
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

જા. ક્ર ૪૨ /૨૦૧૬-૧૭, કૃષિ અને સહકાર ષવભાગ હઠેળ ષનયામકશ્રી બાગાયત, હસ્તકની નાયબ બાગાયત 

ષનયામક, ગજુરાત રાજય સેવા વગગ -૧ની. જગ્યાએ ભરતી સબધંમા ંઆયોગ દ્વારા તા૧૮-૧૨-૨૦૧૬ના રોજ 
યોજાયેલ પ્રાથષમક કસોટીના આધારે તા. ૧૦-૧૧-૨૦૧૭ના રોજ પ્રષસધ્ધ થયેલ પરરણામ મજુબ રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમા ંસમાષવષ્ટ ૧૬ ઉમેદવારોની ષવગતો દર્ાગવત ુ ંપત્રક  

ક્રમ      બેઠક નબંર  
પરુુષ /        
મહિલા 

    કેટેગરી 
રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા 
અંગે કારણ   

 1 102000002 પરુુષ GEN 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી  

 2 102000004 પરુુષ GEN 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી તેમજ નનયત 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 102000019 પરુુષ ST 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી તેમજ નનયત 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 102000027 પરુુષ GEN 
નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 102000028 પરુુષ GEN 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી તેમજ નનયત 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 102000037 પરુુષ GEN નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

7 102000038 પરુુષ SEBC નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 102000042 પરુુષ GEN 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી  



9 102000048 પરુુષ GEN 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી તેમજ નનયત 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

10 102000055 પરુુષ GEN 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી  

11 102000056 પરુુષ GEN નનયત અનભુવ ધરાવતા નથી 

12 102000057 પરુુષ SEBC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન િોવાથી 
ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

13 102000058 પરુુષ GEN 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી તેમજ નનયત 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14 102000063 પરુુષ SEBC 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી તેમજ અરજીપત્રક 
મોકલેલ ન િોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે. 

15 102000068 મહિલા GEN 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન િોવાથી 
ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

16 102000069 મહિલા GEN 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી  

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                             
                                                                                 (રાજે ન્દ્રન િંિ રાઠોડ) 
                                                                                   નાયબ  ચિવ  
                                                                            ગજુરાત જાિરે  ેવા આયોગ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


