ગુજરાત હે ર સેવા આયોગ
તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૭

-:: સુધારો ::સંદભ :- તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ િસ ધ કરવામાં આવેલ ઇએ સ શાખાની અપા ઉમેદવારોની યાદી.
હસાબી અિધકારી વગ-૨ અને વાિણિ યક વેરા અિધકારી, વગ-૨ . .:-૩૭/૨૦૧૬-૧૭ ની
ીલીમનરી પરી ાના પ રણામના આધારે પા ઉમેદવારો પાસેથી અર ઓ મંગાવવામાં આવેલ અને
અર ઓની ચકાસણી બાદ મુ ય પરી ામાં વેશ માટે અપા ઉમેદવારોની યાદી તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૭ ના
રોજ િસ ધ કરવામાં આવેલ. જેમાં,
(૧)

ઉમેદવારે સુધારા હે રાત અંતગત અર કરે લ હોઇ અને સુધારા હેરાતની ગવાઇ મુજબની
M.B.A. (Finance) ની પદવી ધરાવતા ન હોય તેવા ઉમેદવારોને અપા ગણવામાં આવેલ છે . તે પૈકી
ઉમેદવારો તરફથી મળેલ રજુ આતો તથા સંબંિધત યુિનવિસટીના જવાબદાર સ ાધીશો તરફથી મળેલ
અિભ ાય મુજબ આયોગ ારા િવચારણાને અંતે જે-જે ક સાઓમાં સંબંિધત યુિનવિસટી ારા એનાયત
થયેલ પદવીમાં “M.B.A. (Finance)” તે મુજબનો પ ઉ ેખ ન હોય, પરં તુ યુિનવિસટી ારા આપવામાં
આવેલ સેમે ટર-૩ અને સેમે ટર-૪ ની મા શ ટમાં દશાવેલ િવષયો પૈકી ફાઇના સના િવષય હોય તેવા
ઉમેદવારોને ફાઇના સના િવષય સાથેની પદવી ગણવાના આધારોને મા ય ગણી પા ગણવાનો િનણય
કરવામાં આવેલ છે . આ િનણય મુજબ નીચે દશાવેલ ઉમેદવારોને મુ ય લેિખત પરી ા માટે અપા
ઉમેદવારોની યાદીમાંથી ર કરી પા ગણવામાં આવે છે .
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(૨) યાદી માંક:-૭૯૬ પર દશાવેલ બેઠક નંબર:-૧૦૧૦૨૯૮૧૧ “અર પ ક મળેલ નથી” તેમ
જણાવવામાં આવેલ, પરં તુ તેઓએ અર પ ક રજુ કયા અંગેના આધાર સહ: પુરાવા સાથે કરે લ રજુ આત
બાદ િવશેષ ખરાઇ-ખાતરી કરતા તેઓની અર મળેલ છે તેવું િતત થતા તેઓને અર પ કની ચકાસણી
કરતા તેઓને મુ ય પરી ામાં વેશ પા ગણવામાં આવે છે અને તેથી આયોગ ારા અગાઉ િસ ધ કરે લ
અપા ઉમેદવારોની યાદીમાં માંક:-૭૯૬ ઉપરની ન ધ આથી રદ કરવામાં આવે છે .

(૩) બેઠક નંબર:-૧૦૧૦૦૦૯૨ ધરાવતા ઉમેદવારે અર પ ક સાથે રજુ કરે લ નાતક ક ાની
માકશીટમાં FIRST CLASS જણાવેલ હોવાથી તેઓને પા ગણવામાં આવેલ પરં તુ રજુ કરે લ પદવી
માણપ માં PASS CLASS દશાવેલ છે . વધુમાં તેઓએ S.S.C.E. માણપ પણ રજુ કરે લ નથી. આમ
તેઓ હેરાતની ગવાઇ પ રપૂણ કરતા ન હોવાથી તેઓને અપા ગણવામાં આવે છે .
sd/( એચ. જે. પારે ખ )
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કો. ો. અિધકારી ી, EDP Cell આયોગની વેબ સાઇટ પર િસ ધ કરવા અથ
સંયુ ત સિચવ ી, CNF શાખા
સે શન અિધકારી ી, ર ટી શાખા ( ૨ નકલ )
સે શન અિધકારી ી, R & D શાખા

