
અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Mr.  PRASANNKUMAR 

KISHORBHAI CHHAIYA
55213113 20414225 25/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2

Mr.  KISHANBHAI 

PRABHUBHAI 

MASHIYAVA

17997186 20377695 25/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3
Mr.  YASHKUMAR 

KANAIYALAL CHAUHAN
12052431 20079497 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

4
Mr.  PRADIPBHAI 

DHIRUBHAI LIMBOLA
68861716 20377487 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

5
Mr.  BIJOLJI ISHVARJI 

DHUNKH
19579748 20004944 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

6
Mr.  HARSH HARSHAD 

BHAI CHHATROLA
86488948 20381880 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

7
Mr.  HARDIKKUMAR 

CHHOTAJI THAKOR
66459670 20117823 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

8

Mr.  UTTAM 

BHAVESHBHAI 

DETHARIYA

13662888 20379285 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

9

Mr.  ANKUSH 

RAJESHBHAI 

MORADIYA

29957048 20378040 25/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10

Mr.  MAYUR 

NARENDRA BHAI 

KANANI

52287575 20381945 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11
Mr.  CHIRAG 

MANSUKHBHAI JADAV
73733179 20303264 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

ોકરક્ષક કેડરની ારીરીક ક્ષમતા કસોટી માટેની તારીખોમાાં પેરપાર કરળા માટે આળે અરજીઓની વળગત 
ખાસ નોંધઃ (૧) જે ઉમેદળારોની તારીખ ફદળામાાં આળે છે તે ઉમેદળારોએ જુનો કોેટર ઇને જ 

       ારીરીક કસોટીમાાં હાજર રહળેાનુાં રહેે, નળો કોેટર ઇશ્ય ુકરળામાાં આળે નહી. 
(ર) કોમ નાંફરઃ ૭ માાં જણાળે નળી રીક્ષાની તારીખ/સમયે અને કોમ નાંફરઃ ૮ માાં જણાળે નળા રીક્ષા સ્થલે હાજર રહળેાનુાં રહેે.

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

12
Mr.  MANISHKUMAR 

RAMESHBHAI ANGARI
41866253 20078286 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

13
Mr.  GAUTAMSINH 

RANMALSINH VAGHELA
61786238 20001848 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

14

Mr.  HITESHKUMAR 

JAGADISHBHAI 

NADISARIYA

99918653 20379543 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

15
Mr.  RAHUL 

RAMESHBHAI OLAKIYA
12825931 20378649 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

16

Mr.  PRAJVALKUMAR 

SURESHBHAI 

CHAUDHARY

32664107 20077901 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

17
Mr.  DHAVALKUMAR 

NAGJIBHAI DESAI
89046405 20002234 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

18

Mr.  BHAVIK 

KESHURBHAI 

KANDORIYA

93239928 20378799 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

19
Mr.  VIVEK LALJIBHAI 

CHAUDHARI
61588160 20152255 27/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

20

Mr.  ANIKET 

RAMESHBHAI 

CHAUDHARY

28747026 20153096 27/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

10-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

21
Mr.  VIREN RAMDEBHAI 

GOJIYA
70452390 20379288 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22
Mr.  DHANRAJ 

HASMUKHBHAI SAGAR
14538733 20078442 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

23
Mr.  MEETKUMAR 

PRAHLADBHAI ASARI
78580225 20040180 27/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

24
Mr.  SAHILKUMAR 

TINUJI DABHI
50938920 20077681 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

25

Mr.  MANABHAI 

PADVIBHAI 

DUNGARABHIL

25596226 20190109 27/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

26
Mr.  ABHIRAJ HEMANT 

PANDYA
22225573 20078645 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

27

Mr.  BIPEENBHAI 

BHANUBHAI 

SARAVAIYA

35030812 20380798 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

28

Mr.  RACHIT 

RAMESHBHAI 

CHAUDHARI

78379597 20154323 28/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

29

Mr.  MAYANK 

MAHESHBHAI 

CHAUDHARY

43665279 20079536 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

30
Mr.  JAYDIPSINH 

KIRTISINH DABHI
34460385 20003300 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

31
Mr.  VISHALKUMAR 

NATVARLAL VANIYA
81883066 20041263 28/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

32
Mr.  DHRUVRAJSINH 

PRAVINSINH RATHOD
81011080 20417024 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

33
Mr.  RAVIRAJSINH 

DILAVARSINH RATHOD
99692377 20417071 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

34
Mr.  MAHIPALSINH 

AMARSINH CHAVDA
27709532 20151269 25/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

35
Mr.  SUNIL RASIKBHAI 

BHADANIYIA
54738420 20380752 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

36
Mr.  PARTH 

PRAFULBHAI DANGAR
62768508 20381065 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

37
Mr.  AJAYBHAI 

NARESHBHAI RATHWA
91341895 20192711 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧
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38
Mr.  AZNAM 

FARUKBHAI MEMAN
42415329 20079439 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

39

Mr.  PRAKASHBHAI 

SHAMALABHAI 

CHAUDHARY

85204790 20003981 28/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

40
Mr.  PARAKRAMSINH 

JORUBHA ZALA
55372108 20116590 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

41
Mr.  JAYDIP KANTIBHAI 

SAGAR
97296836 20078517 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

42
Mr.  AAKASHKUMAR 

SHANKARBHAI SAGAR
39887893 20079603 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

43

Mr.  VIPULBHAI 

MOMJIBHAI 

CHAUDHARI

11929056 20116665 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

44

Mr.  KETAN KUMAR 

BHARAT BHAI 

PRAJAPATI

31464186 20079885 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

45
Mr.  NILESH AMRUTJI 

THAKOR
52731064 20117167 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

46
Mr.  PUSHPARAJSINH 

NATUBHA VALA
55483911 20303326 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

47
Mr.  HARESHBHAI 

CHUNDABHAI THAKOR
78419084 20115389 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

48

Mr.  JAYDIP 

DINESHBHAI 

CHAUDHARI

70054954 20115520 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

49

Mr.  HAPPYKUMAR 

SHANKARBHAI 

CHAUDHARI

47575853 20115462 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

50

Mr.  RAGHUVIRSINH 

MAHENDRASINH 

RATHOD

25301791 20078383 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

REJECT

(અ.ન.ં1978 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં1817 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2301 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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51
Mr.  JASHPALSINH 

KARANSINH SOLANKI
95865835 20078362 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

52
Mr.  KETANKUMAR 

NARAYANBHAI DODIYA
65389679 20116223 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

53

Ms.  KRUPALI 

SURESHBHAI 

PANSURIYA

29447942 20453655 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

54
Mr.  VIKRAM 

LAKHUBHA PARAMAR
48691986 20120040 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

55

Mr.  HASMUKHSINH 

DASHRATHSINH 

VAGHELA

74378347 20000536 25/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
29-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

56

Mr.  VISHNUBHAI 

BATUKBHAI 

BAMBHANIYA

33831209 20340923 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

57
Mr.  ALPESHSINH 

CHETANSINH VIYOL
51103008 20078260 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

58
Mr.  BHAUTIK 

PRAVINBHAI VARU
40209862 20304113 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

30-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

59
Mr.  JIGNESHKUMAR 

KANUBHAI SINDHAV
45140823 20114430 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

60
Mr.  SANKETBHAI 

CHHANABHAI SHEKH
81019803 20378909 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

61
Mr.  KEVALBHAI 

MALSURBHAI MORI
35883965 20341589 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

62
Mr.  SUJIT RAJABHAI 

DABHI
30667544 20415803 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

63
Mr.  PRABHUBHAI 

VIBHABHAI AYAR
35776861 20115212 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

64

Mr.  YUVRAJSINH 

MAHENDRASINH 

RATHOD

13312280 20040135 27/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2575 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2115 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

65
Mr.  RAVIKUMAR 

NAVINBHAI PATIL
38653571 20077735 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

01-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

66

Mr.  JATINKUMAR 

VIKRAMBHAI 

VANJHARA

46781565 20078222 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

67

Mr.  DHAVALBHAI 

HARSHADBHAI 

BARAIYA

75477943 20342266 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

68
Mr.  SANDIPBHAI 

LALABHAI DAMOR
73023536 20153143 27/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

01-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

69
Mr.  MAULESHKUMAR 

SENDHABHAI RABARI
74751576 20379001 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

70

Mr.  ABHAY 

RASHMIKANT 

KUMBHARVADIYA

32322534 20342497 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

71

Mr.  DIXITKUMAR 

SHIVRAMBHAI 

CHAUDHARI

57624274 20115692 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

72

Mr.  ROHANBHAI 

NAVNITBHAI 

CHAUDHARI

78037184 20228081 27/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

73

Mr.  PARTHKUMAR 

PRAVINBHAI 

CHAUDHARY

66872269 20078409 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

74
Mr.  JAYRAJ 

BHANUBHAI TOTA
20154094 20341222 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

75

Mr.  RAJNIBHAI 

MANSANGBHAI 

CHIPARA

69292556 20379138 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

76

Mr.  RINKUBHAI 

HASMUKHBHAI 

GADESHIYA

94663155 20379004 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

77
Mr.  CHIRAGSINH 

RAMESHJI RAJPUT
28248711 20115429 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

78

Mr.  TANISHKUMAR 

NARESHBHAI 

CHAUDHARI

56271457 20078376 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

79

Mr.  SATISHKUMAR 

HASMUKHBHAI 

CHENVA

52256590 20078456 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

80
Mr.  VANRAJSINH 

SOMSINH RATHOD
79118886 20081251 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

81
Mr.  RUTVIKKUMAR 

ARVINDBHAI MANAT
10558236 20078963 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

82
Mr.  MUKESHSINH 

AJITSINH ZALA
23643412 20078996 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

83
Mr.  VIRBHADRASINH 

KHODSINH MAKVANA
59084326 20078576 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

84
Mr.  HARSH 

DINESHBHAI PATEL
37118397 20079873 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

85
Mr.  HARSHKUMAR 

GANPATBHAI RANA
41326646 20079727 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

86

Mr.  MAULIKKUMAR 

DASHARATHBHAI 

CHAUDHARY

23029204 20079761 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

87
Mr.  SURESHBHAI 

JIVABHAI PRAJAPATI
99919235 20116977 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

88
Mr.  SAUMILKUMAR 

VITHTHALBHAI PATEL
56826284 20079793 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ
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89
Mr.  AASHIKKUMAR 

BHAKTIJI PARMAR
78743043 20079446 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

90

Mr.  TUSHARKUMAR 

HASMUKHBHAI 

CHAUDHARI

94063366 20079500 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

91
Mr.  ROHITBHAI 

JAGDISHBHAI DABHI
24995730 20079191 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

92
Mr.  UMESH DIPAKBHAI 

VANKAR
95503281 20041306 28/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

93

Mr.  HETKUMAR 

DINESHBHAI 

CHAUDHARY

10194141 20079728 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

94
Mr.  RAGHUVIRBHAI 

MADHUBHAI KHUMAN
95950544 20343704 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

95
Mr.  YASHKUMAR 

ARASHIBHAI GAL
46725055 20305406 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

30-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

96
Mr.  JAYDIP 

RAMSHIBHAI RAVALIYA
47360121 20380281 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

97
Mr.  ANKITKUMAR 

MAGANBHAI DESAI
99348060 20079754 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

98

Mr.  KISHANSINH 

NARAYANSINH 

PARMAR

92163608 20079370 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

99
Mr.  SATYJIT UDESINH 

MAKWANA
18485044 20079838 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

100
Mr.  RAJDEEPSINH 

VIJAYSINH JADEJA
34207166 20343708 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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101
Mr.  VIJAYKUMAR 

RAJESHBHAI KATAVAT
46074291 20078684 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

102
Mr.  ARJUN 

RAMESHBHAI SAGAR
26658921 20078735 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

103

Mr.  SWAPNILKUMAR 

NARENDRABHAI 

CHAUDHARY

79630697 20078530 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

104

Mr.  SANDIP 

RAMANBHAI 

CHAUDHARY

77425540 20079444 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

105
Mr.  VARIS 

HAJRATBHAI MANSURI
69083236 20079396 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

106

Mr.  NAVGHANBHAI 

RAMESHBHAI 

KANZARIYA

24530882 20380652 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

107
Mr.  MEET GOPALBHAI 

JOGAL
11545568 20306193 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

108
Mr.  MAHIPAL 

JAYENDRASINH DEVDA
70580192 20079349 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

109
Mr.  SANJAYKUMAR 

MULJIBHAI CHENVA
76317215 20079514 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

110
Mr.  VIJAYBHAI 

DASABHAI MARU
21269783 20343310 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

111
Mr.  HARSH 

ARVINDBHAI KATARA
41779658 20343868 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

112

Mr.  JAYDEEP 

JAGMALBHAI 

CHANDRAVADIYA

20502199 20305051 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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113
Mr.  MEHUL KALABHAI 

RABARI
42077793 20079648 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

114
Mr.  BHARATSINH 

DILIPSINH RATHOD
49048473 20078822 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

115
Mr.  SAMIRBHAI 

IKABALBHAI MANSURI
82806606 20079494 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

116
Mr.  JATIN 

PRAKASHBHAI PATEL
71952925 20079460 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

117

Mr.  VIJAYSINH 

SHAILESHSINH 

CHAUHAN

96572931 20079527 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

118
Mr.  SUNILBHAI 

DILIPBHAI SOLANKI
20297224 20116987 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

119

Mr.  MOTI 

LAKSHAMANBHAI 

BHARVAD

94600485 20154784 28/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

120

Mr.  AJAYSINH 

GIRDHARISINHJI 

RATHOD

32035032 20079415 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

121
Mr.  DAKSHKUMAR 

DILIPBHAI CHAUDHARY
19700766 20079346 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

122
Mr.  PRAVINGIRI 

BABUGIRI GAUSWAMI
15708551 20116526 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

123
Mr.  KULDEEP KUMAR 

MANILAL RATHOD
63624355 20078696 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં1979 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં1998 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

124
Mr.  PANKAJKUMAR 

RAMSING BARIA
91913519 20191567 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

125
Mr.  NIKULKUMAR 

GANPATBHAI VANKAR
49048085 20078463 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

126
Mr.  HARSHKUMAR 

JAGDISHBHAI PATEL
66389399 20079012 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

127

Mr.  DHRUVILKUMAR 

PANKAJKUMAR 

CHAUDHARY

42007377 20079388 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

128
Mr.  MIT VASANTBHAI 

PATEL
16941875 20079717 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

129
Mr.  YASH RAJESHBHAI 

PATIL
50309833 20079509 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

130

Mr.  SHAKILAHAMAD 

KASAMBHAI 

CHAUDHARI

45451024 20380318 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

131
Mr.  SMITKUMAR 

SHAILESHBHAI PATEL
57251215 20079619 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

132
Mr.  DHRUVKUMAR 

BALDEVBHAI DESAI
22343202 20116479 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

133
Mr.  MAYUR 

SHANKARLAL KHARADI
88700885 20079287 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

134

Mr.  AXAYKUMAR 

KARMANBHAI 

SENDHAV

68884816 20116694 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

135

Mr.  SURAJBHAI 

KAMLESHBHAI 

CHAUDHARI

69737679 20267433 28/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

REJECT

(અ.ન.ં2005 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2350 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

136
Mr.  SUNILBHAI 

ARVINDBHAI GAYKWAD
48699748 20267846 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

137

Mr.  YASHVANTBHAI 

ANESHBHAI 

CHAUDHARI

48711849 20268017 28/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

138
Mr.  PRAVINBHAI 

HODALYABHAI VALVI
34438445 20268364 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

139
Mr.  GAURAVBHAI 

SOMABHAI BHOYE
34635322 20267624 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

140
Mr.  ROHITBHAI 

RAMANBHAI MACHHAR
54733588 20154017 28/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

01-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

141
Mr.  DHARMIKKUMAR 

DIPAKBHAI PATEL
36317807 20078807 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

142
Mr.  VISHNUBHAI 

TEJABHAI RABARI
27271393 20116120 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

143
Mr.  RAHULBHAI 

RAMANBHAI VASAVA
35436044 20267106 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

144
Mr.  DHARMVIRSINH 

LALSINH SISODIYA
20845119 20078692 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

145
Mr.  VIMAL 

VINODKUMAR MANAT
67571932 20079637 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

146
Mr.  DEVANG 

GOPALBHAI VASAVA
98318186 20154203 28/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

147
Mr.  MALHAR 

NARAYANBHAI PANDYA
63852026 20080661 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT

(અ.ન.ં2347 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2336 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2345 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2209 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2351 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

148
Mr.  SHAKTIVIRSINH 

VIKRAMSINH SISODIYA
40327719 20080926 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

149

Mr.  SAGAR 

VITTHALBHAI 

CHAUHAN

18700042 20345462 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

150
Mr.  KULDIPKUMAR 

PRAHLADBHAI BHAT
47615542 20081093 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

151
Mr.  CHINTAN 

DILIPBHAI PATEL
78270042 20080470 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

152
Mr.  KAUSHIKSINH 

HATHUSINH CHAUHAN
63183214 20080046 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

153

Mr.  BRIJESHKUMAR 

PARESHBHAI 

PRAJAPATI

68353327 20080891 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

154

Mr.  DARSHAN 

MUKESHBHAI 

PRAJAPATI

96786542 20080445 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

155

Mr.  BABUBHAI 

SHANKARBHAI 

CHAUDHARI

19743117 20118544 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

156
Mr.  VIKAS BHAYABHAI 

VASARA
85832279 20306589 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

157

Mr.  TRISUJ 

BALDEVBHAI 

MAKWANA

51223765 20382431 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

158
Mr.  VIJAYSINH 

DEVUSINH CHAUHAN
59856471 20081047 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

159
Mr.  SAHILKUMAR 

RAJESHBHAI TABIYAD
88197456 20080534 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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160
Ms.  DHARA NITINBHAI 

JOLAPARA
63142240 20451323 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

161

Mr.  GOPALBHAI 

JAYANTILAL 

PRAJAPATI

99655610 20081331 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

162

Mr.  PANKAJBHAI 

BHARATBHAI 

PRAJAPATI

55242390 20080606 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

163
Mr.  RAKESHKUMAR 

MAGANBHAI BHAMBHI
77419655 20080781 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

164

Mr.  SACHINBHAI 

RAMESHBHAI 

CHENAVA

30822503 20081374 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

165
Mr.  VISHALKUMAR 

ISHVARBHAI RAVAL
68351173 20081221 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

166
Mr.  YASH BHULARAM 

PATEL
67662172 20042723 29/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

167
Mr.  KALPESHBHAI 

JAYANTIBHAI SAGAR
78521356 20081088 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

168

Mr.  YASH 

HITENDRAKUMAR 

PANDYA

27791919 20080831 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

169
Mr.  ASHVINBHAI 

RAJUSINH SOLANKI
96107534 20080807 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

170
Mr.  BHUPENDRASINH 

KANUSINH RATHOD
79169119 20156558 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

171
Mr.  UDAY 

HARSURBHAI RATHOD
79094309 20345046 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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172
Mr.  ARJUNSINH 

DIPSINH RATHOD
13999180 20156540 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

173
Mr.  CHANDRASINH 

RANAJITSINH RATHOD
49267229 20156562 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

174
Mr.  ROHITKUMAR 

BACHUJI THAKOR
47899494 20117525 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

175
Ms.  KRUSHITA 

VIRATBHAI CHAVADA
10396586 20457104 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

176
Mr.  SANJAYBHAI 

SHANKARBHAI MENIYA
50435971 20382164 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

177
Mr.  AJAYSINH 

DALPATSINH RATHOD
87613527 20156525 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

178
Ms.  BHAVNAKUMARI 

HARDANARAM KANABI
81076518 20565889 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

179
Mr.  YASHRAJSINH 

POPATSINH RATHOD
15253047 20155902 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

180
Mr.  YUVRAJSINH 

DIVANSINH RATHOD
89695956 20155851 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

181

Mr.  BHARGAVKUMAR 

HASMUKHBHAI 

CHAUDHARY

35278801 20080367 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

182
Mr.  PARTHKUMAR 

PARESHKUMAR PATEL
20732984 20080554 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

183

Mr.  RAVIKUMAR 

PRAKASHKUMAR 

PANCHAL

33407457 20080681 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

184
Mr.  KALPESHBHAI 

SATABHAI THAKOR
96342004 20118165 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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185
Mr.  DHANRAJSINH 

PINTUSINH RATHOD
33168629 20078247 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

186
Mr.  ASHOKBHAI 

RAMESHBHAI DABHI
87720304 20378795 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

187

Mr.  HITANSH 

JASHUBHAI 

CHAUDHARY

67970669 20078452 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

188
Mr.  VALAJIBHAI 

JANAKBHAI JAMBUKIYA
81460208 20378925 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

189
Mr.  NILESHBHAI 

BHARATBHAI JADAV
13897266 20379745 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

190
Mr.  MAYUR 

KARAMSHIBHAI JADAV
33010123 20303480 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

191
Mr.  DHRUVILKUMAR 

SURESHBHAI PATEL
97929836 20078338 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

192

Mr.  YASH 

DEVENDRABHAI 

DETROJA

70669579 20378588 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

193
Mr.  KISHANKUMAR 

RAMESHBHAI CHAVDA
76743298 20078438 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

194

Mr.  PRAKASHKUMAR 

NATVARSINH 

CHAUHAN

87108583 20230188 28/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

195
Mr.  PARIKSHIT 

SURESHKUMAR DAVE
83064143 20116306 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

196
Mr.  ABHAYSINH 

HARESHSINH RATHOD
37322544 20079591 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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197

Mr.  BHAVESHBHAI 

MUKESHBHAI 

MAKAVANA

40066481 20380310 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

198
Mr.  YUVARAJBHAI 

RAMESHBHAI SAPARA
53131363 20380247 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

199
Mr.  GHANSHYAMBHAI 

BHARATBHAI PATEL
44978136 20078825 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

200
Mr.  SUMITKUMAR 

LAXMANBHAI PATEL
99818771 20079888 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

201

Mr.  BIRENKUMAR 

JAGADEESHBHAI 

SOLANKEE

36604869 20079752 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

202
Mr.  PARESHBHAI 

VIKRAMBHAI CHENVA
49004031 20079707 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

203

Mr.  SANJAYBHAI 

DOHALBHAI 

ZINZUVADIYA

62316482 20379960 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

204
Mr.  VIJAYBHAI 

ARAJANBHAI VANANEE
35545510 20380295 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

205

Mr.  PRAVINBHAI 

CHAMANBHAI 

MAKAVANA

32203754 20380138 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

206

Mr.  SURESHBHAI 

DHEERUBHAI 

KUMBHANI

96240580 20381134 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

207

Mr.  VAIBHAV 

KISHORBHAI 

KUKARVADIYA

64741969 20379865 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

208
Mr.  JAYKUMAR 

VRAJLAL RACHHADIYA
36152350 20382243 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT

(અ.ન.ં2615 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)
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209
Mr.  AJITBHAI 

KARMABHAI TARAL
78902086 20080887 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

210

Mr.  DIGVIJAYSINH 

RAJENDRASINH 

RATHOD

58752514 20156572 29/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

211

Mr.  ANKITKUMAR 

HASMUKHBHAI 

RATHOD

55436541 20080769 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

212
Mr.  RAVINDRAKUMAR 

BHOJABHAI TARAL
94671485 20081290 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

213
Mr.  NAVGHAN 

KANTILAL PRAJAPATI
32039295 20081175 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

214
Mr.  NAITIKKUMAR 

JAGDISHBHAI RAVAT
65559191 20156477 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

215
Mr.  DIGVIJAYSINH 

RANJITSINH CHAUHAN
52091643 20080515 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

216
Mr.  VISHAL 

AMRUTBHAI RABARI
60077088 20081211 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

217

Mr.  DHRUVITKUMAR 

ISHVARBHAI 

PRAJAPATI

63148523 20080173 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

218
Mr.  VIJAYRAJ 

GANPATSINH VAGHELA
43568677 20080347 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

219

Mr.  KRUNAL 

PRAKASHBHAI 

VAGHARI

61261787 20080193 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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220
Mr.  JAYKUMAR 

BHARATBHAI CHENVA
45059977 20080134 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

221
Mr.  KULDIP 

VIKRAMSINH JADEJA
83544670 20081217 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

222
Mr.  ATULKUMAR 

JASUBHAI PATEL
56578155 20080458 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

223
Ms.  RINKALBEN 

HARESHBHAI VAGHANI
31149037 20566085 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

224
Mr.  MEHULBHAI 

BHARATBHAI ADGAMA
26013190 20382324 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

225

Mr.  DASHANT 

HANSARAJBHAI 

KAPADIYA

91832025 20306937 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

226
Ms.  JIYABEN 

HITESHBHAI DAVE
21624423 20451586 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

227
Mr.  VISHAL 

SHIVRAMBHAI PATEL
34051332 20081341 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

228

Mr.  KRUSHNAKUMAR 

HARJIBHAI 

CHAUDHARY

10391502 20117422 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

229

Mr.  KAUSHIKKUMAR 

MAGANBHAI 

KANZARIYA

81631667 20381924 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

230

Mr.  BABUBHAI 

HAMIRBHAI 

CHAUDHARI

78330719 20118845 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

231
Mr.  SHRAVANSINH 

DILUSINH RAHEVAR
76620119 20080559 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT

(અ.ન.ં2226 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

232
Mr.  HITESH JENTIBHAI 

KUKADIYA
78901028 20306734 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

233
Ms.  MADHAVI 

JAYESHBHAI KAGDADA
99034538 20452471 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

234

Ms.  CHETANA 

JAYSUKHBHAI 

BHUSDIYA

14943791 20452348 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

235
Mr.  JAYESHBHAI 

OGHADBHAI DHAPA
50302390 20345298 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

236
Mr.  MILANGIRI 

RAMESHGIRI GUSAI
27488660 20307548 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

237
Mr.  AJAYSINH 

CHAKUSINH ZALA
97505587 20080829 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

238

Mr.  HARDIKKUMAR 

PARESHBHAI 

DHAMELIYA

74557500 20418913 29/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

239
Mr.  SAVDAS 

MEVABHAI SAVDHOR
80607190 20382246 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

240
Mr.  KALPESHBHAI 

DINESHBHAI THAKOR
36529461 20004831 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

241
Mr.  DHARMIK 

PARESHBHAI PATEL
91716183 20080370 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

242

Ms.  NEWZEE 

BHARATKUMAR 

TRIVEDI

67334170 20452450 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

243
Mr.  SMIT 

KALPESHBHAI PATEL
90146738 20080146 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

244
Mr.  VISHAL KADUBHAI 

BHUVA
15540707 20345067 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

245
Mr.  SAHADEVSINH 

UDESANG VAGHELA
70553785 20117612 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2392 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

246

Mr.  KISHANBHAI 

NATHUBHAI 

GHUSADIYA

84794634 20381838 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

247

Mr.  BHARGAV 

AVLESHBHAI 

KHANDALA

71005151 20381626 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

248

Mr.  YUVRAJSINH 

JASVANTSINH 

CHAUHAN

82843178 20080010 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

01-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

249

Mr.  

GULAMEMOENUDIN 

UMARBHAI BAKRIWALA

15719366 20344639 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

250

Mr.  NIKULKUMAR 

BHEEKHABHAI 

BHANGU

66038807 20080503 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

251
Mr.  ADITYASINH 

RAMESHSINH PARMAR
64299497 20080755 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

252
Mr.  JIGNESHKUMAR 

DAHYABHAI SAGAR
61996511 20080183 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

253
Mr.  NATUBHAI 

SARTANBHAI VANJARA
42229228 20080764 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

254
Mr.  YUVRAJSINH 

VIKRAMSINH CHAUHAN
28572588 20080775 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

01-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

255

Mr.  SANDIPBHAI 

MUKESHBHAI 

KATAKIYA

92432462 20306986 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

256
Mr.  HEMANTKUMAR 

PRAVINBHAI MAKWANA
19043864 20193615 29/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

257
Mr.  PARESHKUMAR 

BALDEVBHAI PARMAR
32899686 20117563 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

258
Mr.  RIDHAMGIRI 

BHARATGIRI GOSWAMI
62408088 20307121 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

259

Mr.  JIGAR 

NARAYANBHAI 

SHARMA

71122758 20080654 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

260
Mr.  KULDIPBHAI 

SHIVAJIBHAI KAGDE
80372673 20269829 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

261

Mr.  RUTVIKBHAI 

RAMESHBHAI 

CHAURYA

81957904 20268528 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

262
Mr.  PUNITKUMAR 

JASUBHAI CHAUDHARI
75912152 20080546 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

263
Ms.  KAJALBEN 

SENGHABHAI BHAMANI
71776552 20566781 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

264
Mr.  DUSHYANT 

MAGAN DAMOR
36293803 20306627 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

265
Mr.  NISHANTKUMAR 

HARISHBHAI LUHAR
18873713 20080049 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

266

Mr.  RANVEERSINH 

JAYDEEPSINH 

RAHEVAR

51408704 20155731 29/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

01-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

267
Mr.  NARAPATJI 

UDESING JADEJA
70931696 20117653 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

268
Mr.  GAUTAMBHAI 

GOPALBHAI BATA
82946160 20307111 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

269
Mr.  KRISH 

NIKESHKUMAR PATEL
83350987 20081111 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

270
Mr.  SAGAR 

VASANTBHAI PATEL
99926768 20080640 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં1780 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2346 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2335 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2314 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

271
Mr.  KIRANBHAI 

DINESHBHAI SUTHAR
11788928 20118448 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

272

Mr.  RAVIBHAI 

GANGARAMBHAI 

GHAGHRETIYA

39047186 20382068 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

273
Mr.  AMITKUMAR 

ASHVINBHAI KATARA
53271019 20156211 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

274

Mr.  DINESHBHAI 

SHAMLABHAI 

CHAUDHARY

92081345 20005067 29/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

275
Mr.  RAGHUBHAI 

AMICHANDBHAI NAI
70993398 20004519 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

276

Mr.  RAVIRAJ 

RANCHHOBHAI 

CHAUHAN

61223251 20307331 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

277

Ms.  DISHABEN 

HARESHKUMAR 

VAGHELA

76148957 20450916 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

278
Mr.  YUVRAJKUMAR 

BHAGABHAI CHENVA
15662899 20081049 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

13-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

279

Mr.  DIGVIJAYSINH 

BHAGATSINH 

MAKVANA

49740417 20080436 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

280
Mr.  VISHVJITSINH 

POPATSINH MAKVANA
92872265 20081263 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

281
Mr.  GOVINDKUMAR 

BHURELAL SHARMA
66779615 20080165 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

282

Mr.  JAIMINKUMAR 

DHIRUBHAI 

CHAUDHARI

18819190 20080653 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

283

Mr.  PRATIKKUMAR 

MAKANBHAI 

NAVAPARIYA

45951067 20344237 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2300 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2207 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

284

Mr.  VIPUL 

BHARATBHAI 

GORASAVA

67939451 20345374 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

285
Mr.  SANDIPSINH 

PRAVINSINH RATHOD
71740719 20117448 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

286
Mr.  FAIZMOIN 

IQBALBHAI KADIVAR
80542996 20383896 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

287
Mr.  DANISH DAUD 

SUMRA
52153030 20307993 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

288

Mr.  VISHALSINH 

BHAGATSINH 

MAKVANA

46603220 20080318 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

289
Mr.  HARDIKKUMAR 

PARABATBHAI RABARI
91594466 20005568 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

290

Mr.  DHANANJAY 

MAHESH KUMAR 

SARSAVA

53844743 20118464 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

291
Mr.  MITESH 

BASHANTBHAI KARMA
74582403 20118524 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

292

Mr.  KULDEEPSINH 

PRADHUMANSINH 

CHUDASAMA

27673314 20250540 13/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

27-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

293
Mr.  ANANDKUMAR 

MAGANBHAI THORI
14260601 20082463 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

294
Mr.  ASHISHKUMAR 

MOTIBHAI TARAL
54892040 20081772 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

295

Mr.  SANJAYBHAI 

NATHABHAI 

CHAUDHARI

48432035 20119119 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

296
Mr.  JAYDEEPKUMAR 

DILIPBHAI PATADIYA
22524163 20383712 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

297

Mr.  PRATIK 

MAHESHBHAI 

MAKWANA

49672691 20120285 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

298
Mr.  ANILKUMAR 

SOMABHAI KHARADI
95516589 20082079 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

299
Mr.  BHAVESHKUMAR 

MAGANBHAI CHAMAR
77774451 20157238 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

300
Mr.  VIJAYSINH 

SUGANSINH RATHOD
57551179 20156735 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

301

Mr.  VASANTKUMAR 

DASHARATHBHAI 

PRAJAPATI

93488292 20009765 01/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

302
Mr.  KALPESHJI 

CHENJIJI THAKOR
43530546 20118274 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

303
Mr.  ANIL KHIMABHAI 

POPANIYA
15214235 20348327 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

304
Mr.  SANTOSH 

CHITHARBHAI SOLANKI
27032072 20348064 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

305

Mr.  DIVYESH 

GANESHBHAI 

VARVARIYA

75767718 20380229 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

306
Mr.  KISHANKUMAR 

HAMIRBHAI THAKOR
65384856 20117433 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

307
Mr.  YOGESH 

RAJESHBHAI CHAUHAN
28656384 20378592 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

308

Mr.  HARSHKUMAR 

JAGDISHBHAI 

MAKWANA

42467589 20160222 01/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

309
Mr.  VINAY 

RAJESHBHAI MAHETA
67744426 20344706 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

310

Mr.  HARDIP 

NAVGHANBHAI 

MEVADA

94794732 20380486 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

311

Ms.  BHOOMIKA 

VIKRAMBHAI 

KARANGIYA

50265118 20570341 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2242 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2641 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ
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312
Mr.  AMIT DEVJIBHAI 

KANZARIYA
85244741 20379309 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

313

Mr.  MUKESHKUMAR 

GHANSHYAMBHAI 

MAKAVANA

47944234 20381512 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

314

Mr.  KULDIP 

JERAMBHAI 

TARBUNDIYA

41418109 20379408 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

315
Ms.  ASHA PRAVINBHAI 

SAVANI
87197575 20566936 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

316
Mr.  ANILBHAI 

DILIPBHAI TARAL
58276494 20037622 24/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

317
Mr.  KULADIP 

DHIRAJBHAI SOLANKI
38272659 20116735 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

318
Mr.  GHANSHYAMBHAI 

GHUSABHAI DUMANIYA
67212306 20383219 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

319
Ms.  DIPALI SATABHAI 

MEVADA
67863909 20454570 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

320
Ms.  BHAVNA 

MANGABHAI TOLIYA
72257896 20454073 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

321
Mr.  SMIT 

MANOJKUMAR PATEL
35730347 20081507 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

322
Mr.  JAYESHKUMAR 

VAKHSIBHAI KHARADI
19754269 20082138 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

323
Mr.  MILANKUMAR 

SANJAYBHAI PADVI
19020789 20275118 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

27-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

324
Mr.  AKSHAYKUMAR 

MAGANBHAI SOLANKI
54476196 20120352 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

325

Ms.  SANSKRITI 

RAJESHBHAI 

KUNVARIYA

46553861 20454785 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

326
Mr.  RAMESHKUMAR 

DHARMUBHAI NIRASHI
87760910 20119175 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

327
Mr.  KIRTAR KALUSINH 

RATHOD
40529539 20120182 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

328
Mr.  ASIFKHAN 

LIYAKATKHAN PATHAN
46551869 20156800 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

329
Mr.  ROSHANKUMAR 

NARESHBHAI PARMAR
14191373 20081734 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

330

Mr.  

SIDDHARTHKUMAR 

ASHWINBHAI VAGHELA

41743525 20082502 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

331

Mr.  MEETKUMAR 

SHAILESHKUMAR 

PATEL

90231697 20082010 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

332
Mr.  SANDIPKUMAR 

RAMESHBHAI PATEL
85281484 20082245 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

333

Mr.  KULDEEP 

VISHNUBHAI 

MANDALIYA

25467879 20383082 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

334
Mr.  KULDIPBHAI 

SHANKARBHAI PARGI
84442194 20157639 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

335
Ms.  KUMARIVANDANA 

LALJIBHAI SOLANKI
85169267 20568213 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

336
Mr.  JAINAM 

RAMESHBHAI DHANEK
49856625 20082516 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

337
Mr.  ARYANSINH 

DILUSINH RATHOD
58438844 20157488 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

338
Mr.  RAJDIPSINH 

MAHENDRASINH ZALA
20656268 20156882 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

339
Mr.  DINESHBHAI 

AKHAIBHAI CHAUDHARI
22568548 20308607 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

340
Mr.  VISHALKUMAR 

AMARSINH MAKWANA
50632847 20082716 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

341
Mr.  VIJAY 

JAYSUKHBHAI GOLANI
69815018 20346339 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

342

Mr.  OMDEVSINH 

SHAILENDRASINH 

JADEJA

86536142 20346354 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

343
Mr.  AKSHAY 

VALLABHBHAI BERA
95128054 20346258 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

344
Mr.  AJITSINH 

BHARATSINH RATHOD
55098688 20156947 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

345
Mr.  PARAJITSINH 

RAMANSINH RATHOD
10249777 20156655 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

346

Mr.  DIVYARAJSINH 

MAHENDRASINH 

CHAUHAN

53222423 20082298 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

347
Mr.  DHARMENDRA 

DALSUKHBHAI MENIYA
33970116 20382838 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

348
Mr.  VISHALKUMAR 

DEVABHAI SAKARIYA
22301202 20382993 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

349
Mr.  KANAKSINH 

VIJAYSINH ZALA
52635154 20082338 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

350
Mr.  SACHINKUMAR 

KALYANSINH RATHOD
20822067 20081925 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

351
Mr.  SHAILESHKUMAR 

VAJABHAI KALOTRA
23688281 20382991 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

352
Mr.  SURESHKUMAR 

HIRABHAI SAGAR
31853805 20081465 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

353

Mr.  MUNABHAI 

MANSUKHBHAI 

RANGPARA

75322709 20383605 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

354

Ms.  HARSHABEN 

BHARATBHAI 

ANIYARIYA

25605164 20568936 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

355

Mr.  NIRMALKUMAR 

RAJESHBHAI 

RAJESHBHAI VAGHELA

68720690 20120307 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

356

Ms.  RAVINA 

RAMESHBHAI 

KUKADIYA

68824787 20454439 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

357

Ms.  DARSHNABEN 

JAGDISHBHAI 

SADADIYA

87518763 20453763 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

358
Mr.  SAHILKUMAR 

MAHESHBHAI PARMAR
99334042 20006447 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

359
Mr.  POONAMJI KANUJI 

THAKOR
98618576 20007085 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

360
Mr.  BHAVIK 

BHAGVANBHAI RABARI
65264396 20157591 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

361
Mr.  HARESHKUMAR 

GABHUSINH RATHOD
42792277 20157783 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

362
Mr.  ANILBHAI 

SHAMJIBHAI SHEKH
23595325 20308670 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

363
Mr.  BHAVESH 

NATVARBHAI VEGAD
95815122 20307776 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

364

Mr.  PRUTHVIRAJ 

HARESHKUMAR 

CHAUHAN

95837650 20006703 30/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

365
Mr.  VIVEKBHAI 

VINODBHAI VANANI
89666255 20383114 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

366

Mr.  SUNILBHAI 

PRAVINBHAI 

MITHAPARA

23192466 20308335 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

367
Mr.  SATISH RAGHU 

BHAI SAVDHOR
66985568 20383318 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

368
Mr.  RAKESHKUMAR 

HARAJIBHAI VIRANI
89551863 20384191 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

369

Mr.  KRUPESH 

KUNVARJIBHAI 

DUBARIYA

88338126 20383103 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

370

Mr.  AKSHRAJSINH 

JAYENDRASINH 

JADEJA

56153622 20345906 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

371
Mr.  AKASH 

NATVARLAL PARMAR
20437684 20119293 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

372
Mr.  ANKITKUMAR 

AMBALAL BHOI
46043835 20157475 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

373
Mr.  KIRANBHAI 

MOHANBHAI PAGI
70847312 20157477 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

374
Mr.  SHAILESHKUMAR 

CHANDUBHAI SAGAR
30476235 20081611 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

375
Mr.  HASMUKHKUMAR 

DAHYABHAI KADIYA
76264623 20084260 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

376
Mr.  YUVRAJSINH 

ARVINDSINH VIHOL
42256876 20157309 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

377
Mr.  SUBHASHKUMAR 

RAMESHBHAI SAGAR
86058530 20120392 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

378
Mr.  KASHYAP 

JAGDISH SADHU
22090231 20308792 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં૨૫૧૯ ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2396 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં1813 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

379
Ms.  SUJATABEN 

MEGHJIBHAI VASANI
16951182 20454727 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

380
Mr.  VIRAL 

ASHVINKUMAR PATEL
71136745 20082761 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

381

Mr.  VIKASKUMAR 

JAYESHBHAI 

CHAUDHARY

26410223 20082056 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

382
Mr.  PARESH VALABHAI 

KHAMAL
68749669 20420043 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

383
Mr.  BHARATBHAI 

DANABHAI AHIR
24112762 20118915 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

384
Mr.  DINESH 

RAGHUBHAI KOLI
50211300 20308044 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

385

Mr.  MEET 

DEVENDRAKUMAR 

PATEL

55062575 20082412 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

01-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

386

Mr.  JAYENDRASINH 

JITENDRASINH 

RATHOD

43685031 20082505 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

387

Mr.  PARTH 

AMRUTBHAI 

CHAUDHARI

99519496 20082390 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

12-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

388

Ms.  VAIBHAVI 

BHARATKUMAR 

PARMAR

59955888 20453709 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

389
Mrs. JAGRUTIBEN 

MUNNABHAI MAIDA
64008387 20513034 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

390
Ms.  EKTABEN 

NARANBHAI RATHOD
29630921 20511889 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

391
Mr.  AJAYKUMAR 

BHIKHABHAI SOLANKI
36789501 20119829 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2026 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં1999 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2302 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2221 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2030 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

392

Mr.  

GHANSHYAMKUMAR 

SHANKARBHAI JOSHI

43533194 20006876 30/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

393
Mr.  ALFAJKHAN 

IMTIYAJKHAN PATHAN
57856342 20083283 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

394
Mr.  ARSHADKHAN 

AMJADKHAN PATHAN
37389096 20083063 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

395

Mr.  GAURAVKUMAR 

ISHWARBHAI 

CHAUDHARI

83198847 20119089 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

396

Mr.  CHETANKUMAR 

SHANKARBHAI 

CHAUDHARI

95989872 20120385 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

397
Ms.  SONALBEN 

GOBARJI MAKVANA
61663432 20568072 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

398

Mrs. PRIYANKABEN 

MATHURBHAI 

SHIYALIYA

61864861 20568821 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

399
Ms.  ALPA 

MUKESHBHAI MANDANI
92340265 20454856 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

400
Mr.  SHANKARKUMAR 

SENDHABHAI VANJARA
79835299 20081522 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

401
Ms.  TULSIBEN 

RANJITSINH MAKVANA
80504185 20567938 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

402

Ms.  VIRALIBEN 

VALLABHBHAI 

RAJPARA

45682145 20453716 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

403
Mr.  RAHULCHANDRA 

HASMUKHLAL BAROT
44023681 20119432 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

404

Mr.  CHIRAGKUMAR 

PRAHLADBHAI 

PARMAR

64579212 20119200 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2018 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2258 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2019 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

405
Mr.  SARANSHKUMAR 

DINESHBHAI BARANDA
36365174 20081932 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

406
Mr.  VIPULBHAI 

DAHYABHAI BHANGI
69396846 20119409 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

407
Mr.  SHRIRAJSINH 

VINUSINH CHAUHAN
26637643 20082038 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

408
Mr.  RAJENDRASINH 

RANJITSINH RATHOD
73232138 20081907 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

409
Mr.  SAHILHUSEN 

NASIRBHAI MANSURI
60822262 20082401 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

410

Mr.  RAJ 

DURGASHANKAR 

LAKHARA

23320746 20082461 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

411
Mr.  ROHITKUMAR 

LAXMANBHAI VANJARA
38767092 20082004 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

412
Mr.  JAYDIPKUAR 

BIPINBHAI KAPADIYA
61135006 20120412 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

413

Mr.  AAKASH 

YOGESHBHAI 

BHUNDIYA

11597921 20346347 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

414
Mr.  SAHILKUMAR 

CHANDUSINH RATHOD
33243913 20119936 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

415
Mr.  ROHITJI HEMTAJI 

THAKOR
31817616 20119437 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

416
Mr.  MEHUL MANABHAI 

VAGHELA
66459796 20117135 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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417

Mr.  BHARAT 

ISHWARBHAI 

MAKWANA

55080487 20116039 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

418
Mr.  BHARATKUMAR 

KALABHAI VANKAR
34366665 20116742 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

419
Mr.  ANKITKUMAR 

KULDEEPBHAI RATHOD
52600102 20116994 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

420

Mr.  SUNILKUMAR 

ISHWARBHAI 

BHUSADIYA

42152092 20381205 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

421

Mr.  PRADIPSINH 

DHARMENDRASINH 

ZALA

56387469 20078915 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

422

Mr.  

