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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .                    
અપાત્ર ઉમેદવારોના અપાત્રતાના કારણસહિતની વવગતો દર્ાકવત  ાં પત્રક 

આયોગ દ્વારા પ્રવસદ્ધ કરવામાાં આવેલ જાિરેાત ક્રમાાંક ૪૪/૨૦૧૮-૧૯, આચાયક, ગ જરાત કૌર્લ્ય તાલીમ સેવા, 
વગક-૨ ની ભરતી અન્વયે અરજી ચકાસણીને પાત્ર ૩૪૬ ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી તા. ૧૩/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ 
પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવેલ િતી. ભરતી વનયમો અને જાિરેાતની જોગવાઇઓ મ જબ ઓનલાઇન અરજી ચકાસણી 
બાદ રૂબરૂ મ લાકાત માટે અપાત્ર ક લ ૩૯ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના સાંક્ષિપ્ત કારણની વવગતો દર્ાકવત  ાં પત્રક :- 
 

ક્રમ બેઠક નાંબર રૂબરૂ મ લાકાત માટે અપાત્રતા અંગે કારણ 
1 101000123 વનયત રૈ્િક્ષણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 

2 101000219 
ઉમેદવારે વનયત સમયમયાકદામાાં જાિરેાતની જોગવાઇ મ જબ વનયત થયેલ 

પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો મોકલેલ નથી.  
3 101000250 વનયત પ્રકારનો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
4 101000438 વનયત પ્રકારનો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
5 101000607 વનયત રૈ્િક્ષણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
6 101000835 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 

7 101000874 
ઉમેદવારે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો વનયત સમયમયાકદામાાં ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ 

નથી.  

8 101000895 
ઉમેદવારે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો વનયત સમયમયાકદામાાં ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ 

નથી.  
9 101001016 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
10 101001231 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
11 101001534 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
12 101001963 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
13 101002169 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
14 101002656 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 

15 101002788 
ઉમેદવારે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો વનયત સમયમયાકદામાાં ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ 

નથી.  

16 101002830 
ઉમેદવારે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો વનયત સમયમયાકદામાાં ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ 

નથી.  
17 101002854 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
18 101003121 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
19 101003487 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 

20 101003550 
ઉમેદવારે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો વનયત સમયમયાકદામાાં ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ 

નથી.  
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21 101003564 વનયત પ્રકારનો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
22 101004101 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
23 101004445 વનયત પ્રકારનો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
24 101004455 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 

25 101004494 
ઉમેદવારે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો વનયત સમયમયાકદામાાં ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ 

નથી.  
26 101004589 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
27 101005318 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 

28 101005427 
ઉમેદવારે વનયત સમયમયાકદામાાં જાિરેાતની જોગવાઇ મ જબ વનયત થયેલ 

પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો મોકલેલ નથી. 
29 101005928 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
30 101006094 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
31 101006123 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
32 101006218 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
33 101006269 વનયત પ્રકારનો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
34 101006554 વનયત પ્રકારનો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
35 101006629 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 

36 101006678 
ઉમેદવારે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો વનયત સમયમયાકદામાાં ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ 

નથી.  

37 101006948 
ઉમેદવારે જરૂરી પ્રમાણપત્રો/દસ્તાવેજો વનયત સમયમયાકદામાાં ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ 

નથી.  
38 101007177 વનયત પ્રકારનો અન ભવ ધરાવતા નથી. 
39 101007189 વનયત પ્રકારનો પ રતો અન ભવ ધરાવતા નથી. 

 

* નોંધ :  અપાત્રની યાદી પ્રસસદ્ધ થયા બાદ ખટૂતા પ્રમાણપત્રો/અરજીપત્રક સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 

                                                                                                          Sd/-                                                                                                                                      

                                                                                               (રાજેન્રવસિંિ રાઠોડ)                   
સ્થળ : ગાાંધીનગર                                                                                         નાયબ સક્ષચવ 
તા. ૧૬/૦૫/૨૦૧૯                                                                                ગ જરાત જાિરે સેવા આયોગ 

 

 

 


