
 
 
 
 
 

 

 

ગજુયાત જાહયે સેલા આમોગ 

છ-૩ સર્કર ાસે, છ યોડ, સેક્ટય-૧૦/એ, ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦ 

અાત્ર ઉભેદલાયોની અાત્રતાના ર્ાયણ સહહતની માદી 
 

ગજુયાત ખનનજ નલર્ાસ નનગભ લરનભટેડ હસ્તર્ની આસીસ્ટન્ટ ભેનેજય (પાઇનાન્સ એન્ડ 
એર્ાઉન્ટ), લગક-૨, જાહયેાત ક્રભાાંર્:- ૧૩૭/૨૦૧૯-૨૦ અન્ લમે અયજી ચર્ાસણી ભાટે ાત્ર કુર=૫૭ 
ઉભેદલાયોની માદી તા.૦૪/૦૫/૨૦૨૧ ના યોજ પ્રનસધ્ધ ર્યલાભાાં આલેર હતી. જેની અયજી ચર્ાસણી 
અંતે રૂફરૂ મરુાર્ાત ભાટે અાત્ર ઉભેદલાયની માદી નીચે મજુફ છે.   

ક્રભ ફેઠર્ ક્રભાાંર્ અાત્રતાનુાં ર્ાયણ  
1 101000004 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
2 101000008 બયતી નનમભ અનસુાયની નનમત ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
3 101000010 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
4 101000013 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
5 101000015 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
6 101000016 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
7 101000018 બયતી નનમભ અનસુાય લમભમાકદા ધયાલતાાં નથી. 
8 101000032 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
9 101000048 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
10 101000082 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
11 101000107 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત અને અનબુલ ધયાલતા નથી. 
12 101000108 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી.. 
13 101000109 બયતી નનમભ અનસુાયની નનમત ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
14 101000127 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી.. 



15 101000135 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
16 101000146 બયતી નનમભ અનસુાયની નનમત ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
17 101000156 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત અને અનબુલ ધયાલતા નથી. 
18 101000161 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
19 101000168 Online જરૂયી પ્રભાણત્રોની નર્ર નનમત સભમ ભમાકદાભાાં અરોડ ર્યેર નથી. 
20 101000177 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત અને પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
21 101000214 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
22 101000215 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
23 101000229 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
24 101000250 બયતી નનમભ અનસુાયનો પયૂતો નનમત અનબુલ ધયાલતા નથી.  
25 101000270 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત અને પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
26 101000293 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
27 101000297 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત અને અનબુલ ધયાલતા નથી. 
28 101000326 બયતી નનમભ અનસુાયની નનમત ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
29 101000354 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
30 101000380 બયતી નનમભ અનસુાયનો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
31 101000385 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી.  
32 101000416 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
33 101000428 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 

નોંધ: અાત્ર ઉભેદલાયની માદી જાહયે ર્માક ફાદ આમોગ દ્વાયા ર્ોઈણ ઉભેદલાયના અયજીત્રર્ રે્ 
પ્રભાણત્રો સ્લીર્ાયલાભાાં આલળે નહી.        

       સ્થ: ગાાંધીનગય 

    તા: ૧૬/૦૯/૨૦૨૨                                                          સહી/- 
  (સલચન ટલધકન)                                                                                   
   સાંયકુ્ત સલચલ 

    ગજુયાત જાહયે સેલા આમોગ 