MOHMMADSAHILMIYA 

SALIMMIYA SHEKH

98373799 20079422 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

423
Mr.  NAIMISH 

SURESHBHAI SHAH
94427710 20079149 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

01-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

424
Mr.  BHAVIKKUMAR 

HAMIRBHAI GAL
23024882 20305737 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

425
Mr.  SAMIR 

MAHEBUBBHAI SHEKH
85490299 20305213 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

426
Mr.  SAHIL 

MAHESHBHAI PATANI
95055968 20117256 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

427
Mr.  ROHITKUMAR 

BALDEVJI THAKOR
64749448 20116129 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

428
Mr.  NARESHBHAI 

MERABHAI SAVADIYA
70027589 20079151 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

429
Mr.  SHIVJI SHAMJI 

AVADIYA
93874762 20305087 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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430
Mr.  ANKITKUMAR 

ARUNBHAI CHAUHAN
35598179 20079594 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

431
Mr.  MANTHANKUMAR 

BHARATBHAI RATHOD
35422103 20078878 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

432
Mr.  RAMKUMAR 

ANILBHAI GAMETI
71764097 20080922 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

433
Mr.  VIJAYKUMAR 

KESHABHAI MENIYA
82553459 20307519 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

434
Mr.  HARENDRASINH 

VIPULSINH RATHOD
45172422 20080871 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

435
Mr.  KULDIPSINH 

JITENDRASINH ZALA
68123980 20080686 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

436
Mr.  SHANKAR 

MOTIBHAI RABARI
50019029 20080077 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

437
Mr.  PARESHBHAI 

JAGDISHBHAI PATANI
24027423 20118007 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

438

Mr.  MUKESHBHAI 

CHHELABHAI 

BHUSADIYA

19483110 20381826 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

439

Mr.  VIVEK 

RAJESHBHAI 

BUDASANA

41211323 20377720 25/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

440
Mr.  YAGNESHSINH 

SHANAJI MAKWANA
44627298 20083753 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

441
Mr.  NARESHBHAI 

SHIVABHAI BADATIYA
27494560 20121586 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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442
Ms.  POOJA 

HARESHBHAI RATHOD
19235661 20456904 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

443
Mr.  AJIM KASAMBHAI 

KHAFI
17560362 20310208 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

444
Mr.  JITENDRASINH 

KODARSINH RATHOD
57300780 20083913 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

445
Mr.  AJAYKUMAR 

RAMESHBHAI SOLANKI
80181429 20083318 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

446
Mr.  MAULIK 

BACHUBHAI SHRIMALI
40895748 20121613 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

447
Mr.  GOPALKUMAR 

DALABHAI ZALA
52055292 20046682 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

448
Mr.  RAJESHKUMAR 

SHIVBHAVAN MAURYA
18700632 20083524 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

449
Ms.  HIRAL BIPINBHAI 

ADROJA
11738223 20569929 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

450
Mr.  SETULKUMAR 

KANUBHAI PATEL
32511853 20083434 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

451
Ms.  TRUSHALIBEN 

SAVJIBHAI AJARA
67707442 20571130 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

452
Mr.  ANILBHAI 

JAGDISHBHAI DABHI
10786294 20120678 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

453
Ms.  VIDHIBAHEN 

TUSHARBHAI JOSHI
71344019 20571327 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

454

Mr.  JIGARKUMAR 

RAMJI BHAI 

CHAUDHARI

98676472 20121201 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

REJECT
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455
Mr.  NARAYANBHAI 

KAMJIBHAI SUVERA
96068155 20084154 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
456

Mr.  TEJAS KIRANBHAI 

CHAUHAN
36852745 20310416 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

457
Mr.  HARDIKKUMAR 

NATUBHAI PARMAR
80400640 20083864 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

458
Mr.  KISHANSINH 

BALVANTSINH PARMAR
25993124 20121395 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

459

Mr.  AASIM 

PYARMAMADBHAI 

SAMA

57433947 20347769 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

460

Mr.  AKASHKUMAR 

ASHOKBHAI 

KAMEJALIYA

76728085 20384341 31/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

461
Ms.  KINJAL 

KISHORBHAI PANCHOLI
49939841 20570636 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

462
Mr.  MOHAMMAD AMAN 

AEHSANMIYA CHAVDA
26825329 20084065 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

463
Mr.  HARSH 

NARESHBHAI GEDIYA
71164603 20348246 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

464
Mr.  BHAYKUBHAI 

GORDHANBHAI MER
21992954 20348440 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

465
Mr.  NISHANKUMAR 

NATVARBHAI PARMAR
24981144 20120690 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

466
Mr.  JAYRAJSINH 

VIKRAMSINH RATHOD
84587231 20158252 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

467
Mr.  KAMLESHBHAI 

SINDHABHAI GOYAL
12180167 20384433 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT

REJECT
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468
Mr.  RAHULKUMAR 

JAYANTIBHAI SAGAR
42646571 20084069 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

469
Mr.  PRAKASH 

GELABHAI DABHI
98089139 20385460 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

470
Mr.  PANKESHBHAI 

VALLBHBHAI DHAPA
40154801 20384734 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

471
Mr.  VIPULBHAI 

MATHURBHAI DODIYA
50047452 20385125 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

472

Mr.  UMANG 

HASMUKHBHAI 

THADODA

26298468 20384653 31/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

473
Mrs. SONALBEN 

LALABHAI KHANT
50794168 20514469 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

474

Mr.  GAURANGBHAI 

AMBARAM BHAI 

VANIYA

96628421 20046653 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

475
Mr.  AANAND 

SAMBHAJI NIKUMBH
38721455 20234706 31/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

476
Mr.  SUMERSINGH 

MADANSINGH RAJPUT
14843261 20046522 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

477
Mr.  GHANSHYAMSINH 

MAMUJI ZALA
87508887 20084285 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

478
Mr.  VAGHAJI 

MEMABHAI RABARI
38615723 20121410 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

479
Mr.  MANESHKUMAR 

SHANABHAI TALAR
57926568 20159090 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

480

Mr.  HITESH BHAI 

BHURABHAI 

CHAUDHARY

50926212 20008410 31/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

481
Mr.  JAYLESHBHAI 

PRATAPBHAI PUJARA
46341126 20046481 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2899 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

482
Ms.  POOJA 

BHARATBHAI PARMAR
39869303 20569762 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

483

Ms.  ZALAK 

MASTRAMBHAI 

ACHARYA

74350691 20570237 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

484
Mr.  VALABHAI 

VASHRAMBHAI AAL
26187037 20008434 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

485
Ms.  SAVINABEN 

SURATANBHAI KALARA
75602127 20515319 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

486
Ms.  HIRALBEN 

NARPATBHAI VASAVA
61908447 20513998 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
487

Mrs. VINABEN 

RAGNATHBHAI LUVA
72225530 20457157 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
488

Mr.  DINESHBHAI 

RAMJIBHAI RABARI
35541948 20008515 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

489

Mr.  MAYURKUMAR 

BHUPATBHAI 

MAKAWANA

45567421 20385235 31/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

490
Mrs. MITALBEN 

PARSINGBHAI CHAREL
63656344 20513768 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

491
Mr.  TANMAYKUMAR 

BHARATBHAI PATEL
92876480 20197375 31/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

492

Mr.  MEETKUMAR 

JITENDRABHAI 

SOLANKI

46972941 20121615 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

493

Mr.  HARSHKUMAR 

GANESHBHAI 

CHAUDHARY

99389885 20120761 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

494
Mr.  TUSHAR 

RAJUBHAI SALAT
17208870 20009936 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

495
Mr.  CHETAN 

GIRDHARBHAI JOSHI
37045416 20010246 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

496

Mr.  DILIPSINH 

PRAVINSINH 

MAKWANA

56300441 20123146 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2020 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2219 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2031 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)
REJECT

(અ.ન.ં2211 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2025 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં1997 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

497
Ms.  BHAVISHA 

RATILAL MEVADA
71429385 20457521 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

498
Mr.  ANKIT KUMAR 

ISHVARLAL PRAJAPATI
99254867 20010186 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

499
Mr.  PRATHAMKUMAR 

RAMANBHAI CHAUHAN
69786212 20009895 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

500
Mr.  PRATIKKUMAR 

RAMABHAI PATEL
84781779 20122538 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

501
Mr.  SANJAYKUMAR 

RAMJIBHAI THAKOR
46317828 20123177 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

502
Ms.  JIMIBEN 

VINODKUMAR DESAI
11935850 20462446 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

503

Ms.  VIDHIBEN 

SURESHKUMAR 

SHARMA

45449779 20571963 01/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

504

Mr.  HARDIKBHAI 

RAGHUBHAI 

PRAJAPATI

13500236 20010473 01/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

505
Mr.  SANDIPKUMAR 

DINESHBHAI VADANIYA
92899636 20235374 01/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

506
Mr.  SHARANBHA 

MALAJI SOLANKI
40286900 20010371 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

507
Mr.  AXAY RAMJIBHAI 

CHAUDHARY
63955849 20010191 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

508
Mr.  MEHULKUMAR 

TULASIBHAI PATEL
12186001 20122998 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

509
Mr.  RAJABALI 

MUBARAK KER
17025023 20310965 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

510
Mr.  NIRAV 

MUKESHBHAI PARMAR
73810602 20122328 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

511
Mr.  ROHIT MANUBHAI 

MAKWANA
36813658 20311096 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2588 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2423 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2220 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2021 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2012 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

512
Mr.  KULDEEPKUMAR 

BABUBHAI SOLANKI
80573928 20122780 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

513

Mr.  ARAVINDBHAI 

LADHABHAI 

CHAUDHARY

60706236 20010244 01/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

514

Mr.  JANAKSINH 

MAHENDRASINH 

VAGHELA

65648872 20010402 01/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

515
Mr.  UMESHKUMAR 

NARESHBHAI MISTRI
89274776 20160735 01/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

516
Mr.  KISHANKUMAR 

MANUBHAI PARMAR
67075976 20009740 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

517
Mr.  KISHANSINH 

ASHOKSINH RAJPUT
23279667 20085789 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

518
Mr.  KARANSINH 

VIKRAMSINH MAKVANA
98231566 20122591 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

519
Mr.  NIRAVKUMAR 

DINESHBHAI KHANT
94443970 20085699 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

520
Mr.  ASHISHKUMAR 

BHEMÀBHAI RAVAL
73074754 20047352 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

521
Ms.  MADHUBEN 

RMESHBHAI VEGAD
95722687 20458481 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

522
Mr.  JAY CHUNDABHAI 

DESAI
56044711 20010438 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

523

Mr.  YOGESHKUMAR 

KARSHANBHAI 

PARMAR

23992144 20009385 01/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

524
Mr.  NILESHKUMAR 

HARGOVANBHAI DESAI
42402611 20010414 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

525
Mr.  MAHMADAADEEL 

INTEEYAJKHAN MALEK
97796903 20085773 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2191 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

526
Mr.  ASHISHKUMAR 

DINESHBHAI NINAMA
24006098 20047914 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

527

Mr.  VIRATKUMAR 

DINESHBHAI 

DHOKADIYA

68300256 20009679 01/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

528

Mr.  HIMANSHUKUMAR 

BHARATBHAI 

PRAJAPATI

60822749 20085876 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

529

Mr.  YASHKUMAR 

RAMESHBHAI 

PRAJAPATI

36254254 20046970 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

530
Mr.  AKSHAYSINH 

PANDITSINH PARMAR
25511920 20123291 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

531
Mr.  RAJ RAMESHBHAI 

PRAJAPATI
97986814 20085103 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

532
Mr.  RAJDIPSINH 

JITENDRASINH ZALA
78465324 20085101 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

533

Mr.  DEVENDRABHAI 

MAHADEVBHAI 

MEMAKIYA

90922424 20386519 01/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

534
Mr.  BHAVESHKUMAR 

FATAJI KACHCHHAVA
51186680 20010460 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

535

Mr.  RAVI 

HASMUKHBHAI 

PRANAMI

53849864 20122539 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

536
Mr.  SADAMHUSSAIN 

SABIRBHAI BHATTI
74035447 20423454 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

537
Mr.  ARYAKUMAR 

SANJAYBHAI PATEL
83270351 20010223 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

538
Mr.  MANVIR 

MANHARDAN GADHAVI
58043631 20009002 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
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539
Mr.  SUNILKUMAR 

DIPAKBHAI ZALA
86474695 20047462 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

540
Mr.  JAIMIN 

PRAVINBHAI PATEL
65858616 20121990 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

541
Mr.  ABBASALI 

HAIDERALI NEDARIYA
53059364 20010146 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

542
Mr.  KULDIPSINH 

RANJITSINH RAJPUT
85355043 20010119 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

543

Mr.  PRAGNESH 

BHIKHABHAI 

CHAUDHARI

28350685 20122079 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

544
Mr.  BHARATKUMAR 

NARANBHAI PRAJAPATI
67621978 20085598 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

545
Mr.  LAKIKUMAR 

AMRUTBHAI HOTHA
87381456 20047863 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

546
Mr.  BHAVESHKUMAR 

SHANTILAL NINAMA
44358108 20046939 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

547
Mr.  RAMCHANDRA 

AMARSINH BAGEL
66445241 20047644 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

548
Mr.  VIPUL 

NARESHBHAI JOSHI
25098607 20010139 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

549
Mr.  SANDIPKUMAR 

DANUSINH SOLANKI
38821978 20386827 01/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

550
Mr.  JAYESHBHAI 

BHIKHABHAI OTRADI
34151908 20386479 01/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

551
Mr.  VIMALKUMAR 

BHAILAL SAGAR
92693541 20085038 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

552
Mr.  HARDIKKUMAR 

ARVINDBHAI CHAUHAN
75789542 20415887 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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553
Mr.  ARVINDBHAI 

PRAVINBHAI RATHOD
99815780 20378563 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

554
Mr.  HARDIK DILIPBHAI 

MANATAR
12806013 20304226 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

555
Mr.  NILESH JENTIBHAI 

JADAV
94238700 20303808 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

556
Mr.  SAGAR 

CHHANABHAI PATANI
71497351 20115494 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

557
Mr.  SIDDHARAJ 

AJITDAN GADHAVI
79249601 20117442 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

558
Mr.  MANHARDAN 

JABARDAN CHARAN
79573641 20307559 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

559

Mr.  DIGVIJAY 

RAMESHBHAI 

CHAUDHARY

44463284 20086480 03/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

560
Mr.  GAURAV 

VINODKUMAR SHARMA
49694025 20010844 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

561
Mr.  ARJUNBHAI 

RAVJIBHAI JOJA
66737863 20011005 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

562
Ms.  ALPA 

PRABHUBHAI PATIL
93984632 20464624 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

563

Mr.  ANUJGIRI 

BHAGVANGIRI 

GOSWAMI

18072358 20011689 03/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

564
Mr.  JAIMINKUMAR 

AMRUTBHAI PATEL
72609733 20011923 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

565

Mr.  MITTULKUMAR 

GALBABHAI 

CHAUDHARY

30963247 20011462 03/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

566

Mr.  PRAKASHKUMAR 

RAMESHBHAI 

PRAJAPATI

17719618 20011674 03/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

567

Mr.  PARESHKUMAR 

HEMARAJBHAI 

CHAUDHARY

49693752 20011747 03/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

568
Mr.  VIJAYKUMAR 

SHANKARBHAI GOYAL
64549050 20388554 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

569
Ms.  TAHURA 

RAHIMBHAI PATEL
44446138 20460757 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

570
Mr.  JIMMY GAUTAM 

AMIN
56992143 20052419 05/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

571
Ms.  SHREYABEN 

PIYUSHBHAI PATEL
10964989 20464853 05/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

572

Ms.  PARASBEN 

JITENDRAKUMAR 

MAKVANA

10463659 20468184 06/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

573

Ms.  MANJUBEN 

RAMDANBHAI 

CHAUDHARY

38806377 20467312 06/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

574
Mr.  ISHWARBHAI 

KUMBHABHAI DESAI
39443780 20015947 06/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

575
Mr.  HAMIRJI 

VAJESANG THAKOR
21332437 20015594 06/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
576

Mr.  HARSHADJI 

RAJUJI THAKOR
52541222 20015678 06/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

577

Mr.  BHEMJIBHAI 

LAKHMANBHAI 

CHAUDHARI

98092864 20015649 06/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

578
Mr.  GURUDIPSINH 

NAVALSINH RATHOD
41816936 20129247 06/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

579

Mr.  PARTHKUMAR 

RANCHHODBHAI 

PRAJAPATI

12662456 20016316 06/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

580
Mr.  ARVIKBHAI 

KAJIBHAI DESAI
98603457 20015135 06/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

581
Ms.  MINALBEN 

BHARATBHAI SOLANKI
43189784 20582143 06/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

582

Mr.  SHIVABHAI 

KUVRABHAI 

BHOOMBHLIYA

52047515 20015479 06/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2189 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2288 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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583

Mr.  PINTUBHAI 

ASHOKBHAI 

KACHCHHAVA

56674059 20015743 06/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

584
Ms.  RINKUBEN 

RAVATJI RATHOD
58640488 20466494 06/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

585
Ms.  BHAVANABEN 

BHEMABHAI THAKOR
43222223 20466951 06/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

586
Mr.  JAYESHBHAI 

RAMJIBHAI JADAV
47552069 20379406 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

587
Mr.  PANKAJKUMAR 

MULJIBHAI JADAV
24663167 20384348 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

588

Mr.  JAYDEEP 

CHANDRAKANT 

PARMAR

50806941 20379125 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

589
Mr.  SANDIP 

DAYARAMBHAI JADAV
38095765 20383291 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

590
Mr.  JITENDRA 

DILIPBHAI JADAV
97755087 20382188 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

591
Mr.  ANKITKUMAR 

AMRUTBHAI MORI
12246251 20382774 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

592
Mr.  PRINS MAGANLAL 

JADAV
19260509 20381775 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

593

Mr.  ROHIT 

KISHANBHAI 

THALAKIYA

43651734 20114786 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

594

Mr.  DIVYARAJSINH 

JAGADISHSINH 

CHAUHAN

80967099 20306314 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

595

Mr.  AMITKUMAR 

BABUBHAI 

CHANDRAVADIYA

98521572 20348461 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

596

Mr.  UMANG 

VISHNUBHAI 

KANZARIYA

97163940 20384654 31/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

597
Mr.  DIGVIJAYSINH 

BHARATSINH PARMAR
84050268 20379033 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

598
Mr.  UMANGKUMAR 

FALJIBHAI DHARAJIYA
66955210 20379938 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

599

Mr.  AJAYPARI 

KAILASHPARI 

GAUSWAMI

94728617 20383135 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

600

Mr.  DIVYARAJ 

VIRBHADRASINH 

HADIYOL

60498476 20078443 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

601

Mr.  JITENDRA 

NARESHBHAI 

PANSURIYA

46044131 20345494 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

602
Mr.  AKSHAYKUMAR 

MATHURBHAI KANANI
88027980 20347321 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

603
Mr.  KIRANSINH 

PUNJSINH PARMAR
51929918 20079273 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

604
Mr.  KARANSINH 

FULSINH PARMAR
32100894 20081167 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

605

Mr.  JIGARKUMAR 

RAMESHBHAI 

PRAJAPATI

29678701 20080351 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

606

Mr.  MITRAJSINH 

JASVANTSINH 

CHAUHAN

15495281 20080564 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

607
Mr.  DHRUVKUMAR 

MILINKUMAR PANDYA
47590440 20078808 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

608

Mr.  VISHAL KUMAR 

NATVAR BHAI 

METHANIYA

84206652 20383739 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

609
Mr.  BHARATBHAI 

PARBATBHAI AYAR
72877320 20119616 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

610

Mr.  PRADIPKUMAR 

KAMLESHBHAI 

PARMAR

73609646 20120738 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

611
Mr.  ARPITKUMAR 

MUKESHBHAI PATEL
81772469 20081618 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

612
Mr.  KISMATSINH 

KALUSINH ZALA
93488728 20079286 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

613
Mr.  ANURAG ATAMJI 

VANJHARA
26908375 20079796 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

614
Mr.  AXAYKUAMAR 

JIVABHAI GARASIYA
50540039 20046477 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

615

Mr.  PRATIKKUMAR 

SHAILESHBHAI 

PRAJAPATI

93794731 20081004 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

616
Mr.  MINTUBHA 

JAGATSINH KHANT
48261680 20080227 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

617
Mr.  PRAKASHSINH 

RANUSINH ZALA
70404335 20081894 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

618
Mr.  BHAVYKUMAR 

MAHESHBHAI PATEL
80370296 20079977 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

619
Mr.  BARTH 

HARSHADBHAI PATEL
99632390 20078932 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

620
Mr.  JAYPALSINH 

RAMSINH CHAUHAN
10737712 20079812 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

621
Mr.  VISHALSINH 

BHIKHUSINH CHAUHAN
22645067 20079889 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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622

Mr.  SIDDHRAJ SINH 

MUKESH SINH 

CHAUHAN

12509770 20083561 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

623
Mr.  RAVIDAN JOGIDAN 

GADHAVI
16570721 20121027 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

624

Mr.  JAYDIPSINH 

MAHENDRASINH 

CHAUHAN

31936932 20078564 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

625
Mr.  NILESHKUMAR 

RAMESHBHAI PARMAR
40853222 20080666 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

626

Mr.  PRAFULKUMAR 

VIRCHANDBHAI 

PARMAR

71423404 20080052 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

627
Mr.  DIPAKKUMAR 

KARANSINH SOLANKI
20613638 20192843 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

628

Mr.  DIVYANG 

BAHECHARBHAI 

SUTARIYA

79516716 20078739 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

629

Mr.  JIGNESHBHAI 

RAMESHBHAI 

MALAVANIYA

94479823 20379407 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

630
Mr.  MOHAMMADNAIM 

IBRAHIMBHAI BHATTI
38702256 20379448 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

631
Mr.  DIPAKKUMAR 

CHANDUBHAI PIPALIYA
70576409 20382108 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

632

Mr.  SAVANKUMAR 

SURESHBHAI 

PRAJAPATI

91275501 20078759 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

633
Mr.  INDRASINH 

PRAVINSINH RAHEVAR
39763348 20119896 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

634
Mr.  MAYURKUMAR 

LALJIBHAI MATA
74252979 20305388 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

635

Mr.  VIRENDRASINH 

SURENDRASINH 

JADEJA

91705339 20305229 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

636
Mr.  DINESH 

SAJANBHAI CHAVDA
38373449 20307994 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

637
Mr.  RUTURAJSINH 

UDAYSINH RATHOD
25243715 20078420 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

01-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

638
Mr.  BHARVITKUMAR 

SHATISHBHAI PATEL
94832688 20080823 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

639

Mr.  DHARMESHBHAI 

RAMESHBHAI 

DHARAJIYA

32451283 20307497 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

640
Mr.  ANIRUDDH SINH 

RAJENDRA SINH GOHIL
57894766 20308534 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

641
Mr.  ASHOKKUMAR 

BHALABHAI PATEL
59622343 20119423 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

642

Mr.  SANKET 

SURESHBHAI 

CHAUHAN

24160422 20079955 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

643
Mr.  MEET 

VANRAJBHAI RAJAN
50446876 20078455 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

644
Mr.  PRAGNESHKUMAR 

KANTIBHAI VANKAR
79935770 20080232 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

645
Mr.  VINAYKUMAR 

NAVALJI DAMOR
53512158 20121666 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

646

Mr.  SURYADIP 

VAJESANGBHAI 

MAKWANA

98141368 20383300 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT

(અ.ન.ં2460 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ
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647
Mr.  KARTIKEY 

KHENGAR CHAVADA
97566700 20384552 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

648

Mr.  GANSHYAMKUMAR 

HITESHBHAI 

PRAJAPATI

43806223 20083793 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

649

Mr.  KUNDANSINH 

BALAVANTSINH 

CHAUHAN

98426646 20081536 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

650
Mr.  SREYANSHKUMAR 

JIGNESHBHAI PARMAR
75839555 20081943 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

651
Mr.  JIGARBHAI 

ALKHABHAI NINAMA
79577038 20083801 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

652
Mr.  PRADIPKUMAR 

CHIMANBHAI VANKAR
32885548 20080851 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

653
Mr.  DARSHANBHAI 

DHANJIBHAI VANKAR
44993858 20080783 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

654
Mr.  RAVIKUMAR 

AMARATBHAI VAGHARI
80036919 20078828 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

655
Mr.  BHARAGAVKUMAR 

RAMESHBHAI BALAT
68046601 20121784 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

656
Mr.  SIDDHARTH 

KARMSHIBHAI DESAI
50928912 20081162 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

657
Mr.  RUTVIKKUMAR 

MAHESHBHAI PARMAR
80347639 20083100 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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658
Mr.  MIT POPATBHAI 

CHAUDHARI
29099368 20080573 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

659

Mr.  AVADHESH 

TANSHUKHBHAI 

ACHARYA

14966421 20304929 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

660
Mr.  PAVANKUMAR 

RAMJI SAH
95164796 20307652 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

661
Mr.  DIVYARAJSINH 

HIMATSINH JADEJA
66524371 20308052 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

662
Mr.  BHAVESHBHAI 

AMARATBHAI DESAI
17660675 20008867 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

663
Mr.  PRASHANT 

KISHORBHAI MITALIYA
20500839 20346605 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

664
Mr.  MOHIT 

MAHESHBHAI NAKUM
51029115 20342979 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

665
Mr.  SUNILKUMAR 

UDABHAI DAMOR
94639124 20158812 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

666 Mr.  KUSH RAMJI SAH 51378856 20307649 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

667

Mr.  VIRENDRASINH 

BHARATSHINH 

SOLANKI

66994670 20011658 03/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

668
Mr.  OMDEVSINH 

NARENDRASINH GOHIL
79888266 20377275 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

669
Mr.  IMTIYAJ 

SALEMAMAD JIEJA
78158925 20308507 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

670
Ms.  SONALI BABUBHAI 

PARMAR
33752240 20454288 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

671
Mr.  RIZVANBHAI 

YUNUSBHAI MOMIN
44910031 20019425 08/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

672
Mr.  JAY JAYSUKHBHAI 

VAGHEDIYA
10603315 20310328 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2747 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2746 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

673
Ms.  ARATIBEN 

BALAVANTJI THAKOR
27454936 20466892 06/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

674
Mr.  SURESHBHAI 

DAYABHAI VARCHAND
29022108 20306134 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

675

Mr.  SANJAYBHAI 

BHAVSINGBHAI 

AMALIYAR

37321596 20192953 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

676
Mr.  DIXITBHAI 

ANSINGBHAI RATHVA
33510973 20196321 31/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

677

Mr.  VINODBHAI 

BHAVASINGBHAI 

RATHAVA

10118283 20267955 28/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

678
Mr.  ALAPESHBHAI 

JENTIBHAI RATHVA
46552486 20192928 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

679
Mr.  JATIN DILIPBHAI 

JOSHI
44077257 20306079 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

680
Mr.  AJAY PRABHULAL 

BAMBHANIYA
35017359 20304554 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

681

Ms.  HIMANIBEN 

BALDEVBHAI 

CHAUDHARI

29844234 20467986 06/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

682

Mr.  MANAN 

KIRTANBHAI 

PRAJAPATI

65860052 20085277 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

683
Mr.  UTPAL JASHUBHAI 

RATHOD
77478129 20121122 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

684
Mr.  KALPESHKUMAR 

NATUBHAI CHAUDHARI
23015263 20235230 31/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

685
Mr.  DHRUVKUMAR 

SATISHBHAI PATEL
93320994 20194363 29/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

686

Mr.  

MOHAMMADAZHARKHA

N ASLAMKHAN MUNSHI

54491636 20192882 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2265 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2263 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2266 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2337 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

687
Mr.  JAYKUMAR 

AJITBHAI MAKWANA
31489796 20122834 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

688
Ms.  SANGITABEN 

LAVAJIBHAI MALIVAD
15466781 20518411 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

689

Mr.  VISHALBHAI 

NARSINHBHAI 

DODHIYAR

57866732 20085308 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

690
Mr.  KAUSHIKKUMAR 

MALJIBHAI DESAI
79610906 20085595 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

691
Mr.  SURENDRA 

RAJKUMAR PRAJAPATI
35577345 20084562 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

692
Mr.  HARDIK DILIPBHAI 

ANIYALIYA
12828208 20386715 01/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

693
Mr.  PRATIKKUMAR 

RAMESHBHAI BALEVA
50092914 20083674 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

694
Mr.  PACHANBHAI 

BHEMABHAI SOLANKI
97935983 20010491 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

695
Mr.  JAYDIPBHAI 

ASHWINBHAI PITRODA
97641876 20386232 01/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

696

Mr.  KISHANKUMAR 

RAKESHBHAI 

PRAJAPATI

17387402 20054484 07/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

697
Mr.  SHUBHAM 

DINESHKUMAR JOSHI
28644046 20018562 08/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

698

Ms.  KOMAL 

BHUPATBHAI 

VADEKHANIYA

48206669 20605555 19/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

15-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

699

Mr.  ANANDKUMAR 

DOLABHAI 

CHAUDHARY

11307374 20020466 10/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

700
Mr.  HANIF 

ALLARAKHBHAI MODAN
95961882 20247215 10/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

701

Mr.  KERABHAI 

ANADABHAI 

CHAUDHARI

99738981 20013341 04/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

702
Mr.  KETAN ASVINBHAI 

KANZARIYA
28770370 20377616 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

703
Mr.  DHAVAL 

ASHOKBHAI SOLANKI
75556283 20302611 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

30-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

704
Mr.  ANIL KALUBHAI 

DESAI
52621465 20017531 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

705

Mr.  ASHOKBHAI 

JOGABHAI 

CHAUDHARY

76757881 20016536 07/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

706

Mr.  KARSHANBHAI 

MAVABHAI 

CHAUDHARY

77182191 20016543 07/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

707

Ms.  JAYSHREEBEN 

ISHVARBHAI 

CHAUDHARI

11431623 20469847 07/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

708
Ms.  GUNJAN 

BABUBHAI BABARIYA
74350107 20453898 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

709
Mr.  ABHIKKUMAR 

MAHESHBHAI PANDYA
26585598 20389879 04/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

710
Mr.  SAHILKUMAR 

JAYANTIBHAI VALAND
56772274 20017954 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

711
Ms.  RAMILABEN 

VALABHAI CHAUDHARI
10898791 20469212 07/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

712

Mr.  JAYESHBHAI 

ISHVARBHAI 

CHAUDHARI

70164784 20016697 07/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

713
Mr.  JAYESHKUMAR 

BUDHABHAI SOLANKI
78395804 20054753 07/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

714
Mr.  VISHALSINH 

DADUBHA ZALA
83327359 20021425 11/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

715

Mr.  HARDIKBHAI 

HEMANTBHAI 

KANZARIYA

40379076 20393877 07/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

716
Mr.  TAIYAB 

KASAMBHAI LAKHA
37653436 20357318 07/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

717
Mrs. BHUMIBEN 

RAMESHBHAI BHATT
91738971 20583653 07/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

718
Ms.  BHAVISHA 

GOVABHAI PIPROTAR
82350123 20615918 25/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

20-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

719
Ms.  MILAN GOVABHAI 

PIPROTAR
75748393 20617688 25/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

20-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

720
Ms.  NAMRATA 

HARESHBHAI METRA
50906293 20487751 17/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
721

Ms.  JHANVI 

MANISHKUMAR MODI
55484970 20474387 10/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

722
Ms.  KHUSHBU 

AKBARBHAI MANSURI
46525382 20470468 08/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

723
Mr.  KETUL 

DINESHBHAI SOLANKI
33700841 20056721 08/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

724

Ms.  RADHIKABEN 

MANSUKHBHAI 

SONAGRA

69909462 20585299 08/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

725
Mr.  NITINKUMAR 

MANUBHAI NAI
83204987 20016848 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

726
Ms.  SANDHYABEN 

JAYANTIBHAI BODAR
65705744 20469182 07/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

727

Mr.  RUTURAJSINH 

DHARMENDRASINH 

JADEJA

94476577 20319420 07/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

30-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

728

Mr.  MRUGENDRASINH 

BHARATSINH 

KUMPAVAT

96100492 20055384 07/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

729
Ms.  MEERABEN 

JAGDISHBHAI PARMAR
15120196 20547760 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2865 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

730
Ms.  JYOTIBEN 

JAGMALBHAI CHAVADA
75642159 20489974 18/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

731
Mr.  RAJESHKUMAR 

GENABHAI ANKHIYA
19459458 20069939 19/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

732
Ms.  LILABEN 

BALVANTBHAI MUNIYA
24519931 20550166 19/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

733
Mr.  VIPULBHAI 

KALABHAI CHAUDHARY
75609653 20032167 19/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

734

Ms.  NAYANA 

CHELABHAI 

CHAUDHARY

65595767 20494793 21/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

735
Mr.  JAGDISHBHAI 

PUNMABHAI MAJIRANA
29944076 20035249 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

736
Ms.  HINABEN 

PRAVINBHAI MAKWANA
40766831 20491011 19/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
15-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

737

Ms.  NEETABEN 

VASHARAMBHAI 

THAKOR

75320275 20494756 21/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

738

Mr.  JILANEEMIYA 

ABDULKADARMIYA 

BUKHARI

98803616 20378608 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

739

Mr.  AARYAN 

SHAILESHBHAI 

CHAVDA

88527819 20305876 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

740

Ms.  SUDHABEN 

INDRAVADANBHAI 

VASAVA

25055090 20493982 20/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

741

Ms.  KAJAL 

JASHAVANTBHAI 

HADIYEL

51409469 20608010 20/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

742
Ms.  KINJAL MANUBHAI 

BAGADA
58340382 20500589 24/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
31-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

743
Mr.  RAVIBHAI 

RAMESHBHAI RATHOD
92339237 20304683 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2934 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2854 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

744

Mr.  CHINTAN 

SHAILESHBHAI 

JODHANI

92826243 20051120 04/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

745
Mr.  HEMANT 

MANOHAR PATIL
49808203 20238541 04/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

18-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

746
Mr.  ROHIT KUMAR 

ASHOK GAUD
50459666 20244300 08/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

747
Mr.  AJMALBHAI UDAJI 

CHAUDHARY
18731460 20035508 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

748
Ms.  JAYSHREEBEN 

HIMMATBHAI NAKUM
85568430 20613977 24/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

749
Mrs. RASHMIKABEN 

BHAVSINH SUTHAR
98381503 20552049 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

750
Mr.  DHARAMDIPSINH 

BABALSANG JADEJA
53400350 20373066 20/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

751
Mr.  PARBAT KARU 

KAMBARIYA
12102487 20410257 20/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

752
Mr.  BHIKHAJI RATUJI 

DEVDA
59647725 20034382 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

753
Ms.  ARTIBEN JIVABHAI 

PRAJAPATI
67394044 20492531 20/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

754

Mr.  ROHAN 

BHIKHABHAI 

CHAUDHARY

98847894 20037012 22/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

755

Ms.  DAXABEN 

MAHAVIRBHAI 

KANZARIYA

38304773 20613292 22/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

756

Mr.  RENISON 

YABESHBHAI 

CHRISTIAN

34701294 20337765 22/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

757
Ms.  BHUMIKABAHEN 

BHANUPRASAD NAYAK
14348699 20504619 24/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

758
Ms.  RASILABEN 

NARANBHAI DABHI
79024420 20614440 24/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

759
Ms.  KRISHNABEN 

MANUBHAI MAKWANA
26775528 20494688 21/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
13-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

760

Mr.  HARESHBHAI 

BABUBHAI 

PANCHASARA

98116432 20449595 21/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

761
Mr.  BHAVESHKUMAR 

MAHESHBHAI JANI
74532985 20448584 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
13-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

762
Mr.  AMARSING 

KALUBHAI PARMAR
37991261 20223567 21/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

763
Mr.  MAHIPATBHAI 

PRABHATBHAI MENIYA
47649259 20408612 19/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

764
Ms.  PINTIBEN 

VIKRAMBHAI SARVAIYA
18386491 20604812 19/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

13-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

765

Mr.  LAVJIBHAI 

BATUKBHAI 

MAKAWANA

95714583 20446644 19/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

766

Mr.  SANJAYSINH 

MOHABATSINH 

CHAUHAN

62877512 20334482 19/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

767
Mr.  HATHISINH 

RAMBHAI SISODIYA
98843607 20446670 19/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
13-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

768

Mr.  KRUSHNPALSINH 

DHARMENDRASINH 

GOHIL

38476100 20068334 18/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

769
Ms.  TEJALBEN LALAJI 

SOLANKI
54239748 20490036 18/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

770
Mr.  PARIKSHITKUMAR 

RAMANBHAI CHAVDA
49806337 20142407 17/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

771
Mr.  BHAVESHBHAI 

DHIRUBHAI MENIYA
16490636 20327579 14/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

772
Mr.  RATABHAI 

NAGJIBHAI RAJPUT
71373392 20037448 22/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
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773
Mr.  ROHIT VINODBHAI 

PRAJAPATI
88573671 20081008 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

31-12-2021

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

774
Mr.  SAGARKUMAR 

RAJNIKANT TRIVEDI
84492529 20078776 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

775
Mr.  HARDIK 

PRAVINBHAI CHAVDA
54826537 20384519 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

776
Mr.  JAYESHKUMAR 

DAHYABHAI KHATIK
42752419 20084242 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

777

Mr.  NAYANKUMAR 

PARSOTAMBHAI 

HADIYAL

38744935 20379759 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

778
Mr.  SAHDEVSINH 

BATUKSINH DODIYA
29349907 20377998 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

779

Mr.  HARDIKKUMAR 

DALSUKHBHAI 

HADIYAL

19682695 20381879 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

780
Mr.  PRANAV 

MUKESHBHAI PATEL
63505553 20080233 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

781
Mr.  RAHILBHAI 

RAJAKBHAI PILUDIYA
73519304 20382302 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

782

Mr.  GANPATBHAI 

NAROTTAMBHAI 

HADIYAL

53719659 20382739 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

783
Ms.  KRUPABEN 

DHEERAJLAL MAHETA
99998565 20453633 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

784

Ms.  AEKTABEN 

SANABHAI 

GARAMBHADIYA

46007244 20454458 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

785
Mr.  KAMLESHBHAI 

DINESHBHAI MITHAPRA
18534192 20307236 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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786
Mr.  HARPALSINH 

JITENDRASINH ZALA
79449494 20083006 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

787
Mr.  JAYSUKH 

RAMESHBHAI JEJARIYA
84592583 20304502 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

788
Mr.  HITESHBHAI 

JASHUBHAI RATHVA
40368444 20195172 30/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

789

Mrs. KAJAL BEN 

BHARAT BHAI 

GARAMBHADIYA HI

64411529 20452815 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

790

Mr.  KARTIKPURI 

NAROTTAMPURI 

GAUSWAMI

31732485 20116920 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

791
Mr.  ARUNKUMAR 

RAJENDRABHAI RAVAL
78731564 20119192 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

792

Mr.  MAYURKUMAR 

BHAVANBHAI 

CHAUDHARI

91957389 20117011 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

793
Mr.  RUSTAMKHAN 

AMZATKHAN SIPAI
25442882 20080402 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

794
Mr.  VIRENDRASINH 

PRADIPSINH RATHOD
94508227 20079999 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

795
Mr.  RAYMAL 

VINODBHAI RABARI
71059702 20378652 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

796

Mr.  KRUSHNADIPSINH 

DIVYARAJSINH 

PARMAR

25640728 20383867 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

797
Ms.  URVASHI 

AJAYGIRI GOSAI
75727221 20454559 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

798
Mr.  ROHITKUMAR 

JAYANTIJI THAKOR
97896794 20121600 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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799
Mr.  HITESHBHAI 

BALDEVBHAI JADAV
33779850 20380132 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

800
Mr.  ROHIT 

MAHESHBHAI SOLANKI
42672371 20307135 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

801
Ms.  ANJALIBEN 

BAHADURBHAI VASAVA
20781971 20532393 10/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
29-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

802
Mr.  JIGAR JAGMAL 

DANGAR
48675356 20354284 05/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

803
Mr.  VIVEK BHIKHABHAI 

ZALA
77352939 20349021 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

804
Mr.  SURAJSINH 

MUKESHSINH RATHOD
64079819 20311272 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

805
Mr.  VISHALBHAI 

RAMBHAI DABHI
80099844 20349525 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

806
Mr.  DHARMESHKUMAR 

MANSINGBHAI RATHVA
64343153 20200149 03/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

807

Ms.  SONALBEN 

NARESHBHAI 

CHAUDHARI

57955739 20527153 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
29-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

808

Mr.  SANJAYBHAI 

NATHUBHAI 

PADAHARIYA

58780831 20311182 01/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

809
Ms.  ANISHABEN 

DINESHJI THAKOR
70980968 20479768 13/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

810

Mrs. DIPEEKA 

RAMESHBHAI 

GARASIYA

22291771 20545147 17/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
28-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

811

Mrs. SNAEHALBEN 

HARESHKUMAR 

PARMAR

70273369 20546943 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

812

Ms.  VINABEN 

BHEMABHAI 

MAKAVANA

32992201 20490288 19/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
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813
Mr.  ALPESHBHAI 

SOMABHAI RABARI
77853215 20144566 19/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

814
Mrs. ASHABEN 

DINUSINH CHAUHAN
82404591 20505665 27/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

815
Ms.  KAJALBEN 

SHIVAJI RAJPUT
11068921 20498445 22/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

816
Mr.  MEHULKUMAR 

BIJALBHAI BHARVAD
27369722 20051142 04/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

817
Ms.  KINJALBEN 

ARVINDBHAI RATHVA
84184755 20518610 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
28-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

818

Mr.  KULDIPSINH 

TARVINDRASINH 

JADEJA

61708845 20330514 17/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

819

Mr.  VISHVARAJSINH 

DASHARATHSINH 

VAGHELA

64155557 20036796 22/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
29-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

820
Mr.  PRADIPSINH 

MADANSINH VAGHELA
36432366 20033802 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
29-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

821
Mr.  KEVIL 

JAYDEVBHAI GORA
49536978 20312187 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

822

Mr.  PRUTHVIRAJSINH 

MAHENDRASINH 

JADEJA

95478134 20348456 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

823
Mr.  SIDDHARAJSINH 

KIRTISINH JADEJA
25040861 20303753 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

824

Mr.  

