
ક્રમ બેઠક નબંર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ

1 101000427
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી.

2 101001338
નનયત સમયમયાાદામા ંઅરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 
રદ.

3 101001369
ઉમેદવાર અરજી સ્ વીકારવાની છેલ્ લી તારીખના રોજ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત 
વયમયાાદા કરતા અનધક વય ધરાવે છે.

4 101001773
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી.

5 101000288
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી.

6 101000447
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી

7 101000709
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી.

8 101001082
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી.

9 101001311
ઉમેદવાર અરજી સ્ વીકારવાની છેલ્ લી તારીખના રોજ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત 
વયમયાાદા કરતા અનધક વય ધરાવે છે.

10 101001382
નનયત સમયમયાાદામા ંઅરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 
રદ.

11 101001634
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી.

12 101002201
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી.

13 101002342
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી.

14 101001367
નનયત સમયમયાાદામા ંઅરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 
રદ.

15 101000103
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી તેમજ અરજી પત્રમા ં
દશાાવેલ ફાઇન આટાસની પદવીની પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ

આયોગ દ્વારા પ્રનસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ જાહરેાત ક્રમાકં ૧૨૪/૨૦૧૬-૧૭ જજલ્લા યવુા નવકાસ અનધકારી, સામાન્ય
રાજય સેવા, વગા-૨ ની જ્ગ્યાની ભરતી સબંધંમા ંતા. ૨૦/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથનમક કસોટી અન્વયે
અરજી ચકાસણીને પાત્ર ૧૫૦ ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી તા. ૨૯/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રનસધ્ધ કરવામા ંઆવેલ
હતી. જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ અરજી ચકાસણી બાદ રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર કુલ ૧૯ ઉમેદવારોની
અપાત્રતાના સણંક્ષપ્ત કારણની નવગતો દશાાવત ુ ંપત્રક :-
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16 101000284
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી તેમજ અરજી પત્રમા ં
દશાાવેલ ફાઇન આટાસની પદવીની પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

17 101001575
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત પૈકીની સ્ નાતકની પદવી ધરાવતા 
નથી.

18 101000003
નનયત સમયમયાાદામા ંઅરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 
રદ.

19 101001911
નનયત સમયમયાાદામા ંઅરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 
રદ.

                                                                                                                                                                     
                                                                                                               Sd/-તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૮

                                                                           ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ
        

                                                                                 નાયબ સણચવ
                                                                               (રાજેન્રનસિંહ રાઠોડ)
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