ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
આર-૧ શાખા
જા.ક્ર. ૪૫/૨૦૧૫-૧૬, સંશોધન અધધકારી, વગગ -ર ના ઉમેદવારોની
ુ ાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલ
ુ ાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી
વંચાણે લીધી: આયોગની તા.૦૩-૦૧-૨૦૧૭ની રૂબરૂ મલ
૧.

પ્રાથમિક કસોટીિાાં િેળવેલ ગુણ ધ્યાને લઇ, ગુણાનુક્રિ (Merit) મુજબ ઉિેદવારોની પાત્રતા નક્કી

કરતાાં છે લ્લા ક્રિના ઉિેદવારે િેળવેલ ગુણ કરતાાં નીચેની યાદીિાાં દર્ાાવેલ ઉિેદવારો વધુ ગુણ ધરાવતાાં
હોવા છતાાં નીચે જણાવ્યા મુજબના કારણોસર જાહેરાતની જોગવાઇઓ પરરપ ૂણા કરતાાં ન હોઇ, રૂબરૂ
મુલાકાત િાટેની પાત્ર ઉિેદવારોની યાદીિાાં તેઓનો સિાવેર્ થતો નથી.
Sr.
No
1

Roll No
101000198

Candidate’s Name
HARSHADBHAI HARIBHAI
PATEL

Remarks
ુ રાત સરકારના કમગચારીની ધવગત
અરજીમાં ગજ
ુ વ સરકારી
દશાગ વેલ છે .પરં ત ુ આપે દશાગ વેલ અનભ
કમગચારીની વ્યાખ્યામાં સમાધવષ્ટ ન હોઇ, ઉપલી
વયમયાગદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. આથી
અધધક વયના છો.

2

101000403

RAKESH KANAIYALAL RAVAL

ુ રાત સરકારના કમગચારીની ધવગત
અરજીમાં ગજ
ુ વ સરકારી
દશાગ વેલ છે .પરં ત ુ આપે દશાગ વેલ અનભ
કમગચારીની વ્યાખ્યામાં સમાધવષ્ટ ન હોઇ, ઉપલી
વયમયાગદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. આથી
અધધક વયના છો.

3

101000472

HARSHADSINH JILUBHA
JADEJA

ુ રાત સરકારના કમગચારીની ધવગત
અરજીમાં ગજ
ુ વ સરકારી
દશાગ વેલ છે .પરં ત ુ આપે દશાગ વેલ અનભ
કમગચારીની વ્યાખ્યામાં સમાધવષ્ટ ન હોઇ, ઉપલી
વયમયાગદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. આથી
અધધક વયના છો.

4

101000791

RAFIQMOHAMMAD BABUBHAI આયોગના તા.૨૭-૦૭-૨૦૧૬ના પત્રથી જરૂરી
TAGALA
પ્રિાણપત્રો સરહત અરજીપત્રક િાંગાવી , એક વધુ
તક આપવા છતાાં તે િોકલેલ નથી. આથી અરજી
રદ કરે લ છે .

5

101001090

KIRITBHAI NANJIBHAI RATHOD

આયોગના તા.૨૭-૦૭-૨૦૧૬ના પત્રથી જરૂરી
પ્રિાણપત્રો સરહત અરજીપત્રક િાંગાવી , એક વધુ
તક આપવા છતાાં તે િોકલેલ નથી. આથી અરજી
રદ કરે લ છે .

6

7

101001267

101001594

USHABEN BABUBHAI
CHAUDHARY

ુ બની ધનયત શૈક્ષણણક
જાહેરાતની જોગવાઇ મજ

TANZEELA AKBARBHAI AJMERI

ુ બની ધનયત શૈક્ષણણક
જાહેરાતની જોગવાઇ મજ

લાયકાત ધરાવતા નથી

લાયકાત ધરાવતા નથી
8

9

101001924

101001953

YUVRAJSINH PRAVINSINH
JADEJA

ુ બની ધનયત શૈક્ષણણક
જાહેરાતની જોગવાઇ મજ

PARESH HIMATLAL THAKKAR

ુ રાત સરકારના કમગચારીની ધવગત
અરજીમાં ગજ

લાયકાત ધરાવતા નથી

ુ વ સરકારી
દશાગ વેલ છે .પરં ત ુ આપે દશાગ વેલ અનભ
કમગચારીની વ્યાખ્યામાં સમાધવષ્ટ ન હોઇ, ઉપલી
વયમયાગદામાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર નથી. આથી
અધધક વયના છો.
10

