
 
 

 

 

 

 

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

અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાના ર્ારણ સહહતની યાદી 

આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ િામાન્ય વહિવટ સવભાગ િઠેળની િશંોધન અસધકારી, વગગ-૨ 
(જા.ક્ર:૧૬/૨૦૨૦-૨૧) અન્વયે અરજી ચકાિણી માટે પાત્ર કુલ=૪૧૩ ઉમેદવારની યાદી    
તા.૦૬-૦૭-૨૦૨૨ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરવામા ં આવેલ િતી. જેની અરજી ચકાિણીને અંતે રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારની યાદી નીચે મજુબ છે. 
 

ક્રમ બેઠક ક્રમ ાંક અપ ત્રત ન ાં ક રણ 
1 101000112 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
2 101000202 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
3 101000428 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
4 101000675 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

5 101000694 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
6 101000711 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
7 101000893 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

8 101000945 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
9 101000993 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
10 101001139 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
11 101001208 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
12 101001211 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
13 101001256 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
14 101001266 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

15 101001318 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 



 
 

16 101001341 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
17 101001418 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
18 101001562 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

19 101001639 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
20 101001658 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
21 101001681 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
22 101001820 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
23 101001924 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
24 101002021 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
25 101002052 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
26 101002150 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
27 101002172 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
28 101002264 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
29 101002334 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
30 101002506 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
31 101002580 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
32 101002658 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
33 101002743 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
34 101002935 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

35 101003110 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
36 101003209 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
37 101003385 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
38 101003435 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
39 101003444 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
40 101003519 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
41 101003521 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

42 101003590 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
43 101003663 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
44 101003739 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 



 
 

45 101003775 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

46 101003785 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

47 101003788 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
48 101003862 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
49 101004062 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
50 101004166 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
51 101004201 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

52 101004231 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
53 101004346 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
54 101004381 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
55 101004391 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
56 101004429 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
57 101004515 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

58 101004561 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
59 101004563 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

60 101004761 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
61 101004838 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ સનયત િમય મયાગદામા ંઅપલોડ કરેલ નથી. 

62 101004906 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
63 101004995 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 
64 101005104 સનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

નોંધ: અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાિરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇપણ ઉમેદવારના અરજીપત્રક 
કે પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામા ં આવશે નિી. આ િદંભે હદન-૭મા ં ઇ-મેઇલ દ્વારા અથવા રૂબરૂમા ં
લેણિત રજૂઆત કરી શકાશે.   

સ્થળ: ગાધંીનગર            િિી/- 
તારીિ: ૨૪-૦૩-૨૦૨૩                                 (નિીમ મોદન) 

નાયબ િણચવ 
ગજુરાત જાિરે િેવા આયોગ  


