
અન.ુ ક્રમ બેઠક ક્રમ કારણ
1 101001610 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

2 101002702 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

3 101005454 નનયત સમયગાળાન ાં પરરનિષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી.

4 101008388 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

5 101010422 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

6 101010965 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

7 101013225 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

8 101014123 ઉમેદવારે નામમાાં ફેરફાર બાબતે પ્રમાણપત્ર/ દસ્તાવેજ રજૂ કરેલ નથી.

9 101017310 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

10 101019293 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

11 101020593 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

12 101022423 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

13 101022483 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

14 101027567 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

15 102031466 નનયત િૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

16 102031581 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

17 106040987 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

18 106042121 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

19 106043101 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

20 106043722 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

21 106044377 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

22 106046587 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

23 106047018 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

24 106047562 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

25 106048898 નનયત િૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

26 107057761 નનયત િૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

27 107058721 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

28 108061022 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

29 109061402 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

30 110066297 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

31 113072083 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

32 113073009 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

33 113073954 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

34 113076459 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

35 113076846 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

36 113079290 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

37 113082253 જન્મતારીખ પ રાવા અાંગેન ાં S.S.C.E પ્રમાણપત્ર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

38 114083871 નનયત િૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

39 114086527 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

40 115089766 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

41 115091960 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
ગુજરાત વહીવટી સેવા વગગ-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગગ-૧ અને વગગ-૨ તથા ગુજરાત નગરપાલિકા મુખ્ય

અલિકારી સેવા વગગ-૨ (જા.ક્ર.-૧૦/૨૦૧૯-૨૦) ના ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને અંતે મુખ્ય

પરીક્ષા માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાની કારણ સહહતની યાદી



42 115092890 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

43 115093991 ઉમેદવારે SSCE પ્રમાણપત્ર અને પદવી પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

44 118101389 જન્મતારીખ પ રાવા અાંગેન ાં S.S.C.E પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

45 118103438 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

46 118105238 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

47 118105336 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

48 118106786 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

49 118107001 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

50 121112802 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

51 123118663 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

52 123119047 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

53 123119539 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

54 125125286 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

55 126126061 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

56 126129264 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

57 126129892 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

58 126131715 ઉમેદવારે રજૂ કરેલ EWS પ્રમાણપત્ર માન્ય પ્રકારન ાં નથી.

59 126133903 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

60 126135186 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

61 127139975 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

62 128143813 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

63 128144439 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

64 128145323 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

65 128145362 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

66 128148334 ઉમેદવારે રજૂ કરેલ EWS પ્રમાણપત્ર માન્ય પ્રકારન ાં નથી.

67 128150408 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

68 128150682 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

69 129152710 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

70 129155257 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

71 131161476 નનયત િૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

72 131165377 ઉમેદવારે રજૂ કરેલ પરરનિષ્ટ-૪ (NCLC) પ્રમાણપત્ર માન્ય પ્રકારન ાં નથી.

73 106041572 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

74 107054599 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

75 107057353 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

76 113083030 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

77 116096652 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

78 124120887 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

                                                            સહી/-

                                                           (અરનવાંદ વોરા)

ગાાંધીનગર                                                           સેક્િન અનધકારી

તારીખ : ૦૮/૦૬/૨૦૨૧                                                           ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ

નોંિ: અપાત્ર ઉમેદવારો આ બાબતે જો કોઇ રજૂઆત કરવા માંગતા હોય તો તેમણે સાત કામકાજના હદવસોમાં આયોગને રજૂઆત 

કરવાની રહેશ.ે ત્યાર બાદ કરવામાં આવેિી કોઇ રજૂઆત ધ્યાને િેવામાં આવશે નહહ.


