
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
આર-૧ શાખા 

વચંાણે લીધી: આયોગની તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૭ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
જા.ક્ર. ૦૬/૨૦૧૬-૧૭, કાયયપાલક ઈજનેર (યાતં્રત્રક), વગય-૧ના ઉમેદવારોની 
અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 

 નીચે જણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણૂણ કરતાાં ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત 
માટેની પાત્ર ઉમદેવારોની યાદીમાાં નીચેના ઉમેદવારોનો સમાવેશ થતો નથી.   
Sr. 
NO. 

RollNo Remarks  

1 101000012 ઉમેદવારે અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  
2 101000017 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
3 101000032 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
4 101000038 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
5 101000039 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
6 101000044 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
7 101000052 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
8 101000061 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
9 101000063 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
10 101000066 ઉમેદવાર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) 

ધરાવતા નથી. 
11 101000074 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. તથા ઉમદેવાર આયોગે નક્કી 

કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
12 101000087 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
13 101000096 આયોગના તા.૧૧-૦૭-૧૭ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો સરહત અરજીપત્રક 

માંગાવી , એક વધ ુતક આપવા છતાાં તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ 
કરેલ છે. તથા ઉમદેવાર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી. 

14 101000098 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
15 101000099 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
16 101000107 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
17 101000122 ઉમેદવારે અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  
18 101000126 ઉમેદવાર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) 

ધરાવતા નથી. 
19 101000128 ઉમેદવારે અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  



20 101000133 ઉમેદવાર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) 
ધરાવતા નથી. 

21 101000148 ઉમેદવારે અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  
22 101000152 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
23 101000177 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. તથા ઉમદેવાર આયોગે નક્કી 

કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
24 101000178 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
25 101000190 ઉમેદવારે અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  
26 101000192 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
27 101000203 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
28 101000221 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
29 101000231 ઉમેદવારે અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ 

ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  
30 101000237 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
31 101000255 ઉમેદવાર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) 

ધરાવતા નથી. 
32 101000260 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
33 101000277 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
34 101000299 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
35 101000301 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
36 101000320 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
37 101000331 નનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. અને ઉમેદવારે અનભુવનુાં 

પ્રમાણપત્ર મોકલી આપેલ નથી. અરજી અધરુી હોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ 
છે. તથા ઉમદેવાર આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing 
Standard) ધરાવતા નથી. 

38 101000340 નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
 

અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાય બાદ આયોગ દ્વારા કોણપણ ઉમેદવારના અરજીપત્રક 
દસ્તાવેજો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહહ. 

 

સ્થળ : ગાાંધીનગર         સહી/-   

તા: ૧૧/૧૦/૨૦૧૭                                                  (વી. બી. દેસાઈ)                                   

                                                                          નાયબ સચચવ 

            ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  


