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ફા. ક્રમાાંર્ : RCT-2016-511-R-6                                                                                   તા: ૧૬-૦૩-૨૦૧૯ 

જા.ક્ર.- ૪૬/૨૦૧૭-૧૮, નગર નનયોજર્ વગક-૧  ની ૦૭ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સંબંધમાં તા:-૩૧-૦૩-
૨૦૧૮ અને તા:- ૦૪-૦૭-૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસસધ્ધ થયેલ યાદીમાંના અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોના 
અરજીપત્રકની ચકાસણી શહેરી સવકાસ અને શહેરી ગૃહસનમાાણ સવભાગના તા:-૧૭-૧૧-૨૦૧૮ના પત્ર ક્રમાંક: 
ટીપીવી-૧૦૨૦૦૮-૧૦૬૧-વ પાટા-૧ના અસભપ્રાય અનુસાર કરતા રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ કુલ ૩૪ 
ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહહતની યાદી નીચે મુજબ છે. 
 

અનુ.ં ન.ં બેઠક ન.ં M / F કેટેગરી રૂ. મુ. માટે અપાત્રતા અંગે સવગત 

1 101000003 M  GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

2 101000012 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

3 101000015 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

4 101000023 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

5 101000074 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

6 101000076 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

7 101000085 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

8 101000004 F GEN સનયત સમયનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

9 101000020 F GEN સનયત સમયનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

10 101000021 F GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

11 101000048 F GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

12 101000087 F GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

13 101000026 M SEBC સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

14 101000040 M ST સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

15 101000008 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

16 101000016 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

 

 



 

 

 

અનુાં. નાં. બેઠર્ નાં. M / F રે્ટેગરી રૂ. મુ. માટે અપાત્રતા અાંગે નવગત 

17 101000018 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

18 101000034 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

19 101000036 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

20 101000037 M GEN ઉમેદવારે અરજીપત્રક રજુ કરેલ નથી. 

21 101000039 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

22 101000054 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

23 101000055 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

24 101000061 M GEN સનયત સમયનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

25 101000063 M GEN 
જાહેરાતની છેલ્લી તારીખે સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત 

ધરાવતા નથી. 

26 101000065 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

27 101000070 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

28 101000075 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

29 101000077 M GEN ઉમેદવારે અરજીપત્રક રજુ કરેલ નથી 

30 101000086 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

31 101000089 M GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

32 101000027 F GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

33 101000047 F GEN સનયત સમયનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

34 101000056 F GEN સનયત શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

                                                                                                 

           નોંધ: અપાત્રની યાદી પ્રનસધ્ધ થયા બાદ ખૂટતા પ્રમાણપત્રો/ અરજીપત્રર્ સ્વીર્ારવામા આવશે નહીં. 
 

                                                                                                -Sd/-                                                                                               
                                                                                                    (રાજને્દ્રસસંહ રાઠોડ)                                                                                                          

                                                                                         નાયબ સસચવ                                                           
                                                                                       ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ. 

 

 


