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ફા. ક્રમાાંર્ : RCT-2017-1931-R-6                                                                                   તા: ૩૦-૦૩-૨૦૧૯ 

જા.ક્ર.- ૧૯/૨૦૧૮-૧૯, નિયામાક ગ્રંથાલય વર્ગ-૧  િી ૦૧ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સંબંધમાં તા:-૦૨-
૦૨-૨૦૧૯ િા રોજ પ્રનસધ્ધ થયેલ યાદીમાંિા અરજી ચકાસણીિે પાત્ર ઉમેદવારોિા અરજીપત્રકોિી ભરતી નિયમો 
મુજબ ચકાસણી કરતા રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ કુલ ૩૦ ઉમેદવારોિી અપાત્રતાિા કારણ સહિતિી યાદી 
િીચે મુજબ છે. 
 

અિુ.ં િ.ં બેઠક િ.ં M / F કેટેર્રી રૂ. મુ. માટે અપાત્રતા અંર્ે નવર્ત 

1 101000001 
F GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

2 101000002 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 101000003 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 101000005 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 101000008 
F SEBC ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

6 101000009 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

7 101000012 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ પુરતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

8 101000013 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 101000015 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

10 101000017 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 101000019 
F GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

12 101000024 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

13 101000026 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14 101000030 
M GEN. અરજીપત્રર્ રજૂ ર્રેલ ના હોઇ ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે.   

15 101000033 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

16 101000037 
F GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

 

 

 

 



 

અનુાં. નાં. બેઠર્ નાં. M / F રે્ટેગરી રૂ. મુ. માટે અપાત્રતા અાંગે નવગત 

17 101000038 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 101000040 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

19 101000041 
F GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

20 101000044 
F GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

21 101000049 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

22 101000050 
M GEN. ઉમેદવાર અનધર્ વયના છે, તથા નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.  

23 101000051 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ પુરતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

24 101000054 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

25 101000056 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

26 101000060 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

27 101000064 
F GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

28 101000067 
F GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

29 101000070 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

30 101000072 
M GEN. ભરતી નનયમો મુજબ નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

                                                                                                 

           નોંધ: અપાત્રની યાદી પ્રનસધ્ધ થયા બાદ ખૂટતા પ્રમાિપત્રો/ અરજીપત્રર્ સ્વીર્ારવામા આવશે નહીં. 
 

                                                                                                -Sd/-                                                                                               
                                                                                                    (રાજને્દ્રનસંિ રાઠોડ)                                                                                                          

                                                                                         િાયબ સનચવ                                                           
                                                                                       ર્ુજરાત જાિેર સેવા આયોર્. 

 

 


