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જા.ક્ર.-૪૬/૨૦૧૬-૧૭, ગહૃ વવભાગ હસ્તર્ની ન્યાય સહાયર્ વવજ્ઞાન ર્ચેરી હઠેળની સાય ન્ટીફીર્ 
ઓફફસર  (ભૌવતર્), સામા ન્ય રાજય સેવા, વગક-૨ ની જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સાંબાંધમાાં રૂબરૂ 
મલુાર્ાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના ર્ારણ સફહતની યાદી નીચે મજુબ છે. 
 
ક્રમ રોલ નાંબર રે્ટેગરી પરુૂષ/મફહલા રૂ. મુ. માટે અપાત્રતા અંગે વવગત 

૧ ૧૦૧૦૦૦૦૦૧ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
૨ ૧૦૧૦૦૦૦૧૬ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
૩ ૧૦૧૦૦૦૦૨૯ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૪ ૧૦૧૦૦૦૦૪૪ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૫ ૧૦૧૦૦૦૦૬૧ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૬ ૧૦૧૦૦૦૦૮૮ GEN પરુૂષ અરજીપત્રર્ મળેલ નથી. 

૭ ૧૦૧૦૦૦૦૯૬ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૮ ૧૦૧૦૦૦૧૦૬ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૯ ૧૦૧૦૦૦૧૨૫ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૧૦ ૧૦૧૦૦૦૦૪૭ ST મફહલા ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૧૧ ૧૦૧૦૦૦૦૬૦ GEN મફહલા ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૧૨ ૧૦૧૦૦૦૦૬૨ GEN મફહલા ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૧૩ ૧૦૧૦૦૦૧૦૫ GEN મફહલા ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૧૪ ૧૦૧૦૦૦૧૨૦ GEN મફહલા ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૧૫ ૧૦૧૦૦૦૦૨૩ SEBC પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૧૬ ૧૦૧૦૦૦૦૩૮ SEBC પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૧૭ ૧૦૧૦૦૦૦૫૧ SEBC મફહલા ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૧૮ ૧૦૧૦૦૦૦૯૫ SEBC પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 



                                                                                                         

નોંધ: અપાત્રની યાદી પ્રવસધ્ધ થયા બાદ ખટૂતા પ્રમાણપત્રો/ અરજીપત્રર્ સ્વીર્ારવામા આવશે નહીં. 
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                                                                                                (રાજેન્રવસિંહ રાઠોડ)                                                                                                          
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૧૯ ૧૦૧૦૦૦૦૫૭ GEN પરુૂષ 
ઉમેદવાર વનયત શૈક્ષચણર્ લાયર્ાત/અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

૨૦ ૧૦૧૦૦૦૧૧૩ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૨૧ ૧૦૧૦૦૦૧૨૩ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૨૨ ૧૦૧૦૦૦૧૩૦ GEN પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૨૩ ૧૦૧૦૦૦૦૪૦ GEN મફહલા ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

૨૪ ૧૦૧૦૦૦૦૩૩ SEBC પરુૂષ 
ઉમેદવાર વનયત શૈક્ષચણર્ લાયર્ાત/અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

૨૫ ૧૦૧૦૦૦૦૬૩ SEBC પરુૂષ 
વનયત સમયગાળાનુાં નોન-ફક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર 

રજુ ર્રેલ નથી. 

૨૬ ૧૦૧૦૦૦૦૯૪ SEBC પરુૂષ ઉમેદવાર વનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 


