાયકાત ધરાવતા ન હોવાથી “આયોગે ન ી કરલે લાયકી ધોરણ (Passing 

standard) ધરાવે છે, પરંતુ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ બ  મુલાકાત 

માટે પા  થતા નથી.” અનુસાર બ  મુલાકાત માટે અપા  ગણવામાં આવેલ હતા.   

 

4.       બેઠક નંબર. 101000149 પરના ઉમેદવાર ેકરલે રજુઆત સંદભ તેઓના અનુભવને મા ય ગણી 

બ  મુલાકાતને પા  ગણતાં, હવે તા.26.09.2018 ના રોજ િસ ધ કરવામા આવેલ બ  

મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોના બેઠક નંબરની યાદીમાં બેઠક નંબર: 101000149 નો સમાવેશ 

કરવામાં આવે છે.  
 

5. આમ બ  મુલાકાત માટે પા  હેર કરવામાં આવેલ યાદીમાં આયોગના િનયત નો સ મજુબ 

િબન અનામત (મિહલા) વગની કુલ: 05 જ યાઓ સામે 15 ઉમદેવારોને બ  મુલાકાત માટે 



પા  હેર કરવાના રહે છે. આથી બ  મુલાકાત માટે પા  થયેલ િબન અનામત (મિહલા) 
વગની મેરીટ યાદીના બેઠક નંબર. 101000230 પરના છે લા ઉમેદવાર હવે િબન અનામત 

(મિહલા) વગનંુ બ  મુલાકાત માટે િનયત લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ અપા  ગણી યાદી 
હેઠળની નોધં:(2) “ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપણુ કર ેછે, પરંતુ આયોગે ન ી કરલે લાયકી 

ધોરણ (Passing standard) ધરાવતા ન હોઇ બ  મુલાકાતને પા  થતા નથી.” માં સમાવેશ 

કરવામાં આવે છે, તે સં યા હવે 4 થશે, અને યાદી હેઠળની નોધં (1)  “આયોગે ન ી કરલે 

લાયકી ધોરણ (Passing standard) ધરાવે છે, પરંતુ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન 

હોઇ બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી.” માંથી બેઠક નંબર: 101000149 પરના ઉમેદવારને 

બાકાત કરવામાં આવે છે. તે સં યા હવે 90 થશે 
 

6.   આયોગની કચેરી ારા તા.26.09.2018  ના રોજ િસ ધ થયેલ બ  મુલાકાતને પા  

ઉમેદવારોની યાદીની અ ય િવગતો યથાવત રહેશે.  

 
 
થળ: ગાંધીનગર-382010                                            સંયુ  સિચવ 

તારીખ: 22.11.2018  ગજુરાત  હેર સેવા આયોગ    
 


