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 વંચાણે લીધી: (1) આયોગની તા:22.11.2019ની અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી. 

                    (2) આયોગની તા:28.02.2020ની �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 
 

1. િશ�ણ િવભાગના વહીવટી િનયંત્રણ હેઠળની સરકારી િવનયન, વાિણ� અને િવ�ાન 

કોલજેો ખાત ેફીઝીક્સ િવષયના મદદનીશ પ્રા�ાપક(ગજુરાત િશ�ણ સેવા), વગ�-2ની 

જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે �હેરાત ક્રમાંક:90/18-19ના સંદભ�માં આયોગ �ારા 

તા.04.08.2019ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગની ઉપર  ક્રમ-(1)  પર 

વંચાણે લીધેલ યાદીથી અર� ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 82  ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી 

પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી. આ ઉમેદવારોની અર�ઓની ચકાસણીને અંતે આયોગની 

ઉપર  ક્રમ-(2)  પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી �બ� મુલાકાતને પાત્ર કુલ: 67  ઉમેદવારોની યાદી 

પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ  છે.  

 

2.        આયોગની ઉપર  ક્રમ-(2)  પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી િબન અનામત (મિહલા) કેટેગરીના  

ઉમેદવાર બેઠક ક્રમાંક: 101000581 ને �બ� મુલાકાત માટે અપાત્ર �હેર કરવામાં આવેલ 

હતા. પરંતુ ,તેઓ  જ�રી  શૈ�િણક લાયકાત  ધરાવતા હોઇ, આયોગ �ારા તેઓને પાત્ર ગણવા 

િનણ�ય કરવામાં આવેલ છે. આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી િનયત માપદંડ 

મુજબ, િબન અનામત (મિહલા) કેટેગરીની 02 જગ્યા સામે �બ� મુલાકાત માટે જ�રી 08 

ઉમેદવારો માટે િનયત થતા લાયકી ધોરણમાં બેઠક ક્રમાંક: 101000581નો  સમાવેશ થાય છે. 

આથી, બેઠક ક્રમાંક: 101000581 ને “ આયોગે �બ� મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી 

ધોરણ ધરાવે છે, પરંતુ, �હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ� કરતા  ન હોઇ �બ� મુલાકાત 

માટે પાત્ર થતા નથી.” ની યાદીમાંથી  રદ કરીને �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમદેવારોની 

યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે. ઉપર મુજબ મેરીટ યાદીમાં ફેરફાર થવાથી, હવે બેઠક  
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ક્રમાંક: 101000104નો  આયોગના તા.14.10.1986ના કચેરી હુકમથી િનયત માપદંડ મુજબ , િબન 

અનામત (મિહલા) કેટેગરીની 02 જગ્યા સામે �બ� મુલાકાત માટે જ�રી 08 ઉમેદવારો માટે િનયત થતા 

લાયકી ધોરણમાં સમાવેશ થતો ન હોઇ, તેઓને �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમદેવારોની યાદીમાંથી રદ 

કરીને  “ �હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ� કર ેછે . પરંતુ, આયોગે �બ� મલુાકાત માટે િનયત કરલે 

લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ �બ� મલુાકાત માટે પાત્ર થતા નથી.” ની યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં 

આવે છે .  

3.        આયોગ �ારા   તા:28.02.2020ની  યાદીથી પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ �બ� મુલાકાતને પાત્ર  

ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય બાબતો યથાવત રહેશે.  

 
 
સ્થળ: ગાંધીનગર-382010   સંયુ� સિચવ 
તારીખ: 27.10.2020 ગજુરાત �હેર સેવા આયોગ 
 


