
 
 

 

 

 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહહતની યાદી 

આયોગ દ્વારા પ્રસસદ્ધ સામાન્ય વહીવટ સવભાગ હસ્તર્ની નાયબ સનયામર્, વગક-૧, ગુજરાત 

આાંર્ડાર્ીય સેવા (જા.ક્ર: ૨૬/૨૦૨૧-૨૨) અન્વય ે અરજી ચર્ાસણી માટે પાત્ર રુ્લ = ૭૧ ઉમેદવારોની યાદી             

તા.૨૧-૦૭-૨૦૨૨ના રોજ પ્રસસદ્ધ ર્રવામાાં આવેલ હતી. જનેી અરજી ચર્ાસણીને અાંત ે રૂબરૂ મુલાર્ાત માટે 

અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી નીચે મુજબ છે.  
ક્રમ બેઠક ક્રમાાંક અપાત્રતાનુાં કારણ 

1 101000010 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

2 101000052 ભરતી સનયમ અનુસારની શકૈ્ષસણર્ લાયર્ાત અન ેપૂરતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

3 101000053 ભરતી સનયમ અનુસારનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

4 101000061 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 

5 101000080 ભરતી સનયમ અનુસારનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

6 101000082 ઉમેદવાર સનયત શૈક્ષસણર્ લાયર્ાત મેળવ્યા બાદનો પૂરતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

7 101000085 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

8 101000089 ભરતી સનયમ અનુસારનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

9 101000094 ભરતી સનયમ અનુસારનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

10 101000108 ઉમેદવાર સનયત શૈક્ષસણર્ લાયર્ાત મેળવ્યા બાદનો પૂરતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

11 101000112 ભરતી સનયમ અનુસારની શકૈ્ષસણર્ લાયર્ાત અન ેપૂરતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

12 101000114 ભરતી સનયમ અનુસારનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

13 101000115 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

14 101000117 ભરતી સનયમ અનુસારનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

15 101000130 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

16 101000134 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

17 101000155 સનયત શૈક્ષસણર્ લાયર્ાત ધરાવતા નથી. 

18 101000182 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નર્લ સનયત સમય મયાકદામાાં અપલોડ ર્રેલ નથી. 

19 101000204 ભરતી સનયમ અનુસારની શકૈ્ષસણર્ લાયર્ાત અન ેપૂરતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

20 101000218 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

21 101000228 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

22 101000229 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 



 
 

ક્રમ બેઠક ક્રમાાંક અપાત્રતાનુાં કારણ 

23 101000244 ભરતી સનયમ અનુસારનો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

24 101000245 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

25 101000256 ઉમેદવાર સનયત શૈક્ષસણર્ લાયર્ાત મેળવ્યા બાદનો પૂરતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

26 101000309 ભરતી સનયમ અનુસારનો પરૂતો અનુભવ ધરાવતા નથી. 

નોંધ: આ સાંદભ ે દદન-૭માાં ઈ-મેઈલ દ્વારા અથવા રૂબરૂમાાં લેસિત રજૂઆત ર્રી શર્ાશે. તેમજ અપાત્ર 

ઉમેદવારોની યાદી જાહેર ર્યાક બાદ આયોગ દ્વારા ર્ોઇપણ ઉમેદવારના નવા અરજીપત્રર્ રે્ પ્રમાણપત્રો 

સ્વીર્ારવામાાં આવશ ેનહી. 
સ્થળ: ગાાંધીનગર 
તારીિ: ૨૦-૧૨-૨૦૨૨ 

સહી/- 
(નસીમ મોદન) 
નાયબ સસચવ 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
 


