ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
ુ ાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
રૂબરૂ મલ
ુ ારા યાદી :
: સધ
વંચાણે લીધી: (1) આયોગની તા.18.08.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
ુ ાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
(2) આયોગની તા.04.01.2018ની રૂબરૂ મલ
1.

કમમશ્નરશ્રી, ભ ૂસ્તર મવજ્ઞાન અને ખમનજ કચેરી હસ્તકની ભ ૂસ્તરશાસ્ત્રી, વગગ-1ની જગ્યાએ

ભરતી કરવા માટે જાહેરાત ક્રમાંક: 109/2016-17 ના સંદભગમાં આયોગ દ્વારા તા.09.04.2017 ના
રોજ યોજાયેલ પ્રાથમમક કસોટીના આધારે અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા કુ લ: 19 ઉમેદવારોના
બેઠક નંબરોની યાદી આયોગની કચેરી દ્વારા તા.18.08.2017 ના રોજ પ્રમસદ્ધ કરવામાં આવેલ
ુ ાકાતને પાત્ર થતા કુ લ: 14 ઉમેદવારોની યાદી
હતી. ત્યારબાદ અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલ
આયોગની કચેરી દ્વારા તા.04.01.2018 ના રોજ પ્રમસધ્ધ કરવામાં આવેલ છે .
ુ ાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
આયોગની કચેરી દ્વારા તા.04.01.2018 ની રૂબરૂ મલ

2.

હેઠળની નોંધ: 3 (2) માં બેઠક નંબર.101000032 પરના ઉમેદવારને “જાહેરાતની જોગવાઇઓ
ુ ગ કરે છે , પરં ત ુ આયોગે નક્કી કરે લ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા ન હોઇ
પરરપણ
ુ ાકાત માટે પાત્ર થતા નથી.” અનસ
ુ ાર રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે અપાત્ર ગણવામાં આવેલ છે .
રૂબરૂ મલ
ુ બ મનયત પ્રકારનો અનભ
ુ વ પણ ધરાવતા
જે રદ કરી સદરહુ ઉમેદવાર જાહેરાતની જોગવાઇ મજ
ુ ાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોના
ન હોઇ, તા.04.01.2018 ના રોજ પ્રમસધ્ધ કરવામાં આવેલ રૂબરૂ મલ
ુ બ વંચાણે લેવા સધ
ુ ારો કરવામાં આવે છે .
બેઠક નંબરની યાદી હેઠળની નોંધ: 3 (2) નીચે મજ
ુ ગ કરતા નથી તેમજ આયોગે
નીચે દશાગવેલ બેઠક નંબર (2) “જાહેરાતની જોગવાઇઓ પરરપણ
ુ ાકાત માટે પાત્ર થતા
નક્કી કરે લ લાયકી ધોરણ (Passing standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મલ
નથી.”

101000032
3.

TOTAL: 01

ુ ાકાતને પાત્ર
આયોગની કચેરી દ્વારા તા.04.01.2018ના રોજ પ્રમસધ્ધ થયેલ રૂબરૂ મલ

ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય મવગતો યથાવત રહેશે.
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