
અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1

SEDHABHAI 

PRAGABHAI 

PRAJAPATI

45285502 10011395 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2

NIKUL 

MANSUKHBHAI 

JOGADIYA

98186676 10221633 09-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

3
MAYURDHVAJSINH 

UMEDSINH GOHIL
16962637 10226130 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

4
NIKULSINH 

SONSINH RATHOD
93194053 10084422 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

5
MIHIR PANKAJBHAI 

PATEL
44487797 10034433 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

6
SAHDEVSINH 

DILIPSINH SOLANKI
59108022 10084693 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

7
RAJPALSINH 

DILIPSOMH BORANA
10045136 10066345 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

8
AKALAVIKUMARI 

POPATLAL VANZARA
52567493 10330728 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

9
DHARMESH 

GAGJIBHAI  MIR 
38221607 10215900 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

10
RAJKUMAR 

NATVARLAL JATVA
31022610 10152681 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11
PIYUSH KANTILAL 

LUNAGARIA 
37488712 10227357 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

12
SURESH MANUBHAI 

CHARAN 
69324610 10106915 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

પો.સ.ઇ. કેડરની શારીરીક ક્ષમતા કસોટી માટેની તારીખોમા ંફેરફાર કરવા માટે આવેલ અરજીઓની વવગત 

ખાસ નોંધઃ (૧) જે ઉમેદવારોની તારીખ બદલવામા ંઆવેલ છે તે ઉમેદવારોએ જ નો કોલલેટર લઇને જ 

       શારીરીક કસોટીમા ંહાજર રહવેાન  ંરહશેે, નવો કોલલેટર ઇશ્ય  કરવામા ંઆવશે નહી. 
(ર) કોલમ નબંરઃ ૭ મા ંજણાવેલ નવી પરીક્ષાની તારીખ/સમયે અને કોલમ નબંરઃ ૮ મા ંજણાવેલ નવા પરીક્ષા સ્થળે હાજર રહવેાન  ંરહશેે.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

13
HARDIPSINH 

AJITSINH PARMAR
12074698 10279111 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14
AKANKSHA 

VIJAYSINH SOLANKI 
63659275 10438075 21-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

15

ANANDKUMAR 

MANOJKUMAR 

MAURYA 

26646770 10028521 04-12-2021
પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

16

VISHALBHAI 

JASVANTBHAI 

BAMBHANIYA

91515693 10268435 03-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

17
AXAY 

VIJAYBAHADUR PASI
73121582 10110546 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

18
MOHITKUMAR 

BHIMSINH PATEL
14806717 10106552 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
06/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

19
RAJUBHAI 

MANGALBHAI DAMOR
70168460 10135547 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

20
VIJAY SUBHASHBHAI 

PAWAR 
50665365 10121219 15-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
06/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

21
UNNAT DIVYESHBHAI 

GAVIT
98114358 10200594 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

22

JAYRAJSINH 

GHANSHYAMBHAI 

SOLANKI 

86589265 10276300 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

23
RAHUL KIRITBHAI 

PRAJAPATI
74906150 10034094 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

24
RAVINDRAKUMAR 

VIJAYBHAI PARMAR
51323090 10165954 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

25

ANKITKUMAR 

NARESHBHAI 

CHAUDHARI

23385238 10162877 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

26

CHANDRESHKUMAR 

MAHENDRABHAI 

JOSHI

98832419 10244118 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

27
CHAMPAKBHAI 

BHIMJIBHAI CHAUHAN
80858032 10316127 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

28
NEHAL MEGHAJIBHAI 

DENGADA
17311713 10440669 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

29
KRISHNARAJSINH 

RANJITSINH RATHOD 
48519464 10058598 07-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

30

HARPALSINH 

GHANSHYAMSINH 

CHAUHAN 

26002489 10223776 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

31

JAYDEEPSINH 

RAJENDRASINH 

RATHOD 

81245738 10226615 13-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

32

AJASINH 

KRUSHNASINH 

SARVAIYA 

86228607 10224574 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

33
KULDEEPSINH 

BHIKHUBHA JADEJA 
26543348 10227624 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

34
MAHENDRASINH 

JODHAJI SENGAL
94645010 10004958 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

35
BHAVESHKUMAR 

RAIJIBHAI PARMAR 
72072657 10135047 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

36
BHAVESH 

DEVSHIBHAI RATHOD 
86279649 10297211 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

37
KRIPALSINH 

VAKHATSINH SOLANKI 
44363944 10173786 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

38
RAHUL MAVJIBHAI 

BALASARA 
98293112 10226760 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

39
SANJAJI AMRUTJI 

THAKOR 
52270754 10080949 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

40
RAHULKUMAR 

VAJESINH PARMAR
61729849 10133400 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

41
ANILKUMAR 

RAMJIBHAI CHAUHAN 
98923443 10087755 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

42
GAUTAMBHAI 

SALAMBHAI RAVAL
41039940 10108448 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

43
RONAK HARESHBHAI 

PAREL
82688097 10122884 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦

44
JAYRAMBHAI 

RAMANBHAI BARIA
23423703 10108146 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

45

BHARGAV 

PURUSHOTTAMBHAI 

VYAS

60008800 10251911 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
46

VISHAL SAILESHBHAI 

JOSHI
64654846 10307077 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

47

RAVI 

PARSHOTAMBHAI 

NAGRA

11295780 10279260 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

48

LAVKUMAR 

DASHARATBHAI 

MADHAR 

98123204 10275946 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

49

POONAM 

RAMESHBHAI 

KARANGIYA 

67358554 10409486 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

50
RAHUL DEELIPBHAI 

BHEDA 
97961536 10039272 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

51
LAKHMIRBHAI 

RAMABHAI RABARI
62430127 10270530 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

52
JIGNESHBHAI 

BIJIYABHAI HATHILA 
17395496 10134862 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

53
PIYUSH DILIPBHAI 

PARMAR 
63239569 10160409 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

54
AKSHAY BHARATBHAI 

ASODIYA 
87545000 10039062 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

55
JAYKARANDAN 

SETANDAN GADHAVI
22590053 10010674 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

56
LAKHAMANBHAI 

HIMMTBHAI  BARAIYA 
52061179 10301476 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

57

JAYRAJSINH 

BHOPALSINH 

CHAUHAN 

87032512 10002344 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

58
SHAHILKUMAR 

BHURABHAI PARMAR
29204761 10137395 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

59
ANIL JITENDRABHAI 

YADAV
45095599 10033554 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

60
ROHIT JAGJIVANBHAI 

RATHOD
63826338 10268559 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

61
MOHAMMADSHOAEB 

ABDULRAJAK SHEIKH
15086284 10143220 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

62
VARUNKUMAR 

VIKRAMBHAI RATHOD
84270822 10013101 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

63

BHAIVIKKUMAR 

NATVARBHAI 

PRAJAPATI

73504053 10059410 08-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

11/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

64
ARVINDBHAI 

VAGHABHAI RABARI
67612019 10042360 16-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

65

PRATIKKUMAR 

SHAILENDRASINH 

RATHOD

41596073 10106712 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

66
RASIKBHAI 

MANSUKHBHAI SHEKH
82427837 10271985 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

67
RAHULKUMAR 

CHANDRAKANT BARIA
56371668 10107965 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

68
VANRAJKUMAR 

BHURABHAI SANGADA
84461247 10135087 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

69

SACHINKUMAR 

MAHENDRABHAI 

PARMAR

40369864 10106848 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

70

KISHAN 

BALVANTSINH 

MAKWANA

75631663 10004492 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

71
DIVYESH BHALUBHAI 

CHAVDA
70614412 10215054 03-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

72
GOVINDSINH 

SAMANTSINH PAGI
64234653 10057755 07-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
73

NIHARIKA 

BHIKHUBHAI JADAV
32919432 10323060 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

74
HINABEN KHODABHAI 

KANZARIYA
91293461 10408912 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

75
KAILASHBEN 

DALABHAI CHAVDA
73195720 10408774 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

76

BHARATBHAI 

THOBHANBHAI 

BHAMMAR

98757748 10242759 04-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

77
ISHWAR VINUBHAI 

GUJARATI
74521558 10241268 03-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

78

ALPESHKUMAR 

MANJIBHAI 

CHAUDHARY

67901695 10010798 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

79
JAY PRAIVINBHAI 

PARMAR
31170397 10133260 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

80
SUNILKUMAR 

BABUBHAI PATEL
87091533 10106575 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
06/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

81
DHANRAJSINH 

AMARSINH ZALA
78952329 10133403 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

82
KALPESHKUMAR 

LAKHABHAI ZINZALA
70269646 10311130 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
03/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

83

SEJALKUMARI 

MUKESHABHAI 

KHARADI

36221346 10370241 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

84

HITANSU 

SATISCHANDRA 

CHAUHAN

89334203 10000040 03-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

85
RAVI PRAVINBHAI 

SANKHAD
68895397 10216055 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

86

HARSHADKUMAR 

KAMLESHABHAI 

DAMOR

67505313 10133234 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

87
JAYDIP LALJIBHAI 

GODAVARIYA
56478445 10269912 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

88
SHITALBEN 

DHIRABHAI GOYAL
30816716 10408720 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

89
PRASHANT 

RAJESHBHAI MEWADA
75895527 10296775 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

90

DAKSHESHKUMAR 

JASHVANT BHAI 

PARMAR 

71292184 10134117 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

91
MAHIPALKUMAR 

DOLATSINH BARIA 
49914861 10106951 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
11/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

92

PARSHKUMAR 

JAYNTIBHAI 

CHAUDHARI 

60026322 10013006 14-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

93
POOJABEN 

PRAVINBHAI KURIYA 
36976656 10408703 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

94

PAYALBEN 

GHANSHYAMBHAI 

MER 

11887581 10407956 03-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

95
KARUNABAHEN 

BABUBHAI VEGADA 
46988239 10408038 03-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

96

ANJALIBEN 

HASMUKHABHAI 

VANANI 

34974122 10408575 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

97

POONAMBAHEN 

KARAMASHIBHAI 

VANANI 

19956407 10408956 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

98
ANKITBHAI MAJUBHAI 

DAMOR 
62896106 10133361 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

04/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

99

RONAK KUMAR 

VINODBHAI 

PRAJAPATI 

12946561 10081778 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

100
ALPESHKUMAR 

SUNILBHAI PADHIYAR
29826585 10162876 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

101

GOVINDBHAI 

RAKESHBHAI 

GADHAVI 

96744409 10107783 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
11/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

102

RIDDHI 

KALPESHKUMAR 

PATEL 

68940631 10370981 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

103
JAYDEEPBHAI 

RAMABHAI KHANT
46587135 10136062 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

104
JALPABEN HIRABHAI 

PATEL
77952200 10378602 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

105
SONALBEN 

SOMABHAI PATEL 
64399941 10382613 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

106
POOJA RAMESHBHAI 

RATHOD 
96130295 10408557 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

107
KHYATIBEN 

PRAVINBHAI MANDANI 
14978810 10416258 09-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

108
TUSHARKUMAR 

MUKESHBHAI MACHHI
66654262 10107219 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

109

NIRVABHAI 

KARAMSHIBHAI  

JIDIYA 

60769142 10269052 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

110

RAJDEEPSINH 

RAGHUVEERSINH 

ZALA

66628579 10057811 07-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

111

DHARMRAJSHINH 

GUNANTSINH 

SISODIYA 

74687044 10135336 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

112

SHRADHDHA 

MANSHUKHBHAI 

SOLANKI 

12549374 10323933 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

113

VIJAYKUMAR 

RAMESHBHAI 

BAMANIYA

57601550 10135758 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

114

DIPAKBHAI 

PRAKASHBHAI 

PADARIYA 

78739616 10135528 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

115

DHAVAL 

PRUBHYUMANSINH 

CHAUHAN

74990092 10055617 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

116
KEYUR KIRANBHAI 

BHATT
44122400 10106880 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

117
JIGNESH DIPAKBHAI 

CHAUHAN
33145545 10035678 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

118
AJAYKUMAR 

SOMSINH BARIA 
36865560 10134634 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

119
ROHITKUMAR 

BHOJABHAI BEGADIYA 
39811352 10106847 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

120
PREMKUMAR 

BHARATSINH PARMAR 
28605870 10133405 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

121
ROHITKUMAR 

DILIPSINH TALAR 
19585786 10107269 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

122

PRAKASHKUMAR 

PARSINHBHAI 

RATHAVA 

39738259 10181951 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

123
MEETKUMAR 

PIYUSHBHAI MAHETA 
82671707 10242706 04-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
124

SAMIR SATTARBHAI 

LAKHANI 
12168396 10214986 03-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

125
SIDDHARAJSINH 

KIRITSINH PARMAR 
21991748 10106864 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

126
NITEENBHAI 

RAJESHBHAI TAVIYAD
98089909 10134896 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

127
BHARGAVKUMAR 

RAMSINGBHAI DAMOR 
56967395 10106903 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

128
PIYUSHBHAI 

ANUPSINH RAVAT
38128406 10106691 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

129
KISHORSINH 

BHARATSINH DAMOR 
69414475 10106705 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

130
AJITKUMAR 

VINESHKUMAR BARIA
15640234 10107138 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

131
PRAGNESH 

MOHANSINH PATEL 
35813134 10106614 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
07/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

132

RITESHBHAI 

SURAPSHINGBHAI 

RATHAVA 

33554461 10106960 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

133
ANANDKUMAR 

INDUBHAI RATHAVA 
42476391 10133332 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

134
SURESHBHAI 

RAMANBHAI RATHAVA 
97339966 10133431 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

135
BHAVESHBHAI 

RAJESHBHAI BHEDI 
34499901 10136074 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

136
MAYUR BHUPATBHAI 

KISHOR`
92091621 10216072 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

137
HARSHVARDHANSINH 

MANISHBHAI RAVAT 
11071244 10295368 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

138
RAVINA BHOLABHAI 

SHISHA 
87732614 10409096 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

139
Mr.  KIRIT VIRJIBHAI 

RATHOD
97918380 10215444 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

140
Mr.  AMITKUMAR 

RAJUBHAI SANKALIYA
13217103 10216041 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

141
Mr.  RASIK 

DHANABHAI MALAKIYA
47993359 10215228 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