VRAJDITYARAJSINH 

HARSHADSINH JADEJA

94712330 20347065 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

825
Mr.  BHAVYARAJSINH 

PARAKRAMSINH VALA
76626308 20306126 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

826
Mr.  KRIPALSINH 

SUKHUBHA JADEJA
80165330 20305555 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

827
Mr.  MAHESHBHAI 

MANABHAI DHAPA
12455602 20343815 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

828

Mr.  SACHINKUMAR 

RANCHHODBHAI 

THAKOR

48316883 20157813 30/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

829
Mr.  SUNIL KACHARAJI 

PRAJAPATI
16277959 20121011 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

830
Mr.  DEVRAJ UKABHAI 

DABHI
15323294 20378566 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

831
Mr.  SANDIP 

HIMATBHAI MAKWANA
13696615 20385575 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

832

Ms.  MENABEN 

MADHAVBHAI 

MAKWANA

82129836 20615565 24/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

833
Mr.  VIJAYKUMAR 

DINESHBHAI PARMAR
20093331 20122916 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

834
Mr.  ARVIND SHADUR 

BHAI OTRADI
70767438 20450811 22/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

835

Mr.  SANJAYBHAI 

BECHARBHAI 

HADGARADA

16658815 20342612 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

836
Mr.  HARDIKSINH 

AJITSINH MAKWANA
37867509 20121872 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

837
Mr.  VIJAYKUMAR 

RAMESHBHAI HOTHA
87206849 20085305 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

838
Mr.  KAUSHALKUMAR 

BHANUPRASAD NAYAK
51100308 20083243 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

839
Ms.  POOJA RAVIBHAI 

GARVA
39649796 20566504 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

840

Mr.  DIKSHRAJSINH 

DEVENDRASINH 

JADEJA

73589450 20305278 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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841

Mr.  HIREN 

PARSHOTAMBHAI 

PATHAR

88682999 20346645 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

842
Mr.  RAMA TIDABHAI 

BAMBHAVA
53922472 20344452 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

843
Mr.  DEEP DINESHBHAI 

KHUNT
67984497 20303706 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

844
Mr.  SATISHKUMAR 

VECHATBHAI HATHILA
48312789 20196243 31/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

845
Ms.  AARATI UMED 

BHAI DHAMECHA
54289029 20452023 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

846
Mr.  NIKULKUMAR 

RAMESHBHAI GOTHI
92134870 20116612 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

847
Mr.  JASHPALSINH 

PRATAPBHAI BARAD
47836375 20352201 04/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

848
Mr.  JAYRAJBHAI 

GHUGHABHAI NAKIYA
89479756 20380978 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

849

Mr.  ANKITKUMAR 

JAGDISHBHAI 

BHAGORA

11219963 20078273 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

850

Mr.  HAFIZMAHAMMAD 

RAHEMANBHAI 

GHANCHI

56848991 20119076 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

851
Mr.  PRATIKKUMAR 

MULJIBHAI NAYI
49942451 20085194 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

852
Mr.  JAYRAJSINH 

BALVANTSINH RATHOD
73733019 20158994 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

853
Mr.  DHAVALKUMAR 

ARVINDBHAI PARMAR
70545974 20079818 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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854
Mr.  SIDDHARAJSINH 

RATANSINH BHATI
20671948 20047267 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

855
Mr.  PRADIPSINH 

INDRASINH SOLANKI
32773889 20080951 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

856
Mr.  GAURANG 

VINUBHAI SOLANKI
44941012 20342640 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

857
Mr.  KUNAL 

INDUKUMAR CHAUHAN
79159387 20305932 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

858

Mr.  JAYPAL 

RAMESHBHAI 

LIMBADIYA

21174293 20380811 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

859
Mr.  VANRAJ GALABHAI 

HATHILA
83958090 20195732 30/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

860

Mr.  KEVIN 

BHUPENDRABHAI 

VORA

26778376 20311460 01/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

861
Mr.  PANKAJBHAI 

SURESHBHAI VASAVA
44944813 20270273 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

862
Mr.  ASHISHKUMAR 

BABUBHAI PAGI
43510873 20156367 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

863
Mr.  BHADRESHKUMAR 

JAYANTIBHAI DAMOR
27650063 20156487 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

864
Mr.  RAGHUVIRSINH 

BHARATSINH PARMAR
53679547 20078279 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

865
Mr.  SIDDHARAJSINH 

KIRITSINH PARMAR
47669230 20079390 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

866
Mr.  PIYUSHKUMAR 

ASHOKBHAI VASAVA
18052787 20269013 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬
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867
Mr.  NARANBHAI 

MANSINGBHAI VASAVA
44814305 20271820 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

868
Mr.  KIRPALSINH 

BALVANTSINH DAMOR
76984545 20157718 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

869
Mr.  JAGDISHBHAI 

ISHVARBHAI DHOLI
31496563 20197749 01/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

870
Mr.  RAMDEVSINH 

GUMANSINH GOHIL
14993512 20115279 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

871
Mr.  HARESHBHAI 

BABUBHAI SANKHAT
50554800 20342811 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

872
Mr.  DILIP VASUBHAI 

VAGHELA
84210013 20303558 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

873
Mr.  IZAJKUMAR 

HABIBBHAI GHANCHI
52785214 20308751 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

874
Mr.  VIRAMBHAI 

ALABHAI AHIR
43228566 20116990 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

875
Mr.  RAMABHAI 

KHENGABHAI AYAR
38606808 20119103 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

876
Mr.  VIRENDRABHAI 

MANABHAI AHIR
18590357 20118385 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

877
Mr.  KULDIPSINH 

GANESHJI THAKOR
78012830 20304269 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

878
Mr.  ANAND BALUBHAI 

KALSARIYA
23320414 20347077 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

879

Mr.  KRUSHNAKANT 

NAROTTAMBHAI 

SHRIMALI

69277786 20119079 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

880
Mr.  VISHALKUMAR 

AMRUTSINH MAKWANA
41422841 20078766 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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881
Mr.  YASH HITESHBHAI 

CHHATBAR
68081116 20308677 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

882
Mr.  RAVI MANOJBHAI 

MAKWANA
76121382 20379024 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

883
Ms.  CHHAYABEN 

HARIBHAI CHENVA
59997891 20494605 20/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

884

Mr.  ARYANKUMAR 

MAHESHBHAI 

SUTARIYA

29744693 20082059 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

885
Mr.  RUTVIK 

KIRITKUMAR KHARADI
98933062 20120469 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

886
Mr.  JAYDEEPKUMAR 

JAYANTIBHAI CHENVA
35964479 20080500 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

887
Mr.  RAVIKUMAR 

VIKRAMBHAI OZAT
23612270 20079870 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

888
Mr.  JAYKUMAR 

ARVINDBHAI OZAT
66367182 20079421 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

889
Mr.  YASH 

ASHIVINKUMAR PATEL
51227571 20080630 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

890
Mr.  HEMANG 

RAMANBHAI PATEL
67778876 20078436 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

891
Mr.  JAY JAYESHBHAI 

PARMAR
47771446 20308301 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

892
Mr.  KETUL 

HEMANTBHAI BAROT
56339881 20156975 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

07-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦
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893
Mr.  BHARAT 

RAGHABHAI SINDHAV
21538882 20343173 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

894

Ms.  PRIYANKA 

JAYANTIBHAI 

MARUNIYA

12238779 20566037 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

895
Mr.  DIPAKBHAI 

BHUPATBHAI VEGAD
77886338 20444030 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

896
Mr.  SAURABH 

KISHORBHAI GAMBHIR
80352236 20344296 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

897
Mr.  VASHRAMBHAI 

LAXMANJI CHAUDHARI
24506408 20010134 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

898

Mr.  ASHOKKUMAR 

SHANKARBHAI 

VANJARA

45423917 20046593 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

899

Mr.  SHUBHAMBHAI 

CHANDRAKANTBHAI 

GONDALIYA

26574906 20341942 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

900
Mr.  KARTIKKUMAR 

ARVINDBHAI VANJARA
43185180 20082218 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

901

Mr.  MAHMAD ZUBER 

MAHMAD RAFIKBHAI 

MANSURI

27635629 20120206 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

902
Mr.  SAHIL ARVINDBHAI 

CHAUHAN
19433900 20345737 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

903

Mr.  HAPINKUMAR 

MUKESHBHAI 

DOBARIYA

24630326 20341673 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

904

Mr.  MAYUR 

RAMESHBHAI 

SAKARIYA

20858511 20305397 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

905

Mrs. BHAVANIBEN 

SURESHBHAI 

KHACHAR

86613449 20571240 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

906
Mr.  SURESH 

BHAGVANBHAI JADAV
96360587 20306946 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2331 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)
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907
Mr.  RADHESHYAM 

BATUKBHAI VALA
24568188 20379522 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

908
Mr.  KRUPIT PRAVIN 

BHAI NARIYA
48541428 20341702 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

909
Mr.  SURAJKUMAR 

GOVINDLAL TRIVEDI
77468347 20018355 08/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

910
Ms.  HIMANI DILIPBHAI 

NAKUM
24902584 20566666 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

911
Mr.  MAHAVIRSINH 

LALUBHA RATHOD
41336428 20115984 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

912
Mr.  JIGNESHBHAI 

KANJIBHAI PATEL
13043221 20122952 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

913
Mr.  PARTH 

BHARATBHAI TANK
57180657 20345191 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

914
Mr.  KARMADEEP 

DIPSINH BARAD
97626859 20305186 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

915
Mr.  VINOD DAYABHAI 

MANVAR
36148426 20304107 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

916
Mr.  ASHOK 

SHAMJIBHAI DANGAR
27508506 20304787 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

917
Mr.  DIVY 

KASHYAPBHAI JOSHI
43512057 20304003 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

918
Mr.  KISHAN KANJI 

GAGAL
98484208 20306692 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

919
Mr.  LAKHA VIRAMBHAI 

AHIR
95825569 20307594 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

920
Mr.  RONAK 

HITENDRASINH JOSHI
15326729 20305803 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

921
Mr.  DEVANDH RAM 

GADHAVI
52356071 20307697 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

922 Mr.  RANA SURA KALAR 53497874 20308841 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

923
Mr.  ISHWAR 

KHETABHAI RABARI
29275246 20309192 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

924
Mr.  PREMAJI 

HARIBHAI MAKVANA
95997165 20308244 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

925
Mr.  SUNIL DEVSHI 

RABARI
40182869 20308593 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

926
Mr.  RAVJI KARSAN 

AHIR
23198134 20307492 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

927
Mr.  KARSAN NATHU 

AHIR
23372129 20308203 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

928
Mr.  ARJUN KANTIBHAI 

BHATT
59377858 20305620 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

929

Mr.  NIKULBHAI 

RANCHHODBHAI 

KERASIYA

80602687 20308230 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

930
Mr.  SANDEEP 

TEJABHAI PRAJAPATI
15000256 20308436 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

931
Mr.  VIRAJKUMAR 

NIRUBHAI KHUNGALA
51946403 20343343 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

932
Mr.  VIVEK 

KISHORBHAI TANK
41816884 20417700 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

933
Mr.  YUGDEV 

RAJESHBHAI BHUTAK
52644095 20305079 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

934
Mr.  SHUBHAM VIJAY 

JAISWAL
80145470 20308493 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

935

Mr.  KARAN 

SHARADKUMAR 

RATHOD

91933073 20416755 27/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

936
Mr.  SACHINKUMAR 

VINODBHAI PARMAR
37184874 20176166 14/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

05-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

937

Mr.  JAYESHBHAI 

MANASUKHBHAI 

MEMAKIYA

59715007 20388598 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

938
Mr.  JAYDEEPKUMAR 

RAMBHAI KAMBALIYA
76225403 20415437 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

REJECT 

(અ.ન.ં2401 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં1996 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ
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939
Mr.  RAJESH 

BHAGVANBHAI MORI
95936010 20341500 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

940
Mr.  RAHUL KHIMJIBHAI 

KHENGARIYA
15185979 20344632 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

941
Mr.  RAVI BHANUBHAI 

CHAUHAN
60658219 20344194 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

942
Mr.  BRIJESH 

MANOJBHAI GHADIYA
71287335 20345295 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

943

Ms.  PRIYANKABEN 

MADHUKAR 

WANKHEDE

15863122 20529838 06/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
30-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

944
Mr.  MAYURRAJSINH 

NAYANSINH JETHVA
51643361 20304837 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

945
Mr.  SANDIPSINH 

NARPATSINH JADEJA
97054166 20345965 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

946
Mr.  VISHAL 

KISHORBHAI SOLANKI
95832508 20381306 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

947
Mr.  KRIPALSINH 

RANJITSINH VADHER
31408038 20306554 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

948
Mr.  LAKIRAJSINH 

DILAVARSINH JADEJA
82069637 20303989 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

949

Mrs. SONUBEN 

DILIPKUMAR 

SATHAWARA

69278806 20488181 18/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

950
Mr.  JAIMIN KUMAR 

RANCHHODBHAI PATEL
72279668 20084912 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

951
Mr.  JAYKUMAR 

RAJESHBHAI PATEL
73688624 20154980 28/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

952
Mr.  YOGESH 

POPATBHAI GAGIYA
20802221 20340673 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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953
Mr.  ARJUN 

BHARATBHAI SOLANKI
70407715 20342285 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

954
Mr.  RAHULSINH 

DADUSINH ZALA
87702958 20080211 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

955
Mr.  MOHAMMEDANIS 

NASIRHUSEN MANSURI
97853858 20122383 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

956
Mr.  PRADIPBHAI 

BHAVANBHAI DONDA
27443434 20045870 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

957
Mr.  RABBANI MIYA 

RASULMIYA MALEK
37681589 20050249 04/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

958
Mr.  SHAILESHKUMAR 

NATUBHAI PATELIYA
88226235 20080352 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

959
Mr.  ANILKUMAR 

DAHYABHAI KATARA
53053981 20079030 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

960

Mr.  DHVANIL 

RAJESHKUMAR 

BHARVAD

20279841 20155690 29/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

961
Mr.  MITKUMAR 

MUKESHBHAI JOSHI
28665847 20079537 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

962

Mr.  SAURAVKUMAR 

RAJENDRABHAI 

PARMAR

51638554 20082885 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

963
Mr.  JATINKUMAR 

VINUBHAI VANKAR
44403445 20082933 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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964
Mr.  KIRTIKUMAR 

RAMESHBHAI KATARA
28987728 20079122 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

965
Mr.  RAHULKUMAR 

BABUBHAI KOTVAL
46709302 20078936 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

966
Mr.  SIDDHARAJSINH 

ARAVINDSINH BHATI
76152983 20078293 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

967

Mr.  JAYENDRASINH 

SAMBHUSINH 

CHAUHAN

29630407 20082317 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

968
Mr.  VIKRAMKUMAR 

PRABHURAM PANDE
39426949 20010962 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

969
Ms.  TWINKLEBEN 

DIPAKKUMAR SOLANKI
67223896 20463523 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

970
Mr.  AAKASHKUMAR 

PUNAMBHAI RAVAL
77292819 20116140 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

971
Mr.  RAJU DOHALBHAI 

BHAMMAR
22376127 20343883 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

972

Mr.  KARAN 

HARESHBHAI 

MAKWANA

47710817 20306568 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

973
Mr.  DARSHANKUMAR 

DINESHBHAI PATEL
72416603 20078993 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

974

Mr.  PULIN 

JITENDRAKUMAR 

PRAJAPATI

38459910 20080859 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

975
Mr.  PARASBHAI 

RAMESHBHAI JAMOD
83470389 20305789 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

976
Mr.  UDAY KISHORBHAI 

PARMAR
72527214 20304578 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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977
Mr.  HIMANSHU 

DINESHBHAI PATEL
50220166 20078445 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

978

Ms.  SHILPA 

SHAILESHBHAI 

CHAVDA

32861584 20570031 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

979
Mr.  RAHULKUMAR 

VISHNUBHAI RAVAL
87437763 20078371 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

980
Mr.  VISHALKUMAR 

RAMJIBHAI CHENVA
31184771 20078486 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

981
Mrs. DISHABEN 

HITESHBHAI CHAVDA
51612077 20567705 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

982
Mr.  SHAHRUKHKHAN 

KADARKHAN MAKRANI
52178290 20084293 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

983
Mr.  RAJ KHODIDAN 

GADHVI
48169720 20304127 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

984
Mr.  ROHITKUMAR 

RAKESHJI MAKWANA
94622901 20078663 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

985
Mr.  UDAY 

MUKESHBHAI JESHAL
48156182 20304579 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

986
Mr.  DHANRAJSINH 

RANJITSINH PARMAR
80204410 20306401 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

987
Mr.  DHRUVKUMAR 

GIRISHBHAI PATEL
17324107 20081442 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

988
Mr.  VIRPALSINH 

MAHENDRASINH ZALA
25858397 20305958 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

989
Mr.  DHARMESH 

VALLABHBHAI PARMAR
90858452 20305755 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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990
Mr.  DINESHBHAI 

SHANKARBHAI PATEL
66630807 20003614 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

991
Mr.  KIRAN 

RAMESHBHAI NINAMA
90068223 20190527 27/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

992

Mr.  URVISHKUMAR 

JITENDRABHAI 

CHAUDHARI

42313289 20277897 05/01/2022
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

993

Mr.  ASHISHBHAI 

SHARDULBHAI 

PARMAR

80807751 20342050 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

994

Mr.  NARENDRA 

RAMESHBHAI 

MAKWANA

52704371 20418327 28/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

995
Mr.  PUSHPRAJSINH 

DILIPSINH JADEJA
51467645 20347511 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

996

Mr.  MAYURKUMAR 

BHARATBHAI 

CHUDASAMA

69543038 20347962 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

997
Mr.  ANKURBHAI 

MANILAL GAMIT
87288643 20298984 21/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

998
Mr.  MEETRAJSINH 

SURENDRASINH ZALA
41670899 20308758 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

999

Mr.  FARDINKHAN 

FIROZKHAN 

FIROZKHAN 

AHEMADALIKHAN 

PATHAN PATHAN

53221818 20044849 30/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1000

Mr.  MOHITRAJSINH 

PRADAYUMANSINH 

JADEJA

81140751 20344501 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1001
Mr.  PRATIPALSINH 

MAHENDRASINH GOHIL
69827872 20308241 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1002
Mr.  PRUTHVIRAJSINH 

BHAGIRATHSINH ZALA
89396252 20347235 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2358 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

REJECT
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1003
Mr.  RAHULSINH 

RAMESHSINH ZALA
48181158 20081198 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1004

Mr.  NEPALSINH 

KANAVARSINH 

RATHOD

73983048 20160195 01/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1005
Mr.  KAUSHIKKUMAR 

ARVINDBHAI LIMBAT
56297522 20047755 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1006
Mr.  SHUBHAM 

ASHOKBHAI SHINDE
78131731 20057782 10/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1007
Mr.  YASH RAJESHBHAI 

GOHIL
15070310 20085769 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1008
Mr.  VIPUL VINODBHAI 

MER
73575132 20344879 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1009
Mr.  RAMESH 

KUMBHABHAI VANKAR
45401769 20307693 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1010
Mr.  JAVED JAKAB 

CHAKI
49069905 20310659 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1011

Mr.  KISHORBHAI 

LAXMANBHAI 

DHARAJIYA

59581573 20306402 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1012
Mr.  RUTVIKBHAI 

MULJIBHAI VELANI
80290271 20303317 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1013
Mr.  YOGESH 

CHUNILAL VANPARIYA
47340679 20305416 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1014
Mr.  CHANDRAJITSINH 

ANUBHA ZALA
93799099 20381737 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1015
Mr.  HETKUMAR 

BHARATBHAI PATEL
67353230 20123064 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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1016

Mr.  SAGARKUMAR 

MAHENDRASINH 

SOLANKI

53485961 20078281 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1017
Mr.  GHANSHYAMBHAI 

SHANABHAI PATELIYA
22790419 20159733 01/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

10-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1018
Ms.  SHVETABEN 

PRAVINSINH RANA
70123557 20489815 18/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1019
Mr.  AMITKUMAR 

SHAKARABHAI ROT
92219974 20110782 21/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1020

Mr.  HARSHRAJSINH 

JITENDRASINH 

RATHOD

70766292 20120011 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1021
Ms.  HIRAL 

DINESHBHAI PARMAR
68876260 20594136 13/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1022
Mr.  KARNA 

NARESHBHAI PARMAR
44359010 20118119 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1023
Mr.  ALPESHBHAI 

ARVINDBHAI JIDIYA
88841173 20309530 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1024
Mr.  JAYESH 

MATHURBHAI JAMOD
83832685 20305811 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1025
Mr.  AJAYKUMAR 

KANUBHAI VANKAR
41427842 20157084 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1026

Mr.  JAYESHKUMAR 

SHAKARABHAI 

PARMAR

73120863 20079304 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1027
Ms.  ISHITA 

BHARATBHAI NANDA
89225522 20566265 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1028
Mr.  ANKIT 

PUNAMCHAND PANDYA
38915104 20078232 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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1029
Mr.  MOHIT 

JAGDISHBHAI NANDA
35235509 20346634 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1030
Mr.  TUSHAR 

PARESHBHAI NANDA
91371711 20344428 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1031
Mr.  YOGESH 

SUBHASHBHAI NANDA
94513319 20345887 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1032
Mr.  VIJAYKUMAR 

LALJIBHAI RABARI
88620974 20080071 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1033
Mr.  ASHVINBHAI 

DAHYAJEE MAKVANA
34295373 20082686 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1034
Mr.  PRADIP 

RAMESHBHAI KHARADI
50211984 20059195 11/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1035

Mr.  GAURAV CHAVDA 

BHARATBHAI 

SUKHABHAI CHAVDA

25512258 20306346 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1036
Ms.  HIRAL 

GOVINDBHAI VAGHELA
61896240 20466242 06/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1037
Mr.  SANJAY 

MANUBHAI JADAV
32971423 20255890 17/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1038
Mr.  JAYDEVSINH 

PRAVINSINH ZALA
22040756 20305010 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1039
Mr.  GIRIRAJSINH 

SURUBHA VADHER
57706784 20342535 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1040

Mr.  YASHPALSINH 

RAJENDRASINH 

CHUDASAMA

17587830 20306237 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1041

Mr.  AJAYSINH 

JAGATSINH 

CHUDASAMA

47468674 20304916 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1042
Mr.  SIDDHRAJSINH 

KIRITSINH JADEJA
77359545 20341030 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1043

Mr.  YASH 

RAMESHBHAI 

AGOTARIYA

95306874 20346625 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1044
Mr.  VAIBHAVKUMAR 

RAMANBHAI PATEL
46283123 20269211 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1045
Mr.  DARPITBHAI 

YATINBHAI PATEL
37646597 20270289 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1046
Ms.  LALITA 

NARSHIBHAI PARMAR
93689972 20570141 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1047
Mr.  DEEPAKKUMAR 

BINDHAPRASAD YADAV
11326442 20229136 27/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1048
Mrs. NIRALI 

MAHESHBHAI VYAS
22714573 20455049 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1049
Mr.  PARASKUMAR 

DHANSUKHBHAI PATEL
25439285 20268485 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1050

Mr.  PRATIPALSINH 

ANIRUDDHSINH 

JADEJA

67520323 20304174 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1051
Mr.  BHAGYARAJBHAI 

BABBHAI KARAPDA
31441736 20378796 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1052
Mr.  KAUSHIKBHAI 

MANILAL JADAV
59176353 20379880 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1053
Mr.  DHIRAJ SAMJI 

MAHESHWARI
80247182 20304805 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1054

Ms.  SRUSHTI 

DHIRAJLAL 

KANKARECHA

53750178 20568405 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1055
Mr.  BHIKHU JESA 

KAMBARIYA
91352874 20381209 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT
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1056

Mr.  KRUNAL PARI 

GOSWAMI NARESH 

PARI GOSWAMI 

GOSWAMI

77908694 20305540 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1057
Mr.  VASU MERAMBHAI 

DER
11440147 20346328 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1058
Mr.  MAYURBHAI 

TIKHABHAI DANGAR
75887171 20382420 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1059
Mr.  RAJAN HIRALAL 

SANGAR
25426547 20307248 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1060
Mr.  NIKUNJ 

BHUPATBHAI DER
27679645 20344672 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1061
Mr.  RAMESHBHAI 

LALJIBHAI DHILA
37487827 20309957 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1062
Mr.  LALJI VELJIBHAI 

BARADIYA
75241155 20309093 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1063
Mr.  KIRANSINH 

KESHAJI SOLANKI
75539634 20010295 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1064
Mr.  JAYDEVSINH 

KIRITSINH JADEJA
78733786 20301980 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1065
Mr.  DIVYESH 

HAMIRBHAI VADHIYA
73277368 20346777 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1066
Mr.  AMAN 

MUKESHBHAI JOSHI
47873465 20303981 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1067
Mr.  ANKIT 

MANJITKUMAR AHIR
92395466 20307346 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1068
Mr.  JAYKUMAR 

DIPAKBHAI BHUVA
72883515 20346058 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1069

Mr.  RAHULBHAI 

SUNDARBHAI 

CHAUDHARI

77622862 20230747 29/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1070
Mr.  SHIVKUMAR 

RAKESH KUMAR AHIR
92190076 20230907 29/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2109 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1071
Mr.  PARESH JINABHAI 

MOBH
22091804 20382373 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1072
Mr.  MOHIT 

SINDHABHAI TARIYA
26256036 20304498 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1073
Mr.  DAXKUMAR 

PIYUSHBHAI PATEL
98077927 20078725 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1074
Ms.  HINABEN 

YUNUSBHAI GALCHAR
23989757 20566708 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1075
Mr.  KIRANBHAI 

JESHABHAI OLAKIYA
24545219 20304559 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1076

Mr.  DHRUVITKUMAR 

HASMUKHBHAI 

VASAVA

74447046 20270352 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1077

Mr.  PRATIK 

RAJESHBHAI 

KARANGIYA

60975283 20346594 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1078
Mrs. KIRANBEB 

DHIRUBHAI RATHOD
65185866 20568164 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1079

Ms.  DIVYA 

HIMMATBHAI 

KANKARECHA

18138922 20565979 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1080
Mr.  RISHI 

PARESHBHAI PATEL
73787922 20267746 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1081
Mr.  NILESHKUMAR 

HIMMATBHAI JINJALA
86891502 20231705 29/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1082
Ms.  VANDANA 

RAVATBHAI PARMAR
61753889 20452788 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1083

Mr.  DAXRAJSINH 

NARENDRASINH 

JADEJA

48592725 20308880 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1084

Ms.  MUSKAN 

KAKUBHAI 

MULTANIPINJARA

62523723 20456806 31/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1085
Mr.  KHIMARAJ 

DEVARAJ GADHAVI
51290924 20306662 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1086
Ms.  HIRALBEN 

KALUBHAI RAVAL
30299438 20466244 06/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1087
Mr.  HAMIR DHANJI 

PARMAR
88314427 20374994 21/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1088
Mr.  KARANSINH 

MAHIPATSINH JADEJA
13104939 20309527 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1089
Mr.  MEHULKUMAR 

RASIKBHAI NAKIYA
70429887 20377508 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1090
Mr.  TUSHARKUMAR 

CHAMANBHAI NAKIYA
52792461 20380327 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1091

Mr.  MANDIPSINH 

RAJENDRASINH 

VADHER

62627574 20345131 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1092
Mr.  DHANRAJSINH 

CHAMJI SODHA
14245477 20308974 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1093

Mr.  SHANIKUMAR 

MUKESHBHAI 

PRAJAPATI

79108691 20308077 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1094
Mr.  DARPAN DIPSINH 

PARMAR
73283247 20343446 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1095
Mr.  KARAN NAVINBHAI 

PATEL
96675511 20342382 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1096

Mr.  VASANTKUMAR 

VACHHIYABHAI 

KHOKHAR

12089321 20308825 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1097

Mr.  DEEPAK 

GANPATBHAI 

BAKARIYA

81181102 20304642 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1098

Mr.  PARTHKUMAR 

RAKEHBHAI 

CHAUDHARI

58096372 20227883 27/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1099
Mr.  HARDIK 

JAYNTIBHAI PARMAR
10649057 20380454 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1100
Mr.  NARSHIBHAI 

DEVJIBHAI PALANI
18202299 20380345 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1101
Mr.  JAYPALBHAI 

MANGABHAI PALANI
31046761 20380808 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1102
Mr.  HARSHDIP 

HASAMUKHABHAI PALA
59915181 20304123 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1103

Mr.  JAYESHKUMAR 

RAMESHBHAI 

BHANUSHALI

97591330 20308622 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1104
Mr.  VIPUL KALYAN 

BHANUSHALI
42406076 20303948 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1105
Mr.  MAYUR KANJIBHAI 

BHANUSHALI
64365326 20309069 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1106

Ms.  MOHINA 

ABDULBHAI 

BAKROLIYA

60055816 20566875 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1107

Ms.  JAIBUNNISHA 

USMANBHAI 

BAKROLIYA

22061444 20567208 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1108
Mr.  SHAKTISINH 

HARDEVSINH GOHIL
90781434 20341974 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1109
Mr.  AZAZ ISMAIL 

NOYDA
85068853 20341957 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1110

Mr.  DHRUVRAJSINH 

JAYENDRASINH 

PARMAR

93362705 20305050 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1111
Mr.  PARESH 

DHANJIBHAI KUKADIYA
94724643 20306479 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1112

Mr.  VISHAL 

HARSUKHBHAI 

OLAKIYA

91652796 20304873 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1113

Mr.  SHARVIL 

JESANGBHAI 

BALASARA

20752513 20382725 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1114
Mr.  SMIT MANSHI 

GADHAVI
68897782 20308112 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1115
Mr.  NARENDRASINH 

RANCHHODJI VAGHELA
87947075 20117776 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1116
Mr.  NAGJIBHAI 

GEMARBHAI DESAI
83606777 20118138 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1117
Mr.  DIPAKKUMAR 

KESHABHAI SOLANKI
81147383 20121466 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1118
Mr.  HARDEVSINH 

BHARATSINH VAGHELA
96295148 20119363 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1119
Mr.  AVINASHSINH 

JAGATSINH PARMAR
72873575 20082795 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1120
Mr.  SURESHBHAI 

JAYNTIBHAI THAKOR
51814837 20116864 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1121
Mr.  PRUTHVIRAJSINH 

NIRMALSINH ZALA
31939202 20083715 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1122
Mr.  NARESHBHAI 

BHEMAJI MAKVANA
67814700 20008449 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1123
Mr.  AJAYSINH 

VIKRAMSINH DABHI
64577165 20121936 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1124
Mr.  VIJAYSINH 

VIRAMJI CHAVDA
68162436 20121977 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1125

Mr.  DHRUV 

SUBHASHBHAI 

SUTARIYA

12165116 20079070 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1126
Mr.  LAV 

SHAILESHBHAI PATEL
42334335 20078510 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1127
Mr.  JASHUBHAI 

ISHVARBHAI VANIYA
94285568 20331935 18/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1128
Mrs. PRIYANKABEN 

JAGDISHBHAI PARMAR
48395708 20482746 14/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
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1129

Mr.  JAYDIP 

NARSHIBHAI 

JALODHARA

10102161 20232045 29/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1130

Mr.  JAYKUMAR 

RAMESHBHAI 

GORASIYA

75429432 20384016 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1131
Mr.  JIGAR NAGAJIBHAI 

KOSHIYA
64644329 20419569 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1132
Mr.  SUNILBHAI 

MUKESHBHAI GOHIL
41501076 20419386 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1133
Mr.  NARESHBHAI 

DANABHAI MASALIYA
15803223 20122340 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1134

Mr.  AVINASH 

GUNVANTRAY 

VAGHELA

14307880 20349550 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1135
Mr.  VIKRAMBHAI 

BHIKHUBHAI BHEDA
16415173 20349330 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1136
Mr.  KRUNALKUMAR 

RAKESHJI THAKOR
38379619 20122134 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1137

Mr.  DHRUVADIP 

NARAYANBHAI 

SANGHANI

43894083 20388152 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1138
Mr.  RANJITBHAI 

JORUBHAI VALA
21154154 20344754 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1139

Mr.  DIGVIJAYSINH 

RAGHUVIRSINH 

JADEJA

84249425 20307668 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1140
Mr.  NARESH 

SHAMJIBHAI VIRDA
52408603 20306430 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1141
Mr.  RAVIKUMAR 

BHURAJI HADAT
80122001 20079993 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1142
Mr.  VISHALKUMAR 

DINESHBHAI GAMETI
38068265 20119931 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1143
Mr.  KEVAL 

JAYANTIBHAI PATEL
98648271 20080416 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1144
Mr.  SUNILKUMAR 

NATVARSINH PARMAR
42213643 20157419 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1145
Mr.  RAHULKUMAR 

KANUSINH PARMAR
94203470 20157645 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1146
Mr.  JIGARKUMAR 

CHANDUBHAI THAKOR
63309040 20116379 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1147
Mr.  RONAK 

DINESHBHAI SOLANKI
68051801 20085112 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1148
Mr.  HIRENKUMAR 

LALABHAI KOTVAL
36515761 20083837 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1149
Mr.  RUSIT 

MUKESHBHAI VIRANI
29620865 20420253 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1150
Mr.  BHAVIKKUMAR 

MULJIBHAI DODIYA
36871122 20344342 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1151

Mr.  KETANKUMAR 

HARGOVANBHAI 

RABARI

34360618 20016413 06/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1152

Mr.  PRUTHVIRAJSINH 

JITENDRASINH 

CHAUHAN

33701831 20303922 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1153
Mr.  HARDEEPDAN 

KISHORDAN GADHAVI
41477534 20303486 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1154

Ms.  RINKALBEN 

KISHORBHAI 

KHAVADIYA

66623174 20568726 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1155
Mr.  MAYUR KUMAR 

PUNAMBHAI PARMAR
59349050 20007348 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1156
Mr.  MEET NITIN BHAI 

SABALIYA
11784324 20303870 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1157
Mr.  DIPESHKUMAR 

GOPAL GADHVI
82011399 20305279 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1158
Mr.  PARTH SHAILESH 

GADHVI
72776768 20305209 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1159
Mr.  KRIPAL 

RAYSINGBHAI RATHOD
76281456 20348637 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1160
Mr.  PRATAP 

PRAVINBHAI CHAUHAN
93434401 20303403 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1161
Mr.  MAYUR 

BHARATBHAI RATHOD
81894770 20304187 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1162
Mr.  RAHUL 

HARESHBHAI KARIYANI
23227182 20303841 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1163
Mr.  RAJENDRASINH 

VANRAJSINH RATHOD
76296000 20445499 19/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1164

Mr.  KUNDANSINH 

RAJENDRASINH 

RATHOD

74360240 20157721 30/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1165
Mr.  SHANKARBHAI 

BABUBHAI BUMBADIYA
52381657 20079210 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1166
Mr.  VISHALKUMAR 

RAJESHBHAI PARMAR
50687669 20164025 04/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

28-12-2021

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1167
Mr.  PUSHPRAJSINH 

VIJAYSINH JADEJA
12134339 20305468 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1168
Ms.  DISHA 

ANILKUMAR GOSAI
83024249 20567683 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1169

Ms.  ARATIBA 

DHARMENDRASINH 

ZALA

92834477 20568274 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1170

Mr.  SURYADIPSINH 

DHARMENDRASINH 

JADEJA

14189375 20305197 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1171

Mr.  HIRENBHAI 

JAGADISHBHAI 

CHAVDA

59623116 20379529 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1172

Mr.  PARAKRAMSINH 

DHARMENDRASINH 

ZALA

87623998 20383507 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1173

Mr.  HIMANSHU 

SHARADBHAI 

RAMAVAT

39444847 20379331 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1174
Mr.  NAVDEEP 

DIPAKBHAI VAISHNAV
22628771 20380072 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1175

Mr.  HITESHBHAI 

MUKESHBHAI 

ROJASARA

71859195 20310582 31/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1176

Ms.  TEJALBEN 

BHARATBHAI 

ZINZUVADIYA

65888828 20569344 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1177
Ms.  GOPIBEN 

VAJABHAI CHHABHAD
11993463 20570172 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1178
Mr.  DIPAK PREMJIBHAI 

RATHOD
38839578 20382665 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1179
Mr.  VISHALBHAI 

BHARATBHAI TADVI
84443826 20265609 27/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1180
Mr.  AMAANKHAN 

HAIYATKHAN MALEK
62611841 20378316 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1181
Mr.  DHAVAL 

DINESHBHAI LADHAVA
87677633 20382523 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1182
Ms.  MAHEVIS 

AMJITKHAN MALEK
76358378 20566952 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1183
Mr.  VISHAL 

BHIMJIBHAI KHETARIYA
76387027 20308519 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1184
Mr.  MAYURKUMAR 

MALABHAI SOLANKI
67700914 20341643 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1185
Mr.  KULDIPBHAI 

BHALABHAI NADODA
62096534 20116108 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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1186
Mr.  VIPULBHAI 

VASHABHAI NADODA
12403400 20116989 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1187
Mr.  AASHISHKUMAR 

KALABHAI NADODA
42644624 20116813 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1188

Mr.  MAYUR 

BHARATKUMAR 

NADODA

24724091 20116043 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1189
Mr.  AJAYKUMAR 

NANJIBHAI VANKAR
72369259 20084737 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1190

Mr.  PRADIPSINH 

NATVARSINH 

CHAUHAN

57827092 20121905 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1191
Mr.  VIMAL 

RAMESHBHAI PARMAR
78499591 20047093 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1192
Mr.  NIRAVKUMAR 

PARBATBHAI DESAI
34048826 20004451 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1193

Mr.  DIGVIJAYSINH 

NARENDRASINH 

CHAMPAVAT

93564937 20081132 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1194
Mr.  VINEET 

RAMESHBHAI RATHOD
32333966 20047274 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1195
Mr.  JAYDIPKUMAR 

HIMATBHAI MAKWANA
17340008 20344093 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1196
Mr.  HETKUMAR 

ARVINDBHAI PATEL
46473155 20051758 05/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1197
Mr.  ANKITBHAI DIPAJI 

MALI
84306362 20014091 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1198

Mr.  KISHAN 

NARANBHAI 

BAMROTIYA

17553472 20349483 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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1199

Mr.  ABHAYSINH 

HARICHANDRASINH 

RATHOD

97352989 20079414 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1200
Mr.  SACHINBHAI 

BHARATBHAI DABHI
96615695 20386710 01/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1201

Mr.  AMARDEEPSINH 

MAHENDRASINH 

JADEJA

83367623 20307320 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1202
Mr.  MAYUR NALINBHAI 

CHUDASAMA
82349659 20343827 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1203
Mr.  DEV PARIMALBHAI 

PARMAR
20827298 20304656 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1204
Mr.  NIRAJ ARVINDBHAI 

GONDALIYA
50807399 20345030 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1205

Mr.  AKSHAYKUMAR 

UMESHBHAI 

KALSARIYA

68351885 20346360 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1206
Mrs. SEJALBEN 

DADUBHAI BHAMMAR
92350705 20571127 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1207

Mr.  VISHWARAJSINH 

ANIRUDDHSINH 

JADEJA

50131408 20303941 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1208
Mr.  SOHAN HANSRAJ 

MAHESHWARI
44478806 20309936 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1209

Mr.  AVINASH 

MASHRIBHAI 

BHARVADIYA

34105145 20346361 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1210
Mr.  AKRAMBHAI 

MAJIDBHAI PARMAR
37824010 20304525 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1211
Mr.  DHAVALKUMAR 

MANISHBHAI BAVLIYA
35160761 20306992 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1212
Mr.  MANISH VERSHI 

MAHESHWARI
28599929 20306191 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1213
Mr.  PUNJA KALUBHAI 

RATADIYA
35174315 20305790 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1214

Mr.  HARDIPSINH 

NARENDRASINH 

JADEJA

12748856 20305882 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1215
Ms.  DHARMISTHA 

SUMATBHAI VARU
49504525 20569116 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1216
Mr.  AVINASHBHAI 

RAMESHBHAI MEVADA
23314698 20344767 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1217
Mr.  KAPILKUMAR 

BHACHABHAI DHILA
92941683 20307759 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1218
Mr.  UTTAMKUMAR 

CHANDULAL DAVE
47287329 20305224 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1219
Mr.  TARUNBHAI 

RAMESHBHAI MULIYA
13927140 20303392 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1220
Ms.  VISHAKHA 

PARESHBHAI PARMAR
27954313 20454562 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1221
Mr.  GOVIND 

MITHUBHAI AHIR
49873724 20306691 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1222

Mr.  VIVEK 

HARSUKHBHAI 

PANSERIYA

22580558 20306761 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1223

Mr.  MILAN 

RAMNIKBHAI 

VISAVELIYA

94110108 20305156 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1224
Mr.  BHARGAV 

BHARATBHAI CHAVDA
36124245 20304392 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1225

Mr.  HARDIK 

NATHABHAI 

VISAVELIYA

83693240 20303905 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1226

Mr.  DHRUVRAJ 

KISHORSINH 

CHUDASAMA

53644015 20159631 01/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1227
Mr.  KRUNALKUMAR 

NITINBHAI NAYI
97079137 20120205 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT
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1228

Mr.  AMITKUMAR 

NARSINHBHAI 

VANZARA

55649345 20081119 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1229
Mr.  VINODBHAI 

BHARATBHAI PARMAR
42571224 20081966 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1230
Mr.  SUDHESHBHAI 

MAGANBHAI DHRANGI
31887300 20079219 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1231
Mr.  VIKRAMBHAI 

LUKABHAI TARAL
38261302 20081963 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1232

Ms.  GOPIBEN 

CHAMANBHAI 

PATADIYA

43327863 20566863 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1233
Mr.  VISHVARAJSINH 

KISHORSINH VAGHELA
46088838 20346697 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1234
Mr.  MAHIPALSINH 

MAYURSINH SODHA
82932296 20346598 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1235
Mr.  MANISHKUMAR 

LAGDHIRBHAI PARMAR
35694489 20379435 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1236

Mr.  NARESHBHAI 

KARSHANBHAI 

LAMBARIYA

46636408 20379151 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1237
Mr.  PRITESH 

JITENDRABHAI KALOLA
78467596 20305834 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1238
Mr.  DIVYARAJ 

HITENDRASINH ZALA
16393360 20159310 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1239
Mr.  DASHRATHSINH 

UDESINH RANA
88771585 20412254 21/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1240
Mr.  JAY SURESHBHAI 

NADIYAPARA
65565947 20305037 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1241

Mr.  TUSHAR 

LAKHMANBHAI 

MAKWANA

82072074 20343130 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1242
Mr.  SATYAM 

MAHESHBHAI PARMAR
36264682 20305303 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1243
Mr.  AJAY BHUPATBHAI 

MER
71387447 20305271 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1244
Mr.  KETAN 

MAGANBHAI SUVAN
67018226 20305536 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1245

Mr.  KRUNAL 

MUKESHBHAI 

VAGHELA

28235652 20307241 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1246

Mr.  ARJUN 

HASMUKHBHAI 

VAGHELA

33951553 20307775 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1247

Mr.  ASHVINBHAI 

HARESHBHAI 

ZAPADIYA

73041171 20306782 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1248
Mr.  DARSHAN 

DIPAKBHAI PIPALIYA
91410014 20308556 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1249
Mr.  PRAVINJI AMRUTJI 

THAKARDA
76164437 20120526 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1250
Ms.  VIBHUTIBEN 

ASHOKBHAI DAMOR
73216533 20511959 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1251

Ms.  KOMAL 

BHUPATBHAI 

MAKWANA

78151833 20452632 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1252
Mr.  BHAGYESHBHAI 

VIJAYBHAI BHATT
26048379 20307788 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1253
Mr.  KRIPALSINH 

GIRIRAJSINH JADEJA
92781999 20306252 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1254

Mr.  HARDIKSINH 

DHARMENDRSINH 

JADEJA

79643887 20309435 31/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1255
Mr.  MANISH 

RAMESHBHAI GEDIYA
19579585 20381816 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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1256
Mr.  VISHALKUMAR 

PRAVINBHAI BAROT
38485241 20307664 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1257
Mr.  AXIT CHANDUBHAI 

DAND
78079776 20417275 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧

1258

Mr.  BHAVIK 

BALMUKUNDBHAI 

RATHOD

18914154 20079817 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1259
Mr.  SACHIN 

MANOJBHAI PRAJAPATI
75150750 20079557 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1260
Mr.  JAYENDRADAN 

VIMALDAN GADHAVI
79225313 20304706 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1261

Mr.  NITINBHAI 

AMBARAMBHAI 

CHAUHAN

53432969 20382313 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1262
Mr.  BALDEVBHAI 

NARANBHAI BAVALIYA
25422381 20381936 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1263
Mr.  RAJDEEPSINH 

JAYDEEPSINH ZALA
45070343 20379179 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1264
Mr.  MEHULBHAI 

VANRAJBHAI DHADVI
84836681 20379840 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1265
Mr.  VINAY BHAI 

VIRDASBHAI MALI
88624152 20011471 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1266
Mr.  JAYDIPBHAI 

KARSANBHAI KANARA
93818239 20351948 04/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1267
Mr.  AVINASHKUMAR 

GOVINDBHAI VALA
88645866 20351772 04/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1268
Mr.  JAYESHBHAI 

HIRAJI CHAUDHARY
83495912 20015445 06/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1269

Mr.  VIJAY 

LAKHAMANBHAI 

LAKHANOTRA

56062688 20352147 04/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1270
Mr.  PARTH 

DHANJIBHAI BAROT
11944820 20121830 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1271
Mr.  SUMITKUMAR 

KANUBHAI CHAUDHARI
50553173 20010373 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1272
Mr.  SHUBHAMKUMAR 

ANILBHAI NAYAK
22017159 20079953 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1273

Mr.  BALBHADRASINH 

DHARMENDRASINH 

RATHOD

93105100 20123318 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1274
Mr.  HITESHKUMAR 

AMARSINH CHAUHAN
28475676 20080532 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1275

Mr.  SIDDHRAJSINH 

BALVANTISNH 

MAKWANA

86262061 20080127 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1276

Mr.  RUSHABHKUMAR 

KAMLESHKUMAR 

CHAUDHARI

15326714 20082421 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1277
Mr.  SANJAYBHAI 

AJITBHAI SOLANKI
10516057 20081926 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1278
Mr.  RAJDEEPSINH 

BALVANTSINH ZALA
50700445 20079355 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1279

Mr.  NISARG BHAI 

NARENDRABHAI 

PARMAR

32553617 20079997 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1280
Mr.  BHAVESHBHAI 

RAMJIBHAI BHAGORA
61785880 20121909 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1281
Mr.  RAGABHAI 

LADUBHAI DABHI
18517546 20119712 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ
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1282
Mr.  DISHANT 

RAMESHBHAI PATEL
75511061 20081158 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1283
Mr.  VISHALKUMAR 

MAHESHBHAI PATEL
72957400 20081614 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1284
Mr.  ANILKUMAR 

RAMABHAI PATEL
78032277 20083889 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1285
Mr.  RASIKKUMAR 

BAKABHAI PARGHI
67797748 20081300 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1286
Mr.  PUNMABHAI 

GOPALBHAI GAMAR
84767374 20081896 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1287

Mr.  HITESHKUMAR 

DINESHBHAI 

PRAJAPATI

38529827 20081064 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1288
Mr.  RAJ 

MAHENDRABHAI PATEL
26274011 20080213 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1289
Mr.  UTTAMBHAI 

RAIYABHAI OGANIYA
52454535 20378289 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1290
Ms.  KAMILABEN 

BACHUBHAI PANDA
75756436 20550194 19/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1291

Mr.  VIKRAMBHAI 

MASARABHAI 

CHAUDHARY

37208022 20014068 05/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1292
Mr.  AHMADHUSHEN 

ABDULBHAI SHEKH
41511911 20377635 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1293
Mr.  VIJAYSINH 

BHIKHAJI CHAVDA
61406403 20623823 29/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
27-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
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1294
Mr.  RAVI RAJABHAI 

GARACHAR
61504940 20428185 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
27-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1295

Mr.  DHRUVKUMAR 

GHANSHYAMBHAI 

SOLANKI

62415810 20227121 25/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1296
Mr.  RAHULBHAI 

BHALABHAI DESAI
30638283 20157024 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

17-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1297
Mr.  RAHULGIRI 

RAMESHGIRI GOSAI
72870001 20326429 13/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1298
Mr.  ANKIT 

CHANDRAKANT KADAM
36886578 20228692 27/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1299

Mr.  JENISH 

DINESHKUMAR 

THAKKAR

29066465 20037833 25/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1300

Mr.  AJAY 

MANSUKHBHAI 

BARAIYA

27952001 20418403 29/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1301

Mr.  PIRABHAI 

ISHVARBHAI 

PUNJABHAI RABARI

38967699 20130273 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1302

Mr.  BHAVANISINH 

GHANSHYAMBHAI 

TANK

17181492 20402343 14/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1303
Ms.  HAPPYBEN 

DAYARAM DAVE
87710440 20452551 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1304
Mr.  UPENDRAKUMAR 

NARAYANBHAI ASARI
24661294 20147583 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

25-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1305

Mr.  BADAL 

NARENDRAKUMAR 

VALAND

46386389 20196531 31/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1306

Ms.  NAYANABEN 

KALUBHAI 

CHUDASAMA

66371634 20604985 19/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1307
Ms.  MANISHA 

KARSHAN THARU
98935844 20570006 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1308
Mr.  CHATUR DEVJI 

SANGRAKHIYA
29795374 20304287 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1309
Mr.  RANCHHOD 

BHARMAL AYAR
88688358 20305725 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1310
Mr.  JAGDISH DEVRAJ 

SEDA
12998377 20306668 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1311

Mr.  SATISHKUMAR 

VALLABHBHAI 

RAJPARA

25218290 20381204 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1312
Mr.  ABHISHEK 

