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 આયોગની જાહરેાત ક્રમાાંક:-૧૩૧/૨૦૧૫-૧૬, સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે સહપ્રાધ્યાપક-રસાયણશાસ્ત્ર(ગ,ુશશ.સે.) (કો.શા.)    
વગગ-૧ની  જ્ગ્યાની ભરતી સાંબ ાંધમાાં તા.૧૨-૦૬-૨૦૧૬ના રોજ લેવાયેલ પ્રાથશમક કસોટીના તા ૦૭-૧૦-૨૦૧૭ના રોજ પ્રશસધ્ધ 
થયેલ પરરણામની નોધ:-૧,૨ અને ૩મા જણાવેલ રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર યાદીમાાં સમાશવષ્ટ કુલ ૧૫ ઉમેદવારોની 
અપાત્રતાના સાંક્ષિપ્ત કારણની  શવગતો દશાગવત ુાં પત્રક  

 

 

ક્રમ બેઠક નબંર રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ 

1 101000૦૦4 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
2 101000૦14 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
3 101000૦27 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
4 101000૦38 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તા-૦૯/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ શનયત 

શૈિક્ષણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
5 101000૦56 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
6 101000058 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
7 101000061 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 101000062 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તા-૦૯/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ શનયત  
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 101000072 અરજીપત્રક મળેલ નથી.ઉમેદવારી રદ. 
10 101000097 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
11 101000100 જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 
12 101000045 જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરે છે પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ. 
13 101000057 જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરે છે પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ. 
14 101000079 જાહરેાતની જોગવાઇઓ પરરપણુગ કરે છે પરાંત ુઆયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ. 
15 101000003 જાહરેાતની જોગવાઇઓ તેમજ આયોગે નક્કી કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ. 

 

                                                                                                
                                       

                                                                         (રાજેન્દ્રશસિંહ રાઠોડ) 

                                                                                                નાયબ સક્ષિવશ્રી  
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નોંધ:-     

અનભુવ ગણતરી સાંબાંધમાાં સ્પષ્ટતા  : અનભુવની ગણતરી ગજુરાત શસશવલ સશવિસ કલાશસરિકેશન એ ન્દ્ડ રીુટમેન્દ્ટ 
જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના શનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અ ન્દ્વયે  જાહરેાતની 
સામાન્દ્ય જોગવાઈઓ ૫.અનભુવ : -  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમાાં શનયત થયેલ શિૈક્ષણક લાયકાત 
પી.એિ.ડી.ની પદવી/ સમકિ લાયકાત મેળવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભગમાાં ગણવામાાં 
આવે છે.     


