
આયોગની જાહરેાત ક્રમાાંક:-૪૦/૨૦૧૪-૧૫, ગજુરાત કૌશલ્ય તાલીમ સેવા,આચાયય સાંવગય, વગય-૨ની જ્ગ્યાની 
ભરતી સાંબ ાંધમાાં તા.૨૬-૧૨-૨૦૧૫ના રોજ લેવાયેલ પ્રાથમમક કસોટીના તા ૧૭-૦૭-૨૦૧૭ના રોજ પ્રમસધ્ધ થયેલ 
પરરણામની નોધ:-૧,૨ અને ૩મા જણાવેલ રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર યાદીમાાં સમામવષ્ટ કુલ ૨૨૭ ઉમેદવારોની 
અપાત્રતાના સાંક્ષિપ્ત કારણની  મવગતો દશાયવત ુાં પત્રક  

ક્રમ બેઠક નાંબર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ 

1 101000106 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

2 101000151 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ મનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોઇ 

3 101000156 અરજીપત્રક મળેલ નથી ઉમેદવારી રદ. 
4 101000165 SEBC ઉમેદવાર તરીકે જરૂરી મનયત સમય ગાળાનુાં એન.સી.એલ.સી રજૂ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ. 
5 101000473 અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં  પગારની જરૂરી મવગતો રજૂ કરેલ નથી. આમ, અનભુવ માન્સ્ટય 

નથી.   

6 101000484 
 

જાહરેાત મજુબનો જરૂરી અનભુવ ધરાવતા નથી. 

7 101000556 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

8 101000704 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

9 101000778 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

10 101000853 મનયત અનભુવ  પરુતો ધરાવતા નથી. 

11 101000856 અરજીપત્રક મળેલ નથી.ઉમેદવારી રદ. 

12 101000866 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

13 101001059 મનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14 101001119 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

15 101001140 મનયત અનભુવના પ્રમાણપત્રો જોડેલ નથી.તેમ જ પગારની મવગતો દશાયવેલ ન હોઇ 
અધરૂી અરજી હોઇ, ઉમેદવારી રદ. 

16 101001141 અરજીપત્રક મળેલ નથી. ઉમેદવારી રદ. 
17 101001182 મનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 101001248 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
19 101001299 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 

ગણાતો નથી.) 

20 101001321 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી 



21 101001498 જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
22 101001584 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા ન હોઇ 

23 101001644 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

24 101001679 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

25 101001738 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

26 101002113 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

27 101002165 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

28 101002189 ખટૂતા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોઇ અધરુી અરજી અમાન્સ્ટય ઉમેદવારી રદ. 
29 101002496 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 

કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 
30 101002548 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 

કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 
31 101002684 મનયત કરેલ શૈ.લા.ધરાવતા નથી. 
32 101002691 મનયત પ્રકારનોઅનભુવ ધરાવતા નથી. (સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ 

માન્સ્ટય ગણાતો નથી.)  

33 101002921 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

34 101002935 મનયત અનભુવના સાંદભયમાાં  પગારની મવગતો રજૂ કરેલ નથી.   

35 101002974 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

36 101003049 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

37 101003177 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબનો મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
38 101003280 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 

કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 
39 101003292  મનયત અનભુવ પરૂતો ધરાવતા  નથી. 
40 101003458 અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર મોકલેલ ન હોઇ અધરૂી અરજી.ઉમેદવારી રદ. 
41 101003653 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 

કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 
42 101003776 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 

ગણાતો નથી) 

43 101003826 તા.૧૯/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે ખટૂતા પ્રમાણપત્ર રજૂ ન કરેલ હોઇ અધરૂી 
અરજી.ઉમેદવારી રદ 



44 101003864 મનયત અનભુવ પરુતો ધરાવતા નથી. 
45 101004208 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 

ગણાતો નથી.) 

46 101004218 અનભુવના પ્રમાણપત્રમાાં પગારની મવગતો રજૂ કરેલ  નથી. અધરૂી અરજી.ઉમેદવારી રદ 

47 101004221 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

48 101004282 મનયત પ્રકારનો પરુતોઅનભુવ ધરાવતા નથી. 
49 101004329 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 

ગણાતો નથી.) 

50 101004428 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

 

51 101000004 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

52 101000023 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી. 

