
અગત્યની જાહરેાત 

                  આયોગની જા.ક્ર. ૧૩૯/૨૦૧૫-૧૬, મદદનીશ ઇજનેર (સિસિલ) ની જગ્યા માટે 
યોજાયલે પ્રાથસમક કિોટીમાાં અરજી ચાકાિણીન ેપાત્ર ઉમેદિારોની યાદી તા:૧૧-૦૭-૨૦૧૬ ના 
રોજ આયોગની િેબિાઇટ ઉપર મકુિામાાં આિેલ હતી. 

આ યાદીના ફકરા નાં-૨ માાં જણાવ્યા પ્રમાણ ેયાદીમાાં િમાસિષ્ટ ઉમેદિારોએ  તઓેના 
ડાઉનલોડ કરેલ અરજીપત્રકો જરૂરી પ્રમાણપત્રો િાથે આયોગને તા:૨૨-૦૭-૧૬ સધુીમાાં મળી જાય 
તે રીતે મોકલી આપિાના થતા હતા. આમ છતા આ િાથેની યાદીમાાં જણાિેલ કુલ-૫૨ ઉમેદિારોએ 
તેમના અરજીપત્રકો આયોગને મોકલી આપેલ નથી. 

          આ ઉમેદાિારોને તેમના અરજીપત્રકો મોકલી આપિા િધ ુએક અને આખરી તક 
આપિા આયોગ ેસનણણય કરેલ છે. આથી નીચે જણાિેલ બેઠક નાંબર ધરાિતા ઉમદેિારોને તેમના 
િાંપણૂણ અરજીપત્રકો આયોગને તા:૦૭-૧૧-૧૬ સધુીમાાં મોકલી આપિા જણાિિામાાં આિે છે.  

 
Sr.no Roll No 

1 101000070 

2 101000149 

3 101000338 

4 101001060 

5 101001200 

6 101001857 

7 101002216 

8 101002436 

9 101002459 

10 101002608 

11 101002644 

12 101003013 

13 101003257 

14 101004426 

15 101004427 

16 101004763 

17 101004991 

18 101005106 

19 101005211 

20 101005286 

21 101005532 

22 101005535 

23 101005673 

24 101005821 

25 101006005 

26 101006063 

27 101006091 

28 101006292 

29 101006534 

30 101006649 



31 101006722 

32 101006901 

33 101006903 

34 101007079 

35 101007662 

36 101007868 

37 101007874 

38 101007943 

39 101008049 

40 101008205 

41 101008471 

42 101008515 

43 101008586 

44 101008597 

45 101008608 

46 101009054 

47 101009525 

48 101010103 

49 101010270 

50 101010461 

51 101010830 

52 101011318 

 
  ઉપર્ુણકત પૈકીના જે ઉમેદિારોએ અરજીપત્રક મોકલી આપેલ છે તેમણ ેફરીથી મોકલિાના 

રહતેા નથી. 
   અરજીપત્રક સાથે નીચે જણાવેલ આવશ્યક પ્રમાણપત્રો જોડવાના રહ ેછે.  

(૧) એિ. એિ. િી. ઇ. અથિા તેની િમકક્ષ પરીક્ષાનુાં પ્રમાણપત્ર કે જેમાાં જન્મ તારીખ દશાણિેલ          
હોય( એલ.િી. માન્ય ગણાશે નહહ) 

        (ર) સ્નાતક/અનસુ્નાતક્ની ડીગ્રીના આખરી િર્ણની માકણશીટિ તથા ડીગ્રી પ્રમાણપત્રો 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદિારો માટે િક્ષમ અસધકારી દ્વારા અપાયેલ જાસત પ્રમાણપત્ર અને શાળા     
છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર. 

  (૪) િામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત િગણના ઉમેદિારોએ આ પ્રમાણપત્ર છેલ્લા ત્રણ નાણાાંકીય 
િર્ણ દરમ્યાન મેળિેલ હોવુાં જોઇએ, જેમાાં જાહરેાત પ્રસિધ્ધ થયેલ હોય તે નાણાાંકીય િર્ણનો િમાિેશ      
થયેલ હોિો જોઇએ. આ પ્રમાણપત્ર તથા તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૪ થી અરજી કરિાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં 
મેળિેલ હોવુાં જોઇએ. ઉન્નત િગણમાાં િમાિેશ ન થતો હોિા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર (પહરસશષ્ટ- ક મજુબ 
સનયત થયેલ ગજુરાતીમાાં) હોવુાં જોઇએ. અંગ્રેજીમાાં આપિામાાં આિતુાં Annexure-A માન્ય નથી. 
(પ) િરકારી નોકરીમાાં હોય તેિા ઉમેદિાર માટે િામાન્ય િહીિટ સિભાગના તા.૮-૧૧-૮૯ના     
પહરપત્ર ક્રમાાંક: એફઓએ-૧૦૮૮–૩૯૪૦-થી સનયત કરિામાાં આિેલ નમનુામાાં િક્ષમ અસધકારી દ્વારા 
આપિામાાં આિેલ “ના-િાાંધા પ્રમાણપત્ર. 
(૬) િાંસ્થાના લેટરપેડ પર જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ અનભુિનુાં સ્પષ્ટ પ્ર.પત્ર જેમાાં અનભુિનો                
તારીખ િહહતનો િમયગાળો, મળુ પગાર, કલૂ પગાર અને કામગીરીનો પ્રકાર દશાણિેલ હોિો જોઇએ. 



(૭) િા.િ.સિ.ના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પહરપત્ર ક્રમાાંક:પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ૨ થી સનયત 
થયેલ ફોટાિાળુ સસુપ્રન્ટેન્ડન્ટ/સિસિલ સ્રર્જને આપેલ શારીહરક અશકતતા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર 
(૮) નામમાાં ફેરફાર કરાિેલ હોય તો ગેઝેટની નક્લ /લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ 
(૯) માજી િૈસનક ઉમેદિારે લશ્કરના િક્ષમ અસધકારી દ્વારા અપાયેલ હડસ્ચાર્જ બકુની નક્લ તથા   
પ્રમાણપત્ર. 
(૧૦) સિધિા ઉમેદિાર તરીકે લાભ મેળિિા ઇચ્છતા હોય તો પનુ:લગ્ન કરેલ નથી તેિી એફીડિેીટ. 

તા: ૦૭-૧૧-૧૬ સધુીમાાં આયોગને અરજીપત્રક નહી મોકલી આપનાર ઉમેદિારોની 
ઉમેદિારી રદ કરિામાાં આિશે. જેની નોંધ લિેા સિનાંસત છે .    

 

િહી/-                                                                                           
(િી. કે. અજમેરા)  

નાયબ િણચિ 
                                                                                ગજુરાત જાહરે િેિા આયોગ 


