
આયોગની જાહેરાત ક્રમાાંક: -  ૩૨/૨૦૧૬-૧૭, બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વવભાગ  હસ્તકની  સહાયક મોટર વાહન નનરરક્ષક  વગગ-૩ ની 

જ્ગ્યાએ ભરતી સંબંધમાં તા. ૨૪-૧૨-૨૦૧૬ના રોજ લેવાયેલ લેવિત કસોટીના તા. ૦૬-૦૫-૨૦૧૭ના રોજ પ્રવસધ્ધ થયેલ કામચલાઉ 

પરરણામ મુજબ થયેલ અરજી ચકાસણી તેમજ તા: ૦૫-૧૦-૨૦૧૭ થી ૧૧-૧૦-૨૦૧૭ દરમ્યાન આયોગ ભવન િાતે થયેલ શારીરરક 

પરરક્ષણ મુજબ અને ૫૦ ઉમેદવારોએ એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત િેંચતા તેઓની ઉમેદવારી રદ કરતા ઉમેદવારોની યાદીમાં સમાવવષ્ટ  

૧૬૧ ઉમેદવારોની કારણસરહતની વવગતો દશાાવતું પત્રક નીચેની વવગતે છે. આ યાદી પ્રવસધ્ધ થયા બાદ િૂટતા પ્રમાણપત્રો /અરજીપત્રક 

સ્વીકારવામા આવશે નહીં.  
અન ાં. 

નાં. 
બેઠક નાં. પાત્ર/અપાત્ર M / F જાનત અપાત્રતા/ઉમેદવારી રદ કરવાન ાં કારણ  

૧ 101000503 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૨ 101001189 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૩ 101002265 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૪ 101003041 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Weight-48.1 kg)  
૫ 101003050 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૬ 101003125 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Color Blind) 

૭ 101003146 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૮ 101003517 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૯ 101003733 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૦ 101003794 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૧ 101003979 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૨ 101004685 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૩ 101005096 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૪ 101005450 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૧૫ 101007107 અપાત્ર M GEN અરજી પત્રક મળેલ નથી.  
૧૬ 101008247 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 



૧૭ 101009448 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૮ 102010375 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૯ 102010470 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-161.5 c.m.) 

૨૦ 102011084 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૨૧ 102012476 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૨૨ 102014096 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૨૩ 102015116 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૨૪ 102015478 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-161.5) 
૨૫ 102016163 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૨૬ 102017462 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૨૭ 102017592 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Color Blind) 

૨૮ 102018153 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૨૯ 102019836 અપાત્ર M GEN અરજી પત્રક મળેલ નથી. 

૩૦ 102021088 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૩૧ 102021374 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(color Blind) 
૩૨ 102021939 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૩૩ 102023014 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૩૪ 102023460 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૩૫ 102023770 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(weight-46 kg) 
૩૬ 102024813 અપાત્ર M GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-160.7c.m) 

૩૭ 102025056 અપાત્ર M GEN 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 



૩૮ 101000622 અપાત્ર F GEN  શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-155.1 c.m) 

૩૯ 101001216 અપાત્ર F GEN અરજી પત્રક મળેલ નથી. 
૪૦ 101001597 અપાત્ર F GEN ન્ય નતમ વય ધરાવતા નથી. 
૪૧ 101001946 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર  
૪૨ 101002098 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-153.5 c.m) 
૪૩ 101002158 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(color blind) 
૪૪ 101003916 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૪૫ 101004391 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-157.5 c.m) 
૪૬ 101006127 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Weight-40.4 Kg) 
૪૭ 101006386 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-155.2 c.m) 
૪૮ 101006776 અપાત્ર F GEN ઉમેદવાર અનધક વયના છે.   
૪૯ 101006838 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૫૦ 101007187 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-157 c.m) 
૫૧ 101007672 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-154 c.m) 
૫૨ 101008256 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-156.4 c.m) 
૫૩ 101008726 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-156 c.m) 
૫૪ 101009122 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૫૫ 101009603 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-157.5 c.m) 
૫૬ 101010071 અપાત્ર F GEN અરજી પત્રક મળેલ નથી. 
૫૭ 102010468 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-151.5 c.m) 
૫૮ 102010496 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-157 c.m) 
૫૯ 102013043 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-155.5 c.m) 
૬૦ 102013389 અપાત્ર F GEN અરજી પત્રક મળેલ નથી. 
૬૧ 102014490 અપાત્ર F GEN અરજી પત્રક મળેલ નથી. 
૬૨ 102014525 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-157 c.m) 
૬૩ 102014958 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-156 c.m) 
૬૪ 102015793 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-155 c.m) 
૬૫ 102016129 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-156.5 c.m) 
૬૬ 102016709 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-156.5 c.m) 
૬૭ 102016828 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-151 c.m) 
૬૮ 102017060 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-155.5 c.m) 
૬૯ 102017691 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-153 c.m) 



૭૦ 102018230 અપાત્ર F GEN અરજી પત્રક મળેલ નથી. 
૭૧ 102020015 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-149 c.m) 
૭૨ 102020219 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૭૩ 102021007 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-157 c.m) 
૭૪ 102021273 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૭૫ 102022359 અપાત્ર F GEN અરજી પત્રક મળેલ નથી. 
૭૬ 102024401 અપાત્ર F GEN શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-155 c.m) 
૭૭ 102021341 અપાત્ર F  GEN અરજી પત્રક મળેલ નથી. 