JAYESHBHAI DAVE
47180922 20308846 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1313
Mr.  SURENDRASINH 

BHAGHUBHA JADEJA
22190294 20302906 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1314
Mrs. REENA LILABHAI 

MODHVADIYA
30711331 20566513 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1315
Mr.  BHAVDIPSINH 

JAGADISHSINH ZALA
93961823 20306096 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1316
Mr.  ABHAY 

RAMESHBHAI RATHOD
34354652 20378640 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1317
Mr.  UMESH 

BHIMABHAI VADALIYA
53291099 20415443 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1318

Mr.  NARSINHBHAI 

PRAHLADBHAI 

GALLEEYA

84606829 20155027 28/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1319
Mr.  JAYDIPSINH 

ABHESINH CHAUHAN
26464680 20196025 31/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1320

Mr.  KHIMJIBHAI 

LAKHAMANBHAI 

KARAMATA

80131494 20419775 29/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1321

Ms.  PRATIKSHA 

BHAVESHBHAI 

KARMATIYA

77191236 20566130 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1322
Mr.  RAJU ASHOK 

PASWAN
82547724 20236721 01/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1323

Ms.  KOMAL 

RAMESHBHAI 

PORADIYA

48837662 20571013 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.
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1324
Mr.  KANAKSINH 

RAVATSINH CHAUHAN
66485072 20306549 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1325
Ms.  HIRALBEN 

GOPALBHAI BHARVAD
65637680 20567229 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1326

Mr.  ABHISHEK 

RAJENDRAKUMAR 

GADHAVI

58596928 20077638 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1327
Mr.  KISHAN 

SURESHBHAI PATEL
82898073 20120020 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1328
Mr.  SHAILESHBHAI 

KHODUBHAI KHER
81261766 20381488 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1329
Mr.  ANIRUDDHSINH 

RANJITSINH GOHIL
88851754 20381344 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1330

Mr.  KISHANBHAI 

RAMESHBHAI 

TAMALIYA

59492503 20378375 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1331
Mr.  VIRENKUMAR 

RAMESHBHAI PARMAR
38060356 20077309 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1332

Mr.  SIDDHARTH 

CHANDANSING 

RATHOD

58617029 20038707 25/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1333

Mr.  KULDEEPSINH 

DASHRATHSINH 

JADEJA

14712685 20304254 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1334
Ms.  DISHABA 

JAYENDRASINH GOHIL
55266405 20517511 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
27-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1335
Ms.  HAPPYBA 

BHADRESHSINH GOHIL
87554037 20568935 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1336
Mr.  BHARGAV 

ASHOKBHAI LASHKARI
42564655 20304108 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1337
Mr.  SANJAYBHAI 

BHUPATBHAI OGANIYA
74824882 20382162 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1338
Mr.  RAHUL 

RAMDEBHAI BERA
81716451 20345139 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1339
Mr.  HARDIKBHAI 

BABUBHAI BHARADIYA
99523029 20342319 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1340
Mr.  RANCHHODBHAI 

BHACHABHAI AYAR
18382772 20308305 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1341

Mr.  MIHIR 

ASHOKKUMAR 

SATHWARA

22375416 20081540 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1342
Mr.  JIGARKUMAR 

ARJUNLAL KHATRI
98781599 20080502 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1343
Mr.  KRUNALKUMAR 

BHIMABHAI PRAJAPATI
28295442 20047036 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

27-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1344

Mr.  UJAS 

ASHOKKUMAR 

CHAUDHARY

37896090 20153748 28/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

07-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1345
Mr.  DARSHAN 

RAMESHBHAI DALVI
38820079 20304327 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1346
Ms.  KAUSARBEN 

UMARBHAI BUKERA
86187572 20566742 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1347
Mr.  SAURABH 

SUNILBHAI RAMANI
84241049 20306532 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1348

Mr.  KRISHNARAJSINH 

GHANSHYAMSINH 

JADEJA

51311025 20346287 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1349
Mr.  RAVIRAJ 

FULVANGIRI GOSAI
79252655 20383803 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1350
Mr.  ANMOL 

BALAJIBHAI BHATI
56672491 20304296 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1351
Mr.  ANIRUDHDH 

DALASANGJI ZALA
30660826 20004632 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1352

Mr.  KHUSHAL 

NARENDRABHAI 

ANKALESHVARIYA

80658770 20305024 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1353
Mrs. NITA SAVDASBHAI 

KARMUR
18323017 20571719 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1354
Mr.  RAJESH MANEK 

SEDA
43389543 20303618 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1355
Mr.  ARJUN VISHRAM 

SEDA
58420557 20303541 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1356
Mr.  ABHAYSINH 

PRAHLADSINH JADEJA
33947686 20305616 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1357 Mr.  RAM MANGA SEDA 62562122 20304536 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1358
Mr.  DEVRAJ HARI 

LAKHANI
61670676 20304278 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1359

Mr.  JAYPALSINH 

NARENDRASINH 

JADEJA

94190927 20346852 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1360
Mr.  PRITESHPARI 

DILIPPARI GAUSWAMI
65545448 20343763 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1361

Mr.  PRAKASHKUMAR 

BHUPATBHAI 

CHAUHAN

38075698 20343267 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1362
Ms.  DHRUVI DINESH 

BHAI SATIKUVAR
45613542 20570349 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1363
Mr.  ASHISH KANUBHAI 

DAVE
92986140 20116514 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1364
Mr.  VISHAL VIPULBHAI 

MAHETA
74486783 20344029 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1365
Mr.  VIVEK BABUBHAI 

MALAVIYA
90483516 20341069 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
31-12-2021

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1366
Mr.  HARSHADBHAI 

NANJI RAJGOR
71052638 20308168 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1367

Mr.  YUVRAJSINH 

GIRIVARSINH 

SHEKHAVAT

39016660 20307072 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1368
Mr.  AASHARIYA 

THARU SEDA
17815469 20309006 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1369
Mr.  PARTHKUMAR 

BABUBHAI RATHOD
64956392 20381096 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1370
Ms.  BHUMIKABEN 

AMRUTBHAI CHAUHAN
52777249 20495734 21/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1371

Mr.  SATYAJITKUMAR 

JITENDRABHAI 

KHAIRAD

27959195 20268989 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1372

Mr.  PIYUSHKUMAR 

ARVINDBHAI 

VANAJARA

37326496 20080711 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

1373
Mr.  ADITYASINH 

AJITSINH CHAUHAN
71951043 20120548 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1374
Mr.  HIMANSHU 

KIRITBHAI PRAJAPATI
81717893 20120197 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1375
Ms.  MAMATABEN 

RAMBHAI SUTHAR
16534499 20485734 15/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1376
Mr.  GOKAR BABUBHAI 

ZUNZA
76067668 20307877 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1377
Mr.  MALAYKUMAR 

MASHARUBHAI SANIYA
65514572 20303414 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1378
Mr.  PRITESH 

NIRUBHAI KHAMBHARA
75394011 20304169 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1379

Mr.  KULDEEPSINH 

MAHENDRASINH 

JADEJA

66992461 20305557 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1380

Mr.  BRIJRAJSINH 

SIDDHARAJSINH 

JADEJA

70954152 20305562 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1381
Mr.  MEHUL 

BAGHABHAI VAGH
25474810 20341619 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT
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1382
Mr.  AMIT ARJANBHAI 

BAMBHAVA
87467513 20342402 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1383

Mr.  VISHAL 

RAJESHBHAI 

BAMBHAVA

85414734 20304181 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1384
Mr.  JAGADISH 

RAMESHBHAI VASANI
99485019 20303430 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1385

Mr.  JAYESHBHAI 

SHIGHARBHAI 

CHAUHAN

17459260 20303731 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1386
Mr.  VISHNUSINH 

JALAMSINH RATHOD
43114218 20080536 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1387
Mr.  NARENDRASINH 

VAJESINH SOLANKI
17688933 20080373 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1388
Mr.  DHRUVRAJSINH 

DEVUSINH ZALA
48495778 20079726 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1389

Mr.  NIKUNJBHAI 

MAHASUKHBHAI 

KANTARIYA

82280764 20380631 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1390
Mr.  FEJULBHAI 

IRFANBHAI RATHOD
43375542 20419606 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1391
Mr.  NARASEENGBHAI 

KANABHAI SEVARA
23418001 20349238 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1392
Mr.  PARASGIRI 

HARESHGIRI GOSWAMI
17024932 20230429 28/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1393
Mr.  SHAILESHBHAI 

RAMJIBHAI HARIYANI
96738697 20304353 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1394

Mr.  DIVYESHKUMAR 

JITENDRABHAI 

RAMAVAT

74210040 20306617 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1395

Ms.  KUNJAN 

VANARAJBHAI 

CHAUHAN

19486532 20567121 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.
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1396
Ms.  KOMALBEN 

ISHVARBHAI MENIYA
90625740 20566716 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1397

Ms.  KINJALBEN 

GHANSHYAMBHAI 

DHORIYA

62091636 20568179 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1398
Mr.  BRIJRAJSINH 

LAKHUBHA ZALA
56029981 20378805 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1399
Mr.  ALPESHKUMAR 

JASHVANTSINH ZALA
97571832 20080189 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1400
Mr.  INDRAVIJAYSINH 

JALAMSINH CHAUHAN
95881512 20085658 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1401

Mr.  VISHALKUMAR 

DHARSHIBHAI 

MEMAKIYA

70749251 20378720 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1402

Mr.  RAKESHBHAI 

PRAVINBHAI 

MEMAKIYA

83602191 20379167 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1403
Mr.  HEMANT 

MALDEBHAI VASARA
42418543 20346612 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1404

Mr.  ALPESH 

RAMESHBHAI 

DHARIYAPARMAR

45795110 20380195 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1405
Mr.  VIJAYBHAI 

KANUBHAI MALA
69619442 20382403 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1406
Mr.  JAYRAJSINH 

NARPATSINH PARMAR
10576513 20378512 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1407
Mr.  YUVRAJSINH 

AJAYSINH RATHOD
36329093 20159562 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1408

Dr.  VIVEK 

NITINKUMAR 

UPADHYAY

79288149 20382580 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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1409

Mr.  JAYDIPKUMAR 

PRAMESHBHAI 

PARMAR

89775855 20080359 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1410
Mr.  CHIRAGKUMAR 

MAHESHBHAI PARMAR
14029051 20081654 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1411

Mr.  MAHAMMAD 

MAHIR ISHAKMIYA 

THAKOR

72392062 20084897 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1412
Mr.  PRAVINBHAI 

GOVINDBHAI RABARI
72779363 20113606 25/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1413
Mr.  SOHIL KANJIBHAI 

AVADIYA
62844758 20378496 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1414
Mr.  KRUSHNARAJSINH 

NARPATSINH ZALA
21779487 20309152 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1415
Mr.  RAVIRAJSINH 

ARUNKUMAR GOHIL
29909511 20381719 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1416

Mr.  JAYESHBHAI 

VASANTBHAI 

JAMPADIYA

22097912 20038285 25/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1417
Mr.  DHAVALKUMAR 

BHIKHABHAI SOLANKI
77294794 20078434 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1418
Mr.  JAYDIPBHAI 

JADAVBHAI GOHIL
12368376 20311037 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1419
Ms.  MAITRIBEN 

BHARATBHAI SOLANKI
44599959 20568874 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1420
Mr.  CHIRAGSINH 

KALUSINH MAKWANA
80164599 20078587 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1421

Mr.  CHIRAG 

VALLABHBHAI 

BHADANIYA

30464858 20310248 31/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1422
Ms.  ALPABEN 

BHAYABHAI MAKWANA
55508002 20569063 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1423
Mr.  SIDDHARTHSINH 

SURESHDAN GADHAVI
62229691 20080953 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1424

Mr.  SUMITSINH 

MAHENDRASINH 

GADHAVI

25198206 20081171 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1425
Mr.  PRUTHVIRAJ 

DIPUBHA SODHA
33123281 20117350 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1426
Mr.  RUSHIRAJSINH 

SAHDEVSINH VAGHELA
88169749 20116568 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1427
Mr.  RUSHIRAJ 

HEMUBHA VAGHELA
68085883 20115860 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1428
Mr.  SHAKTISINH 

VIKRAMSINH VAGHELA
81316878 20115987 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1429
Mr.  SAHIL GIRISHBHAI 

KANAD
54055209 20306647 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1430

Ms.  SUZAAN 

GULMOHAMADBHAI 

BALOCH

59487446 20565618 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1431

Mr.  DHRUVKUMAR 

NARESHBHAI 

CHAUDHARY

47369142 20076351 25/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1432

Ms.  TALJINA 

MAHEBOOBBHAI 

LAKHVA

58281294 20567585 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1433
Mr.  JAYDIPSINH 

DHULSINH SOLANKI
19842466 20082136 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1434
Mr.  SALEMKHAN 

REMATKHAN JAT
84867108 20120003 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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1435
Mr.  VIJAYKUMAR 

RAJUBHAI KHANT
66193277 20045420 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1436
Mr.  CHANDANKUMAR 

BIPINBHAI PATNI
86360867 20169882 08/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

01-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1437
Mr.  SHAKTIRAJSINH 

RANAJITSINH GOHIL
24858529 20418229 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1438

Ms.  AARTI 

JITENDRAPURI 

GOSWAMI

29619134 20451680 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1439

Mr.  DEVRAJ 

BECHARBHAI 

MAKWANA

76001051 20305841 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1440
Mr.  VIPULBHAI 

VIRABHAI GUJARIYA
89686925 20347414 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1441
Mr.  PRAKASHBHAI 

MANJIBHAI GUJARIYA
46738555 20347005 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1442

Mr.  BHAVAN 

NARSINHBHAI 

GUJARIYA

48090376 20346700 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1443
Mr.  TRUSHARKUMAR 

VIKRAMBHAI PANDYA
13480169 20078392 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

1444
Mr.  SARTHAK 

AJAYBHAI PADHIYAR
72225554 20418226 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1445

Mr.  YASHUGIRI 

JAYSUKHGIRI 

GAUSWAMI

39085783 20342805 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1446

Mr.  MAULIKGIRI 

PARSOTAMGIRI 

GAUSWAMI

45056910 20341495 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1447
Mr.  NIRAVKUMAR 

JAYDEVBHAI BAROT
87472063 20081112 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

1448
Mr.  VIRAJNATH 

VIJAYNATH GOSAI
90961649 20377289 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT
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1449
Mr.  JAY MEHULBHAI 

ULVA
82404662 20344939 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1450
Mr.  OM NITINKUMAR 

PANDYA
83815518 20340488 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1451
Mr.  DARSHANBHAI 

BABUBHAI DIHORA
48010305 20340100 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1452
Mr.  RAVI PALU 

GADHAVI
68272727 20307330 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1453
Mr.  YASHPALSINH 

ANUSINH RATHOD
23163354 20080842 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1454

Mr.  MAHIPALSINH 

DASHRATHSINH 

RATHOD

32496705 20080735 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1455
Mr.  CHIRAGKUMAR 

AMARSINH RATHOD
53482168 20079661 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1456

Mr.  VISHALSINH 

BALAVANTSINH 

RATHOD

38849895 20080815 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1457
Mr.  JAYRAJSINH 

JALAMSINH RATHOD
87805664 20080090 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1458
Mr.  HARPALSINH 

FATESANG DODIYA
81957989 20381166 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1459
Mr.  GAUTAM 

KABABHAI JOLIYA
22273378 20342578 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1460
Mr.  HIRA LAKHA 

RABARI
91236112 20305903 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1461
Mr.  SURESH DEVRAJ 

RABARI
70552954 20305088 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1462

Mr.  DANABHAI 

JAGAMALBHAI 

BHARAVAD

22368045 20308151 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1463
Mr.  AADESH MADHU 

JOGI
53848113 20305778 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1464
Ms.  MAMTA RAMESH 

MAHESHWARI
85506962 20568060 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1465
Mr.  YAGNESHBHAI 

SHANTILAL DARJI
30772512 20012387 04/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1466
Mrs. ANISHABEN 

BHAVANBHAI JADAV
55558726 20569434 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1467
Mr.  BHAGYESH 

VIPULBHAI JOSHI
97552157 20346890 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1468
Mr.  YUVRAJSINH 

YOGENDRASINH ZALA
92241464 20305746 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1469
Mr.  PIYUSH 

JAMANBHAI PARMAR
65405296 20380423 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1470

Mr.  PRATAPSINH 

DASHARATHSINH 

JADEJA

14695021 20309124 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1471
Mr.  VERSHEE 

KAYABHAI AYAR
64367143 20310427 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1472
Mr.  LAXMAN 

MANGABHAI RABARI
36194290 20308214 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1473
Mr.  PRITESH 

JAYANTIBHAI VADI
38837916 20346945 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1474
Mr.  RAVI MERAMBHAI 

MAKVANA
30735540 20380370 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1475
Mr.  BHAGYAPALSINH 

MAHENDRASINH ZALA
96741676 20380041 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1476
Mr.  JAYDIPSINH 

HASUBHA ZALA
64445310 20378641 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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1477
Mr.  JAYESHBHAI 

JIVANBHAI SOLAMIYA
32477241 20383310 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1478
Mr.  KULDIP RASIKBHAI 

SARVAIYA
98144802 20306403 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1479
Mr.  MEHULBHAI 

JADAVBHAI RAKASIYA
78127450 20383123 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1480
Mr.  NILESHBHAI 

BHAGABHAI RATHOD
49599123 20342335 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1481
Ms.  KIRANBEN 

MAHESHBHAI PARMAR
22730696 20455841 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1482
Mr.  DIVYAN 

PRAVINBHAI MAKWANA
81938473 20302871 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1483
Ms.  EKTA 

RAJESHBHAI PATEL
51695417 20513401 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1484

Mrs. KOMALBEN 

ASHOKBHAI 

JOGRAJIYA

25218387 20453467 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1485
Ms.  KINJALBEN 

RAMJIBHAI BAVALIYA
55257722 20452595 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1486
Ms.  JALPA 

KHODABHAI MAKWANA
87559880 20454266 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1487

Ms.  DHARMISHTHA 

RAJESHBHAI 

GADHADARA

25692283 20454134 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1488

Mr.  JAYPALBHAI 

ARAVINDBHAI 

DOLASIYA

14456452 20343845 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1489
Mr.  GAURAV 

MERAMANBHAI DODIYA
31670189 20420553 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1490

Mr.  DEVALBHAI 

RAMESHBHAI 

CHANDRAVADIYA

90642091 20303213 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1491

Mr.  BHARATBHAI 

LAKHMANBHAI 

SOLANKI

44601290 20303545 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1492

Ms.  HIRALBEN 

ARAVINDBHAI 

RAJPARA

51836871 20454684 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1493
Ms.  DIVYABEN 

NANUBHAI PARMAR
63423647 20569119 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1494
Ms.  DHARMISTHA 

BHARATBHAI SHIYAL
47039007 20570219 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1495
Mr.  VIJAYBHAI 

RAMSINGBHAI PARMAR
61634969 20385387 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1496
Mr.  MAHESHBHAI 

JAYANTIBHAI SUTHAR
38818587 20010744 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1497

Ms.  NAYNABEN 

KARASHANBHAI 

GUJARIYA

15611240 20568769 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1498
Mr.  HARSUKH 

RANABHAI KARMUR
23430091 20345203 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1499
Mr.  DIVYESH 

JAGDISHBHAI GOHIL
92777307 20304968 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1500
Mr.  ROHITSINH 

BHARATSINH BORANA
33817452 20407548 18/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1501
Mr.  AALAP 

BHARATSINH GADHAVI
80445712 20040968 28/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1502
Mr.  SOHAN SAJIDBHAI 

KHERANI
15280010 20304713 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1503
Mr.  SAKILBHAI 

SABIRBHAI KURESHI
86012712 20378768 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1504

Mrs. RAMILABEN 

HARCHANDBHAI 

CHAUDHARY

94770944 20454284 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1505
Ms.  RAMILABEN 

TALSHABHAI PATEL
52127195 20458998 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1506
Mr.  MEHULSINH 

DADUSINH ZALA
87299431 20080481 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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1507
Mr.  UMANG 

JAGDISHBHAI SHARMA
45999558 20079920 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1508
Mr.  SACHINSINH 

RANJITSINH PARMAR
21001700 20080322 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1509
Mr.  KUMARSINH 

PRABHATSINH ZALA
52697740 20080707 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1510

Mr.  AMARDEEPSINH 

NARENDRASINH 

JADEJA

32291630 20346333 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1511
Mr.  KRUSHNPALSINH 

LAGDHIRSINH JADEJA
37602390 20343119 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1512
Mr.  DIVYAJEETSINH 

VIJAYSINH ZALA
89424339 20344171 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1513
Mr.  FAIYAZ 

FARUKBHAI VHORA
42183899 20194380 29/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1514

Mr.  PRATIKBHAI 

GHANSHYAMBHAI 

KATHECHIYA

17903525 20383513 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1515

Mr.  RAJESHBHAI 

BUDHABHAI 

KATHECHIYA

90292052 20379152 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1516

Ms.  RASHMI 

SURESHBHAI 

MAKWANA

96298025 20453529 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1517
Ms.  RESHMABEN 

YUSUFBHAI SHEKH
86772846 20566725 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1518
Mr.  MEHULBHAI 

BHARATBHAI PARMAR
92119724 20381180 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1519

Mr.  JAYDIPSINH 

VANRAJSINH 

PADHIYAR

74190213 20380303 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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1520

Ms.  VAIBHAVI 

NATVARBHAI 

BABARIYA

75402761 20566850 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1521
Mr.  KULDIPSINH 

POPATSINH ZALA
10812930 20082901 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1522
Mr.  NAYANKUMAR 

BHARATBHAI VAGHELA
36029140 20397123 10/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1523
Mr.  DHVANY 

ALPESHKUMAR PATEL
50114403 20080168 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1524
Mr.  DIVYARAJSINH 

TRIPALSINH PARMAR
10637430 20378442 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1525

Mr.  JAYRAJ 

RAGHUVIRSINH 

PADHIYAR

41663499 20379344 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1526
Mr.  ASHVINKUMAR 

HIRABHAI KANZARIYA
14249843 20378216 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1527

Mr.  AMARDIPSINH 

MAHENDRASINH 

PARMAR

63542670 20380851 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1528
Mr.  MOHITKUMAR 

PITAMBARBHAI JADAV
44375176 20379713 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1529
Mr.  KULDIP 

LAXMANBHAI PARGHI
59770891 20379582 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1530

Mr.  PARTHRAJSINH 

CHHATRAPALSINH 

PARMAR

56611848 20380551 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1531
Mr.  ABHAYRAJSINH 

KIRITSINH ZALA
42758462 20378430 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1532
Mr.  SHIVARAJBHAI 

SINDHABHAI NANGHA
39530522 20384893 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1533
Mr.  MAYUR 

AMARSHIBHAI RATHOD
81809982 20377537 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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1534
Mrs. NANDINIBEN 

VINODBHAI MAKVANA
97169242 20567891 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1535
Mrs. NEHA 

MOHANBHAI PARMAR
46513269 20567643 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1536
Mr.  VISHVARAJSINH 

NIRMALSINH GOHIL
42537030 20416221 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1537
Mr.  HARDIK LALABHAI 

TRAKOR
59039141 20158024 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

06-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1538
Mr.  SAURABH 

ASHOKBHAI SHARMA
49641070 20081176 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1539

Mr.  ALPESHBHAI 

GORDHANBHAI 

CHAUDHARY

58687219 20009939 01/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1540
Mr.  HITESHKUMAR 

RAMANBHAI BHAGORA
33662877 20056944 08/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1541

Mr.  NARENDRASINH 

PRATAPSINH 

PADHIYAR

31086091 20342366 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1542
Mr.  SIDDHARAJSINH 

JESANGBHAI MORI
53178622 20381465 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1543

Mr.  VIJAYSINH 

GHANSHYAMSINH 

VAGHELA

38087243 20160154 01/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

18-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1544
Mr.  BHAGIRATHSINH 

GAMBHIRSINH DABHI
91522192 20303398 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1545
Mr.  KAMLESH 

PUNJABHAI BATTA
40887146 20307354 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1546
Mr.  KENIL BALABHAI 

BAR
12081557 20340987 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1547
Mr.  VIVEK 

JITENDRABHAI VYAS
26234429 20344004 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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1548
Mr.  RAJDEEP 

BHIMJIBHAI BARAIYA
28069581 20342141 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1549
Mr.  JAYDIPBHAI 

JILUBHAI MOBH
90285591 20342134 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1550
Mr.  JAYPAL 

KISHORBHAI JADAV
76632332 20341542 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1551
Mr.  MEET MAVJIBHAI 

VARCHAND
87797282 20307245 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1552

Mr.  MOHIT 

RAMESHBHAI 

GONDALIYA

90567907 20343832 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1553
Mr.  YASH ANANTRAY 

JANI
43772322 20306701 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1554
Mr.  PARESHBHAI 

DEVIDAS BADGUJAR
84821898 20306759 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1555
Mr.  MAYUR 

KHODABHAI IDARIYA
80406523 20379547 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1556
Mr.  HARDEVSINH 

GEMARSINH SODHA
69855666 20306210 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1557
Ms.  SEJALBEN 

SHIVABHAI MAKAVANA
81621784 20566087 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1558
Ms.  PARUL 

MAGANBHAI CHAUHAN
75523842 20566062 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1559

Mr.  HITEN 

JAVANASINHBHAI 

BARAD

29541496 20348626 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1560
Mr.  VIPUL 

MUKESHBHAI BAGIYA
15653435 20416143 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1561
Ms.  SWATI 

PRAKASHBHAI NAGAR
55771615 20568459 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1562
Mr.  SAGAR 

MANSUKHBHAI GOGRA
69930920 20345571 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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1563
Mr.  ANISH AJIJBHAI 

CHAUHAN
72864007 20308437 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1564
Mr.  SAGAR AJAYBHAI 

DANGAR
57927430 20348385 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1565
Mr.  DIVYARAJ 

DANSINGBHAI DODIYA
29505701 20349585 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1566
Mr.  SANJAYKUMAR 

PARBATBHAI BORICHA
43059904 20303630 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1567

Mr.  HARSH 

KISHORBHAI 

BHADESHIYA

86549880 20305519 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1568
Mr.  DHRUV 

BHUPENDRA GOSWAMI
50597529 20305756 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1569
Mr.  SANJAYKUMAR 

GABHABHAI VAGHELA
95286214 20308450 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1570
Mr.  ASHISH 

ASHOKBHAI DABHI
54942863 20308140 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1571
Mr.  KISHAN 

VANRAJBHAI RATHOD
64521359 20306841 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1572
Mr.  SUBHASH 

LALJIBHAI KOBIYA
63838634 20310310 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1573

Ms.  NEHA 

BHARATBHAI 

BAMBHAVA

16889404 20454718 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1574

Mr.  TAXAKKUMAR 

HARSHADBHAI 

MAKWANA

30426002 20347614 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1575

Mr.  AASHISH 

JASHAMATBHAI 

CHAUHAN

29002761 20381958 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1576
Mr.  AMANBHAI 

RUSTAMBHAI MANKAD
57625307 20344859 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1577
Mr.  VIKRAMBHAI 

CHITHARBHAI SOLANKI
99422771 20344965 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1578
Mrs. KRISHNABEN 

VINUBHAI MAKWANA
54213161 20565685 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1579
Mr.  VISHALBHAI 

TULSHIBHAI MAKWANA
26635148 20343935 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1580
Mr.  MILANKUMAR 

DHIRUBHAI PANDYA
89822585 20342258 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1581
Mr.  MIHIR 

MUKESHBHAI PARMAR
81234819 20303857 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1582

Mr.  BHARAT 

VASHARAM BHAI 

SOLANKI

36791342 20307990 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1583
Mr.  CHETANKUMAR 

DINESHBHAI MAKVANA
47297497 20384504 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1584

Mr.  VIJAYKUMAR 

VIRENDRA BHAI 

MATIYA

74342599 20308499 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1585

Mr.  GOPALBHAI 

MAGANBHAI 

BHAMBHERA

76886041 20417250 28/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1586

Mr.  RAJESH 

BHIMJIBHAI 

MAHESHWARI

62402403 20307813 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1587
Mr.  SHANKAR 

NANJIBHAI BADIYA
33459247 20307705 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1588
Mr.  ABHAY 

JAYESHBHAI SARVAIYA
84987739 20305976 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1589

Mr.  MEETGIRI 

MANHARGIRI 

GOSWAMI

22257368 20303869 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1590
Mr.  VANSH 

NILESHBHAI JADAV
95805895 20341104 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1591
Mr.  JAYDEV 

KISHORBHAI RADADIYA
99839739 20304349 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1592

Mr.  BRIJRAJSINH 

SAHILENDRASINH 

GOHIL

84905152 20306053 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1593

Mr.  PUSHPRAJ 

YOGENDRASINH 

JADEJA

73540565 20304500 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1594
Mr.  ANAND 

SHAMJIBHAI DANGAR
92235443 20309039 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1595
Mr.  HARPALSINH 

BHARATSINH RATHOD
47534406 20309221 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1596
Mr.  RAHUL RAJESH 

BHAI GARCHAR
37233839 20344727 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1597

Mr.  HARESH 

HAMIRABHAI 

VARCHAND

71330644 20305701 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1598
Mr.  NILESHBHAI 

JETHABHAI SONDARVA
97044695 20380910 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1599
Mr.  BHAVIK 

MUKESHBHAI BABRIYA
96077085 20341425 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1600
Mr.  NILESHKUMAR 

KARSHANBHAI BADIYA
83929683 20307290 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1601
Mr.  VIRAL 

PANKAJBHAI GOHEL
96697937 20304900 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1602

Mr.  

MAHAMMADHAMMAD 

RIZVANBHAI VHORA

42567400 20116782 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1603
Mr.  VIJAYBHAI 

DEVSHIBHAI DABHI
21399300 20386439 01/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1604
Mr.  MEHUL JILUBHAI 

VANK
96011788 20343252 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1605
Mr.  RAVINDRABHAI 

BHURABHAI DHILA
41099531 20306297 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1606
Mr.  VISHALKUMAR 

DAYABHAI KUNDHIYA
52483096 20380403 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT
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1607
Mr.  ISHVAR BABUBHAI 

SOLANKI
30593853 20308179 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1608
Mr.  ANILKUMAR 

MEGHJIBHAI GORDIYA
41367703 20308022 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1609
Mr.  MANOJKUMAR 

AMARSHIBHAI MALI
10957121 20305860 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1610

Mr.  PUSHPARAJSINH 

PRADHYUMANSINH 

ZALA

70867120 20305467 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1611
Mr.  VISHALKUMAR 

JAYANTIBHAI VALANI
57760910 20305776 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1612
Mr.  KARAN 

RAMESHBHAI BARAIYA
92876435 20308791 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1613
Mr.  RAVI AMRUTBHAI 

SHEKHDA
60446074 20303812 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1614
Mr.  SATYESHKUMAR 

BALVANTRAI MAHETA
99267620 20306066 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1615

Mr.  BHAGIRATHSINH 

DILAVARSINH 

VAGHELA

68944341 20304438 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1616

Mr.  UJJAVAL 

RANJITSINH 

KUSHAVAH

34155724 20306420 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1617
Mr.  SATYAJITSINH 

AMRISHBHAI KARPADA
47513505 20308897 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1618
Mr.  DEEP AMARABHAI 

SINDHAV
68908152 20305677 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1619

Mr.  BHAVESH 

PANCHABHAI 

VARCHAND

54377882 20303515 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1620
Mrs. NAYANABEN 

NANAKUBHAI DHADHAL
46037867 20566462 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1621
Mr.  MAYURSINH 

SATUBHA JADEJA
94815249 20305108 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1622

Mr.  ANUBHAV 

SANJAYKUMAR 

MISHRA

56219058 20093115 07/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

31-12-2021

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1623
Mr.  GAURANGBHAI 

HITESHBHAI GARASIYA
20944987 20271084 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1624
Mr.  RAJESHBHAI 

SHAMJIBHAI MAKVANA
30973936 20326211 13/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1625
Mr.  VIKRAM 

RAMESHBHAI KOBIYA
70460088 20307139 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1626

Mr.  MAHESH 

BHIKHABHAI 

CHHUCHHAR

62354832 20380028 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1627
Mr.  RAVI KANTILAL 

DARODRA
23410098 20380528 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1628
Mr.  PRAHALADSINH 

BHAKHARSINH SODHA
58912301 20308730 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1629
Mr.  ASHISH MANILAL 

PATEL
74244935 20158628 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1630
Mr.  SURESHBHAI 

LAGDHIRBHAI SODHA
90417485 20010238 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1631
Mr.  PUSHPARAJSINH 

KENDRASINH JADEJA
36792052 20303035 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1632
Mr.  RAJ AMRUTBHAI 

SHEKHDA
10164131 20303810 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1633

Mr.  DARSHAN 

JAYSUKHBHAI 

NAGDAKIYA

27409947 20303704 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1634
Mr.  VIJAYKUMAR 

NANJI GARVA
86074501 20307539 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1635
Mr.  LAVYRAJSINH 

VIRAMJI SINDHAL
59501165 20302397 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1636
Mr.  SHIVRAJSINH 

SANJAYSINH JADEJA
67011730 20307344 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં3001 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2764 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અ.ન.ં2264 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1637

Mr.  HARSHANGKUMAR 

JANAKBHAI 

GONDALIYA

56814816 20343057 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1638

Ms.  MITAL 

RANMALBHAI 

PINDARIYA

48997683 20568640 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

1639
Mr.  RANAJITBHAI 

BHARATBHAI BHALIYA
71380389 20342204 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1640
Mr.  GOPAL MEGHRAJ 

TAPARIYA
18365155 20310021 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1641
Mr.  BHARAT 

POLABHAI VAGHELA
94469994 20308311 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1642
Mr.  MEHUL 

DINESHBHAI LALKIYA
43123146 20304495 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1643
Mr.  RAJDIP 

RAGHUBHAI LALAKIYA
89274298 20310212 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1644

Mr.  RAVI 

VARJANGBHAI 

SAVSETA

72681931 20305590 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1645
Mr.  MAYURKUMAR 

TEJABHAI SOLANKI
60452584 20117175 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1646
Ms.  DIMPLE 

KAMALESHBHAI BAROT
51175391 20457528 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1647
Ms.  PRIYANKA 

KANTIBHAI SOLANKI
89952903 20566506 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1648
Ms.  URMILABEN 

MAVJIBHAI SOLANKI
24132052 20566627 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1649

Mr.  KIRAN 

GHANSHYAMBHAI 

RATHOD

44563126 20308207 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1650
Mr.  ANIL HIRALAL 

SOLANKI
92059937 20307800 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1651
Mr.  HARESH 

VIHALBHAI SANANI
81103253 20379035 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT

(અ.ન.ં2589 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1652
Mrs. HARITA 

SANJAYBHAI VAJA
81059911 20457802 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1653
Mr.  KULDIPSINH 

SHIVUBHA VAGHELA
88622927 20302876 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1654
Mr.  NIMESHKUMAR 

DINESHBHAI BHIL
58025761 20117125 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1655
Mr.  PRATIK KUMAR 

MANUBHAI PRAJAPATI
17235102 20116076 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1656
Mr.  SHUBHAM 

DANSINH VALA
61001057 20349931 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1657
Ms.  SEEMABEN 

RAMESHBHAI PARMAR
56469668 20567102 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1658
Mr.  KALPESH 

HAMIRBHAI DANGAR
54392184 20306149 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1659
Mr.  VIPULBHAI 

MAGANBHAI MAKWANA
84886940 20420970 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1660

Mr.  RAVIRAJ 

MAHESHBHAI 

MAKWANA

43369052 20381018 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1661
Mr.  BIPIN ARJAN 

MAHESHWARI
26558406 20304874 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1662
Mr.  JIVABHAI RAMBHAI 

CHAVDA
51346066 20378425 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1663

Mr.  VIVEK 

BHARATBHAI 

GAUSWAMI

98086961 20303048 25/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1664

Ms.  SAHISTABEN 

SIKANDARBHAI 

KURESHI

73193603 20570682 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1665

Mr.  KISHANKUMAR 

BALDEVBHAI 

KANZARIYA

72224968 20382322 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1666
Mr.  TEJAS 

BHARATBHAI SHUKLA
77673210 20304794 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1667
Mr.  DISH DILIPKUMAR 

UMARANIYA
25020506 20308557 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1668

Mr.  SANNI 

NARENDRABHARTHI 

GAUSWAMI

25169728 20348697 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1669

Mr.  DHRUVRAJSINH 

BHUPENDRASINH 

JADEJA

61590349 20308313 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1670
Mr.  VALJI VACHHIYA 

SEDA
70461828 20303643 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1671

Mr.  ANILBHAI 

MANASUKHBHAI 

BHALALA

63445546 20304054 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1672
Mr.  KARAN 

RAJESHBHAI GOGARA
55893974 20304077 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1673
Mr.  JALAK 

BALDEVBHAI VIDJA
57962289 20386858 01/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1674

Mr.  HET 

DHARMENDRABHAI 

CHAUHAN

53590090 20304213 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1675
Mr.  MOHITKUMAR 

VINODBHAI PATEL
48148703 20273990 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1676

Ms.  VILAS 

RAMESHBHAI 

NAGADAKIYA

85353328 20454392 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1677
Mr.  PARESHBHAI 

GAGAJIBHAI GOHIL
61465128 20306293 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1678
Mr.  VIPULBHAI 

DANABHAI VAGHELA
18524166 20349084 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1679

Mr.  NARESH 

RAJABHAI 

BAMBHANIYA

45619412 20348975 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1680
Mr.  TUSHAR RAJABHAI 

MAHIDA
57169694 20341485 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1681

Mr.  DIVYARAJSINH 

RANAJEETSINH 

RATHOD

28287606 20348357 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT
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1682

Mr.  ALPESHBHAI 

SANJAYBHAI 

GARASIYA

33225831 20079009 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1683
Mr.  BHARGAVKUMAR 

SURPALBHAI KHARADI
50480193 20079296 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1684
Mr.  ASHISHKUMAR 

RAMESHBHAI KHARADI
10788569 20080443 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1685
Mr.  MAHEPAL 

NATUBHAI PARMAR
31058845 20122426 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1686
Mr.  YOGESHKUMAR 

BABUBHAI BARANDA
29418136 20122355 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1687

Mr.  TUSHARKUMAR 

SHAILESHBHAI 

PARMAR

32897259 20079691 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1688
Mr.  JIGNESHKUMAR 

NANJIBHAI ASARI
22125019 20078480 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1689
Mr.  ISHVARSINH 

KALYANSINH CHAUHAN
46662124 20229666 28/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1690
Mr.  VIJAYBHAI 

PUNAMBHAI BHOI
11901309 20229560 28/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1691
Mr.  JAYRAJSINH 

ARJUNSINH CHAUHAN
59658560 20231597 29/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1692
Mr.  YUVRAJSINH 

FATESINH PARMAR
70297875 20230422 28/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1693

Mr.  MOHIT 

JORSANGBHAI 

CHAUHAN

12736110 20345638 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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1694
Mr.  VANRAJ VALABHAI 

CHOSALA
84658267 20342987 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1695
Mr.  MAHESHBHAI 

SUKHABHAI BALYA
18701068 20344491 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1696
Mr.  RAVIKUMAR 

NAJUBHAI RATHOD
39347226 20340739 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1697
Ms.  SIFA FIROZBHAI 

GORI
11217492 20566469 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1698
Mr.  AVISH KANABHAI 

BORICHA
26685229 20310238 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1699

Mr.  BHAYLUBHAI 

BHUPATBHAI 

MAKWANA

49545292 20342086 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1700
Mr.  NILESHBHAI 

RAMESHBHAI DAMOR
62668684 20158531 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1701

Mr.  BHAVIKKUMAR 

KHUSHALBHAI 

SOLANKI

19606722 20382250 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1702
Mr.  KULDIP JITENDRA 

SOLANKI
73183955 20380417 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1703
Mr.  RAJESHBHAI 

MANUBHAI SOLANKI
89207903 20348500 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1704
Mr.  SHAILESHKUMAR 

BALUBHAI KOTADIYA
37425179 20343531 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1705
Mr.  DHAVALKUMAR 

RAMESHBHAI NADIYA
69609630 20015442 06/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1706

Mr.  ASHISH 

LAKHAMAN BHAI 

RATHOD

89485715 20345878 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1707

Mr.  YOGESHKUMAR 

MUKESHBHAI 

SADADIYA

86190342 20305417 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1708
Mr.  VISHVARAJSINH 

MAHENDRASINH ZALA
79725937 20303652 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1709
Mr.  CHIRAG 

RAJESHBHAI LOKHIL
94385350 20379349 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1710
Mr.  MOHIL 

MAHESHBHAI DANGAR
87362899 20381852 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1711
Mr.  ABHAY BIPINBHAI 

VORA
76350079 20304905 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1712
Mr.  CHINTANKUMAR 

SANDIPBHAI MORI
63320421 20305285 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1713
Mr.  ALPESHBHAI 

VALLABHBHAI MENIYA
84605920 20303979 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1714

Mr.  JAYESHBHAI 

BHUPATBHAI 

ZAPADIYA

50155182 20378529 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1715
Mr.  GAUTAMBHAI 

JEELABHAI BHADKA
20617936 20380760 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1716
Mr.  MITESH JITUBHAI 

IDHATIYA
71471461 20379196 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1717

Mr.  NITEEN 

MAHESHBHAI 

RANGADIYA

41171611 20379762 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1718

Mr.  YOGESH 

KALABHAI 

CHHATRODIYA

28451534 20343327 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1719
Mr.  NIKHILBHAI 

BHARATBHAI MORI
86067210 20384260 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1720
Mr.  DIVYARAJSINH 

JAGDISHSINH ZALA
68692525 20382061 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1721

Mr.  JAYDEEP 

ARAJANBHAI 

KHAMBHLA

27545171 20429106 06/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1722

Mr.  DIVYARAJSINH 

GHANSHYAMSINH 

JADEJA

91293898 20381938 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1723
Mr.  PRADIP MANUBHAI 

BEDVA
73671492 20306745 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1724
Mr.  PRASHANTBHAI 

MADHUBHAI GAVIT
64407902 20273431 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1725
Mr.  MIHIR 

MUKESHBHAI PATNI
65523225 20048371 03/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1726
Mr.  RAJ MANOJKUMAR 

RATNOTTAR
10524900 20086070 03/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1727
Mr.  CHINTANKUMAR 

PRAVINBHAI ASARI
70436111 20080809 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

01-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1728

Mr.  PARTHKUMAR 

GHANSHYAMBHAI 

BRAHMABHATT

53940702 20081014 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

01-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1729
Mr.  YOGIRAJSINH 

ARVINDSINH SARVAIYA
97482567 20418350 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1730
Mr.  SUNIL LADURAM 

PUROHIT
51738577 20190412 27/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1731
Mr.  BADAL 

SUNDARBHAI PANCHAL
95978827 20078477 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1732

Mr.  UTTAMKUMAR 

MANHARBHAI 

CHAUHAN

28824686 20079921 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1733

Mrs. SHRADDHABEN 

VALLABHBHAI 

DOLASHIYA

51568878 20568960 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1734
Mr.  DARSHILPARI 

REVUPARI GOSWAMI
72567944 20305274 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1735

Mr.  DEEPRAJSINH 

GHANSHYAMSINH 

CHAUHAN

78091141 20306014 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1736
Mr.  DIVYARAJSINH 

DILIPSINH JADEJA
29912126 20379300 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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1737
Ms.  RADHIKA 

VIJAYBHAI PARMAR
34020142 20453111 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1738

Mr.  RAVIRAJ 

BHAGUBHAI 

DHAKHADA

55011226 20341829 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1739
Mr.  MIHIRKUMAR 

HIRABHAI SOLANKI
78852202 20005510 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1740
Ms.  VILASBEN 

SHAMALABHAI BOLIYA
49143330 20571945 01/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

06-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1741
Mr.  VISHALBHAI 

GULABSINH PARMAR
98418548 20195453 30/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1742
Mr.  MAJUBHAI 

LASUBHAI PASAYA
86657116 20200216 03/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1743
Mr.  DEVASHISH 

VIPULCHANDRA JOSHI
34924142 20306016 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1744
Mr.  GHANSHYAM 

RAMANBHAI PURBIYA
85837858 20123080 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1745
Mr.  TUSHARBHAI 

ARVINDBHAI DIHORA
22956719 20346135 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1746
Mr.  CHHATRAPALSINH 

HARDEVSINH GOHIL
43036654 20343133 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1747
Mr.  RAHULKUMAR 

VALJIBHAI PRAJAPATI
80797458 20118476 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1748
Mr.  DIP MAHESHBHAI 

PATEL
75099223 20011789 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1749
Mr.  JAYRAJ KANTIBHAI 

DABHI
64707305 20306774 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1750

Mr.  JAYDEV 

BHARATBHAI 

MAKWANA

37699478 20306071 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1751

Mr.  ANIL 

MANSUKHBHAI 

MAKWANA

60043165 20306485 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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1752
Mr.  PINTUBHAI 

HARESHBHAI BAVLIYA
69607257 20305266 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1753
Mr.  ARJUN VINUBHAI 

VAGHELA
49795130 20381705 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1754
Mr.  BHAGYARAJ 

BHARATSINH ZALA
62904456 20345522 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1755
Mr.  SAHIL PAPPUBHAI 

PATANI
37493021 20050620 04/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

19-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1756
Mr.  SACHIN RAJUBHAI 

AJADIYA
86104042 20302916 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

28-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1757
Mr.  SAKIB 

MUSTAKKALI CHAKI
73807783 20307295 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1758
Mr.  DILIP RAMJIBHAI 

CHAVDA
76920473 20382107 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1759
Mr.  PARTH 

RAMESHBHAI SHISHA
22113962 20378262 25/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1760

Mr.  JAY 

DEVANANDBHAI 

BAROT

29021322 20302583 25/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1761
Ms.  SHOBHABEN 

RAMESHBHAI JAMOD
82868198 20456215 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1762
Mr.  RAHULBHAI 

RAMABHAI SARLA
47422738 20379748 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1763

Mr.  DARSHIK 

BHANUBHAI 

BHALGAMA

92704025 20348346 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1764
Mr.  NIKETANSINH 

KINESHSINH CHAUHAN
33467985 20081124 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1765
Mr.  RAHULSINH 

DASHARATHSINH ZALA
45364925 20082232 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1766
Mr.  RAHULKUMAR 

BHIKHABHAI GUJARATI
48041250 20344391 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1767

Ms.  TRUSHABEN 

VASHRAMBHAI 

DHORIYA

86256313 20456281 31/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1768
Mr.  PARTH 

DINESHBHAI PATEL
40991729 20115631 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1769
Ms.  SONALBA 

TAKHUBHA ZALA
22939304 20567320 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1770

Mr.  JANAKKUMAR 

RAMESHBHAI 

PRAJAPATI

66069191 20079790 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1771
Mr.  DIVYARAJSINH 

NANABHA VAHEHLA
83907997 20345384 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1772
Mrs. MANSIBAHEN 

ASHOKBHAI DABHI
47526851 20566494 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1773
Mr.  MALIK HASANBHAI 

KAJI
26268304 20344492 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1774
Ms.  HITAKSHIBEN 

JAYANTILAL CHAUHAN
52306434 20454412 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1775
Mr.  DHRUV DIPAKBHAI 

VAGHELA
47088943 20304736 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1776
Mr.  DHARMESH 

HAMIRBHAI MAKWANA
60965766 20307446 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1777
Mr.  KEVALBHAI 

BHUPATBHAI RATHOD
69226393 20382119 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1778

Mr.  MANAV 

PARESHBHAI 

CHAUHAN

74958688 20345112 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1779
Ms.  ISHANI 

MAYUARBHAI THAKAR
18094468 20568247 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1780
Mr.  KRISH 

NIKESHKUMAR PATEL
83350987 20081111 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1781

Mr.  ARPITKUMAR 

MUKESHBHAI 

MODHPATEL

77887431 20081631 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1782
Mr.  VISHALSINH 

VIKRAMSINH RATHOD
59019883 20159353 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1783

Mr.  TANVIRSINH 

JAMSHANGBHAI 

SOLANKI

43722919 20346157 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1784
Mr.  HIMANSHU 

RUKHADBHAI KHATANA
90135960 20302098 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1785
Mr.  PIYUSHKUMAR 

TULSIBHAI PATEL
45145386 20079337 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1786
Mr.  RAHULSINH 

DASHRATHSINH ZALA
25551605 20080655 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1787

Mr.  

