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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  

  
         આર-૩ શાખા  

આયોગ દ્વારા પ્રસસદ્ધ કરવામાાં આવેલ જાહરેાત ક્રમાાંક ૯૬/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે ઈલેક્ટ્રોનીક્ટ્સ & 
કોમ્યસુનકેશન એન્જીનીયરીંગના સહાયક પ્રાધ્યાપક, ગજુરાત સશક્ષણ સેવા, વગગ-૨ ની ભરતી અન્જવયે અરી 
ચકાસણીને પાત્ર ૩૬૯ ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી તા. ૨૭/૦૨/૨૦૧૭ ના અને ૦૪ ઉમેદવારોની બીી યાદી તા. 
૨૨/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવેલ હતી. જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ અરી ચકાસણી બાદ રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે અપાત્ર કુલ ૫૫ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના સાંક્ષક્ષપ્ત કારણની સવગતો દશાગવત ુાં પત્રક તા.૨૦/૦૯/૧૮ ના 
રોજ પ્રસસદ્ધ કરવામાાં આવેલ હત.ુ આ યાદી અન્જવયે ઉમેદવારોની મળેલ રજુઆતોના આધારે આયોગ દ્વારા પખુ્ત 
સવચારણાના અંતે કુલ ૪(ચાર) ઉમેદવારોને પાત્ર ગણવા સનણગય થયેલ છે અને ૧ (એક) ઉમેદવારને સનયત શૈક્ષક્ષણક 
લાયકાત ન ધરાવતા હોવાને લીધે અપાત્ર ગણવાનો સનણગય થયેલ છે. આમ, કુલ ૫૨ (બાવન) ઉમેદવારોની 
અપાત્રતાના સાંક્ષક્ષપ્ત કારણો દશાગવત ુાં સધુારેલ પત્રક  :-  
ક્રમ બેઠક નાંબર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ 

1 101000011 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

2 101000034 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

3 101000121 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

4 101000203 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

5 101000506 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

6 101000550 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

7 101000887 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

8 101001104 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

9 101001181 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

10 101001580 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

11 101001853 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

12 101002172 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

13 101002269 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

14 101000165 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

15 101000283 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

16 101000357 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

17 101000464 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

18 101000684 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

19 101000769 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

20 101001341 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

21 101001969 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

22 101002116 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

23 101002120 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  
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ક્રમ  બેઠક નાંબર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ 

24 101002167 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

25 101002297 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

26 101000234 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

27 101000555 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

28 101001331 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

29 101001349 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

30 101001534 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

31 101001876 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

32 101001904 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

33 101000463 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

34 101000821 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

35 101001324 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

36 101001379 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

37 101001798 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

38 101000104 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

39 101000995 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

40 101001647 અન્જય રાજ્યના SC ઉમેદવાર તરીકે તેઓને SC નો લાભ મળવાપાત્ર ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

41 101001743 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

42 101001823 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

43 101002100 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

44 101000139 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

45 101000206 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

46 101000735 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

47 101001827 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

48 101001942 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

49 101000908 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

50 101001917 અરીપત્રક મળેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ.  

51 101001062 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી.  

52 101001310 સનયત શૈક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

તા. ૩૦/૧૦/૨૦૧૮     
                                                                      

                                                                                                                                                        
 

 
                                                             (રાજેન્જરસસિંહ રાઠોડ)                                                   
                                                               નાયબ સક્ષચવ 

                                                                                          ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  