142
Mr.  AMIT NITINBHAI 

VAGHELA
34550913 10216040 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

143
Mr.  PRADIPSINH 

ADARSINH KHANT
90761522 10134446 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

144
Mr.  RAVI MANGILAL 

VANZARA
94170012 10028944 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

145
Mr.  SAGAR 

GANESHBHAI ZADIKAR
89843193 10030695 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

146
Mr.  KETAN 

KIRANBHAI PRAJAPATI
94550763 10027059 03-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

147 Mr.  PUNIT  ACHARYA 58309100 10217359 06-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

148
Mr.  BRIJBHAN 

SHRINANHKU YADAV
64710776 10106511 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
06/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

149

Mr.  DHAVALKUMAR 

RAMJIBHAI 

CHAUDHARI

75962349 10062066 09-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
150

Mr.  JAGDISHKUMAR 

ARVINDBHAI SUTHAR
57282337 10003776 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

151
Mr.  NITINKUMAR 

PARBATBHAI DODIYA
34234619 10268247 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

152
Mr.  RITESHKUMAR 

JAYESHBHAI PATEL
99380666 10164622 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
153

Mr.  SHAKTIKUMAR 

NAZABHAI KHATANA
62446268 10217954 07-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

154
Mr.  YUVRAJ AJITBHAI 

BARAD
33381632 10028484 04-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

155
Mr.  VASIMKHAN 

AIYUBKHAN GHASURA
22421915 10014303 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

156
Mr.  SMITKUMAR 

BABULAL PATEL
14913203 10081125 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

157
Mr.  SHAILESHKUMAR 

SANTIRAM DESHANI
17894021 10220513 08-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

158

Mr.  SUNNY 

PRADHUMANBHAI 

TIWARI

13581910 10029747 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

159
Mr.  ANILKUMAR 

ODHARJI PARMAR
54218115 10006167 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

160

Mr.  SUBODHKUMAR 

NARENDRAKUMAR 

SHARMA

27530485 10027396 03-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

161

Mr.  SHRVANSINH 

GORAKHSINH 

VAGHELA

63803721 10065551 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
162

Mr.  RAJ RAMESHBHAI 

VADAR
14001975 10295460 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

163
Mr.  VIPULJI GABHAJI 

THAKOR
20787727 10057150 06-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

164
Ms.  ANJALIBEN 

SAMUBHAI BILWAL
24004375 10370212 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

165

Mr.  NASIR 

MAHMADBHAI 

MATHAKIYA

80281513 10280015 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

166
Mr.  NAYANKUMAR 

JENTILAL TILAVAT
19695320 10295473 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

167
Mr.  MEHULKUMAR 

BHARATBHAI PATANI
18325519 10124961 18-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

168
Mr.  CHETANKUMAR 

TEJABHAI CHAUDHARI
81481854 10090082 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
169

Mr.  SHAILESHBHAI 

BHURABHAI SOLANKI
48006753 10002626 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

170

Mr.  RAJDIPSINH 

BAHADURSINH 

PARMAR

53502237 10279755 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

171

Mr.  

KANVALJITKUMAR 

GULABBHAI 

CHAUDHARI

21018120 10166287 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 
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172

Mr.  JIGARBHAI 

GIRISHBHAI 

CHAUDHARI

99830868 10160772 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

173
Mr.  DARSHANKUMAR 

SHAMJIBHAI SOLANKI
26651101 10223179 10-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

174

Mr.  JAYPALSINH 

RAJENDRASINH 

KUMPAVAT

30902499 10029433 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

175

Mr.  SURJITSINH 

RAJENDRASINH 

RATHOD

30861511 10057457 06-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

176
Mr.  MEHULSINH 

RANJITSINH CHAUHAN
10738259 10055428 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
177

Mrs. PRIYANKABEN 

NARSINHBHAI PATEL
57038340 10357206 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

178
Mr.  SUDHIRKUMAR 

JAGATVEER SAXENA
49929654 10038904 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

179

Mr.  JYOTISHKUMAR 

HASMUKHBHAI 

CHAUDHARI

92820271 10162207 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

180

Mr.  RAHUL 

DEEPAKKUMAR 

GAJJAR

17566281 10118357 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

181
Mr.  RAHULKUMAR 

JAYSINH MEDA
88148150 10135013 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

182

Mr.  RAVIKUMAR 

SUKHJEETSINGH 

BHADAURIA

83327132 10115074 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
06/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

183
Mr.  ANKITKUMAR 

RAMJIBHAI SALVI
89592248 10040281 14-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

184

Mr.  DIPAKBHAI 

LAKHMANBHAI 

MAKWANA

67521411 10268943 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

185
Mr.  PUNITKUMAR 

KANTIBHAI RATHOD
49813998 10269803 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

186
Mr.  VIMALKUMAR 

LIMBABHAI PARMAR
13794106 10069482 15-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

187
Mr.  BHAVINKUMAR 

VINUBHAI PARMAR
68776867 10129906 22-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
07/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

188
Mr.  MAYURSINH 

MAGANBHAI JADAV
80078512 10274686 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

189
Mr.  ANAND 

JAYANTBHAI JOSHI
62916888 10268994 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

190

Ms.  DIVYA 

LAXMANBHAI 

CHAUDHARY

45442312 10424708 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

191
Mr.  KISHANKUMAR 

BHIKHALAL PARMAR
17265856 10279330 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

192

Mr.  KALPESHKUMAR 

VAGHABHAI 

PADHIYAR

30115943 10009436 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

193
Mr.  VISHAL 

RAMESHBHAI PARMAR
86040866 10242327 04-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

194

Mr.  

MOHAMMADSHAHID 

ALLARAKHA SHAIKH

91446238 10118218 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

195
Mr.  JAGDISHBHAI 

MULJIBHAI MAYATRA
12606385 10301850 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

196

Mr.  RAJ 

DHIRAJKUMAR 

SUTARIA

22182535 10056097 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
197

Mr.  KAUSHIKKUMAR 

VIRABHAI JOSHI
39004924 10005010 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

198

Mr.  

MOHAMMADSADIK 

SABIRHUSEN MOMIN

55711168 10028049 04-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

199
Ms.  HERIKA 

KIRANBHAI VANIYA
34843806 10325450 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

200
Mr.  KIRPALSINH 

JASUBHA GOHIL
81424108 10245699 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

201
Mr.  RAJNIKANT 

MANUBHAI DHUSA
44475929 10026374 24-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

202

Mr.  HARDIK 

JASHAVANTLAL 

HINGU

62301378 10092118 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

203

Ms.  KHUSHBUBEN 

RAMJIBHAI 

CHAUDHARY

77658070 10322951 03-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

204

Ms.  ARUNA 

PRAVINBHAI 

KANAJREEYA

91809225 10418158 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

205
Mr.  VANRAJSINH 

AMARSINH VAGHELA
63929118 10027397 03-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

206
Mr.  PANKAJ 

JOITARAM DANTANI
27939175 10065711 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

207

Mr.  MARMIK 

HARESHBHAI 

DANIDHARIYA

64534494 10165491 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

208
Ms.  GAYATRI 

JAGDISHBHAI VASAVA
16249949 10372965 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

209
Mr.  ASHOKBHAI 

GAJABHAI CHAUDHARI
45154922 10093656 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

210

Mr.  PANKAJBHAI 

RANCHHODBHAI 

CHAUHAN

94052997 10114109 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
11/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

211
Mr.  ANIL VEJA BHAI 

ODEDARA
53983776 10257100 16-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

212

Ms.  

BHOOMIKAKUMARI 

HARISHBHAI ZALA

43221761 10335166 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

213
Mr.  RONAKKUMAR 

KANUBHAI GOHIL
50234254 10089740 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

214
Mr.  VISHALKUMAR 

JASHUBHAI BHOI
17693333 10135628 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

215
Mr.  SANJAYBHAI 

MANGABHAI PARMAR
59130832 10081271 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

216

Mr.  PRAFULLBHAI 

HARENDRASINH 

VASAVA

55043156 10160839 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

217
Ms.  SINGABHAI 

BHAGORA PINKUBEN
48300875 10351747 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

218
Mr.  MEHULBHAI 

RATNABHAI DABHI
45910746 10302361 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

219
Mr.  NIRMAL DINESH 

BHAI PANSURIYA
73432495 10164155 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

220
Mr.  PRATIK 

DIPESHKUMAR SONI
99914687 10027178 03-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

221
Mr.  KAVANKUMAR 

DINESHBHAI BHIMANI
70829056 10308856 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

222
Mr.  DARSHAN 

GAUTAMBHAI AMIN
98021971 10118252 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

223
Mr.  MANISH KUMAR 

GANPATBHAI BALAT
61904002 10030227 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

224
Mr.  PARESH 

AJAMALBHAI DESAI
96132930 10032607 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

225

Mr.  LAXMANBHAI 

KHEMABHAI 

PRAJAPATI

70566991 10000315 03-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

226
Mr.  ANKUSH 

SHAMJIBHAI PARMAR
88874120 10124333 17-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

227

Mr.  KETAN 

SHIVRAMBHAI 

PARMAR

58752554 10034493 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

228

Mr.  HARSHIL 

BIPINCHANDRA 

THAKAR

74828809 10028355 04-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

229
Mr.  VASU KALIDAS 

KANERIYA
45453846 10215126 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

230
Mr.  RAVIRAJSINH 

NIRMALSINH ZALA
86427413 10278882 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

231

Mr.  DEVENDRASINH 

MAHOBATSINH 

PARMAR

92930893 10060662 09-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

232
Mr.  MANOJKUMAR 

ARVINDBHAI BARIA
69758347 10106954 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

233
Mr.  JAYVIRSINH 

FULSINH SISODIYA
46063191 10136763 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

234

Ms.  DRASHTI 

HARSHADBHAI 

BHUCHHADA

77090509 10408761 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

235

Mr.  HARESHBHAI 

GOKLABHAI 

CHAUDHARY

48153917 10001106 04-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

236

Mr.  DEEP 

RASHMINBHAI 

PITHADIYA

22846277 10217198 06-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

237
Mr.  RAMSINH 

MANOHARSINH ZALA
92152074 10138041 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

238
Mr.  KALPESHKUMAR 

MANSING PAGI
95157816 10134415 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

239

Mr.  AJAYPALSINH 

HARICHANDRASINH 

VIRPURA

71362661 10133385 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

240
Mr.  JASPALSINH 

JAYDIPSINH BARODA
81531138 10133418 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

241
Mr.  SHUBHAMKUMAR 

SHASHIKANT DARJI
97511219 10107393 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

242

Mr.  RAHULBHAI 

CHHAGANBHAI 

BAMBHANIYA

95121865 10245406 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
243

Mr.  AJAYKUMAR 

VAJESINH THAKOR
52784183 10026563 24-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

244

Mr.  NIKUNJ 

ARAVINDBHAI 

ASODARIYA

44710420 10251132 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

245
Mr.  SHIVRAJSINH 

SURUBHA ZALA
82735122 10450205 27-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

246
Mr.  SATISHKUMAR 

KANTIBHAI PRAJAPATI
82874854 10031553 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

247
Mr.  MALDEVSINH 

VIKRAMSINH GOHIL
52985907 10308671 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

248
Mr.  RAHUL KUMAR 

MULJIBHAI PARMAR
55734594 10246282 08-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

249
Mr.  SHAILESH 

MANABHAI PARMAR
98593271 10248298 09-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

250
Mr.  KULDIPSINH 

BHUPATSANG RAHOL
68688999 10035615 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

251

Mr.  AKSHAYKUMAR 

BHARATBHAI 

PRAJAPATI

66970937 10093014 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

252

Ms.  KINJAL 

MAHENDRABHAI 

MAKWANA

13344815 10330086 08-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

253
Mr.  MANISHBHAI 

VIRAMBHAI DESAI
83233867 10084737 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

254

Ms.  HETALBEN 

BHARATBHAI 

KAMEJALIYA

91879673 10423178 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

255
Ms.  RINABEN 

JENTIBHAI LADHAVA
44766442 10426387 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

256
Ms.  RIDDHI 

JETHABHAI CHOPDA
51983923 10423900 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

257

Mr.  YUVRAJSINH 

JAYVIRSINH 

CHUDASAMA

41627376 10306804 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

258

Ms.  SNEHABEN 

MAHENDRABHAI 

BHATT

41819308 10411412 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

259
Mr.  RAHUL 

RAJESHBHAI MADNANI
77191482 10226857 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

260
Mr.  MAHENDRA 

DEVJIBHAI CHAVDA
86086543 10243522 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

261

Mr.  DARSHAN 

PRUTHIVISINH 

RATHOD

40010770 10058555 07-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

262

Mr.  KISHORBHAI 

CHAMANBHAI 

KANZARIYA

33872363 10278953 11-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

263
Mr.  AJAY 

RAMESHBHAI LAKUM
19863392 10279347 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

264
Mr.  SHANIBHAI 

SURESHBHAI RATOJA
14252859 10278602 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

265

Mr.  NIRMALSINH 

DIGVIJAYSINH 

PARMAR

78110108 10276792 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

266
Mr.  RAHUL 

RASIKBHAI RANA
83569752 10111063 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
11/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

267
Mr.  DILIP 

LAXMANBHAI SINDHAV
65584456 10218158 07-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

268
Mr.  RAGHU 

DEVUBHAI SAKHARA
64877921 10274381 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

269

Mr.  ASHWINKUMAR 

JITENDRAKUMAR 

DABHI

86649437 10088711 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

270

Mr.  AMITKUMAR 

AMRABHAI 

MANDODEEYA

21480821 10137117 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

271
Mr.  DHARAMKUMAR 

BHANABHAI ALGOTAR
21083798 10031433 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

272
Mr.  PRASHANTSINH 

VIRENDRASINH GOHIL
29808706 10310462 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

273
Mr.  KANJI HARJIBHAI 

PIPALIYA
20966304 10226852 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

274

Mr.  GAMBHIRBHAI 

SHAMBHUBHAI 

PARMAR

99775057 10307267 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

275
Mr.  MINESHSINH 

KIRITSINH CHAVDA
97489402 10111134 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

276

Mr.  SUNILKUMAR 

GANPATBHAI 

PATELIYA

43282525 10136011 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

277
Mr.  SANDEEPKUMAR 

MANHARBHAI BARIA
78149154 10134843 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

278

Mr.  JAYDEVSINH 

JASHVANTSINH 

CHAUHAN

62162633 10109169 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

279

Mr.  BHAVINKUMAR 

PRAVINSINH 

CHAUHAN

68585016 10106620 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

280
Mr.  JIGNESH 

CHIMANLAL PARMAR
34109540 10019435 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

281

Mr.  

