
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION

Sr NO. Roll NO. Reason 

1 101001700 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

2 101005102 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

3 101008467 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

4 101009609 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

5 101016369 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

6 101019198 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

7 101019390 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

8 101028483 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

9 101037840 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

10 101046477 ઉમેદવાર મખુ્ય પરીક્ષામાાં ગેરહાજર

11 101050454 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

12 101052795 ઉમેદવારનો સા.વ.નવ ના તા.૨૦/૧/૨૦૧૫ ના ઠરાવથી નનયત થયેલ નવકલાાંગતની કેટેગરીમાાં સમાવેશ થતો નથી.

13 102061911 નનયત સમયગાળાનુાં પરરનશષ્ટ-૪ (NCLC) રજૂ કરેલ નથી.

14 103064263 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

15 103067980 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

16 104070164 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

17 104070853 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

18 104072794 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

19 104075098 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

20 105079854 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

21 106084017 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

22 106089596 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

23 106090440 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

24 106091054 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

25 106091707 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

26 106099622 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

27 107100987 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

28 107105327 ઉમેદવારે સ્નાતકન ુડીગ્રી પ્ર.પત્ર તથા માકાશીટ સવુાચ્ય નકલ અપલોડ કરેલ નથી.

29 107113459 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

30 107119297 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

31 107119462 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

32 107120635 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

33 108128919 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

34 108129185 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

 નાયબ સેકશન અધિકારી અને નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-૩ (જા.ક્ર.-૫૫/૨૦૧૮-૧૯) ના ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને અંતે લેધિત મુખ્ય 

પરીક્ષા માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહિતની યાદી



35 110138276 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

36 112148180 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

37 113153395 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

38 113154034 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

39 113158639 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

40 113161305 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

41 113162690 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

42 113163573 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

43 113168636 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

44 113169223 ઉમેદવારે સ્નાતકની માકાશીટ અને સ્નાતકન ુડીગ્રી પ્ર.પત્ર નનયત સમયમયાાદામાાં રજુ કરેલ નથી

45 113169262 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

46 113170714 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

47 113174321 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

48 113174569 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

49 114175909 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

50 115183824 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

51 115186295 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

52 115188114 ઉમેદવાર મખુ્ય પરીક્ષામાાં ગેરહાજર

53 115189924 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

54 115190058 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

55 115202185 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

56 116205421 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

57 116206871 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

58 117214089 ઉમેદવાર મખુ્ય પરીક્ષામાાં ગેરહાજર

59 118217591 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

60 118219145 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

61 118222245 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

62 118226200 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

63 118227589 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

64 118227680 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

65 118229044 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

66 118233916 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

67 119239662 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

68 119243840 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

69 120247132 નનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી.

70 122255355 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

71 123262917 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

72 124269000 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

73 125278936 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

74 125279176 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

75 125280106 ઉમેદવાર મખુ્ય પરીક્ષામાાં ગેરહાજર



76 126288121 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

77 126293405 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

78 126298522 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

79 126298863 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

80 126299991 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

81 126300196 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

82 127302460 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

83 127302712 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

84 127305211 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

85 127306275 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

86 127314022 ઉમેદવાર મખુ્ય પરીક્ષામાાં ગેરહાજર

87 128316387 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

88 128319333 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

89 128320409 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

90 128322798 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

91 128326962 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

92 128330087 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

93 129341874 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

94 129342468 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

95 129343151 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

96 129343965 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

97 129344591 નનયત નમનૂાનુાં જાનત પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

98 130349943 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

99 131365466 Online જરૂરી પ્રમાણપત્રોની નકલ નનયત સમય મયાાદામાાં અપલોડ કરેલ નથી.

100 132370201 જન્મતારીખ પરુાવાાં અંગેનુાં S.S.C.E (Credit) પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.

101 102057271 ઉમેદવારે સ્નાતકનુાં પ્ર.પત્ર નનયત સમયમયાાદામાાં રજુ કરેલ નથી
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