101002133

DILIPKUMAR KAMABHAI
SOLANKI

આયોગના તા.૨૭-૦૭-૨૦૧૬ના પત્રથી જરૂરી
પ્રિાણપત્રો સરહત અરજીપત્રક િાંગાવી , એક વધુ
તક આપવા છતાાં તે િોકલેલ નથી. આથી અરજી
રદ કરે લ છે .

11

12

101002258

101002417

DIMPAL BHAGVANJIBHAI
PATEL

ુ બની ધનયત શૈક્ષણણક
જાહેરાતની જોગવાઇ મજ

HETAL HARJIBHAI SONAGARA

ુ બની ધનયત શૈક્ષણણક
જાહેરાતની જોગવાઇ મજ

લાયકાત ધરાવતા નથી

લાયકાત ધરાવતા નથી
13

101002585

SANDEEPKUMAR JIVANLAL
PATEL

જાહેરાતિાાં દર્ાાવેલ ઉપલી વયિયાાદા ૩૨ વર્ા
છે . પરાં ત ુ આપે રજુ કરે લ S.S.C.E. પ્રિાણપત્રિાાં
દર્ાાવેલ જન્િતારીખ મુજબ આપ અરજી કરવાની
છે લ્લી તારીખે તેનાથી અમધક વયના હોવાથી
અરજી રદ કરે લ છે .

નીચેની યાદીિાાં દર્ાાવેલ ઉિેદવારો જાહેરાતની જોગવાઇઓ પરરપ ૂણા કરે છે પરાં ત ુ પ્રાથમિક

૨.

કસોટીિાાં િેળવેલ ગુણ ધ્યાને લઇ, ગુણાનુક્રિ (Merit) મુજબ ઉિેદવારોની પાત્રતા નક્કી કરતાાં છે લ્લા
ક્રિના ઉિેદવારે િેળવેલ ગુણ કરતાાં ઓછા ગુણ ધરાવતાાં હોઈ, રૂબરૂ મુલાકાત િાટેની પાત્ર ઉિેદવારોની
યાદીિાાં તેઓનો સિાવેર્ થતો નથી.
Sr. No

Roll No

Candidate’s Name

1
2
3

101000928
101000935
101001211

NILAM GNANESHWAR CHAUDHARI
NILAMDEVI SURPALBHAI MUNIYA
KETANKUMAR MOHANBHAI PATEL

4

101001513

KARTIKKUMAR HIRABHAI BHABHOR

૩.

પ્રાથમિક કસોટીિાાં િેળવેલ ગુણ ધ્યાને લઇ, ગુણાનુક્રિ (Merit) મુજબ ઉિેદવારોની પાત્રતા

નક્કી કરતાાં છે લ્લા ક્રિના ઉિેદવારે િેળવેલ ગુણ કરતાાં નીચેની યાદીિાાં દર્ાાવેલ ઉિેદવારો ઓછા
ગુણ ધરાવતાાં હોઈ, તથા નીચે જણાવ્યા મુજબના કારણોસર જાહેરાતની જોગવાઇઓ પરરપ ૂણા કરતાાં ન
હોઇ, રૂબરૂ મુલાકાત િાટેની પાત્ર ઉિેદવારોની યાદીિાાં તેઓનો સિાવેર્ થતો નથી.
Sr. No
1

Roll No

Candidate’s Name

101001468

VANDANABEN VIRENDRASINH VASAVA

નોંધ :- અપાત્ર ઉિેદવારોની યાદી જાહેર કયાા બાદ આયોગ દ્વારા કોઇપણ ઉિેદવારના અરજીપત્રક
દસ્તાવેજો સ્વીકારવાિાાં આવર્ે નરહિં

સ્થળ : ગાાંધીનગર
તા :૦૫-૦૧-૨૦૧૭

(આઇ.એ.દાયિા)
સેકર્ન અમધકારી,
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

