
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
આર-૧ શાખા 

 

જા.ક્ર. ૨૬/૨૦૧૫-૧૬, વવદ્યતુ વિરીક્ષક અિે લિફ્ટ ઈન્સ્પેક્ટર, વગગ-૧ િા ઉમેદવારોિી 

અરજી ચકાસણીિે અંતે પ્રાથવમક કસોટી માટે અપાત્ર ઉમેદવારોિી યાદી 

 
આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ થયેલ ઉર્જા અને પેટ્રોકેસિકલ્િ સિભાગની સિદ્યતુ સનરીક્ષક અને લલફ્ટ 
ઈન્સ્પેક્ટર, િગા-૧ની ર્જ.ક્ર. ૨૬/૨૦૧૫-૧૬ની કુલ ૦૩ જગ્યા પરની ભરતી િદંભે આયોગ 
દ્વારા ઓનલાઈન કન્સફિા થયેલ અરજીઓની ચકાિણીને અંતે  કન્સફિેશન નબંર(Application 
No.) પ્રિાણે પ્રાથસિક કિોટી િાટે અપાત્ર થતા ંઉિેદિારોની કારણિહિત યાદી નીચે મજુબ 
છે. 

Sr. 
No. 

Confirmation_No Remarks 

1 90632327 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  
2 31028705 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
3 57416544 સનયત પ્રકારનો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
4 96295562 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
5 49734241 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
6 92720957 સનયત શૈક્ષલણક લાયકાત ધરાિતા નથી.  
7 89965321 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
8 68590743 સનયત શૈક્ષલણક લાયકાત ધરાિતા નથી.  
9 64688501 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

10 67900727 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
11 87161867 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
12 80237822 સનયત શૈક્ષલણક લાયકાત તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ 

ધરાિતા નથી. 
13 31108291 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
14 53042463 અનભુિના પ્રિાણપત્રો િગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ંતે 

િોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે.  
15 13531637 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
16 70675180 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
17 48184180 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 



18 45053134 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
19 98990214 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
20 81793353 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
21 38000657 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
22 74197454 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
23 72181200 સનયત પ્રકારનો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
24 93388185 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
25 85767022 ઉિેદિારને એક િધ ુતક આપિા છતા ંSSCE પ્ર.પત્ર અને 

અનભુિના પ્ર.પત્ર િોકલેલ નથી. આથી અરજી અધરુી ગણી રદ 
કરેલ છે. 

26 67745971 ઉિેદિાર અસધક િયના િોિાથી અપાત્ર થાય છે. 
27 95287973 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
28 52807221 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
29 98346756 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
30 57466771 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
31 88606459 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
32 86476088 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
33 97360636 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
34 32547241 સનયત પ્રકારનો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
35 15990690 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
36 44655642 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
37 72296407 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
38 46517484 ઉિેદિારને એક િધ ુતક આપિા છતા ંSSCE પ્ર.પત્ર અને 

અનભુિનુ ંપ્ર.પત્ર િોકલેલ નથી. આથી અરજી અધરુી ગણી રદ 
કરેલ છે.  

39 45289706 ઉિેદિાર અસધક િયના િોિાથી અપાત્ર થાય  છે.  
40 40565286 સનયત પ્રકારનો  અનભુિ ધરાિતા નથી. 
41 55729956 સનયત પ્રકારનો  અનભુિ ધરાિતા નથી.  
42 71415936 સનયત પ્રકારનો  અનભુિ ધરાિતા નથી.  
43 90613186 સનયત પ્રકારનો  પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  
44 67963830 ઉિેદિારને એક િધ ુતક આપિા છતા ંઅનભુિના પ્ર.પત્ર  

િોકલેલ નથી. આથી અરજી અધરુી ગણી રદ કરેલ છે.  



45 46225140 સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
46 42119615 સનયત શૈ.લા. અને સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 

નથી. 
 

૨. ઉપર્ુાક્ત કન્સફિેશન પરના ઉિેદિારોને િદરહુ જગ્યા િાટેની તા.૧૦-૦૯-૧૭ના રોજ યોર્જનાર 
પ્રાથસિક કિોટી િાટે અપાત્ર ગણિાિા ંઆિેલ િોઇ તેઓ કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી શકશે નહિ. આ 
સિિાયના િબંસંધત જગ્યા િાટેના ઉિેદિારો અરજી ચકાિણીને અંતે પાત્ર થયેલ િોઈ પ્રાથસિક કિોટી 
િાટે પાત્ર થાય છે. 
 

્થળ : ગાધંીનગર 

તા: ૨૧/૦૮/૨૦૧૭                                                                               િિી/- 
                    (િી. બી. દેિાઇ) 

                                               નાયબ િલચિ  

                                                   ગજુરાત ર્જિરે િેિા આયોગ 

 