53 101000060 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

54 101000081 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

55 101000084 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

56 101000088 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

57 101000097 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

58 101000101 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

59 101000103 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

60 101000119 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

61 101000141 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

62 101000148 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

63 101000152 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

64 101000185 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

65 101000188 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

66 101000223 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  



67 101000227 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

68 101000594 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

69 101000599 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

70 101000693 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

71 101000783 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

72 101000811 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

73 101000924 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

74 101000928 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

75 101000940 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

76 101000965 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

77 101001005 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

78 101001105 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

79 101001142 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

80 101001146 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

81 101001165 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

82 101001166 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

83 101001169 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

84 101001184 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

85 101001215 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

86 101001281 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

87 101001301 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

88 101001312 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

89 101001315 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

90 101001327 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

91 101001334 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  



92 101001475 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

93 101001577 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

94 101001674 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

95 101001678 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

96 101001716 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

97 101001736 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

98 101001759 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

99 101001792 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

100 101001805 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

101 101001811 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

102 101001826 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

103 101001842 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

104 101001890 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

105 101001942 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

106 101002102 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

107 101002127 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

108 101002149 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

109 101002224 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

110 101002244 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

111 101002309 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

112 101002367 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

113 101002372 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

114 101002377 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

115 101002378 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

116 101002384 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  



117 101002426 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

118 101002435 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

119 101002437 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

120 101002477 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

121 101002479 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

122 101002529 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

123 101002580 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

124 101002581 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

125 101002586 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

126 101002609 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

127 101002626 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

128 101002631 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

129 101002689 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

130 101002690 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

131 101002711 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

132 101002732 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

133 101002740 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

134 101002749 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

135 101002830 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

136 101002906 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

137 101002922 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

138 101002927 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

139 101002932 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

140 101002960 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

141 101002961 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  



142 101002983 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

143 101002998 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

144 101003064 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

145 101003128 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

146 101003161 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

147 101003183 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

148 101003194 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

149 101003260 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

150 101003299 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

151 101003455 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

152 101003522 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

153 101003523 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

154 101003579 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

155 101003630 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

156 101003678 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

157 101003717 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

158 101003810 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

159 101003829 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

160 101003847 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

161 101003897 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

162 101003986 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

163 101004012 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

164 101004040 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

165 101004069 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

166 101004111 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  



167 101004114 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

168 101004134 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

169 101004168 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

170 101004169 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

171 101004214 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

172 101004297 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

173 101004317 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

174 101004326 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

175 101004375 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

176 101004388 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

177 101004487 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ (Passing Standard) ધરાવતા નથી.  

 

178 101000281 તા.૧૯/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે ખટૂતા પ્રમાણપત્ર રજૂ ન કરેલ હોઇ ઉમેદવારી રદ 

179 101000363 આયોગના તા.૧૯/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

180 101000615 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

181 101000713 તા.૧૯/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે ખટૂતા પ્રમાણપત્ર રજૂ ન કરેલ હોઇ 

182 101000850  અરજીપત્રક સાથે અનભુવના પરુતા  પ્રમાણપત્રો જોડેલ નથી આથી અનભુવ માન્સ્ટય 
નથી   અધરુી અરજી હોઈ ઉમેદવારી રદ 

183 101000899 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

184 101000930 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

185 101001025 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

186 101001082 અરજીપત્રક મળેલ નથી. ઉમેદવારી રદ.. 
187 101001129 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
188 101001217 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
189 101001255 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
190 101001351 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
191 101001393  મનયત વયમયાયદા થી અમધક વયના હોઇ 



192 101001436 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબનો મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. .(સપુર વાઇઝર 
ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય ગણાતો નથી.) 

193 101001661 પ્રમાણપત્રો સહીત અરજી પત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 
194 101001665 મનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા ન હોઇ 

195 101001705 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી. 

196 101001786 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

197 101001831 SEBC ઉમેદવાર તરીકે જરૂરી મનયત સમય ગાળાનુાં એન.સી.એલ.સી રજૂ કરેલ ન હોઇ 
ઉમેદવારી રદ. 

198 101001870 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

199 101001905 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

200 101001918 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

201 101002030 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

202 101002226 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
203 101002286 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 

કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 
204 101002427 અનભુવના પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોઇ અધરુી અરજી ઉમેદવારી રદ 

205 101002799 મનયત શૈ.લા. ધરાવતા નથી. 
206 101002828 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 

ગણાતો નથી.) 

207 101002838 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

208 101002863 મનયત પ્રકારનોઅનભુવ ધરાવતા નથી. (સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ 
માન્સ્ટય ગણાતો નથી.)  

209 101002940 મનયત કરેલ શૈ.લા.ધરાવતા નથી. 
210 101002997 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 

ગણાતો નથી.) 

211 101003021 SEBC ઉમેદવાર તરીકે જરૂરી મનયત સમય ગાળાનુાં એન.સી.એલ.સી રજૂ કરેલ ન હોઇ 
ઉમેદવારી રદ. 

212 101003040 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

213 101003061 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબનો મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
214 101003139 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  



215 101003191 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

216 101003387 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭નાા પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમ ાાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

217 101003448 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

218 101003504 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

219 101003605 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

220 101003666 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

221 101003685 પરૂતો મનયત અનભુવ ધરાવતા ન હોઇ 

222 101003690 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

223 101003712 મનયત નમનૂામાાં પરરમશષ્ટ-ક રજૂ કરેલ નથી અને મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
224 101003925 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 

ગણાતો નથી.) 

225 101004033 મનયત અનભુવ ધરાવતા નથી.(સપુર વાઇઝર ઇયન્સ્ટ્રકટરની જ્યાનો અનભુવ માન્સ્ટય 
ગણાતો નથી.) 

226 101004127 આયોગના તા.૧૩/૦૪/૧૭ના પત્ર અન્સ્ટવયે પ્રમાણપત્રો સાથે કન્સ્ટફમય થયેલ અરજી રજૂ 
કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

227 101004360 SEBC ઉમેદવાર તરીકે જરૂરી મનયત સમય ગાળાનુાં એન.સી.એલ.સી રજૂ કરેલ ન હોઇ 
ઉમેદવારી રદ. 

 

                                                                                        

                                                                                        (રાજ ેંદ્રમસિંહ રાઠોડ) 
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