
1 
 

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાના ર્ારણ સહહતની યાદી 

આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રમોશન ઓફીસર,વગક-૨ (જા.ક્ર: ૪૩/૨૦૧૮-૧૯) અન્વયે 
અરજી ચર્ાસણી માટે પાત્ર કુલ = ૫૫ ઉમેદવારની યાદી તા.૨૧-૦૧-૨૦૧૯ના રોજ પ્રસસધ્ધ ર્રવામાાં 
આવેલ હતી. જેની અરજી ચર્ાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાર્ાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી નીચે 
મજુબ છે. 

ક્રમ બેઠર્ક્રમાાંર્  અપાત્રતાનુાં ર્ારણ 

1 101000029 અરજીપત્રર્ મોર્લેલ નથી. ઉમેદવારી રદ  

2 101000031 સનયત પ્રર્ારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
3 101000067 સનયત પ્રર્ારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
4 101000073 સનયત પ્રર્ારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
5 101000076 સનયત પ્રર્ારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
6 101000088 સનયત પ્રર્ારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
7 101000099 સનયત પ્રર્ારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
8 101000102 સનયત પ્રર્ારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
9 101000103 સનયત પ્રર્ારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
10 101000109 સનયત પ્રર્ારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
11 101000119 સનયત શૈ. લા. ધરાવતા નથી 
12 101000121 સનયત શૈ. લા. ધરાવતા નથી 
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13 101000146 અરજીપત્રર્ મોર્લેલ નથી. ઉમેદવારી રદ  

14 101000154 સનયત પ્રર્ારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
15 101000158 સનયત પ્રર્ારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
16 101000167 સનયત શૈ. લા. ધરાવતા નથી 
17 101000171 સનયત પ્રર્ારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
18 101000178 સનયત પ્રર્ારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
19 101000194 સનયત પ્રર્ારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
20 101000199 સનયત શૈ. લા. ધરાવતા નથી 
21 101000212 સનયત શૈ. લા. ધરાવતા નથી 
22 101000214 સનયત પ્રર્ારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
23 101000229 સનયત પ્રર્ારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
24 101000255 સનયત શૈ. લા. ધરાવતા નથી 
25 101000263 સનયત શૈ. લા. ધરાવતા નથી 
26 101000280 અરજીપત્રર્ મોર્લેલ નથી. ઉમેદવારી રદ  

27 101000289 સનયત પ્રર્ારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
28 101000292 સનયત પ્રર્ારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી 
29 101000305 સનયત પ્રર્ારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 

30 101000310 
અરજી સ્ટ્વીર્ારવાની છેલ્લી તારીખ સધુી સનયત શૈ.લા. ધરાવતા 
નથી. 

નોંધ: અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે ર્યાક બાદ આયોગ દ્વારા ર્ોઇપણ ઉમેદવારના અરજીપત્રર્ 
રે્ પ્રમાણપત્રો સ્ટ્વીર્ારવામાાં આવશે નહી.  

 

સ્ટ્થળ: ગાાંધીનગર              સહી/- 
તારીખ:૨૮-૦૫-૨૦૧૯        (મનીષા પટેલ) 

 નાયબ સચચવ 
  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  


