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Sr NO. Roll NO. Reason 

1 101000015
ઉમેદવારે સ્નાતકની માકકશીટ અને સ્નાતકન ું ડીગ્રી પ્રમાણપત્ર નનયત સમય મયાકદામાું આ માટેના 
પોટકલ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ પર અપલોડ કરેલ નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

2 101000659
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

3 101001029
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

4 101001109
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

5 101001261
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

6 101001805 ઉમેદવાર નનયત શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

7 101003099
ઉમેદવારનો સા.વ.નવ ના તા.૧૭/૦૬/૨૦૧ ૩  ના ઠરાવથી નનયત થયેલ નવકલાુંગતાની કેટેગરીમાું 
સમાવેશ થતો નથી. આથી ઉમેદવારી રદ કરેલ છે.

8 101003170
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

9 101003216
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

10 101003298
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

11 101003553
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

12 101004363
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

13 101005623
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

14 101005627
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

15 101005693
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

16 101005864
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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

17 101006367
ઉમેદવારે નનયત સમય મયાકદામાું જરૂરી પ્રમાણપત્રો આ માટેના પોટકલ https://gpsc-

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


