
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
આર-૧ શાખા 

વચંાણે લીધી: આયોગની તા.૦૮/૦૧/૨૦૧૮ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
જા.ક્ર. ૧૧૯/૨૦૧૬-૧૭, ઉદ્યોગ અને ખાણ વવભાગ હસ્તકના ઉદ્યોગ કવમશ્નર કચેરીના નાયબ ઉદ્યોગ 

કવમશ્નર, વગગ-૧ના ઉમેદવારોની 
અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 

 નીચે જણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણૂણ કરતાાં ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત 
માટેની પાત્ર ઉમદેવારોની યાદીમાાં નીચેના ઉમેદવારોનો સમાવેશ થતો નથી.   
Sr. 
NO. 

RollNo Remarks  

1 101000024 ઉમેદવારે અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ 
ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. તથા અન્ય અનભુવ પરૂતો નથી. 

2 101000032 નનયત પ્રકારનો તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
3 101000040 ઉમેદવારે અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  
4 101000050 નનયત ' atleast Second class' સાથનેી શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી 
5 101000069 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
6 101000073 નનયત પ્રકારનો તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
7 101000090 નનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. તથા ઉમદેવાર આયોગે નક્કી 

કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
8 101000098 નનયત શૈક્ષણણક લાયકાત તથા નનયત પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
9 101000136 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
10 101000152 ઉમેદવારે અનભુવના એક પણ પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી 

અધરુી હોઈ ઉમદેવારી રદ કરેલ છે.  
11 101000159  ઉમેદવાર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) 

ધરાવતા નથી. 
12 101000160 નનયત શ.ૈલા. મેળવ્યા બાદનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. તથા 

ઉમેદવાર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી. 

13 101000184 AICTE માન્યતા પ્રાપ્ત યનુનવનસિટીની શૈ.લા. ન હોઇ અપાત્ર થાય છે 

14 101000225 નનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી 
15 101000229 નનયત  પ્રકારનો તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 



16 101000259 નનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી 
17 101000270 નનયત  પ્રકારનો તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. તથા અનભુવનુાં 

પ્રમાણપત્ર પણ સામલે નથી. 
 

અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોણપણ ઉમેદવારના અરજીપત્રક 
દસ્તાવેજો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહહ. 

 

સ્થળ : ગાાંધીનગર         સહી/-   

તા: ૦૯/૦૧/૨૦૧૮                                                  (વી. બી. દેસાઈ)                                   

                                                                          નાયબ સણચવ 

            ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  


