
  

પત્રક                                               આર-૩ શાખા 
ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ બિલ્ડીંગ એન્સડ અધર કન્સ્રક્શન, વગગ-૨ જાહરેાત ક્ર. ૩૦/૨૦૧૩-૧૪ 

રૂિરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની કારણ સહહત યાદી (પાના ક્ર.૦૧ અને ૦૨) 
 

ક્રમ િેઠક ન.ં વવશેષ નોંધ  
૦૧ ૧૦૧૦૦૦૦૧૬ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદ,  આર્રે ૦૨ વર્ાના અનભુવથી 

ઓછો અનભુવ ધરાવો છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
૦૨ ૧૦૧૦૦૦૦૪૩ ઓનલાઇન અરજી કયાા બાદ કન્ફમા કરેલ અરજીની પ્રિન્ટ રજુ કરેલ નથી.  
૦૩ ૧૦૧૦૦૦૦૫૧ આયોગના તા.૧૭-૦૩-૧૫ના પત્રથી અરજી સાથે અનભુવનુાં િમાિપત્ર માંગાવી વધ ુએક તક 

આપવા છતાાં તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે. 
૦૪ ૧૦૧૦૦૦૦૮૪ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી.  
૦૫ ૧૦૧૦૦૦૦૮૮ જાહરેાતમાાં પ્રનયત થયેલ લઘતુમ રૈ્ક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી.  
૦૬ ૧૦૧૦૦૦૧૪૨ ઓનલાઇન અરજી કયાા બાદ કન્ફમા કરેલ અરજીની પ્રિન્ટ રજુ કરેલ નથી, જે આયોગના 

તા.૧૭-૦૩-૧૫ના પત્રથી માંગાવી વધ ુએક તક આપવા છતાાં તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી 
અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે.    

૦૭ ૧૦૧૦૦૦૧૪૪ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા  બાદ, આર્રે ૦૨ વર્ાના અનભુવથી 
ઓછો અનભુવ ધરાવો છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

૦૮ ૧૦૧૦૦૦૧૭૦ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી.  
૦૯ ૧૦૧૦૦૦૨૦૭ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી.  
૧૦ ૧૦૧૦૦૦૨૧૩ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી.  
૧૧ ૧૦૧૦૦૦૨૧૪ જાહરેાતમાાં પ્રનયત થયેલ લઘતુમ રૈ્ક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી.  
૧૨ ૧૦૧૦૦૦૨૧૮ જાહરેાતમાાં પ્રનયત થયેલ લઘતુમ રૈ્ક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી.  
૧૩ ૧૦૧૦૦૦૨૫૦ આયોગના તા.૦૩-૦૨-૧૬ના પત્રથી અનભુવનુાં િમાિપત્ર માંગાવી વધ ુએક તક આપવા છતાાં 

તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે.  

૧૪ ૧૦૧૦૦૦૨૫૪ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી. 

૧૫ ૧૦૧૦૦૦૨૮૧ આયોગના તા.૨૮-૦૭-૧૫ના પત્રથી અરજીપત્રક માંગાવેલ તે મોકલેલ નથી.આથી રદ ગિેલ છે.  

૧૬ ૧૦૧૦૦૦૨૯૭ આયોગના તા.૨૮-૦૭-૧૫ના પત્રથી અરજીપત્રક માંગાવેલ તે મોકલેલ નથી.આથી રદ ગિેલ છે.  

૧૭ ૧૦૧૦૦૦૩૦૬ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી.  
૧૮ ૧૦૧૦૦૦૩૫૦ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી.  
૧૯ ૧૦૧૦૦૦૩૮૧ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી.  
૨૦ ૧૦૧૦૦૦૩૯૬ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી.  
૨૧ ૧૦૧૦૦૦૪૦૮ આયોગના તા.૧૭-૦૩-૧૫ના પત્રથી અનભુવનુાં િમાિપત્ર માંગાવી વધ ુએક તક આપવા છતાાં 

તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે.  
૨૨ ૧૦૧૦૦૦૪૨૩ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા  બાદ, આર્રે ૦૨ વર્ાના અનભુવથી 

ઓછો અનભુવ  ધરાવો છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
૨૩ ૧૦૧૦૦૦૪૩૭ જાહરેાતમાાં પ્રનયત થયેલ લઘતુમ રૈ્ક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

૨૪ ૧૦૧૦૦૦૪૩૮ આયોગના તા.૦૩-૦૨-૧૬ના પત્રથી અનભુવનુાં િમાિપત્ર માંગાવી વધ ુએક તક આપવા છતાાં 
તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે.  

