
 
 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

                   
આર-૭ શાખા 

 

આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ િરકારી પોલીટેકનીક ખાતે કેમીકલ એન્ ીનરયરરગ ના વ્યાખ્યાતા,  ગજુરાત 
સિક્ષણ િેવા વગગ-૨, (કોલેજ િાખા) (જાહરેાત ક્રમાાંક :૬૮/૨૦૧૫-૧૬) ની કુલ ૨૭ જગ્યાઓ પર ની ભરતી િાંદભે 
આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન  કન્ ફમગ  રીક્રમાાંક પ્રમાણે રુબરુ મલુાકાતને  પાત્ર ઉમેદવાર ની માહહતી નીચે 
દિાગવ્યા મજુબ છે.    

 
ક્રમ રોલ નાંબર  પાત્રતાનુાં કારણ 
૦૧ ૧૦૧૦૦૦૦૬૮ ઓનલાઈન  રી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર સનયત િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

૦૨ ૧૦૧૦૦૦૦૭૦ 
ઉમેદવાર સનયત િમયગાળાનુાં  NCLC (પહરસિષ્ટ-ક) રજુ કરેલ નથી.. ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 

૦૩ ૧૦૧૦૦૦૦૭૧ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૦૪ ૧૦૧૦૦૦૧૩૬ ઓનલાઈન  રી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર સનયત િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 
૦૫ ૧૦૧૦૦૦૧૬૬ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૦૬ ૧૦૧૦૦૦૧૭૧ 
ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ ઓનલાઈન 
 રી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર સનયત િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

૦૭ ૧૦૧૦૦૦૧૯૩ ઉમેદવાર સનયત િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 
૦૮ ૧૦૧૦૦૦૨૧૨ ઓનલાઈન  રી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર સનયત િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

૦૯ ૧૦૧૦૦૦૨૫૯ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૧૦ ૧૦૧૦૦૦૨૭૯ ઓનલાઈન  રી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર સનયત િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

૧૧ ૧૦૧૦૦૦૨૮૮ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૧૨ ૧૦૧૦૦૦૩૪૩ ઉમેદવારે  રીપત્રક મોકલી આપેલ નથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  

૧૩ ૧૦૧૦૦૦૩૭૨ ઉમેદવારે  રીપત્રક મોકલી આપેલ નથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  

૧૪ ૧૦૧૦૦૦૩૯૫ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૧૫ ૧૦૧૦૦૦૪૦૬ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૧૬ ૧૦૧૦૦૦૪૯૬ ઓનલાઈન  રી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર સનયત િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

૧૭ ૧૦૧૦૦૦૫૯૪ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૧૮ ૧૦૧૦૦૦૬૬૪ 
ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ ઓનલાઈન 
 રી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર સનયત િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

૧૯ ૧૦૧૦૦૦૬૯૩ ઓનલાઈન  રી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખે ઉમેદવાર સનયત િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 



 
 
૨૦ ૧૦૧૦૦૦૭૫૭ ઉમેદવાર સનયત િમયગાળાનુાં  NCLC (પહરસિષ્ટ-ક) રજુ કરેલ નથી.. 

૨૧ ૧૦૧૦૦૦૮૧૬ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

૨૨ ૧૦૧૦૦૦૮૬૦ 
ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી તેમજ ઉમેદવાર સનયત 
િૈ.લા.ધરાવતા નથી. 

૨૩ ૧૦૧૦૦૦૯૨૭ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૨૪ ૧૦૧૦૦૦૯૫૭ ઉમેદવારે  રીપત્રક મોકલી આપેલ નથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.  
૨૫ ૧૦૧૦૦૦૯૭૭ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
૨૬ ૧૦૧૦૦૦૯૯૯ ઉમેદવાર લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 
 

 Sd/- 

 (વી. બી. દેિાઇ) 
 નાયબ િચચવ 
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