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જા.ક્ર.-૦૧/૨૦૧૫-૧૬, શહેરી વવર્ાસ અને શહેરી ગૃહ વનર્ાકણ વવભાગ હેઠળની જુવનયર નગર વનયોજર્, વગક-૨ની જગ્યા સીધી 

ભરતીથી ભરવા સંબંધમાં રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહિતની યાદી. 

 

 

ક્રર્ રોલ નાંબર રે્ટેગરી પુરૂષ/ર્હહલા રૂ. રુ્. ર્ાટે અપાત્રતા અાંગે વવગત 

૧  101000006 વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 
૨ 101000012 અન.ુજાવત ર્હહલા  અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩ 101000014 
વબન અનાર્ત પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી. 

૪ 101000016 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૫ 101000017 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૬ 101000023 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૭ 101000030 વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૮ 101000044 
અન.ુજાવત પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૯ 101000047 
અન.ુજાવત. ર્હહલા ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૧૦ 101000051 
વબન અનાર્ત ર્હહલા ઉર્ેદવાર અવધર્ વયના છે.   

૧૧ 101000055 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૧૨ 101000056 વબન અનાર્ત પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૧૩ 101000058 અન.ુજનજાવત. પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૪ 101000063 સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૧૫ 101000070 વબન અનાર્ત ર્હહલા ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૧૬ 101000076 વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૧૭ 101000084 સા.શૈ.પ.વગક મહિલા  જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૧૮ 101000090 સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૧૯ 101000109 વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 



 

 

૨૦ 101000111 
વબન અનાર્ત પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૧ 101000112 
વબન અનાર્ત પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૨૨ 101000113 વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૨૩ 101000115 વબન અનાર્ત ર્હહલા ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૨૪ 101000122 
વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૨૫ 101000130 
વબન અનાર્ત ર્હહલા જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૨૬ 101000135 
વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૨૭ 101000138 
વબન અનાર્ત ર્હહલા ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૨૮ 101000140 
વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૨૯ 101000142 
વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૩૦ 101000156 
વબન અનાર્ત ર્હહલા જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૩૧ 
 

101000160 
સા.શૈ.પ.વગક ર્હહલા અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૨ 101000161 
સા.શૈ.પ.વગક ર્હહલા અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૩ 101000167 વબન અનાર્ત ર્હહલા ઉર્ેદવાર અવધર્ વયના છે.   

૩૪ 101000192 સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૫ 101000202 વબન અનાર્ત પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૩૬ 101000214 સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૩૭ 101000217 સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૩૮ 101000221 વબન અનાર્ત પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૩૯ 101000224 વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૪૦ 101000230 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૪૧ 101000238 અન.ુજનજાવત. પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૪૨ 101000245 અન.ુજાવત. ર્હહલા ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૪૩ 101000254 વબન અનાર્ત પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૪૪ 101000268 
અન.ુજાવત. ર્હહલા ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 



 

૪૫ 101000274 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૪૬ 101000286 વબન અનાર્ત ર્હહલા ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૪૭ 101000287 
વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૪૮ 101000292 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૪૯ 101000312 
અન.ુજાવત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૫૦ 101000324 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૫૧ 101000333 
વબન અનાર્ત ર્હહલા જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૫૨ 101000341 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૫૩ 101000347 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૪ 101000360 
વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૫૫ 101000368 
વબન અનાર્ત પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૫૬ 101000370 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૫૭ 101000386 
વબન અનાર્ત પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૫૮ 101000390 
સા.શૈ.પ.વગક પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૫૯ 101000396 અન.ુજાવત પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૬૦ 101000400 અન.ુજનજાવત. પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૬૧ 101000405 વબન અનાર્ત પુરૂષ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી 

૬૨ 101000421 વબન અનાર્ત પુરૂષ ઉર્ેદવારે અરજીપત્રર્ રજુ ર્રેલ નથી 

૬૩ 101000440 અન.ુજનજાવત  પુરૂષ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૬૪ 101000025 
વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી  

૬૫ 101000043 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૬૬ 101000050 
અન.ુજાવત. પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૬૭ 101000141 
વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 



 

૬૮ 101000176 
વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૬૯ 101000188 
વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૦ 101000204 
વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૧ 101000266 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૨ 101000285 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૩ 101000289 વબન અનાર્ત ર્હહલા આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૪ 101000295 વબન અનાર્ત ર્હહલા આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૫ 101000298 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૬ 101000303 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૭ 101000311 
વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૮ 101000318 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૭૯ 101000322 અન.ુજાવત. પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૮૦ 101000327 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૮૧ 101000328 વબન અનાર્ત ર્હહલા આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૮૨ 101000349 
વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

 ૮૩ 101000369 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

 ૮૪ 101000379 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૮૫ 101000418 
વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૮૬ 101000438 વબન અનાર્ત પુરૂષ આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી 

૮૭ 101000002 
વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૮ 101000010 
અન.ુજાવત. પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા નથી, 

તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૮૯ 101000021 
વબન અનાર્ત ર્હહલા 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૦ 101000032 
વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૧ 101000068 
વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૨ 101000107 
વબન અનાર્ત ર્હહલા 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 



 

૯૩ 101000146 
અન.ુજાવત. પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૪ 101000159 
વબન અનાર્ત ર્હહલા 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૫ 101000166 
વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અરજીપત્રર્ ર્ોર્લેલ ન હોવાથી ઉર્ેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૯૬ 101000174 
વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૭ 101000182 
અન.ુજાવત. પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૯૮ 101000212 
વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અરજીપત્રર્ ર્ોર્લેલ ન હોવાથી ઉર્ેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૯૯ 101000218 
વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૦ 
 

 

101000222 વબન અનાર્ત પુરૂષ 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૧  

101000236 વબન અનાર્ત પુરૂષ 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અરજીપત્રર્ ર્ોર્લેલ ન હોવાથી ઉર્ેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૧૦૨  

101000239 વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત 

શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૩  

101000263 વબન અનાર્ત પુરૂષ 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૪  

101000264 વબન અનાર્ત પુરૂષ 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અધૂરી વવગતોવાળી અરજી હોઇ ઉર્ેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૧૦૫  

101000276 વબન અનાર્ત પુરૂષ 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અરજીપત્રર્ ર્ોર્લેલ ન હોવાથી ઉર્ેદવારી રદ ર્રેલ છે. 

૧૦૬  

101000301 વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત 

શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૭  

101000302 વબન અનાર્ત પુરૂષ 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૮  

101000392 વબન અનાર્ત પુરૂષ 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૦૯  

101000398 વબન અનાર્ત ર્હહલા 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૧૦  

101000420 વબન અનાર્ત પુરૂષ 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 



                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                  (રાજને્દ્રસસંિ રાઠોડ)                   

                                                                                                                 નાયબ સસિવ 
                                                                           ગુજરાત જાિેર સેવા આયોગ .   

૧૧૧  

101000428 વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત 

શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૧૨  

101000436 વબન અનાર્ત પુરૂષ 

આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અરજી ર્રવાની છેલ્લી તારીખે જાહેરાતની જોગવાઇ ર્ુજબની વનયત 

શૈક્ષવણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

૧૧૩  

101000439 વબન અનાર્ત પુરૂષ 
આયોગે નક્કી ર્રેલ લાયર્ી ધોરણ(PAASSING STANDARD) ધરાવતા 

નથી, તેર્જ અરજીપત્રર્ ર્ોર્લેલ ન હોવાથી ઉર્ેદવારી રદ ર્રેલ છે. 


