
                                      ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ                                  આર - ૩ 

આયોગ દ્વારા પ્રસિદ્ધ કરવામાાં આવેલ જાહરેાત ક્રમાાંક ૧૦૩/૨૦૧૬-૧૭ િરકારી સવનયન, સવજ્ઞાન, વાણિજ્ય, કાયદા અને 
સિક્ષિની કોલેજો ખાતે આચાયય, ગજુરાત સિક્ષિ િેવા (કોલેજ િાખા), વગય-૧ ની જ્ગ્યાની ભરતી િાંબ ાંધમાાં તા. ૨૧/૦૫/૨૦૧૭ 
ના રોજ યોજાયેલ પ્રાથસમક કિોટી અન્વયે અરજી ચકાિિીને પાત્ર ૧૪૦ ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી તા. ૧૬/૦૮/૨૦૧૭ અને 
૨૪ ઉમેદવારોની બીજી યાદી તા. ૨૬/૦૪/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામાાં આવેલ હતી. જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ અરજી 
ચકાિિી બાદ રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર કુલ-૪૧ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના િાંણક્ષપ્ત કારિની સવગતો દિાયવત ુાં પત્રક :-  

 

ક્રમ બેઠક નબંર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ 

1 101000018 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 101000031 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 101000032 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 101000036 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 101000045 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 101000059 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

7 101000073 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 

8 101000083 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત િૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા 
નથી. 

9 101000085 અધરુા પ્રમાિપત્રો રજુ કરેલ હોઇ ઉમેદવારી રદ અને જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો 
પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

10 101000106 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 101000117 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

12 
101000122 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 

13 
101000135 

સનયત િમયમયાયદામાાં અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ િાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 
રદ. 

14 101000147 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

15 101000158 Relevant Discipline ની Ph. D. ની પદવી ધરાવતા નથી. 

16 101000173 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

17 101000176 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 
101000178 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 



 

19 
101000212 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 

20 
101000232 

સનયત િમયમયાયદામાાં અરજીપત્રક જરૂરી પ્રમાિપત્રોની નકલ િાથે રજુ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી 
રદ. 

21 101000236 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

22 
101000251 

ફ્કત પ્રમાિપત્રોની નકલ મોકલેલ છે અરજીપત્રક મોકલેલ ન હોઇ અધરુી અરજી ગિી ઉમેદવારી 
રદ. 

23 
101000256 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 

24 101000261 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

25 101000069 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

26 101000103 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

27 
101000246 

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત િૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા 
નથી. 

28  
101000284 

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત િૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા 
નથી. 

29 101000007 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

30 101000119 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

31 
101000180 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 

32 101000185 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

33 
101000196 

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત િૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા 
નથી. 

34 
101000217 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 

35 101000190 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

36 101000213 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત િૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

37 
101000060 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 

38 
101000156 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 

39 
101000227 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખે જાહરેાતની જોગવાઈમાાં સનયત થયેલ વયમયાયદાથી અસધક વય 
ધરાવતા હોવાથી. 



40 
101000275 

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત િૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા 
નથી. 

41 101000139 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

 

                                                                                          

તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૮                                                        (રાજેન્રસિિંહ રાઠોડ) 

                                                                              નાયબ િણચવ 

                                                                              ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ 

નોંધ:- 

અનભુવ ગિતરી િાંબાંધમાાં સ્પષ્ટતા  : અનભુવની ગિતરી ગજુરાત સિસવલ િસવિિ કલાસિફિકેિન એ ન્ડ રીુટમેન્ટ 
જનરલ રુલ્િ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકિન ના સનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અ ન્વયેજાહરેાતની 
િામાન્ય જોગવાઈઓ ૫.અનભુવ :-  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનિુાર જાહરેાતમાાં સનયત થયેલ િૈક્ષણિક લાયકાત  
મેળવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના િાંદભયમાાં ગિવામાાં આવે છે. 