PRASHANTKUMAR 

JAYANTIBHAI RAJGOR

42865523 10081983 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
282

Mr.  DALABHAI 

HIRABHAI DAMOR
29588301 10007962 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

283
Ms.  JYOTSNABEN 

HIRABHAI BHARWAD
12440202 10370974 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

284

Mr.  BHAMARSINH 

DASHRATHSINH 

SOLANKI

13717006 10056338 06-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

09/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

285
Mr.  NAYAN NARAN 

BHAI SUTHAR
62111759 10056084 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

286 Mr.  ASHISH  TAVIYAD 65438800 10134611 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

287

Mr.  DARGHABHAI 

LAKSHMANBHAI 

CHEHUR

86957414 10050957 22-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

288
Mr.  RAMBHAI 

PITHABHAI BHATU
60043289 10242945 04-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

289
Mr.  ANKITBHAI 

NILESHBHAI PATEL
83502744 10198685 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

290
Mr.  LALABHAI 

MEGHABHAI DABHI
33886868 10278984 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

291
Mr.  CHHANAJI 

BHIKHAJI THAKOR
57701396 10073525 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

292
Mr.  AJAYKUMAR 

RAMESHBHAI ROHIT
83887279 10160620 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

293
Mr.  VIJAY NATHABHAI 

KODIYATAR
53459686 10295897 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

294

Mr.  VIPULBHAI 

KALABHAI 

CHAUDHARY

16690777 10000286 03-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

295
Mr.  ASHISHKUMAR 

AMRATLAL YADAV
58311530 10133374 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

296
Mr.  JITENDRA SINGH 

SURAJ SINGH RAVAT
29611119 10027550 03-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

297
Mr.  MILAN JENTIBHAI 

PARAMAR
54256608 10295335 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

298

Ms.  MEGHA 

ASHOKKUMAR 

VAGHELA

15197017 10322739 03-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

299
Mr.  PARTH 

PRAKASHBHAI DESAI
86587837 10160240 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

300

Ms.  KAJALBEN 

BHARMALBHAI 

CHAUDHARY

35523062 10323171 03-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮ REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

301
Mr.  SHAILENDRASINH 

VANRAJSINH RATHOD
16286622 10133456 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

302

Mr.  VISHVAJITSINH 

BHARATSINH 

SISODIYA

69104410 10027174 03-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

303

Ms.  MUSKAN BEN 

SHAILESH BHAI 

RATHOD

90190628 10407882 03-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

304
Mr.  KAMLESHKUMAR 

KHODSINH RATHOD
48898683 10106989 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

305
Mr.  KALPESHKUMAR 

VINODBHAI BARIA
76071576 10106987 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

306

Mr.  NIKUNJKUMAR 

HASMUKHBHAI 

SATHVARA

69233989 10054635 03-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

06/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

307

Mr.  BHAUMIKKUMAR 

DHARMENDRASINH 

BAMANIYA

49174596 10106535 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
06/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

308

Mr.  JAYPALSINH 

GAMBHIRSINH 

PARMAR

13877340 10269532 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

309
Mrs. DRASHTI ATUL 

KUMAR JAYSWAL
10346791 10323549 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

310

Mr.  UTTAMKUMAR 

HARSHADBHAI 

ZOLAPURA

90338512 10268995 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

311
Mr.  SHEHZAD ILYAS 

RASHIDBHAI
60827501 10106687 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

312

Ms.  HETALBEN 

ARVINDBHAI 

BHALGAMA

15648195 10408136 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

313

Mr.  URURAJSINH 

DIGVIJAYSINH 

CHAUHAN

89165682 10134270 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

314
Mr.  BHAVESHKUMAR 

RAJESHBHAI PAREKH
92329652 10134512 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

315
Mr.  YASH DEVJIBHAI 

PATEL
54884838 10000999 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

316

Mr.  RAVI 

LAKHMANBHAI 

NANDANIYA

94284607 10297069 04-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

317
Mr.  JANAKKUMAR 

ASHOKBHAI SOJITRA
98786431 10242814 04-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

318
Mr.  KRISHNARAJSINH 

MAHIPALSINH ZALA
50747639 10161892 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

319
Mr.  ROHITSINH 

PRATAPBHAI SOLANKI
45209176 10296250 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

320
Mr.  URVISH 

ASHOKBHAI DHOKIYA
44310404 10216205 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

321

Mr.  ANIL 

VASUDEVBHAI 

KANZARIYA

40286920 10269484 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

322
Mr.  PARTH 

DALPATBHAI PATEL
99027880 10000766 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

323
Mr.  AJAYKUMAR 

GULABSINH BARIA
54437755 10133916 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

324

Mr.  PARTH 

JITENDRAKUMAR 

THAKOR

93627987 10028338 04-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

325
Mr.  JAYPAL RAJABHAI 

MAKAVANA
53342715 10269545 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

326

Mr.  DEEPKUMAR 

YOGESHBHAI 

LAKHATARIYA

27215347 10269507 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

327

Mr.  YASH 

ARPITKUMAR 

SATHAWARA

50197195 10081584 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

328
Mr.  HITESHKUMAR 

NAVGHANJI THAKOR
49609977 10082063 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

329
Mr.  KIRANKUMAR 

BHULABHAI PARMAR
39806928 10134411 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

330

Mr.  

DEVENDRAKUMAR 

ARVINDBHAI GOHIL

28649032 10107155 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

331
Mr.  ANILKUMAR 

BHAYABHAI VASRA
41499085 10241962 04-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
332

Mr.  HARESHBHAI 

KUKABHAI HANDA
37132406 10286197 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

333

Mr.  YASH 

NARENDRAKUMAR 

SHAH

33472280 10029490 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

334
Mr.  VIVEK 

ANILKUMAR VANIA
65942881 10029342 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

335
Mr.  AMITKUMAR 

VIJAYBHAI LOKHANDE
63996652 10162143 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

336
Mr.  SABBIRMIYA 

MAHEBUBMIYA SIPAI
51157860 10082889 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

337

Mr.  AMITKUMAR 

NAVGANBHAI 

BHARVAD

69965041 10108561 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

338
Ms.  PRATIXA 

KARASHANBHAI ZALA
80181750 10410558 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

339
Ms.  HINABEN 

ARVINDBHAI VAGHELA
34940060 10325920 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

340
Mr.  DHRUV 

RAMESHBHAI VAKANI
46836864 10243842 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

341
Mr.  HARDIK 

ARJANBHAI MAKWANA
89073718 10243270 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

342

Mr.  SAGAR 

UMIYASHANKARBHAI 

DHANDHLYA

70405776 10243789 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

343
Ms.  PRIYA SATENDRA 

PAL SINGH SINGH
24398841 10409792 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

344

Mr.  VIJAY 

BHARATBHAI 

VAGHELA

65024018 10298383 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

345
Mr.  JANMEJAY 

JANAKKUMAR RAVAL
28338302 10082923 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

346
Mr.  NITISHKUMAR 

RAJESHBHAI YADAV
18512429 10029192 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

347

Mr.  MOINKHAN 

MAIYUDDINKHAN 

PATHAN

88189402 10135394 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

348
Mr.  UTAMSINH 

KIRTANBHAI BARIA
29582629 10109179 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

349

Mr.  MANISHKUMAR 

RAJESHBHAI 

CHAUHAN

29479124 10135266 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

350

Ms.  VARSHABEN 

RAMESHBHAI 

BHABHOR

32411302 10370210 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

351

Mr.  MEET KUMAR 

BHASKARBHAI 

PUROHIT

85123949 10189607 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

352
Mr.  SIDDHARAJ 

KARSHANBHAI GOHIL
93795317 10002946 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

353

Mr.  PRAKASHSINGH 

RANJEETSINGH 

PARMAR

93493104 10108287 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

354
Ms.  HEMANGINIBEN 

HIRABHAI PATEL
47341958 10370867 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

355
Ms.  NOOTANBEN 

NARENDRASINH RAJ
26057696 10371855 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

356
Mr.  RAHULBHAI 

PRAVINBHAI BARAIYA
92326479 10243247 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

357

Ms.  DIPIKABEN 

SUBHASHBHAI 

PARMAR

95331325 10410486 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

358

Mr.  

PRAJENDRAKUMAR 

JASVANTBHAI 

RATHOD

62200223 10135918 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

359
Ms.  LAXMIBEN 

PRABHATSINH BARIA
74385791 10371149 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

360

Mr.  JITENDRABHAI 

KAUSHIKBHAI 

ZINZUVADIYA

98849328 10109484 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

361
Ms.  HINA BEN 

GIRVATBHAI PARMAR
59722545 10370291 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

362
Mr.  KARTIKKUMAR 

GOVINDBHAI PATEL
57046009 10135270 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

363
Mr.  PARESHBHAI 

GANESHBHAI SHIYAL
72634899 10243658 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

364
Mrs. VAISHALIBEN 

KHUMANSINH PATEL
95220775 10371872 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

365

Mr.  KASHYAP 

JITENDRABHAI 

KANTHARIYA

80479281 10030275 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

366

Mr.  

PRADHYAMANSINH 

KANJIBHAI KHER

49691436 10217215 06-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

367
Ms.  KINJALBEN 

MANGALBHAI RATHOD
71861181 10372282 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

368
Mr.  DIPAKKUMAR 

RANGITBHAI RAVAL
11025490 10109834 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

369

Mrs. ANITA 

RAMESHBHAI 

GARASIYA

62392326 10415403 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

370
Mr.  UDAYBHAI 

DEVKUBHAI KAMLIYA
18206702 10245014 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

371

Mr.  

DHARMENDRAKUMAR 

RAMESHBHAI 

PATELIYA

31541592 10110518 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

372

Mr.  NAIMISHKUMAR 

MANGALUBHAI 

KHUMAN

59142437 10299044 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

373

Mr.  HIREN 

DINESHBHAI 

KHAKHADIYA

44927159 10299145 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

374
Mr.  SANDIP 

BHUPATBHAI YADAV
56963085 10244700 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
375

Mr.  JAYESHBHAI 

JERAMBHAI SOLANKI
53955620 10272535 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

376

Mr.  KAMLESHBHAI 

NARBHERAMBHAI 

RAJGOR

77697212 10003557 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

377
Mr.  MAYANK 

MOTIBHAI DESAI
32275166 10084387 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

378
Mrs. KAJALBEN 

MUKESHPURI GOSAI
29408696 10372309 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
379

Mr.  JIGARJI BHAVANJI 

MAKWANA
19427746 10003405 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

380
Mr.  ASHOKKUMAR 

BHIKHABHAI NADODA
71037059 10084819 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

381
Mr.  PRANAY 

GAJANAND SONAR
17327190 10030396 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

382
Mr.  BHAVESH 

PANCHABHAI SAMBAD
30998546 10246539 08-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

383
Mr.  VIJAYBHAI 

RAMSINHBHAI DESAI
47912788 10086633 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

384
Mr.  VIJAYKUMAR 

AJITBHAI THAKOR
82608315 10111887 08-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

385
Mr.  MAYURKUMAR 

JIVABHAI CHOPADA
70995516 10300422 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

386
Mr.  VIKRAMSINH 

KANUBHAI SODHA
68233680 10138264 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

387
Mr.  JAIMINSINH 

DILIPSINH VIHOL
67860757 10087038 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

388
Mr.  PRAVINSINH 

RANJITSINH RATHVA
15524538 10139187 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

389
Mr.  BHAVESHKUMAR 

DINESHBHAI CHAVDA
87359454 10004905 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

390
Mr.  ABDULBHAI 

HASANBHAI GOHIL
46944077 10032587 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

391

Mr.  GOPALJI 

DASHARATHAJI 

THAKOR

43444521 10086389 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

392

Mr.  NIRAJ 

MARKHIBHAI 

NANDANIYA

84210436 10273586 08-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

393
Mr.  PRAVINBHAI 

CHANDABHAI SOLANKI
39265222 10005189 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

394
Ms.  RINKALBEN 

RAJUBHAI RATHOD
23812043 10414706 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

395
Mr.  SHAKTISINH 

PRATAPSINH PARMAR
27917556 10220138 08-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

396
Mr.  KANTIBHAI 

HIRABHAI DAMOR
33385554 10138340 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

397

Mr.  GOPALSINH 

BALAVANTSINH 

SODHAPARMAR

63350779 10165919 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

398

Mr.  PRADIPKUMAR 

NOGHANBHAI 

CHAUHAN

46781749 10248208 09-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

399

Ms.  POOJABEN 

GHANSHYAMBHAI 

PATEL

32452767 10416096 09-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

400
Mr.  PARTH 

ASHWINKUMAR JANI
98911517 10112784 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
17/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

401

Mr.  PRATIK 

HIMMATBHAI 

BERADIYA

43532480 10220808 09-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

402
Ms.  PINKAL 

PRAVINBHAI DABHI
77750796 10378174 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
403

Mr.  DARSHAN 

ROHITBHAI CHAUHAN
46704679 10216000 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
404

NAYANKUMAR 

KANJIBHAI PARGHI
24589119 10285841 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

405
MANISHABEN 

BHARATSINH ZALA 
13092897 10334614 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

406

SACHIN 

YASHVANTBHAI 

SAHANE

24879011 10125798 18-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

407
DIVYANGSINH 

PRFULSINH SOLNKI
42504855 10134136 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

408
BHARAGAV KUMAR  

BABUBHAI BELDIYA 
63258572 10180039 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
409

VASUBHAI CHANDUJI 

THAKOR 
13353861 10002171 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

410
HARESHKUMAR  

GOVINDJI THAKOR 
26843414 10082892 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

411
JAYESHBHAI 

LAGDHIRBHAI DESAI 
38071523 10094039 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

412
SHIVARAJSINH 

PRABHATSINH ZALA  
36120126 10060729 09-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
413

MARGIBEN 

PRAVINBHAI PATEL 
89091530 10346600 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

