
 
       આર-૧ શાખા 

જાહરેાત ક્રમાાંક:-૩૭/૨૦૧૭-૧૮ મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ), વર્ગ-૨ની સીધી ભરતી 
અન્વયે આયોર્ દ્વારા તા.૦૫/૦૫/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસસધ્ધ થયેલ યાદી સાંદભે અરજી 
ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની સધુારા યાદી.   
 

ક્રમ  બેઠક 
નાંબર 

અપાત્રતા નુાં કારણ 

1 101000291 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા િથી. 

2 101000653 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

3 101000698 કન્ફ્રમેશિ િબંર વાળી અરજી જોડલે િથી  

4 101001908 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

5 101002359 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

6 101002992 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

7 101003351 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

8 101003504 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા િથી. 

9 101003734 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  
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10 101004034 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

11 101004238 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

12 101005003 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

13 101005675 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

14 101005685 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

15 101005931 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા િથી. 

16 101006058 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

17 101006146 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

18 101006256 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

19 101006609 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

20 101007036 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

21 101007389 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

22 101008021 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

23 101008236 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

24 101008376 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

25 101008716 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા િથી. 



26 101009388 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

27 101009700 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

28 101010022 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

29 101010171 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

30 101010587 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

31 101011293 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

32 101011692 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

33 101012975 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

34 101012992 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

35 101013042 કન્ફ્રમેશિ િબંર વાળી અરજી જોડલે િથી  

36 101013428 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

37 101013810 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

38 101015117 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

39 101015599 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા િથી. 

40 101016816 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

41 101017976 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  



42 101018491 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

43 101018724 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

44 101019299 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

45 101020042 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

46 101020477 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

47 101020725 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

48 101021559 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા િથી. 

49 101022048 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

50 101022641 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

51 101022719 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

52 101023773 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

53 101025246 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

54 101027236 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

55 101027314 નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્લી તારીખ બાદ મેળવેલ છે. 

56 101027387 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

57 101027969 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  



58 101028569 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

59 101029034 અરજી પત્રક મળેલ િથી.  

           
નોંધ – અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોર્ દ્વારા કોઇ પણ ઉમેદવારના અરજીપત્રક કે 
પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાાં આવશે નહહિં. 

 

સ્થળ : ગાધંીિગર 

તા:૧૮/૦૭/૨૦૧૮                                                                                 સહી/- 
                    (મિીષા પટેલ)  
                                                          િાયબ સણિવ  
                                                   ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 


