જા. કર્. ૨૧/૨૦૧૧૧૨, િબન-સિચવાલય કારકુન કમ ટાઈપી ટ(ગુજરાતી) ની સીધી ભરતી માટે ટાઈપીંગ ટે ટ માટે િવિવધ કારણોસર
અમાન્ય(રદ) ઠરે લ ઉમેદવારોની યાદી.
કર્મ

બેઠક નંબર

નામ

કેસની િવગત

કારકુ ન સંવગર્માં પર્માણપતર્ોની

િનણય
ર્

િરમાક્સર્

ઉમેદવાર SC કેટેગરીના હોઈ,

અમાન્ય

ચકાસણી સમયે ધ્યાને આવેલ
િવગતો
૧

૨

૨૧૧૮૫૪૨૯

૨૧૩૮૭૩૯૨

કેતનકુ માર નરે ન્દર્ભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં

ઉમેદવાર માજી સૈિનક નથી. માજી

વાઘેલા

ઉમેદવારે "માજી સૈિનક"

સૈિનક ન હોવા અંગે લેિખત

દશાર્વેલ છે .

આપેલ છે .

ન હોઈ, રદ

માજી સૈિનક છે .

પોતાની િવનંતીથી િડ ચા

ઉમેદવાર General કેટેગરીના

મહેશભાઈ ગગજીભાઈ
વનાણી

કરાયેલ હોઈ, માજી સૈિનક નથી.

િનયત લાયકીગુણ ધરાવતા

અમાન્ય

હોઈ, િનયત લાયકીગુણ
ધરાવતા ન હોઈ, રદ

૩

૨૧૧૯૨૦૨૬

સોલંકી પ ૂનમ

રામભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં કેટેગરી

ઉમેદવાર "SC" કેટેગરીના છે .

કેટેગરીની ભ ૂલ બદલ રદ

અમાન્ય

Gender "Male" છે .

ઉમેદવાર SEBC કેટેગરીના હોઈ,

અમાન્ય

"ST" દશાર્વેલ છે .
૪

૨૧૩૧૪૨૦૭

કડછા ભરતભાઈ ભોજાભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં Gender
ના કોલમમાં "Female"

િનયત લાયકીગુણ ધરાવતા

દશાર્વેલ છે .
૫

૨૧૧૭૦૨૩૧

ન હોઈ, રદ

નલવાયા ઉમેશકુ માર

(૧) અસલ અરજીપતર્કમાં

(૧)Gender "Male" છે .

ઉમેદવાર ST(M) છે . કારકુ ન કમ

રામિસંગભાઈ

Gender ના કોલમમાં

(૨) પર્માણપતર્ોમાં જન્મતારીખ-

ટાઈપી ટ સંવગર્ માટે િનયત

"Female" દશાર્વેલ છે .

૨૭/૫/૧૯૮૧ છે .

વયમયાર્દામાં આવતા નથી

(૨) અસલ અરજીપતર્કમાં
જન્મતારીખ-૨૭/૫/૧૯૮૨
દશાર્વેલ છે .

અમાન્ય

૬

૨૧૧૯૨૦૯૧

પરમાર પર્િદપ ભીખાભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં "માજી

ઉમેદવાર "માજી સૈિનક" નથી.

સૈિનક" દશાર્વેલ છે .

ઉમેદવાર SC કેટેગરીના હોઈ,

અમાન્ય

SC કેટેગરીના િનયત
લાયકીગુણ ધરાવતા ન હોઈ,
રદ

૭

૨૧૩૭૭૮૦૭

રામાણી િવજય િવનુભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં "માજી

ઉમેદવાર "માજી સૈિનક" નથી.

સૈિનક" દશાર્વેલ છે .

ઉમેદવાર General કેટેગરીના

અમાન્ય

હોઈ, General કેટેગરીના
િનયત લાયકીગુણ ધરાવતા
ન હોઈ, રદ

૮

૨૧૦૪૭૮૯૨

લ મણભાઈ પાભાઈ

અરજીમાં ઓથ પેડીક

ભ ૂવા

હેન્ડીકેપ PH દશાર્વેલ છે .

ઉમેદવાર " PH " નથી.

ઉમેદવાર SEBC કેટેગરીના

અમાન્ય

હોઈ, SEBC કેટેગરીના િનયત
લાયકીગુણ ધરાવતા ન હોઈ,
રદ

૯

૧૦

૧૧

૨૧૩૨૧૧૮૪

૨૧૩૨૨૬૩૫

૨૧૨૩૮૩૨૩

અસલ અરજીપતર્કમાં

રમત-ગમતના માન્ય પર્માણપતર્

Sports ના ગુણ બાદ કરતા

મગનભાઈ

"SPORTS" દશાર્વેલ છે .

