ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
:સુધારા યાદી:
વંચાણે લીધી:(1) આયોગની તા.14.08.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
(2) આયોગની તા.12.10.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી
(3) આયોગની તા.28.12.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી
(4) આયોગની તા.31.01.2018ની રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
1.

આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ થયેલ ઉધોગ અને ખાણ સવભાગ હસ્તકના ઉધોગ કસમશ્નરશ્રીની

કચેરીના ઉધોગ અસધકારી (તાંસત્રક) / મેનેજર (કા.મા.), વગગ-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જાહેરાત
ક્રમાંક: 127/2016-17ના સંદભગમાં આયોગ દ્વારા તા.11.06.2017 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથસમક કસોટીના
આધારે તા.14.08.2017ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા કુલ: 20 ઉમેદવારો ના બેઠક નંબરોની
યાદી પ્રસસદ્ધ કરવામાં આવેલ હતી.
2.

આ અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી પરના 20 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની

પાત્રતા ચકાસણી બાદ આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી સનયત નોર્મસગ મુજબ રૂબરૂ
મુલાકાત માટે પાત્ર પુરતા ઉમેદવારો ન મળતા લાયકી ધોરણ નીચુ ં લઇ જઇ વધુ કુલ: 21 બેઠક
નંબરોની બીજી યાદી તા.12.10.2017ના રોજ અરજી ચકાસણી માટે જાહેર કરવામાં આવેલ હતી.
3.

આ 21 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ પણ સનયત નોર્મસગ મુજબ રૂબરૂ

મુલાકાત માટે પાત્ર પુરતા ઉમેદવારો ન મળતા લાયકી ધોરણ નીચુ ં લઇ જઇ વધુ કુલ: 09 બેઠક
નંબરોની ત્રીજી યાદી તા.28.12.2017ના રોજ અરજી ચકાસણી માટે જાહેર કરવામાં આવેલ હતી.
ત્યારબાદ અરજી ચકાસણીને અંતે તા.31.01.2018ના રોજ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર થતા 20 ઉમેદવારો
ની યાદી પ્રસસધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી.
4.

આ જગ્યાની જાહેરાત તા.15.03.2017ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામાં આવેલ છે , તથા તેમાં ઓન-

લાઇન અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ 31.03.2017 સનયત થયેલ છે . આ જગ્યાની જાહેરાતની
અનુભવ અંગેની જોગવાઇ અનુસાર, ઉમેદવાર “ (1) Have about three years’ experience

in the field of Engineering or Technology ( excluding civil Engineering ) on the
#2#

#2#
post not below the rank of junior Industries Inspector in the Government
Department, Or
(2)

Have about three years’ experience in the field of Engineering or

Technology (excluding civil Engineering) in any Local body or a Government
under taking Board / Corporation or a Limited Company established by law in
India or an Industrial Organization, on the post which is equivalent to or not
below the rank of junior Industries Inspector in the Government Department
recognized by Government as such,” નો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇએ. તદાનુસાર
ઉમેદવાર જાહેરાતમાં દર્ાગ વેલ અનુભવની લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ:
31.03.2017ના રોજ ધરાવતા હોવા જોઈએ.
5.

આયોગની કચેરી દ્વારા તા.31.01.2018ના રોજની રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાં

બબન અનામત (કોમન) વગગના બેઠક નંબર: 101000719 અને સા.ર્ૈ.પ.વગગના બેઠક નંબર:
101001196 પરના ઉમેદવારોને અરજી ચકાસણી સમયે સનયત પ્રકારનો તથા પુરતો અનુભવ
ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ગણવામાં આવેલ હતા.
6.

આ ઉમેદવારોએ કરે લ રજૂઆતો અન્વયે બેઠક નંબર: 101000719 અને બેઠક નં.101001196

પરના ઉમેદવારોને તેઓનો અનુભવ માન્ય ગણી રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ગણતાં હવે આયોગના
તા.14.10.1986ના કચેરી હક
ુ મથી નક્કી થયેલ માપદં ડ અનુસાર બબન અનામત (કોમન) વગગના
ઉમેદવારોની કુલ 01 જગ્યા માટે નોર્મસગ મુજબ 06 ઉમેદવારો અને સા.ર્ૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના
ઉમેદવારોની કુલ 02 જગ્યાઓ માટે નોર્મસગ મુજબ 08 ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર જાહેર
કરવાના રહે છે .
7.

આથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર થયેલ બબન અનામત (કોમન) વગગની મેરીટ યાદીના છે લ્લા

ક્રમાંકના બેઠક નંબર.101000713 પરના ઉમેદવાર હવે બબન અનામત (કોમન) વગગના રૂબરૂ
મુલાકાત માટે સનયત લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ તેમજ સા.ર્ૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગની મેરીટ
યાદીના છે લ્લા ક્રમાંકના બેઠક નંબર.101001124 પરના ઉમેદવાર હવે સા.ર્ૈ.પ.વગગ (કોમન) વગગના

#3#

#3#
રૂબરૂ મુલાકાત માટે સનયત લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ અપાત્ર ગણી યાદી હેઠળની નોંધ (2):
“જાહેરાતની જોગવાઇઓ પરરપુણગ કરે છે , પરં ત ુ આયોગે નક્કી કરે લ લાયકી ધોરણ (Passing
standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર થતા નથી.” માં સમાવેર્ કરવામાં આવે છે , તે
સંખ્યા હવે 07 થર્ે, અને યાદી હેઠળની નોંધ (1) “આયોગે નક્કી કરે લ લાયકી ધોરણ (Passing
standard) ધરાવે છે , પરં ત ુ જાહેરાતની જોગવાઇઓ પરરપુણગ કરતા ન હોઇ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર
થતા નથી.” માંથી બેઠક નંબર.101000719 અને બેઠક નંબર:101001196 પરના ઉમેદવારને બાકાત
કરતાં આ સંખ્યા હવે 20 થાય છે . આયોગની કચેરી દ્વારા તા.31.01.2018ના રોજ પ્રસસધ્ધ થયેલ
રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય સવગતો યથાવત રહેર્ે.
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