
                                                         ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ                                                   આર-૪  શાખા                                                                                                   

આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ સરકારી ઈજનેરી કોલેજ ખાતે સસસવલ એન્જીના સહાયક પ્રાધ્યાપક, વગગ-૨(જા.ક્ર.૧૦૨/૨૦૧૫-૧૬)ની કુલ–૧૬ 

જગ્યા પરની ભરતી સદંભે  આયોગ દ્વારા ઓનલાઇન કન્જફર્ગ થયેલ અરીઓની ચકાસણીને અંતે રોલ નબંર પ્રર્ાણે રૂબરૂ મલુાકાતને અપાત્ર 
ઉરે્દવારોની ર્ાહહતી નીચે દશાગવ્યા મજુબ છે.   
ક્રર્ રોલ નબંર અપાત્રતાનુ ંકારણ 

(૧) (૨) (૩) 
1 101000002 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
2 101000045 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 

ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

3 101000047 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 
ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

4 101000051 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
5 101000058 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
6 101000062 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
7 101000093 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
8 101000098 અધરૂી અરી 

9 101000109 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
10 101000126 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 

ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

11 101000129 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
12 101000143 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
13 101000145 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
14 101000148 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
15 101000150 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
16 101000180 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
17 101000182 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
18 101000188 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
19 101000199 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
20 101000213 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
21 101000219 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
22 101000234 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
23 101000256 અધરૂી અરી 

24 101000281 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
25 101000290 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
26 101000292 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
27 101000307 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
28 101000313 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 

ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 



29 101000350 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 
ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

30 101000363 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
31 101000408 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
32 101000412 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
33 101000424 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 

ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

34 101000451 અધરૂી અરી 

35 101000453 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 
ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

36 101000462 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
37 101000484 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
38 101000504 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
39 101000523 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
40 101000549 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
41 101000564 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
42 101000631 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 

ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

43 101000634 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
44 101000659 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
45 101000665 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
46 101000673 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 

ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

47 101000674 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 
ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

48 101000694 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 
ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

49 101000700 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 
ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

50 101000735 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
51 101000750 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
52 101000797 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
53 101000806 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 

ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

54 101000824 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
55 101000918 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 
56 101000926 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 

ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

57 101000927 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 



58 101000940 અધરૂી અરી  તેર્જ ઉરે્દવાર મળૂ જાહરેાત પ્રસસધ્ધ થયે જ સનયત શૈ.લા. ધરાવતા ંહોવા છતા ંસધુારા 
જાહરેાત અન્જવયે  અરી કરેલ હોઇ, ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે.  

59 101000956 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 
ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

60 101000975 ઓનલાઇન અરી કયાગ બાદ કન્જફર્ગ કરેલ અરીની સપ્રન્જટ અને પ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ નથી. આથી 
ઉરે્દવારી રદ્દ કરેલ છે 

61 101000999 અન્જય રાજ્યના હોઇ, તેઓને કેટેગરીનો લાભ ર્ળવા પાત્ર નથી. અપાત્ર   
62 101001003 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર નથી. 

          ઉકત અપાત્ર ઉરે્દવારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇપણ ઉરે્દવારના અરીપત્રક દસ્તાવેજો સ્વીકારવાર્ાં આવશે નહહ.  

 

                                                                                                                                                                                                                                    
-Sd-  

                (વી.બી.દેસાઇ) 
                                                        નાયબ સણચવ 

                                                 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  

 


