
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ                              આર - ૩ 

આયોગની જાહરેાત ક્રમાાંક:-૧૦૦/૨૦૧૬-૧૭, મદદનીશ નનયામક, ઓધૌગગક સલામતી અને સ્વાસ્્ય સેવા, વગગ-રની 
જગ્યાની ભરતી માટે પ્રાથનમક કસોટીના તા. ૦૮/૦૮/૨૦૧૭, તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૮ તથા તા. ૧૨/૦૪/૨૦૧૮ના રોજ અરજી 
ચકાસણીને પાત્ર અનકુ્રમે ૪૯, ૪૫ તથા ૦૩ ઉમેદવારોની ત્રણ યાદી પ્રનસદ્ધ કરવામાાં આવેલ, અરજી ચકાસણી બાદ રૂબરૂ 
મલુાકાતને અપાત્ર ઉમેદવારની યાદીમાાં સમાનવષ્ટ કુલ ૫૦ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના સાંગિપ્ત કારણ દશાગવતી યાદી નીચે 
મજુબ છે.  :-  

ક્રમ બેઠક નબંર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ 

1 ૧૦૧૦૦૦૨૨૫ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 ૧૦૧૦૦૦૩૧૦ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 ૧૦૧૦૦૦૩૨૫ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 ૧૦૧૦૦૦૩૩૦ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 ૧૦૧૦૦૦૩૭૦ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 ૧૦૧૦૦૦૩૮૬ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

7 ૧૦૧૦૦૦૪૧૨ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 ૧૦૧૦૦૦૪૧૯ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 ૧૦૧૦૦૦૫૩૦ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

10 ૧૦૧૦૦૦૬૦૦ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 ૧૦૧૦૦૦૦૨૨ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

12 ૧૦૧૦૦૦૦૩૫ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

13 ૧૦૧૦૦૦૦૩૮ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14 ૧૦૧૦૦૦૪૭૦ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

15 ૧૦૧૦૦૦૫૨૧ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

16 ૧૦૧૦૦૦૫૪૬ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

17 ૧૦૧૦૦૦૧૨૦ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 ૧૦૧૦૦૦૨૪૦ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

19 ૧૦૧૦૦૦૨૪૧ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

20 ૧૦૧૦૦૦૨૭૫ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

21 ૧૦૧૦૦૦૫૧૦ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

22 ૧૦૧૦૦૦૫૮૭ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



23 ૧૦૧૦૦૦૩૨૧ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

24 ૧૦૧૦૦૦૪૭૪ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

25 ૧૦૧૦૦૦૧૯૮ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  માંગાવેલ જરૂરી પ્રમાણપત્રો રજુ કરેલ નથી. 

26 ૧૦૧૦૦૦૪૨૪ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ  જરુરી અનભુવના પ્રમાણપત્રો રજુ કરેલ નથી. 

27 ૧૦૧૦૦૦૪૪૧ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

28  ૧૦૧૦૦૦૧૦૬ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

29 ૧૦૧૦૦૦૨૧૭ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

30 ૧૦૧૦૦૦૩૧૨ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

31 ૧૦૧૦૦૦૫૯૪ નનયત સમય મયાગદામાાં અરજીપત્રક લાગ ુપડતા જરૂરી દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રોની નકલ મોકલેલ ન 
હોઇ ઉમેદવારી રદ 

32 ૧૦૧૦૦૦૦૪૦ નનયત સમય મયાગદામાાં અરજીપત્રક લાગ ુપડતા જરૂરી દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રોની નકલ મોકલેલ ન 
હોઇ ઉમેદવારી રદ 

33 ૧૦૧૦૦૦૧૨૭ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

34 ૧૦૧૦૦૦૧૪૧ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

35 ૧૦૧૦૦૦૧૪૬ નનયત સમય મયાગદામાાં અરજીપત્રક લાગ ુપડતા જરૂરી દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રોની નકલ મોકલેલ ન 
હોઇ ઉમેદવારી રદ 

36 ૧૦૧૦૦૦૧૫૮ જાહરેાતની જોગવાઇમાાં નનયત થયેલ શૈ. લા. ૨૦૧૨માાં મેળવ્યા બાદનો નનયત પ્રકારનો પરુતો 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

37 ૧૦૧૦૦૦૨૮૭ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

38 ૧૦૧૦૦૦૩૦૦ ઉમેદવારને એક તક આપવા છતાાં અનભુવ અંગેનુાં સ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર તથા SSCE પ્રમાણપત્ર 
મોકલેલ ન હોઇ અધરુી અરજી ગણી ઉમેદવારી રદ. 

39 ૧૦૧૦૦૦૩૨૯ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

40 ૧૦૧૦૦૦૩૩૬ જાહરેાતની જોગવાઇમાાં નનયત થયેલ શૈ. લા. ૨૦૧૫માાં મેળવ્યા બાદનો નનયત પ્રકારનો પરુતો 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

41 ૧૦૧૦૦૦૩૯૨ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

42 ૧૦૧૦૦૦૪૬૬ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

43 ૧૦૧૦૦૦૫૫૯ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

44 ૧૦૧૦૦૦૬૪૬ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

45 ૧૦૧૦૦૦૦૧૫ નનયત સમય મયાગદામાાં અરજીપત્રક લાગ ુપડતા જરૂરી દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રોની નકલ મોકલેલ ન 
હોઇ ઉમેદવારી રદ 



 

46 ૧૦૧૦૦૦૨૩૬ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

47 ૧૦૧૦૦૦૩૬૮ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

48 ૧૦૧૦૦૦૩૯૩ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

49 ૧૦૧૦૦૦૫૬૨ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

50 ૧૦૧૦૦૦૬૩૧ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

 

                                                                                             

                                                                              (રાજેન્દ્રનસિંહ રાઠોડ) 

                                                                              નાયબ સગચવ 

                                                                              ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

નોંધ:- 

અનભુવ ગણતરી સાંબાંધમાાં સ્પષ્ટતા  : અનભુવની ગણતરી ગજુરાત નસનવલ સનવિસ કલાનસફિકેશન એ ન્દ્ડ રીુટમેન્દ્ટ 
જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના નનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અ ન્દ્વયેજાહરેાતની 
સામાન્દ્ય જોગવાઈઓ ૫.અનભુવ :-  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમાાં નનયત થયેલ શૈિગણક લાયકાત  
મેળવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં ગણવામાાં આવે છે. 