414
    HITSH NATVARLAL 

PARMAR 
85586158 10094265 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

415
MOHSINHASAN 

AHEMADMIYA SHAIKH 
63136803 10086727 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

416
PRAVIN KUMAR 

SHIVNATH SINGH 
35806411 10450136 25-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

417
ROHITKUMAR 

KANUBHAI SOLANKI 
93994647 10081885 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

418
PARTH MANILAL 

BHARAVAD 
11343393 10107803 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

419
DHARABEN LALABHAI 

RATHOD 
93604704 10375263 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

420

PARTHPURI 

PRAKASHPURI 

GAUSWAMI

38101024 10011891 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

421
KAJALBEN PRAKASHA 

KUMAR GOSWAMI
27232654 10348087 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

422

HITESHGIRI 

RAMESHGIRI 

GOSWAMI

68709902 10040494 14-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

423
AXITA PRAHALADBHAI 

ANAVADIYA
13064748 10332984 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

424

VIJAYSINH 

GUNVANTSINH 

RAJPUT

42179302 10005355 08-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

425

NARPATSINH 

PRAVINSINH 

CHAUHAN

19701407 10012402 14-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

426
VIKRAM DHIRUBHAI 

GALATHARA
86248796 10218634 07-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

427
HETALBEN 

BHUPATBHAI MENIYA
63967180 10414835 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

428
KRUNALKUMAR 

JASVANTBHAI PATEL
20464664 1029933 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

429
SANJAY RAMJIBHAI 

PARMAR
55483315 10268737 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

430
AMRUTBHAI 

BALDEVBHAI KALIYA
17986937 10268437 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

431
SANDIP PRAVINBHAI 

JADAVA
96411488 10227305 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

432

SAHIDKHAN 

MUSTUFAKHAN 

PATHAN

33023439 10056798 06-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

09/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

433
KALPESH KUMAR 

RAMESHBHAI PAGI
44981138 10144022 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

434
PRAKASH KIRANBHAI 

KOSHTI
24031240 10233288 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

435

POOJABEN 

BHUPENDRABHAI 

CHAUDHARY

16803341 10380472 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

436

PARMAR 

DHARMAVIRSINH 

NARENDRASINH 

62103464 10109927 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

437
SANJAYKUMAR 

DAHYABHAI BAMANIYA
59080454 10110795 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

438

RITESHKUMAR 

RAJENDRAKUMAR 

PATEL 

16106019 10112275 08-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

439
HARSHKUMAR 

DINESHBHAI PATEL 
15207571 10133609 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

440

JIGANESHBHAI 

PRASHOTAMBHAI 

VARMORA 

78605464 10278852 11-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

441
DRUVIT 

KULDEEPSINH ZALA 
85133878 10241746 03-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

442

AMITKUMAR 

GOVINDBHAI 

SANGHANI 

83960827 10278781 11-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 

રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

443

MAULIK 

CHANDRAKANTBHAI 

KHATRI 

43934665 10083837 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

444
HINABEN 

KAMLESHGIRI GOSAI 
17016134 10372051 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

445
CHIRAJSINH 

KARANSINH CHAUHAN 
28613933 10000562 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

446

DARSHANKUMAR 

MAHENDRABHAI 

PATEL 

22196777 1.01E+08 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

447
PRADIPKUMAR 

ARVINDKUMAR BARIA 
30817477 10106803 03-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

448
MAHAVIRSINH 

KIRAVATSINH THAKOR 
55752411 10133558 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

449

VISHALKUMAR 

JAGDISHBHAI 

SOLANKI 

51671555 10012839 14-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

450

PRABHUDATTSINH 

PRAKASHINH 

SHISHODIYA 

27146899 10056678 06-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

451

Mr.  NIKHILKUMAR 

MAHENDRABHAI 

SOLANKI

22771839 10004845 08-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

452
Mr.  PARTHKUMAR 

BIPINBHAI CHAUHAN
40335805 10011577 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

453

Mr.  PUSHPARAJSINH 

RAMCHANDRASINH 

RANA

47588243 10279287 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

454

Ms.  DEVYANI 

PRADYUMANKUMAR 

DABHI

70878251 10407886 03-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

455
Mr.  KARAN 

MAHESHBHAI PATNI
78701393 10030288 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

456
Mr.  NANDRAJ 

KALUBHAI PADVA
91213013 10308917 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

457

Mr.  ASHVINBHAI 

CHELABHAI 

PRAJAPATI

53896614 10010310 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

458

Ms.  RUTVI 

GIRISHBHAI 

LIMBASIYA

83591346 10323322 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

459

Mr.  VISHNUBHAI 

RAMESHBHAI 

BAVALIYA

31196910 10293054 23-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

460

Mr.  VIKRAMBHAI 

BHURABHAI 

CHAUDHARI

81824266 10002423 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

461
Mr.  CHETESHKUMAR 

MANILAL PATEL
65252640 10081725 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

462

Mr.  DINESHKUMAR 

NANJIBHAI 

CHAUDHARY

42244392 10013066 14-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

463

Mr.  KAMALESHBHAI 

DUNGARAJI 

CHAUDHARY

36636772 10006943 09-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

464

Mr.  RAHUL 

BAHADURSINH 

SISODIYA

23351119 10139688 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

465
Mrs. PINKIBAHEN 

JUVANSINH ZALA
89423275 10375779 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

466
Mr.  VIPULKUMAR 

SHIVRAMBHAI JOSHI
74104852 10040543 14-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

467
Mr.  CHIRAGBHAI 

BALADEVBHAI JOSHI
54290639 10009466 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

468

Mr.  MEHULKUMAR 

JITENDRABHAI 

RATHOD

69960904 10114119 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
06/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

469
Mr.  MUKESHBHAI 

VAGHJIBHAI DABHI
22473833 10299362 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

470

Mr.  PRIYANKKUMAR 

KIRANBHAI 

CHAUDHARI

26085672 10160712 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

471
Mr.  HARPALSINH 

KIRITSANG ZALA
81648635 10114079 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

472
Ms.  ASMITABEN 

ISHVARBHAI CHENAVA
61269230 10322632 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

473
Mrs. VARSHABEN 

SABLAJI BALODHANA
71935972 10331466 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

474

Mr.  SAMEER 

MANOJKUMAR 

AMETHIYA

67259555 10037900 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

475
Mr.  JAGDISHBHAI 

HIMATBHAI JETHVA
23279433 10309006 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

476
Mr.  JAYRAJSINH 

MAHENDRASINH ZALA
41921477 10115025 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

477
Ms.  ZALAK PANNALAL 

CHAUDHARI
74512342 10332253 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

478

Mr.  

DHARMENDRASINH 

BHIKHUBHAI SOLANKI

19452577 10112692 08-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
06/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

479

Mr.  SUNILKUMAR 

KHURSHIBHAI 

BHARVAD

71644420 10010662 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

480
Mr.  HARDIKKUMAR 

RAJESHBHAI PARMAR
48358201 10112915 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

481

Mr.  HARDEEPKUMAR 

RAMESHBHAI 

RANGANI

47507603 10225854 13-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
06/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

482
Mr.  GOPALKUMAR 

KANABHAI CHAVDA
97676134 10279705 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

483
Mr.  DINESHBHAI 

SHIVABHAI UPADALA
95004730 10223426 10-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

484
Mr.  ROHITKUMAR 

JAGAJI SOLANKI
38765704 10062917 10-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

14/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

485
Mr.  RAHULSINH 

PRAVINSINH CHAVDA
39684206 10037939 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

486
Mr.  SAGARKUMAR 

RANABHAI VALA
88741273 10241442 03-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

487
Mr.  MEHULKUMAR 

AMRUTBHAI DESAI
50446440 10090574 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

06/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

488

Ms.  PAYALBEN 

HARIBHAI 

CHAUDHARY

66699188 10337317 11-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

489
Mr.  DHRUVKUMAR 

PRAVINBHAI PATEL
83069345 10067905 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

490
Mr.  BALADEV 

NATHUJI RABARI
76095053 10083881 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

491

Mr.  RAJUBHAI 

CHHELABHAI 

JOGARAJIYA

52587866 10271474 07-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

492

Mr.  PRATIK 

JAGDISHKUMAR 

GOHIL

21139733 10087987 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

493

Mr.  

HAZURUDDINKHAN 

IQBALKHAN SINDHI

22109933 10000876 04-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

494

Mr.  HARSH 

RAMESHBHAI 

MUNDHVA

50341240 10110177 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
11/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

495
Mr.  VIJAYSINH 

HATHISINH PARMAR
23982893 10135797 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

496
Mr.  AMITKUMAR 

DILIPBHAI SAPARA
12754248 10270139 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

497
Mr.  CHINTAN 

ARAVINDBHAI DESAI
93933720 10255885 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

498
Mr.  AJAYKUMAR 

DEVJIBHAI DHODIYA
92760467 10164945 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

499

Mr.  PRITESHKUMAR 

RAJENDRAKUMAR 

JOSHI

74573909 10094087 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

500

Mr.  RAVIRAJBHAI 

PRATAPBHAI 

DHADHAL

56327423 10255273 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
501

Mr.  DEVATBHAI 

VAJASHIBHAI BELA
31547516 10280749 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

502

Mr.  KULDIP 

RAMESHBHAI 

JAMBUCHA

89187509 10301341 08-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

503
Mr.  SHAKTISINH 

KHUMANSINH CHAVDA
42440349 10290962 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

504
Ms.  HETALBEN 

BHAYABHAI DABHI
66934481 10425822 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

505

Ms.  POOJA 

PRAKASHBHAI 

CHAUHAN

71297994 10426272 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

506

Mr.  ANILKUMAR 

MANGABHAI 

MANDALIYA

53919349 10117442 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

507
Mr.  SHIVRAJSINH 

JAYENDRASINH ZALA
11122654 10276571 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

06/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

508
Mr.  MASHRUBHAI 

BHAVABHAI RABARI
42556601 10011176 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

509
Mr.  DHAVAL 

RUPESHBHAI SOLANKI
34838183 10109915 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

510

Mr.  

JASHWANTKUMAR 

MALABHAI GOHIL

14637041 10254585 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

511
Mrs. ANUPABEN 

SANGRAMBHAI ZALA
57532869 10424003 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

512
Mr.  ARJUNSINH 

VINODSINH RAJPUT
16097362 10088170 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

513
Ms.  ALPABEN 

BHAYABHAI DER
11438135 10417469 09-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

514
Ms.  PRIYANKABA 

BHIKHUBHA SOLANKI
43663265 10332489 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

515

Mr.  ALPESHBHAI 

GAMBHIRBHAI 

PARMAR

11086662 10245272 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
516

Mr.  VIJAY 

RAMESHBHAI JADAV
16389841 10216365 06-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

517

Ms.  KOMALBEN 

MANSUKHBHAI 

VANANI

87031612 10412656 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

518
Mr.  VIKASHBHAI 

SUMANLAL GAMIT
21307094 10202478 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

519
Mr.  HASMUKHBHAI 

RAMESHBHAI DHANAK
25420563 10042089 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

520
Mr.  VISHALKUMAR 

DINUSINH ZALA
34302190 10064419 11-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

521

Mr.  DARSHAN 

JASHUBHAI 

ADHVARYU

63476758 10109538 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
11/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

522
Mr.  HARSH 

YOGESHBHAI LEUVA
34711252 10110551 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦

523
Mr.  SATISH JENTILAL 

MUNGRA
74405966 10250455 10-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

524
Mr.  RAJESHKUMAR 

RAMESHBHAI PAGI
98356942 10144093 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

525
Mr.  ROHITKUMAR 

NARAYANBHAI BHOI
51269954 10042228 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

526

Mr.  VIPULBHAI 

GALJIBHAI 

GHODAKIYA

20927650 10280146 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

527
Ms.  ANJALIBEN 

RAJESHBHAI BARIA
52630159 10370769 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

528
Mr.  NAJUBHAI 

RAMBHAI KAMALIYA
63150756 10297267 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

529
Mr.  VIJAY DILIPBHAI 

MERIYA
73104670 10215044 03-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

530
Mr.  RAM BALUBHAI 

KARAMTA
94244259 10295716 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

531

Ms.  KOMAL 

MANSUKHBHAI 

VAGHELA

43247732 10408040 03-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

532
Mr.  HARPALSINH 

RAMSANGBHAI DABHI
86079718 10241544 03-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
533

Mr.  HARISHBHAI 

KANTIBHAI DAMOR
86964160 10000425 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

534
Mr.  HARESHKUMAR 

HALUBHAI DESAI
56297943 10081133 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
535

Ms.  VIDHI 

JAGDISHBHAI PATEL
78249071 10322557 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

536

Mr.  PARTH 

BHIKHABHAI 

KHAMBHALA

28055497 10295879 03-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

537
Mr.  BHAVARLAL 

POPATJI SUNDHESHA
84022179 10000005 03-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

538
Mr.  HARSHKUMAR 

SUKHBHAI MUDHAVA
67602570 10028533 04-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

539
Mr.  ANANDKUMAR 

KANTIBHAI RAVAL
75296944 10055627 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

540
Mr.  KRUSHNSINH 

SAHDEVSINH PARMAR
43052269 10269357 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

541
Mr.  ASHISH 

HASMUKHBHAI SHILU
15798949 10243007 04-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

542
Mr.  PRAVINSINH 

RANJITSINH RATHOD
15741619 10055653 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

17/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

543
Mr.  ROHAN RAJUBHAI 

MARU
24302007 10215139 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

544
Ms.  PRIYANKABEN 

NITINDAN MOD
57992735 10408872 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

545
Ms.  JYOTIBEN 

RAJESHBHAI RATHOD
83036632 10323963 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

546
Mr.  NARESH 

PRATAPBHAI DABHI
92187591 10269942 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

547
Mr.  ASHOKBHAI 

NARVATBHAI BARIYA
29174509 10134509 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

548

Mr.  VIJAYKUMAR 

MAHENDRABHAI 

BARIYA

55179229 10134303 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

549
Mr.  RAHULBHAI 

MALABHAI MITHAPARA
86905117 10269276 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

550
Mr.  MOHIT 

PRAVINBHAI HUMBAL
52941176 10215220 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

551
Mr.  KAUSHIKKUMAR 

RATILAL BARIA
61136184 10107231 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦

552

Mr.  

