
અનુ. ક્રમ બેઠક ક્રમ કારણ

1 101000382 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

2 101000515 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

3 101001106 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

4 101001307 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

5 101002651 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

6 101003579 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

7 101003999 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

8 101004883 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

9 101005304 નનયત સમયગાળાનુાં પરરનશષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી.

10 101005382 નનયત સમયગાળાનુાં પરરનશષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી.

11 101005459 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

12 101005614 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

13 101005984 નનયત સમયગાળાનુાં પરરનશષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી.

14 101008443 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

15 101008504 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

16 101009380 જન્મતારીખ પુરાવાાં અાંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

17 101009436 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

18 101009813 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

19 102010858 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

20 102010989 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

21 102012012 ઉમેદવારે નનયત પ્રકારની નવકલાાંગતા બાબતે જરૂરી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

22 102012274 ઉમેદવારે નનયત પ્રકારની નવકલાાંગતા બાબતે જરૂરી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

23 102012365 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

24 102013079 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

25 102014140 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

26 102014279 નનયત સમયગાળાનુાં પરરનશષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી.

27 102014454 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

28 102014666 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

29 102014715 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

30 102014868 જન્મતારીખ પુરાવાાં અાંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

31 102014918 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

32 102015201 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

33 102015233 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

34 102015805 જન્મતારીખ પુરાવાાં અાંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

35 102016029 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

36 102017540 જન્મતારીખ પુરાવાાં અાંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

37 102017912 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

38 102018089 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

                                                            સહી/-

                                                           (અરનવાંદ વોરા)

ગાાંધીનગર                                                           સેક્શન અનધકારી

તારીખ : ૧૮/૦૮/૨૦૨૧                                                           ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
રહસાબી અનધકારી, વગા-૨ (જા.ક્ર.-૨૭/૨૦૧૯-૨૦) ના ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને અાંતે મુખ્ય

પરીક્ષા માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાની કારણ સરહતની યાદી

નોંધ: અપાત્ર ઉમેદવારો આ બાબતે જો કોઇ રજૂઆત કરવા માાંગતા હોય તો તેમણે સાત કામકાજના રદવસોમાાં આયોગને રજૂઆત કરવાની રહેશે. ત્યાર બાદ 

કરવામાાં આવેલી કોઇ રજૂઆત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નરહ.


