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ફા.ક્ર.: આરસીટી— ૧૦૨૦૧૮-૧૯૫૨-૬-આર-૪           શાખા: આર-4 

આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ કરવામાાં સરકારી સવનયન, વાણિજ્ય, સવજ્ઞાન કોલેજ, ગજુરાતી  
સવષયના મદદ. પ્રાદ્યા., વગક-૨ જા.ક્ર.: ૮૬/ ૨૦૧૮-૧૯ ના ના સાંબાંધમાાં તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૯ના 
રોજ યોજાયેલ પ્રાથસમક કસોટી બાદ ખાનગી શાખા દ્વારા તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ કુલ-
૬૧૭ ઉમેદવારોની યાદી અરજી ચકાસિી માટે પ્રસસદ્ધ કરવામાાં આવેલ હતી.  જે પૈકી ૬૧૭ 
અરજીઓની ચકાસિી કરીને માંજૂરી બાદ જે પૈકી નીચેની સવગતે કુલ ૨૬ ઉમેદવારો રૂ.મ.ુ 
માટે દશાકવેલ કારિ મજુબ અપાત્ર થાય છે. 

                અપાત્ર ઉમેદવારોની કારિ સહીત યાદી 
Sr 
No.  

ROLLNO Last Reason 

1 101000109 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 
કરેલ નથી. 

2 101000164 સનયત નમનૂાનુાં જાસત પ્રમાિપત્ર રજૂ કરેલ નથી. 
3 101000175 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
4 101000188 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 

કરેલ નથી. 
5 101000202 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
6 101000207 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 

કરેલ નથી. 
7 101000241 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. તેમજ સનયત સમયગાળાનુાં 

પરરસશષ્ટ-૪ (NCLC)  રજૂ કરેલ નથી. 

8 101000246 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 
કરેલ નથી. 

9 101000283 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 
કરેલ નથી. 

10 101000330 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
11 101000346 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
12 101000348 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 



13 101000373 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 
કરેલ નથી. 

14 101000403 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાિપત્ર રજૂ કરેલ 
નથી. 

15 101000451 ઉમેદવાર અસધક વયના છે. 
16 101000476 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
17 101000497 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
18 101000523 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
19 101000531 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 

કરેલ નથી. 
20 101000544 ઉમેદવાર અસધક વયના છે. 
21 101000651 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 

કરેલ નથી. 
22 101000677 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 

કરેલ નથી. 
23 101000725 સનયત સમયગાળાનુાં EWS certificate રજૂ કરેલ નથી. 
24 101000767 Online જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ 

કરેલ નથી. 
25 101000900 સનયત સમયગાળાનુાં પરરસશષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી. 
26 101000986 સનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

 
 

નોંધ: અપાત્ર ઉમેદવાર એ આ બાબતે જો કોઇ રજૂઆત કરવા માાંગતા હોય તો તેમિે ૭ (સાત) 
કામકાજના રદવસોમાાં ઇ-મેઇલ આઇડી: so-r4-gpsc@gujarat.gov.in પર આયોગને રજૂઆત 
કરવાની રહશે, ત્યારબાદ કરવામાાં આવેલી કોઇ રજૂઆત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નરહ. 
 

સ્થળ:ગાાંધીનગર            -sd/-  

તા.  ૦૪/૦૨/૨૦૨૧                 (રાજેન્ર મહશે્વરી)  

                                  નાયબ સણચવ 

                               ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ
  
 


