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આયોગની જાહરેાત ક્રમાાંક:-૫૨/૨૦૧૬-૧૭, મદદનીશ તાલીમ નનયામક/આચાયય, વગય-૧ની જ્ગ્યાની ભરતી માટે 
પ્રાથનમક કસોટીના બાદ તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૭, તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૮ તથા તા.૨૦/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ અરજી ચકાસણીને પાત્ર 
અનકુ્રમે ૪૩, ૨૫ તથા ૦૮ ઉમેદવારોની ત્રણ યાદી પ્રનસદ્ધ કરવામાાં આવેલ, અરજી ચકાસણી બાદ રૂબરૂ મલુાકાતને અપાત્ર 
ઉમેદવારની યાદીમાાં સમાનવષ્ટ કુલ ૩૬ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના સાંક્ષિપ્ત કારણ દશાયવતી યાદી નીચે મજુબ છે.  :-  

ક્રમ બેઠક નબંર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ 

1 ૧૦૨૦૦૦૦૩૫ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 ૧૦૨૦૦૦૦૬૭ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 ૧૦૨૦૦૦૧૭૬ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 ૧૦૨૦૦૦૨૬૪ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 ૧૦૨૦૦૦૨૮૯ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 ૧૦૨૦૦૦૫૨૮ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત કિા/પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

7 ૧૦૨૦૦૦૫૮૯ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 ૧૦૨૦૦૦૫૬૭ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 ૧૦૨૦૦૦૦૯૦ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

10 ૧૦૨૦૦૦૧૬૯ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 ૧૦૨૦૦૦૫૭૨ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

12 ૧૦૨૦૦૦૬૧૬ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

13 ૧૦૨૦૦૦૧૨૨ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાાં SEBC ઉમેદવાર તરીકે જરૂરી NCLC ધરાવતા ન 
હોવાથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

14 ૧૦૨૦૦૦૧૯૨ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

15 ૧૦૨૦૦૦૩૪૫ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

16 ૧૦૨૦૦૦૪૧૧ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

17 ૧૦૨૦૦૦૪૪૦ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 ૧૦૨૦૦૦૦૭૨ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

19 ૧૦૨૦૦૦૩૭૪ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

20 ૧૦૨૦૦૦૫૭૮ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

21 ૧૦૨૦૦૦૨૦૯ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

22 ૧૦૨૦૦૦૫૩૫ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



 

23 ૧૦૨૦૦૦૫૪૪ નનયત સમય મયાયદામાાં અરજીપત્રક લાગ ુપડતા જરૂરી દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રોની નકલ મોકલેલ ન 
હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

24 ૧૦૨૦૦૦૬૩૭ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

25 ૧૦૨૦૦૦૨૫૬ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

26 ૧૦૨૦૦૦૧૨૦ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

27 ૧૦૨૦૦૦૩૨૧ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

28  ૧૦૨૦૦૦૪૩૨ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

29 ૧૦૨૦૦૦૬૧૯ જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

30 ૧૦૨૦૦૦૦૬૮ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી.. 

31 ૧૦૨૦૦૦૩૮૩ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

32 ૧૦૨૦૦૦૫૨૩ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

33 ૧૦૨૦૦૦૫૬૪ જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

34 ૧૦૨૦૦૦૪૧૨ જાહરેતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો અનભુવ ધરાવતાાં નથી. 

35 ૧૦૨૦૦૦૧૭૭ જાહરેતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતાાં નથી. 

36 ૧૦૨૦૦૦૪૬૩ જાહરેતની જોગવાઇ મજુબ નનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતાાં નથી. 

 

                                                                                                                                    -Sd/-                                                              

                                                                              (રાજેન્દ્રનસિંહ રાઠોડ) 

                                                                              નાયબ સક્ષચવ 

                                                                              ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

નોંધ:- 

અનભુવ ગણતરી સાંબાંધમાાં સ્પષ્ટતા  : અનભુવની ગણતરી ગજુરાત નસનવલ સનવિસ કલાનસફિકેશન એ ન્દ્ડ રીુટમેન્દ્ટ 
જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના નનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અ ન્દ્વયેજાહરેાતની 
સામાન્દ્ય જોગવાઈઓ ૫.અનભુવ :-  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમાાં નનયત થયેલ શૈિક્ષણક લાયકાત  
મેળવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભયમાાં ગણવામાાં આવે છે. 