HARENDRAKUMAR 

RAMANSINH THAKOR

65878510 10134778 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

553
Mr.  CHINTANKUMAR 

KALYANSINH PATEL
58821807 10108277 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

554
Mr.  PRUTHVISINH 

BHUPATSINH GOHIL
51528253 10215358 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

555
Mr.  PALKESH 

PARABATBHAI VAGH
52412412 10296545 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

556
Mr.  SHIVJI RAMESH 

GOYAL
43588123 10269123 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

557
Mr.  SAURAV NARESH 

BHAGAT KUMAR
21550174 10108242 04-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

558
Mr.  RAVIKUMAR 

VARSANBHAI RATHVA
41963108 10133429 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

559
Mrs. ANJALIBEN 

RAKESHBHAI PATANI
80269328 10322910 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

560
Mr.  VIVEK 

ASHOKBHAI SOLANKI
92437505 10216183 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

561
Mr.  UMANG 

ASHOKBHAI RAVAL
36516347 10027711 04-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

562
Ms.  DHARA 

DINESHBHAI SAVADIA
47989188 10409361 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

563
Mr.  SURYAKANT 

KAMLESHBHAI PATEL
30454540 10055234 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

20/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
564

Mr.  ASHISH 

DHIRUBHAI ZAPADA
89974524 10268548 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

565

Mr.  KRISHNAPALSINH 

SURENDRASINH 

GOHIL

85257926 10242930 04-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

566
Ms.  NIRALI GOVIND 

BHAI BABARIYA
41418448 10323473 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

567
Mr.  PRAFULBHAI 

NAGARBHAI PARMAR
11482006 10215129 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

568
Mr.  NAVINKUMAR 

VAJRAM JOSHI
46262889 10161477 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

569

Mr.  JAYESH 

MUKESHBHAI 

NARSIAN

80279089 10215305 04-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

570

Ms.  NAYANABEN 

PUJABHAI 

CHAUDHARY

20951663 10326498 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

571

Mr.  KAUSHIK 

PARSOTAMBHAI 

BABARIA

13199487 10030222 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

572

Mrs. PARULBEN 

SHANKARBHAI 

RATHWA

25573071 10370325 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

573
Mr.  HITENDRASINH 

KIRTISINH ZALA
66298343 10135505 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

574

Mr.  AMARATBHAI 

THAKARSHIBHAI 

RABARI

30458428 10002150 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

575

Mr.  DEVEN 

LAKHAMANBHAI 

GOJIYA

57611618 10271199 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

576
Mr.  JIGNESHKUMAR 

KISHORSINH PARMAR
15209772 10108574 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

577

Mr.  KULDIP 

JADAVBHAI 

BALDANIYA

65450733 10162911 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

578
Mr.  SATISHBHAI 

HASUBHAI MALAKIYA
21317527 10270426 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

579
Mr.  AXAYKUMAR 

GANPATBHAI PARMAR
52588302 10136122 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

580
Mr.  RAHUL KIHABHAI 

SAMBADA
42247518 10297860 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

581
Mr.  JAYESHBHAI 

MAHESHBHAI GANAVA
20415569 10136040 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

582
Mr.  BHARATBHAI 

NATHUBHAI VALA
97950929 10243100 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

583
Ms.  KOMAL 

VINODBHAI CHHASIYA
69212423 10410237 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

584
Ms.  SAJANBEN 

DHANJIBHAI RATHOD
19037531 10409686 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

585
Mr.  NAGARSINH 

SEVJIBHAI RATHVA
12876553 10136295 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

586

Mr.  BRIJESH 

SHANKARBHAI 

VASAVA

47524150 10190105 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

587

Mr.  CHEHAR 

BHARATKUMAR 

AMAJKAR

45063536 10109355 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
07/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

588

Mr.  HARSHKUMAR 

DHARMENDRABHAI 

CHAUHAN

38236613 10270617 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

589
Ms.  VIRALBEN 

DANABHAI VALA
81617771 10410015 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

590

Mr.  MITULKUMAR 

ARVINDBHAI 

GOMATIYA

55700600 10271277 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

591

Mr.  YOGESHBHAI 

CHAMANBHAI 

CHHATRARIYA

69119376 10082932 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

592

Mr.  NIKULBHAI 

DINESHBHAI 

PRAJAPAT

18243597 10135791 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

593

Ms.  SHRISHTI 

AMRENDRASINGH 

RAJPUT

67319289 10324934 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

594
Mr.  HARSHDEEPSINH 

CHANDRASINH ZALA
90630765 10270535 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

595
Ms.  VAISHALI 

KANUBHAI SOLANKI
96267719 10325408 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

596
Mr.  RITESH 

SUNILBHAI MAKWANA
61149385 10271376 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

597
Mrs. RINKUBEN 

BHARATSINH ZALA
13721112 10370295 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

598
Mr.  ALPESHKUMAR 

DHIRUBHAI PARMAR
79132929 10109018 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
17/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

599

Ms.  MUNZZA NADEEM 

URFE PARVEENBHAI 

KAGDI

66816270 10324696 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

600
Ms.  SAROJBEN 

ASHOKBHAI VASAVA
63986585 10370046 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

601
Mr.  GANPATBHAI 

PRATAPBHAI RATHOD
13553551 10109042 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

602
Mr.  JAYDEEPSINH 

AJITSINH CHAUHAN
25431216 10029135 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

603
Mr.  YUVRAJSINH 

TINUSINH ZALA
82840104 10056376 06-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

604
Mr.  KARANBHAI 

NOGHABHAI MAKVANA
18952608 10298528 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

605
Mr.  VIPULKUMAR 

BHARATBHAI PATANI
13356796 10109399 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

606
Ms.  MANSI JAGDISH 

JAGTAP
97819337 10371875 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

607

Mr.  

DHARMENDRAKUMAR 

LAXMANBHAI 

PATELIYA

40276091 10030420 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

608

Mr.  KISHAN 

HASMUKHBHAI 

PRAJAPATI

64635195 10031358 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

609

Mr.  CHETANKUMAR 

HARDASHBHAI 

CHAUDHARY

96709713 10003881 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

610

Mr.  AKSHAY 

SAMATBHAI 

SANGADIYA

91892859 10298933 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

611
Mr.  DILIPSINH 

ABHESINH PANDOR
25711035 10110460 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
11/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

612
Mr.  SANJAY 

MERUBHAI KHUNTI
73061363 10245493 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
613

Mr.  PARTHRAJSINH 

SANJAYSINH JADEJA
73896051 10224492 11-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

614
Ms.  HETALBEN 

BHOPABHAI RATADIYA
25299129 10413470 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

615

Mr.  DHAVAL 

NARSIHBHAI 

CHAUDHARI

29943578 10084610 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

616
Ms.  SUNITABEN 

VANESHBHAI RATHWA
98700462 10374129 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

617

Mr. BHAVDIPKUMAR 

ARVINDBHAI 

SARVAIYA

48164473 10297239 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

618

Mr.  DHRUVRAJ 

ARUNKUMAR 

MAKWANA

35028334 10273286 08-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

619

Mr.  NIRAV 

HEMANTKMAR 

CHIRODIA

91741405 10032255 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

620
Mr.  RAVIRAJSINH 

BHARATSINH JADEJA
27239448 10274337 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

621
Mr.  JAYESH 

SHAMJIBHAI RATHOD
40908430 10219859 08-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

622
Mr.  KULDIPSINH 

BHIKHUSINH PARMAR
18693220 10060588 08-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

13/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

623
Mr.  APURVA 

MUKESHBHAI PATEL
50893458 10087884 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

624
Mr.  SAHDEVBHAI 

KANUBHAI ALGOTAR
34895715 10034011 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

625
Mr.  KISMATKUMAR 

GOPALJI RAJPUT
52875894 10087769 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

626

Ms.  POOJABAHEN 

GOVINDBHAI 

SAKARIYA

44452516 10417124 09-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

627
Mr.  MEHULBHAI 

MAYABHAI DHILA
59644332 10303200 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

628
Mr.  RAHULBHAI 

SONIYABHAI RATHVA
51672251 10141434 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

629
Mr.  HARDIK 

SAMBHUBHAI RABARI
72719842 10115424 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
15/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

630

Mr.  VIVEKKUMAR 

JAYANTI BHAI 

VANALIYA

13960610 10222713 10-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

631
Mr.  NARENDRABHAI 

GANPATBHAI KHANT
66455338 10142132 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

632
Mr.  VIJAYKUMAR 

JAYANTIBHAI MORI
74195922 10249467 10-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

633
Ms.  NEESHABEN 

MANSUKHGAR GOSAI
64816633 10419647 10-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

634

Ms.  

RAJESVARIBAHEN 

DALPATSINH BARIA

12481540 10379814 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

635

Mr.  PRADIPSINH 

VIKRAMSINH 

CHAVADA

16367827 10062614 10-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

13/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
636

Mr.  GIRISHBHAI 

KEHARBHAI DORIYA
47172032 10277323 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

637
Mr.  MUKESHKUMAR 

RAVJIBHAI AYAR
76109244 10274486 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

638
Ms.  PRITIBEN 

THAKORBHAI GANVIT
97433963 10378208 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

639
Mr.  HIMANSHU 

BABUBHAI MARUDA
70054290 10033878 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

640

Mr.  JAYESH 

MUKESHBHAI 

BAVARVA

20210427 10270765 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

641

Mr.  VIPUL 

VIKRAMBHAI 

CHAUHAN

35836909 10302749 09-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

642
Ms.  TRUSHHABEN 

VINODKUMAR PATEL
69147896 10376795 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
643

Mr.  JAYESH 

RAYDHANBHAI DAV
22960638 10222168 09-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

644

Mr.  MAHESHKUMAR 

RANCHHODBHAI 

PANSARA

74130384 10034168 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

645

Mr.  PARESHBHAI 

LAKHAMANBHAI 

ADASARA

74035421 10250095 10-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

646
Mr.  SURESHKUMAR 

SONARAM PATEL
42607524 10114310 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
15/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

647
Mr.  KULDIPSINH 

DILIPSINH CHAVDA
69491051 10062190 10-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

15/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

648
Mr.  PARESHBHAI 

BHURABHAI KUMBHAR
58626948 10007914 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

649

Mr.  JAYDIP 

RAMESHBHAI 

KAPADIYA

37361378 10304243 10-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

650
Mr.  VISHVARAJSINH 

DILIPSINH SARVAIYA
43723885 10303441 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
651

Mr.  ATULKUMAR 

NARANBHAI BAROT
64573939 10009292 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

652

Mr.  DEEPAKKUMAR 

VIKRAMSEENG 

RATHAVA

52934298 10143122 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

15/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

653
Mr.  RAHUL GIRDHAR 

TUKADIYA
37865795 10170768 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

654
Mr.  MAYURRAJSINH 

JAYRAJSINH JADEJA
58675129 10036470 11-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

655

Mr.  HARSHKUMAR 

HEMARAJBHAI 

CHAUDHARY

61340688 10091600 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

656
Mr.  CHIRAGKUMAR 

MANUBHAI CHAVDA
75738470 10090787 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
657

Mr.  NIRAV 

PRATAPBHAI BHATTI
83558836 10225945 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

658

Mr.  MANOJKUMAR 

GHANSHYAMBHAI 

MORI

41128960 10280057 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

659
Mr.  HITESH 

KANABHAI BAPODARA
55247857 10252869 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

660

Mr.  ASHISH 

HIMMATBHAI 

PANSHERIYA

19195702 10252103 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

661
Mr.  BHARAT 

KARSHANBHAI AGATH
41753623 10307374 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

662
Mr.  ANKITKUMAR 

JAYANTILAL PATEL
97424035 10279546 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

663
Mr.  PARVEZ 

RAHIMBHAI MALEK
90866640 10306240 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

664
Mr.  NIMESH 

DILSUKHBHAI RATHOD
17224039 10307582 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

665
Mr.  JIGNESHKUMAR 

JESABHAI MORASIYA
20928627 10252455 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
666

Mr.  PARTHKUMAR 

MANUBHAI VANOL
20996757 10279458 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

667

Mr.  KALUBHAI 

BHAGABHAI 

CHAUDHARY

93078699 10011080 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

668
Mr.  NIKULBHAI 

MELABHAI BHARVAD
93079077 10171901 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

669
Mr.  YUVRAJSINH 

PRAVINSINH GOHEL
20614164 10172081 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

670

Ms.  KAMLABEN 

KADAKIYABHAI 

GANAVA

22065890 10384268 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

671

Mr.  MANISH 

SAMATBHAI 

LAKHNOTRA

83023794 10055366 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

15/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

672
Mr.  JITENDRAKUMAR 

SAVABHAI SOLANKI
33133110 10091709 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

673

Mr.  LAKHAMANBHAI 

KARNABHAI 

PINDARIYA

45248945 10278377 11-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

674
Mr.  MAHIPALSINH 

HARDEVSINH ZALA
90285542 10218294 07-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

675

Mr.  DILIPKUMAR 

BABUBHAI 

CHAUDHARI

96095686 10015067 15-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

676
Mr.  PARAG MALABHAI 

DODIYA
57889752 10256105 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

677

Mr.  DARSHAN 

BHARATBHAI 

PANCHAL

59615071 10055989 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

678

Mr.  DHAVALKUMAR 

SHIVABHAI 

CHAUDHARI

30883961 10069368 15-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

679
Mr.  VIJAYBHAI 

JEEVKUBHAI KHUMAN
39550039 10230815 16-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

680

Ms.  KULSAMBEN 

KASAMBHAI 

SANDHIYA

55229300 10430390 16-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

681

Mr.  BHAVESHKUMAR 

TRIBHOVANDAS 

PARMAR

51481580 10232585 17-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

682
Mr.  NIKESHKUMAR 

UKABHAI CHAUDHARY
32817856 10020386 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

683

Mr.  ANKIT 

BALVANTBHAI 

MAKWANA

22441178 10274735 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

684

Mr.  SHANKARLAL 

RAVTABHAI 

CHAUDHARI

81231293 10039642 14-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

685
Mr.  KARANSINH 

HIRABHAI PATEL
43716347 10113665 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

686

Mr.  AJITSINH 

DEVISANGBHAI 

VAGHELA

70559888 10281718 14-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

687
Mrs. RANJANBEN 

PUNAMBHAI BHOI
90364772 10387116 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

