
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની ત્રીજી યાદી 

વંચાણે લીધી: (1) આયોગની તા.07.09.2016ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
               (2) આયોગની તા.06.01.2017ની અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની બીજી યાદી 
1.        ઉદ્યોગ અને ખાણ વવભાગ હઠેળની વનયામકશ્રી, સરકારી મદુ્રણ અને લેખનસામગ્રી ખાતામાાં 
મદદનીશ વનયામક, વગગ-૨ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે જા.ક્ર.50/2014-15ના સાંદભગમાાં આયોગ 
દ્વારા તા.11.06.2016 ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથવમક કસોટીના આધારે આયોગે અરજી ચકાસણીની 
પાત્રતા માટે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (જે તે કેટેગરીમાાં મેરીટ યાદી મજુબ ઉતરતા ક્રમમાાં જરૂરી 
સાંખ્યા અનસુારના છેલ્લા ઉમેદવારના ગણુ) મજુબ અરજી ચકાસણીને પાત્ર કેટેગરીવાઇઝ 
ઉમેદવારોના કુલ: 12 બેઠક નાંબરોની યાદી તા.07.09.2016ના રોજ પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવેલ હતી.  
2.    આ 12 ઉમેદવારોના બેઠક નાંબરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ નોર્મસગ મજુબ પરુતા ઉમેદવારો ન 
મળતાાં લાયકી ધોરણ નીચુાં લઇ જઇ વધ ુકુલ: 36 બેઠક નાંબરોની બીજી યાદી તા.06.01.2017ના 
રોજ અરજી ચકાસણી માટે જાહરે કરવામાાં આવેલ હતી.  
૩.   આ 36 ઉમેદવારોના બેઠક નાંબરોની પાત્રતા ચકાસણી બાદ પણ આયોગના તા.14.10.1986ના 
કચેરી હકુમથી નક્કી થયેલ માપદાંડ પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર નોર્મસગ મજુબ પરુતા ઉમેદવારો 
ન મળતાાં લાયકી ધોરણ (જે તે કેટેગરી માાં ખટુતી સાંખ્યા માટે મેરીટ યાદી મજુબ ઉતરતા ક્રમમાાં 
જરૂરી સાંખ્યા અનસુારના છેલ્લા ઉમેદવારના ગણુ) નીચુાં લઇ જઇ વધ ુકુલ: 50 બેઠક નાંબરોની ત્રીજી 
યાદી અરજી ચકાસણી માટે નીચે મજુબ જાહરે કરવામાાં આવે છે. 
બબન અનામત (કોમન): 
101000010 101000025 101000033 101000037 101000045 

