
 
આર-૫ શાખા 

ફાઇલ ક્રમાાંક: આરસીટી-૨૦૧૯-૨૬૦૦-આર-૫ 
લેક્ચરર,(સીનીયર સ્કેલ), ગુજરાત નર્સિંગ સેવા, વગગ-૧ (જા.ક્ર.: ૧૧૪/૨૦૧૯-૨૦) ના ઉમેદવારોની 

અરજી ચકાસણીને અાંતે રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઉમદેવારોની કારણો સહિતની યાદી 
Sr. No. Roll No Remarks 

1 101000008 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત (PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

2 101000015 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત (PG NURSING)મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

3 101000018 ર્નયત અનુભવ ના પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરેલ નથી તથા જાિેરાત ની જોગવાઇ મુજબ નો પુરતો 
અનુભવ ન િોવાથી 
  

4 101000021 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

5 101000025 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

6 101000027 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

7 101000028 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

8 101000039 ર્નયત સમય મયાગદામાાં પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ  ન િોવાથી 
 

9 101000042 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

10 101000043 ર્નયત સમય મયાગદામાાં પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ  ન િોવાથી 
 

11 101000048 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

12 101000058 ભરતી ર્નયમો અનુસાર ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત તથા  પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન િોવાથી 
 

13 101000060 ર્નયત અનુભવના  પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ  ન િોવાથી 
 

14 101000061 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
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15 101000071 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

16 101000072 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

17 101000095 ઉમેદવાર ને અધતન અનુભવ નુ પ્રમાણપત્ર તથા એન ઓ સી અપલોડ કરવા બે તક આપવા 
છ્તા એન ઓ સી અપલોડ કરેલ નથી 
 

18 101000099 ર્નયત શૈક્ષર્ણક લાયકાત(PG NURSING) મેળવ્યા બાદ પુરતો અનુભવ ધરાવતા ન 
િોવાથી 
 

  
નોંધ:-  અપાત્ર ઉમેદવારની યાદી જાિેર કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇ પણ ઉમેદવારોના 

અરજીપત્રક / પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નિીં. જ ેઉમેદવારો જાિેરાતની જોગવાઇઓ પહરપૂણગ કરે છે 

તેમના પ્રાથર્મક કસોટીમાાં મેળવેલ ગુણના આધારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની આખરી યાદી 

પ્રર્સદ્ધ કરવામાાં આવશ ે                                                
તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૧                                         ---sd--- 

                                                        સાંયુકત સર્ચવ  
  ગુજરાત જાિેર સેવા આયોગ  