688
Mr.  KULDEEP 

HEMUBHAI TAMALIYA
85574938 10241603 03-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

689
Mr.  VIVEK 

SUKESHBHAI BAVLIYA
25428046 10226904 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

690
Mr.  VIJAYKUMAR 

NATVARLAL PALANI
60354564 10012418 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

691
Mr.  VIJAYSINH 

BAKULSINH DODIYA
62986493 10038090 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

692
Mr.  TANVIRALI 

AMIRALI KAZI
61446846 10143846 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

693
Mr.  KAMLESHKUMAR 

LALLUBHAI MAKWANA
53994381 10018431 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

694

Mr.  GOVINDBHAI 

DALSANGBHAI 

CHAUDHARY

85303366 10020230 20-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

695
Mr.  SURESHBHAI 

DEVABHAI PRAJAPATI
59418992 10016107 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

696

Mr.  HARDIK 

JAGDISHBHAI 

LAKHANI

56566321 10271364 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

697
Mr.  PARTHKUMAR 

RAVJIBHAI PARMAR
19285873 10163258 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

698

Mr.  RAMESHBHAI 

PANCHABHAI 

CHAUDHARY

96017761 10003141 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

699

Mr.  PRATIKKUMAR 

DASHARATHBHAI 

RAVAL

44340126 10083331 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

700
Mr.  AKASH 

AMARUBHAI JINJALA
11165448 10162027 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

701

Ms.  DHARABEN 

MAHESHBHAI 

MAKWANA

60089778 10329106 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

702
Mr.  DIPAKKUMAR 

RAMESHBHAI VASAIYA
37712654 10135926 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

703
Ms.  PINALBEN 

MANOJBHAI PATEL
26579222 10325423 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

704
Mr.  CHIRAGKUMAR 

KANUBHAI PARMAR
56470922 10136038 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

705

Mr.  PRIYKANTBHAI 

MANUBHAI 

MUNDWADA

22183696 10134948 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

706

Ms.  BHUMIKABEN 

GIGABHAI 

CHHATRODIYA

96340993 10408650 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

707
Mr.  HARDIK 

RAMDEBHAI CHAVDA
56359972 10300059 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

708
Mr.  ARVINDKUMAR 

RAVABHAI JARU
25640745 10271859 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

709
Mr.  RAVIKUMAR 

VALJIBHAI GOHIL
65239512 10245430 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

710

Ms.  KINJAL 

NIRANJABHAI 

NAVIYANI

56621696 10412394 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

711
Mr.  ABHISHEK 

NITINSINH BHATI
76524413 10216873 06-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

712
Ms.  KHUSHBUBEN 

ROHITSINH RAJPUT
63421678 10328155 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

713

Mr.  DASHARATHBHAI 

BALVANTBHAI 

PARMAR

62049906 10137577 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

714
Mr.  DHRUVIL 

BHARATBHAI PATEL
37851126 10058992 07-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

09/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

715
Mr.  TIKENDRAKUMAR 

MANILAL PARMAR
20115094 10137238 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

716
Ms.  BHUMIBEN 

KHEMABHAI PATEL
38522868 10324319 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

717

Mr.  CHETAN 

HARESHBHAI 

KALSARIYA

26550477 10163936 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

718
Mr.  PRATAPBHAI 

NARUBHAI GAMADA
87974617 10271730 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

719
Ms.  MONUBEN 

PRATAPBHAI RATHOD
23665899 10373197 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

720
Ms.  SONALBEN 

MAHESHBHAI JADAV
66848458 10412285 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

721
Ms.  ROSHNIBEN 

HARIBHAI SARATANA
58712293 10373063 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
722

Ms.  PALAKBEN 

DAHYABHAI PARMAR
68618406 10328105 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

723
Mr.  DHARMESHBHAI 

ANSINGBHAI RATHAVA
24414745 10137330 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

724
Mr.  PAVANKUMAR 

RATILAL PANCHAL
69480048 10163904 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

725
Mr.  PARTHKUMAR 

RATILAL PANCHAL
37934988 10163903 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

726
Mr.  RAHULBHAI 

SHIVABHAI KHANT
40266023 10057786 07-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

09/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

727

Mr.  SHAKTISINH 

DIPSANGBHAI 

PARMAR

31753996 10272449 07-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

728
Mr.  KILARAJKUMAR 

HIRABHAI SOIDA
81823105 10135067 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

729
Ms.  ZALAKBEN 

BHARATBHAI PATEL
20816924 10325329 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

730
Mr.  AJITBHAI 

KANUBHAI PARMAR
57623893 10136102 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

731

Mr.  SHAMBHUBHAI 

DHANJIBHAI 

VASUKIYA

94871505 10270701 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

732
Ms.  DAKSHABEN 

PARBATSINH PARMAR
14922947 10410602 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

733
Mr.  KAUSHAL 

KARNIKBHAI PATEL
85281103 10163061 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

734
Mrs. ASHABAHEN 

GOKALSINH PATEL
44195673 10370287 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

735
Ms.  HETALBEN 

VIJAYKUMAR PATEL
45931994 10376235 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
736

Ms.  DIPTIBEN 

ASHOKBHAI PAREKH
23224545 10325357 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

737
Mr.  BHAVIKKUMAR 

JITENDRABHAI PATEL
67910849 10108733 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

738
Mr.  DHARMENDRA 

HASMUKHBHAI BARIA
30325620 10108839 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

739
Mr.  HITESHKUMAR 

PRAVINBHAI RATHVA
78405982 10134464 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

740

Ms.  ROSHANI 

NAROTTAMBHAI 

MAKWANA

69828375 10323320 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮ REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

741

Mr.  HIMANSHU 

POPATBHAI 

CHAUDHARI

84829915 10055640 04-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

742
Mr.  VINAYAKKUMAR 

ARVINDBHAI ZALA
14207360 10134602 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

743
Mr.  BHARATBHAI 

ISHVARBHAI SUTHAR
93190980 10001319 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

744

Mrs. ANJALIBEN 

GORDHANBHAI 

RATHVA

16132887 10371000 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

745

Mr.  HARESHKUMAR 

GOBARBHAI 

DUMADIYA

83761555 10271903 07-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

746

Mr.  KRUNALKUMAR 

MAHENDRABHAI 

LIMBACHIYA

34184937 10084531 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
747

Mr.  NITIN NATHUBHAI 

KATHIYA
53747287 10218009 07-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

748

Mr.  BALDEVBHAI 

GOVINDBHAI 

MATHOLIYA

69672058 10219159 07-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

749
Mr.  KULDIPSINH 

VAGHUBHAI JADEJA
43885013 10219571 08-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

750
Mr.  CHETANBHAI 

DHIRUBHAI BARAIYA
39419361 10300430 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

751
Mr.  ANIKETKUMAR 

NAGINBHAI BHAGORA
39405056 10005114 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

752
Mr.  SACHIN DILIPBHAI 

SOLANKI
48162681 10032466 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

753
Mr.  TEJASKUMAR 

PRAVINKUMAR SHAH
37583909 10032360 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

754
Mr.  SUNNY KUMAR 

BHARAT BHAI PATANI
55230797 10109256 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

755
Ms.  KIRAN LAXMAN 

SONKAR
87537030 10407469 03-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

756
Ms.  RINKALBAHEN 

ANUBHAI GAMETI
83156344 10324495 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

757

Mr.  MAHIPATSINH 

MAHENDRASINH 

VAGHELA

50035448 10083378 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

758
Mr.  MITESHKUMAR 

DAHYABHAI PARMAR
34604503 10057607 06-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

11/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

759

Mr.  NIKHIL 

VINODBHAI 

PRAJAPATI

65226203 10028926 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

760 Mr.  NIRMAL  SINGH 31959432 10057453 06-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

761
Mr.  VRAJPALSINH 

JAYDIPSINH SOLANKI
90448966 10135608 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

762
Mr.  HARDEVSINH 

BHARATSINH VEGAD
35379228 10031461 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

763
Mr.  SACHIN YOGESH 

BHAI DATT
62105033 10031510 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

764
Mr.  ANANDKUMAR 

BHIKHABHAI RATHOD
84898851 10058862 07-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
765

Mrs. HIRALBEN 

ZALAMSINH ZALA
80915664 10329203 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
15/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

766

Mr.  NARESH 

CHELARAM 

CHOUDHARY

25070762 10032714 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

767

Mr.  HARDIKSINH 

NARENDRASINH 

GOHIL

58848646 10032945 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

768
Mr.  JIGAR VINODBHAI 

PARMAR
40421734 10032958 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

769
Mr.  VIVEKKUMAR 

DILIPBHAI MAHERA
49709242 10006009 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

770
Mr.  YASER RAFIK 

BELIM
40457925 10219305 08-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

771
Mr.  MALAYKUMAR 

BALVANTBHAI TEJANI
56237589 10300212 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

772
Mr.  JIGNESHKUMAR 

HIRALAL PRAJAPATI
82284776 10086222 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

773
Mr.  KARAN 

GOVINDBHAI RAVAL
74796909 10086623 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

774
Mr.  MANISH 

PARBATBHAI VASARA
87402489 10301051 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

775

Mr.  SHUBHAM 

RAJKARANSINGH 

CHANDEL

88445405 10032471 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

776

Mr.  PRADEEPBHAI 

BHARATBHAI 

DHADHAL

99010855 10220408 08-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

777

Mr.  KETAN 

DASHARATHBHAI 

PATEL

30247841 10085785 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

778

Mr.  

PRAKASHAKUMAR 

SANJAYBHAI 

MAKVANA

56790348 10219316 08-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

779
Mr.  HITESH 

NARANBHAI BHATU
88416526 10300635 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

780

Mr.  JERAMBHAI 

KHODABHAI 

SHIYALIYA

53398579 10274776 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

781

Mr.  

JAYENDRAKUMAR 

POPATBHAI RATHOD

45632600 10274967 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

782

Mr.  VARISH 

DASHAVATBHAI 

SHEIKH

48450383 10164704 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

783
Mr.  HITESHKUMAR 

LAXMANSINH DAMOR
46032572 10140859 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 
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784

Mr.  ISHVAR 

DAVABHAI 

BHACHAKAN

97882106 10248720 09-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
785

Mr.  SACHINKUMAR 

VINODBHAI PARMAR
90670983 10301703 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

786

Mr.  VIPUL 

BHAVANBHAI 

NAGOTHA

41266079 10244405 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

787
Mr.  JIGARKUMAR 

NAGINBHAI MACHHI
33244092 10108459 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

788

Mr.  VAIBHAVKUMAR 

MANGALABHAI 

KATARA

13681017 10135146 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

789

Mr.  VISHWAJITSINH 

NARENDRASINH 

PARMAR

39653122 10270166 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

790
Ms.  MINAXIBEN 

PRABHATBHAI KHATA
32785149 10374073 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

791
Ms.  JAGRUTIBEN 

ANUPSINH VALVAI
37909367 10376110 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

792
Ms.  SANJANABEN 

MALDEBHAI KARENA
62691682 10415076 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

793
Mr.  PRAVINBHAI 

DILIPBHAI DAYANI
65746285 10007301 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

794
Mr.  SOHAN 

BHARATBHAI PATANI
20679225 10113075 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

795
Mr.  PRUTHVIRAJSINH 

KHUMANSINH MORI
35850425 10033392 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

796
Mr.  TUSHARBHAI 

BHIMJIBHAI DABHI
58550856 10221876 09-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

797
Ms.  PREMILABEN 

JESINGBHAI DAMOR
64451967 10379941 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
798

Mr.  ASHISH 

JAGDISHBHAI DAVE
94187845 10221675 09-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

799
Mr.  JAYESHKUMAR 

VEERABHAI PARMAR
65917301 10114176 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
07/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

800

Mr.  ANKITKUMAR 

PRABHATSINH 

PARMAR

45048385 10134812 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

801
Mr.  JAYKUMAR 

GOVINDBHAI RANA
78059857 10134481 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

802
Mr.  AJAY DANABHAI 

HADIYA
31574139 10163137 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

803
Mr.  SURENDER RUPA 

RAM SARAN
98609935 10110987 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

804
Mr.  VIJENDRABHAI 

JAYESHBHAI GANVIT
26250186 10190262 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

805

Mr.  VISHAL 

JAYSUKHBHAI 

CHAUHAN

10264926 10299619 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

806

Mr.  ROHANKUMAR 

RAMESHBHAI 

SANDISH

57414335 10163231 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

807

Mr.  VISHAL 

NAGJIBHHAI 

JALONDHARA

38663016 10166148 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

808
Ms.  MEERA 

NATHABHAI VACHA
97916718 10414920 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

15/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

809
Mr.  PIYUSH KUMAR 

LALABHAI VAGH
42082451 10164096 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

810

Ms.  SHILPA 

DINESHBHAI 

SHINGRAKHIYA

54205523 10416238 09-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

811
Ms.  ANITABEN 

RATNABHAI DAMOR
86212541 10372323 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

812

Mr.  HARESHBHAI 

RAMESHBHAI 

CHAUHAN

65451172 10087529 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

813

Mr.  KRIPALSINH 

DHARMENDRASINH 

ZALA

84109316 10275494 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

814
Ms.  SONALBEN 

BALVANTBHAI NAYI
96374763 10331422 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

815
Mr.  SIDDHRAJSINH 

RAMUJI JADEJA
36554402 10061918 09-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

14/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

816

Mr.  KUSHALPURI 

KAMLESHPURI 

GOSWAMI

65309200 10221505 09-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

817
Mr.  RAHULJI 

GANESHJI DABHI
12942379 10060710 09-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

818

Mr.  AJAYSINH 

BHUPENDRASINH 

CHAUHAN

49577098 10033625 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

819
Mr.  VIMALKUMAR 

BABUBHAI SOLANKI
42540056 10140338 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

820

Mr.  BHAVESH 

MANGABHAI 

SANKARIYA

32084528 10221737 09-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

821

Mr.  RAVI 

KARSHANBHAI 

CHAVDA

42216232 10221142 09-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

822
Mr.  HIMANSHU 

UDAYBHAI CHAUHAN
10957190 10033571 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

823

Mr.  BRIJESH 

PRAVINBHAI 

VIRPARIYA

50993803 10114945 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
07/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

824

Mr.  SURESHBHAI 

HARDABHAI 

CHAUDHARY

96099891 10008478 10-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

825
Mr.  ROMIL BABUBHAI 

PATOLIYA
64250816 10303746 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

826
Mr.  GAURAVKUMAR 

DINESHBHAI SOLANKI
50842313 10035378 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

827
Ms.  BINABEN KANUJI 

RAJPUT
33519081 10333423 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

828
Mr.  KIRITKUMAR 

SURESHBHAI SOLANKI
91777048 10114472 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
16/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

829
Mr.  JIGARKUMAR 

GANPATBHAI NAI
90238561 10008942 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

830
Mr.  VIPUL 

BABULALBHAI JADAV
11749977 10277055 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

831
Mr.  RAHUL 

RAGHUBHAI MIR
51314532 10114362 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
21/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

832
Mr.  MAYURSINH 

VIRBHADRASINH ZALA
53439703 10277184 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

833
Mr.  BHAVINKUMAR 

JAYANTILAL PATEL
75301334 10091363 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

834

Mr.  BHARATBHAI 

GIRDHARBHAI 

SANKALIYA

18885820 10224671 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

835
Mr.  RAVIKUMAR 

JANAKBHAI PATEL
40807022 10277873 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

836

Mr.  NAVNEETKUMAR 

JAYANTIBHAI 

VAGHELA

16504246 10036396 11-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

837
Mr.  MITESHKUMAR 

MANJIBHAI MAKWANA
38589439 10305716 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

838
Mr.  JAYDIPBHAI 

PREMJIBHAI MAKVANA
32731489 10277835 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

839

Mr.  MIRAL 

SURESHBHAI 

KAGATHRA

65255411 10224659 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

840

Mr.  

