
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારોની યાદી 

:: સધુારા યાદી :: 
 

વચંાણે લીધી:(1) આયોગની તા.29.07.2016ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમદેવારોની યાદી. 
          (2) આયોગની તા.06.01.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 
 

1.  કૃષિ અને સહકાર ષવભાગ હસ્તકની ખેતી અષધકારી, વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહરેાત 
ક્રમાકં: 49/2014-15 ના સદંભગમા ં આયોગ દ્વારા તા.01.05.2016 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથષમક 
કસોટીના આધારે અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા કુલ: 165 ઉમેદવારોના બેઠક નબંરોની યાદી 
આયોગની કચેરી દ્વારા તા.29.07.2016ના રોજ પ્રષસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની અરજી 
ચકાસણી બાદ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર નોર્મસગ મજુબ પરુતા ઉમેદવારો ન મળતા ંવધ ુ18 બેઠક 
નબંરોની બીજી યાદી અરજી ચકાસણી માટે તા.06.01.2017ના રોજ જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતી. 
ત્યારબાદ અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા કુલ: 126 ઉમેદવારોની યાદી 
આયોગની કચેરી દ્વારા તા.01.02.2017ના રોજ પ્રષસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી.  
 

2.   આયોગની કચેરી દ્વારા તા.29.07.2017ના રોજ પ્રષસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
થતા કુલ: 165 ઉમેદવારોની યાદીમા ં અન.ુજાષત (પરુૂિ) વગગના કુલ: 04 ઉમેદવારો (1) બેઠક 
ન.ં101000135, (2) બેઠક ન.ં101000259, (3) બેઠક ન.ં101000293 અને (4) બેઠક ન.ં10100644 
પરના ઉમેદવારોનો અન.ુજાષત (પરુૂિ) કેટેગરી માટે આયોગે ષનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા 
હોવાથી અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ં સમાવેશ કરવામા ં આવેલ હતો. અરજી 
ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી હઠેળની નોંધ: 2 થી “પાત્રતા ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ આ 
ઉમેદવારોએ ઓન-લાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો / પ્રમાણપત્રો  આયોગની 
કચેરીમા ંમોડામા ંમોડા તા.10.08.2016 સધુીમા ંસયંકુ્ત સચચવ (આર-6)ને મળે તે રીતે મોકલી 
આપવા જણાવવામા ંઆવેલ હત ુ.ં”   
 

3.       અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણી (Scrutiny) કરતા ંષવચારણા 
હઠેળના આ ઉમેદવારોએ આ જાહરેાતના અનસુધંાને તેમણે કરેલ ઓન-લાઇન અરજીની ષપ્રિંન્ટેડ 
નકલ, જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે આયોગની કચેરીમા ંજમા કરાવેલ ન હોઇ, સબંષંધત ભરતી શાખાની 
તા.03.01.2017ની નોંધથી મળેલ પાત્રતા/અપાત્રતા દશાગવતા પત્રકની ષવગતોને આધારે રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે પાત્ર નોર્મસગ મજુબ પરુતા ઉમેદવારો ન મળતા ંવધ ુ18 બેઠક નબંરોની બીજી યાદી 
અરજી ચકાસણી માટે તા.06.01.2017ના રોજ જાહરે કરવામા ંઆવેલ હતી. અરજી ચકાસણીને અંતે 
રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા કુલ: 126 ઉમેદવારોની યાદી આયોગની કચેરી દ્વારા તા.01.02.2017ના  
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રોજ પ્રષસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ યાદી હઠેળની નોંધ (૧): “આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
standard) ધરાવે છે, પરંત ુજાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણૂગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર 
થતા નથી.” મા ંઅન.ુજાષત (પરુૂિ) વગગના કુલ: 04 ઉમેદવારો (1) બેઠક ન.ં101000135, (2) બેઠક 
ન.ં101000259, (3) બેઠક ન.ં101000293 અને (4) બેઠક ન.ં10100644 પરના ઉમેદવારોનો 
સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ હતો.  
 

