
અનુ. ક્રમ બેઠક ક્રમ કારણ

1 101000062 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

2 101000464 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

3 101000864 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

4 101001258 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

5 101001474 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

6 101003314 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

7 101003344 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

8 101003484 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

9 101003919 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

10 101003996 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

11 101004654 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

12 101005074 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

13 101005098 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

14 101005237 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

15 101005517 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

16 101005925 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

17 101006015 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

18 101006265 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

19 101006494 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

20 101007884 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

21 101008503 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

22 101008854 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

23 101008948 જન્મતારીખ ુરાળાાં અાંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણત્ર રજૂ કરે નથી.

24 101010507 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

25 101010669 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

26 101010762 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

27 101011319 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

28 101011444 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

29 101011813 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

30 101012146 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

31 101012801 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
પરરકે્ષત્ર વન અધિકારી, વગગ-૨ (જા.ક્ર.-૨૪/૨૦૨૦-૨૧) ના ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને અંતે મુખ્ય

પરીક્ષા માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાની કારણ સરહતની યાદી



32 101014076 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

33 101014738 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

34 101015563 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

35 101015648 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

36 102016466 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

37 102017589 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

38 102018566 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

39 102018686 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

40 102018993 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

41 102021013 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

42 103023587 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

43 103025127 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

44 103025625 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

45 103030779 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

46 103031263 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

47 103033141 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

48 103034455 જન્મતારીખ ુરાળાાં અાંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણત્ર રજૂ કરે નથી.

49 103034816 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

50 104035339 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

51 104036799 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

52 104038108 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

53 104038661 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

54 104040107 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

55 104040296 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

56 104041245 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

57 104042347 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

58 104042836 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

59 104043138 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

60 104043790 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

61 104044123 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

62 104044325 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

63 104044998 નનયત સમયગાલાનુાં નરનષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરે નથી.

64 104045733 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

65 104046955 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

66 105048609 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

67 105048842 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

68 105052819 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

69 106053556 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

70 106054273 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

71 106060931 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

72 106060988 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.



73 106061711 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

74 106061930 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

75 106062257 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

76 106062328 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

77 106063648 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

78 106064277 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

79 107064945 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

80 107067180 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

81 107067848 નનયત ૈક્ષનણક ાયકાત ધરાળતા નથી.

82 107071043 જન્મતારીખ ુરાળાાં અાંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણત્ર રજૂ કરે નથી.

83 107071525 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

84 107074888 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

                                                            સહી/-

                                                           (અરધવંદ વોરા)

ગાંિીનગર                                                           સેક્શન અધિકારી

તારીખ : ૦૩/૧૨/૨૦૨૧                                                           ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

નોંિ: અપાત્ર ઉમેદવારો આ બાબતે જો કોઇ રજૂઆત કરવા માંગતા હોય તો તેમણે તા. ૦૮/૧૨/૨૦૨૧ સુિીમાં આયોગની કચેરી ખાતે રૂબરૂ રજૂઆત કરવાની રહેશ.ે 

ત્યારબાદ કરવામાં આવેી કોઇ રજૂઆત ધ્યાને ેવામાં આવશે નરહ.

રૂબરૂ મુાકાતને ાત્ર ઉમેદળારોની આખરી યાદી પ્રનસધ્ધ થયા બાદ રૂબરૂ મુાકાત સમય ેાત્ર ઉમેદળારોના અસ 

પ્રમાણત્રોની ુન: ચકાસણી કરળામાાં આળે અને રૂબરૂ મુાકાત માટે પ્રળે આ ચકાસણીન ેઆધીન રહેે.