MAHAMMADREHAN 

IKBALBHAI TAIJULAYA

32610502 10036923 11-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

841
Mr.  DIVYARAJ 

VIKRAMBHAI PARMAR
53689402 10244467 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

842
Mr.  DHARMAPALSINH 

VIJAYSINH GOHIL
65438114 10116401 11-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

843

Mr.  ADARSH SINGH 

RAMVILASH SINGH 

CHAUHAN

84424357 10028806 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

844

Mr.  MANOJ 

DASHARATHBHAI 

MAHERA

91485705 10136189 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

845

Mr.  ARVINDBHAI 

KHANABHAI 

CHAUDHARY

72265613 10002414 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

846

Mr.  KULDIP 

JADAVBHAI 

BALDANIYA

65450733 10162911 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

847
Mr.  KRISHNA 

ASHOKBHAI DHARMIK
61372359 10030912 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

848
Mr.  JAKSHIBHAI 

BHOJABHAI BHARVAD
53734238 10115897 11-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

849

Mr.  SMITKUMAR 

SHANKARBHAI 

CHAUDHARI

78951631 10064196 11-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫
850

Mr.  PRADIP NAGAR 

BHAI CHASIYA
86987844 10283317 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

851
Ms.  KAJAL 

PRAVINBHAI DETROJA
18463297 10342636 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

852
Ms.  BHAVNABEN 

DHIRUBHAI BHALIYA
60518776 10426382 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

853
Mr.  KISHANKUMAR 

MAGANBHAI VASANI
57095264 10226123 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

854

Mr.  ANKITKUMAR 

KHANSINGBHAI 

CHAUDHARI

76677572 10199879 14-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

855
Mr.  RONAKKUMAR 

INDRAJITBHAI PATEL
42652048 10067937 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

07/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

856

Mr.  DINESHKUMAR 

VALABHAI 

KHANDEKHA

94442945 10227298 14-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

857
Mr.  VIJAYBHAI 

MANSUKHBHAI GOHIL
26762881 10118956 14-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
07/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

858

Ms.  ANJANABEN 

SARDARSINH 

CHAUHAN

63778143 10391217 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

859
Mr.  SAGARKUMAR 

HARSUKHLAL BHADJA
66296733 10309479 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

860
Mr.  DIXIT LAKHMAJI 

CHOLAVIYA
52403165 10096957 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

861

Mr.  NISHANT 

CHANDRASHEKHAR 

DABHEKAR

38852942 10175648 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

862
Mr.  MEHULBHAI 

PARVINBHAI RATHVA
55069499 10141620 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

15/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

863
Mr.  SIKANDAR YAKUB 

KHATIK
66850160 10182849 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

864

Mr.  DASHARATHSINH 

MAHENDRASINH 

JADEJA

19221977 10268975 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

865
Mr.  VIJAYKUMAR 

GATAJI RANA
11035360 10082166 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

866
Mr.  MAHENDRABHAI 

SARDARBHAI PAGI
85346962 10134886 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

867
Mr.  BABUBHAI 

MOTIBHAI DAMOR
49720699 10135396 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

868
Mr.  RAMESHBHAI 

SURMABHAI DAMOR
98911597 10136334 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

869
Mrs. SONAL BEN 

ARJUNSINH RATHOD
46830060 10370615 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

870
Mr.  SHIVRAJSINH 

BHARATSINH JADEJA
68415026 10297478 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

871
Mr.  MAHERMIYA 

MAHEBUBMIYA MALEK
90419978 10162883 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

872
Ms.  BINALBEN 

VITTHALBHAI CHAVDA
51093863 10370817 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

873
Mr.  HANSRAJ 

PALBABU YADAV
64024913 10083754 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

874
Mr.  HARDIKKUMAR 

HAMIRJI THAKOR
12703943 10089180 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

875

Mr.  RAMESHBHAI 

CHAMANBHAI 

MANVAR

74283122 10002256 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

876
Mr.  NILESHBHAI 

GOVINDBHAI BARAD
23301037 10244213 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

877

Mr.  ANIRUDHDHA 

THARANBHAI 

KAMARIYA

40169912 10297558 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

878
Ms.  USHABEN 

RAMANJI THAKOR
58200705 10412545 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

879
Mr.  RAHULSINH 

BHAGVATSINH ZALA
53097288 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

880
Mr.  PRATIPALSINH 

MAHENDRASINH ZALA
88906622 10030491 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

881
Ms.  HEENABEN 

AMRUTLAL PUNADIYA
67534881 10328356 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

882

Ms.  JAYABEN 

TULSHIBHAI 

MAKWANA

14874590 10414241 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

883

Mr.  NIKHILSINGH 

VRIJESHSINGH 

CHAUHAN

42325202 10112050 08-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
07/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

884

Mr.  PRAKASH 

PUNIYABHAI 

AMALIYAR

97596118 10137988 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

885

Mr.  

PRAGNESHKUMAR 

SURESHBHAI MAVI

26911472 10138881 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

886

Mr.  SAGARGIRI 

MAHESHGIRI 

GAUSWAMI

84692864 10301012 08-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

887

Mr.  

DHARMENDRASINH 

CHHATRASINH GOHEL

40267986 10167645 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

888
Mr.  JAYDEV 

GAMBHIRSHINH GOHIL
33262348 10302650 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

889

Mr.  MANISHBHAI 

GORDHANBHAI 

GANGANI

50200222 10249013 09-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

890

Ms.  SHARADABEN 

MANSINGBHAI 

ROJASARA

64187670 10332864 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

891
Mr.  MAULIK KIRITBHAI 

PRAJAPATI
33661451 10113189 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

892

Mr.  JAYSUKH 

RAMESHBHAI 

DERVALIYA

43251175 10221326 09-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

893
Mr.  JIGNESHKUMAR 

BABUBHAI RAVAL
39961891 10087253 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

894
Mr.  PARTH 

VINODBHAI PARMAR
72724141 10113543 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

895
Mr.  SANJAYBHAI 

KANJIBHAI MAKVANA
79017012 10274626 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

896
Ms.  KAJALBEN 

VINUBHAI PRAJAPATI
65197248 10420041 10-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

897
Ms.  HETALBEN 

DASHRTBHAI PARMAR
68689333 10419853 10-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

898
Mr.  NIMISH 

RAGHUBHAI GOHIL
48005270 10249231 10-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

899

Mr.  MAHESH 

NATVARLAL 

PADHIYAR

39711806 10036163 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

900
Mr.  INDRAJIT 

BABUBHAI SHRIMALI
77354060 10115669 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
15/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

901
Mr.  RAMABHAI 

DEVABHAI RABARI
94374316 10008723 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

902
Mr.  HARDIKKUMAR 

RANJITSINH KHANT
60550139 10114685 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

903
Mr.  KEYUR SUNIL 

BHAI GOHIL
29662291 10167481 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

904
Mr.  YUVRAJSINH 

RAJENDRASINH GOHIL
48170413 10304075 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

905

Mr.  MERUBHAI 

NAGAJANBHAI 

GORSERA

65225152 10251894 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

906

Mr.  PARTH 

PRAKASHBHAI 

RATHOD

84385961 10009869 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

907
Ms.  DAKSHABEN 

MABUJI RAJPUT
72265444 10336588 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

908

Mr.  KRUNALKUMAR 

DAHYABHAI 

CHAUDHARI

18951954 10064115 11-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

13/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

909
Mr.  JITUBHAI 

BHIKHUBHAI DAFADA
14284351 10250652 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

910

Mr.  BANNESINH 

KALABHAI 

BHALAGARIYA

56279095 10305174 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

911
Mr.  RAJUSINH 

DALPATSINH SOLANKI
48842058 10012231 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

912
Mr.  AKSHAYBHAI 

CHHAGANBHAI JADAV
95358811 10199070 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

913
Mr.  NILKANTH 

BABUBHAI BAVADIYA
76850566 10038259 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

914
Mr.  MAULIKKUMAR 

MULAJIBHAI RABARI
74913373 10091759 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

915

Mr.  NIKESH 

MAHESHBHAI 

PRAJAPATI

25432732 10066057 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

916

Mr.  DINESH 

GANGABHAI 

GHANGHAL

12644417 10253151 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

917
Mr.  NAGJIBHAI 

SUKHABHAI RABARI
14388682 10090979 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

918

Mr.  MAYUR 

RAVINDRAKUMAR 

PATEL

81649929 10037430 11-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

919
Mr.  RANJITSINH 

MAFAJI PARMAR
71486703 10010174 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

920

Mr.  RAHULKUMAR 

GHANSHYAMBHAI 

SAVALIYA

49804329 10278662 11-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

921

Mr.  DIVIJKUMAR 

SURESHCHANDRA 

RAVAL

32279419 10090511 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

922

Mr.  SATYAMKUMAR 

NARESHKUMAR 

RAVAL

94615647 10091146 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

923
Mr.  ALPESH 

VIJAYBHAI RATHOD
60889067 10251066 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
924

Mr.  BHAVESH 

ARAJAN VASARA
21313278 10304744 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

925

Mr.  DHAVALKUMAR 

GOVINDBHAI 

CHAUHAN

85419156 10252169 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

926

Mr.  DHAVALKUMAR 

ASHWINKUMAR 

PARMAR

84816871 10092942 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

927

Mr.  VIVEKKUMAR 

VISHNUBHAI 

CHAUDHARI

69541370 10092643 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
928

Mr.  MEHULBHAI 

SHANTIBHAI RATHOD
20590316 10012213 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

929
Mr.  RAJVIRSINH 

MADHAVSINH CHAVDA
97811609 10117611 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

930

Mr.  VIPULBHAI 

AJAMALBHAI 

CHAUDHARY

19553286 10011507 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

931

Mr.  NIKUNJKUMAR 

MANSUKHBHAI 

DOBARIYA

59389857 10252527 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
932

Ms.  MAYABEN 

SITARAMBHAI RAVAL
15968732 10339215 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
933

Mr.  BIPINBHAI 

PASABHAI RAVAL
42607672 10010916 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

934
Mr.  PRUTHVIRAJSINH 

MOBATSINH CHAUHAN
10938427 10226233 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

935
Mr.  KALPESHKUMAR 

MERUBHAI KHATANA
68833375 10279462 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

936
Mr.  JAYDEEPSINH 

SURPALSINH SOLANKI
48347183 10011057 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

937
Mr.  YOGESHKUMAR 

GEEJUBHAI PATEL
97819236 10279534 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

938
Mr.  NIRAV 

JITENDRABHAI PATEL
28214239 10280017 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

939
Mr.  BHAVESH KUMAR 

MAVJIBHAI VANIYA
66691772 10280463 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

940
Mr.  AJAY MAGANBHAI 

MAKWANA
78629718 10252949 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

941
Mr.  DHAVALKUMAR 

RAGHUBHAI ZANKAT
12551172 10253195 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

942

Mr.  VIPULBHAI 

MANOJBHAI 

MAKAWANA

31972021 10307117 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

943
Mr.  AJAYKUMAR 

BALVANTSINH PATEL
23097374 10198683 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

944
Mr.  MITTALBHAI 

JAYESHBHAI DESAI
62523664 10199376 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

945

Mr.  