101000141 101000155 101000163 101000178 101000182 

101000187 101000199 101000212 101000242 101000265 

101000273 101000283 101000287 101000331 101000335 

101000355 101000361 101000370 101000387 101000403 

101000405 101000425 101000428 101000437 101000438 

101000449 101000460 101000468 101000477 101000498 

101000533 101000595 101000635 101000644 101000649 

101000669 101000701 101000741 101000743 101000767 

101000771 101000775 101000791 101000809 101000820 

TOTAL: 50 

3.      અરજી ચકાસણીની પાત્રતા બાદ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતાાં ઉમેદવારોની યાદી હવે પછી  
પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવશે.   
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4.   અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોએ આ જાહરેાતના અનસંુધાને “ઓન-લાઇન” કન્ફમમ 
થયેલ અરજી પત્રક સાથે ફી ભયામના ચલણની નકલ (જે ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની જરૂરી હોય) અને 
લાગ ુપડતા જરૂરી દસ્તાવેજો/ પ્રમાણપત્રોની નક્લ નીચેના ક્રમાનસુાર (૧) જન્મ તારીખના પરુાવા 
માટે એસ. એસ .સી. કે્રડીટ  પ્રમાણપત્રની  નકલ ( જન્મ  તારીખના  પરુાવા માટે  શાળા  છોડયાન ુ ં
પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં) (૨) નામ/અટકમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની 
નકલ/ પરરણીત મરહલા ઉમેદવાર માટે લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ (૩) વવધવા મરહલા 
ઉમેદવારના રકસ્સામાં પનુ: લગ્ન કયામ નથી તેવી એરફડેવીટ (૪) શારરરીક રીતે અશક્ત ઉમેદવાર 
માટે સા.વ.વવભાગના તા.૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર થી વનયત થયેલ નમનુા મજુબના અશક્તા 
પ્રમાણપત્રની નકલ (૫) શૈક્ષબણક લાયકાતના સંદભમમાં જાહરેાતમાં દશામવેલ વવદ્યાશાખાના સ્નાતક 
/અનસુ્નાતકની પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ અને સ્નાતક/ અનસુ્નાતકની પદવીના ંતવતમ વ મ્ના 
ગણુપત્રકની નકલ (૬) વવદેશની યવુનવવસિટીમાંથી પદવી મેળવેલ હોય તો તેની માન્યતા ંતગેના 
પરુાવાની નકલ (૭) શૈક્ષબણક લાયકાતના સંદભમમાં જાહરેાતમાં દશામવેલ વવદ્યાશાખાના સ્નાતક 
/અનસુ્નાતકની પદવીની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવે છે તેવો હક્ક દાવો હોય તો ઉમેદવારે સમકક્ષતા 
પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વવગતો/ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુ ં રહશેે. (૮) ગજુરાત 
સરકારની સેવામાં ફરજ બજાવતા કમમચારીઓએ રૂબરૂ મલુાકાત સમયે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા 
આપવામાં આવેલ સા.વ.વવભાગના તા.૦૮.૧૧.૧૯૮૯ ના પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમનુામાં “ના 
વાંધા પ્રમાણપત્ર” (અસલમાં) અચકૂ રજુ કરવાન ુ ંરહશેે. (૯) સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ 
અનભુવના પ્રમાણપત્રની નકલ [જેમાં સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર (ક) ધારણ કરેલ જગ્યા / હોદ્દો (ખ) 
અનભુવનો ક્રમાનસુાર સમયગાળો (ગ) અનભુવનો પ્રકાર અને (ઘ) મેળવવામાં આવતા પગાર અને 
ભથ્થાઓની વવગત દશામવેલ હોય] અને (૧૦) અન્ય લાગ ુપડતા હોય તેવા આધાર / પરુાવા અચકુ 
જોડીને તા.10.03.2017 સધુીમાં આયોગની કચેરીમાં સંયકુ્ત સબચવશ્રી (આર-1) ને મળે તે રીતે 
મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે.   
                                                                      S/d   
સ્થળ: ગાાંધીનગર-382010                                     (ટી. એચ. સોની) 
તારીખ: 28.02.2017                                            સાંયકુ્ત સચચવ  
                                                          ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ           
 
 
 
 
 
 
 



નકલ રવાના:- 
(1) નોટીસ બોડગ.                                 (8) સભ્યશ્રી(ડૉ) પતાણી અને સભ્યશ્રી દેસાઇ  
(2) નાયબ સેકશન અવધકારીશ્રી, (માહહતી)      (9) સભ્યશ્રી વશયાણી અને સભ્યશ્રી(ડૉ) હકકાણી 
(3) સેકશન અવધકારીશ્રી, ઈ.ડી.પી. સેલ         (10) સભ્યશ્રી સોસા  
(4) સેકશન અવધકારીશ્રી, આર એન્ડ ડી શાખા   (11) સચચવશ્રીના અંગત સચચવશ્રી. 
(5) સેકશન અવધકારીશ્રી, નોંધણી શાખા.        (12) કચેરી હકુમ ફાઇલ 
(6) સાં.સ.શ્રી/ના.સ.શ્રી/સે.અ.શ્રી,આર-1 શાખા  (13) સીલેક્ટ ફાઇલ  
(7) અધ્યક્ષશ્રીના રહસ્ય સચચવ (2 નકલ) 


