Gujarat Public Service Commission
List of Eligible Candidates for Interview (Partial
Modification)
Advertisement No. 44/2018‐19
વંચાણે લીધી : આયોગની તા. 13.02.2019 ની અર
તથા આયોગની તા: 20.05.2019ની
1.

ચકાસણીને પા
બ

મુલાકાતને પા ઉમેદવારોની યાદી.

આચાય, ગુજરાત કૌશ ય તાલીમ સેવા, વગ-2 ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે
માંક:44/2018-19 ના સંદભમાં આયોગ

ારા તા.25.11.2018ના રોજ યો યેલ

કસોટીના આધારે આયોગની ઉપર વંચાણે લીધેલ યાદીઓથી અર
ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી
અંતે

બ

મુલાકાતને પા

તા.20.05.2019 ના રોજ

2.

ઉમેદવારોની યાદી

આયોગની કચેરી

ચકાસણીને પા

િસ ધ કરવામાં આવેલ હતી. યારબાદ અર

હે રાત
ાથિમક
કુ લ: 346

ચકાસણીને

થતા કુ લ: 175 ઉમેદવારોની યાદી આયોગની કચેરી

ારા

િસ ધ કરવામાં આવેલ હતી.

ારા તા.20.05.2019ની

બ

મુલાકાતને પા

ઉમેદવારોની યાદીમાં બેઠક

માંક 101001963, 101004589 અને 101003121 પરના ઉમેદવારના અર પ કની
ચકાસણી (Scrutiny) મુજબ તેઓ િનયત કારનો અનુભવ ધરાવતાં ન હોવાથી

બ

મુલાકાત

માટે અપા ગણવામાં આવેલ હતા.

3.

અનુભવ બાબતે ઉમેદવારોની રજુ આત યાને લઇ સંદભ પુન: િવચારણા કરતાં ઉ

બેઠક માંક

101001963, 101004589 અને 101003121ના ઉમેદવારોનો અનુભવ મા ય ગણવા અંગે
િનણય થયેલ છે . તદનુસાર, આ ઉમેદવારો

4.

હેરાતની જોગવાઇ પિરપૂણ કરે છે.

આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુ કમથી િનયત થયેલ માપદં ડ મુજબ પોતાની સંબિં ધત
કે ટેગરીમાં

બ

મુલાકાત માટે પા ઉમેદવારોની િનયત થયેલ સં યા મુજબ જો આ ઉમેદવારોનો

મેરીટ યાદી મુજબ સમાવેશ થતો હોય તો તેઓને
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બ

મુલાકાત માટે પા ગણવાના રહે છે .
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5.

અનુસંધાને, બેઠક માંક 101001963 અને 101004589
તેમજ િનયત લાયકી ધોરણ પણ ધરાવતા હોવાથી

બ

હેરાતની જોગવાઇ પિરપૂણ કરે છે
મુલાકાત માટે પા

થાય છે .

ારે

આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુ કમથી િનયત થયેલ માપદં ડ મુજબ પોતાની સંબિં ધત
કે ટેગરીમાં ઉ

બેઠક માંક ધરાવતા બે ઉમેદવારોનો સમાવેશ થવાથી િનયત થતા ઉ ચ લાયકી

ધોરણ મુજબ સંબિં ધત કે ટેગરીની મેરીટ યાદીના છે લા માંકના બેઠક માંક 101002436 અને
101001877 િનયત લાયકી ધોરણ ન ધરાવતા હોવાથી

6.

બેઠક માંક 101003121

મુલાકાત માટે અપા બને છે .

હેરાતની જોગવાઇ પિરપૂણ કરે છે પરં તુ, પોતાને સંબિં ધત કે ટેગરીમાં

િનયત થયેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોવાથી

7.

બ

બ

મુલાકાત માટે પા થતા નથી.

ઉપરો

હકીકતને અનુલ ીને આયોગની કચેરી ારા તા.20.05.2019 ના રોજ

આવેલ

બ

મુલાકાતને પા

િસ ધ કરવામાં

ઉમેદવારોના બેઠક નંબરની યાદીમાં નીચે મુજબ અંશત: સુધારો

કરવામાં આવે છે .
I.

બ

મુલાકાત માટે પા

ઉમેદવારોની યાદીમાં બેઠક

માંક

101001963 અને

101004589 નો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તથા નોંધ (1) હેઠળની યાદીમાંથી તેમને રદ
કરવામાં આવે છે . નોંધ (1) હેઠળની યાદીમાં હવે

બ

મુલાકાત માટે અપા ઉમેદવારોની

સં યા 14 વંચાણે લેવાની રહે છે .

II.

બ

મુલાકાત માટે પા

ઉમેદવારોની યાદીમાંથી બેઠક

માંક 101002436 અને

101001877ને રદ કરવામાં આવે છે . તથા નોંધ (2) “ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરે
છે , પરં તુ આયોગે
ધરાવતા ન હોઇ

III.

બ
બ

મુલાકાત માટે ન

ી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard)

મુલાકાત માટે પા થતા નથી” માં સમાવેશ કરવામાં આવે છે .

બેઠક માંક 101003121નો નોંધ (3) હેઠળની યાદીમાંથી રદ કરીને નોંધ (૨) હેઠળની
યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. નોંધ (3) હેઠળની યાદીમાં હવે

બ

મુલાકાત માટે

અપા ઉમેદવારોની સં યા 22 વંચાણે લેવાની રહે છે .
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IV.

બેઠક માંક 101002436, 101001877 અને 101003121નો નોંધ (૨) હેઠળની યાદીમાં
સમાવેશ થવાથી નોંધ (૨) હેઠળની યાદીમાં હવે

બ

મુલાકાત માટે અપા ઉમેદવારોની

સં યા 135 વંચાણે લેવાની રહે છે .

8.

આયોગની કચેરી

ારા તા.20.05.2019 ના રોજ

િસ ધ થયેલ

બ

મુલાકાતને પા

ઉમેદવારોની યાદીની અ ય િવગતો યથાવત રહેશે.

(સંયુ

થળ: ગાંધીનગર-382010
તારીખ: 21.05.2019

ગુજરાત
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સિચવ)
હે ર સેવા આયોગ
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