
 
 
 
 
 
 

 

�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
છ-૩ સકર્લ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સ�હતની યાદ� 
 

 

�જુરાત ખિનજ િવકાસ િનગમ �લિમટ�ડ હસ્તકની ઈલેક્ટ્ર�ક �પુરવાઈઝર (માઈન્સ) (સહાયક), 

વગર્-3 , �હ�રાત ક્રમાકં:- ૪૦/૨૦૨૦-૨૧ અન્ વયે અર� ચકાસણી માટ� પાત્ર �ુલ=૨૮ ઉમેદવારોની 

યાદ� તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ પ્રિસધ્ધ કરવામા ં આવેલ હતી. �ની અર� ચકાસણી �તે �બ� 

�લુાકાત માટ� અપાત્ર ઉમેદવારની યાદ� નીચે �જુબ છે.   

ક્રમ બેઠક ક્રમાકં અપાત્રતા�ુ ંકારણ  

1 101000024 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

2 101000095 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

3 101000180 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

4 101000253 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

5 101000283 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

6 101000285 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

7 101000336 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

8 101000369 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

9 101000373 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

10 101000398 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

11 101000542 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

12 101000565 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

13 101000620  Online જ�ર� પ્રમાણપત્રોની નકલ સમય મયાર્દામા ંઅપલોડ કર�લ નથી.  



14 101000622  Online જ�ર� પ્રમાણપત્રોની નકલ સમય મયાર્દામા ંઅપલોડ કર�લ નથી.  

15 101000722 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

16 101000781 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

17 101000795 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

18 101000800 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

19 101000827 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

20 101000884 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

21 101000913 Online જ�ર� પ્રમાણપત્રોની નકલ સમય મયાર્દામા ંઅપલોડ કર�લ નથી.  

22 101000959 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

23 101001008 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

24 101001040 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

25 101001062 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

26 101001100 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

27 101001197 Online જ�ર� પ્રમાણપત્રોની નકલ સમય મયાર્દામા ંઅપલોડ કર�લ નથી.  

28  101001305 ભરતી િનયમ અ�સુારની િનયત  શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

 

ન�ધ: અપાત્ર ઉમેદવારની યાદ� �હ�ર કયાર્ બાદ આયોગ દ્વારા કોઈપણ ઉમેદવારના અર�પત્રક ક� 

પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�.        

       સ્થળ: ગાધંીનગર 

    તા: 22/12/2021                                                

                                                                                      સહ�/- 

 (સ�ચન પટવધર્ન)                                                                                
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   �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 


	ગુજરાત ખનિજ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ હસ્તકની ઈલેક્ટ્રીક સુપરવાઈઝર (માઈન્સ) (સહાયક), વર્ગ-3 , જાહેરાત ક્રમાંક:- ૪૦/૨૦૨૦-૨૧ અન્વયે અરજી ચકાસણી માટે પાત્ર કુલ=૨૮ ઉમેદવારોની યાદી તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૧ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી. જેની અરજી ચકાસણી અંતે રૂબરૂ મુલાકા...

