
આયોગની જાહેરાત ક્રમાાંક: -  ૪૯ / ૨૦૧૪-૧૫,  કૃષિ અને સહકાર  ષિભાગ હસ્તકની  ખેતી અધિકારી,  
વગગ-૨ની જ્ગ્યાએ ભરતી સ ાંબાંિમાાં તા. ૦૧-૦૫-૨૦૧૬ના રોજ લેવાયલે પ્રાથધમક કસોટીના તા. ૦૧-૦૨-
૨૦૧૭ના રોજ પ્રધસધ્િ થયલે રિરાામ ુજજબ  ૂબબૂબ ુજલાકાત માટે અરાત્ર ઉમદેવારોની યાદીમાાં સમાધવષ્ટ 
૫૭  ઉમદેવારોની ધવગતો દર્ાગવત જાં રત્રક  

ક્રમ      બેઠક ન ાંબર  
પજરજષ /        
મિહલા 

    કેટેગરી 
ૂબબૂબ ુજલાકાત માટે અરાત્રતા 
અંગે કારા   

 1 101000039 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 2 101000135 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 3 101000161 પજૂબષ ST 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 4 101000164 પજૂબષ SEBC 

ષનયત સમય ગાળાન ુપરરષિષ્ટ-ક 
પ્રમાણપત્ર  મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 5 101000176 પજૂબષ SEBC અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 6 101000211 મરહલા SEBC 

અરજીપત્રક તથા ષનયત સમય 
ગાળા ન ુપરરષિષ્ટ-ક મોકલેલ ન 

હોિાથી ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 7 101000234 પજૂબષ SEBC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 8 101000259 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 9 101000293 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 



 10 101000298 મરહલા સામાન્ય 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી અન ેષનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. 

 11 101000415 મિહલા SEBC 
 અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 12 101000512 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 13 101000546 પજૂબષ ST 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 14 101000644 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 15 101000733 પજૂબષ સામાન્ય અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 16 101000735 મરહલા સામાન્ય અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 17 101000756 પજૂબષ સામાન્ય અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 18 101000778 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 19 101000795 પજૂબષ સામાન્ય 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી  

 20 101000852 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 21 101000912 પજૂબષ SEBC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 



 22 101000933 પજૂબષ SEBC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 23 101000973 પજૂબષ સામાન્ય અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 24 101001003 પજૂબષ સામાન્ય  ષનયત િૈક્ષણણક લાયકાત 

ધરાિતા નથી. 

 25 101001017 પજૂબષ SEBC 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passing Standar d) 
િરાવતા નથી 

 26 101001073 પજૂબષ SC અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 27 101001098 પજૂબષ SC 
આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passing Standar d) 
િરાવતા નથી 

 28 101001104 મરહલા SEBC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 29 101001105 પજૂબષ SEBC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 30 101001114 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 31 101001176 મિહલા SEBC 

 - અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 

 32 101001263 મરહલા સામાન્ય 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 
 



 33 101001265 પજૂબષ SC 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passing St andard) 
િરાવતા નથી અન ેઅરજીપત્રક 
મોકલેલ ન હોિાથી ઉમેદિારી 
રદ કરેલ છે. 

 34 101001415 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 35 101001433 મરહલા ST 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passing Standard) 
િરાવતા નથી 

 36 101001473 પજૂબષ ST 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 37 101001494 પજૂબષ સામાન્ય  ષનયત િૈક્ષણણક લાયકાત 

ધરાિતા નથી. 

 38 101001550 મરહલા સામાન્ય 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 

 39 101001600 પજૂબષ SEBC 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 

 40 101001612 મરહલા SEBC 

ષનયત સમય ગાળાન ુપરરષિષ્ટ-ક 
મોકલેલ ન હોિાથી ઉમેદિારી 
રદ કરેલ છે. 

 41 101001708 પજૂબષ ST 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 42 101001738 પજૂબષ સામાન્ય 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 



 43 101001801 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 44 101001926 મરહલા સામાન્ય 
 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 

 45 101001931 પજૂબષ સામાન્ય અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 46 101001936 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 47 101001956 પજૂબષ SEBC 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 

 48 101002031 પજૂબષ SC 
અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોિાથી 
ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 49 101002036 મરહલા SC 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી અન ે અરજીપત્રક 
મોકલેલ ન હોિાથી ઉમેદિારી 
રદ કરેલ છે. 

 50 101002043 પજૂબષ સામાન્ય 

એસ.એસ.સી પ્રમાણ પત્ર કે સ્કૂલ 
લીિીંગ સટીફીકેટ  મોકલેલ ન 

હોિાથી ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 51 101002150 પજૂબષ સામાન્ય  ષનયત િૈક્ષણણક લાયકાત 

ધરાિતા નથી. 

 52 101002183 પજૂબષ સામાન્ય 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 



 53 101002187 મરહલા SC 

આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી અન ેઅરજીપત્રક 
મોકલેલ ન હોિાથી ઉમેદિારી 
રદ કરેલ છે. 

 54 101002364 પજૂબષ SEBC 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 

 55 101002383 મરહલા સામાન્ય 

એસ.એસ.સી પ્રમાણ પત્ર કે સ્કૂલ 
લીિીંગ સટીફીકેટ  મોકલેલ ન 

હોિાથી ઉમેદિારી રદ કરેલ છે. 

 56 101002398 મિહલા SEBC 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 

 57 101002457 મરહલા ST 

 આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી 
િોરા (Passi ng St andard) 
િરાવતા નથી 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

                                                                                                                                             સ.ે સ. શ્રી  

                                                                         ગજજરાત જાહેર સવેા આયોગ 

                                               

 


