
 

આર-૫ શાખા 
ફાઇલ ક્રમાાંક: આરસીટી-૨૦૧૯-૧૯૭--આર-૫ 
  

દહેજ પ્રતિબાંધક સહ રક્ષણ અતધકારી, સામાન્ય રાજય સેવા, વર્ગ-૨  
(જા.ક્ર.: ૮૩/૨૦૧૯-૨૦) ના ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને અાંિે રૂબરૂ  
મુલાકાિ માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની કારણો સહહિની યાદી 
 

Sr. 

No. 
Roll No 

Remarks 

 

1 101000002 
જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 
પૂરતો અનુભવ ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

2 
101000034 જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 

અનુભવ ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

3 

101000120 નનયત શૈક્ષનિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો અનુભવ જાહેરાતની 
જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત અનુભવ 
ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર  
 

4 
101000156 નનયત સમયમયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાિપત્રો અપલોડ કરેલ ન હોવાથી 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  

5 
101000278 જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 

અનુભવ ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

6 
101000318 જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 

અનુભવ ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

7 
101000345 નનયત સમયમયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાિપત્રો અપલોડ કરેલ ન હોવાથી 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  

8 
101000347 જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 

અનુભવ ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

9 
101000399 જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 

અનુભવ ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

10 

101000431 ઉમેદવારે અનુભવના પ્રમાિપત્ર સાથે તેઓએ કરેલ કામગીરીની 
નવગતો દશાાવતુાં પ્રમાિપત્ર અપલોડ કરેલ ન હોવાથી રૂબરૂ 
મુલાકાત માટે અપાત્ર 
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11 

101000547 નનયત શૈક્ષનિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો જાહેરાતની જોગવાઇ / 
ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ પૂરતો અનુભવ ન હોવાથી રૂબરૂ 
મુલાકાત માટે અપાત્ર  
 

12 
101000625 જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 

શૈક્ષનિક લાયકાત ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

13 
101000638 નનયત સમયમયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાિપત્રો અપલોડ કરેલ ન હોવાથી 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  

14 
101000656 જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 

પૂરતો અનુભવ ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

15 
101000677 જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 

અનુભવ ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

16 
101000747 નનયત સમયમયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાિપત્રો અપલોડ કરેલ ન હોવાથી 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  

17 

101000819 નનયત શૈક્ષનિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો  જાહેરાતની જોગવાઇ / 

ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ પૂરતો અનુભવ ન હોવાથી રૂબરૂ 
મુલાકાત માટે અપાત્ર  
 

18 
101000864 જાહેરાતની જોગવાઇ / ભરતી નનયમોની જોગવાઇ મુજબ નનયત 

પૂરતો અનુભવ ધરાવતા ન હોવાથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર   

19 
101000884 નનયત સમયમયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાિપત્રો અપલોડ કરેલ ન હોવાથી 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  

20 
101000941 નનયત સમયમયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાિપત્રો અપલોડ કરેલ ન હોવાથી 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  
 

 
  નોંધ:-  અપાત્ર ઉમેદવારની યાદી જાહેર કયાગ બાદ આયોર્ દ્વારા કોઇ પણ ઉમદેવારોના અરજીપત્રક / 

પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં. જ ે ઉમેદવારો જાહેરાિની જોર્વાઇઓ પહરપૂણગ કરે છે િેમના 

પ્રાથતમક કસોટીમાાં મેળવેલ ર્ુણના આધારે રૂબરૂ મુલાકાિ માટે પાત્ર ઉમેદવારોની આખરી યાદી પ્રતસદ્ધ 

કરવામાાં આવશ ે
 

              ---sd---                                                     

                                  (સનિન પટવધાન)  
                                                                     સાંયુકત સનિવ  
              ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ  

િા.૦૭/૦૪/૨૦૨૧                           


