
Sr No Roll No Remarks

1 101000062 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

2 101000091 ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા તથા નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

3 101000139 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

4 101000266 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

5 101000460 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો પરૂતો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

6 101000615 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

7 101000748 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

8 101000805 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

9 101000863 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

10 101001009 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

11 101001017 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો પરૂતો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

12 101001172 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો પરૂતો  વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

13 101001278 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

14 101001370 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

15 101001571 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

16 101001607 અરજીપત્રક મોકલાવેલ િથી, ઉમેદવારી રદ

17 101001708
ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી તથા અનધકવયિા 

િોવાથી અપાત્ર.

18 101001963 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી
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19 101001981 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

20 101002049 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

21 101002056 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો પરૂતો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

22 101002071 ઉમેદવાર નિયત શૈ.લા તથા નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

23 101002110 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

24 101002148 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

25 101002179 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

26 101002270 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો પરૂતો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

27 101002306 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

28 101002545 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી

29 101002602 ઉમેદવાર નિયત પ્રકારિો વહિવટી અનભુવ ધરાવતા િથી
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