DHARMENDRASINH 

NATVARSINH ZALA

77397570 20080800 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1788
Mr.  VIRPALSINH 

MUKESHSINH ZALA
10518382 20082160 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1789
Mr.  AJITSINH 

VIKRAMSINH ZALA
95587939 20080566 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1790
Mr.  DIVYARAJSINH 

DILIPSINH ZALA
76150678 20084080 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1791
Mr.  JAYDIPSINH 

KANUSINH ZALA
92684367 20080349 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT
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1792
Mr.  RAVI SURESHBHAI 

RANA
26993151 20118882 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1793
Mr.  RAHUL 

SHANTIBHAI CHAVDA
40138090 20346166 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1794
Mr.  DARSHANKUMAR 

RAMESHBHAI BHALU
95986762 20341670 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1795
Mr.  MANSINH 

RAMBHAI SISODIYA
76281830 20417549 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1796

Mrs. PALAKBEN 

CHANDUBHAI 

DHAVANIYA

59305343 20566845 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1797
Mr.  RAHUL KANJIBHAI 

MAKWANA
21666684 20380174 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1798
Mr.  MEETRAJSINH 

HIMATSINH JADEJA
36909253 20303418 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1799
Mr.  RAJDIPBHAI 

RAMESHBHAI BAGADA
69549666 20344633 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1800

Mr.  

DHARMENDRASINH 

VIJAYSINH JADEJA

45586493 20308656 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1801

Mr.  

DWARKESHKUMAR 

BHARATBHAI GEDIYA

89067562 20342563 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1802
Mr.  RAMDEVSINH 

MADHUBHA SODHA
18830282 20302773 25/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1803
Mr.  SHAKTISINH 

NANUBHA VAGHELA
25985195 20309945 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1804
Mr.  NIRAJ RAMESH 

KHUNGLA
45978538 20307081 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1805
Mr.  PANKAJKUMAR 

DINESHBHAI BARIA
54690941 20153045 27/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1806
Mr.  NEERAJ LALJIBHAI 

BAGADA
95100639 20341574 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT
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1807
Mr.  RAKESH 

DAYABHAI SAGATHIYA
47821576 20304452 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1808
Mr.  JAYRAJBHAI 

BHANBHAI MOBH
88685445 20416613 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
31-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1809
Mr.  RANJEETSINH 

DEVUBHA JADEJA
68332413 20304782 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1810

Mr.  RAHUL 

JAYESHKUMAR 

LIMBACHIYA

65752900 20020209 10/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1811
Mr.  DIVYRAJSINH 

NATUBHA NATUBHA
91939153 20307362 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1812

Mr.  SAURABHBHAI 

THAKARSHIBHAI 

CHIHLA

39964005 20381487 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1813

Mr.  AKSHRAJSINH 

JAYENDRASINH 

JADEJA

56153622 20345906 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1814
Mr.  DEVANG 

RAJESHBHAI LAMKA
40129120 20306328 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1815

Mr.  NARENDRABHAI 

GHANSHYAMBHAI 

RATHOD

25135001 20379461 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1816

Mr.  MAHIPALSINH 

UPENDRASINH 

CHAVDA

24585167 20343007 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1817

Mr.  VIPULBHAI 

MOMJIBHAI 

CHAUDHARI

11929056 20116665 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1818
Mr.  HARDIK 

PATHABHAI TIMBAL
50988979 20305508 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1819

Mr.  RAJVEERSINH 

BHUPENDRASINH 

VAGHELA

70869661 20040239 27/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1820
Ms.  PRIYANKAKUMARI 

ISHAWARLAL SOLANKI
47524673 20471185 08/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1821
Mr.  SHAILESHBHAI 

BHAVUBHAI THAKOR
98990281 20118292 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં3118 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1822
Mr.  DARSHANKUMAR 

SURESHBHAI RAVAL
75986512 20118730 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1823

Mr.  MEHUL 

GHUGHABHAI 

CHAUHAN

64074838 20311382 01/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1824

Mr.  HARSENGBHAI 

VASHRAMBHAI 

CHAUDHARI

36264785 20024168 13/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1825
Mr.  YASH 

NARESHBHAI PATEL
32698476 20154039 28/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1826
Mr.  JAY VIJAY BHAI 

NAYAK
13819182 20153687 28/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

14-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1827

Mr.  SIDDHARTH 

CHANDANSING 

RATHOD

58617029 20038707 25/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1828
Mr.  FATEULLAH 

SAMIULLA THAKOR
78765845 20046330 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1829
Mr.  NARESHBHAI 

NASHABHAI RABARI
98372834 20114498 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1830
Mr.  GIRIRAJSINH 

BOGHUBHA SARVAIYA
81411082 20419510 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1831
Mr.  ABHIRAJSINH 

GAMBHIRSINH GOHIL
28238063 20344114 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1832
Mr.  SIDDHARAJSINH 

MANOHARSINH GOHIL
84771259 20340113 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1833
Mr.  GAURAV 

BHARATBHAI NAI
59194192 20119362 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1834
Mr.  PRAVINSINH 

DILIPSINH CHAUHAN
21109562 20063971 14/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1835

Ms.  RINKUBEN 

KALPESHKUMAR 

SUTHAR

22986836 20474009 10/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮ REJECT
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1836
Mr.  KIRITSINH 

CHANDANSINH SODHA
50286616 20310549 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1837
Mr.  ANILSINH 

DHIRUBHA RATHOD
25473464 20307963 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1838
Mr.  JITENDRASINH 

LAXMANSINH SOLANKI
80840724 10449411 25/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
29-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
1839

Mr.  VIJAYKUMAR 

JINABHAI GAMARA
29932750 10291170 22/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

12-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1840
Ms.  SARVINGABEN 

DIPSINH BHURIYA
91377921 10384665 13/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
28-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1841
Ms.  GAYATRI 

JAGDISHBHAI VASAVA
16249949 10372965 24/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
28-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1842

Mr.  RAJENDRASINH 

MANUBHA 

CHUDASAMA

65012227 10309073 14/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1843
Mr.  TEJASBHAI 

JASVANTBHAI PANDYA
74951900 10306822 13/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1844
Mr.  SURESHKUMAR 

KANTISANG SOLANKI
60807731 10103380 21/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

28-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1845

Mr.  HARSHADBHAI 

LAKSHMANBHAI 

RATHOD

60378460 10118850 14/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

31-12-2021

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1846
Mr.  BHARATBHAI 

LALLUBHAI DESAI
55913734 10100774 20/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1847
Mr.  KRIPALSINH 

VIKRAMSINH VALA
54931026 10318621 24/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
28-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1848
Mr.  GENDAN 

AMBADAN GADHAVI
26461828 10104496 22/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1849

Mr.  BHARGAVBHAI 

BHAYSHANKAR 

NANDVA

66725319 10310822 16/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
12-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1850

Mr.  MEHULBHAI 

BALVANTBHAI 

MAKWANA

61742316 10121846 16/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

01-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦
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1851

Mr.  KIRANBHAI 

BHIKHABHAI 

CHAUDHRY

43963761 10013231 14/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
28-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1852
Mr.  ASHVINKUMAR 

JIVANJI SOLANKI
94112866 10014521 15/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
28-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1853
Mr.  DIPKUMAR 

ANILBHAI PATEL
62318314 10082638 23/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1854

Mr.  AJAYKUMAR 

FATESANGBHAI 

CHAUHAN

53461740 10036123 15/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

28-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1855
Ms.  SNEHA 

PRABHATSINH ZALA
33784453 10434167 18/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1856
Mr.  VIJAYKUMAR 

BHALAJI DIGHOTIYA
27762755 10040995 15/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1857
Mr.  BRIJESH 

DINESHBHAI RAMI
14505657 10176433 16/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1858
Ms.  DARSHANABEN 

DILIPBHAI CHAVDA
31770940 10425103 14/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

1859
Mr.  RAHULKUMAR 

DUDABHAI VAGHELA
38386251 10252049 13/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1860
Mr.  ADITYASINH 

PRAVINSINH VAGHELA
66295528 10255655 15/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1861

Mr.  DIGAVIJAYSINH 

CHANDANSINH 

RATHOD

22286811 10036294 22/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1862

Ms.  BHAVISHAKUMARI 

BAHADURSINH 

CHAUHAN

82398526 10407477 03/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

1863

Mr.  HARESHKUMAR 

JIVRAJBHAI 

VAGHASIYA

90622555 10240200 23/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1864
Mr.  NARESHKUMAR 

MAGANBHAI PATEL
52107370 10236870 21/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT
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1865
Mr.  PARTH RASIKBHAI 

PRAJAPATI
34968632 10072249 17/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
1866

Mr.  KAUSHIKKUMAR 

LALLUBHAI SOLANKI
36199131 10235485 20/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1867
Mr.  MOHANBHAI 

MAGANBHAI GUJOR
35345953 10049537 21/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1868
Mr.  JAYDEVSINH 

BHUPATSINH SOLANKI
53296557 10041497 15/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1869
Ms.  PUSPABAHEN 

ARVINDSINH BARIA
29244171 10392862 17/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
28-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1870
Mr.  SANDIPKUMAR 

MOBUJI RAJPUT
26584938 10091351 21/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1871
Mr.  BHARATBHAI 

NATHABHAI PRAJAPATI
31700600 10026336 24/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1872

Mr.  SANJAYSINH 

VIRENDRASINH 

SISODIYA

71493932 10128068 21/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1873
Mr.  KISHOR BABUBHAI 

PARMAR
93344071 10207872 20/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1874
Mr.  RAHUL MAGAN 

BHAI RATHOD
49344500 10285178 17/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1875

Mr.  JIGNESH 

BHUPENDRA BHAI 

PARMAR

62015063 10125431 18/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1876
Mr.  KAMLESHBHAI 

RAMABHAI MAKWANA
38762094 10156716 22/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1877
Mr.  PRADIPKUMAR 

SHANABHAI SOLANKI
45175035 10043657 16/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1878
Mr.  ABDULHAFIZ 

RAFIKEHMAD MEMAN
14479865 10098724 17/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2946 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1879
Mr.  RAHULKUMAR 

MALJIBHAI VASAVA
70076158 10205638 17/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

19-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1880
Mr.  SHAHNAVAJKHAN 

IQBAL KHAN SHIPAHI
32676398 10129052 21/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

05-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1881
Mr.  DHARMESHKUMAR 

BHIKHABHAI PARMAR
65169186 10046065 18/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1882
Mr.  HIRABHAI 

ISHVARBHAI NAYI
13210575 10045139 17/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

28-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1883
Mr.  MEHULKUMAR 

BHARATBHAI PATANI
18325519 10124961 24/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

07-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1884
Mr.  BHATHIBHAI 

RAMJIBHAI MAKWANA
97516937 10290949 21/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1885
Mr.  HARESHBHAI 

KUKABHAI HANDA
37132406 10286197 24/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1886
Ms.  JATANBEN 

MAHADEVBHAI DESAI
50188407 10441730 22/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

18-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1887
Mr.  HARSH RASIKBHAI 

VALAND
34545018 10026929 24/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1888
Mr.  MAYURSINH 

DAJIRAJSINH JADEJA
72576153 10319491 22/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
31-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1889

Mr.  BHARATKUMAR 

RAMESHBHAI 

MAKWANA

77669269 10235912 21/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1890
Mr.  PRADIPSINH 

KARANSINH RANAVAT
55278696 10075478 20/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

28-12-2021

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1891

Ms.  ARATIBEN 

JAYANTIBHAI 

PRAJAPATI

75487140 10441990 22/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

19-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1892
Ms.  SITA RAMAJIBHAI 

NINAMA
83359633 10446740 25/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

27-01-2022 TIME: 

08-00 

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1893
Mr.  ALPESHSINH 

INDRASINH ZALA
81127851 10019089 18/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
31-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1894

Ms.  GUNJAN 

HASMUKHBHAI 

MAURYA

97201046 10444983 22/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1895
Mr.  AJAYKUMAR 

PASHABHAI VANKAR
43597127 10077311 22/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

17-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1896
Mr.  PINALKUMAR 

JAYANTILAL PATEL
49089434 10131711 23/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

31-12-2021

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1897
Mr.  SANDIPKUMAR 

PRAVINBHAI PARMAR
22958753 10103346 21/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1898
Mr.  SIDDHARAJSINH 

BHIKHUSINH PARMAR
78235963 10047095 20/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1899

Mrs. BINDU 

HITESHKUMAR 

PARMAR

55070736 10438053 18/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

29-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1900
Mr.  ALPESHKUMAR 

VINODKUMAR DARJI
92914057 10127895 21/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

10-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1901

Mr.  MUKESHKUMAR 

DAYARAMBHAI 

THAKOR

55496153 10045235 24/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1902
Mr.  PRADIP 

VASHRAMBHAI VAJA
67759161 10248946 24/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1903
Mrs. PARULBA 

KARANSINH JADEJA
26469605 10443124 23/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

11-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1904

Ms.  FORAMBAHEN 

JAGDISHKUMAR 

PANDYA

51963740 10438918 21/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1905
Ms.  HELY AJAYKUMAR 

TRIPATHI
99807658 10328357 07/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1906
Ms.  KINJAL 

NARANBHAI BHOJANI
82231347 10355242 21/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1907
Mr.  TEJASKUMAR 

VIJAYBHAI PRAJAPATI
96851790 10189856 26/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

REJECT
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1908
Mrs. JYOTSHNABEN 

SOMAJI NINAMA
57061346 10352211 20/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1909
Mr.  RAJENDRASINH 

ARJUNSINH GOHEL
28129195 10181485 20/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1910
Mr.  VISHNU PRASAD 

NATVARBHAI SHARMA
96565044 10075056 24/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

31-12-2021

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1911

Mr.  KULDIP 

MANSINGBHAI 

DAYATAR

41594620 10318093 24/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1912
Mr.  SUNILKUMAR 

CHIMANBHAI TADVI
49116502 10077613 22/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

31-12-2021

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
1913

Mrs. RINABAHEN 

RUPSINHBHAI MANAT
65743197 10363208 25/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1914
Mrs. MAMTABEN 

MANILAL CHAUDHARI
92489452 10362971 25/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1915
Mr.  PRAVINBHAI 

BHUPATSINH BARIA
92958368 10129529 22/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

10-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1916
Mr.  AKASH RAJESH 

JOSHI
33427742 10075794 21/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

11-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
1917

Mr.  VIKRAMKUMAR 

GIRGHARJI MALI
59612005 10024729 23/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1918
Mr.  MANOJKUMAR 

AMRUTLAL PATEL
68707079 10240526 24/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1919
Mr.  VIJAYKUMAR 

ISHWARLAL MAKWANA
91636289 10239245 23/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1920
Mr.  VINODKUMAR 

LAVJIBHAI CHAUDHARI
16122104 10104407 22/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1921

Mr.  MAULIKBHAI 

RUGANATHBHAI 

CHAUDHARY

17423723 10095350 23/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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1922
Mrs. VANITABEN 

DANIYELBHAI MUNIYA
91332458 10405649 24/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
28-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1923
Mr.  GAUTAMKUMAR 

NATAVARLAL SENMA
76680747 10102695 21/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1924
Mr.  ASHVINKUMAR 

KESHUBHAI SOLANKI
29021099 10238310 22/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1925

Mr.  PRAKASHBHAI 

JIVRAJBHAI 

CHAUDHARY

73328822 10023910 22/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1926
Mr.  NITIN GOVINDBHAI 

PATIL
27814809 10236893 21/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

28-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1927
Mrs. CHANDRIKABEN 

ARJANBAHI SOLANKI
18193990 10433950 18/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

29-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1928

Mr.  ANILKUMAR 

HARESHBHAI 

KANKRECHA

89588174 10237261 21/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1929
Ms.  RADHABEN 

KANAKSINH RATHVA
79170834 10404128 23/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
19-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1930
Mr.  YOGESHKUMAR 

NARSINH CHAVDA
44811576 10132696 24/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

28-12-2021

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1931

Mr.  DIPAKKUMAR 

LAXMANBHAI 

DATANIYA

80797394 10235775 20/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1932

Ms.  PRIYANKABEN 

NAVINCHANDRA 

VASAVA

91683308 10354103 21/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1933
Mr.  HEMANT 

KANJIBHAI PARMAR
75742436 10213757 24/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

11-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1934

Mr.  SEHDINKHAN 

SHAHDOSTKHAN 

MAKARANI

57455310 10053919 24/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1935

Mr.  SUNILKUMAR 

BALKRUSHNBHAI 

SADHU

60001139 10104646 22/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1936
Mr.  JIGARKUMAR 

KANAIYALAL PARMAR
18892376 10073454 24/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

21-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1937
Mr.  JATINKUMAR 

HATHISINH BARIA
27294918 10132650 24/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

08-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1938
Mr.  BATUK KANABHAI 

KARGATIYA
94861729 10264416 22/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
29-12-2021

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1939
Mrs. DIPIKABEN 

MANILAL RAVAT
33416781 10447583 23/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

20-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1940

Mr.  HARIN 

MAHESHBHAI 

UPADHYAY

60363442 10239124 23/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1941
Mr.  SACHINKUMAR 

HARESHBHAI PATEL
74341192 10072855 24/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

11-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1942

Mr.  GULAMMAIYUDIN 

ABDULKADARKHAN 

KHANJADA

88859716 10210686 22/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

28-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1943

Mr.  DIKSHITKUMAR 

PRAHLAD 

KUKARVADIYA

27934283 10290066 21/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1944
Mr.  VIJAYKUMAR 

ARVINDBHAI HADIYEL
41876544 10213355 24/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1945
Mr.  BHARATBHAI 

PIRABHAI LUNI
50175816 10018604 18/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
28-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1946
Ms.  MUKTABEN 

MESURBHAI KANARA
17228321 10407673 03/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

1947

Ms.  PAYALBEN 

KETANBHAI 

PANKHANIYA

23604637 10411451 06/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

1948
Mr.  JAYENDRASINH 

RAJUSINH ZALA
55721193 10096384 16/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1949

Mr.  RAHULKUMAR 

KESHARBHAI 

CHAUDHARY

73665942 10094296 14/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં2711 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1950
Mr.  SANDEEP KUMAR 

DAJIBHAI PAGI
81941555 10154129 20/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1951
Mr.  PANKAJKUMAR 

BALABHAI PARMAR
21838039 10100433 18/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1952
Mr.  PINKALKUMAR 

AMRUTLAL SADAT
80762388 10127807 21/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

08-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1953
Ms.  SNEHALBEN 

MANILAL RAVAT
60638035 10436238 17/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

13-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1954
Mr.  ASHOKBHAI 

HONABHAI TARAL
32931155 10105129 22/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1955

Mr.  YASHKUMAR 

MUKESHBHAI 

MANDORA

33676552 10020661 20/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1956
Mr.  NAGJIBHAI 

ARJANBHAI VAGHELA
90922987 10261888 20/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1957
Mr.  VIJAYSINH 

DIPSINH PARMAR
41004963 10234162 18/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1958

Mr.  HARIRAMBHAI 

JIVRAJBHAI 

CHAUDHARY

56500442 10047361 20/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1959
Mrs. RANJANBEN 

PUNAMBHAI BHOI
90364772 10387116 24/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
28-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

1960
Mr.  ROHITKUMAR 

PUNAMBHAI PATANI
95748468 10127837 21/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

29-12-2021

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1961
Mr.  AJITKUMAR 

PRATAPBHAI MER
75733329 10129651 22/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1962
Mr.  MAHESHBHAI 

HARABHAI PARMAR
19341274 10019045 18/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1963
Ms.  VASUNDHARABEN 

KUNALBHAI AMEEN
52859089 10444964 24/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

29-12-2021

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1964

Mr.  MUKESH KUMAR 

VASARAMBHAI 

CHAUDHARI

82856006 10045241 17/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

1965
Mr.  UPENDRASINH 

LAXMANSINH PARMAR
53822943 10194696 24/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

1966
Mr.  RAKESHKUMAR 

RAMBHAI PAMPANIYA
20136462 10256262 24/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1967

Ms.  SUNITAKUMARI 

DIPNARAYANPRASAD 

PAL

12644953 10360389 24/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1968
Mrs. RAMILABEN 

HIRGIRI GAUSWAMI
24764819 10358683 23/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1969
Mr.  VANRAJBHAI 

KAMLABEN DAMOR
21026650 10026553 24/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
31-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1970
Mr.  RAGHU 

GOPALBHAI JAM
31103388 10286539 18/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1971
Ms.  RANJANBEN 

RAMSINHBHAI VASAIYA
83864402 10377729 09/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
1972

Mr.  CHATURBHAI 

DEVABHAI SOMANI
89226815 10294146 24/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1973

Ms.  VAISHALI 

PARSHOTTAMBHAI 

VAGHELA

25736557 10447274 25/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

31-12-2021

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1974
Mr.  KISHANBHAI 

JERAMBHAI VAGHELA
51010288 20416774 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1975
Mrs. VAISHALIBEN 

RASIKBHAI VASANI
37874158 20453782 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1976

Ms.  NARMADABEN 

BABUBHAI 

BAMBHANIYA

46087035 20453696 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1977
Mr.  DINESHKUMAR 

RAGHUSINH THAKOR
52028573 20078339 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1978

Mr.  RAGHUVIRSINH 

MAHENDRASINH 

RATHOD

25301791 20078383 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT
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1 2 3 4 5 6 7 8

1979

Mr.  AJAYSINH 

GIRDHARISINHJI 

RATHOD

32035032 20079415 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1980
Mr.  HARDIK LAVJIBHAI 

RAJ
73908847 20091532 06/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

31-12-2021

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1981
Mr.  RAHULBHAI 

PRATAPBHAI VANZARA
66212713 20050995 04/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1982
Mr.  MEET AMRATBHAI 

DESAI
67270880 20235663 01/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1983
Mrs. RINKAL BEN 

DHIRUBHAI SHEKH
62443128 20609110 20/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

1984
Mr.  HARDIK RAJUBHAI 

JOTANA
74719124 20433842 10/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
31-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1985
Mr.  MANAV 

HITESHBHAI VYAS
99424847 20042145 28/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1986
Ms.  PINALBEN 

AJITBHAI SUVERA
12440842 20465480 05/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1987
Mr.  DEV 

NILESHKUMAR BHATT
98953810 20417751 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1988
Ms.  BANSI 

SHAILESHBHAI BHATT
58691552 20451988 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1989
Mr.  MAYANKKUMAR 

GOVINDBHAI DAMOR
35737017 20048429 03/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1990
Mr.  NILESHKUMAR 

SHAMBHUBHAI DHAPA
12679728 20418764 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

1991
Mrs. MITAL DIPAKBHAI 

MAKWANA
36171595 20455235 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

1992
Mr.  JAYESHBHAI 

KISANBHAI RATHAVA
58769924 20192948 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧
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1993
Mr.  SIDDHARAJKUMAR 

HIRABHAI SOLANKI
89185674 20125251 04/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

19-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1994

Mr.  DIPAK 

GHANSHYAMBHAI 

PANALIYA

73697956 20309564 31/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

1995
Mr.  JAY RAMESHBHAI 

CHAUDHARY
89505929 20152919 27/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

1996

Mr.  JAYESHBHAI 

MANASUKHBHAI 

MEMAKIYA

59715007 20388598 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1997

Mr.  MEETKUMAR 

JITENDRABHAI 

SOLANKI

46972941 20121615 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1998
Mr.  DAKSHKUMAR 

DILIPBHAI CHAUDHARY
19700766 20079346 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

1999

Mr.  VIKASKUMAR 

JAYESHBHAI 

CHAUDHARY

26410223 20082056 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2000
Mr.  KANTIBHAI 

JAHABHAI BHARVAD
60145776 20116894 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2001
Ms.  ARATIBEN DINUJI 

THAKOR
91670231 20495867 21/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2002
Mr.  HARSHAD 

PRAFULBHAI CHAVDA
49341578 20379855 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2003
Ms.  PAYAL KIRITBHAI 

PARMAR
70372097 20458981 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2004

Mr.  MEHULSINH 

KULDEEPSINH 

SOLANKI

39182814 20085829 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2005
Mr.  PANKAJKUMAR 

RAMSING BARIA
91913519 20191567 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2006
Mr.  MEET BHANUBHAI 

MIYATRA
71917226 20307888 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2007

Ms.  PURVIBEN 

PRAHALDBHAI 

MUNJPARA

83099823 20598831 15/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2008
Mr.  ANOSHKUMAR 

SAVAJIBHAI MODIYA
54811395 20122162 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2009
Mr.  RAHULKUMAR 

DALJIBHAI ASARI
38975054 20079919 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2010
Mr.  MANOJKUMAR 

BHURJIBHAI BALEVIYA
53293626 20078960 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2011
Mr.  DHARMIK 

DOLATSINH CHAUHAN
71451893 20341985 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2012
Mr.  SANDIPKUMAR 

DINESHBHAI VADANIYA
92899636 20235374 01/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2013
Mr.  BHAGYJEETSINH 

KISHORSINH JADEJA
51589420 20308969 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2014
Mr.  KIRANSINH 

KESHAJI SOLANKI
75539634 20010295 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2015
Mr.  HITESHBHAI 

GAUTAMBHAI MADHAR
92443593 20379553 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2016
Mr.  SAGARBHAI 

VASUJI BHATI
76231683 20000691 25/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2017

Mr.  MAHIPAL 

MUKESHBHAI 

CHAUHAN

25733168 20004839 29/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2018
Ms.  SONALBEN 

GOBARJI MAKVANA
61663432 20568072 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

06-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2019
Ms.  TULSIBEN 

RANJITSINH MAKVANA
80504185 20567938 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2020
Ms.  SAVINABEN 

SURATANBHAI KALARA
75602127 20515319 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 1063 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2021

Ms.  VIDHIBEN 

SURESHKUMAR 

SHARMA

45449779 20571963 01/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2022

Mr.  VINU BHAI 

THOBHAN BHAI 

KAMALIYA

65415647 20416484 27/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2023
Ms.  HEMANGIBEN 

JAYSUKHBHAI DAKI
61958902 20581523 06/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

30-12-2021

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2024
Mr.  YOGESH 

DULABHAI HADIYA
99160962 20344360 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2025
Mrs. MITALBEN 

PARSINGBHAI CHAREL
63656344 20513768 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2026
Ms.  EKTABEN 

NARANBHAI RATHOD
29630921 20511889 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2027
Ms.  SWATI 

PRAVINBHAI VAGHELA
32525920 20453947 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2028
Ms.  DIVYABEN 

KHATUBHAI GARASIYA
83636359 20517596 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2029
Ms.  KRISHNA BAHEN 

POPAT BHAI KALAB
34811715 20467261 06/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
30-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2030
Mrs. JAGRUTIBEN 

MUNNABHAI MAIDA
64008387 20513034 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
2031

Mrs. VINABEN 

RAGNATHBHAI LUVA
72225530 20457157 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2032

Mr.  VISHALKUMAR 

PRAKASHSINH 

MAKAWANA

40260650 20079340 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2033
Mr.  SHRAVANKUMAR 

MAHESHBHAI DAMOR
79763974 20079215 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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2034
Mr.  NITESHKUMAR 

BECHARBHAI DAMOR
22950446 20078914 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2035
Mr.  VANRAJKUMAR 

ARVINDBHAI BARA
49545328 20081956 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2036
Mr.  SHUKALBHAI 

NANJIBHAI PATEL
51991462 20119886 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2037
Mr.  RUTVIKKUMAR 

NARAYANBHAI BARA
45576109 20081923 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2038

Mr.  DIVYESHKUMAR 

AMRUTBHAI 

CHAUDHARY

13104431 20158095 30/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2039
Mr.  VISHALKUMAR 

BHARATSINH PARMAR
51032049 20084096 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2040
Mr.  YASHKUMAR 

JAGDISHBHAI SOLANKI
76571734 20080726 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2041

Mr.  BHARGAVKUMAR 

MUKESHBHAI 

SHRIMALI

36104886 20117468 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2042
Mr.  BHAVESHKUMAR 

BABUBHAI PATEL
78174871 20085643 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2043
Mr.  ANIKETKUMAR 

HARISHBHAI BHORSAT
39415733 20272670 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2044
Mr.  RAMNIKBHAI 

SHIRIBHAI BHORSAT
93533133 20271839 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2045
Mr.  YATINBHAI 

RAJESHBHAI BHUSARA
25155415 20274164 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬
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2046

Mr.  RUTVIK 

KAMLESHBHAI 

LUNAGARIYA

22878350 20303362 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2047
Mr.  URVESH 

FATEMAMAD VAKALIYA
59123331 20390343 05/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2048

Mr.  JAYKUMAR 

DASHRATHBHAI 

RABARI

19250724 20188908 25/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2049
Mr.  VIRENKUMAR 

VIKRAMBHAI CHAUHAN
67804322 20340015 25/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
31-12-2021

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2050
Mr.  JAYKUMAR 

KISHORBHAI VADHER
71510354 20414399 25/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2051
Mr.  SATYARAJSINH 

GULABSINH JADEJA
43657583 20314188 04/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2052
Mr.  JAY 

RAJESHKUMAR DESAI
11563517 20150644 25/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

20-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2053
Mr.  NIKHIL 

RAMESHBHAI PATEL
46211322 20120688 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

30-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2054
Mr.  AJAYKUMAR 

KANJIBHAI OD
77045344 20077763 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2055

Mr.  BHAVESH 

PANCHABHAI 

VARCHAND

54377882 20303515 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2056
Mrs. KINJALBEN 

MAGANBHAI TAVIYA
19487633 20569727 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2057
Ms.  PARUL 

VALAJIBHAI CHAVADA
52803141 20453417 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2058
Mr.  RAVINDRABHAI 

BHURABHAI DHILA
41099531 20306297 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2059
Mr.  NAYAN 

PRAFULBHAI VADOLIYA
86859796 20345024 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2060
Mr.  MIHIR 

HARASURBHAI GAGIYA
64505187 20342257 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 1619 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 1605 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2061

Mr.  HARESH 

HAMIRABHAI 

VARCHAND

71330644 20305701 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2062
Mr.  KULDIPSINH 

JAYENDRASINH SODHA
98146279 20382512 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2063
Mr.  ROHITBHAI 

HIMATBHAI VEGAD
30552230 20341228 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2064
Mr.  DHARMESH 

LALABHAI BATADA
92582674 20342638 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2065

Mr.  PRASHANT 

RAVISHANKAR 

LADHAVA

87244702 20342030 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2066

Mr.  PARESHBHAI 

VALLABHBHAI 

SANGANI

14811370 20381770 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2067

Mr.  NIYALKUMAR 

RANCHHODBHAI 

BALAR

95172867 20343659 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2068
Ms.  NITABEN 

TEJABHAI BARAIYA
78188787 20568483 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2069
Mr.  KAUSHIK 

GOPALBHAI GOHIL
76822746 20343552 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2070
Ms.  RIMABAHEN 

ARVINDBHAI PARMAR
79358730 20567283 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2071
Ms.  AXARABEN 

JIVANBHAI JANI
72192500 20567018 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2072
Mr.  JAYDIPBHAI 

JIVANBHAI PARMAR
19613829 20341888 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2073
Mr.  AJAYBHAI 

MADHUBHAI VEGAD
65977960 20416125 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2074

Mr.  GOVINDBHAI 

LAXMANBHAI 

CHUDASAMA

58723734 20418267 28/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 1597 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2075

Mr.  DHARMESH 

BHARATBHAI 

MAKWANA

89793010 20385662 31/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2076
Ms.  HETALBEN 

DURLABHDAS KAPADI
73551844 20566120 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2077
Mr.  VISHALBHAI 

MULJIBHAI MAKWANA
99568556 20383628 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2078
Ms.  JALPABEN 

PRAVINBHAI SOLANKI
48289885 20565915 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2079
Ms.  MAYABEN 

VALLABHBHAI DHAPA
44768970 20568518 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2080
Mr.  VIRENDRASINH 

PRATAPSINH RATHOD
22782762 20418540 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2081

Mr.  BRIJRAJSINH 

SUKHDEVSINH 

SARVAIYA

35290298 20416230 27/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2082

Mr.  CHANDRESHBHAI 

LAKHMANBHAI 

CHUDASAMA

80397066 20416051 27/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2083
Mr.  DILIP JIVANBHAI 

BARAIYA
21738905 20381502 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2084
Mr.  NIHAR MANUBHAI 

NAIYA
16822913 20385065 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2085

Mr.  VIPULBHAI 

GORDHANBHAI 

BAMBHANIYA

18178480 20384738 31/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2086
Mr.  SUMIT 

SANJAYBHAI RATHOD
29019264 20380751 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2087

Mr.  RAHUL 

MAHESHBHAI 

VIRAMGAMA

19484584 20378986 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2088
Mr.  RUTVIK 

JAYSUKHBHAI MAHETA
55786133 20347224 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2089

Mr.  MEHULBHAI 

RAMESHBHAI 

MAHALIYA

82902319 20383533 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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2090
Mr.  ARJUNBHAI 

JAYRAJBHAI KHUMAN
62715331 20344117 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2091
Mr.  HARDIKKUMAR 

RAYSANGSINH JADEJA
69126472 20379869 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2092

Ms.  HASTIBEN 

NILESHBHAI 

SHELADIYA

95245890 20454221 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2093
Mr.  RUTURAJSINH 

MANGALSINH JADEJA
47519661 20347448 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2094
Mr.  SOMYRAJSINH 

SAHADEVSINH ZALA
79832375 20308098 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2095

Mr.  HARDIPSINH 

NARENDRASINH 

PARMAR

54641081 20378747 27/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2096
Mr.  HITESH KANA 

DODIYA
91230369 20342759 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2097

Ms.  RUSHALI 

CHANDUBHAI 

MAKAVANA

20359282 20454443 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2098

Mr.  VISHALKUMAR 

MUKESHBHAI 

HARIYANI

11194515 20304914 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2099
Mr.  AJAYBHAI 

BHUPATBHAI JOLIYA
83102505 20342632 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2100
Mr.  BRIJESH 

HARESHBHAI RATHOD
95807936 20307975 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2101
Mr.  ARVIND VALABHAI 

SOLANKI
54018942 20305241 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2102
Mr.  HARDIKKUMAR 

DINESHBHAI RATHOD
98279036 20304227 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2103
Mr.  SAHDEV LAKHA 

BHAI MAKWANA
18451691 20304130 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2104

Mr.  MIHIRSINH 

NARENDRASINH 

VAGHELA

50053050 20303442 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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2105

Mr.  BHAVESH 

KARSHANBHAI 

SOLANKI

18627249 20308008 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2106
Mr.  MAHAVIRSINH 

ABHESANG VAGHELA
73569290 20304834 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2107
Mr.  CHANDRESH 

DINESHBHAI SADHU
66420775 20306679 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2108
Mr.  RISHIKESH 

RAJUBHAI BAGEL
72577876 20305951 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2109
Mr.  ANKIT 

MANJITKUMAR AHIR
92395466 20307346 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2110
Mr.  BALDEVBHAI 

KACHARABHAI MERIYA
72723885 20310180 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2111
Mr.  DEEPAK 

RAMESHBHAI KOLI
16006140 20303552 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2112
Mr.  MEHUL 

PETHABHAI PARMAR
13745308 20306319 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2113

Mr.  DEVAMGIRI 

GHANSHYAMGIRI 

GOSWAMI

91903667 20303553 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2114
Mr.  KARTIK 

CHHAGANBHAI KARET
35686439 20308472 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2115

Ms.  KRUPALI 

SURESHBHAI 

PANSURIYA

29447942 20453655 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2116

Mr.  SURENDRASINH 

NATHUBHA 

CHUDASAMA

83504742 20342542 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2117
Mr.  RAMESH BABA 

AYAR
12508956 20304078 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2118
Mr.  KISHOR RAJA 

AYAR
45178961 20306943 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2119
Mr.  HARESHKUMAR 

GOPAL AYAR
89159636 20304909 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2120
Mr.  AMAR 

ASHOKKUMAR RAJGOR
70500379 20305313 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2121
Mr.  BHARATKUMAR 

DAHYABHAI PARMAR
26210473 20307141 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2122
Mr.  BUDHA LAKHA 

RABARI
56511114 20306632 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2123
Mr.  TEJAS KIRANBHAI 

CHAUHAN
36852745 20310416 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2124
Mr.  HARESH MANGA 

GILVA
42764190 20306926 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2125
Mr.  SHAMJIBHAI 

BHANJIBHAI AYAR
16735626 20308345 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2126
Mr.  PRINCE 

BHARATBHAI PITHAVA
82151710 20307164 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2127
Mr.  SOHAM AJITBHAI 

RUPERA
67128457 20379078 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2128
Mr.  ANAND RAMESH 

BARADIYA
63609272 20307557 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2129
Mr.  VIVEK 

SURESHBHAI DAV
91738319 20303942 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2130

Mr.  KAPIL 

KISHOREBHAI 

CHAUHAN

81026697 20305185 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2131
Mr.  VISHNUBHAI 

CHHELABHAI RALOLIYA
64213583 20043501 29/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2132
Mr.  PARTHIV 

DEEPAKBHAI DAV
17879813 20304464 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2133
Mr.  NIRANJAN 

RAVJIBHAI MARU
47023036 20304137 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2134
Mr.  VIMAL 

PRATAPBHAI VAGHELA
85034804 20306853 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2135
Mr.  ARJUNBHAI 

RAMBHAI GARAIYA
43342030 20344322 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2136

Mr.  VISHALBHAI 

MUKESHBHAI 

HARIYANI

24197935 20304989 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2137
Ms.  NIMA 

HARESHBHAI SADHU
18353783 20566172 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2138
Mr.  KAUSHIKKUMAR 

KALUBHAI MAKWANA
99063167 20304864 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT
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2139
Mr.  HARDIKKUMAR 

NARESHBHAI VAGHELA
89532837 20305507 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2140
Mr.  PRAKASHBHAI 

OGHADBHAI SANIYA
73821505 20304168 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2141
Mr.  SAMIR ISUBBHAI 

SUMARA
66030597 20306063 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2142
Mr.  DEEPANSHU RAM 

YADAV
94676232 20306024 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2143

Mr.  VIJAYBHAI 

AVASHARBHAI 

HARIYANI

77535339 20308886 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2144
Mr.  DARSHANBHAI 

BHUPATBHAI HARIYANI
34212856 20306032 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2145

Mr.  MOHAN JAY 

PRAKASH SINGH 

YADAV

32774605 20303971 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2146
Mr.  MITAMBHAI 

VALLABHBHAI MENIYA
93370402 20306693 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2147

Ms.  BHUMIKABEN 

SHAILENDRASINH 

CHAVDA

84797732 20567816 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2148
Ms.  PRESHITA 

KANJIBHAI YADAV
78514564 20568520 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2149
Mr.  IMRAN SHARIF 

NODE
69513928 20305317 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2150

Mr.  MANDIP 

DINESHBHAI 

PRAJAPATI

71311600 20304186 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2151
Mr.  BADAL RASIKBHAI 

VAISANANI
22596393 20346699 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2152
Mr.  LAXMAN BHARA 

RABARI
99859129 20309193 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2153

Ms.  KOMAL 

MANSUKHBHAI 

BORICHA

50146673 20566188 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2154
Mr.  MAYUR KUMAR 

KAMLESHBHAI MER
10334991 20306963 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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2155

Mr.  DIPAKBHAI 

RAMESHBHAI 

MAKWANA

30299807 20305659 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2156

Mr.  BHAVIK 

MUKESHBHAI 

RANGPARA

20845533 20304733 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2157
Mr.  DHARMIKKUMAR 

MANSUKHBHAI MER
91602774 20306950 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

31-12-2021

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2158
Mrs. ASMITABEN 

VAKHATBHAI PALAS
74267823 20522943 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2159
Ms.  JYOTIBEN 

JAGMALBHAI CHAVADA
75642159 20489974 18/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2160
Mr.  RAVIKUMAR 

GAGAJIBHAI CHAVADA
68232832 20346749 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2161
Mr.  VINOD OLABHAI 

RABARI
83760302 20304886 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2162

Mr.  

