
અનુ. ક્રમ બેઠક ક્રમ કારણ

1 101000706 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

2 101003455 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

3 101003760 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

4 101004544 નનયત સમયગાળાન ાં EWS certificate રજૂ કરેલ નથી.

5 101004855 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

6 101007497 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

7 101009360 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

8 101009895 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

9 101010261 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

10 101011879 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

11 101012821 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

12 101014324 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

13 101014947 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

14 101016039 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

15 101016375 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

16 101016542 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

17 101016983 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

18 101017564 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

19 101019314 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

20 101019325 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

21 101019505 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

22 101023067 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

23 101023477 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

24 101025140 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

25 101025576 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

26 101026026 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

27 101026047 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

28 101027329 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

29 101028188 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

30 101028508 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

31 101028869 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

32 101029678 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

33 101031318 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

34 101031590 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

35 102035431 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

36 102035566 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

37 102037161 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

38 103039142 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

39 103039222 નનયત સમયગાળાન ાં EWS certificate રજૂ કરેલ નથી.

40 104041901 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

41 104042441 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

42 104043242 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

43 104043474 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

44 105047440 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

45 105047470 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.-૨૬/૨૦૨૦-૨૧) ના ઉમેદવારોની 

અરજી ચકાસણીને અંતે મુખ્ય પરીક્ષા માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાની કારણ સહહતની યાદી



46 105048237 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

47 106050090 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

48 106050965 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

49 106052640 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

50 106052835 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

51 106053342 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

52 106053391 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

53 106054943 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

54 106055185 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

55 106055488 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

56 106058199 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

57 107062450 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

58 107063044 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

59 107063535 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

60 107065138 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

61 107067206 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

62 107068430 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

63 107070113 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

64 107072682 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

65 108074591 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

66 108074958 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

67 109076570 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

68 109077240 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

69 109078229 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

70 109078340 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

71 110081209 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

72 112086815 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

73 112086890 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

74 113087511 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

75 113088601 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

76 113088636 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

77 113089884 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર તથા શૈક્ષનણક લાયકાત માટે ડીગ્રી સટી. રજૂ કરેલ નથી.

78 113091825 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

79 113092902 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

80 113093303 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

81 113094004 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

82 113095059 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

83 113095834 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

84 113096269 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

85 113096815  Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલી નથી.

86 113097548 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

87 113097920 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

88 113098071 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

89 113098470 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

90 113098581 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

91 113099039 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

92 113099608 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

93 113099763 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

94 113099766 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

95 113100476 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

96 113101076 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

97 113102100 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

98 114103055 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

99 114103223 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

100 114104034 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

101 115108050 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

102 115111731 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.



103 115113613 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

104 115114116 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

105 115115086 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

106 115115867 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

107 115116115 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

108 116117452 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

109 116120163 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

110 116120284 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

111 116120479 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

112 117121664 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

113 117123974 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

114 117124621 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

115 118126241 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

116 118128999 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

117 118131855 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

118 118132752 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

119 118134066 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

120 118134403 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

121 120140265 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

122 120140769 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

123 120141152 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

124 121143406 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

125 122143817 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

126 122147997 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

127 122148021 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

128 122148163 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

129 122148171 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

130 124153261 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

131 124153590 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

132 124153636 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

133 124155769 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

134 124157126 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

135 124157411 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

136 125159340 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

137 125159478 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

138 126161729 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

139 126162476 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

140 126162730 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

141 126164855 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

142 126165419 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

143 126166113 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

144 126166173 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

145 126166776 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

146 126167033 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

147 126167740 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

148 126169044 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

149 126169176 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

150 126170970 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

151 126171084 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

152 127172607 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

153 127174869 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

154 127175473 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

155 127177296 નનયત શૈક્ષનણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

156 128178936 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

157 128179990 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.



158 128182669 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

159 128182722 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

160 128182837 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

161 128184753 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

162 128185620 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

163 128185704 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

164 128186264 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

165 128187009 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

166 128188496 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

167 128191036 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

168 128191681 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

169 128192265 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

170 129193637 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

171 129197789 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

172 129197808 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

173 130203166 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

174 131206792 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

175 131207427 ઉમેદવારે જન્મ તારીખના પૂરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

176 131207601 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

177 131207639 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

178 132213237 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

179 132215688 નનયત સમયગાળાન ાં નોન ક્રિનમલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

                                                                                                     સહી/-

                                                                                                   (એક. કે. ઠાકર)

ગાાંધીનગર                                                                                                    સાંય ક્ત સનિવ

તારીખ : ૧૨/૧૧/૨૦૨૧                                                                                                    ગ જરાત જાહેર સેવા આયોગ

નોંિ-૩ :  અપાત્ર ઉમેદવારો આ બાબતે જો કોઇ રજૂઆત કરવા માંગતા હોય તો તેમણે તા-૧૭/૧૧/૨૦૨૧ સુિીમાં આયોગ ખાતે રજૂઆત કરવાની રહેશ.ે ઉમેદવારો આ 

બાબતે so-ex-gpsc@gujarat.gov.in પર તા-૧૭/૧૧/૨૦૨૧ સુિી ઇ-મેઇિથી રજૂઆત કરી શકશ.ે ત્યાર બાદ કરવામાં આવેિી કોઇ રજૂઆત ધ્યાને િેવામાં 

આવશે નહહ.

નોંિ-૨ : સામાલજક ન્યાય અને અલિકાહરતા લવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ, તા. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મુજબ તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી 

તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરલમયાન ઇસ્યુ કરવામાં આવેિ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ નહહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non 

Creamy Layer Certificate)ની વિારેિ અવલિનો િાભ િેવા લનયત નમૂનામાં બાહેિરી આયોગને રજૂ કરવાની રહે છે.  આયોગ દ્વારા આવી બાહેિરી રજૂ ન કરેિ 

ઉમેદવારોને શરતી પાત્ર ગણેિ છે. આવા ઉમેદવારો જો રૂબરો મુિાકાત માટે પાત્ર થાય તો તેઓએ રૂબરૂ મુિાકાત સમયે બાહેિરી ફરજીયાત રજૂ કરવાની રહેશ.ે બાહેિરી લવના 

રૂબરૂ મુિાકાત માટે પ્રવેશ મળશે નહી. જેની ખાસ નોંિ િેવી.

નોંિ-૧ :  સામાલજક ન્યાય અને અલિકારીતા લવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: ઇડબલ્યુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મુજબતા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ 

થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુિી ઇસ્યુ થયેિ EWS પ્રમાણપત્રની વિારેિ અવલિનો િાભ િેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુટંુબની આવકમાં વિારો થયો નથી અને રાજ્ય સરકારના 

અનામતના હેતુ માટે નક્કી થયેિ પાત્રતાના માપદંડ મુજબ િાયક ઠરે છે તેવી બાહેંિરી આપવાની રહે છે. આયોગ દ્વારા આવી બાહેિરી રજૂ ન કરેિ ઉમેદવારોને શરતી પાત્ર ગણેિ 

છે. આવા ઉમેદવારો જો રૂબરૂ મુિાકાત માટે પાત્ર થાય તો તેઓએ રૂબરૂ મુિાકાત સમયે બાહેિરી ફરજીયાત રજૂ કરવાની રહેશ.ે બાહેિરી લવના રૂબરૂ મુિાકાત માટે પ્રવેશ મળશે 

નહી. જેની ખાસ નોંિ િેવી.


