
આર-૩ શાખા

ક્રમ બેઠક નબંર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ

1 101000017 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

2 101000439 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

3 101000472 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

4 101000539 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

5 101000696 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

6 101001189 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

7 101000589 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

8 101000754 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

9 101001072 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

10 101001183 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

11 101001185 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

12 101000393
નનયત સમયમયાાદામા ંઅરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 

રદ.

13 101000446 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

14 101000581 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

15 101000786 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

16 101001125 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

17 101000155 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

18 101000240 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

19 101000463 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

20 101000851 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

21 101001017 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

22 101000979
નનયત સમયમયાાદામા ંઅરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 

રદ.

23 101001160 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

24 101000108 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

25 101000169 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

26 101000254 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

27 101000366 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

28 101000367 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ

આયોગ દ્વારા પ્રનસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ જાહરેાત ક્રમાકં ૧૨૫/૨૦૧૬-૧૭ સાયન્ટીફિક ઓફિસર(રસાયણ જૂથ),
સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગા-૨ ની જ્ગ્યાની ભરતી સબંધંમા ંતા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથનમક કસોટી
અન્વયે અરજી ચકાસણીને પાત્ર ૫૬ ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી તા. ૦૮/૦૮/૨૦૧૭ અને ૫૮ ઉમેદવારોની બીજી
યાદી તા. ૧૭/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રનસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ હતી. જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ અરજી ચકાસણી
બાદ રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર કુલ ૪૮ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના સકં્ષિપ્ત કારણની નવગતો દશાાવત ુ ંપત્રક :-
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ક્રમ બેઠક નબંર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ

29 101000469 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

30 101000492 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

31 101000907 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

32 101000515 ઉમેદવારને અનભુવનુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.

33 101000750 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

34 101000006 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

35 101000316 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

36 101000722 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

37 101000962 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

38 101000137 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

39 101000295 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

40 101000332
નનયત સમયમયાાદામા ંઅરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 

રદ.

41 101000343 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

42 101000349 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

43 101000501 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

44 101000612 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

45 101000642 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

46 101000777 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

47 101000884 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

48 101001056 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.

                                                                                                                                                                     
                                                                                                         Sd/-

                                                                                                                                                                                                                                                       (રાજેન્દ્રસસિંહ રાઠોડ)

                                                         નાયબ સક્ષચવ

* નોંધ:- અનભુવ ગણતરી સબંધંમા ંસ્પષ્ટતા : અનભુવની ગણતરી ગજુરાત સસસવલ સસવિસ કલાસસફિકેશન એન્દ્ડ

રીક્રુટમેન્દ્ટ જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના સનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અન્દ્વયે

જાહરેાતની સામાન્દ્ય જોગવાઈઓ ૬. અનભુવ : -  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમા ંસનયત થયેલ

શૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભભમા ંગણવામા ંઆવે છે.

તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૮

                                                                      ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ
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