
 

Gujarat Public Service Commission 

Sector-10-A, Near CHH-3 Circle, CHH Road, 

Gandhinagar – 382 010 

 આરસીટી-૩૬૧૫-૧૯૯૨-૦૩-આર/૪  
 

આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ સરકારી ઈજનેરી કોલેજો ખાતે કોમ્ ્ યટુર એન્જીનીયરીગ વિષયના 
સહાયક પ્રધ્યાપક િગગ-૨ (જા.ક્ર.૯૪/૨૦૧૫-૧૬) ની કુલ ૬૮ જગ્યાઓ પરની ભરતી સદંભે આયોગ 
દ્વારા ઓનલાઈન કન્ ફર્મ અરજીક્રર્ાકં પ્રર્ાણે રૂબરુ મલુાકાતન ેઅપાત્ર ઉર્દેવાર ની ર્ાહિતી નીચે 
દર્ામવ્યા મજુબ છે. 

 
તારીખ. ૨૩/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રવસધ્ધ થયેલ પ્રથમ યાદી 

ક્રમ બેઠક ક્રમાાંક અપાત્રતા નુાં કારણ 

૧ 101000026 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 

૨ 101000111 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 

૩ 101000178 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૪ 101000191 સનયત ર્ૈ.લા.ધરાવતા નથી. 
૫ 101000356 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૬ 101000382 સનયત ર્ૈ.લા.ધરાવતા નથી. 
૭ 101000396 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૮ 101000499 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 
૯ 101000747 સનયત ર્ૈ.લા.ધરાવતા નથી. 
૧૦ 101000816 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૧૧ 101000892 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૧૨ 101001126 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 

૧૩ 101001189 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 

૧૪ 101001190 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત ર્ૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

૧૫ 101001215 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 

૧૬ 101001276 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 

૧૭ 101001490 સનયત સર્યગાળા નુ ંપહરસર્ષ્ઠ-ક રજૂ કરેલ નથી ઉરે્દવારી રદ 

૧૮ 101001521 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 
૧૯ 101001522 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૨૦ 101001523 સનયત સર્યગાળા નુ ંપહરસર્ષ્ઠ-ક રજૂ કરેલ નથી ઉરે્દવારી રદ 



૨૧ 101001544 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 

૨૨ 101001566 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૨૩ 101001705 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૨૪ 101001832 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૨૫ 101001874 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૨૬ 101001971 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 

૨૭ 101002337 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 

૨૮ 101002393 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
૨૯ 101002452 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 

૩૦ 101002535 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીર્ા ંસનયત રૈ્.લા.ધરાવતા નથી. 

૩૧ 101002594 સનયત ર્ૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

તારીખ ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ પ્રવસધ્ધ થયેલ દ્વિતીય યાદી 
૧ 101000500 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 

૨ 101001114 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 

૩ 101001411 અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુી સનયત રૈ્.લા. ધરાવતા નથી. 

૪ 101002365 અરજી પત્રક ર્ોકલલે નથી. ઉર્ેદવારી રદ. 
 

 

                                                                                   Sd/- 

 (એન.આર.વાલકેર) 

                                                                                 સેકર્ન અસધકારી 
 ગજુરાત જાિરે સેવા આયોગ 

 

 

 


