
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ                       આર - ૩ 

આયોગની જાહરેાતક્રમાાંક:-૧૦૫/૨૦૧૬-૧૭, જિલ્લા શિક્ષણ અશિકારી/જિલ્લા પ્રાથશમક શિક્ષણ અશિકારી અને તેની સમકક્ષ 
િગ્યાઓ ગિુરાત શિક્ષણ સેવા(વહીવટી િાખા), વગગ-૧ની જ્ગગ્યાની ભરતી સાંબ ાંિમાાં તા.૧૨-૦૩-૨૦૧૭ના રોિ લેવાયેલ પ્રાથશમક 
કસોટીના તા. ૨૯-૧૧-૨૦૧૭ના રોિ પ્રશસધ્િ થયેલ પરરણામ યાદીની નોંિ:-૧, ૨ અને ૩માાં િણાવેલ રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
અપાત્ર યાદીમાાં સમાશવષ્ટ કુલ ૧૨ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના સાંક્ષક્ષપ્ત કારણની શવગતો દિાગવત ુાં પત્રક :-  

 

ક્રમ બેઠક નબંર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ 

1 101001008 જાહરેાતનીિોગવાઇ મિુબ શનયત કરેલ િૈક્ષક્ષણક લાયકાતિરાવતા નથી. 
2 101001130 જાહરેાતની િોગવાઇ મિુબ શનયત કરેલ િૈક્ષક્ષણક લાયકાત િરાવતા નથી. 
3 101001611 જાહરેાતનીિોગવાઇ મિુબ શનયત કરેલ િૈક્ષક્ષણક લાયકાત િરાવતા નથી. 
4 101004398 જાહરેાતની િોગવાઇ  મિુબ શનયત િૈક્ષક્ષણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો સાત વર્ગનોપરુતો અનભુવ 

િરાવતા નથી. 
5 101005682 જાહરેાતનીિોગવાઇ મિુબ શનયત કરેલ િૈક્ષક્ષણક લાયકાતિરાવતા નથી 
6 101002377 જાહરેાતની િોગવાઇ મિુબ િોગવાઈઓ પરરપણુગ કરે છે પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી િોરણ 

(passing standards) િરાવતા નથી. 
7 101002840 જાહરેાતની િોગવાઇ મિુબ િોગવાઈઓ પરરપણુગ કરે છે પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી િોરણ 

(passing standards) િરાવતા નથી. 
8 101004039 જાહરેાતની િોગવાઇ મિુબ િોગવાઈઓ પરરપણુગ કરે છે પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી િોરણ 

(passing standards) િરાવતા નથી 
9 101004353 જાહરેાતની િોગવાઇ મિુબ િોગવાઈઓ પરરપણુગ કરે છે પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી િોરણ 

(passing standards) િરાવતા નથી. 
10 101006056 જાહરેાતની િોગવાઇ મિુબ િોગવાઈઓ પરરપણુગ કરે છે પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી િોરણ 

(passing standards) િરાવતા નથી. 
11 101006234 જાહરેાતની િોગવાઇ મિુબ િોગવાઈઓ પરરપણુગ કરે છે પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી િોરણ 

(passing standards) િરાવતા નથી. 
12 101001497 શનયત િૈક્ષક્ષણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો સાત વર્ગનો પરુતો અનભુવ િરાવતા નથી તથા આયોગે 

નક્કી કરેલ લાયકી િોરણ(passing standards) િરાવતા નથી. 

                                                                                                 

                                                                                        (રાજેન્દ્રશસિંહ રાઠોડ) 

                                                                                        નાયબ સક્ષિવશ્રી 
                                                                                        ગિુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

નોંિ:- 

અનભુવ ગણતરી સાંબાંિમાાં સ્પષ્ટતા  : અનભુવની ગણતરી ગિુરાત શસશવલ સશવિસ કલાશસરિકેિન એ ન્દ્ડ રીુટમેન્દ્ટ 
િનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકિન ના શનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અ ન્દ્વયે જાહરેાતની 
સામાન્દ્ય િોગવાઈઓ ૫.અનભુવ : -  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમાાં શનયત થયેલ િૈક્ષક્ષણક લાયકાત  
મેળવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં ગણવામાાં આવે છે. 