૭૮ 101000207 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૭૯ 101000485 અપાત્ર M SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૮૦ 101000904 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૮૧ 101001232 અપાત્ર M SEBC અરજીપત્રક મળેલ નથી 

૮૨ 101001370 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૮૩ 101002009 અપાત્ર M SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(color Blind) 
૮૪ 101002337 અપાત્ર M SEBC અરજી પત્રક મળેલ નથી. 

૮૫ 101003107 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૮૬ 101003700 અપાત્ર M SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૮૭ 101003848 અપાત્ર M SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૮૮ 101003947 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૮૯ 101004237 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૯૦ 101005008 અપાત્ર M SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૯૧ 101005044 અપાત્ર M SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૯૨ 101005139 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૯૩ 101006311 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૯૪ 101006848 અપાત્ર M SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 



૯૫ 101008004 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૯૬ 101008408 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૯૭ 101008643 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૯૮ 101009014 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૯૯ 101009934 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૦૦ 102010269 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૦૧ 102010356 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૦૨ 102012707 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૧૦૩ 102014819 અપાત્ર M SEBC અરજી પત્રક મળેલ નથી. 

૧૦૪ 102016942 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૦૫ 102018134 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૧૦૬ 102021148 અપાત્ર M SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(દ્રરિની ખામી) 

૧૦૭ 102022942 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૦૮ 102023511 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૧૦૯ 102024269 અપાત્ર M SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૧૧૦ 102024421 અપાત્ર M SEBC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૧૧૧ 101000054 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Weight-43.4 kg) 

૧૧૨ 101000198 અપાત્ર F SEBC ન્ય નતમ વય ધરાવતા નથી તથા નનયત શૈ.લા. ધરાવતા નથી  

૧૧૩ 101001641 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-155 c.m) 



૧૧૪ 101002272 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-156.6 c.m) 
૧૧૫ 101002579 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-156.8 c.m) 
૧૧૬ 101002961 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-154.5 c.m) 
૧૧૭ 101003046 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-155 c.m) 
૧૧૮ 101003919 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-151.3 c.m) 
૧૧૯ 101006696 અપાત્ર F SEBC નનયત શૈ.લા. ધરાવતા નથી 
૧૨૦ 102010344 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૧૨૧ 102013356 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-154 c.m) 
૧૨૨ 102016911 અપાત્ર F SEBC      શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૧૨૩ 102019182 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-153.5 c.m) 
૧૨૪ 102022181 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-155 c.m) 
૧૨૫ 102023104 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૧૨૬ 102023473 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૧૨૭ 102023815 અપાત્ર F SEBC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-151 c.m) 

૧૨૮ 101001649 અપાત્ર M SC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૨૯ 101002710 અપાત્ર M SC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૩૦ 101003049 અપાત્ર M SC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૩૧ 101004660 અપાત્ર M SC 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૧૩૨ 101005391 અપાત્ર M SC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૧૩૩ 101005452 અપાત્ર M SC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-161 c.m) 
૧૩૪ 101009585 અપાત્ર M SC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૧૩૫ 101001663 અપાત્ર F SC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-154 c.m) 
૧૩૬ 101002590 અપાત્ર F SC નનયત શૈ.લા. ધરાવતા નથી 
૧૩૭ 101005924 અપાત્ર F SC ન્ય નતમ વય ધરાવતા નથી. 
૧૩૮ 102010527 અપાત્ર F SC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-157 c.m) 
૧૩૯ 102011078 અપાત્ર F SC અરજીપત્રક મળેલ નથી 
૧૪૦ 102011786 અપાત્ર F SC શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૧૪૧ 102013978 અપાત્ર F SC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-150.5 c.m) 
૧૪૨ 102016541 અપાત્ર F SC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-157.5 c.m) 



૧૪૩ 102022542 અપાત્ર F SC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-154 c.m) 
૧૪૪ 102023237 અપાત્ર F SC શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-156.5 c.m) 

૧૪૫ 101001339 અપાત્ર M ST 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે.  
૧૪૬ 101007541 અપાત્ર M ST શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૧૪૭ 101009439 અપાત્ર M ST શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 
૧૪૮ 101009722 અપાત્ર M ST શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(color Blind) 

૧૪૯ 102013674 અપાત્ર M ST 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૫૦ 102017286 અપાત્ર M ST 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૧૫૧ 102018553 અપાત્ર M ST શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૧૫૨ 102019668 અપાત્ર M ST 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 

૧૫૩ 102021669 અપાત્ર M ST 
ઉમેદવારે એફીડેવીટ કરી ઉમેદવારી પરત ખેંચતા ઉમેદવારી રદ 

કરેલ છે. 
૧૫૪ 102022015 અપાત્ર M ST શારીરરક પરરક્ષણમા ગેરહાજર 

૧૫૫ 101001345 અપાત્ર F ST 
     શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-150.8 c.m  

& weight-41.8 kg) 

૧૫૬ 101009576 અપાત્ર F ST અરજીપત્રક મળેલ નથી 
૧૫૭ 102010777 અપાત્ર F ST શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Weight-42 kg) 

૧૫૮ 102013599 અપાત્ર F ST 
શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Weight-41 kg & 

Height -147.5 c.m)  
૧૫૯ 102020459 અપાત્ર F ST શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Height-147.5 c.m) 
૧૬૦ 102023287 અપાત્ર F ST શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Weight-40 kg.) 
૧૬૧ 102024088 અપાત્ર F ST શારીરરક પરરક્ષણમા અનફીટ(Weight-43 kg) 

                                                                           

                                                                                                                                          

                                                                                     (રાજને્દ્રવસંહ રાઠોડ ) 
                                                                                    નાયબ  સવચવ  

                                                                                       ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ. 
       

 
 


