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અન.ુક્રમ બેઠક ક્રમ કારણ

1 101000066 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

2 101000371 નનયત સમયગાળાન ાં પરરનિષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી.

3 101000710 નનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

4 101001489 જન્મતારીખ પ રાવાાં અંગેન ાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

5 101001636 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

6 101001821 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

7 101001983 નનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

8 101002010 નનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

9 101002102 નનયત સમયગાળાન ાં પરરનિષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી.

10 101002231 EWS પ્રમાણપત્ર સાંદરે્ભ જરૂરી બાહેંધરી અપલોડ કરેલ નથી.

11 101002234 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

12 101002448 ઉમેદવારની નવકલાાંગતા જાહરેાતની જોગવાઇમાાં દિાાવ્યા મ જબની નનયત પ્રકારની નથી. જેથી અપાત્ર.

13 101002511 EWS પ્રમાણપત્ર સાંદરે્ભ જરૂરી બાહેંધરી અપલોડ કરેલ નથી.

14 101003048 નનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

15 101003077 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

16 101003399 જન્મતારીખ પ રાવાાં અંગેન ાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

17 101003784 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

18 101004104 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

19 101004179 જન્મતારીખ પ રાવાાં અંગેન ાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

20 101004445 જન્મતારીખ પ રાવાાં અંગેન ાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

નાયબ સેક્શન અધિકારી (કાયદાકીય બાજુ), વર્ગ-૩ (જા.ક્ર.-૧૩૮/૨૦૨૦-૨૧) ની પ્રાથધિક પરીક્ષાિાાં સફળ રહેલ ઉિેદવારોની અરજી ચકાસણીને અાંતે 

િુખ્ય પરીક્ષા િાટે અપાત્ર ઉિેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહહતની યાદી



21 101004518 નનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

22 101004526 નનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

23 101004685 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

24 101004694 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

25 101005261 નનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

26 101005395 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

27 101005435 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

28 101005872 નનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

29 101005882 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

30 101006051 નનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

31 101006511 જન્મતારીખ પ રાવાાં અંગેન ાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

32 101006781 જન્મતારીખ પ રાવાાં અંગેન ાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર અને નનયત સમયગાળાન ાં પરરનિષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી.

33 101006795 EWS પ્રમાણપત્ર સાંદરે્ભ જરૂરી બાહેંધરી અપલોડ કરેલ નથી.

34 101007175 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

35 101007764 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

36 101007874 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

   ગાાંધીનગર                                                                                                                                                            સહી/-                       

                  તારીખ:- ૨૫/૦૧ /૨૦૨ ૨                                                                                                                                     (અરનવિંદ વોરા)                                    

નોંધ: અપાત્ર ઉમેદવારો આ બાબતે જો કોઇ રજૂઆત કરવા માાંગતા હોય તો તેમણે તા.૨૮/૦૧/૨૦૨૨ સધુીમાાં તેઓનાાં કન્ફમેશન નાંબર 

અને રોલ નાંબર સાથે e-mail id: so-ex-gpsc@gujarat.gov.in પર અથવા આયોગની કચેરી ખાતે રૂબરૂ રજૂઆત કરવાની રહશેે. 

ત્યાર બાદ કરવામાાં આવેલી કોઇ રજૂઆત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહહ.

                                                                                                                                                              સેક્િન અનધકારી 
                                                                                                                                                              ગ જરાત જાહરે સેવા આયોગ  

(૨) e-mail id: so-ex-gpsc@gujarat.gov.in પર કરવામાાં આવેલ રજૂઆત આયોગને મળેલ છે તે બાબતની ખાતરી કરવાની 
જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે.

(૩) વધમુાાં, અપાત્ર ઉમેદવારની રજૂઆત બાદ તેઓની પાત્રતા અંગે થયેલ આખરી નનણણય બાબતે આયોગની વેબસાઇટ પર પ્રનસધ્ધ 

થતી સધુારા યાદી ચકાસવા પણ ઉમેદવારને જણાવવામાાં આવે છે.


