
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારોની યાદી 

:: સધુારા યાદી :: 
 

વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.23.02.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમદેવારોની યાદી. 
              (2) આયોગની તા.13.04.2017ની રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
 

1.    સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે મેટલજીના સહાયક પ્રાધ્યાપક, વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા 

માટે જાહરેાત ક્રમાકં: 87/2015-16ના સદંભગમા ંઆયોગ દ્વારા તા.21.08.2016ના રોજ યોજાયેલ 

પ્રાથમમક કસોટીના આધારે અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા કુલ: 20 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદી 

આયોગની કચેરી દ્વારા તા.23.02.2017ના રોજ પ્રમસદ્ધ કરવામા ં આવેલ હતી. ત્યારબાદ અરજી 

ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા કુલ: 16 ઉમેદવારોની યાદી તા.13.04.2017ના રોજ 

પ્રમસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. 

2.        આ જગ્યાની જાહરેાત તા.24.11.2015ના રોજ પ્રમસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ છે, તથા તેમા ં

ઓન-લાઇન અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ:09.12.2015 મનયત થયેલ છે. આ જગ્યાની 
જાહરેાતની શૈક્ષણણક લાયકાતની જોગવાઇ અનસુાર, ઉમેદવાર માન્ય યનુિવનસિટીિી એન્ીિીયરીંગ 

અથવા ટેકિોલોીિી સબંનંધત નવષયમા ંસ્િાતક અિે અનસુ્િાતકિી પદવી  જે પૈકી સ્િાતક અથવા 

અનસુ્િાતક કક્ષાએ પ્રથમ વગગિી પદવી કે તેિી સમકક્ષ લાયકાત અથવા સરકાર દ્વારા માન્ય 

સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇએ.  

3.        આયોગની કચેરી દ્વારા તા.13.04.2017ના રોજ પ્રમસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ રૂબરૂ મલુાકાતને 

પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ં બેઠક નબંર.101000080 પરના ઉમેદવારએ નોથગ ટેકસાસ યમુન.ની              

Ph.D.ની પદવી ધરાવતા હોવાનુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ પરંત ુઅનસુ્નાતકની પદવીની સમકક્ષતા 

બાબતે કોઇ આધાર પરુાવા રજુ કરેલ ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ગણવામા ંઆવેલ હતા.  

4.       આયોગ દ્વારા તા.04.05.2017ના રોજ લેવાયેલ મનણગય મજુબ શ્રી મણૃાલકુમાર દદલીપભાઇ 

ચૌધરીએ મેળવેલ નોથગ ટેકસાસ યમુન.ની Ph.D.ની પદવીમા ંજ અનસુ્નાતક પદવીનો સમાવેશ થતો 

હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવાના થાય છે. 

5.  આથી હવે ણબન અનામત (પરુૂષ) વગગના ઉમેદવારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા આયોગના 

તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી નક્કી થયેલ માપદંડ અનસુાર નક્કી કરવાની થાય, આ જાહરેાત 

મા ંજણાવેલ ણબન અનામત (પરુૂષ) વગગ ની કુલ: 02 જગ્યાઓ સામે નોર્મસગ મજુબ કુલ: 08 (આઠ) 
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ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે કરવાના થાય છે. શ્રી ચૌધરી (બેઠક નબંર. 

101000080)ને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણતા ંણબન અનામત (પરુૂષ) વગગના ઉમેદવારો ની કુલ: 

02 જગ્યાઓ સામે સરખા ગણુને કારણે હવે કુલ: 09 (નવ) ઉમેદવારો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 

થાય છે. આમ ણબન અનામત (પરુૂષ) વગગના કોઇ ઉમેદવારને રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ગણવાના 

રહતેા નથી.     

6.     આયોગની કચેરી દ્વારા તા.13.04.2017ના રોજ પ્રમસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ રૂબરૂ મલુાકાતને 

પાત્ર ઉમેદવારોના બેઠક નબંરની યાદીમા ંબેઠક નબંર: 101000080 નો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે, 
અને આ યાદી હઠેળની નોંધ (1): “આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing standard) ધરાવ ે

છે, પરંત ુજાહરેાતની જોગવાઇઓ પદરપણુગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી.” માથંી 

બેઠક નબંર: 101000080 રદ કરવામા ં આવે છે. તા.13.04.2017ના રોજ પ્રમસધ્ધ થયેલ રૂબરૂ 

મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય મવગતો યથાવત રહશેે.  

 

                                                                         Sd/-  
સ્થળ: ગાધંીનગર-382010                                        (ટી. એચ. સોની)  
તારીખ: 15.05.2017                          સયંકુ્ત સણચવ 
                                                             ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 


