
 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર-૧ શાખા 
જા.ક્ર. ૪૨/૨૦૧૭-૧૮, સયંકુ્ત તાતં્રિક સલાહકાર (પી.આઈ.), વગગ-૧ ના ઉમેદવારોની 

અરજી ચકાસણીને અંતે પ્રાથત્રમક કસોટી માટે અપાિ ઉમેદવારોની કારણો સહહતની યાદી 
 

            નીચે જણાવ્યા મજુબના ઉમેદવારોની ઓનલાઈન કન્ફમમ થયેલ અરજીઓની 
ચકાસણીને અંતે કન્ફમેશન નબંર પ્રમાણે પ્રાથમમક કસોટી માટે અપાત્ર થતા ંઉમેદવારોની કારણ 
સહિતની યાદી નીચે મજુબ છે. પ્રાથમમક કસોટી માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ં નીચેના 
ઉમેદવારોનો સમાવેશ થતો નથી.   
SR.NO. Confirmation No. Remarks 

1 10447646 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

2 79035877 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

3 92140629 મનયત વયમયામદા તથા મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

4 34622347 અરજીપત્રક/પ્રમાણપત્રો મોકલેલ ન િોઈ  ઉમેદવારી રદ્દ કરેલ છે.  

5 16389098 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

6 79246357 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

7 13533065 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

8 32339762 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

9 33559819 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

10 28841619 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

11 34401145 
મનયત શૈક્ષણણક લાયકાત તથા અનભુવ ધરાવતા નથી તેમજ  

જન્મતારીખના પરુાવા તરીકે S.S.C.E.પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.  

12 61300959 અરજીપત્રક/પ્રમાણપત્રો મોકલેલ ન િોઈ  ઉમેદવારી રદ્દ કરેલ છે.  

13 14500613 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

14 15164019 અરજીપત્રક/પ્રમાણપત્રો મોકલેલ ન િોઈ  ઉમેદવારી રદ્દ કરેલ છે.  



15 52292248 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

16 35641795 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

17 47125332 અરજીપત્રક/પ્રમાણપત્રો મોકલેલ ન િોઈ  ઉમેદવારી રદ્દ કરેલ છે.  

18 89904324 અરજીપત્રક/પ્રમાણપત્રો મોકલેલ ન િોઈ  ઉમેદવારી રદ્દ કરેલ છે.  

19 16402087 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

20 89495465 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

21 26877588 અરજીપત્રક/પ્રમાણપત્રો મોકલેલ ન િોઈ  ઉમેદવારી રદ્દ કરેલ છે.  

22 37935828 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

23 51972041 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

24 35334762 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

25 83676194 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

26 49085798 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

27 75774817 અરજીપત્રક/પ્રમાણપત્રો મોકલેલ ન િોઈ  ઉમેદવારી રદ્દ કરેલ છે.  

28 59886537 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

29 64140340 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

30 12553849 મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 

   અપાિ ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોણપણ ઉમેદવારના અરજીપિક કે             

દસ્તાવેજો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહહ. 
 
 
 

સ્થળ : ગાધંીનગર           સિી/-  

તા: ૨૦/૦૧/૨૦૧૮                                                    (વી. બી. દેસાઈ)                                   

                                                                          નાયબ સણચવ 

             ગજુરાત જાિરે સેવા આયોગ  


