
GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION

SR NO. ROLL NO. REMARKS (અપાત્ર થવાના કારણ)
1 101001760 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
2 101003772 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
3 101006868 અરજી કરવાની આખરી તારીખના રોજ પદવી પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી.
4 101007237 જન્મ તારીખના પરુાવા તરીકે એસએસસીઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી
5 101009017 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
6 101010001 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
7 101011944 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
8 101015239 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
9 101015462 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.

10 101015520 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
11 101017274 અરજી કરવાની આખરી તારીખના રોજ પદવી પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી.
12 101018582 જન્મ તારીખના પરુાવા તરીકે એસએસસીઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી
13 101019571 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
14 101021029 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
15 101024351 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
16 101026924 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
17 101033322 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
18 101037964 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
19 101038544 અરજી કરવાની આખરી તારીખના રોજ પદવી પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી.
20 101039988 શારીરરક અશક્તતાનુાં પ્રમાણપત્ર નનયત નમનૂામાાં રજૂ કરેલ નથી. 
21 101043073 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
22 101045103 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
23 104060297 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
24 105065533 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
25 106072672 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
26 106075659 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
27 106080022 નનયત સમયિાળાનુાં નોન-ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.
28 106080685 જન્મ તારીખના પરુાવા તરીકે એસએસસીઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી
29 106082132 નનયત સમયિાળાનુાં નોન-ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.
30 106082682 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
31 107084460 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
32 107087959 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
33 107099972 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.

ગુજરાત વહીવટી સેવા વગગ-૧, ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગગ-૧ અને ૨ તથા ગુજરાત નગરપાલિકા મુખ્ય 

અલિકારી સેવા વગગ-૨ (જા.ક્ર.-૪૦/૨૦૧૮-૧૯) ના ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણીને અંતે િેલિત મુખ્ય 

પરીક્ષા માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની અપાત્રતાની કારણ સહહતની યાદી



34 108102950 નનયત સમયિાળાનુાં નોન-ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી.
35 110110620 નનયત વય મયાાદા કરતા વધ ુવયના છે.

36 112117433 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
37 113125254 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
38 113127191 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
39 113127568 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
40 113128975 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
41 113129977 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
42 113130765 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
43 113130902 જન્મ તારીખના પરુાવા તરીકે એસએસસીઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી
44 113136393 જાહરેાતમાાં નનરદિષ્ટ કયાા પ્રમાણેની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા નથી. 
45 113136954 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
46 115147510 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
47 115152356 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
48 116162317 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
49 117168016 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
50 117168530 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
51 117169967 જન્મ તારીખના પરુાવા તરીકે એસએસસીઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી
52 118173684 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
53 118175767 જન્મ તારીખના પરુાવા તરીકે એસએસસીઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી
54 118176138 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
55 118184623 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
56 118188594 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
57 118188624 જન્મ તારીખના પરુાવા તરીકે એસએસસીઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી
58 124220322 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
59 125222551 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
60 126223199 શારીરરક અશક્તતાનુાં પ્રમાણપત્ર નનયત નમનૂામાાં રજૂ કરેલ નથી. 
61 126229185 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
62 126229608 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
63 126231222 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
64 126231543 શારીરરક અશક્તતાનુાં પ્રમાણપત્ર નનયત નમનૂામાાં રજૂ કરેલ નથી. 
65 126232111 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
66 126234484 જન્મ તારીખના પરુાવા તરીકે એસએસસીઇ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી
67 126235486 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
68 126236171 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
69 126239426 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
70 127241810 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
71 127246217 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
72 128252400 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
73 128255178 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
74 128255581 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
75 128258786 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
76 128259952 અરજી કરવાની આખરી તારીખના રોજ પદવી પરીક્ષા પાસ કરેલ નથી.
77 128261241 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
78 128264391 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
79 128265472 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
80 128265564 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.



81 129276259 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
82 130279410 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
83 130279925 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
84 130282953 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.
85 131283527 અરજી પત્રક તથા આનષુાાંગિક દસ્તાવેજો મળેલ નથી.

                                                         Sd/-

                                                          ( J. H. Vaishnav)

Date: 10-05-2019                                                            Deputy Secretary

Gandhinagar                                                             Gujarat Public Service Commission


