
 
 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
આર-૧ શાખા 

જા.ક્ર.:૧૨૭/૨૦૧૬-૧૭, ઉદ્યોગ અધિકારી (તાાંધિક)/ મેનેજર (કા.મા.), વગગ-૨ ના ઉમેદવારોની 
અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાિ ઉમેદવારોની કારણો સહહતની યાદી 

 

            નીચે જણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણૂણ કરતાાં ન હોઇ/નનયત 
લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઈ  રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાાં નીચેના 
ઉમેદવારોનો સમાવેશ થતો નથી.   

  
Sr. 
No. 

RollNo Remarks 

1 101000016 આયોગના તા.૧૩-૧૦-૧૭ના પત્રથી ઉમેદવારને જરૂરી પ્રમાણપત્રો સરહત 
અરજી મોકલી આપવા જણાવેલ.  તેમ છતાાં ત ેમોકલી આપેલ ન હોઈ 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. તથા આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા 
નથી.  

2 101000020 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

3 101000037 નનયત પ્રકારની 'પ્રથમ વગણ' સાથેની શૈક્ષણણક લાયકાત  ધરાવતા નથી 
તથા આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા નથી.  

4 101000097 આયોગ ેનક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા નથી.  

5 101000283 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી                  

6 101000296 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

7 101000336 આયોગ દ્વારા તા.૧૭-૧૧-૧૭ના રોજ ઈ-મેલ દ્વારા જાણ કરીને અનભુવ બાબતે 
સ્પષ્ટતા મોકલી આપવા જણાવેલ. જે મોકલી આપેલ ન હોઇ, નનયત પ્રકારનો 
પરૂતો અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી અપાત્ર ગણેલ છે. 

8 101000351 નનયત પ્રકારની શૈક્ષણણક લાયકાત તથા નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા 
નથી 

9 101000386 આયોગ ેનક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા નથી.  

10 101000412 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

11 101000443 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી તથા આયોગે નક્કી કરેલ 
લાયકી ધોરણ ધરાવતા નથી.  



12 101000546 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

13 101000557  શૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો પરૂતો અનભુવ  ધરાવતા નથી 

14 101000578 આયોગ ેનક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા નથી.  

15 101000662 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

16 101000668 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

17 101000710 આયોગ ેનક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા નથી.  

18 101000719 ઉમેદવારે અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ 
ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  

19 101000755 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

20 101000841 આયોગ ેનક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા નથી.  

21 101000928 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

22 101000929 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

23 101000948 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

24 101000957 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

25 101000974 નનયત  શૈક્ષણણક લાયકાત તથા નનયત પ્રકારનો અને પરૂતો અનભુવ ધરાવતા 
નથી                 

26 101001112 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

27 101001154 નનયત પ્રકારનો તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

28 101001196 નનયત પ્રકારનો તથા પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 

29 101001267 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

30 101001271 નનયત પ્રકારનો  અનભુવ ધરાવતા નથી 

    

સ્થળ : ગાાંધીનગર           સહી/- 
 તા: ૦૩-૦૨-૨૦૧૮                                                      (એ.એ.કુરેશી)                                    

                                                                          નાયબ સણચવ 

            ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  


