
 
 
 
 
 

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાના ર્ારણ સહહતની યાદી 
 

 

ગજુરાત ખનનજ નવર્ાસ નનગમ લલનમટેડ હસ્તર્ની ઇલેક્રીર્લ સપુરવાઇઝર(માઇન્સ)(સહાયર્), 
વગક-૩, જાહરેાત ક્રમાાંર્:૪૦/૨૦૨૦-૨૧ અન્ વયે અરજી ચર્ાસણી માટે પાત્ર કુલ=૪૪ ઉમેદવારોની ચોથી 
યાદી તા.૦૫/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ પ્રનસધ્ધ ર્રવામાાં આવેલ હતી. જેની અરજી ચર્ાસણી અંતે અપાત્ર 
ઉમેદવારોની યાદી નીચે મજુબ છે.   
 

ક્રમ બેઠર્ 
ક્રમાાંર્ 

અપાત્રતાનુાં ર્ારણ 

1 101000071 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

2 101000093 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

3 101000189 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
4 101000209 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
5 101000431 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
6 101000435 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
7 101000509 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
8 101000541 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
9 101000579 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

10 101000592 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
11 101000653 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
12 101000709 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
13 101000717 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
14 101000771 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
15 101000804 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
16 101000828 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
17 101000835 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 



18 101000849 નનયત સમયગાળાનુાં NCLC પ્રમાણપત્ર રજુ ર્રેલ નથી તથા ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત 
શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

19 101000894 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
20 101000900 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
21 101000914 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
22 101000924 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
23 101000978 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 
24 101001033 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
25 101001037 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
26 101001104 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
27 101001112 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
28 101001118 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
29 101001126 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
30 101001146 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
31 101001173 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
32 101001210 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
33 101001213 નનયત સમયગાળાનુાં NCLC પ્રમાણપત્ર રજુ ર્રેલ નથી તથા ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત 

શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
34 101001237 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
35 101001250 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
36 101001263 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
37 101001281 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
38 101001304 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
39 101001307 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
40 101001315 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
41 101001317 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
42 101001401 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 
43 101001427 ભરતી નનયમ અનસુારની નનયત શૈક્ષલણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

 

નોંધ: અપાત્ર ઉમેદવારની યાદી જાહરે ર્યાક બાદ આયોગ દ્વારા ર્ોઈપણ ઉમેદવારના અરજીપત્રર્ રે્ પ્રમાણપત્રો 
સ્વીર્ારવામાાં આવશે નહી.        

સ્થળ: ગાાંધીનગર                                                                 સહી/- 
તા:૨૨/૦૨/૨૦૨૩                                                           (સલચન પટવધકન) 

સાંયકુ્ત સલચવ 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