૨૫ ૧૦૧૦૦૦૪૪૧ ઓનલાઇન અરજી કયાા બાદ કન્ફમા કરેલ અરજીની પ્રિન્ટ રજુ કરેલ નથી, જે આયોગના 
તા.૧૭-૦૩-૧૫ના પત્રથી માંગાવી વધ ુએક તક આપવા છતાાં તે મોકલેલ નથી. આથી અરજી 
અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે.   

                                 (૧)                                          



                                                   (૨) 
                            પત્રક                                               આર-૩ શાખા 

ઇન્સ્પેક્ટર ઓફ ઇન્સ્પેક્શન ઓફ બિલ્ડીંગ એન્સડ અધર કન્સ્રક્શન, વગગ-૨ જાહરેાત ક્ર. ૩૦/૨૦૧૩-૧૪ 
રૂિરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની કારણ સહહત યાદી (પાના ક્ર.૦૧ અને ૦૨) 

૨૬ ૧૦૧૦૦૦૪૪૨ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા  બાદ, આર્રે ૦૨ વર્ાના 
અનભુવથી ઓછો અનભુવ ધરાવો છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

૨૭ ૧૦૧૦૦૦૪૪૯ અપ્રધક વય ધરાવે છે.  

૨૮ ૧૦૧૦૦૦૪૬૧ ઓનલાઇન અરજી કયાા બાદ, આયોગના તા.૧૯-૦૫-૧૬ના પત્રથી માંગાવેલ કન્ફમા કરેલ 
અરજીની પ્રિન્ટ રજુ કરેલ નથી, આથી અરજી અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે.    

૨૯ ૧૦૧૦૦૦૪૭૭ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા  બાદ, આર્રે ૦૨ વર્ાના 
અનભુવથી ઓછો અનભુવ ધરાવો છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

૩૦ ૧૦૧૦૦૦૪૮૫ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા  બાદ, આર્રે ૦૨ વર્ાના 
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૩૧ ૧૦૧૦૦૦૪૯૦ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી. 

૩૨ ૧૦૧૦૦૦૫૦૭ જાહરેાતમાાં પ્રનયત થયેલ લઘતુમ રૈ્ક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

૩૩ ૧૦૧૦૦૦૫૨૪ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા  બાદ, આર્રે ૦૨ વર્ાના 
અનભુવથી ઓછો અનભુવ  ધરાવો છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

૩૪ ૧૦૧૦૦૦૫૪૬ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા  બાદ, આર્રે ૦૨ વર્ાના 
અનભુવથી ઓછો અનભુવ ધરાવો છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

૩૫ ૧૦૧૦૦૦૫૫૭ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા નથી. 

૩૬ ૧૦૧૦૦૦૫૬૫ આયોગના તા.૧૭-૦૩-૧૫ના પત્રથી અનભુવનુાં િમાિપત્ર માંગાવી વધ ુએક તક આપવા 
છતાાં તે મોકલેલ નથી અને અન્ય અનભુવ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, 
તે ધરાવતા નથી.  આથી અરજી અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે.  

૩૭ ૧૦૧૦૦૦૫૭૧ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા  બાદ, આર્રે ૦૨ વર્ાના 
અનભુવથી ઓછો અનભુવ ધરાવો છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

૩૮ ૧૦૧૦૦૦૫૭૪ આયોગના તા.૦૩-૦૨-૧૬ના પત્રથી અનભુવનુાં િમાિપત્ર માંગાવી વધ ુએક તક આપવા 
છતાાં તે મોકલેલ નથી અનભુવ જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા 
નથી. આથી અરજી અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે.  

૩૯ ૧૦૧૦૦૦૬૦૭ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા અનસુાર રૈ્ક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા  બાદ, આર્રે ૦૨ વર્ાના 
અનભુવથી ઓછો અનભુવ  ધરાવો છે.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

૪૦ ૧૦૧૦૦૦૬૧૧ આયોગના તા.૦૩-૦૨-૧૬ના પત્રથી રૈ્ક્ષણિક લાયકાતનુાં િમાિપત્ર માંગાવી વધ ુએક તક 
આપવા છતાાં તે મોકલેલ નથી જાહરેાતમાાં જે િકારનો અનભુવ દર્ાાવેલ છે, તે ધરાવતા 
નથી.આથી અરજી અધરૂી ગિીને રદ ગિેલ છે.  

 
 

   ( એચ. જે. પારેખ )     
                                                                                    સાંયકુ્ત સણચવ 

                                                                              ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 