રજુ કરે લ નથી.

કારકુ ન-કમ-ટાઈ(ગુજરાતી)

મહેતા હાિદર્ ક

અસલ અરજીપતર્કમાં

રમત-ગમતના માન્ય પર્માણપતર્

Sports ના ગુણ બાદ કરતા

શૈલેશભાઈ

"SPORTS" દશાર્વેલ છે .

રજુ કરે લ નથી.

કારકુ ન-કમ-ટાઈ(ગુજરાતી)

ભરવાડ િબજલભાઇ

ઉમેદવારની શૈક્ષિણક

અરજીની તારીખે શૈક્ષિણક

ઉમેદવારની શૈક્ષિણક લાયકાત

સવાભાઇ

લાયકાત Diploma

લાયકાત ધો.૧૨ની સમકક્ષ નથી.

Diploma Engineering Electronics

Engineering Electronics &

& Communication ની હોઈ,

Communication ની છે .

અરજીની તારીખે ધો.૧૨

બાબરીયા ધમેર્શ

અમાન્ય

સંવગર્માં લાયક ઠરતા નથી.
અમાન્ય

સંવગર્માં લાયક ઠરતા નથી.
અમાન્ય

સમકક્ષની લાયકાત ધરાવતા ન
હોઈ રદ
૧૨

૨૧૧૧૮૯૧૮

મોરડીયા અ પેશ
રમેશભાઈ

અસલ અરજીપતર્ક અને

િનયત વયમયાર્દામાં આવતાં

જન્મ તારીખની િવસંગતતા હોઈ,

પર્માણપતર્માંની જ.તા.માં

નથી.

રદ

િવસ6ગતતા છે .

અમાન્ય

૧૩

૨૧૧૩૬૦૮૬

બારૈ યા િવનોદકુમાર
મોનજીભાઈ

અરજી કરનાર, પરીક્ષામાં
હાજર રહેનાર અને િનમણકં ૂ

----

અરજી કરનાર, પરીક્ષામાં હાજર
રહેનાર અને િનમણકં ૂ સમયે

સમયે બ માં ઉપિ થત

બ માં ઉપિ થત થનાર

થનાર યિક્તમાં િવસંગતતા

યિક્તમાં િવસંગતતાના કારણે

છે .

રદ

અમાન્ય

જા. કર્. ૨૧/૨૦૧૧૧૨, િબન-સિચવાલય ટાઈપી ટ(ગુજરાતી) ની સીધી ભરતી માટે ટાઈપીંગ ટે ટ માટે િવિવધ કારણોસર અમાન્ય(રદ)
ઠરે લ ઉમેદવારોની યાદી.
કર્મ

બેઠક નંબર

નામ

કેસની િવગત

કારકુ ન સંવગર્માં પર્માણપતર્ોની

િનણર્ય

િરમાક્સર્

ઉમેદવાર SC કેટેગરીના હોઈ,

અમાન્ય

ચકાસણી સમયે ધ્યાને આવેલ
િવગતો
૧

૨

૨૧૧૮૫૪૨૯

૨૧૩૮૭૩૯૨

કેતનકુ માર નરે ન્દર્ભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં

ઉમેદવાર માજી સૈિનક નથી. માજી

વાઘેલા

ઉમેદવારે "માજી સૈિનક"

સૈિનક ન હોવા અંગે લેિખત

દશાર્વેલ છે .

આપેલ છે .

ન હોઈ, રદ

માજી સૈિનક છે .

પોતાની િવનંતીથી િડ ચા

ઉમેદવાર General કેટેગરીના

મહેશભાઈ ગગજીભાઈ
વનાણી

કરાયેલ હોઈ, માજી સૈિનક નથી.

િનયત લાયકીગુણ ધરાવતા

અમાન્ય

હોઈ, િનયત લાયકીગુણ
ધરાવતા ન હોઈ, રદ

૩

૨૧૧૯૨૦૨૬

સોલંકી પ ૂનમ

રામભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં કેટેગરી

ઉમેદવાર "SC" કેટેગરીના છે .

કેટેગરીની ભ ૂલ બદલ રદ

અમાન્ય

Gender "Male" છે .

