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જા.ક્ર.- ૪૫/૨૦૧૬-૧૭ જુનનયર નગર નનયોજર્ વગક-૨  ની જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સબંંધમાં રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર 

ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહિતની યાદી. 

 

 

ક્રમ રોલ નાંબર રે્ટેગરી M/F રૂ. મુ. માટે અપાત્રતા અાંગે નવગત 

૧ 101000019 GEN M અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખે   નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨ 101000024 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩ 101000070 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૪ 101000075 GEN M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૫ 101000077 GEN M અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખે નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬ 
101000087 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭ 
101000091 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮ 
101000106 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯ 
101000118 GEN M અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખે નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦ 
101000121 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૧ 
101000161 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૨ 
101000170 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૩ 
101000179 GEN M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૧૪ 
101000186 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૫ 
101000192 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૬ 
101000210 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૭ 
101000213 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૮ 
101000226 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૯ 
101000228 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 



                                                                                                         

૨૦ 
101000229 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૧ 
101000231 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૨ 
101000247 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૩ 
101000262 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૪ 
101000283 GEN M અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખે નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૫ 
101000286 GEN M            અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૨૬ 
101000288 GEN M અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખે નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૭ 
101000323 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૮ 
101000325 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૯ 
101000340 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૦ 
101000360 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૧ 
101000388 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૨ 
101000435 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૩ 
101000440 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૪ 
101000447 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૫ 
101000451 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૬ 
101000462 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૭ 
101000471 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૮ 
101000524 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૯ 
101000526 GEN M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૪૦ 
101000563 GEN M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૪૧ 
101000565 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૪૨ 
101000573 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૪૩ 
101000574 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 



 

૪૪ 
101000598 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૪૫ 
101000600 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૪૬ 
101000604 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૪૭ 
101000609 GEN M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૪૮ 
101000614 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૪૯ 
101000618 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૦ 
101000627 GEN M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૧ 
101000015 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૨ 
101000128 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૩ 
101000131 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૪ 
101000139 GEN F અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૫૫ 
101000199 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૬ 
101000218 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૭ 
101000232 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૮ 
101000272 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૯ 
101000276 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬૦ 
101000281 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬૧ 
101000337 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬૨ 
101000356 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬૩ 
101000364 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬૪ 
101000371 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬૫ 
101000375 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬૬ 
101000402 GEN F ઉમેદવાર અનધર્ વયના છે.  

૬૭ 
101000540 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 



 

૬૮ 
101000541 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬૯ 
101000583 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૦ 
101000633 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૧ 
101000638 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૨ 
101000639 GEN F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૩ 
101000021 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૪ 
101000025 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૫ 
101000044 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૬ 
101000051 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૭ 
101000055 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૮ 
101000089 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૭૯ 
101000090 SEBC M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૮૦ 
101000096 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૧ 
101000105 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૨ 
101000107 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૩ 
101000129 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૪ 
101000142 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૫ 
101000158 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૬ 
101000164 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૭ 
101000268 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૮ 
101000277 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૯ 
101000279 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૦ 
101000310 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૧ 
101000373 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 



 

૯૨ 
101000378 SEBC M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૯૩ 
101000419 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૪ 
101000442 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૫ 
101000456 SEBC M અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખે નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૬ 
101000461 SEBC M જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબનુ NCLC રજૂ ર્રેલ નથી.  

૯૭ 
101000493 SEBC  M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૮ 
101000555 SEBC M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૯૯ 
101000557 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૦ 
101000586 SEBC M અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખે નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૧ 
101000603 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૨ 
101000630 SEBC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૩ 
101000256 SEBC F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૪ 
101000594 SEBC F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૫ 
101000028 SC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૬ 
101000115 SC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૭ 
101000152 SC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૮ 
101000252 SC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૯ 
101000321 SC M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૧૧૦ 
101000420 SC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૧૧ 
101000559 SC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૧૨ 
101000560 SC M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૧૩ 
101000050 SC F અરજીપત્રર્ સાથે જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ ર્રેલ નથી.  

૧૧૪ 
101000543 SC F અરજી સ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખે નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૧૫ 
101000040 ST M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 



 

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

 
                                                                                                          -Sd/-                                                                                               

                                                                                                                (રાજને્દ્રસસંિ રાઠોડ)                                                                                                          
                                                                                                                નાયબ સસિવ                                                           

                                                                                                       ગુજરાત જાિેર સેવા આયોગ. 
.   

૧૧૬ 
101000155 ST M નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૧૭ 
101000303 ST M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૧૧૮ 
101000355 ST M અરજીપત્રર્ મોર્લેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૧૧૯ 
101000187 ST F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૨૦ 
101000452 ST F નનયત શૈક્ષનિર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 


