
 

ફાઇલ ક્રમાાંક: આરસીટી-૨૦૧૮-૨૫૭૯-આર/૫                                                     આર-૫ શાખા 

   

               ડેઝીગ્નટેડે અધિકારી, ગજુરાત ઔષિ સવેા,વગગ-૧(જા.ક્ર.: ૧૯/૨૦૧૯-૨૦) 

 

અપાત્ર ઉમેદવારોની કારણો સધિતની યાદી 

 

 (જા.ક્ર.:૧૯/૨૦૧૯-૨૦) ડેઝીગ્નેટેડ અધિકારી, ગુજરાત ઔષિ સેવા, વગગ-૧ ની                          

તા. ૨૯/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ અપાત્ર ઉમેદવારોની કારણો સધિતની યાદી પ્રધસધ્િ કરવામા 

આવેલ િતી. ત્યારબાદ ધવધવિ ઉમેદવારોની મળેલ રજુઆત અન્વયે પુન:અરજી ચકાસણી 

કરવામાાં આવેલ જેના અનુસાંિાને રૂબરૂ મુલાકાત માટ ેઅપાત્ર ઉમેદવારોની કારણો સધિતની યાદી 

નીચે મુજબ પ્રધસધ્િ કરવામા આવે છે. તેમજ તા.૨૯/૦૭/૨૦૨૧ ના રોજ પ્રધસધ્િ કરવામા 

આવેલ યાદી આથી રદ કરવામા આવે છે. 

 

Sr. 

No. 
Roll No Remarks 

1 101000016 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

2 101000017 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત િરાવતા ન િોવાથી 
 

3 101000022 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

4 101000023 

ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત તથા અનુભવ િરાવતા ન 

િોવાથી. 
 

5 101000028 
ધનયત સમય મયાગદામાાં પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન િોવાથી 
 

6 101000034 

ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત તથા અનુભવ િરાવતા ન 

િોવાથી. 
 

7 101000058 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો ધનયત  અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

8 101000059 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત િરાવતા ન િોવાથી 
 

9 101000067 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
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10 101000069 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

11 101000076 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

12 101000077 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો પુરતો  અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

13 101000080 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત િરાવતા ન િોવાથી 
 

14 101000093 
ભરતી ધનયમો અનુસાર નો ધનયત અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

15 101000098 

ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત તથા અનુભવ િરાવતા ન 

િોવાથી. 
 

16 101000104 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

17 101000112 
અનુભવ માટેનુ જરૂરી સપોટીંગ પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરેલ ન િોવાથી 
 

18 101000113 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો  પુરતો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

19 101000122 
ધનયત સમય મયાગદામાાં પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન િોવાથી 
 

20 101000123 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો પુરતો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

21 101000126 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

22 101000139 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો પુરતો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

23 101000152 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત િરાવતા ન િોવાથી 
 

24 101000153 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત તથા અનુભવ િરાવતા ન 

િોવાથી. 
 

25 101000173 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત િરાવતા ન િોવાથી 
 

26 101000186 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત/ અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

27 101000197 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 



28 101000199 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત તથા અનુભવ િરાવતા ન 

િોવાથી. 
 

29 101000205 
ધનયત સમય મયાગદામાાં પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ  ન િોવાથી 
 

30 101000208 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

31 101000214 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો  પુરતો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

32 101000215 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત િરાવતા ન િોવાથી 
 

33 101000221 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

34 101000222 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત તથા અનુભવ િરાવતા ન 

િોવાથી. 
 

35 101000223 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત / અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

36 101000227 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

37 101000232 
ભરતી ધનયમો અનુસાર ધનયત શૈક્ષધણક લાયકાત િરાવતા ન િોવાથી 
 

38 101000235 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો પુરતો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

39 101000236 
ભરતી ધનયમો અનુસારનો પુરતો અનુભવ િરાવતા ન િોવાથી 
 

  

નોંિ:- અપાત્ર ઉમેદવારની  યાદી જાિેર કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇ પણ ઉમેદવારોના અરજીપત્રક /    

પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નિીં. જે ઉમેદવારો જાિેરાતની જોગવાઇઓ પરરપૂણગ કરે છે તેમના 

પ્રાથધમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગુણના આિારે રૂબરૂ મુલાકાત માટ ે પાત્ર ઉમેદવારોની આખરી યાદી 

પ્રધસદ્િ કરવામાાં આવશે.  

                                      

                                                                    

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૩                                                                          (----sd----) 

                         સાંયુકત સધચવ  

                    ગુજરાત જાિેર સેવા આયોગ  