DHARAMENDRASINH 

KARSHANJI MOKHA

75129432 20308434 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2163
Mr.  LAKHMANBHAI 

PARSHOTAMBHAI BHIL
17033785 20344725 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2164
Mr.  HIREN 

SHARDULBHAI VADHER
97427192 20353552 05/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2165
Mr.  SATYAJITSINH 

SURPALSINH ZALA
70283734 20383258 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2166

Mr.  BHAUTIKBHAI 

MANSUKHBHAI 

BHOJANI

72362108 20342710 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2167
Mr.  AAKASH 

NATVARBHAI PATEL
87831328 20233562 30/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2168

Mrs. DIPEEKA 

RAMESHBHAI 

GARASIYA

22291771 20545147 17/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
2169

Mr.  PARESHKUMAR 

RAMESHBHAI DARJI
37361542 20012423 04/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECT

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 810 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2170

Mr.  KARMRAJSINH 

PRADYUMANSINH 

JADEJA

43341552 20311458 01/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2171
Mr.  GAURANG 

PANKAJBHAI PATEL
87662366 20267382 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2172
Mr.  ARNAVKUMAR 

YOGESHBHAI SURATI
89529509 20238028 03/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

30-12-2021

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2173

Mr.  BHAVESH 

BHARATBHAI 

KHAKHARIYA

97483103 20307309 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2174
Mr.  MUKESHBHAI 

NARANBHAI CHARAN
35421001 20161637 03/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

12-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2175
Mr.  BHAVESHKUMAR 

KANTIBHAI PRAJAPAT
62950739 20157592 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2176
Mr.  VISHALKUMAR 

GIDHABHAI VALANI
22626987 20312733 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2177

Mr.  NIMESHKUMAR 

YOGESHBHAI 

MAKWANA

69076664 20085056 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2178

Mr.  JIGARPURI 

VASANTPURI 

GOSWAMI

45446341 20122619 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

12-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2179
Ms.  URMILABEN 

KALUBHAI SARVAIYA
54071151 20456571 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2180
Ms.  SANGITABEN 

VINUBHAI GADHADARA
82357206 20460787 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2181
Mr.  HITESHBHAI 

JAHABHAI DESAI
28430772 20118886 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2182
Mr.  KULADIP 

DHIRAJBHAI SOLANKI
38272659 20116735 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2183

Mr.  HASMUKHBHARTI 

KISHORBHARTI 

GOSWAMI

24405211 20080595 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 317 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2184

Mr.  RAJUKUMAR 

MUKESHBHAI 

PRAJAPATI

33960886 20079565 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2185
Mr.  VISHALKUMAR 

RAJUBHAI RAVAL
96277602 20083001 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2186
Mr.  HITEN 

BALDEVBHAI VAGHARI
45174974 20156510 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

05-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2187
Mr.  JAYENDRASINH 

SANJAYSINH RATHOD
47902888 20040336 27/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2188

Mr.  YUVRAJ 

MUKESHKUMAR 

THAKOR

85785243 20153646 28/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

29-12-2021

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2189

Mr.  PARTHKUMAR 

RANCHHODBHAI 

PRAJAPATI

12662456 20016316 06/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
31-12-2021

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2190
Mr.  MAHESHBHAI 

VIRSINGBHAI RATHVA
79002137 20189463 25/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2191
Mr.  KISHANSINH 

ASHOKSINH RAJPUT
23279667 20085789 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2192

Ms.  NIRALI 

NARSHIBHAI 

SORATHIYA

57271632 20567872 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2193

Mr.  HARDIK 

BHARATBHAI 

JAMBUKIYA

63562320 20307565 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2194
Ms.  NILAM LIMBABHAI 

RABARI
41260784 20566430 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2195

Ms.  ROSHNI 

SHAILESHBHAI 

MEVASIYA

17524604 20452531 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2196

Mr.  HARSHKUMAR 

RAJESHBHAI 

VAGHASIYA

36114687 20310829 01/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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2197
Ms.  MANISHABEN 

NARSING BAMANIYA
18837995 20511477 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2198
Mr.  RAMESHBHAI 

BABABHAI DESAI
36471007 20139913 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2199
Mr.  SAMIR FARUKBHAI 

CHAUHAN
10601779 20382019 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2200
Mr.  JAYDIPSINH 

SHAKTISINH RANA
31420028 20422838 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2201
Mr.  RAHUL 

BUDHABHAI CHHAIYA
70518706 20382190 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2202
Mr.  UDAYKUMAR 

MASARIBHAI GOJIYA
22086597 20342431 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2203
Mr.  UTAM 

MERAKHIBHAI BADH
49572875 20307002 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2204
Ms.  GEETABEN 

DEVABHAI RABARI
63535151 20568431 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2205
Mr.  SIDDHRAJKUMAR 

ASHOKBHAI DOD
45620183 20115354 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2206
Mr.  BHARGAV 

RAJUBHAI MENIYA
50946276 20378801 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2207
Mr.  GOVINDKUMAR 

BHURELAL SHARMA
66779615 20080165 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2208
Mr.  VISHALKUMAR 

BABUSINH SOLANKI
49917835 20080543 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2209
Mr.  DHARMVIRSINH 

LALSINH SISODIYA
20845119 20078692 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2210
Mr.  DASHRATHSINH 

MAHIPATSINH RATHOD
72464525 20306837 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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2211
Mr.  DINESHBHAI 

RAMJIBHAI RABARI
35541948 20008515 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2212
Mr.  JAYRAJSINH 

BHUPATSINH RATHOD
86319564 20306863 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2213
Mr.  DHAVALSINH 

RAMSINH VAGHELA
58730394 20035628 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2214
Mr.  VALJI DEVRAJ 

TAPARIYA
51711153 20305326 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2215
Mr.  SWARUPDAN 

MAGDAN GADHAVI
82977753 20308509 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2216
Mr.  JAGDISH KHETSHI 

GADHVI
19259372 20308182 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2217

Mr.  MAHENDRABHAI 

MASHARUBHAI 

SOLANKI

20179076 20070954 20/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2218
Ms.  RANIBEN 

GIGABHAI BHAMMAR
94356013 20569522 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2219
Ms.  HIRALBEN 

NARPATBHAI VASAVA
61908447 20513998 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
2220

Ms.  JIMIBEN 

VINODKUMAR DESAI
11935850 20462446 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2221

Ms.  VAIBHAVI 

BHARATKUMAR 

PARMAR

59955888 20453709 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2222

Mr.  NIRAVKUMAR 

RAMESHBHAI 

SANANDIYA

96543877 20389869 04/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2223
Mr.  DIVYARAJSINH 

BHAVANSINH PARMAR
10358703 20379966 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2224
Mr.  NASIRHUSEN 

RAFIKBHAI RAFAI
40359329 20303900 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2225
Mr.  KARMDIPSINH 

MANHARSINH PARMAR
39352131 20379270 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2226

Mr.  DASHANT 

HANSARAJBHAI 

KAPADIYA

91832025 20306937 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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2227
Ms.  NILAM LIMBABHAI 

RABARI
41260784 20566430 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2228
Mr.  ANKIT 

DEVAYATBHAI JOGAL
92435733 20418548 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2229
Mr.  SAYANKKUMAR 

HARDASBHAI JADAV
69807171 20421217 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2230
Mr.  MAYURSINH 

RANJITBHAI JETHAVA
36950687 20424342 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2231

Mr.  PUSHPRAJSINH 

VANRAJSINH 

CHUDASAMA

61439191 20348199 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2232

Mr.  ASHVIN 

SAMATBHAI 

CHAVADIYA

93264151 20308918 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2233

Mr.  JITUBHAI 

GANGARAMBHAI 

SOLANKI

46046771 20045995 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2234
Mr.  AKASH 

MANOJBHAI MIYATRA
20482409 20308813 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2235
Mr.  DARSHAN 

AMRUTBHAI PARMAR
59518154 20306622 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2236

Mr.  HARSHADKUMAR 

RUGNATHBHAI 

ZANPDIYA

52300738 20304842 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2237
Mr.  SANJAY 

KARASHAN GOJIYA
19805295 20383986 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2238
Mr.  VIVEK KANTILAL 

LADHAVA
95646389 20422377 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2239
Mr.  KIRITSINH 

CHANDANSINH SODHA
50286616 20310549 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2240

Mr.  KARMRAJSINH 

NARENDRASINH 

JADEJA

48370135 20303518 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2241
Mr.  KARAN VIPULBHAI 

PARMAR
88292438 20343223 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 1836 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)
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1 2 3 4 5 6 7 8

2242
Mr.  ANIL KHIMABHAI 

POPANIYA
15214235 20348327 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2243

Mr.  DEVENDRAKUMAR 

BHARATBHAI 

ROJASARA

50811187 20382083 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2244
Mr.  HARESHKUMAR 

VINUBHAI MEMAKIYA
81175232 20379528 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2245
Ms.  PRARTHANA 

KAMALBHAI JOSHI
62088924 20566551 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2246

Mr.  RAVIKUMAR 

RAMESHBHAI 

MEMAKIYA

51960075 20383474 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2247
Mr.  SHAILESHBHAI 

VINABHAI SARVAIYA
88464729 20380719 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2248
Mr.  BHARAT 

MERUBHAI LAMBARIYA
13558911 20379709 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2249
Mr.  VIMAL SUMATBHAI 

AMBALIYA
56517156 20379596 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2250
Mr.  MEHULBHAI 

BABUBHAI NAKIYA
40310012 20385718 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2251
Mr.  MERAMAN 

BHIMSHI BHARAVADIYA
83762748 20379209 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2252

Mr.  YUVRAJ 

BHAVESHKUMAR 

KATARIYA

22536864 20306425 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2253

Mr.  HARDIK 

PRAVINBHAI 

TALSANIYA

71413027 20303892 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2254
Mr.  DARSHAN 

PANKAJBHAI SOLANKI
38354122 20380226 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2255
Mr.  VIRAM NATHABHAI 

VALOTARIYA
48409847 20308827 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2256
Mr.  AMAN ALTAFBHAI 

PATANI
21346191 20303511 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1 2 3 4 5 6 7 8

2257
Mr.  PARASKUMAR 

VIPULBHAI VAGHELA
60058463 20381643 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2258
Ms.  ALPA 

MUKESHBHAI MANDANI
92340265 20454856 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2259
Mr.  VIKRAM 

MAGANBHAI KATAL
55967224 20308967 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2260
Mr.  NIKUL 

RAMESHBHAI MER
95922563 20307113 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2261
Mr.  UMESH JITENDRA 

BHAI DABHI
71280717 20307277 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2262
Mr.  VIRPALSINH 

ABHESINH SODHA
66076255 20305571 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2263
Mr.  DIXITBHAI 

ANSINGBHAI RATHVA
33510973 20196321 31/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2264
Mr.  ASHISH MANILAL 

PATEL
74244935 20158628 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

10-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2265

Mr.  SANJAYBHAI 

BHAVSINGBHAI 

AMALIYAR

37321596 20192953 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2266

Mr.  VINODBHAI 

BHAVASINGBHAI 

RATHAVA

10118283 20267955 28/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2267
Mr.  NARESHKUMAR 

HIRALAL DARJI
55906265 20010198 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
2268

Mr.  ANILSINH 

DHIRUBHA RATHOD
25473464 20307963 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2269
Mr.  HARSH 

ASHOKBHAI AYAR
24494488 20309784 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2270
Mr.  MEHULBHAI 

KANJIBHAI BHADKA
49905938 20304279 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2271
Mr.  ANISHBHAI 

HUSENBHAI AGAVAN
81837317 20383464 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2272
Mr.  SAHIM 

MAHEBUBBHAI PATANI
18780675 20306129 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2273
Mr.  HIMATSINH 

KARSHANJI JADEJA
87399477 20305901 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 1837 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2274
Mr.  SANJAY 

YOGESHBHAI SOLANKI
55638115 20303256 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2275
Ms.  ALVINA DILIPBHAI 

BELIM
44932284 20571236 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2276
Mr.  NIRAV 

KISHORBHAI JESANI
97862845 20386609 01/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2277

Mr.  KAMAL 

RAJESHKUMAR 

PARMAR

97063802 20421505 31/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2278
Ms.  SONIBEN 

BHAYABHAI KOBAD
38256988 20569912 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2279
Mr.  SHUBH BIPINBHAI 

SATAPARA
94031066 20385582 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2280

Mr.  YASH 

YOGESHKUMAR 

CHAUHAN

66943590 20083049 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2281

Mr.  DHARMADIPSINH 

VINODSINH BARAD
17278799 20423710 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2282

Ms.  ANERIBEN 

NARESHBHAI 

CHAUDHARY

55828921 20469264 07/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2283
Mr.  KARTIK 

VISHNUBHAI CHAUHAN
79461883 20042987 29/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2284
Mr.  MAULIKKUMAR 

MANUBHAI DESAI
16337322 20113657 25/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2285
Mr.  KARTIK 

YOGESHBHAI JIDIYA
93328302 20378351 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2286
Mr.  KRUNALSINH 

LALSINH VAGHELA
51002638 20150954 25/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2287
Mr.  HARSHDIPSINH 

ARVINDSINH BORANA
84096469 20378553 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2288
Ms.  MINALBEN 

BHARATBHAI SOLANKI
43189784 20582143 06/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2289
Mr.  SATISHBHAI 

KHATUBHAI KATARA
82746582 20193751 29/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2290
Mr.  NATUBHAI 

ASHWINBHAI PARGI
21441410 20195479 30/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2291
Mr.  SAGARBHAI 

BHIMABHAI PARGI
46795499 20195070 30/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2292
Mr.  JINESH 

BHIMABHAI CHHAIYA
31977828 20303274 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2293
Mr.  RAVI RAMA BHAI 

SANJAVA
16550704 20381720 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2294
Ms.  SUNITABEN 

KESARBHAI RATHWA
16565786 20512700 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2295

Mr.  AJAYKUMAR 

GOPALHBAI 

THAKARADA

29707465 20120343 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2296
Mr.  RAHULBHAI 

POPATBHAI SOLANKI
85776532 20416171 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2297
Mr.  SANJAY JAGABHAI 

RATADIYA
45362323 20305943 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2298
Mr.  VISHALKUMAR 

SHAILESHBHAI PATEL
17897661 20081116 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2299

Mr.  TEJASVIKUMAR 

SHAILESHBHAI 

SOLANKI

98984474 20080209 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2300

Mr.  DIGVIJAYSINH 

BHAGATSINH 

MAKVANA

49740417 20080436 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2301

Mr.  KETAN KUMAR 

BHARAT BHAI 

PRAJAPATI

31464186 20079885 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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2302

Mr.  JAYENDRASINH 

JITENDRASINH 

RATHOD

43685031 20082505 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2303

Mr.  GOPALBHAI 

MANUBHAI 

BAMBHANIYA

81002616 20349851 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2304
Mr.  RAJ NALINBHAI 

CHAUDHARI
48682947 20082380 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2305

Mr.  RUTVIKBHAI 

MULJIBHAI VELANI
80290271 20303317 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2306
Mr.  BHAVIKBHAI 

NAGJIBHAI SARVAIYA
58886616 20307033 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2307
Mr.  VIPUL VINODBHAI 

MER
73575132 20344879 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2308

Mr.  KISHORBHAI 

LAXMANBHAI 

DHARAJIYA

59581573 20306402 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2309

Mr.  VIPULBHAI 

DHUDABHAI 

CHAUDHARI

26804152 20118453 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2310
Ms.  ANANDIBEN 

TULSHIBHAI KHIMANI
38463202 20570792 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2311
Mr.  VISHAL 

BALDEVBHAI PARMAR
33833666 20309287 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2312
Ms.  RUSHIKABEN 

KANTUBHAI KUNWAR
95121740 20509819 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2313
Mr.  DIVYESHBHAI 

JAMSHUBHAI GANVIT
89577804 20274304 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2314
Ms.  KAJALBEN 

SENGHABHAI BHAMANI
71776552 20566781 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2315
Mr.  OM JITENDRA 

GADHVI
20399551 20306133 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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2316
Mr.  SAKRO BHIMABHAI 

KARMATA
26538486 20304712 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2317
Mr.  NAVIN HAMIR 

RABARI
72743453 20303602 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2318
Mr.  BHAVIK 

SADRUBHAI KATIR
92835761 20306141 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2319
Mr.  KAPIL KAMABHAI 

KARAMATA
69251231 20304862 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2320
Ms.  HETALBEN 

AMBALAL VAGHELA
97307414 20614527 24/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2321

Mr.  ANKIT 

SURESHBHAI 

BHARADVA

66727418 20305999 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2322
Mr.  ANIKET TUKARAM 

KONDALKAR
80420477 20233814 31/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2323
Mr.  VIRAJ BHOJABHAI 

GAGIYA
58599908 20346341 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2324
Mr.  JAYESH VINUBHAI 

SARVAIYA
65899997 20305053 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2325
Mr.  HEMANT 

SUKHABHAI PARMAR
30774149 20345247 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2326
Mr.  KAUSHIKBHAI 

RAKESHBHAI RAVAL
87178835 20156974 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

07-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2327
Mr.  MITESHKUMAR 

RAMESHJI PARMAR
58896523 20005416 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2328
Mr.  DILIP NATHUBHAI 

CHAUDHARY
55963666 20009725 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2329
Mr.  NIKHIL 

RAMESHBHAI PATEL
46211322 20120688 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2330

Ms.  AKANXABEN 

ASHOKKUMAR 

PRAJAPATI

41544294 20453783 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2331

Mr.  MAHMAD ZUBER 

MAHMAD RAFIKBHAI 

MANSURI

27635629 20120206 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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2332
Ms.  ANISHABANU 

RAHIMBHAI FOG
15950515 20454459 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2333
Mr.  MAYURRAJ 

SANJAYSINH THAKOR
35627627 20155444 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

14-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2334

Mr.  RUTVIKKUMAR 

MAHENEDRABHAI 

RATHVA

55120608 20197698 01/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2335

Mr.  RUTVIKBHAI 

RAMESHBHAI 

CHAURYA

81957904 20268528 29/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2336
Mr.  GAURAVBHAI 

SOMABHAI BHOYE
34635322 20267624 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2337
Mr.  KALPESHKUMAR 

NATUBHAI CHAUDHARI
23015263 20235230 31/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2338
Mr.  VIPULKUMAR 

RATANBHAI RATHVA
49693003 20158943 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2339
Mr.  BHAGIRATH 

DILESHBHAI SOLANKI
64554237 20379112 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2340
Mr.  JAYVEEN AJAY 

CHANDRA
95027461 20346443 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2341

Ms.  HIRALBEN 

PARBATBHAI 

KHAMBHALA

76984008 20584716 07/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2342

Mr.  KUSHKUMAR 

SHAILESHKUMAR 

PATEL

99911714 20121289 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2343
Mr.  DASHRATHBHAI 

NARANBHAI SUTHAR
84294791 20001885 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2344

Mr.  KAIFKHAN 

MAHAMADIQBALKHAN 

BABI

90664401 20163422 04/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

22-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2345

Mr.  YASHVANTBHAI 

ANESHBHAI 

CHAUDHARI

48711849 20268017 28/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2346
Mr.  KULDIPBHAI 

SHIVAJIBHAI KAGDE
80372673 20269829 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬
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2347
Mr.  PRAVINBHAI 

HODALYABHAI VALVI
34438445 20268364 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2348
Mr.  TINKESHKUMAR 

BACHUBHAI TADVI
87482430 20268062 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2349
Mr.  DIGVIJAYSINH 

SHANKARSINH VIHOL
52747201 20004409 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2350

Mr.  SURAJBHAI 

KAMLESHBHAI 

CHAUDHARI

69737679 20267433 28/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2351
Mr.  SUNILBHAI 

ARVINDBHAI GAYKWAD
48699748 20267846 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2352
Mr.  CHIRAGBHAI 

KANUBHAI BHABHOR
30847355 20195441 30/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2353

Mr.  AMITBHAI 

JAYNTIBHAI 

MAKAVANA

20264023 20194740 30/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2354
Mr.  SAGAR LALJIBHAI 

SANKHAT
47377180 20344869 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2355
Mr.  RAJ PRAKASHBHAI 

BHAGIYA
51079602 20383472 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2356
Mr.  YAGNIK 

PRAVINBHAI PORIYA
30694212 20347194 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2357
Mr.  AAKASH 

RAMJIBHAI CHAUHAN
24678477 20347917 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2358
Mr.  PUSHPRAJSINH 

DILIPSINH JADEJA
51467645 20347511 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2359

Mr.  SAGAR 

KISHORBHAI 

RUDATALA

40254154 20384361 31/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2360
Ms.  JALPABEN 

MAHASUKHBHAI JANI
60189433 20566532 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1 2 3 4 5 6 7 8

2361

Mr.  ROHITBHAI 

VAKHTABHAI 

PRAJAPATI

34076365 20016435 06/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2362

Mr.  KULDIP 

LILADHARBHAI 

PADHARIYA

37292961 20117063 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2363
Mr.  PARTHIK 

PIYUSHKUMAR PATEL
87665735 20279468 06/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2364

Mr.  RAJDIPSINH 

BHIKHUBHA 

CHUDASAMA

51507482 20420784 30/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2365
Mr.  CHANDRADIP 

MADHUBHAI LIMBAD
10426709 20385492 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2366
Mr.  KISHANKUMAR 

VINODRAY JOSHI
44444899 20423099 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2367
Mr.  MAHIPALSINH 

ANIRUDDHSINH GOHIL
89134453 20416700 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2368
Mr.  HARIRAJSINH 

BACHUBHA JADEJA
80146422 20307940 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2369
Mr.  VIRAM BHANABHAI 

KOLI
55515954 20308279 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2370
Mr.  SANJAYKUMAR 

KACHRABHAI RABARI
38950820 20308263 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2371
Mr.  SANDIP RAMESH 

JOGI
61221222 20306050 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2372

Mr.  VISHALGIRI 

JITENDRAGIRI 

GAUSWAMI

63838747 20352045 04/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2373
Mr.  DIVYARAJSINH 

NIRUBHA GOHIL
35870941 20343190 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2374
Mr.  NIKUL 

PARESHBHAI VORA
65069193 20304163 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2375
Mr.  RAVIRAJSINH 

AJITSINH SOLANKI
36841203 20382597 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2376
Mr.  PARAKRAMSINH 

ARJUNSINH SARVAIYA
11436123 20383718 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2377
Mr.  NARENDRA 

DINESHBHAI BARAIYA
46415672 20420736 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧
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2378

Mr.  KARANBHAI 

DEVSANGBHAI 

RATHOD

24669415 20303926 27/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2379
Mr.  SHAKTISING 

RANJEETBHAI RATHOD
40853886 20309136 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2380

Mr.  GAUTAMBHAI 

GHANSYAMBHAI 

RATHOD

24280784 20308608 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2381
Ms.  MANISHABEN 

RAMESHBHAI SUMARA
88848477 20569474 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2382
Mr.  PARESH 

GANPATBHAI GADHIYA
21376251 20307377 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2383
Ms.  TINKALBEN 

GORDHANBHAI SHIYAL
94833678 20566097 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2384
Mr.  YASHKUMAR 

MAHESHBHAI AMIN
17148533 20306718 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2385
Mr.  VISHWRAJSINH 

MEGHRAJSINH JADEJA
96994081 20307663 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2386
Mr.  BHAGIRATHSINH 

ASHOKSINH JADEJA
42425292 20307442 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2387
Mr.  MAHIRAJSINH 

AJITSINH CHAUHAN
15999735 20382690 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2388
Mr.  NIRAJ NEETINBHAI 

GALCHAR
36173594 20382870 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2389
Mr.  DEVSHAKTI 

NARESHBHAI VYAS
16625420 20349752 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2390

Mr.  MANDA 

CHANABHAI 

KODIYATAR

58264187 20344208 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2391
Mr.  MANISH 

RAMJIBHAI SONAGARA
10342599 20380113 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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2392
Mr.  SMIT 

KALPESHBHAI PATEL
90146738 20080146 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2393
Mr.  AMITBHAI 

LABHUBHAI RATHOD
34021360 20342444 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2394
Mr.  MULRAJSINH 

AJAYSINH JADEJA
74110086 20379918 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2395
Mr.  PUSHPRAJSINH 

VIRMATSINH GOHIL
44944879 20305813 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2396

Mr.  SUNILBHAI 

PRAVINBHAI 

MITHAPARA

23192466 20308335 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2397
Mr.  MAHESHKUMAR 

DHANAJEEBHAI SHEKH
86391476 20382413 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2398
Ms.  SONALBEN 

MUNABHAI MAKWANA
94252660 20456765 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2399
Mr.  BHARGAV 

KANAIYALAL SONI
43323048 20235880 01/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2400
Mr.  DEV UDAYBHAI 

GANDECHA
33968059 20306047 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2401
Mr.  SANDEEP 

TEJABHAI PRAJAPATI
15000256 20308436 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2402
Mr.  CHINTANKUMAR 

KANAKSINH BARIYA
74051209 20380539 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2403

Mrs. ASHABEN 

MOHANBHAI 

SUKHADIYA

89052799 20611197 21/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2404
Mr.  SHAILESHKUMAR 

JAGABHAI MANGUDA
75434736 20307562 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2405
Mr.  AVINASH 

SHYAMBHAI BHOJVANI
36652218 20306280 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2406
Ms.  URVASHI 

AJAYGIRI GOSAI
75727221 20454559 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
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2407
Mr.  CHANDANKUMAR 

NARANBHAI PARMAR
12854478 20380210 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2408
Ms.  HUMERABEN 

KADARBHAI SARVAIYA
63777939 20565572 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2409
Mr.  VIJAY MAYABHAI 

PANCHIYA
88986414 20380222 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2410
Mr.  SUKHDEVSINH 

VIKRAMSINH MORI
70431901 20341947 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2411

Mr.  VAIBHAV 

RAJENDRABHAI 

SAMUDRE

94094445 20267212 28/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2412

Mr.  JAYENDRASINH 

SUNDARSINH 

MAKVANA

95765199 20121105 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2413

Mr.  DEVRAJSINH 

CHETANSINH 

MAKVANA

34058596 20081394 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2414
Mr.  VIPULBHAI 

PUNABHAI AYAR
52790806 20118124 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2415
Mr.  KAUSHIKKUMAR 

SANJAYBHAI RAVAL
88281114 20010852 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2416
Mr.  SACHIN DINESH 

BHAI PARMAR
48519011 20011845 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2417
Mr.  TARUNKUMAR 

KANAIYALAL PARMAR
73194989 20120148 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2418
Mr.  KULDIPKUMAR 

ASHVINBHAI CHAVDA
77187563 20080732 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2419

Mr.  ATULKUMAR 

SURENDRASINH 

SOLANKI

29248177 20046475 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2420

Mr.  HARSHKUMAR 

SURESHBHAI 

PRAJAPATI

83338767 20004885 29/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECT
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2421
Mr.  JAYVEEN AJAY 

CHANDRA
95027461 20346443 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2422

Mr.  ABHAY 

RASHMIKANT 

KUMBHARVADIYA

32322534 20342497 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2423
Mr.  ROHIT MANUBHAI 

MAKWANA
36813658 20311096 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2424

Mr.  KRUNAL 

SANJAYKUMAR 

SOLANKI

47805219 20117557 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2425
Mr.  JIGARKUMAR 

PRABHUDAS NAYI
33922319 20118709 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2426
Mr.  YUVRAJSINH 

PRADIPSINH RANA
98865164 20083628 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2427
Mr.  HARSH 

MANISHBHAI MISTRY
60390081 20080578 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2428

Mr.  CHETANBHAI 

LALJIBHAI 

GODAVARIYA

90092976 20380669 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2429
Mr.  JAYPAL 

PRAVINBHAI KHACHAR
83556562 20306330 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2430
Mr.  YASH BHURABHAI 

KAMBARIYA
36948410 20346526 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2431
Mr.  GAUTAM ANILBHAI 

VADHER
76776302 20346799 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2432
Mr.  PARTH 

ALPESHBHAI PARMAR
75518687 20422196 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2433
Mr.  RAHULBHAI 

RAMBHAI CHAUHAN
73890167 20345901 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2340 ઉપર અગાઉ તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)
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1 2 3 4 5 6 7 8

2434

Mr.  PRINCE 

SHAMBHUBHAI 

JAISWAL

95828512 20048321 03/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2435
Ms.  KAJAL 

MAHESHBHAI DARJI
20769259 20555458 22/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
2436

Mr.  MAHESHJI 

VASHUJI THAKOR
11081275 20001730 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2437
Ms.  ALFINA ABIDBHAI 

BELIM
56502692 20450860 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2438
Mr.  BHADRAJIT 

DHIRUBHAI GOHIL
50302298 20355869 06/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
21-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2439
Mr.  AKSHAYKUMAR 

PRAVINBHAI CHAREL
73010744 20200753 04/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2440

Mr.  JIGNESHKUMAR 

DALASUKHBHAI 

VASAVA

31226371 20118164 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2441

Ms.  TISHA 

NARENDRABHAI 

SADHU

37538932 20567436 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2442
Ms.  SHITAL 

BHIMABHAI PIPROTAR
96917106 20568158 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2443
Mr.  MADHAV 

RASHIKBHAI GADHVI
30788738 20303459 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2444
Ms.  SANJANABEN 

SURESHBHAI VASANI
47960003 20453814 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2445

Mr.  MANAN 

KAMLESHKUMAR 

PATEL

48239928 20082406 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2446
Mr.  GAURAVKUMAR 

VISHNUBHAI PATEL
31327161 20078896 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2447
Mr.  PARTH 

VISHNUPRASAD PATEL
81417400 20081885 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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2448
Mr.  JANAKKUMAR 

SHASHIKANT SAGAR
93399043 20080224 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2449

Mr.  KALPESHBHAI 

BABUBHAI PARADIYA
72721519 20009796 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2450
Mr.  BHAUTIKBHAI 

KESHAVBHAI SANKHAT
76989148 20423833 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2451
Ms.  MAMTABEN 

BAHADURBHAI VASAVA
74894575 20452318 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2452
Ms.  JYOTASANABEN 

MALJIBHAI RABARI
65433301 20489509 18/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2453

Mr.  MOHIT 

SHAILESHBHAI 

MAKWANA

48054060 20081058 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2454

Ms.  DHARA NITINBHAI 

JOLAPARA
63142240 20451323 29/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
11-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2455
Ms.  KAILASBEN 

PRAVINBHAI BARAIYA
26302198 20580317 05/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2456
Mr.  SHUBHAM 

MUKESHBHAI TANK
70071542 20382286 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2457
Mr.  AJITDAN 

VARDHIDAN GADHVI
65313041 20116428 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2458

Mr.  KANTI 

LAKHMANBHAI 

BAMBHANIYA

18637122 20346518 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2459
Mr.  RAJPALSINH 

PRAVINSINH RATHOD
32904721 20079324 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2460

Mr.  SURYADIP 

VAJESANGBHAI 

MAKWANA

98141368 20383300 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2461

Mr.  YASH 

CHHABABHAI 

CHAUDHARY

23551628 20077235 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

01-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2462
Mr.  ALPESHBHAI 

NEMABHAI MALI
13189962 20003423 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2463

Mr.  VIPUL 

SURESHBHAI 

SITAPARA

83147587 20343801 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2464
Mr.  ANIKET LALJIBHAI 

DESAI
56069346 20082648 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2465
Mr.  ARYANKUMAR 

HASMUKHBHAI PATEL
31851842 20080900 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2466

Mr.  KRUSHANT 

KALPESHBHAI 

PRABTANI

86391083 20419798 29/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2467

Mr.  GAURAV CHAVDA 

BHARATBHAI 

SUKHABHAI CHAVDA

25512258 20306346 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2468
Ms.  DIVYABEN 

NANUBHAI PARMAR
63423647 20569119 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2469
Mr.  ANUPSINH 

VAJUBHA JADEJA
72694611 20308137 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2470
Mr.  DARSHAN 

ARVINDBHAI NAIYA
94463434 20306022 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2471
Mr.  VIPUL JINABHAI 

AALGOTAR
18431372 20419136 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2472

Mr.  ANKITKUMAR 

SURENDRASINGH 

DHAKA

20773001 20046526 31/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2473
Mr.  RAVIBHAI GABHAJI 

THAKOR
48298293 20121959 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2474
Mr.  MAYURRAJSINH 

JAYPALSINH RANA
26212329 20157342 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

14-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2475
Mr.  BHAVESHKUMAR 

ARVINDBHAI PATEL
41725084 20083567 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
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2476
Mr.  DHAVALKUMAR 

SHANTILAL PUNADIYA
13213398 20155513 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

04-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2477
Mr.  CHIRAGKUMAR 

VINODBHAI PATANI
63584700 20086926 03/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

17-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2478

Mr.  MOHAN LAXMAN 

GADHAVI
10830727 20307272 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2479
Mr.  RAJDEEPBHAI 

RAMESHBHAI DAV
59890752 20346169 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2480
Mr.  ROHITKUMAR 

PUNAMBHAI PATANI
46589328 20829651 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

10-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2481
Ms.  BHAVISHABEN 

JAGDISHBHAI DAVDA
91892970 20565948 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2482
Mr.  SANJAYSINH 

RANJITSINH RATHOD
98884652 20080155 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2483

Mrs. TRUPTIBA 

BHAGIRATHSINH 

GOHIL

13839592 20566198 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2484
Mr.  GAUTAM 

ARVINDBHAI AGHERA
38730615 20304057 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2485

Mr.  ABHIKUMAR 

KAUSHIKKUMAR 

SATHWARA

94534175 20078272 27/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

04-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2486
Mr.  ARTIBEN 

MANUBHAI JETHVA
31699884 20343132 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2487
Mr.  CHIRAG RAJUBHAI 

GOHIL
18868671 20227980 27/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2488
Mr.  MUKESHKUMAR 

VERSIBHAI AMPA
67893225 20070540 19/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2489

Mr.  BHAVESHBHAI 

SHANKARBHAI 

SHRIMALI

43564581 20029906 17/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
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2490

Mr.  MAYUR 

JAYSUKHBHAI 

PUCHHADIYA

51875728 20345832 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2491

Ms.  TALJINA 

MAHEBOOBBHAI 

LAKHVA

58281294 20567585 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2492
Mr.  SURYADIPSINH 

MANOHARSINH JADEJA
59028939 20379038 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2493
Ms.  DISHABA 

JAYENDRASINH GOHIL
55266405 20517511 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2494
Ms.  JALPABEN 

LABHUBHAI DABHI
88696909 20569582 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2495

Ms.  DHANVIBA 

PRADHYUMANSINH 

CHAVDA

71918415 20575366 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2496
Ms.  JANKIBA 

MANHARSINH ZALA
24140239 20575318 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2497
Mr.  VIKRAMBHAI 

LAKHABHAI CHAUHAN
43278539 20081669 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2498

Mr.  AJAYSINH 

DASHRATHSINH 

SOLANKI

85873962 20082335 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2499

Ms.  VAIBHAVI 

NATVARBHAI 

BABARIYA

75402761 20566850 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2500
Mr.  BHAVDIPSINH 

PRATAPSINH NAKUM
33761122 20345506 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2501
Mr.  CHIRAGKUMAR 

BHARATSINH RATHOD
23718063 20158240 31/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2502
Ms.  ANJANABEN 

AJITSINH GOHIL
80829220 20528843 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
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2503

Ms.  ZALAKBEN 

GHANSHYAMJI 

THAKOR

42024688 20609112 20/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2504
Mr.  VIRALKUMAR 

NATVARLAL PATEL
66436452 20199628 03/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2505

Mr.  DIPAKKUMAR 

PREMAJIBHAI 

CHAUDHARY

64338827 20017987 07/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2506

Ms.  NIDHIBEN 

RAVINDRAKUMAR 

MAKWANA

41023904 20453384 30/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2507

Mr.  DAXESHSINH 

MUKESHSINH 

MAKAVANA

77686134 20078967 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2508

Mr.  MAYUR KUMAR 

PUNAMBHAI PARMAR
59349050 20007348 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2509
Mr.  BHAGYESH 

VIPULBHAI JOSHI
97552157 20346890 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2510
Ms.  SONAL 

CHHANABHAI BHALIYA
62154867 20570297 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2511
Mr.  DHAVAL 

RAMESHBHAI KIHALA
13384843 20305641 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2512
Ms.  RADHABEN 

HAKABHAI SHEKH
92579884 20575284 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2513
Mr.  HARSH 

SURESHBHAI THAKOR
15018435 20049349 03/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2514
Mr.  VIKASBHAI 

RAMESHBHAI PARMAR
67610386 20314684 04/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2515

Mr.  ALPESH 

RAMESHBHAI 

DHARIYAPARMAR

45795110 20380195 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2516

Ms.  KINJALBEN 

GHANSHYAMBHAI 

DHORIYA

62091636 20568179 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.
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2517

Ms.  KUNJAN 

VANARAJBHAI 

CHAUHAN

19486532 20567121 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2518
Mr.  PRITESH 

NIRUBHAI KHAMBHARA
75394011 20304169 03/11/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2519
Mr.  KIRANBHAI 

MOHANBHAI PAGI
70847312 20157477 30/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2520
Mr.  KRIPALSINH 

UDAYSINH ZALA
54656104 20115973 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2521

Mr.  GAURAV 

SURENDRASINGH 

RAJPUT

49695874 20155226 29/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

10-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2522
Ms.  KOMALBEN 

ISHVARBHAI MENIYA
90625740 20566716 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2523

Mr.  SHAHIL 

MAHEBUBBHAI 

CHAUHAN

52305758 20382231 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2524
Mr.  SAGAR 

SHAMALABHAI DHAGAL
87329741 20348002 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2525
Mr.  RAJ VIJAYBHAI 

KAVA
92940284 20346540 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2526
Mr.  SANDIP 

RAMESHBHAI JADAV
42274049 20345466 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2527

Mrs. RANJANA 

GANESHBHAI 

CHHAPARIYA

94579411 20565394 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2528
Mr.  PRAFUL 

RAVJIBHAI AHIR
59028992 20304219 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2529

Ms.  RITISHABEN 

JITENDRABHAI 

NANDANI

10285415 20567740 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2530
Mr.  SIDDHRAJSINH 

KIRITSINH JADEJA
77359545 20341030 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2531
Mr.  SHAILESHSINH 

PRUTHVISINH DABHI
94919513 20025035 13/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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2532
Mr.  JIGNESH 

KISHORBHAI RAVAL
47316168 20346066 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2533
Mrs. RIDDHIBEN 

NARANBHAI BARAI
90016824 20566790 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2534

Mr.  KAUSHIKKUMAR 

NILESHBHAI 

VANPARIYA

28604039 20310523 31/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2535
Mr.  KARTIK 

HARESHBHAI NAKUM
25683206 20381244 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2536
Mr.  HITESH 

ARASHIBHAI GOHEL
21325052 20381869 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2537
Mr.  RAHULBHAI 

KHIMABHAI KADAVALA
80242386 20346536 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2538
Ms.  RAJUBEN 

RAJUBHAI BHAMMAR
26597387 20565363 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2539
Ms.  RINKALBEN 

MAGANBHAI BARAIYA
39385701 20571615 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2540
Ms.  SELINABANU 

FIROJBHAI MANSURI
63319278 20570785 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

06-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2541

Mr.  TEJPALSINH 

PRADYUMANSINH 

RANA

60445020 20388742 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2542
Ms.  KRISHNABAHEN 

AJITBHAI GOHIL
94735810 20570694 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2543
Mr.  JEEL PARESHBHAI 

CHAUDHARY
51482952 20010443 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2544
Mr.  RAHULBHAI 

DEVIDASBHAI VASAVA
71628658 20267827 28/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2545
Mr.  SHREYAS 

JAYESHBHAI PATEL
46459898 20270356 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2546

Mr.  DHARMESH 

KUMAR NARESH 

KUMAR RATHOD

83199766 20248563 11/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ
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2547
Mr.  BALRAJSINGH 

RANJITSINGH THAKUR
24677740 20315973 05/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

18-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2548
Mr.  BHARATBHAI 

GOVINDBHAI KARAMTA
60280798 20419912 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧

2549

Mr.  BHAVESH 

BHUPATBHAI 

CHAVADIYA

60335424 20304730 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2550
Mr.  UDAYKUMAR 

DALPATBHAI SOLANKI
33558056 20382539 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2551
Mr.  UPENDRABHAI 

BHUPATBHAI BHATT
59534791 20345241 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2552
Mr.  VIRENDRASINH 

DILIPSINH DARBAR
22853620 20044092 30/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2553
Mr.  ARJUNSINH 

RAMDEVSINH GOHIL
43750338 20422027 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2554
Mr.  KIRANBHAI 

JESHABHAI OLAKIYA
24545219 20304559 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2555

Mr.  VISHAL 

RAJESHBHAI 

BAMBHAVA

85414734 20304181 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2556
Mr.  BRIJESH 

HARESHBHAI RATHOD
95807936 20307975 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2557
Ms.  PRIYANKABEN 

DHIRUBHAI DABHI
42298276 20565853 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2558
Mr.  PARTH 

KAUSHIKBHAI PUROHIT
14355196 20348882 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2559
Mr.  AMIT ARJANBHAI 

BAMBHAVA
87467513 20342402 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2560
Mr.  PUNJA KALUBHAI 

RATADIYA
35174315 20305790 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2561
Mr.  MANISH 

RAMESHBHAI GEDIYA
19579585 20381816 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2562

Mr.  BHARATBHAI 

LAKHMANBHAI 

SOLANKI

44601290 20303545 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2563
Mr.  MAHESHBHAI 

MOHANBHAI JINJALA
10106701 20418839 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
2564

Mr.  JALAK 

BALDEVBHAI VIDJA
57962289 20386858 01/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2565

Ms.  AARTI 

JITENDRAPURI 

GOSWAMI

29619134 20451680 03/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2566

Mr.  DIPAK 

JASVANTBHAI 

MITHAPARA

63104952 20382664 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2567
Mr.  DENISH 

CHANDULAL THUMAR
87585598 20350801 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2568
Ms.  MANGALBEN 

AMRATBHAI BHOYE
65013149 20514939 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
2569

Mr.  GAUTAM 

ARVINDBHAI AGHERA
38730615 20304057 05/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2570
Mr.  MAHESHBHAI 

DHANJIBHAI CHAUHAN
77078071 20385327 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2571
Mr.  RAJESHKUMAR 

KAYABHAI AYAR
21232623 20306505 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2572

Mr.  SANJAYBHAI 

VITTHALBHAI 

KUKADIYA

32422628 20383225 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2573
Mr.  SHAHIDBHAI 

JUSABBHAI GAHA
94806249 20348344 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
04-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2574
Mr.  IRFANAHEMAD 

ISMAIL HINGORA
56514461 20308979 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2575
Mr.  KETANKUMAR 

NARAYANBHAI DODIYA
65389679 20116223 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2576
Mr.  JASHVANTJI 

DIVANJI THAKOR
60469796 20116723 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2577
Mr.  DHIRAJ POLABHAI 

KARANGIYA
50056014 20351183 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં2855 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં2484 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2578
Ms.  KAJAL PANCHAN 

DANGAR
21183840 20567944 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2579
Mr.  ASHISHBHAI 

RAMESHBHAI JADAV
10154250 20346237 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2580

Mr.  AVINASH 

MASHRIBHAI 

BHARVADIYA

34105145 20346361 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2581
Ms.  HETAL 

NAGAJIBHAI VALA
98399322 20571353 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2582

Mr.  PRAGNESHKUMAR 

SHANKARBHAI 

CHAUHAN

26150027 20194687 30/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2583

Mr.  KALPESHBHAI 

BHUPATBHAI 

MAKWANA

68457587 20308961 30/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2584
Mr.  MAIDIPSINH 

NANUBHA SODHA
59212176 20303587 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2585
Mr.  TUSHAR HIMAT 

BHAI PARMAR
77713352 20303832 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2586
Mr.  MAHESHBHAI 

SURABHAI ULAVA
12413098 20343006 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2587
Ms.  MITALBA 

RANJITSINH JADEJA
74880116 20570544 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2588
Mr.  MEHULKUMAR 

TULASIBHAI PATEL
12186001 20122998 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2589

Ms.  MITAL 

RANMALBHAI 

PINDARIYA

48997683 20568640 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2590

Mr.  SATISHKUMAR 

VALLABHBHAI 

RAJPARA

25218290 20381204 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2591
Mr.  PRAHALADSINH 

CHANDRASINH JADEJA
53812392 20309075 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT
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2592
Mr.  GAUTAM 

DIPAKBHAI CHAUHAN
14723051 20305299 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2593
Mr.  PRATIK 

MUKESHBHAI PARMAR
58433328 20306482 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2594
Mr.  YOGIRAJSINH 

VIKRAMSINH JADEJA
49800935 20308348 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2595

Mrs. AVANIBA 

ANIRUDDHASINH 

RAYJADA

54847113 20460080 03/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2596

Mr.  KRUNAL PARI 

GOSWAMI NARESH 

PARI GOSWAMI 

GOSWAMI

77908694 20305540 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2597
Mrs. PUJABEN 

PRAVINBHAI KARENA
81872516 20575404 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2598
Mr.  AMAN 

MUKESHBHAI JOSHI
47873465 20303981 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2599
Mr.  SHAILESHBHAI 

KHODUBHAI KHER
81261766 20381488 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2600
Mr.  YOGESH JIVABHAI 

BORICHA
52405452 20308057 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2601
Mr.  KULDIP RASIKBHAI 

SARVAIYA
98144802 20306403 03/01/2012

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2602
Mr.  SURYADEEPSINH 

HITENDRASINH RANA
66666860 20382751 29/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2603
Mr.  GOKAR BABUBHAI 

ZUNZA
76067668 20307877 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2604
Mr.  JAYDIP 

BHAYABHAI BHATIYA
59277004 20351349 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2605
Mr.  KRUPIT PRAVIN 

BHAI NARIYA
48541428 20341702 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2606
Mr.  HITEN 

NARSHIBHAI PARMAR
52102905 20379544 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2607

Mr.  KAUSHIKKUMAR 

MAGANBHAI 

KANZARIYA

81631667 20381924 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT
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2608
Mr.  MAYURBHAI 

TIKHABHAI DANGAR
75887171 20382420 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2609
Mr.  PARESH JINABHAI 

MOBH
22091804 20382373 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2610
Mrs. NITA SAVDASBHAI 

KARMUR
18323017 20571719 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2611
Mr.  ARJUN KANTIBHAI 

BHATT
59377858 20305620 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2612
Mr.  SAURABH 

SUNILBHAI RAMANI
84241049 20306532 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2613

Mr.  HARDIK 

RAJESHBHAI 

MAKWANA

22799198 20383045 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2614
Ms.  SONALI BABUBHAI 

PARMAR
33752240 20454288 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2615

Mr.  VAIBHAV 

KISHORBHAI 

KUKARVADIYA

64741969 20379865 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2616

Mr.  ANILBHAI 

THOBHANBHAI 

ZAMPADIYA

80878968 20381784 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2617
Mr.  DISHANT 

MAHESHBHAI GOHEL
45751828 20304967 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2618
Mr.  NILESH VERABHAI 

SOLANKI
34870397 20308231 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2619

Mr.  OMDEVSINH 

ARVINDSINH 

CHUDASAMA

18879601 20305265 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2620
Mr.  RAGAVBHAI 

RAJABHAI KAMALIYA
95966913 20341705 27/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2621
Mr.  MILANKUMAR 

PRAFULBHAI HIRPARA
85491374 20233467 30/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2622
Mr.  CHINTANKUMAR 

JINABHAI TALSANIYA
97700424 20308555 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2623
Ms.  NAZAM 

ABBASBHAI MIRZA
24481254 20566211 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.
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2624
Mr.  VANRAJSINH 

VAGHJIBHAI PADHIYAR
15050144 20379906 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2625
Mr.  RAHUL VINUBHAI 

KUNATIYA
94005592 20379679 27/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2626
Mr.  GANESH 

KISHORBHAI MAKVANA
18990498 20380243 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2627
Ms.  BHAGYASHREE 

DIPAKBHAI DHOLAKIYA
31963179 20567150 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2628

Mr.  JAYRAJ 

BHAGVANBHAI 

PADHIYAR

75616003 20380011 28/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2629
Mr.  ANIRUDDHSINH 

RANJITSINH GOHIL
88851754 20381344 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2630

Mr.  KHUSHAL 

NARENDRABHAI 

ANKALESHVARIYA

80658770 20305024 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2631
Mr.  VAIBHAVKUMAR 

NATUBHAI KATARA
80770118 20081343 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2632

Mr.  JIGAR PREMJIBHAI 

SUTAR
65969739 20307435 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2633

Mr.  SANDIPBHAI 

RAMESHBHAI 

KHODADA

56227742 20305302 28/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2634
Mr.  RAHUL PRABHU 

BHAI PARMAR
82973187 20309459 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2635
Mr.  SANDIPBHAI 

