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અનુ.ં 
ન.ં 

બેઠક ન.ં M / F જાવત રૂ.મુ. માટે અપાત્રતા અંગેની વિગત 

૧ 101000094 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૨ 101000232 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૩ 101000239 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૪ 101000278 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૫ 101000312 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૬ 101000350 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૭ 101000428 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૮ 101000282 F GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૯ 101000334 F GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૧૦ 101000038 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૧૧ 101000147 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૧૨ 101000177 F SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૧૩ 101000240 F SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૧૪ 101000303 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૧૫ 101000331 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૧૬ 101000496 M ST ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 

૧૭ 101000025 M GEN 
ઉમેદિારે અરજીપત્રક રજુ કરેલ ન હોિાથી ઉમેદિારી 

રદ. 
૧૮ 101000048 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૧૯ 101000142 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૨૦ 101000197 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૨૧ 101000228 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૨૨ 101000486 M GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 

    

 
 
 



 
નોંધ:- અપાત્રની યાદી પ્રવસદ્ધ થયા બાદ ખટૂતા પ્રમાણપત્રો/અરજીપત્રક સ્િીકારિામાં આિશે નહી. 
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તારીખ :- ૦૫/૦૬/૨૦૧૮                                                            ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ                                                                                
 

૨૩ 101000058 F GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૨૪ 101000187 F GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૨૫ 101000203 F GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૨૬ 101000210 F GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 

૨૭ 101000443 F GEN 
ઉમેદિારે અરજીપત્રક  રજુ કરેલ ન હોિાથી ઉમેદિારી 

રદ. 
૨૮ 101000469 F GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૨૯ 101000079 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૩૦ 101000163 F SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૩૧ 101000165 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૩૨ 101000196 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૩૩ 101000216 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૩૪ 101000255 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૩૫ 101000386 F SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૩૬ 101000451 M SEBC ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 
૩૭ 101000065 F GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 

૩૮ 101000128 F GEN 
ઉમેદિારે અરજીપત્રક  રજુ કરેલ ન હોિાથી ઉમેદિારી 

રદ. 

૩૯ 101000213 F GEN ઉમેદિાર વનયત અનભુિ ધરાિતા નથી. 


