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ક્રમ બેઠક ક્રમ કારણ

1 101000043 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
2 101000047 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
3 101000078 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
4 101000079 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
5 101000087 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
6 101000268 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
7 101000307 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
8 101000331 ભરતી નનયમ અનસુારનો પરુતો અનભવુ ધરાવતા નથી.
9 101000422 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

10 101000435 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
11 101000495 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
12 101000503 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
13 101000541 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
14 101000558 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
15 101000566 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
16 101000690 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
17 101000872 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
18 101000978 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
19 101001145 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
20 101001188 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
21 101001222 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
22 101001270 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
23 101001324 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
24 101001354 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
25 101001408 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
26 101001417 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
27 101001418 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
28 101001478 ભરતી નનયમ અનસુારનો પરુતો અનભવુ ધરાવતા નથી.
29 101001479 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
30 101001515 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
31 101001521 ભરતી નનયમ અનસુારનો પરુતો અનભવુ ધરાવતા નથી.

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
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32 101001607 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
33 101001646 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
34 101001870 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
35 101001877 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
36 101002057 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
37 101002117 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
38 101002173 ભરતી નનયમ અનસુારનો  અનભવુ ધરાવતા નથી.
39 101002246 નનયત શૈક્ષણણક ાયકાત ધરાવતા નથી.
40 101002356 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
41 101002403 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
42 101002466 ભરતી નનયમ અનસુારનો પરુતો અનભવુ ધરાવતા નથી.
43 101002522 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
44 101002559 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
45 101002578 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
46 101002645 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
47 101002718 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
48 101002807 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
49 101002810 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
50 101002951 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
51 101003004 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
52 101003031 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
53 101003051 ભરતી નનયમ અનસુારનો અનભવુ ધરાવતા નથી.
54 101003053 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.
55 101003118 Online જરૂરી પ્રમાણત્રોની નક નનયત સમય મયાાદામાાં અોડ કરે નથી.

                                                                                      સહી/-

                                                                                     (વંદના પટે)

ગાંિીનગર                                                                                      સેક્શન અધિકારી

તારીખ : ૦૩/૦૧/૨૦૨૩                                                                                       ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

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

રહેશે. ત્યાર બાદ કરવામાં આવેી કોઇ રજૂઆત ધ્યાને ેવામાં આવશે નહહ.


