
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION

Sr NO. Roll NO. Reason 

1 101000716
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

2 101001112
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

3 101001645
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

4 101002113
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

5 101002218 ઉમેદવાર નિયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

6 101002262
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

7 101002680
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

8 101002727
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

9 101002764
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

10 101003291
ઉમેદવારે જન્મ તારીખ દશાાવત ુSSCE પ્રમાણપત્ર તથા નિયત િમિુામાાં PH પ્રમાણપત્ર આ માટેિા 
પોટાલ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

11 101003969
ઉમેદવારે સ્િાતકિી માકાશીટ અિે સ્િાતકનુાં ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર નિયત સમય મયાાદામાાં આ માટેિા 
પોટાલ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

12 101004663
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

13 101004794
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

14 101004849
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

15 101004977
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

16 101005202
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

17 101005595
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

18 101005645
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

19 101005651
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

20 101006264
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

ગુજરાતી  સ્ટેનોગ્રાફર (ગે્રડ-૧), વગગ-૨ (જા.ક્ર.-૦૮/૨૦૧૯-૨૦) ની લઘુલલલિ િરીક્ષામાાં (એલીમીનેશન રાઉન્ડ) સફળ રહેલ 

ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને અાંતે મુખ્ય િરીક્ષા માટે અિાત્ર ઉમેદવારોની અિાત્રતાના કારણ સહહતની યાદી



21 101006700
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

22 101006727
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

23 101007079
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

24 101007098
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

25 101007120
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

26 101007176
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

27 101007586 ઉમેદવાર નિયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

28 101007775
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

29 101008162
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

30 101008216
ઉમેદવારે નિયત સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેિા પોટાલ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

31 101008885 ઉમેદવાર નિયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા િથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

                                                                                                                                                                                                DEPUTY SECRETARY

                                                                                                                                                                                             GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

GANDHINAGAR                                                                                                                                                                                       Sd/-                       

                               DATE:- 28/05/2021                                                                                                                                                                      (SHABBIR DAUDKARIM)                                    

નોંધ: અપાત્ર ઉમેદવારો આ બાબતે જો કોઇ રજૂઆત કરવા માાંગતા હોય તો તેમણે સાત કામકાજના દદવસોમાાં આયોગને 

રજૂઆત કરવાની રહશેે. ત્યાર બાદ કરવામાાં આવેલી કોઇ રજૂઆત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નદહ.


