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વચંાણે લીધી: (1) આયોગની તા:04.02.2020ની અર  ચકાસણીન ેપા  ઉમદેવારોની યાદી.  
 

                   (2) આયોગની તા:19.02.2021ની બ  મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદી.  
 
 
 
 

1. સરકારી િવનયન, વાિણ  અને િવ ાન કોલેજો ખાતે અથશા   િવષયના મદદનીશ 

ા ાપક, વગ-2 ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે . . 91/2018-19 સંદભ તા.08.09.2019ના 

રોજ યો યલે ાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગની ઉપર મ :(2) પર વચંાણે લીધેલ યાદીથી 

બ  મુલાકાતને પા  કુલ: 90 ઉમદેવારોના બેઠક નંબરોની યાદી િસ ધ કરવામાં આવેલ છે. 
 

2. આયોગની ઉપર મ :(2) પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી, બઠેક માકં: 101000359 ને “આયોગ ે

બ  મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવે છે, પરંત,ુ હેરાતની જોગવાઇઓ 

પિરપણૂ કરતા ન હોઇ બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી” ની યાદીમાં સમાવશે કરવામાં 

આવલે છે. િશ ણ િવભાગે તા:27.05.2021ના પ થી કરલે પ તા મુજબ, OH કારની 

િદ યાગંતા ધરાવતા ઉમેદવારને તુત હેરાત માટે પા  ગણવાના  થાય  છે. આથી, બઠેક 

માકં: 101000359 નો   બ  મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણમાં સમાવેશ થતો હોઇ, 

તઓેને બ  મુલાકાત માટે પા  હેર કરવામાં  આવ ેછે. 

 

3. ઉકત  ઉમેદવાર  બ  મલુાકાત માટે પા  હેર થવાથી, આયોગના તા:14.10.86ના  કચેરી 

હુકમથી િનયત થયેલ નો સ મજુબ, િબન અનામત (કોમન)કેટેગરીની  07 જ યા સામે  બ  

મલુાકાત માટે જ રી 21 ઉમદેવારો મળી રહેતા હોઇ, િબન અનામત (કોમન) ટેગરીના બ  

મલુાકાતને પા  ઉમેદવારો પૈકી, મેરીટ મુજબ છે લા ઉમેદવાર બેઠક માંક: 101000384 ન ેહવે 

બ  મુલાકાત માટે અપા   હેર કરવામાં  આવે છે તથા  તેઓને “ હેરાતની જોગવાઇઓ 

પિરપણૂ  કર ેછે, પરંતુ આયોગે બ  મલુાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરવતા ન હોઇ, 

બ  મુલાકાતને પા  થતા નથી.” ની યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ ેછે. 
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4. ઉ  િવગતે , આયોગની ઉપર મ :(2) પર વચંાણ ે લીધેલ યાદીથી િસ ધ કરવામાં આવેલ 

યાદીના ફકરા-3માં દશાવલે ઉમદેવારોની  સં યા 07 થાય છે તથા ફકરા-4 માં દશાવલે 

ઉમદેવારોની સં યા 09 થાય છે.  

5. આયોગની ઉપર મ :(2) પર વચંાણે લીધેલ યાદીથી િસ ધ કરવામા ંઆવલે બ  મુલાકાતન ે

પા  ઉમેદવારોની યાદીની અ ય િવગતો યથાવત રહે છે.  

 
થળ: ગાંધીનગર-382010   સંયુ  સિચવ 

તારીખ: 22.06.2021 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 
 