LAXMANBHAI JADAV
62183328 20345406 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2636
Mr.  PIYUSH 

JAMANBHAI PARMAR
65405296 20380423 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2637
Mr.  SANDIP 

DAYARAMBHAI JADAV
38095765 20383291 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2638

Mr.  NAVGHANBHAI 

RAMESHBHAI 

KANZARIYA

24530882 20380652 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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2639

Mr.  KARAN KUMAR 

JITENDRA BHAI 

PARMAR

33363526 20118440 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2640

Mr.  GIRIRAJSINGH 

CHETRAMSINGH 

PARMAR

38518499 20381504 29/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2641

Ms.  BHOOMIKA 

VIKRAMBHAI 

KARANGIYA

50265118 20570341 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2642

Mr.  VIJAY 

RANCHHODBHAI 

JAMBUCHA

89675792 20344995 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2643

Mr.  YOGESHBHAI 

SUBHASHBHAI 

KATARIYA

59959535 20307229 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2644

Mrs. KAJALBEN 

PARSHOTTAMBHAI 

JANI

18384639 20568759 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

2645
Ms.  ANSHIKA 

DINANATH SHUKLA
16061527 20521443 04/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

2646
Mr.  BHARGAVKUMAR 

NARESHBHAI SOLANKI
82803259 20117915 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2647
Mr.  ASHRAFBHAI 

AMINBHAI SUMARA
50182245 20118217 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2648
Mr.  SAHIL BHIMJIBHAI 

GOYAL
25679280 20305690 28/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2649
Mr.  ASHISH 

SHIVABHAI KANAT
45161794 20343840 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2650
Mr.  BHAVANI 

AVDHESH SHAH
84820046 20303903 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2651
Mr.  NAYANKUMAR 

LALJIBHAI ZALA
10478244 20419642 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2652

Mr.  DHRUV 

RAMESHBHAI 

HIRAPARA

58080070 20231819 29/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

REJECT

REJECT
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2653
Mr.  SHIVAKUMAR 

DILHARAN PAL
33176162 20280932 07/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

15-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2654

Mr.  HARSHADBHAI 

CHANDRASING 

CHAUHAN

47255373 20191886 28/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2655
Mr.  YOGRAJ INDAR 

SINGH
86998581 20308668 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2656
Mr.  DHAVALKUMAR 

DILIPBHAI SARVAIYA
13664569 20307420 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2657
Mr.  JAY MUKESHBHAI 

BARAIYA
79613868 20307473 29/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2658
Ms.  MANGALBEN 

AMRATBHAI BHOYE
65013149 20514939 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

2659

Mr.  SMITKUMAR 

SURESHBHAI 

CHUDASAMA

88046071 20415702 27/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2660
Ms.  JAYSHREE 

MOMAYABHAI GADHAVI
83712359 20567801 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

2661

Ms.  VRUSHABHI 

PANKAJKUMAR 

VAGHELA

51337025 20575172 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2662
Mr.  KAMLESHBHAI 

SINDHABHAI GOYAL
12180167 20384433 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2663

Mr.  AXAY 

HASMUKHBHAI 

MARADIYA

56784555 20344768 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2664
Mrs. AARTI 

SANJAYBHAI SOLANKI
22926934 20575192 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2665
Mr.  JAYENDRASINH 

GANPATSINH SOLANKI
31896634 20195717 30/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2666
Mr.  MAHIRSINH 

RATANSINH SOLANKI
54384403 20117533 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2667
Ms.  JEMISHA 

SAKHARAM GAVALI
16254679 20511359 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 2568 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે છે)

REJECT

REJECT
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2668
Mr.  ABDULBHAI 

SIDIKBHAI KUMBHAR
95586159 20309116 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2669
Mr.  VISHALBHAI 

KANUBHAI BHUKAN
83907915 20384057 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2670
Ms.  RAJAL VALABHAI 

MAKVANA
87766524 20566402 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2671

Ms.  RIDDHIBEN 

RAMESHBHAI 

VAGHAMSHI

50739562 20568692 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2672
Mr.  RAVIRAJSINH 

GIRIRAJSINH ZALA
63274942 20308686 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2673
Mr.  PRINCEKUMAR 

HARISHBHAI PATANI
13317912 20042922 29/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2674
Mr.  KEYUR 

DINESHBHAI RABARI
63608101 20197192 31/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2675
Mr.  RAKESHBHAI 

ARJANBHAI CHAUHAN
42018392 20421407 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2676
Mr.  MEHULSINH 

KANSINH CHAUHAN
35706959 20163635 04/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

18-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2677
Mr.  NIRAVKUMAR 

LALITKUMAR GOHIL
77101632 20080394 29/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2678

Ms.  AMISHABEN 

RAMESHBHAI 

BHARVAD

37545770 20498354 22/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2679
Mr.  ROSHANKUMAR 

LAVJIBHAI PATEL
73049999 20086675 03/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

11-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2680

Mr.  AMAN 

HASMUKHBHAI 

GANESHIYA

65463801 20388171 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2681
Ms.  DIKSHA 

DIPAKBHAI BARAIYA
69887479 20575246 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.
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2682
Mr.  BHAVIK 

RAJESHBHAI PRANAMI
37503732 20083550 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2683

Ms.  DRASHTI 

DHARMESHBHAI 

PAREKH

49336513 20518013 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2684
Mr.  KAMLESHBHAI 

RAMABHAI MAKWANA
37325406 20864033 01/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2685
Mr.  MANOJKUMAR 

RATANABHAI RATHOD
17481939 20011429 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2686

Mr.  GANPATBHAI 

THAKARSHIBHAI 

HADIYAL

93704269 20017413 07/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2687

Mr.  KHUSHAL 

KARSHANBHAI 

SINDHAV

13958425 20119221 30/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2688
Mr.  ANIRAJ 

PRATAPBHAI VALA
70400223 20347990 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2689

Mrs. HETALBAHEN 

BHUPENDRABHAI 

PARMAR

34921393 10403474 23/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
2690

Ms.  HETALBEN 

ISHVARBHAI DABHI
72828309 10329942 08/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
2691

Mr.  MAHAVIRSINH 

DINUJI VAGHELA
73710519 10289838 21/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2692
Ms.  MANISHA 

RAVJIBHAI GOHIL
61081236 10447740 25/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2693
Mrs. CHANDIKABAHEN 

DHANJIBHAI PARMAR
16286494 10358598 23/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2694
Mr.  MAHESHKUMAR 

TEJABHAI SOSA
89656783 10265311 22/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2695
Mr.  NILESHKUMAR 

SOMABHAI CHAUDHARI
94429455 10194777 09/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2696
Ms.  KINJAL 

NARANBHAI BHOJANI
82231347 10355242 21/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 1906 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)
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2697
Ms.  MADHUBEN 

HAMIRBHAI JOGAL
30217475 10410468 06/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

2698
Mr.  BABABHAI 

JAMABHAI RATHOD
10833727 10054020 24/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2699
Mr.  KETANKUMAR 

KANJIBHAI DESAI
74505687 10187073 24/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2700

Ms.  CHETANBEN 

PARSHOTTAMBHAI 

PATEL

70594109 10360263 24/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
01-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2701
Mr.  AKASHKUMAR 

KANAIYALAL NAYAK
40561343 10186202 24/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2702
Ms.  PRIYANKABEN 

RUPASINHBHAI MANAT
21410394 10365239 27/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
11-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2703
Mr.  SAKET 

MAHESHKUMAR DAVE
45991902 10294528 24/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2704
Mr.  PRAVINBHAI 

PITARBHAI TAVIYAD
78123518 10159556 24/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2705
Mrs. KANCHANBAHEN 

ABHAJI THAKOR
13222550 10337768 13/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2706
Ms.  JINAL NITINBHAI 

CHAUHAN
69782126 10444956 24/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

12-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2707
Mrs. VASUNDHARA 

RAJKUMAR JOSHI
26152299 10363142 25/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2708

Mr.  MANISH KUMAR 

SHANKARBHAI 

GARAMBHA

52393842 10449079 25/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
29-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2709
Ms.  KETALBEN 

SHANTILAL JADAV
69573380 10406394 24/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2710

Mr.  DIPAKKUMAR 

LAXMANBHAI 

DATANIYA

80797394 10235775 20/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧ REJECT

REJECT

REJECT
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2711
Mr.  JAYENDRASINH 

RAJUSINH ZALA
55721193 10096384 16/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

01-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2712
Mr.  SATISHBHAI 

SOMABHAI PAWAR
42407308 10205797 18/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2713

Mr.  GULAMMAIYUDIN 

ABDULKADARKHAN 

KHANJADA

88859716 10210686 28/12/2021
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2714
Mr.  HITESH 

LAXMISHANKAR JOSHI
22118514 10264172 22/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2715
Ms.  KARISHMABAHEN 

RAMANBHAI GAMETI
83906727 10362496 25/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2716

Mr.  CHINTAN 

SHAILESHKUMAR 

PARMAR

97716133 20084104 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2717
Mr.  ANKITBHAI 

RASUBHAI KISHORI
98125811 20191058 27/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2718
Mr.  HARVADANSINH 

DIPUBHA RANA
64279008 20084603 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

11-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2719
Mr.  VISHALKUMAR 

RAMESHBHAI SINDHAV
24590773 20120820 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2720
Mr.  SUHAGBHAI 

NATHABHAI NADODA
68372994 20116260 28/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2721
Mr.  AKSHAY 

VALLABHBHAI BERA
95128054 20346258 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2722
Mr.  SANJAY 

VAGHJIBHAI KUKADIYA
91321835 20389121 04/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2723
Mr.  VIJAYBHAI 

KANUBHAI MALA
69619442 20382403 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2724

Mr.  KULDEEPSINH 

DASHRATHSINH 

JADEJA

14712685 20304254 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2725
Ms.  KRUPABEN 

DHEERAJLAL MAHETA
99998565 20453633 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2726
Mr.  SURESHKUMAR 

RUPSINH SANGADA
28276833 20200183 03/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2727
Mr.  HARDIPSINH 

BAHADURBHAI GOR
93841186 20085291 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

17-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2728
Mr.  HARSHKUMAR 

KANJIBHAI BARAD
71482437 20345147 29/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2729
Mr.  HARDIKKUMAR 

VASUDEV PANDYA
64813747 20121355 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

04-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2730

Mr.  PRAKASHBHAI 

GABHARUBHAI 

BAMBHANIYA

63268600 20348030 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2731
Mr.  UDAY 

MUKESHBHAI JESHAL
48156182 20304579 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2732
Mr.  HARDIKBHAI 

BABUBHAI BHARADIYA
99523029 20342319 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2733
Mr.  HARDIK 

MANASUKHBHAI LUNI
51617805 20350135 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2734
Mrs. SHRADDHA 

KARSHANBHAI BHATTI
13080706 20571234 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2735
Mr.  SOHIL KANJIBHAI 

AVADIYA
62844758 20378496 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2736
Mr.  VIVEK BHUPAT 

BHAI ASODARA
73920730 20350574 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2737
Mr.  ARJUNKUMAR 

LAKHABHAI RATIYA
14891137 20358007 08/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2738
Mr.  NAYANKUMAR 

RAMESHBHAI BAR
37040519 20233932 31/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧
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2739

Mr.  MILAN 

RAMNIKBHAI 

VISAVELIYA

94110108 20305156 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2740

Mr.  HARDIK 

NATHABHAI 

VISAVELIYA

83693240 20303905 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2741
Mr.  RAJDEEPSINH 

KETANSINH DODIYA
62496455 20380078 28/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2742
Ms.  PARUL 

MAGANBHAI CHAUHAN
75523842 20566062 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2743
Mr.  KETAN 

RAMESHBHAI VADHEL
83797545 20345803 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2744
Mr.  HITESH BALUBHAI 

MAKWANA
88619783 20346992 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2745
Ms.  ASHABEN 

GOVINDBHAI VALA
60370348 20570016 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2746
Mr.  PRASHANT 

KISHORBHAI MITALIYA
20500839 20346605 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2747
Mr.  MOHIT 

MAHESHBHAI NAKUM
51029115 20342979 28/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2748
Ms.  HINABEN 

YUNUSBHAI GALCHAR
23989757 20566708 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2749

Mr.  VIVEK 

HARSUKHBHAI 

PANSERIYA

22580558 20306761 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2750
Mrs. REENA LILABHAI 

MODHVADIYA
30711331 20566513 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2751

Mr.  PARTHKUMAR 

HASMUKHBHAI 

CHAVDA

61382662 20382968 30/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2752
Mr.  MEHULBHAI 

BHARATBHAI ADGAMA
26013190 20382324 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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2753
Mr.  GHANSHYAM 

KANUBHAI KHUMAN
79799244 20347847 31/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2754
Mr.  OMDEVSINH 

NARENDRASINH GOHIL
79888266 20377275 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2755
Mr.  PRINCE 

RAJESHBHAI MAHETA
42407832 20309741 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2756
Ms.  DEESHABEN 

ARVINDBHAI UBHADIYA
81278428 20568356 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2757
Ms.  BINDAL 

JAGDISHBHAI KANDIYA
33003862 20569375 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2758

Ms.  DRASHTIBEN 

PRAVINBHAI 

SANANDIYA

39684039 20568104 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2759
Ms.  KRUPALIBEN 

JANAKBHAI PATEL
30815365 20569018 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2760

Ms.  HASTIBEN 

MANSUKHBHAI 

VARMORA

14223700 20565731 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2761

Ms.  DEVANSHI 

RASIKBHAI 

VITHALAPARA

44847000 20565371 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2762

Ms.  KRINA 

BHARTENDU BHAII 

PATEL

77988196 20566168 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2763
Mr.  VISHALKUMAR 

GIDHABHAI VALANI
22626987 20312733 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2764
Mr.  RAJESHBHAI 

SHAMJIBHAI MAKVANA
30973936 20326211 13/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2765
Ms.  SEJALBAHEN 

ARVINDBHAI CHARAN
32696310 20549487 19/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
2766

Mr.  HITESHBHAI 

BHABHLUBHAI GOHIL
34264388 20431024 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2767

Ms.  KISMATBEN 

GANESHBHAI 

KAMEJALIYA

28882899 20573966 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 2176 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)
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2768
Mrs. NEERUBEN 

NAGARBHAI ROJASARA
11217351 20574957 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2769

Mrs. BHAVINI 

MANISHBHAI 

MULIYANA

16241922 20464999 03/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2770
Mr.  RANJITBHAI 

JORUBHAI VALA
21154154 20344754 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2771
Mr.  YASH HIMATSINH 

NINAMA
13676374 20085690 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2772

Mr.  KHIMA DEVASI 

KARMUR
66262239 20385646 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2773
Mr.  HARPAL 

RAGHUBHAI THAKOR
15083133 20155634 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

17-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2774

Ms.  BINAL 

SANJAYBHAI 

PRAJAPATI

88303181 20592966 12/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

27-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2775
Ms.  DEVANSHI 

RAJANIKANT SHRIMALI
92077471 20569460 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

24-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2776
Mr.  SHAKTIKUMAR 

NARSINGBHAI PARMAR
94303310 20422500 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2777

Mr.  AJAYRAJSINH 

GAMBHIRSINH 

VAGHELA

92300083 20311557 01/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2778

Mr.  

DHARMENDRASINH 

PRAHLADSINH 

CHAUHAN

92481611 20123102 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2779
Mr.  SUNILBHAI 

MUKESHBHAI GOHIL
41501076 20419386 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2780
Mr.  VIKAS 

MANSUKHBHAI BHALU
24161523 20310372 31/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2781

Ms.  ROSHANIBEN 

MUKESHBHAI 

JAYSWAL

63108310 20459233 01/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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1 2 3 4 5 6 7 8

2782

Mr.  CHETANBHAI 

RAGABHAI 

CHAUDHARY

76087186 20007027 30/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2783
Mr.  NILESHKUMAR 

BABUBHAI KATARA
72924717 20202826 05/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2784
Mr.  DILIPKUMAR 

RAYSINGBHAI DINDOR
64896106 20203101 05/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2785

Mr.  KISHANBHAI 

PRABHUBHAI 

MASHIYAVA

17997186 20377695 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2786
Mr.  VASU MERAMBHAI 

DER
11440147 20346328 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2787
Mr.  JAYKUMAR 

DIPAKBHAI BHUVA
72883515 20346058 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2788
Mr.  PRADIPSINH 

VIKRAMSINH SOLANKI
45465950 20083647 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2789
Mr.  JAYKUMAR 

VRAJLAL RACHHADIYA
36152350 20382243 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2790

Mr.  TIRTHKUMAR 

PRAVINCHANDRA 

PATEL

41755117 20085767 01/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

11-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2791

Mr.  BHAGIRATHSINH 

RAJESHBHAI RATHOD
85570821 20312059 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

19-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2792
Mr.  JAYKUMAR 

RANCHHODBHAI NAYI
28313752 20123227 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

19-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2793
Mr.  DHRUVKUMAR 

SURESHBHAI PATEL
38640810 20046800 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2794

Mr.  ASHOKBHAI 

BHEMABHAI 

PRAJAPATI

21812828 20010275 01/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2795
Mr.  SURESHBHAI 

DALABHAI SOLANKI
91493430 20392488 06/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT
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2796
Mr.  ANILBHAI 

HARIBHAI SOLANKI
61722274 20079031 28/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2797
Mr.  VIKESHBHAI 

KANTILAL VASAVA
52311265 20233495 30/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2798

Mr.  SHRAVANKUMAR 

DALSUKHBHAI 

AMALIYAR

38448394 20159103 31/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

03-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2799
Mr.  GAURAVKUMAR 

JAYESHBHAI RAMANUJ
97369678 20425046 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2800
Ms.  JYOTIBEN 

VINUBHAI SOLANKI
48820805 20570103 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2801
Ms.  POOJABEN 

DINESHBHAI THAKOR
98020429 20461122 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2802
Mr.  YUVRAJSINH 

JAYDIPSINH ZALA
64392242 20082069 30/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

12-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2803
Mr.  SHUBHAM 

MAHESHBHAI KUGASIA
80371450 20315629 05/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

18-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2804
Mr.  AJIT BHURABHAI 

RAJPUT
85673138 20319626 07/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2805
Mr.  GIRIRAJSINH 

BOGHUBHA SARVAIYA
81411082 20419510 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2806
Mr.  MAHESHKUMAR 

KACHARUBHAI PATEL
32968753 20112051 22/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2807

Mr.  MOHIT 

RAMESHBHAI 

GONDALIYA

90567907 20343832 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2808
Mr.  VIVEK 

JITENDRABHAI VYAS
26234429 20344004 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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2809
Mr.  DINESHBHAI 

GOVINDBHAI JINJALA
14202461 20231463 29/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2810
Mr.  JAY SUBHASHBHAI 

DHARSANDIA
46919986 20355496 06/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2811

Mr.  YASH 

RAMESHBHAI 

AGOTARIYA

95306874 20346625 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2812
Mr.  VIRAJKUMAR 

NIRUBHAI KHUNGALA
51946403 20343343 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2813
Mr.  ABDULBHAI 

SIDIKBHAI KUMBHAR
95586159 20309116 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2814
Mr.  NAGABHAI 

RASENGABHAI PATEL
39130392 20111314 21/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2815

Mr.  ASHOK 

NATHABHAI 

FANGALIYA

10886382 20388651 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2816
Mr.  DILIP CHHOTELAL 

KANOJIYA
86985098 20238667 04/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2817
Mr.  MAYURBHAI 

MAGANBHAI DAHWAD
78057411 20275731 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

04-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2818

Ms.  ARTIBEN 

GORDHANBHAI 

DIHORA

43810024 20570414 31/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2819
Mrs. CHETANABEN 

MANUBHAI PARMAR
67864616 20568277 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

2820
Ms.  DAYA DINESHBHAI 

CHAUHAN
23063694 20566203 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2821
Mr.  HARESH 

BHUPATBHAI JADA
26529388 20308495 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2822

Mr.  BHAUTIK 

BHARATBHAI 

SARDHARA

71982970 20353410 05/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
21-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 2668 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2823
Mr.  PANKAJKUMAR 

RAMESHBHAI ZALA
45002485 20205637 07/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2824
Mr.  GAURANGBHAI 

HITESHBHAI GARASIYA
20944987 20271084 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2825
Ms.  HETALBEN 

PREMJIBHAI MAKWANA
41396734 20565480 29/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2826
Mr.  RAVIKUMAR 

RAMKUMAR RATHOD
97367103 20011096 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2827
Mr.  JAYESH RATILAL 

BHANKHODIYA
42852066 20384952 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2828

Mr.  DARSHIT 

BHARATBHAI 

SUHAGIYA

45863001 20345913 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2829

Ms.  RIDDHIBEN 

RAMESHBHAI 

VAGHAMSHI

50739562 20568692 30/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

2830
Mr.  DIGVIJAY 

SAMARSINH PATEL
65399740 20233013 30/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2831

Mr.  RAHULGEEREE 

MUKESHGEEREE 

GAUSWAMEE

67261245 20385022 31/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2832
Mr.  JIGNESHKUMAR 

ROHITBHAI RATHOD
95141531 20197900 01/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2833
Mr.  KARMDEEPSINH 

AJITSINH ZALA
17782008 20388137 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2834
Ms.  DHRUVI 

HITESHBHAI AJANA
68914649 20576087 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2835
Mr.  LALO MATRABHAI 

BAMBHAVA
65049369 20387846 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2836
Mrs. ANISHABEN 

BHAVANBHAI JADAV
55558726 20569434 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2837
Mr.  YOGESH 

RAJESHBHAI CHAUHAN
28656384 20378592 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં3001 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 2671 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2838
Mr.  AJAYSINH 

JAYUBHA JADEJA
34236345 20313403 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2839

Mr.  DEVRAJ 

BECHARBHAI 

MAKWANA

76001051 20305841 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2840
Mr.  HARSHDIPSINH 

HARDEVSINH JADEJA
33194787 20388470 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2841
Mr.  MIHIR 

MUKESHBHAI PARMAR
81234819 20303857 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2842

Mr.  RAHIM 

SALEMANBHAI 

SUMARA

98845797 20388045 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2843
Mr.  SOHAN SAJIDBHAI 

KHERANI
15280010 20304713 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2844

Mr.  HARDIP 

NAVGHANBHAI 

MEVADA

94794732 20380486 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2845
Mr.  HARDIKKUMAR 

RAMESHBHAI MERIYA
66299695 20383026 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2846
Mr.  NITIN LAKHA 

BAMBHANIYA
12580357 20350586 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2847
Mr.  JAYKUMAR 

KANTILAL BHIMANI
82799138 20390003 04/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2848
Mr.  RAVIDATT 

HARSHADBHAI LAKUM
63065058 20387602 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2849
Mr.  SHAILESHKUMAR 

VAJABHAI KALOTRA
23688281 20382991 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2850
Mr.  PANKAJKUMAR 

KANTIBHAI PRAJAPATI
68174090 20140049 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

19-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2851
Ms.  SAROJBEN 

ARVINDBHAI PARMAR
68645241 20579940 05/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2852
Mr.  AHMADRAZA 

AALIBHAI CHOPDA
47235523 20042983 29/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

REJECT
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2853

Ms.  MENABEN 

HARJIBHAI 

GADHADARA

25547867 20455904 31/12/2021
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2854

Ms.  KAJAL 

JASHAVANTBHAI 

HADIYEL

51409469 20608010 20/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2855
Mr.  MAHESHBHAI 

MOHANBHAI JINJALA
10106701 20418839 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2856
Ms.  POOJA 

HARESHBHAI RATHOD
19235661 20456904 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2857
Mr.  JAYRAJSINH 

NARPATSINH PARMAR
10576513 20378512 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2858

Mr.  SAGAR 

DINESHBHAI 

JAMBUKIYA

81481727 20309618 31/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2859
Ms.  JAYABEN 

MUKESHBHAI DAMA
85928277 20520045 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2860
Mr.  VISHALKUMAR 

PRAVINBHAI RABARI
66593967 20196990 31/12/2021

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2861
Mr.  MOHITBHAI 

PARSOTAMBHAI DABHI
90677225 20312162 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2862

Ms.  JANVI 

GANPATBHAI 

SHEKHALIYA

16095094 20469143 07/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2863
Mr.  GAUTAM 

BHAYABHAI AJANA
19767843 20311969 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2864
Mr.  AJAYKUMAR 

CHANDUBHAI SOLANKI
57012051 20121381 31/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2865
Ms.  NAMRATA 

HARESHBHAI METRA
50906293 20487751 17/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2866
Mr.  HARSHADKUMAR 

AMARATBHAI UMAT
23560291 20009580 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2867
Ms.  GUNJAN 

BABUBHAI BABARIYA
74350107 20453898 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
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2868
Mr.  MANISHBHAI 

AMRATBHAI MAHLA
66242371 20272772 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2869
Mr.  SURAJBHAI 

AMRATBHAI BHOYA
22517872 20272365 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2870
Mr.  VIKRAMBHAI 

FATESINH AMALIYAR
13013300 20199844 03/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2871

Ms.  SANDHYA 

MANSUKHBHAI 

MIYATRA

48787661 20460201 03/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2872

Mr.  PRATIKBHAI 

GHANSHYAMBHAI 

KATHECHIYA

17903525 20383513 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2873

Mr.  RAJESHBHAI 

BUDHABHAI 

KATHECHIYA

90292052 20379152 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2874
Ms.  ASHABEN 

CHETANSINH ZALA
68939681 20498635 22/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2875
Mr.  YASHDIP 

PRATAPBHAI VALA
56064825 20351083 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2876
Mr.  DARSHANKUMAR 

GIRISHBHAI PANDYA
13986888 20425440 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2877

Mr.  HITENKUMAR 

NARESHBHAI 

DHANDHALYA

48705712 20425714 03/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2878
Mr.  VIRALKUMAR 

MUKESHBHAI PATANI
41008078 20047398 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2879

Mr.  GAURAVSINH 

INDRAJITSINH 

CHUDASAMA

57245545 20387827 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2880
Mr.  MAYURSINH 

HAJABHAI JADAV
26608888 20350790 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2881
Mr.  NILEHSKUMAR 

KESHABHAI SOLANKI
39379773 20092118 07/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

REJECT
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2882

Mr.  RINKUBHAI 

HASMUKHBHAI 

GADESHIYA

94663155 20379004 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2883
Mr.  KULDIPSINH 

BALVANTSINH DODIYA
13237609 20384253 30/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2884

Mr.  HASMUKHBHAI 

RAMESHBHAI 

SHEKHALIYA

46837122 20010230 01/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
03-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2885
Mr.  RAVIRAJ 

FULVANGIRI GOSAI
79252655 20383803 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2886
Mr.  VIJAYKUMAR 

KANJIBHAI JADAV
24583810 20387536 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2887
Mr.  ASHOKBHAI 

RAMESHBHAI DABHI
87720304 20378795 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2888
Mr.  NIKUNJ 

DINESHBHAI VAGHELA
30552414 20095937 10/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2889
Mr.  AKSHAYKUMAR 

MATHURBHAI KANANI
88027980 20347321 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2890

Mr.  JITENDRA 

NARESHBHAI 

PANSURIYA

46044131 20345494 03/01/2002

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2891

Mr.  SAGAR 

VITTHALBHAI 

CHAUHAN

18700042 20345462 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2892

Ms.  SRUSHTI 

DHIRAJLAL 

KANKARECHA

53750178 20568405 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2893
Mr.  HARSH 

NARESHBHAI GEDIYA
71164603 20348246 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2894
Mr.  SAURABH 

KISHORBHAI GAMBHIR
80352236 20344296 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2895
Ms.  KAUSARBEN 

UMARBHAI BUKERA
86187572 20566742 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2896
Mr.  JITENDRA 

DILIPBHAI JADAV
97755087 20382188 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.
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2897

Ms.  RINKALBEN 

KISHORBHAI 

KHAVADIYA

66623174 20568726 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2898
Mr.  SATISH KUMAR 

DAHYABHAI PATEL
20340166 20238067 03/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2899
Mr.  VIPULBHAI 

MATHURBHAI DODIYA
50047452 20385125 31/12/2021

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2900

Mr.  RAVIKUMAR 

RAMESHBHAI 

MAKWANA

76860554 20433187 08/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧

2901
Mr.  YUVARAJBHAI 

RAMESHBHAI SAPARA
53131363 20380247 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2902

Mr.  AJAYKUMAR 

SARATANBHAI 

BHURIYA

18117277 20200339 03/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2903

Mr.  ABHAY 

SHAILESHBHAI 

PARSANA

76467865 20306298 29/12/2021
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2904
Mr.  JAYESHBHAI 

RAMJIBHAI JADAV
47552069 20379406 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2905
Mr.  PANKAJKUMAR 

MULJIBHAI JADAV
24663167 20384348 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2906
Mr.  ANKITKUMAR 

AMRUTBHAI MORI
12246251 20382774 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2907

Mr.  DIVYESH 

GANESHBHAI 

VARVARIYA

75767718 20380229 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2908

Ms.  SAIFALI 

NASRUDINBHAI 

SURANI

33131399 20574151 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2909
Mr.  JIGAR RAMESH 

VANKAR
23737233 20308940 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

03-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2910
Mr.  VANRAJSINH 

RANGITSINH ZALA
71697114 20204032 06/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2911
Ms.  KAJAL 

RAMESHBHAI KOBIYA
97210332 20496153 21/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2912
Mr.  DHIRUBHAI 

GOBARBHAI WALA
56993635 20373847 20/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

(અ.ન.ં3209 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

2913

Mr.  DEVANG 

MAHENDRABHAI 

KUVADIYA

87595295 20425866 03/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧

2914
Mr.  ANIL HADABHAI 

CHAUHAN
43161228 20312214 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2915
Mr.  JAY MUKESHBHAI 

DHAMECHA
65443992 20355161 06/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2916
Mr.  ASHISHBHAI 

RAMANBHAI PARMAR
44803354 20206990 08/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2917
Mr.  BHAGYAPALSINH 

MAHENDRASINH ZALA
96741676 20380041 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2918
Mr.  JAYDIPSINH 

HASUBHA ZALA
64445310 20378641 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2919
Ms.  HAPPYBA 

BHADRESHSINH GOHIL
87554037 20568935 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2920
Mr.  KETAN ASVINBHAI 

KANZARIYA
28770370 20377616 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2921

Mr.  BHAVIK 

BALMUKUNDBHAI 

RATHOD

18914154 20079817 03/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2922

Ms.  TEJALBEN 

RAMESHBHAI 

CHAUHAN

15531104 20590042 11/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

03-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2923
Mr.  DARSHANKUMAR 

JAYMALBHAI RATHOD
16102723 20088330 04/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2924
Mr.  HITESHBHAI 

DAYABHAI PRAJAPATI
50023211 20009039 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2925

Mr.  KULDIPSINGH 

MAHENDRASINGH 

RAJPUT

45854435 20170437 10/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

17-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2926
Mr.  PRITESH 

JITENDRABHAI KALOLA
78467596 20305834 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં3023 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ
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2927
Mr.  DIVYAN 

PRAVINBHAI MAKWANA
81938473 20302871 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2928
Mr.  BHARGAV 

ASHOKBHAI LASHKARI
42564655 20304108 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2929
Mr.  HEMANT 

MALDEBHAI VASARA
42418543 20346612 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2930
Mr.  RAHULBHAI 

MAHESHBHAI SOLANKI
36712100 20392390 06/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2931
Mr.  PURVARAJSINH 

JAYDIPSINH CHAUHAN
32931228 20083765 31/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

03-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
2932

Mr.  AJAYBHAI 

KALUBHAI PARMAR
49980849 20427458 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2933
Mr.  UDAYKUMAR 

BALVANTSINH DODIYA
24376332 20428686 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2934

Ms.  NEETABEN 

VASHARAMBHAI 

THAKOR

75320275 20494756 21/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
07-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2935
Mr.  SHAILESHBHAI 

VAHABHAI BHARVAD
78824594 20122568 01/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2936

Mr.  VISHWAJITSINH 

RAVINDRASINH 

PARMAR

10522576 20047947 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2937
Mr.  GAURAVKUMAR 

KANTIBHAI BARIYA
59284252 20278360 05/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

19-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2938

Ms.  HETALBEN 

RAJENDRABHAI 

THAKOR

54838228 20460703 03/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2939
Mr.  GAUTAM 

BHIKHABHAI DESAI
52851567 20160260 01/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

06-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2940
Mr.  DARSHANSINH 

RANJITSINH PARMAR
56153864 20425865 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧
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2941
Ms.  PAYALBEN 

RAMAJI THAKOR
23697221 20460781 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2942

Mr.  KULDIP 

MANSINGBHAI 

DAYATAR

41594620 10318093 21/12/2021
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
19-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2943
Mr.  VIJAYSINH 

CHATARAJI PARMAR
62742466 10052868 24/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2944

Mr.  SANJAYSINH 

VIRENDRASINH 

SISODIYA

71493932 10128068 21/12/2021
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

12-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2945
Ms.  KINJAL 

NARANBHAI BHOJANI
82231347 10355242 21/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2946
Mr.  KISHOR BABUBHAI 

PARMAR
93344071 10207872 20/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2947
Ms.  GITABEN 

GHELUBHAI VAGHELA
95503041 10442716 23/12/2021

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

2948
Ms.  BINALBEN 

VINODKUMAR SUTHAR
16363744 20472492 08/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
06-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2949

Mr.  YASHPALSINH 

RAJENDRASINH 

CHUDASAMA

17587830 20306237 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2950
Ms.  VIBHUTIBEN 

ASHOKBHAI DAMOR
73216533 20511959 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2951

Mr.  AJAYSINH 

JAGATSINH 

CHUDASAMA

47468674 20304916 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2952
Mr.  JAGADISH 

RAMESHBHAI VASANI
99485019 20303430 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2953
Ms.  AARATI UMED 

BHAI DHAMECHA
54289029 20452023 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2954
Ms.  BANSI 

SHAILESHBHAI BHATT
58691552 20451988 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2955

Mr.  AKASHKUMAR 

ASHOKBHAI 

KAMEJALIYA

76728085 20384341 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 1906 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)

REJECT
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2956

Mr.  BHARGAV 

AVLESHBHAI 

KHANDALA

71005151 20381626 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2957

Mr.  KISHANBHAI 

NATHUBHAI 

GHUSADIYA

84794634 20381838 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2958

Mr.  AMARDEEPSINH 

NARENDRASINH 

JADEJA

32291630 20346333 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2959
Mr.  KRUSHNPALSINH 

LAGDHIRSINH JADEJA
37602390 20343119 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2960
Mr.  DIVYAJEETSINH 

VIJAYSINH ZALA
89424339 20344171 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2961
Mr.  GUNJANKUMAR 

DINUBHAI PANDOR
18061753 20319335 07/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2962
Mr.  SIDDHRAJ 

VASANTJI THAKOR
69851624 20027595 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2963
Ms.  URVISHA 

MAGANBHAI MUNGARA
41515592 20576842 04/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

27-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2964

Mr.  DIPENDRAKUMAR 

MAHENDRABHAI 

VASAVA

56187518 20277670 05/01/2022
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

20-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2965

Mr.  HAPINKUMAR 

MUKESHBHAI 

DOBARIYA

24630326 20341673 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2966
Mr.  PRATAP 

PRAVINBHAI CHAUHAN
93434401 20303403 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2967
Mr.  RAHUL 

HARESHBHAI KARIYANI
23227182 20303841 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2968
Ms.  DIVYABEN 

GULABBHAI CHAUHAN
51305482 20574766 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2969

Mr.  JAYPALSINH 

NARENDRASINH 

JADEJA

94190927 20346852 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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2970

Mr.  KRISHNARAJSINH 

GHANSHYAMSINH 

JADEJA

51311025 20346287 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2971
Mr.  GOVINDBHAI 

VALLABHBHAI AAL
30431468 20313835 04/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2972

Mrs. DHARTI 

RAMNIKBHAI 

MATHASOLIYA

11820769 20578237 04/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

2973

Mrs. ANKITA BEN 

ASHOK BHAI 

MATHOLIYA

15161267 20580392 05/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

2974

Ms.  ARATIBA 

DHARMENDRASINH 

ZALA

92834477 20568274 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2975
Ms.  RESHMABEN 

YUSUFBHAI SHEKH
86772846 20566725 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2976
Ms.  DISHA 

ANILKUMAR GOSAI
83024249 20567683 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

2977
Mr.  VISHVARAJSINH 

KISHORSINH VAGHELA
46088838 20346697 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2978
Mr.  MAHIPALSINH 

MAYURSINH SODHA
82932296 20346598 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2979
Mr.  DHARMIK 

BHARATBHAI JOSHI
37370193 20426218 04/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2980
Ms.  ANJALIBEN 

ABHESINH TAVIYAD
73064305 20525170 06/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
12-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

2981

Mr.  ASHISHBHAI 

HASMUKHBHAI 

BARAIYA

36633796 20425417 03/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2982
Mr.  CHIRAGKUMAR 

DILIPBHAI MAKVANA
12392611 20127890 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2983
Mr.  MAHIPALSINH 

ASHOKSINH CHAUHAN
81428064 20125557 04/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

REJECT
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2984
Mr.  HARSHDIP 

HASAMUKHABHAI PALA
59915181 20304123 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2985
Ms.  KAJAL 

ARVINDBHAI GOHEL
90415824 20461623 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

2986
Mr.  KISHANKUMAR 

HARSHADBHAI RANA
30885008 20156311 29/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

05-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

2987
Mr.  BHAVESH 

NARSHIBHAI GOHIL
36770173 20308148 30/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2988

Mr.  RAVINDRA 

DHARMABHAI 

PRAJAPATI

72272324 20087993 04/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

05-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

2989

Mr.  DEVANG 

MAHENDRABHAI 

KUVADIYA

87595295 20425866 03/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧

2990
Mr.  RAISH HANIFBHAI 

KARAVAT
21239922 20317605 06/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2991

Mr.  MEHUL 

MAHENDRASINH 

KALAWAT

58129906 20318079 06/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2992
Mr.  SHREYANSH 

VASUDEVBHAI JOSHI
57619277 20029427 17/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2993
Mr.  SAGAR 

PRAKASHBHAI DAFADA
72278547 20439374 14/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2994

Mr.  JAYESHBHAI 

SHIGHARBHAI 

CHAUHAN

17459260 20303731 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

2995

Mr.  KISHANBHAI 

RAMESHBHAI 

TAMALIYA

59492503 20378375 03/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2996

Mr.  JAYDIPBHAI 

SAMATBHAI 

KANTARIYA

34543532 20428202 05/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

2997
Mr.  ANKULKUMAR 

SOMABHAI VASAVA
64561346 20278638 05/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

12-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

2998
Mr.  MEHULKUMAR 

NAVINBHAI NAI
75089277 20034605 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT
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2999
Mr.  RAJVIRSINH 

JAYENDRASINH GOHIL
54168431 20428561 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3000

Mr.  PUSHPRAJSINH 

DASHARATHSINH 

JADEJA

71010852 20435296 11/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3001
Mr.  GAURANGBHAI 

HITESHBHAI GARASIYA
20944987 20271084 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

13-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3002
Mr.  BALRAM 

OMPRAKASH YADAV
12067455 20233471 30/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3003
Mr.  RAHUL PITHABHAI 

GOIIYA
35581506 20389029 04/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3004
Mr.  RAJKUMAR 

NARANBHAI TAPNIYA
68524047 20357036 07/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3005
Mr.  RAM MALABHAI 

MAKWANA
44814645 20390446 05/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3006

Mr.  DINESHBHAI 

PRABHUBHAI 

ZAPADIYA

37132668 20391829 06/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3007
Mr.  SANJAYBHAI 

RAMESHBHAI JIDIYA
30370827 20394520 07/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3008
Mr.  DEVENDRA 

PRABHUBHAI GELOT
16047409 20072242 21/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3009
Mr.  HARDIK 

KISHORBHAI PANDYA
32133480 20376746 22/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3010

Mr.  AJAYSINH 

DEVENDRASINH 

JETHVA

32232192 20050061 04/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3011
Mr.  NITESHBHAI 

BHOLABHAI VAKATAR
46142347 20349709 01/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3012

Mr.  ARVIND 

JEVANBHAI 

BHARADIYA

32726039 20312152 01/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3013
Mr.  JAYRAJSINH 

KANAKSINH RATHOD
81989682 20126614 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECT

REJECT
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3014

Mr.  OMDEVSINH 

SHAILENDRASINH 

JADEJA

86536142 20346354 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3015
Mr.  YASH VIJAYBHAI 

TANK
38026074 20350714 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3016
Mr.  DHANRAJ 

KARAMAN GADHAVI
48852755 20312700 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3017
Mr.  SATYESH 

BHARATBHAI JOGAL
68128269 20311555 01/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3018
Mr.  CHETAN 

DAYABHAI PRAJAPATI
92960710 20323930 11/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3019

Mr.  YAGNESHSINH 

BAHADURSINH 

PARMAR

67449320 20312790 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3020
Mr.  VIRAJ KIRITBHAI 

LALKIYA
99184850 20313157 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3021

Mrs. GITABEN 

KHODABHAI 

NANDARIYA

28364054 20612940 22/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

07-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3022
Mr.  YOGIRAJSINH 

ARVINDSINH SARVAIYA
97482567 20418350 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3023
Mr.  ASHISHBHAI 

RAMANBHAI PARMAR
44803354 20206990 08/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3024
Ms.  MANISHA 

LILABHAI ODEDARA
41145714 20576062 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3025
Mr.  DINESHBHAI 

GOVINDBHAI JINJALA
14202461 20231463 29/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3026

Mr.  NIMESH 

MAHENDRABHAI 

MAKWANA

93439656 20202290 05/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3027

Mr.  AASIM 

PYARMAMADBHAI 

SAMA

57433947 20347769 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3028
Mr.  MUKESHJI 

DASHRATHJI THAKOR
87309236 20033332 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECT
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3029
Mr.  ASMITABEN 

BALVANTSINH SINDHA
55258366 20271119 30/12/2021

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3030
Mr.  YASH 

MANSUKHBHAI BUJAD
75829155 20351082 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3031
Mr.  YASH 

MAHESHBHAI JHALA
55803473 20352307 04/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3032
Mr.  PRADIP NANJIBHAI 

SATHVARA
63298906 20317767 06/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3033
Mr.  JAYPALSINH 

KHUMANSINH RATHOD
52277381 20393014 06/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3034

Mr.  JAY 

HARESHKUMAR 

RATHOD

15455120 20350643 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
05-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3035

Mr.  JIGAR 

GHANSHYAMBHAI 

SATHAVARA

77956262 20046806 01/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3036
Mr.  MANOJ 

SHAILESHBHAI PATANI
35592929 20054093 06/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3037
Mr.  SMITKUMAR 

SHAILESHBHAI PATEL
57251215 20079619 06/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3038
Mr.  JAYSUKH 

HIRABHAI CHAVDA
44469934 20243550 07/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3039

Mr.  KRUSHNAKUMAR 

HARJIBHAI 

CHAUDHARY

10391502 20117422 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3040

Mr.  HANIL 

JAGDISHBHAI 

CHAUDHARY

93619631 20163664 04/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

11-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3041
Mr.  SAHIL KANUBHAI 

AMIN
70430506 20245881 10/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

(અ.ન.ં3126 ઉપર નળી તારીખ ફાલળળામા ંઆળે છે)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

3042
Mr.  AMRITSINGH 

BRAHMSINGH GURJAR
44509253 20091406 06/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

17-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
3043

Mr.  RAVI NAJABHAI 

KHETARIYA
94520432 20314902 04/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

12-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3044

Mr.  JEEGNESHBHAI 

RAMESHBHAI 

VAGHELA

41039511 20425921 04/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3045
Mr.  JIGARKUMAR 

VALLABHBHAI BARAIYA
44545866 20426637 04/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3046
Mr.  YASHPALSINH 

DILIPSINH MAKWANA
14510020 20123686 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3047
Mr.  NIRMALKUMAR 

NATVARBHAI KATARA
48898839 20124127 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3048

Mr.  HARESHKUMAR 

JIVRAJBHAI 

VAGHASIYA

90622555 10240200 04/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3049
Mr.  HIREN 

PRAVINSINH PAGI
51154381 10168810 10/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3050

Mr.  HITESH 

NARANBHAI 

DETHARIYA

68538887 10276671 10/12/2021
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3051
Mr.  BRIJESH 

DINESHBHAI RAMI
14505657 10176433 06/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3052
Ms.  VAIDEHI 

DHIRUBHAI BHARADVA
99981408 20461574 03/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
12-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3053
Mr.  VISHALKUMAR 

PRAVINBHAI RABARI
66593967 20196990 03/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3054

Mr.  SAHIL 

CHANDRAKANT 

KHRISTI

30161541 20049628 03/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3055
Mr.  CHANDRASINH 

KANUJI PARMAR
22310395 20049992 04/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

REJECT

REJECT
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3056
Mr.  IRAFAN HANIFBHAI 

MAKWANA
46561423 20430704 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3057
Mr.  DEVRAJBHAI 

BHARATBHAI RAJPARA
36787599 20387330 03/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

05-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3058
Mr.  MAHENDRABHAI 

RAMANBHAI MALIVAD
95739300 20171100 10/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

12-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3059
Mr.  GUNVANTKUMAR 

RAMESHBHAI TABIYAD
33746882 20059437 11/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3060
Mr.  RAKESHBHAI 

HIRABHAI CHAUDHARY
88870468 20132208 08/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3061

Mr.  NIKUL 

BHAGAVANBHAI 

CHAUDHARY

30548104 20027134 15/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3062
Mr.  NILESH RATILAL 

BHAYANI
79804698 20170518 10/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

14-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3063

Ms.  TEJALBEN 

RAMESHBHAI 

CHAUHAN

15531104 20590042 11/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3064
Ms.  PUJABEN 

