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આર – ૩ શાખા

આયોગ દ્વારા પ્રિસધ્ધ �હ�રાત ક્રમાંક : ૪૮/૨૦૧૬-૧૭ , મદદનીશ િનયામક (બોયલર), બોયલર િનર�ક્ષણ સેવા ,
વગર્ –૨ની જગ્યાની ભરતી સંબધ
ં માં તા. ૦૧-૦૧-૨૦૧૭ ના રોજ લેવાયેલ પ્રાથિમક કસોટ�ના તા. ૨૧-૦૬-૨૦૧૭
ના રોજ પ્રિસધ્ધ થયેલ અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદ� અન્વયે

ુ બ
�હ�રાતની જોગવાઇઓ �જ

ુ ાકાત માટ� અપાત્ર �ુ લ ૦૮ (આઠ) ઉમેદવારોની અપાત્રતાના સં�ક્ષપ્ત કારણની
અર� ચકાસણી બાદ �બ� �લ
ુ બ છે .
િવગતો નીચે �જ
ક્રમ

બેઠક નંબર

1

101000009

2

101000079

3

101000082

4

101000125

5

101000137

6

101000046

7

101000042

8

101000072

ુ ાકાત માટ� અપાત્રતા �ગે કારણ
�બ� �લ
�હ�રાતની જોગવાઈમાં િનયત થયેલ બોયલર પ્રો�ફિસયન્સી સટ��ફક�ટ અર� સ્વીકારવાની
છે લ્લી તાર�ખ બાદ મેળવેલ છે .
�હ�રાતની જોગવાઈ �ુજબ જ�ર� પ્રમાણપત્ર (બોયલર પ્રો�ફિસયન્સી સટ��ફક�ટ) ર�ુ કર� લ
નથી.
NCLC(નોન �ક્રમીલેયર સટ��ફક�ટ) અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખ બાદ�ું ર�ુ કર� લ હોઇ
�હ�રાતની સામાન્ય જોગવાઈ ૭(૬)(ચ) �ુજબ તેઓની ઉમેદવાર� રદ કર� લ છે .
ઉમેદવાર અર� કરવાની છે લ્લી તાર�ખે �હ�રાતની જોગવાઈમાં િનયત થયેલ વયમયાર્ દાથી
અિધક વય ધરાવતા હોવાથી.
�હ�રાતની જોગવાઈ �ુજબ િનયત અ�ુભવ ધરાવતા નથી તેમજ બોયલર પ્રોફ�િસયન્સી
સટ��ફક�ટ ર�ુ કર� લ ન હોઈ અ�ુર� અર� ગણી ઉમેદવાર� રદ.
�હ�રાતની જોગવાઈ �ુજબ િનયત શૈક્ષ�ણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો િનયત થયેલ �ુરતો
અ�ુભવ ધરાવતા નથી.
ઉમેદવાર� બોયલર પ્રોફ�િસયન્સી સટ��ફક�ટ , SSC સટ��ફક�ટ ર�ુ કર� લ ન હોઈ અ�ુર� અર�
ગણી ઉમેદવાર� રદ.
ઉમેદવાર� િનયત થયેલ બોયલર પ્રોફ�િસયન્સી સટ��ફક�ટ ર�ુ કર� લ ન હોઈ અ�ુર� અર� ગણી
ઉમેદવાર� રદ.

Sd/તા. ૧૯/૦૩/૨૦૧૮

(રા�ન્દ્રિસ�હ રાઠોડ)
નાયબ સ�ચવ
ુ રાત �હ�ર સેવા આયોગ
�જ

ન�ધ:ુ વ ગણતર� સંબધ
ુ વની ગણતર� �જ
ુ રાત િસિવલ સિવ�સ
(૧) અ�ભ
ં માં સ્પષ્ટતા : અ�ભ

કલાિસ�ફક�શન એન્ડ

ર��ટમેન્ટ જનરલ �ુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા. ૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટ�ફ�કશનના િનયમ ૮ (૮) (એ) અને (બી) અન્વયે
ુ વ : - (૧), (૨) (અ) અને (બ) અ�સ
ુ ાર
�હ�રાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ ૬. અ�ભ

�હ�રાતમાં િનયત થયેલ

શૈક્ષ�ણક લાયકાત મેળવ્યા બાદ અર� સ્વીકારવાની છે લ્લી તાર�ખના સંદભર્માં ગણવામાં આવે છે .

