
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

                               
                                                                                                                              આર-૧ શાખા  

જા.ક્ર. ૧૨૯/૨૦૧૬-૧૭, મદદનીશ સશંોધન અધધકારી, વગગ- ૨ ની ભરતી અન્વયે અરજી 
ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની કારણ સહહતની યાદી 

 

૧. આ જાહરેાતમા ંદશાગવ્યા મજુબ કુલ ૦૫ જગ્યા અંગનેી ભરતી પ્રહક્રયા માટે, જગ્યાના ત્રણ ગણા જેટલા 
ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે કરવાના થાય, નીચે દશાગવેલ બેઠક નબંર આયોગે નક્કી 
કરેલ લાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાવે છે પરંત ુનીચે જણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની 
જોગવાઇઓ પહરપણૂગ કરતા ંન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ંસમાવેશ થતો નથી. 
 

 

 

SR.NO Roll No. Eligible Remarks  

1 101000001 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 101000002 NO 

આયોગના  તાાઃ૨૪-૧૧-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત 
અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.   

3 101000014 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
4 101000018 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
5 101000022 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
6 101000024 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
7 101000025 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
8 101000026 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
9 101000027 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

10 101000028 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
11 101000029 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
12 101000040 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
13 101000043 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
14 101000048 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
15 101000051 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
16 101000055 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
17 101000057 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
18 101000058 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
19 101000063 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

20 101000066 NO 

આયોગના  તાાઃ૨૨-૦૯-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
સહહત અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી 
ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   



21 101000069 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
22 101000070 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
23 101000071 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
24 101000075 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

25 101000077 NO 

આયોગના  તાાઃ૨૨-૦૯-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો 
સહહત અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી 
ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

26 101000080 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
27 101000081 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
28 101000088 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
29 101000095 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
30 101000106 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
31 101000108 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
32 101000112 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
33 101000114 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
34 101000115 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
35 101000118 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
36 101000119 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
37 101000123 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
38 101000124 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
39 101000126 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

 

 

નોંધ:- અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોણપણ ઉમેદવારોના 
અરજીપત્રક કે દસ્તાવેજો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહહ.  

સહી/- 

સ્થળ : ગાધંીનગર  (વી.બી.દેસાઇ)  

તા:૦૮/૦૧/૨૦૧૮        નાયબ સચચવ 

            ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

       
 


