
 
 
 
 
 

 

 

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 (એચ.આય.)/રેફય લેરપેય 
ઓપીસય, લગક-૨, જાહયેાત ક્રભાાંર્:- ૧૩૬/૨૦૧૯-૨૦ અન્ લમે અયજી ચર્ાસણી ભાટે ાત્ર કુર=૪૬ 
ઉભેદલાયોની માદી તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૧ના યોજ પ્રનસધ્ધ ર્યલાભાાં આલેર હતી. જેની અયજી ચર્ાસણી 
અંતે રૂફરૂ મરુાર્ાત ભાટે અાત્ર ઉભેદલાયની માદી નીચે મજુફ છે.   

ક્રભ ફેઠર્ 
ક્રભાાંર્ 

અાત્રતાનુાં ર્ાયણ  

૧ 101000022 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૨ 101000075 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત/ અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૩ 101000090 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૪ 101000112 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
૫ 101000114 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
૬ 101000123 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત/ અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૭ 101000157 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત/ અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૮ 101000192 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત/ અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૯ 101000195 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત/ અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૧૦ 101000199 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૧૧ 101000215 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૧૨ 101000216 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત અનબુલ ધયાલતા નથી. 



૧૩ 101000249 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૧૪ 101000250 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
૧૫ 101000255 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
૧૬ 101000267 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૧૭ 101000279 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૧૮ 101000293 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૧૯ 

101000295 
બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત/ પયૂતો અનબુલ ધયાલતા 

નથી. 
૨૦ 101000368 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત પયૂતો અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૨૧ 

101000410 
Online જરૂયી પ્રભાણત્રોની નર્ર નનમત સભમ ભમાકદાભાાં અરોડ ર્યેર 

નથી. 
૨૨ 101000415 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
૨૩ 101000453 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત/ અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૨૪ 101000528 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૨૫ 101000532 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 
૨૬ 101000569 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૨૭ 101000598 બયતી નનમભ અનસુાયનો નનમત અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૨૮ 101000626 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત/ અનબુલ ધયાલતા નથી. 
૨૯ 101000662 બયતી નનમભ અનસુાયની ળૈક્ષલણર્ રામર્ાત ધયાલતા નથી. 

 

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

       સ્થ: ગાાંધીનગય 

    તા: ૨૨/૦૯/૨૦૨૧                                                        સહી/- 
(સલચન ટલધકન)                                                                                
સાંયકુ્ત સલચલ 

   ગજુયાત જાહયે સેલા આમોગ 