ઉમેદવાર SEBC કેટેગરીના હોઈ,

અમાન્ય

"ST" દશાર્વેલ છે .
૪

૨૧૩૧૪૨૦૭

કડછા ભરતભાઈ ભોજાભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં Gender
ના કોલમમાં "Female"

િનયત લાયકીગુણ ધરાવતા

દશાર્વેલ છે .
૫

૨૧૩૩૮૦૧૮

ન હોઈ, રદ

પર્જાપિત ભ ૂિમકાબેન

અસલ અરજીપતર્કમાં

રમત- ગમતના માન્ય પર્માણપતર્

ટાઈપી ટ(ગુજરાતી) સંવગમાં

રમણભાઈ

"SPORTS" દશાર્વેલ છે .

ધરાવતા નથી

લાયક ઠરતા નથી.

અમાન્ય

૬

૭

૮

૯

૧૦

૧૧

૨૧૨૪૯૭૧૬

૨૧૧૫૨૦૮૭

૨૧૩૫૯૨૩૬

૨૧૪૧૯૩૮૬

૨૧૦૭૦૦૯૩

૨૧૧૯૨૦૯૧

સુથાર િડપલબેન

અસલ અરજીપતર્કમાં

રમત- ગમતના માન્ય પર્માણપતર્

ટાઈપી ટ(ગુજરાતી) સંવગમાં

અરિવંદભાઈ

"SPORTS" દશાર્વેલ છે .

ધરાવતા નથી

લાયક ઠરતા નથી.

અસલ અરજીપતર્કમાં

રમત- ગમતના માન્ય પર્માણપતર્

ટાઈપી ટ(ગુજરાતી) સંવગમાં

"SPORTS" દશાર્વેલ છે .

ધરાવતા નથી

લાયક ઠરતા નથી.

અસલ અરજીપતર્કમાં

રમત-ગમતના માન્ય પર્માણપતર્

ટાઈપી ટ(ગુજરાતી) સંવગર્માં

"SPORTS" દશાર્વેલ છે .

રજુ કરે લ નથી.

લાયક ઠરતા નથી.

પટે લ જીતેન્દર્કુ માર

અસલ અરજીપતર્કમાં

રમત-ગમતના માન્ય પર્માણપતર્

ટાઈપી ટ(ગુજરાતી) સંવગર્માં

અરિવંદભાઈ

"SPORTS" દશાર્વેલ છે .

રજુ કરે લ નથી.

લાયક ઠરતા નથી.

ડામોર િપર્તી જોરિસંગભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં

રમત-ગમતના માન્ય પર્માણપતર્

ટાઈપી ટ(ગુજરાતી) સંવગર્માં

"SPORTS" દશાર્વેલ છે .

રજુ કરે લ નથી.

લાયક ઠરતા નથી.

અસલ અરજીપતર્કમાં "માજી

ઉમેદવાર "માજી સૈિનક" નથી.

ઉમેદવાર SC કેટેગરીના હોઈ,

ચૌધરી રમીલાબેન

ઠાભાઈ

ચૌધરી ચેતન ફતેિસંહ

પરમાર પર્િદપ ભીખાભાઈ

સૈિનક" દશાર્વેલ છે .

અમાન્ય

અમાન્ય

અમાન્ય

અમાન્ય

અમાન્ય

અમાન્ય

SC કેટેગરીના િનયત
લાયકીગુણ ધરાવતા ન હોઈ,
રદ

૧૨

૨૧૩૭૭૮૦૭

રામાણી િવજય િવનુભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં "માજી
સૈિનક" દશાર્વેલ છે .

ઉમેદવાર "માજી સૈિનક" નથી.

ઉમેદવાર General કેટેગરીના

હોઈ, General કેટેગરીના
િનયત લાયકીગુણ ધરાવતા
ન હોઈ, રદ

અમાન્ય

જા. કર્. ૨૧/૨૦૧૧૧૨, િબન-સિચવાલય કારકુન કમ ટાઈપી ટ(અંગર્ેજી) ની સીધી ભરતી માટે ટાઈપીંગ ટે ટ માટે િવિવધ કારણોસર
અમાન્ય(રદ) ઠરે લ ઉમેદવારોની યાદી.
કર્મ

બેઠક નંબર

નામ

કેસની િવગત

કારકુ ન સંવગર્માં પર્માણપતર્ોની

િનણર્ય

િરમાક્સર્

કેટેગરીની ભ ૂલ બદલ

અમાન્ય

ચકાસણી સમયે ધ્યાને આવેલ
િવગતો
૧

૨૧૧૯૨૦૨૬

સોલંકી પ ૂનમ

રામભાઈ

અસલ અરજીપતર્કમાં કેટેગરી
"ST" દશાર્વેલ છે .

ઉમેદવાર "SC" કેટેગરીના છે .

રદ

