
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 :સધુારા યાદી: 

વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.17.05.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
              (2) આયોગની તા.21.02.2018ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 
              (3) આયોગની તા.02.04.2018ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી 
             (4) આયોગની તા.21.04.2018ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની ચોથી યાદી 
             (5) આયોગની તા.17.05.2018ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 

1.   જુનનયર નગર નનયોજક, વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાકં: 45/2016-
17ના સદંભગમા ંઆયોગ દ્વારા તા.01.01.2017 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથનમક કસોટીના આધારે અરજી 
ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા કુલ: 163 ઉમેદવારોની યાદી આયોગની કચેરી દ્વારા 
તા.17.05.2018ના રોજ પ્રનસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. 
2.    આ જગ્યાની જાહરેાત તા.18.10.2016ના રોજ પ્રનસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે, તથા તેમા ં
ઓન-લાઇન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ:03.11.2016 નનયત થયેલ છે. આ જગ્યાની 
જાહરેાતની શૈક્ષણણક લાયકાતની જોગવાઇ અનસુાર, (1) Possess a degree in Architecture 
or Civil Engineering obtained from any of the University or an institution established 
or incorporated by an act of the parliament or state  legislature in India or an institution 
declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants 
Commission ACT, 1963 (3 of 1956) or an equivalent qualification recognised as such 
by the Government or possess an equivalent qualification recognised as such by the 
Government;  
(2) Possess a post graduate degree or Diploma in city planning or town planning or 
traffic and Transportation planning or Regional planning or urban planning or 
Infrastructure planning or Industrial planning obtained from any of the University or an 
institution established or incorporated by an act of the parliament or state  legislature 
in India or an institution declared to be deemed as University under section 3 of the 
University Grants Commission ACT, 1963 (3 of 1956) or an equivalent qualification 
recognised as such by the Government or a membership obtained by an Examination 
of Institution of town planners of India. ની લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇએ. તદાનસુાર 
ઉમેદવાર જાહરેાતમા ં દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ: 
03.11.2016ના રોજ ધરાવતા હોવા જોઈએ.  
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3.   આયોગની કચેરી દ્વારા તા.17.05.2018ના રોજની રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની 
યાદીમા ંસમનવષ્ટ નબંર.101000283 પરના ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાત 
જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ:03.11.2016ના રોજ ધરાવતા નથી.  
4.    આથી રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોના બેઠક નબંરની યાદીમાથંી બેઠક નબંર: 
101000283 ને રદ કરી આ 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.” મા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે છે.    
5.   આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી નનયત નોર્મસગ મજુબ રૂબરૂ મલુાકાત માટે ણબન 
અનામત (કોમન) વગગની કુલ: 25 જગ્યાઓ સામે 75 ઉમેદવારો ને રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
બોલાવવાના થાય છે, આથી બે.ક્ર.101000283 પરના ઉમેદવારને રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર 
ગણતા ંણબન અનામત (કોમન) વગગના મેરીટ મજુબના બે.ક્ર.101000061 પરના ઉમેદવારને રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ંઆવે છે. હવે અન.ુજાનત (કોમન) વગગનુ ં લાયકી ધોરણ ણબન 
અનામત (કોમન) જેટલુ ંરાખતા ંઅન.ુજાનત (કોમન) વગગના બે.ક્ર. 101000431 પરના વધ ુએક 
ઉમેદવારને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ં આવે છે. અને યાદી હઠેળની નોંધ: (2) 
“જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરે છે, પરંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી.” માથંી રદ કરવામા ંઆવે છે.   
6.   આમ થતા ંરૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની કુલ સખં્યા: 164 અને આ યાદી હઠેળની 
નોંધ: (1) હઠેળની કુલ સખં્યા: 119  તથા યાદી હઠેળની નોંધ: (2) હઠેળની કુલ સખં્યા: 1 થાય 
છે. આયોગની કચેરી દ્વારા તા.17.05.2018ના રોજ પ્રનસધ્ધ થયેલ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર 
ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય નવગતો યથાવત રહશેે. 

                                                                                                              Sd/-  

સ્થળ: ગાધંીનગર-382010                                            સયંકુ્ત સણચવ 
તારીખ: 19.05.2018                      ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