MAYARAMBHAI ASHAL
88140860 20466398 06/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3065
Mr.  DINESHBHAI 

NATVARBHAI BARIA
33395223 20204011 06/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

12-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3066
Mr.  KIRANKUMAR 

BHARATBHAI PAREKH
77277245 20094911 08/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3067
Ms.  MANISHABEN 

PRAVINBHAI SHRIMALI
26795016 20470098 07/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
18-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3068

Mr.  VIJAY 

MUKESHBHAI 

KHUNGALA

49880277 20326103 13/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

19-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧
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3069
Mr.  RONAKKUMAR 

DILIPBHAI SOLANKI
14209184 20167633 07/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

19-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3070
Mr.  MEHULKUMAR 

VINUBHAI MESARIYA
91237850 20131899 08/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3071
Mr.  PRAGNESHKUMAR 

VERSING RATHVA
95710750 20168569 07/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

12-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3072
Mr.  JAYRAJSINH 

DOLATSINH ZALA
88826209 20089084 05/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3073

Mr.  ALKESHBHAI 

LAXMANBHAI 

GAYAKWAD

88307764 20278138 05/01/2022
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3074
Mr.  PIRMOHAMMAD 

KASAMBHAI CHAUHAN
71732694 20238864 04/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3075
Ms.  NILAM LIMBABHAI 

RABARI
41260784 20566430 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3076

Mr.  AASIM 

PYARMAMADBHAI 

SAMA

57433947 20347769 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3077
Mr.  KISMATBHAI 

DHIRUBHAI NAYAKA
44910548 20283814 10/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3078
Mr.  MAYURBHAI 

MAGANBHAI DAHWAD
78057411 20275731 04/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬ 14/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3079
Mr.  SURESHBHAI 

MOTIBHAI RABARI
59601075 20035378 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3080
Mr.  SHAILESHKUMAR 

BALAJI LODNA
54244721 20032044 19/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3081
Mr.  RAHUL KHIMJIBHAI 

KHENGARIYA
15185979 20344632 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3082

Mr.  HARDIK 

NILESHBHAI 

BORISAGAR

37365611 20350153 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

(નળી તારીખ ૨૫/૦૧/૨૦૨૨ જાહરે થયે હોળાથી)

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 2227 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 3027 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)

REJECT

(નળી તારીખ ૩૧/૦૧/૨૦૨૨ જાહરે થયે હોળાથી)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

3083

Ms.  TRUPTI 

NARSHIHBHAI 

MALAKIYA

33552816 20461264 03/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
08-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3084
Mr.  RAVI BHANUBHAI 

CHAUHAN
60658219 20344194 03/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3085
Mr.  ANMOL 

BALAJIBHAI BHATI
56672491 20304296 27/12/2021

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3086
Mr.  BHAVESHKUMAR 

KOMALSING GIRASE
74595779 20283479 08/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3087
Mr.  VIRAJ ARVINDBHAI 

KADIVAR
23424116 20426130 04/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3088
Mr.  CHINTAN 

SOMABHAI PRAJAPATI
14943828 20020635 10/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3089

Mr.  GANPATBHAI 

KARMSHIBHAI 

CHAUDHARY

71498666 20033041 20/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3090
Ms.  SMITA BEN 

SUMAN BHAI TADVI
75624991 20556182 22/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
3091

Mr.  TARUNBHAI 

RAMESHBHAI MULIYA
13927140 20303392 03/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3092

Ms.  DIMPAL 

BHUPATBHAI 

CHAVADIYA

19004678 20472114 08/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3093
Mr.  MAHAMAD AEJAJ 

RAHIMBHAI MANSURI
52859473 20034372 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3094

Mr.  YAGNESHSINH 

BAHADURSINH 

PARMAR

67449320 20312790 03/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3095

Mr.  UBEDULLA 

MUSTAKAEHMAD 

MANSURI

96325834 20053875 06/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3096
Mr.  MEHULSINH 

BHAGAJI CHAVADA
93575832 20129916 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3097
Ms.  DAMINIKUMARI 

MAGANBHAI PATEL
88281009 20527615 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

REJECT

(નળી તારીખ ૨૯/૦૧/૨૦૨૨ જાહરે થયે હોળાથી)

REJECT

REJECT

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 3019 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

3098
Mr.  PANKAJKUMAR 

GOVINDBHAI RAVAL
72378427 20202872 05/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3099

Ms.  CHETANABEN 

DEVARAMBHAI 

KAPARUPURA

63424126 20606385 19/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3100
Mr.  JAYDEEP 

BHURABHAI DESAI
31516574 20090760 06/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

11-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
3101

Mr.  JIGAR 

KHENGARBHAI VIRDA
91267227 20315023 04/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3102

Mr.  VIRENDRASINH 

PRAHLADSINH 

VAGHELA

19271397 20167318 07/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

18-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3103

Mr.  YUVRAJSINH 

JITENDRASINH 

VAGHELA

89214720 20167074 06/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

19-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3104
Mr.  GAJENDRASINH 

BHAMARSINH CHAVDA
65935660 20094709 08/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3105

Ms.  KOMALBEN 

DINESHKUMAR 

PARMAR

16960454 20585650 08/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3106
Mrs. HARSHITA 

RAJUBHAI PATEL
64245098 20584731 07/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3107
Ms.  ARATIBEN DINUJI 

THAKOR
91670231 20495867 21/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3108
Mr.  OM ANAND 

SOLANKI
48396263 20043141 29/12/2021

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

3109

Mr.  RAHUL 

SAGRAMBHAI 

BHARWAD

15186387 20050085 04/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3110
Mr.  SAGAR NAGINBHAI 

KHOKHARVADIYA
94880598 20094858 08/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3111
Mr.  GOPALBHAI 

JESINGBHAI SOLANKI
89126534 20354608 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 2001 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે હોળાથી)

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
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3112
Mr.  NILESHKUMAR 

MANILAL PATEL
87041808 20095030 10/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3113
Mr.  OMKAR JIGNESH 

PRANAMI
56410602 20054544 07/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3114
Mrs. RINKUBEN 

DALPATSINH CHAUHAN
37641444 20586692 08/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

10-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3115
Mr.  BHAVESH 

ARVINDBHAI BARA
63435610 20205776 07/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3116
Mrs. RAMKUBEN 

MANGAJI CHAUDHARY
14655907 20468382 07/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
18-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3117

Mr.  SANTOSHKUMAR 

VIRENDRAKUMAR 

TIWARI

70728092 20243441 07/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3118

Mr.  RAHUL 

JAYESHKUMAR 

LIMBACHIYA

65752900 20020209 10/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3119
Mr.  YASHPAL 

DALSUKHBHAI DODIYA
40161051 20395157 08/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

19-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3120
Mr.  AZEEM 

KHALIKBHAI SHEKH
68707870 20440883 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧

3121

Mr.  JAYENDRA 

BHIKHABHAI 

PAMPANIYA

16179051 20353118 05/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
01-02-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3122
Mr.  RAJU ARBHAM 

JAMOD
18937020 20393424 07/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3123
Mr.  GOPAL 

VALLABHBHAI AAL
26536107 20318426 07/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3124

Mr.  KISHORBHAI 

LAKHAMANBHAI 

DHAMA

51096610 20450266 22/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3125
Mr.  PRADIP MULJI 

BHAI PARMAR
76747688 20346195 30/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

3126
Mr.  JAYPALSINH 

KHUMANSINH RATHOD
52277381 20393014 06/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3127
Mr.  RAJUBHAI 

PUNMABHAI KALIYA
44557979 20036302 22/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3128
Ms.  NEETABEN 

CHANDUBHAI NAI
96996024 20476110 01/02/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3129
Mr.  JAYDIPSINH 

RANJEETBHAI PARMAR
88356600 20206325 07/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3130
Ms.  KINJALBEN 

PANKAJBHAI CHAVDA
16312907 20609048 20/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

13-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3131
Mr.  PARESH 

BALDEVBHAI RABARI
47162596 20018296 08/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3132

Mr.  KULDIP 

MAHESHBHAI 

BABARIYA

80617922 20316911 06/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3133
Mr.  BALRAM 

OMPRAKASH YADAV
12067455 20233471 30/12/2021

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3134
Mr.  TEJASBHAI 

JASVANTBHAI PANDYA
74951900 10306822 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3135
Mr.  MEHULKUMAR 

BHARATBHAI PATANI
18325519 10124961 07/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

24-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3136

Mr.  RAVIRAJSHIN 

GHANSHYAMSHIN 

RATHOD

13744072 10264937 22/12/2021

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3137
Mr.  SOORAJPRAKASH 

MUKESHBHAI BERVA
19568037 20089368 05/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

14-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3138

Ms.  SHIVANI 

MANISHKUMAR 

SOLANKI

80501245 20469935 07/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
18-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3139
Mr.  YASHPALSING 

JABBARSING CHAUHAN
55057319 20022399 11/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3140
Mr.  ARAJAN 

VEERABHAI GADHAVI
97410875 20318827 07/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

11-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ
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3141

Ms.  RAMVATI 

KAMLESHKUMAR 

YADAV

21994717 20589752 11/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

07-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3142
Mr.  DHRUVSINH 

PRATAPSINH BARAD
22544114 20354905 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3143
Mr.  HIRENBHAI 

RAMSINHBHAI CHAVDA
67594971 20355655 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3144
Ms.  BHOOMIKABEN 

ANARSINH DABHI
14793667 20475669 11/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3145

Ms.  NITABEN 

RAMESHBHAI 

KATESHIYA

78314340 20591091 11/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

18-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3146

Mr.  DHARMRAJSINH 

HARDEVSINH 

CHUDASAMA

21739823 20434360 10/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3147
Mr.  SAKIRAHEMED 

GULAMBHAI BADI
20299281 20392673 06/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3148
Mr.  RAHULKUMAR 

GOVINDBHAI VAGHARI
63118142 20132101 08/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3149
Mr.  VISHAL 

RAMESHBHAI JOSHI
50214211 20034267 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3150
Mr.  DARSHANSINH 

NEHRUSINH DABHI
26669212 20033899 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3151
Mr.  RAGIBUDDIN 

ZIAUDDIN SAIYED
96305643 20244678 08/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3152
Mr.  RAVI GIRISHBHAI 

PARMAR
44512655 20426623 04/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧

3153

Mr.  MOHIT 

DHARMESHBHAI 

CHUDASAMA

61265147 20242817 07/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3154
Ms.  USHABEN 

PRABHATSINH BARIA
48778680 20524404 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

3155
Mr.  VIJAYSINH 

JETHUBHA VAGHELA
91281872 20062304 13/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

REJECT

(ળાયબ્રન્ટ કાયયક્રમ રદ થયે હોય મ લ તારીખે ારીરીક કસોટી 

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT
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3156
Mr.  AVINASHKUMAR 

HARSHADBHAI GANDHI
75081236 20171438 10/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

24-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3157
Mr.  MITESH 

PRAVINBHAI SUTARIYA
85198653 20094501 08/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3158
Mr.  JIGNESHKUMAR 

PRAVINBHAI SISODIYA
76198521 20132671 10/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3159
Mr.  VISHALKUMAR 

RAMESHBHAI PARMAR
58239945 20056045 08/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3160

Mr.  SAJAN 

CHANDUBHAI 

MEWADAWALA

22728153 20090672 06/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

20-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3161
Mr.  MAHESHKUMAR 

DHIRUBHAI SHIYAL
14037102 20249193 12/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3162
Mr.  VINODBHAI 

KALUBHAI PAGI
88029980 20168986 08/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

22-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3163
Mr.  VIRENDRASINH 

DILIPSINH DARBAR
22853620 20044092 08/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

19-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3164
Ms.  JANVIBEN 

DEVJIBHAI ASARI
81188476 20587814 10/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3165
Mr.  MAHESHBHAI 

TEJABHAI PAREGHEE
69090851 20324646 12/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3166

Mr.  PRAKASHKUMAR 

DHARSINGBHAI 

THAKOR

53821807 20094450 08/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3167

Mr.  AFJAL 

GULAMMOHMAD 

MIYANA

78118437 20092312 07/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3168
Mr.  PRAKASH 

JEVATBHAI THAKOR
61151985 20127046 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
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3169
Mr.  KAMLESHBHAI 

MANJIBHAI MAKVANA
79372184 20323257 11/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3170
Mr.  NIRAVKUMAR 

PANKAJBHAI MODI
27287588 20129827 07/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3171

Mr.  UMANGKUMAR 

HARSHADBHAI 

SOLANKI

92515801 20059251 11/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3172

Mr.  RUMITKUMAR 

SURESHBHAI 

CHAUHAN

63674578 20432322 08/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3173
Mr.  SHAILESHKUMAR 

SOMABHAI KHANT
70764888 20100824 13/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

21-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3174
Mrs. AARTIBEN 

JITENDRABHAI RAVAL
41396447 20616015 25/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3175
Mr.  HARIBHAI 

NARANBHAI MAKWANA
53315808 20362552 12/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3176

Ms.  BHUMIKABEN 

BHARATBHAI 

MAHERIYA

37323560 20592496 12/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3177
Mrs. ANJALIBEN 

AJITSINH RATHOD
45528458 20529016 08/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

3178
Mr.  JITENDRA 

SAHEBRAO RANIT
36861121 20280014 27/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3179

Ms.  RUKHSAR 

KHATUN SHEHZAD 

KHAN

16396382 20530159 08/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

3180

Ms.  YOGITABEN 

SANJAYBHAI 

BHAGARIYA

16299333 20531768 10/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
12-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

3181
Mr.  SAMARTH 

RAHULBHAI PATEL
68381027 20058545 10/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3182
Ms.  DAMINIBEN 

PRAVINBHAI MAKWANA
11710815 20586770 07/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

27-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

REJECT

REJECT

(ળાયબ્રન્ટ કાયયક્રમ રદ થયે હોય મ લ તારીખે ારીરીક કસોટી 
ેળાનાર હોળાથી)
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3183
Mr.  CHETANBHAI 

BHOPABHAI BHARVAD
13579074 20094300 08/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

11-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3184
Mr.  JAYRAJ 

JAGDISHKUMAR PATEL
16698646 20071931 20/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3185

Mr.  KULDEEP 

BIJENDRASINH 

SOLANKI

51729254 20396638 10/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3186
Mr.  ASHVINBHAI 

MANUBHAI BAVLIYA
97979633 20398229 11/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3187
Mr.  SAVAN GAURIDAS 

SADHU
29251749 20338434 22/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3188
Ms.  SANDHYABEN 

RAMESHBHAI VASAVA
36883478 20491783 19/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3189

Ms.  JINALBEN 

GANPATBHAI 

MAKWANA

75081344 20472249 08/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3190

Mr.  JAYENDRA 

BHIKHABHAI 

PAMPANIYA

16179051 20353118 01/02/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3191
Mrs. RINABAHEN 

RUPSINHBHAI MANAT
65743197 10363208 07/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3192

Mr.  HARIN 

MAHESHBHAI 

UPADHYAY

60363442 10239124 07/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3193
Mr.  VIJAYKUMAR 

JINABHAI GAMARA
29932750 10291170 12/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3194
Mrs. PARULBA 

KARANSINH JADEJA
26469605 10443124 11/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

29-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3195
Mr.  SACHINKUMAR 

HARESHBHAI PATEL
74341192 10072855 18/12/2021

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3196
Mr.  SIDDHARAJ 

PRAVINBHAI ZANKAT
44284880 20360264 10/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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3197
Ms.  ASHMITABEN 

NARVATBHAI DAMOR
39881252 20543269 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
12-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

3198
Mr.  HITESHKUMAR 

MANUBHAI KATIRA
24400570 20367106 15/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3199
Ms.  JAYSHREEBEN 

DHANJIBHAI PARMAR
35691353 20586163 08/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3200

Mr.  MEHULKUMAR 

VASHARAMBHAI 

DAFDA

73585572 20434460 10/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3201
Mr.  JAKIRHUSSAIN 

SIRAJUDDIN LUHAR
78963381 20169313 08/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

20-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3202
Mr.  CHIRAG RAJUBHAI 

GOHIL
18868671 20227980 10/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3203
Mr.  SUFIYAN 

FAIYAZBHAI BELIM
73265123 20323575 11/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3204
Mr.  NIMESHKUMAR 

KANUBHAI VASAVA
74602851 20284387 10/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

19-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3205
Mr.  DILIPSINH 

FATESINH BARIYA
63354640 20296862 19/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

20-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3206
Mr.  MINAJKHAN 

VAJIRKHAN SIPAI
24941558 20134734 11/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3207

Ms.  MITTALBEN 

SHANKARBHAI 

CHAUDHARI

70504558 20478075 12/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3208
Ms.  DIVYABAHEN 

JAYANTIBHAI VANIYA
30751929 20473858 10/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3209

Mr.  RAVIKUMAR 

RAMESHBHAI 

MAKWANA

76860554 20433187 08/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
12-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3210
Mr.  NAGAJAN 

KARMANBHAI AASHANI
35107618 20357316 25/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
12-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3211
Mr.  RUSHIT 

GOPALBHAI BUTANI
48362734 20361473 11/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
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3212
Mr.  VIJAYKUMAR 

MUKESHBHAI VASAVA
73088792 20277655 25/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3213
Ms.  DIMPALBEN 

BHOJABHAI DABHI
27365992 20484494 15/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3214
Mr.  JITU JODHABHAI 

PARMAR
64604068 20355727 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3215
Mr.  KAMALESHBHAI 

KANABHAI MAKWANA
83599963 20358993 08/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3216

Mr.  VANARAJSINH 

BHAGAVANBHAI 

MAKAVANA

96301455 20369479 17/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
12-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3217
Mrs. MANJULABEN 

RAVJIBHAI PARMAR
99173537 20499601 24/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3218
Mr.  SANJAYBHAI 

SURESHBHAI GAMARA
42557808 20416320 27/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧

3219
Mr.  PIRMOHAMMAD 

KASAMBHAI CHAUHAN
71732694 20238864 08/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3220

Mr.  DINESHKUMAR 

RAMSUNGBHAI 

RATHOD

54966800 20023110 12/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3221
Ms.  NIMISHABEN 

ANUSINH ZALA
70127176 20473869 10/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3222

Mr.  VYOM 

RAKESHKUMAR 

CHAUDHARI

80521996 20018872 08/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3223

Mr.  MIHIR 

RAJESHBHAI 

RAJVANIYA

93385852 20057160 08/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

12-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3224
Mr.  PARTH KANTIBHAI 

BHARWAD
63101644 20178982 15/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

24-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3225
Mr.  VIKESHKUMAR 

DHANJIBHAI RAVAL
45390510 20101243 14/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

20-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3226
Mr.  JAYENDRASINH 

DILIPSINH ZALA
42431253 20172277 11/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

22-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

REJECT

REJECT

REJECT

(ળાયબ્રન્ટ કાયયક્રમ રદ થયે હોઇ મલૂ તારીખે ારરરીક કસોટી 
ેળાનાર હોળાથી)

REJECT

REJECT

REJECT
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3227
Mr.  SUNILKUMAR 

VINODBHAI PATNI
24207753 20244881 08/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

12-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3228
Ms.  HEENABEN 

PRABHATBHAI RABARI
47928834 20592827 12/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

28-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3229
Mr.  MAULIKKUMAR 

BHAGABHAI PATEL
19792551 20210122 11/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3230
Mr.  VIJAYKUMAR 

KAMLESHBHAI VALAND
99629142 20135078 11/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3231
Mr.  YASH 

MANAVKUMAR PURANI
16339491 20242318 06/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3232
Mr.  KULDIP DANABHAI 

DANGAR
80340080 20367239 15/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3233
Ms.  HETALBEN 

JAGDISHKUMAR DABHI
56603664 20471061 08/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
12-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3234

Mr.  RUSHI 

RAJENDRAKUMAR 

TANNA

30736481 20324255 12/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3235

Mr.  PRAKASHKUMAR 

DHARSINGBHAI 

THAKOR

53821807 20094450 24/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3236
Mr.  ASHOKKUMAR 

DHIRUBHAI BAVALIYA
49673363 20249632 12/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3237
Mr.  KETANBHAI 

DAHYABHAI RATHOD
89063588 20397303 10/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3238

Ms.  PAYALBEN 

DARSHANBHAI 

PANDOR

57342234 20485155 15/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
12-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3239
Mr.  PRADIPKUMAR 

JAYANTILAL PARMAR
20457141 20022779 12/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3240

Mr.  AKASH 

SATENDRABAHADUR 

SINGH

25570159 20248516 11/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

3241

Mr.  LALABHAI 

BHAVABHAI 

CHAUDHARY

57955887 20019714 10/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3242
Mr.  HARESHBHAI 

MOTIBHAI TRAMATA
50014730 20321413 10/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3243
Mr.  KAMLESHKUMAR 

CHOTHABHAI JOSHI
94203911 20035735 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3244

Mr.  SUJALBHAI 

DINESHBHAI 

SAGATHIYA

82236459 20325786 13/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3245
Ms.  USHABEN 

PRABHATSINH BARIA
48778680 20524404 03/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

3246
Ms.  KINJALBEN 

ARVINDBHAI BARIA
22264377 20534805 11/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

3247
Mr.  MEGHJIBHAI 

PRATAPBHAI VAGHELA
72216110 20361834 11/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3248
Mr.  SHIVAKUMAR 

DILHARAN PAL
33176162 20280932 15/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3249

Mr.  MAHESHBHAI 

CHELABHAI 

CHAUDHARY

52837425 20031222 18/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
12-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3250
Mr.  HARDIK 

VIRAMBHAI ODEDARA
20014807 20356018 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3251
Mr.  BHARAT 

DHEERUBHAI KUTANA
91970119 20355855 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3252
Mr.  VIJAYKUMAR 

NARANBHAI MER
75753489 20355338 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3253
Mr.  ASMITABEN 

BALVANTSINH SINDHA
55258366 20271119 29/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3254
Mr.  ANASH 

SHIKANDARBHAI MIRZA
84424863 20396934 10/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECT

(ળાયબ્રન્ટ કાયયક્રમ રદ થયે હોઇ મલૂ તારીખે ારરરીક કસોટી 
ેળાનાર હોળાથી)

REJECT

(અગાઉ અ.ન.ં 2653 ઉપર નળી તારીખ ફાલળે છે અને અન્ય 
પ રાળા રજ  કરે ન હોળાથી)

REJECT

REJECT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

3255
Mr.  DENISHBHAI 

RAMESHBHAI RAVAT
34278113 20134817 11/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3256
Mr.  GANESHBHAI 

DINESHBHAI DANTANI
46121120 20247008 10/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3257
Mr.  LADJI PRATAPJI 

PARMAR
10785772 20021596 11/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3258
Mr.  BHARAT 

OGHADBHAI BARAD
91845907 20362713 12/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3259

Ms.  JANKIBEN 

PRAKASHKUMAR 

SADHU

80854389 20473445 10/01/2022
SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3260
Ms.  SARITABEN 

GULABJI THAKOR
64258416 20474989 11/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3261
Mr.  GAUTAMBHAI 

GANPATBHAI VASAVA
81809704 20284846 10/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3262
Mr.  NIKUL 

RAMESHBHAI PARMAR
12059670 20249737 12/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

19-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3263
Mr.  JAIMIN 

RAJESHBHAII JADAV
25581447 20172465 11/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

14-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3264
Mr.  MAHESHBHAI 

DHULABHAI PARMAR
35244318 20284568 10/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3265
Mr.  ARJUNKUMAR 

BHIMABHAI PATELIA
84172521 10132935 24/12/2021

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

29-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય, SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
3266

Mr.  VIJAYKUMAR 

JINABHAI GAMARA
29932750 10291170 14/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3267
Ms.  HIRAL DULABHAI 

HADIYA
64971563 20587348 10/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3268
Mrs. MAMTABEN 

VIKRAMSINH CHAUHAN
30380269 20548797 19/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
12-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
3269

Ms.  KINJALBEN 

MULJIBHAI PARMAR
71055784 20491996 19/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
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3270
Mr.  JAYESHKUMAR 

BHARATBHAI KOSHIYA
20418746 20329566 15/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3271
Mr.  MERUBHAI 

JIVANBHAI KALOTARA
99978260 20402087 13/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3272
Mr.  JAYDIP 

BHOJABHAI SOLANKI
33954508 20355557 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3273
Mr.  VINOD 

GHANUBHAI PARMAR
21245990 20249541 12/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3274
Mr.  JIGAR VINODBHAI 

PARMAR
69231539 20256028 17/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3275

Mr.  RAJENDRA 

GHELABHAI 

KUCHHADIYA

14929575 20355087 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3276
Mrs. PAVANBA 

JITENDRASINH ZALA
88779630 20477440 12/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3277
Ms.  HETALBEN 

AMBALAL VAGHELA
97307414 20614527 05/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3278
Ms.  KAMIBEN 

BHIKHABHAI RABARI
69609826 20505431 27/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3279

Ms.  JAYSHREEBEN 

LAKHMANBHAI 

VAROTARIYA

32442259 20577624 04/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3280
Mr.  GAURAV 

PRAVINBHAI VYAS
23450525 20328520 14/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3281
Mr.  CHIRAG RAJABHAI 

MODHWADIYA
24330112 20362994 12/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3282
Mr.  MAHENDRAKUMAR 

BHOLABHAI PADHIYAR
43829791 20441811 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3283
Mr.  BHARABHAI 

REVABHAI MUNDHAVA
29166315 20403319 14/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3284
Mr.  JAYESHKUMAR 

RAMESHBHAI PAREKH
77735765 20253410 15/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT
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3285
Mr.  SANJAYBHAI 

HIMATLAL PARMAR
41629110 20400944 13/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3286
Mrs. ANERIBEN AMRAT 

BHAI BAROT
89900334 20482002 14/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
27-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3287
Mr.  MAHIPALSINH 

PRAVINSINH CHAVDA
42039453 20219935 18/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3288

Ms.  BINAL 

SANJAYBHAI 

PRAJAPATI

88303181 20592966 27/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

29-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3289
Mr.  VINODBHAI 

JESINGBHAI GOHIL
14556804 20437902 13/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3290
Mr.  YASHPALSINH 

KISHORSINH GOHIL
96146876 20441786 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3291
Mr.  PANKAJKUMAR 

UDESINH VANJARA
84384860 20175712 13/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3292
Mr.  RAMESHBHAI 

KALYANBHAI CHAUHAN
57512393 20249262 12/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3293

Ms.  MOHINA 

ABDULBHAI 

BAKROLIYA

60055816 20566875 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3294

Ms.  JAIBUNNISHA 

USMANBHAI 

BAKROLIYA

22061444 20567208 03/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3295
Mr.  SACHINKUMAR 

KANJIBHAI PATEL
12503644 20033445 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3296
Ms.  KAJAL SHRI 

RAMKUMAR SINGH
55482690 20538753 13/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
19-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

3297
Mr.  ALPESH 

NAGARBHAI MAKWANA
91851680 20357446 25/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3298
Ms.  SEJALBEN 

JITUBHAI MAKVANA
18413013 20607033 20/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

15-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3299

Mr.  PARAS 

HARSUKHBHAI 

KAMBALIYA

78329185 20435966 11/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT
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1 2 3 4 5 6 7 8

3300
Mr.  VIJAYKUMAR 

RAMANBHAI TAVIYAD
59800206 20211317 12/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

15-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3301
Mr.  DIVYARAJSINH 

PRATAPBHAI KHACHAR
26571812 20177368 14/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

20-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3302

Mr.  SACHIN 

RADHESHYAMBHAI 

VYAS

32791544 20133974 11/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3303
Mr.  KAMLESHKUMAR 

KERABHAI PANA
12951313 20065040 15/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3304
Mr.  KULDIP 

RAMESHBHAI PANDAV
97748398 20099600 13/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

18-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫
3305

Ms.  PAYALBEN 

RAMAJI THAKOR
23697221 20460781 08/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
3306

Ms.  ASHABEN 

BABULAL DHANAK
95509054 20484408 15/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3307
Mr.  MAHIPATBHAI 

CHHANABHAI SOLANKI
65960172 20326850 13/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3308
Mr.  SAGARBHAI 

MUKESHBHAI PARMAR
59301557 20141104 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3309

Ms.  DIMPALBEN 

RAJENDRABHAI 

DEGAMA

62652775 20608284 20/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

15-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3310
Mrs. VINABEN 

NARSINHBHAI SOLANKI
31045587 20497025 22/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
15-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3311

Mr.  SAILESHBHAI 

THAKARSHIBHAI 

SOLANKI

87651420 20321309 10/01/2022
જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3312
Ms.  BHAVISHA 

PRABHUDAS NIMAVAT
97233093 20589009 10/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

24-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3313
Mr.  JITESHBHAI 

NARUBHAI VALA
55709498 20428547 05/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
3314

Mr.  HITENDRASINH 

HARISINH VAGHELA
59076771 20328050 14/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJCT

REJCT

REJCT

REJCT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ

1 2 3 4 5 6 7 8

3315
Mr.  HARPAL 

DIPSHNGBHAI GOHIL
75263817 20438528 13/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3316
Mr.  KAMLESH 

LALBAHADUR RAVIDAS
40476691 20284437 10/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3317
Mr.  PRAKASH 

MUNESHBHAI PARMAR
66636002 20396418 10/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3318

Mr.  MAHEBUB 

MAHMAD BHAI 

AMBALIYA

33360373 20367574 15/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3319
Mr.  AJAYKUMAR 

YOGESHBHAI CHAVDA
67532684 20253329 15/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3320
Mr.  PIYUSH 

MAHENDRABHAI RANA
53434529 20174018 12/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

17-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3321
Mr.  RAHULKUMAR 

AMBALAL JOSHI
34046574 20068611 18/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3322
Ms.  KAMINIBEN 

DINESHBHAI SARTANA
49519307 20540825 14/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

3323
Mr.  JASHPAL 

BHAGATBHAI MORI
94509555 20363122 12/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3324

Mrs. CHINTANIKABEN 

KALPESHKUMAR 

MACHHI

61296209 20541468 14/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

3325
Mr.  ASHOKKUMAR 

ARVINDBHAI DAMOR
49868504 20140910 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3326
Mr.  HARESHBHAI 

JIVABHAI CHAUDHARY
50555136 20064995 15/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3327
Ms.  HETALBEN HIRAJI 

CHAUHAN
14384987 20616909 25/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3328

Mr.  DULA 

HAMEERBHAI 

VAVADIYA

71097714 20364853 13/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJCT

REJCT

REJCT



અ.નં ઉમેદળારન  ંનામ કન્ફમેન નબંર રો નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થલ નળી પરીક્ષાની તારીખ નવ  પરીક્ષા સ્થલ
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3329
Mr.  HEMANT 

KANJIBHAI PARMAR
75742436 10213757 11/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

27-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3330

Mr.  BHARGAVBHAI 

BHAYSHANKAR 

NANDVA

66725319 10310822 12/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3331
Ms.  MINAXIBEN 

BABUBHAI ROT
35773546 20489588 18/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
13-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3332

Mr.  DIPAK 

KARASHANBHAI 

VARAVARIYA

46103837 20404107 15/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

20-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3333

Mr.  TUSHARKUMAR 

BHIKHUGAR 

MEGHNATHI

39340634 20367068 15/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3334
Mrs. TRUSHABAHEN 

JAYESHBHAI PAGI
31686949 20545960 17/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
20-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
3335

Mrs. RINKU BEN 

OKHABHAI PARMAR
83242476 20481552 14/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
13-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3336
Ms.  AARTIBEN 

RAJUSINH MAKAVANA
37724770 20485018 15/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3337
Mr.  YASHPALSING 

JABBARSING CHAUHAN
55057319 20022399 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3338
Mrs. KAUSHALYABEN 

JASHUBHAI BARANDA
50812965 20500396 24/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
26-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3339
Mr.  PRAVINBHAI 

VIHABHAI CHAUDHARI
89933259 20066117 15/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

3340
Mr.  HARSHILKUMAR 

ASHOKKUMAR NAYAK
85124305 20031138 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3341
Mr.  GOPAL BABUBHAI 

CHUDASAMA
89479017 20445151 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3342
Mr.  PRUTHVIRAJ 

PRATAPBHAI KHUMAN
77850011 20366415 14/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3343
Mr.  RAHUL POLABHAI 

LOKHIL
71278591 20326454 13/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

17-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

REJECT
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3344
Mr.  HARESH KALYAN 

GADHAVI
22869181 20324826 12/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3345
Ms.  ASHABEN 

JAKSHIBHAI KALMA
75154616 20489818 18/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3346

Ms.  YOGITABA 

ANIRUDHHASINH 

CHUDASAMA

53171511 20593999 13/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

24-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3347
Ms.  HETALBEN 

AMBALAL VAGHELA
97307414 20614527 05/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3348
Mrs. SHALINIBEN 

RAMESHBHAI BAGUL
20609473 20509464 29/12/2021

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧

3349
Ms.  HIRAL 

GOVINDBHAI VAGHELA
61896240 20466242 01/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3350
Mrs. ARTI SARABJIT 

YADAV
89452651 20602474 17/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

21-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3351

Mr.  ASHVINBHAI 

HASMUKHBHAI 

JAMBUKIYA

42148846 20404974 15/01/2022
SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3352
Ms.  SONALBEN 

NATVARBHAI BARANDA
80353388 20488686 18/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
13-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3353
Mr.  MAHESHBHAI 

NATVARBHAI DANTANI
66668591 20179161 17/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

24-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3354
Mr.  SHAMBHU 

KANABHAI ZARU
72357518 20330427 17/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3355
Mr.  RAJDIPSINH 

DHIRUBHAI SOLANKI
15710470 20403054 14/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

17-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3356
Mrs. DAKSHA 

KUVARBHAI PARMAR
57548662 20597446 14/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

21-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3357
Mr.  HIRABHAI 

ARAJANBHAI CHAVADA
22080975 20444063 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
15-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3358
Ms.  PAYALBEN 

SHANTIBHAI TEJAVAT
53753739 20496252 21/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

REJECT

REJECT

REJECT
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3359
Mr.  ANKITKUMAR 

GOVINDBHAI MUNIYA
85626647 20248967 12/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3360

Mr.  VYOM 

RAKESHKUMAR 

CHAUDHARI

80521996 20018872 14/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
21-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3361
Mr.  HARPALSINH 

BALDEVSINH VAGHELA
92830068 20331590 17/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય 
સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3362
Mr.  JAGDISH 

RAJSIBHAI PAMPANIYA
39171184 20364423 13/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3363

Mr.  BALVANTSINH 

GORDHANBHAI 

PADHIYAR

36795915 20287004 12/01/2022
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3364
Ms.  SHILPABEN 

GOBARBHAI JAMOD
76161892 20503809 27/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
3365

Ms.  KINJAL MANUBHAI 

BAGADA
58340382 20500589 31/12/2021

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3366
Mr.  NAVED HAMID 

SHAH
20116424 20257727 18/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

20-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3367
Mr.  SANJAYKUMAR 

BHARATBHAI PATEL
46844034 20290593 14/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3368
Mr.  VIKAS KAILASH 

SINGH VIKAS
65992246 20252565 14/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3369
Mr.  MANSINH 

BHARATSINH MALIVAD
82996378 20178162 15/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

24-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3370
Mr.  MANOJBHAI 

SITARAMBHAI GAVLI
90731373 20283472 08/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3371
Mr.  AJITKUMAR 

CHANDUBHAI PATANI
33647292 20022818 12/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3372
Ms.  MITTAL 

VIKRAMBHAI SODHA
22607397 20603231 18/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

24-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3373
Mr.  RAJESH 

HAMIRBHAI BHAMBHI
41224197 20370021 18/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT
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3374
Mr.  GIRISHKUMAR 

MOHANBHAI SHINGOD
16172634 20363388 12/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
3375

Mr.  RANCHHODBHAI 

ANABHAI VERANA
19620287 20034545 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3376

Ms.  URVI 

JAGDISHBHAI 

SADARIYA

79104621 20601919 17/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3377

Ms.  AAISABANU 

MAHEMUDKHAN 

PATHAN

65080792 20540634 14/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
3378

Ms.  SEJALBEN 

PRAVEENBHAI ZALA
52094699 20497923 22/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
3379

Mr.  BHARATKUMAR 

RAMESHBHAI KAPDI
73417334 20031405 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3380

Mr.  DINESHBHAI 

VAHATABHAI 

CHAUDHARY

84780631 20033212 20/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3381
Mr.  JASHUBHAI 

PIRABHAI PRAJAPATI
25549902 20037153 22/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3382
Mr.  MAHAVIRSINH 

VAJUBHA ZALA
64371456 20405325 17/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

21-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3383

Mr.  AKASHKUMAR 

CHANDRAKANTBHAI 

PANCHAL

99913011 20141298 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3384
Mr.  VISHALKUMAR 

RAMESHBHAI PARMAR
69663741 20181339 18/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

24-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3385
Ms.  CHARUTABEN 

VISHNUBHAI SUTHAR
38627631 20485772 15/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
20-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3386
Ms.  ANERI VIJAYBHAI 

RANA
74653640 20607878 20/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

27-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3387
Mr.  PANCHUBHAI 

MADHABHAI CHOPADA
96511153 20442043 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
18-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3388
Mrs. NIRUBEN 

SHANKARBHAI TARAL
25743773 20493440 20/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3389
Ms.  SNEHABEN 

BHARATBHAI DAMOR
82462919 20540267 14/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT
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3390

Mr.  DIPAK 

MANSUKHBHAI 

KATESHIYA

55333854 20369259 17/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3391
Ms.  NIRMABEN 

TERSINGBHAI NISARTA
92955135 20546613 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
3392

Mr.  MAHESHBHAI 

MANABHAI GOHIL
41567629 20033692 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3393
Ms.  CHAMPABEN 

SHAMBHUBHAI VANIYA
13359652 20615337 24/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

21-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3394
Mr.  RAJAN  

VISHWAKARMA
46861913 20252806 14/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3395
Mr.  DEVENDRAKUMAR 

BALUBHAI VASAVA
59594590 20295926 19/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3396
Mr.  SIDDHARAJSINH 

KISHORSINH JHALA
29340118 20411673 21/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3397

Mr.  YUVRAJSINH 

JITENDRASINH 

VAGHELA

89214720 20167074 19/01/2022
રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

24-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3398
Ms.  KRISHNA 

KARABHAI BHALU
65346091 20606262 19/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

29-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3399
Mr.  BRIJESH 

DINESHBHAI RAMI
14505657 10176433 20/01/2022

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૭ , નડીમાદ, કડલાંજ યોડ, 

જરાયાભ ભાંદીયની સાભે, નડીમાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

3400

Mrs. CHINTANIKABEN 

KALPESHKUMAR 

MACHHI

61296209 20541468 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧

3401
Ms.  POOJA 

SAMATBHAI GORSERA
75096760 20604290 18/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

29-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3402
Mrs. DAKSHA 

KUVARBHAI PARMAR
57548662 20597446 21/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

29-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3403

Mr.  YASHPALSINH 

DHARMENDRASINH 

VAGHELA

94434718 20030778 18/01/2022
ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3404
Mr.  RAHULBHAI 

SEDHABHAI VAGHELA
45981430 20037099 22/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECT

REJECT
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3405
Mr.  NARESHBHAI 

DEVABHAI VANKAR
51508325 20150014 22/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3406
Mr.  RAVIRAJSINH 

KIRTISINH MORI
88546491 20403406 14/01/2022

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી 
યોડ, જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૮ , ગોંડર, કોર્ડા સાાંગાણી યોડ, 

જી. યાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

3407

Mr.  GOPALBHAI 

BHEEMABHAI 

SOLANKEE

65767376 20365412 14/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3408
Mr.  ALPESHKUMAR 

NENURAMBHAI GELOT
79358046 20034524 21/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3409
Ms.  HETALBEN 

VINUBHAI PADHARIYA
87449927 20606470 19/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3410
Mr.  DILIPSINH 

FATESINH BARIYA
63354640 20296862 20/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

28-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3411
Mrs. MEENABEN 

MAKHJIBHAI DAMOR
93184816 20552432 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની 
ફાજુભાાં, કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, 

બરૂિ – ૩૯૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , SP ઓરપસની ફાજુભાાં, 
કાી તરાલડી, નસનલર રાઇન, બરૂિ – 

૩૯૨૦૦૧
3412

Mr.  KISHOR KANJI 

RATHOD
67398138 20326888 13/01/2022

જલાહય ોરીસ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય સાભે, સયેુન્દ્રનગય – ૩૬૩૦૦૧

3413

Mr.  CHHATRAJIT 

SHIVRAJBHAI 

DHADHAL

81516734 20356055 24/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3414
Ms.  KAJALBEN 

KAMABHAI CHIHALA
20397522 20609485 21/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

24-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3415
Mr.  IMTIYAZ 

ISMAILBHAI PAREKH
18287384 20435802 11/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧

3416

Mr.  PRAVINSING 

BHAGWANSING 

GIRASE

86506752 20295659 19/01/2022
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3417

Mr.  PRASHANT 

CHANDRAKANTBHAI 

KAHAR

53091840 20297824 20/01/2022
SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

24-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3418
Mr.  MOINSHEHZAD 

NASIRALI SAIYED
78299070 20219496 18/01/2022

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૫ , ગોધયા, લણુાલાડા યોડ, 

કોરીમાય, ાંિભહાર ડેયીની ફાજુભાાં - 
૩૮૯૦૦૧

3419
Ms.  SIMARAN 

RAMESHBHAI TURI
41873638 20488918 18/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮
29-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT
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3420
Mr.  KISHORKUMAR 

RAJABHAI CHAUDHARY
56151938 20034003 20/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , સફજેર નજીક, 

રહિંભતનગય, જી.સાફયકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

3421
Mr.  CHIRAGKUMAR 

AMRUTJI THAKOR
18529710 20143550 18/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, 

નલધાભાંદીય હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, 
ારનપયુ (જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , યેડ ગ્રાઉન્ડ, નલધાભાંદીય 
હાઇસ્કુરની ફાજુભાાં, ારનપયુ 
(જી.ફનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

3422
Mr.  VIGNESHBHAI 

UTTAMBHAI JADAV
58942515 20284574 10/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3423
Ms.  ANITABEN 

VIRABHAI BHEDA
17862823 20600485 17/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

3424
Mr.  MAHENDRASINH 

BHUPATSINH VADHER
67327047 20375004 21/01/2022

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ 
તારીભ ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
25-01-2022

TIME: 08-00

શ્રી યાષ્ટ્રલીય છેરબાઇ દલે ોરીસ તારીભ 
ભહાનલધારમ , ચફરખા યોડ, જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

3425
Ms.  SABINA 

JAMILMIYA KADRI
63585640 20483299 14/01/2022

SRPF ગૃ-૧૨ , ગાાંધીનગય, સેકર્ય-ય૭, 

ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૨૮

3426
Mr.  ANKURBHAI 

RAMANBHAI GAMIT
81212315 20285184 11/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3427
Mr.  KULDIP 

VINODBHAI JAYPAL
15281536 20443300 17/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
3428

Mr.  VASUDEVSINH 

BALUBHA RATHOD
38621397 20441134 15/01/2022

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, 

અભયેરી-૩૬૫૬૦૧
22-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ હડે કલાર્ટય , ચિત્તર યોડ, અભયેરી-
૩૬૫૬૦૧

3429
Mr.  AJAYKUMAR 

JAGMALJI JASHALIYA
63305406 20106215 18/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3430
Ms.  BHOOMI 

PRAVINSINH VAGHELA
16103115 20616920 25/01/2022

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા 
જેરની ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - 
૩૬૦૦૦૧.

29-01-2022

TIME: 08-00

ભાઉન્રે્ડ ોરીસ ગ્રાઉન્ડ, , ોર્યા જેરની 
ાસે, યાજકોર્ ળહયે, યાજકોર્ - ૩૬૦૦૦૧.

3431
Mr.  BAHDURSINH 

ASHOKBHAI CHAVDA
68469291 20182699 19/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

24-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3432
Mr.  SURAJKUMAR 

JALAMSINGBHAI GAMIT
40531756 20297018 20/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

25-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

3433
Mr.  SANJAYBHAI 

RAGHUBHAI BHARWAD
99076381 20073547 21/01/2022

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે 
કલાર્ટય, નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, 
ભહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24-01-2022

TIME: 08-00

ોરીસ યેડ ગ્રાઉન્ડ , ોરીસ હડે કલાર્ટય, 

નસનલર હોસ્સ્ર્રની ફાજુભાાં, ભહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT

REJECT
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3434
Mr.  BALADEVKUMAR 

AMIRAMBHAI PANDYA
26368411 20111237 21/01/2022

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ 
સેન્ર્ય ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ 
ગજુયાત યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર 
યોડ, ાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22-01-2022

TIME: 08-00

યનુનલનસિર્ી સ્ોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , રયજલ્ર્ સેન્ર્ય 
ાસે, હભેિાંદ્ર આિામટ નોથટ ગજુયાત 
યનુનલનસિર્ી કેમ્સ, યાજભહર યોડ, ાર્ણ – 

૩૮૪૨૬૫

3435
Mr.  DIPAK LILARAM 

MULANI
74743559 20187447 22/01/2022

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , 
ખેડા કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

24-01-2022

TIME: 08-00

રયઝલટ ોરીસ સફ ઇન્સ્ેકર્યની કિેયી , ખેડા 
કેમ્, ખેડા. ોસ્ર્-યતનપયુ, ૩૮૭૫૭૦

3436
Mr.  VIJAYKUMAR 

ARVINDBHAI HADIYEL
41876544 10213355 21/01/2022

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે 
નાં.૮-એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬

28-01-2022

TIME: 08-00

SRPF ગૃ-૧૧ , લાલ, નેળનર હાઇલે નાં.૮-

એ, તા.કાભયેજ, જી.સયુત-૩૯૪૩૨૬


