
જા.ક્ર.૩૫/૨૦૧૮-૧૯ 
મદદનીશ નનયામક વર્ગ-૧ 
અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

આયોર્ દ્વારા પ્રનિધ્ધ થયેલ આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ નવભાર્  હઠેળની મદદનીશ નનયામક, 
કારાનવયો, વર્ગ-૧(જાહરેાત ક્રમાાંક ૩૫/૧૮-૧૯) ની ૦૩ જગ્યા પરની ભરતી િાંદભે આયોર્ દ્વારા 
ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીઓની ચકાિણીના અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની 
મારહતી નીચે દશાગવ્યા મજુબ છે. 

ક્રમ કન્ફમેશન નાં. ઉમેદવારનુાં નામ અપાત્ર થવાનુાં કારણ 
૧ ૭૪૦૬૨૧૬૮ નીલમ પરેશ શાહ નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોઇ 
૨ ૮૫૦૭૩૦૧૯ રદનેશ જજવણલાલ અમીન નનયત શૈ.લા. ધરાવતા ન હોઇ 
૩ ૪૦૪૪૬૭૩૫ અરુણ ગર્રધરભાઇ ટાાંક નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોઇ 
૪ ૩૨૪૬૩૩૨૨ મીતીન ખેમાભાઇ પરમાર નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોઇ 
૫ ૯૮૦૭૪૨૦૬ ર્ીરીશચાંદ્ર શાંકરલાલ કાપરિયા ફીઝીકલ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઇ 
૬ ૧૦૦૬૦૪૭૮ જજગ્નેશ તલુિીભાઇ જાાંબરુકયા ફીઝીકલ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઇ 
૭ ૭૬૨૫૨૨૩૮ નમતેશકુમાર નરનિિંહભાઇ ભાંિેરી નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોઇ 
૮ ૧૨૬૫૧૪૧૬ નવનયર્ીરી અમતૃર્ીરી ર્ોિાઇ ફીઝીકલ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઇ 
૯ ૬૮૫૭૬૧૪૦ અનજુકુમાર ર્ીરીશકુમાર જૈન નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોઇ 
૧૦ ૧૯૮૬૫૫૭૭ મોહબતનિિંહ દલનિિંહ બારરઆ ફીઝીકલ અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઇ 

  
ઉક્ત અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાા બાદ આયોગ દ્વારા કોઇ પણ ઉમેદવારોના 
અરજીપત્રક/પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં.  
 
તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૮ 
 

(શબ્બીર દાઉદકરીમ) 
નાયબ સચિવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
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આર/૫ શાખા 

 

જા.ક્ર ૫૩/૨૦૧૫-૧૬ 

 પ્રોગ્રામ અધિકારી, સામાન્ય રાજય સેવા, વર્ગ-૧  

હા/ના પત્રક        
 

 ક્રમ બેઠક નંબર રૂબરૂ મુલાકાત માટે 

પાત્ર છે કે કેમ? 

(હા / ના) 

વર્ગ (માત્ર અનામત વર્ગનો 

જ ધનર્દેશ કરવો)  

જાધત ધવશેષ નોંિ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 



1 102000086 ના -- પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
2 102000120 ના -- પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
3 102000248 ના -- પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
4 102000296 ના -- પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
5 102000358 ના -- પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
6 102000385 ના અન.ુ જાનત  પરુુષ  અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલેલ ન 

હોવાથી 
7 102000531 ના અન.ુ જાનત  પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
8 102000719 ના -- પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
9 102000050 ના -- મહહલા નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
10 102000090 હા -- મહહલા -- 
11 102000282 હા -- મહહલા -- 
12 102000354 હા -- મહહલા -- 
13 102000399 હા -- મહહલા -- 
14 102000404 હા -- મહહલા -- 
15 102000418 ના -- મહહલા નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
16 102000424 હા -- મહહલા -- 
17 102000433 ના -- મહહલા નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
18 102000464 હા -- મહહલા -- 
19 102000540 હા -- મહહલા -- 
20 102000596 હા -- મહહલા -- 
21 102000713 હા -- મહહલા -- 
22 102000731 હા -- મહહલા -- 
23 102000299 ના સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
24 102000326 ના સા.શૈ.પ.વ. મહહલા  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
25 102000392 હા  સા.શૈ.પ.વ. મહહલા -- 
26 102000513 ના સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
27 102000681 ના સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
28 102000736 ના સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
29 102000052 હા અન.ુ જનજાનત  મહહલા -- 
30 102000073 ના અન.ુ જનજાનત પરુુષ નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
31 102000309 હા અન.ુ જનજાનત મહહલા  -- 
32 102000538 ના અન.ુ જનજાનત પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
33 102000555 ના અન.ુ જનજાનત પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
34 102000615 ના અન.ુ જનજાનત મહહલા  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આર/૫ શાખા 

 

જા.ક્ર ૫૮/૨૦૧૬-૧૭ 

 મહહલા અને બાળ અધિકારી, સામાન્ય રાજય સેવા, વર્ગ-૧  

હા/ના પત્રક 

 
 ક્રમ બેઠક નંબર રૂબરૂ મુલાકાત માટે 

પાત્ર છે કે કેમ? 

(હા / ના) 

વર્ગ (માત્ર અનામત વર્ગનો 

જ ધનર્દેશ કરવો)  

જાધત ધવશેષ નોંિ 



૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

1 ૧૦૧૦૦૦૩૩૭ ના -- પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
2 ૧૦૧૦૦૦૭૬૬ હા -- પરુુષ   

3 ૧૦૧૦૦૦૦૪૮ ના સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ  નનયત પરૂતો અનભુવ ધરાવતા ન 
હોવાથી 

4 ૧૦૧૦૦૦૩૬૯ હા સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ   

5 ૧૦૧૦૦૦૫૦૨ હા સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ   

6 ૧૦૧૦૦૦૫૭૮ હા સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ  NOC રજૂ કરવાની શરતે પાત્ર  
7 ૧૦૧૦૦૦૬૦૭ ના સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ  નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
8 ૧૦૧૦૦૦૬૫૫ હા સા.શૈ.પ.વ. પરુુષ   

9 ૧૦૧૦૦૦૭૭૪ ના અન.ુ જાનત મહહલા નનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોવાથી 
10 ૧૦૧૦૦૦૫૪૧ ના અન.ુ જનજાનત પરુુષ અરજી પત્રક મળેલ ન હોવાથી  
11 ૧૦૧૦૦૦૬૨૬ ના અન.ુ જનજાનત પરુુષ અરજી પત્રક મળેલ ન હોવાથી  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


