
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

                               
                                                                                                                              આર – ૧ શાખા  

જા.ક્ર. ૩૨/૨૦૧૭-૧૮, સશંોધન અધધકારી, વગગ- ૧ ના ઉમેદવારોની અરજી 
ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 

૧. આ જાહરેાતમા ંદશાગવ્યા મજુબ કુલ ૦૪ જગ્યા અંગનેી ભરતી પ્રક્રક્રયા માટે, જગ્યાના ત્રણ ગણા 
જેટલા ઉમેદવારોને  રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે કરવાના થાય. જેમા ંનીચે જણાવ્યા મજુબના 
કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઈઓ પક્રરપણૂગ કરતા ંન હોઈ, રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની 
યાદીમા ંએક પણ ઉમેદવારનો સમાવેશ થતો નથી.  
 
SR.NO Confirmation_

No 
Elegible Remarks  

1 48804724 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
2 85663944 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 

અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

3 43698650 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 
અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

4 31541510 NO ધનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
5 95788612 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
6 14272242 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
7 59922947 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
8 85713822 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 

અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

9 82712381 NO ધનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ તથા ધનયત શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાવતા નથી. 

10 74921879 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 
અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

11 10010366 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
12 47817241 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 

અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

 



13 28167325 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 
અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

14 93385716 NO ધનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
15 14360983 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 

અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

16 37488903 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
17 48585058 NO ધનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
18 74539238 NO SSCE પ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી તેમજ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ 

માન્ય યધુન.ની  શૈક્ષણણક પદવીનુ ંતથા અનભુવનુ ંપ્ર.પત્ર રજૂ 
કરેલ નથી.  

19 86032193 NO અનભુવનુ ંપ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી અધરૂી ધવગત ગણીને અરજી 
રદ કરેલ છે. 

20 64700541 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 
અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

21 60633332 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 
અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

22 85293096 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
23 92723792 NO ધનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
24 35568379 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
25 99370123 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 

અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

26 92098275 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 
અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

27 67255148 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
28 40976320 NO અનભુવનુ ંપ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી અધરૂી ધવગત ગણીને અરજી 

રદ કરેલ છે. 
29 65203347 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 

અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

30 63608605 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



31 18777027 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 
અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે.   

32 48974507 NO અનભુવનુ ંપ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી અધરૂી ધવગત ગણીને અરજી 
રદ કરેલ છે તથા ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

33 64097584 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
34 93112406 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
35 80569578 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
36 53837149 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
37 82325898 NO ધનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
38 16222527 NO આયોગના  તાાઃ૨૭-૦૬-૨૦૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સક્રહત 

અરજીપત્રક મગંાવવા છતા ંતે ધનયત સમયમયાગદામા ંમોકલેલ 
નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે.   

 

 

 

સહી/- 

સ્થળ    ગાધંીનગર  (વી.બી.દેસાઇ)  

તા ૦૯/૧૦/૨૦૧૭        નાયબ સણચવ 

            ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

       