4.     ષવચારણા હઠેળના આ ચારેય ઉમેદવારોએ આ જાહરેાતના અનસુધંાને તેમણે કરેલ ઓન-
લાઇન અરજીની ષપ્રિંન્ટેડ નકલ, જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે આયોગની કચેરીમા ં જમા કરાવેલ હોઇ, 
ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણી (Scrutiny) કરતા ંઅન.ુજાષત (પરુૂિ) વગગના કુલ: 04 ઉમેદવારો (1) 
બેઠક ન.ં101000135, (2) બેઠક ન.ં101000259, (3) બેઠક ન.ં101000293 અને (4) બેઠક 
ન.ં10100644 પરના ઉમેદવારો જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણૂગ કરતા હોઇ, તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્રતા ધરાવતા હોઇ, અન.ુજાષત (પરુૂિ) વગગના કુલ:04 ઉમેદવારો (1) બેઠક ન.ં 101000135, 
(2) બેઠક ન.ં101000259, (3) બેઠક ન.ં101000293 અને (4) બેઠક ન.ં10100644 પરના 
ઉમેદવારોની રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી નક્કી 
થયેલ માપદંડ અનસુાર નક્કી કરવાની થાય, આથી આ જાહરેાતમા ંજણાવેલ અન.ુજાષત (પરુૂિ) 
વગગના ઉમેદવારોની કુલ 02 અનામત જગ્યાઓ માટે નોર્મસગ મજુબ કુલ: 08 ઉમેદવારોને રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે કરવાના રહ ેછે.     
 

5.     મેરીટ યાદી ધ્યાને લેતા ંપેરા-4 ની ષવગતો અનસુાર અન.ુજાષત (પરુૂિ) વગગના કુલ: 04 
ઉમેદવારો (1) બેઠક ન.ં101000135, (2) બેઠક ન.ં101000259, (3) બેઠક ન.ં 101000293 અને 
(4) બેઠક ન.ં 10100644 પરના ઉમેદવારો આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing standard) 
ધરાવતા હોવાથી તા.01.02.2017ના રોજ પ્રષસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા 
ઉમેદવારોની યાદીમા ંસમાવેશ કરવામા ંઆવે છે, આમ થતા ંઅન.ુજાષત (પરુૂિ) વગગના ઉમેદવારો 
ની મેરીટ યાદીના છેલ્લા ચાર ઉમેદવારો (1) બેઠક ન.ં 101000109, (2) બેઠક ન.ં 101000658, 
(3) બેઠક ન.ં 101001388 અને (4) બેઠક ન.ં10102381 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા 
ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર જાહરે કરવામા ંઆવે છે.  
 

6.  આથી તા.01.02.2017ના રોજ પ્રષસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા ઉમેદવારોની 
યાદી હઠેળની નોંધ (૧): “આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવે છે, પરંત ુજાહરેાતની જોગવાઇઓ 
પરરપણૂગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા નથી.” માથંી (1) બેઠક ન.ં101000135, (2) બેઠક 
ન.ં101000259, (3) બેઠક ન.ં 101000293 અને (4) બેઠક ન.ં 10100644 ને રદ કરવામા ંઆવે છે.  
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તથા યાદી હઠેળની નોંધ (૨): “જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણૂગ કરે છે, પરંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ 
લાયકી ધોરણ (Passing standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા નથી.” મા ં(1) 
બેઠક ન.ં 101000109, (2) બેઠક ન.ં101000658, (3) બેઠક ન.ં 101001388 અને (4) બેઠક 
ન.ં10102381 નો સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે, આમ થતા ંરૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવારોની 
યાદી હઠેળની નોંધ (૧) ના ઉમેદવારોની કુલ સખં્યા 35, તથા યાદી હઠેળની નોંધ (૨) ના 
ઉમેદવારોની કુલ સખં્યા 18 થશે આયોગની કચેરી દ્વારા તા.01.02.2017ના રોજ પ્રષસધ્ધ થયેલ રૂબરૂ 
મલુાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય ષવગતો યથાવત રહશેે. 
 
                                                                         Sd/-  
સ્થળ: ગાધંીનગર-382010                                        (ટી. એચ. સોની)  
તારીખ: 09.03.2017                          સયંકુ્ત સચચવ 
                                                             ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 


