
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
                                                                                                                  આર – ૧ શાખા  

જા.ક્ર. ૧૦૧/૨૦૧૬-૧૭, મદદનીશ ઇજનેર, વગગ- ૨ ના ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને 
અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની કારણ સહહતની યાદી 

 

૧. આ જાહરેાતમાાં દશાગવ્યા મજુબ કુલ ૩૫૦ જગ્યા અંગનેી ભરતી પ્રહક્રયા માટે, જગ્યાના ત્રણ 
ગણા જેટલા ઉમેદવારોને  રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે કરવાના થાય. પ્રાથમમક કસોટીમાાં મેળવેલ 
ગણુ ધ્યાને લઇ, નીચે દશાગવેલ બેઠક નાંબર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (passing standard) 
ધરાવે છે પરાંત ુનીચ ેજણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પહરપણૂગ કરતાાં ન હોઇ, રૂબરૂ 
મલુાકાત માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાાં સમાવેશ થતો નથી. 
 
Sr. No. Roll. NO. Remarks 

1 
101000127 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

2 101000661 ઉમેદવારે નોન ક્રીમીલેયર સટીફીકેટ મનયત સમયગાળાનુાં રજુ કરેલ નથી.  
3 

101000877 
આયોગના તા: ૨૩-૧૧-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહતની અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલી આપેલ નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

4 
101001037 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

5 
101001295 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મનયત સમયગાળામાાં મોકલલે નથી આથી ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે.   

6 101001303 ઉમેદવારે જન્મતારીખના પરૂાવા માટે S.S.C.E નુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  
7 

101001315 
આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

8 
101001498 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

9 
101001915 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઉમેદવાર મનયત શકૈ્ષણણક 
લાયકાત ધરાવતા નથી.  
 

10 
101002159 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઉમેદવાર મનયત શકૈ્ષણણક 
લાયકાત ધરાવતા નથી.  

11 
101002473 

ગજુરાત રાજ્યનુાં SC પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ નથી.  
 

12 
101002865 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

13 
101003465 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   



14 
101003537 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઉમેદવાર મનયત શકૈ્ષણણક 
લાયકાત ધરાવતા નથી.  

15 
101003908 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

16 
101003919 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

17 
101004091 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

18 
101004218 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

19 101004455 ઉમેદવારે જન્મતારીખના પરૂાવા માટે S.S.C.E નુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  
20 

101004487 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મનયત સમયગાળામાાં મોકલલે નથી આથી ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે.   

21 101004898 ઉમેદવારે જન્મતારીખના પરૂાવા માટે S.S.C.E નુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  
22 

101004945 
આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

23 101005564 ઉમેદવારે જન્મતારીખના પરૂાવા માટે S.S.C.E નુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  
24 101005614 આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 

માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   
25 101005782 ઉમેદવારે નોન ક્રીમીલેયર સટીફીકેટ મનયત સમયગાળાનુાં રજૂ કરેલ નથી.  
26 

101005943 
આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

27 101006364 ઉમેદવારે જન્મતારીખના પરૂાવા માટે S.S.C.E નુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  
28 101006562 ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઉમેદવાર મનયત શકૈ્ષણણક 

લાયકાત ધરાવતા નથી.  
29 

101007357 
આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

30 
101007447 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

31 101007512 ઉમેદવારે જન્મતારીખના પરૂાવા માટે S.S.C.E નુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  
32 

101007679 
આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

33 101007743 ઉમેદવારે જન્મતારીખના પરૂાવા માટે S.S.C.E નુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  
 

34 101007868 ઉમેદવારે જન્મતારીખના પરૂાવા માટે S.S.C.E નુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  
35 

101008587 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   
 



36 
101008760 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

37 
101008967 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

38 
101009239 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

39 
101009359 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

40 101009592 ઉમેદવારે નોન ક્રીમીલેયર સટીફીકેટ મનયત સમયગાળાનુાં રજુ કરેલ નથી.  
41 101010070 ઉમેદવારે જન્મતારીખના પરૂાવા માટે S.S.C.E નુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  
42 

101010147 
આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

43 
101010380 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

44 
101010528 

આયોગના તા: ૨૩-૧૧-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહતની અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલી આપેલ નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

45 
101011186 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

46 
101011446 

આયોગના તા: ૨૩-૧૧-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહતની અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલી આપેલ નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

47 
101011589 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

48 
101012045 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

49 101012378 ઉમેદવારે નોન ક્રીમીલેયર સટીફીકેટ મનયત સમયગાળાનુાં રજૂ કરેલ નથી.  
50 

101012912 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   
 

51 
101012970 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

52 101013600 ગજુરાત રાજ્યનુાં ST પ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ નથી.  
53 101013612 ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઉમેદવાર મનયત શકૈ્ષણણક 

લાયકાત ધરાવતા નથી.  
54 

101013727 
ઉમેદવારે નોન ક્રીમીલેયર સટીફીકેટ મનયત સમયગાળાનુાં રજુ કરેલ નથી. 
  

55 
101014181 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   



56 
101014531 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

57 
101014799 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

58 
101014866 

મનયત જાહરેાતનુાં અરજીપત્રક રજુ કરેલ નથી. ઉપરાાંત  ઉમેદવારે નોન 
ક્રીમીલેયર સટીફીકેટ  રજુ કરેલ નથી.  

59 
101015505 

આયોગના  તાાઃ૦૫-૦૮-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહત અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.   

 
 

૨. નીચે દશાગવેલ બેઠક નાંબર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પહરપણૂગ કરે છે, પરાંત ુ આયોગે નક્કી 
કરેલ લાયકી ધોરણ (passing standard) ધરાવતા ન હોઇ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થતા નથી. 
 
Sr. No.                                          Roll. NO. 

1 101000483 

2 101001078 

3 101001437 

4 101001565 

5 101001843 

6 101004958 

7 101005458 

8 101005953 

9 101007792 

10 101007949 

11 101008176 

12 101011783 

13 101012694 

14 101013131 

15 101013749 

16 101013985 

17 101014903 

18 101015146 

19 101015529 

  
 
 
 
 



૩.  નીચે દશાગવેલ બેઠક નાંબર આયોગ ેનક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (passing standard) તથા 
નીચે જણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પહરપણૂગ કરતાાં ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત 
માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાાં સમાવેશ થતો નથી. 
 
Sr. No. Roll. NO. Remarks 

1 101003851 

 
આયોગના તા: ૨૩-૧૧-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સહહતની અરજીપત્રક 
માંગાવવા છતાાં તે મોકલી આપેલ નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 
 

2 101005683 

 
ગજુરાત રાજ્યનુાં SC પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી. 
 

  

 અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાા બાદ આયોગ દ્વારા કોઇપણ  ઉમેદવારના 
અરજીપત્રક દસ્તાવેજો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી.  
 

                                                            સહી/- 
સ્થળ : ગાાંધીનગર                                                     (વી.બી.દેસાઇ)  

તા:૧૮/૧૨/૨૦૧૭         નાયબ  સણચવ 

        ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

       

 