HIMANSHUKUMAR 

KANJIBHAI 

CHAUDHARI

11627042 10092612 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

946

Mr.  BHAVESH 

MAHENDRABHAI 

PATANEE

80558720 10117545 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

947

Mr.  KULDEEP 

CHHAGANBHAI 

DODIYA

18829585 10252891 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

948
Mr.  BHAVESHKUMAR 

SURABHAI CHOPADA
35380429 10252658 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

949

Mr.  VIJAY 

DHARAMSHIBHAI 

RABARI

61410560 10038389 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

950
Mr.  NILESHSINH 

NARUSINH RATHOD
24764139 10067729 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

09/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

951

Mr.  GAUATAM 

ARVINDBHAI 

DANIDHARIYA

43608074 10227674 14-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

952

Mr.  RAVIKUMAR 

CHANDULAL 

MODASHIYA

40282711 10253964 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

953
Mr.  MIKAIL 

ABBASBHAI MANSURI
73320827 10039641 14-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

954
Mr.  VISHALKUMAR 

VINUBHAI PARMAR
34039243 10093317 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
955

Mr.  MAHESH GANGA 

MATA
29985915 10280931 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

956
Ms.  MANISHABEN 

RAMESHBHAI PANDYA
40830128 10426153 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

957
Mr.  VIVEK DIPAKBHAI 

DEVIPOOJAK
18033896 10067432 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
958

Mr.  ROHITKUMAR 

RATABHAI DANGAR
26289165 10281067 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

959
Mr.  SANJAYKUMAR 

BHUPATBHAI JANI
97108169 10308783 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

960

Mr.  BHAGAVANJI 

DHANABHAI 

MAVADIYA

64592203 10254128 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

961

Mr.  JASHUKUMAR 

KAVABHAI 

CHUDASAMA

56396125 10253715 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

962
Mr.  DINESHKUMAR 

ABABHAI CHAUDHARI
87666066 10174503 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

963
Mr.  GOVINDBHAI 

JAGSHIBHAI KALIYA
41254020 10282274 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

964

Mr.  KUMENDRASINH 

DILIPSINH 

RAOLCHAVDA

63149948 10069215 15-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

08/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
965

Mr.  NARENDRASINH 

PITHRAM CHAVDA
93385571 10309167 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

966
Mr.  GOVINDBHAI 

KANTILAL NAYI
87413315 10095797 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

967
Mr.  JIGAR 

RAMESHBHAI DHANAK
42676825 10014975 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

968

Mr.  MAHARSHI 

CHANDRAKANT BHAI 

RAVAL

93100206 10229111 15-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

969

Mr.  BHAVDEEP 

SURESHBHAI 

KATHAVADIYA

96511703 10256237 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

970
Mr.  RAHULKUMAR 

AMRUTLAL PUNADIYA
38957928 10042023 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

971
Mr.  ATUL VIRABHAI 

PARMAR
52287362 10041595 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

972
Ms.  SUJATABEN 

BACHUBHAI GAMAR
13373550 10342499 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

973

Mr.  SHAILESHBHAI 

GEBABHAI 

CHAUDHARY

41447419 10068529 15-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

974

Mr.  ASHOKSING 

CHANDUSING 

VAGHELA

20104743 10041984 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

975
Mr.  NAGAJIBHAI 

JOGABHAI SAMBAD
79750538 10282586 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

976
Mr.  NARSINHBHAI 

MAFABHAI LODHA
59108486 10041041 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

977
Mr.  VIKAS JETHALAL 

BHADARKA
86469165 10174919 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

978
Mr.  MANOJKUMAR 

HATHIBHAI BHARVAD
77947949 10095513 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

979
Mr.  KALPESHKUMAR 

DINESHBHAI ASARI
33012150 10042093 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

980

Ms.  NIMISHA 

RAMESHCHANDRA 

THAKOR

75091787 10429214 16-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

981
Mr.  SHANKUBHA 

DASHRATHSINH ZALA
13012898 10122958 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

982
Mr.  HITESHKUMAR 

BHARATBHAI PATANI
11735169 10122030 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

983

Mr.  KAMLESH 

KANJIBHAI 

CHAUDHARY

36449796 10018147 17-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

984

Mr.  MAYURDVAJSINH 

DHARMENDRASINH 

CHUDASMA

52936566 10123148 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

985

Mr.  OMDIPSINH 

NARENDRASINH 

JADEJA

62356424 10257376 16-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

986

Mr.  NIRAVKUMAR 

CHANDULAL 

UBHADIYA

71705874 10284812 16-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

987
Mr.  VINUJI JAGUJI 

PARKHADIYA
91737895 10016008 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

988

Mr.  PRABHUBHAI 

SHAMBHUBHAI 

DEGAMADIYA

48314684 10284436 16-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

989
Mr.  RATNADEEPSINH 

DILIPSINH JADEJA
80240750 10283710 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

990

Mr.  JAYDIPSINH 

BALAVANTBHAI 

RATHOD

85147184 10122621 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

991
Ms.  USHABEN 

DINESHBHAI RATHOD
12218941 10431056 16-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

992
Mr.  KALPESHKUMAR 

BHAMRAJI MALI
61726056 10015616 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

993
Mr.  CHIRAGKUMAR 

ISHWARBHAI PATNI
85181272 10122397 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

994

Mr.  YASHPALSINH 

PUSHPENDRASINH 

VAGHELA

54378152 10072314 17-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

09/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
995

Mr.  KIRANKUMAR 

HIRALAL CHANGESHA
80591423 10232508 17-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

996

Mr.  VIPULKUMAR 

GANDABHAI 

PRAJAPATI

25042491 10098227 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

997
Mr.  SIDDHARTH 

RAJSINH DASHONDI
49838811 10205200 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

998
Mr.  HITESHKUMAR 

DALAJI SUTHAR
39315144 10045707 18-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

999
Mr.  BHAVESHKUMAR 

RAMESHBHAI MEGHA
64020851 10152646 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1000
Mr.  AMAR SUNILBHAI 

CHUDASAMA
47071995 10314615 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1001

Mr.  HARSHADKUMAR 

PRAKASHBHAI 

VAGHELA

73632364 10234192 18-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1002

Mr.  DHAVAL 

RAJESHKUMAR 

RENUKA

59903284 10314509 18-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1003
Mrs. CHANDRIKABEN 

ARJANBAHI SOLANKI
18193990 10433950 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1004

Mrs. KINJALBA 

SANJAYSINH 

CHAUHAN

64357066 10434887 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1005
Mr.  ARVIND KANJI 

AHIR
66656471 10287385 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1006
Mr.  IMRANKHAN 

HARUNKHAN BELIM
42891706 10100390 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1007

Ms.  UMIYABEN 

MAVJIBHAI 

CHAUDHARI

16885815 10349010 18-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1008

Ms.  FALGUNIBEN 

HASMUKHHBHAI 

AMDAVADI

86717713 10439054 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

08/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1009
Mr.  PRAKASHJI 

BHARATJI THAKOR
81807924 10072931 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1010
Mrs. ILABEN 

ARVINDBHAI ZALA
59520609 10433832 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1011
Mr.  KIRANBHAI 

ISHVARBHAI DESAI
43613071 10018518 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1012
Mr.  SAGARKUMAR 

VERSHIBHAI DESAI
24665948 10045333 18-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1013

Mr.  PRAGRAJSINH 

PRAVINSINH 

CHUDASAMA

42394337 10235034 20-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1014

Mr.  YOGENDRASINH 

CHAMPAKSINH 

PUWAR

97098759 10207955 20-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1015
Mr.  VIJAY KALUBHAI 

PARMAR
13627698 10262379 20-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1016
Mr.  YUVARAJSINH 

BHARATSINH JETAVAT
60441488 10101893 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1017
Mr.  GOPALBHAI 

GOVINDBHAI GALIYA
43096522 10126895 20-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1018

Mr.  JAYENDRAPURI 

DASHARATHPURI 

GOSWAMI

36403728 10102089 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1019

Mr.  MAHADEVBHAI 

NARBHERAMBHAI 

BARAIYA

76984405 10315469 20-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1020

Mr.  MUKESHBHAI 

GAGDASBHAI 

CHAUDHARI

81221102 10019914 20-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1021
Mr.  MAHESHKUMAR 

ABHECHAND DESAI
79176894 10020580 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1022
Mr.  AMITKUMAR 

MALDEBHAI BHATU
53457895 10262399 20-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1023
Mr.  JAYESHBHAI 

MAHESHBHAI PARMAR
25345726 10153546 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1024

Mr.  VISHALKUMAR 

CHIMANBHAI 

CHAUDHARI

16583268 10075240 20-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
1025

Mrs. NUTANBEN 

GAGAJI ZALA
91155894 10351480 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1026
Mr.  DARSHANKUMAR 

ANILBHAI PARMAR
26862974 10290167 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1027
Mr.  JAYKUMAR 

RAMESHBHAI PATEL
94808204 10128538 21-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
18/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1028
Mr.  JAYENDRA 

JIVRAJBHAI SOLANKI
61000861 10316928 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1029

Mr.  PIYUSHKUMAR 

NANJIBHAI 

MEWASKAR

30913597 10022597 21-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1030
Ms.  DIPIKABEN 

ARVINDBHAI PARMAR
52511312 10441940 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1031

Mr.  JITENDRA 

MANSUKHBHAI 

SUHAGIYA

24372882 10183790 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1032
Mr.  MUKESHKUMAR 

RAMDHANI PANDIT
36269606 10183503 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1033
Mr.  KRIPALSINH 

VIKRAMSINH VALA
54931026 10318621 22-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1034
Mr.  NARESHKUMAR 

KANJIBHAI PARMAR
92696016 10291364 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1035
Ms.  MEENAKSHIBEN 

ARVINDBHAI PARMAR
17060831 10444106 23-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1036
Ms.  KANCHAN 

ARVINDBHAI PARMAR
46128743 10446432 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1037

Mr.  MOSINKHAN 

MOHAMMADKHAN 

PATHAN

24175803 10448978 25-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1038
Mr.  DIPAKKUMAR 

JAGDISHBHAI PATEL
19588237 10448965 25-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1039

Mrs. JALUBEN 

ODHARBHAI RABARI
87598374 10367360 28-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1040
Mr.  PREMALBHAI 

DINESHBHAI JADAV
13681938 10192195 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1041
Mr.  PRATIKBHAI 

BHARATBHAI PATEL
65655725 10192491 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1042
Mr.  RAJESHBHAI 

TALKABHAI GANGAL
57591963 10004007 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1043
Mr.  PAVAN 

INDRAVADAN PATEL
89604315 10111422 08-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1044
Ms.  RASHMI BHARAT 

KEDAR
72964395 10374608 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1045
Mr.  MANOJKUMAR 

KALUBHAI SANGADA
71231570 10140826 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1046

Mrs. HINABAHEN 

RAMANSINH 

MAKWANA

57096069 10332376 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1047
Ms.  AVANI YATINBHAI 

JOBANPUTRA
88066621 10333888 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1048

Mr.  

DHARMENDRABHAI 

LIMSINGBHAI DAMOR

33891137 10142502 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1049

Ms.  NEHAL 

BHUPATBHAI 

BHENSJALIYA

18665388 10336060 11-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1050

Mr.  PRATIPALSINH 

DHARMENDRASINH 

JADEJA

51708705 10252370 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1051
Mr.  NAYANKUMAR 

KANABHAI KESHWALA
37025371 10254143 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1052

Ms.  KAJALBEN 

CHIBHABHAI DESAI
20486569 10349429 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1053
Mr.  VIJAYBHAI 

RAMSINHBHAI DESAI
47912788 10086633 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1054

Ms.  DAXABEN 

NAGARBHAI 

CHAUDHARI

11122188 10438149 21-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1055
Mr.  ARVINDKUMAR 

TEJAJI PARMAR
51059192 10022518 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1056
Mr.  RAHULKUMAR 

DHANJIBHAI RAVAL
66491390 10049305 21-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1057

Mr.  ALPESHKUMAR 

SUBHASHBHAI 

VAGHERA

75647057 10209043 21-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1058
Mr.  CHETANKUMAR 

VAJUBHAI JADAV
67952008 10290504 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1059
Mr.  SABIR KHAN 

YAKUBKHAN PATHAN
70487564 10103333 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1060

Ms.  PAYALBEN 

ASHOKBHAI PATEL
42241610 10356966 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
25/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1061
Mrs. MEENABEN 

AMARSINH BARIYA
72676112 10400804 22-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1062

Ms.  POOJA 

DIPAKBHAI PADIYA
43122791 10355446 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1063
Mr.  VIPULKUMAR 

MAHENDRABHAI PAGI
99325933 10135153 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1064
Mr.  DIPAK MULUBHAI 

DANGAR
65590468 10272295 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1065
Ms.  MITTALBAHEN 

AMARABHAI TARAL
24837163 10376054 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1066
Ms.  SEJAL 

GOVINDBHAI PARMAR
94483972 10352774 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1067
Mr.  KANABHAI 

KHIMABHAI BHATU
42239024 10283270 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1068
Mr.  RAVIKUMAR 

PITHABHAI VADHEL
92770028 10252902 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1069
Ms.  CHETNA 

NATHUBHAI PARMAR
67692823 10411053 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1070
Mr.  ASHISHBHAI 

BACHUBHAI VASAIYA
92043300 10135074 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1071
Mr.  PRAKASHKUMAR 

LAKHABHAI MALAM
13094501 10301817 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1072
Mr.  HITESHBHAI 

JAMNABHAI RATHVA
56357776 10136249 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1073
Mr.  RIMPALKUMAR 

BHARATBHAI GOHIL
59187323 10203047 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1074
Mr.  VANRAJBHAI 

RAJABHAI BARAIYA
68196172 10312081 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

1075
Mr.  NIKULRAY 

RAMANBHAI SENVA
91088613 10100474 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1076

Mr.  GIRISHBHAI 

HARADIYABHAI 

DUBHIL

74491027 10138625 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1077
Ms.  ARTI ASHOKBHAI 

CHAUHAN
20251847 10323221 03-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1078

Mr.  YUVRAJSINH 

GHANSHYAMSINH 

VAGHELA

97778314 10109936 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
22/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1079
Mr.  KETAN 

KIRANBHAI PRAJAPATI
94550763 10027059 03-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1080
Ms.  KAJAL VISHNUJI 

THAKOR
66231376 10325191 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1081
Ms.  SUNITA 

BABARBHAI RABARI
52673527 10441709 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1082

Mr.  KULDIPSINH 

BALVANTSINH 

CHAVDA

25247597 10004623 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1083

Mr.  RAKESH 

PRATAPBHAI 

PATANVADIYA

36918946 10166161 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1084
Ms.  DARSHITA 

LALITKUMAR SOLANKI
98023315 10328911 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
15/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1085
Mr.  PANKAJ 

MURUBHAI KHARA
59925858 10246874 08-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1086
Ms.  KOMAL 

JAYSUKHBHAI GOPANI
54237699 10330737 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1087
Mrs. PRIYANKABEN 

MANUBHAI PARMAR
66068866 10331989 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
15/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1088
Mr.  SHAILESH DILIP 

ANAPAT
57436532 10033738 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1089
Mr.  MAVUBHA 

KANUBHAI GADHAVI
19073053 10275321 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1090
Mr.  RAJUBHAI 

VALJIBHAI MAKAWANA
18705327 10115643 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
1091

Mr.  AJAYKUMAR 

BHIKHABHAI VAJA
78436205 10304003 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1092
Mr.  MILAN JINABHAI 

JOTVA
74244988 10244979 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1093

Mrs. MITALBEN 

KARSHANBHAI 

BRAHMAN

66027607 10326846 07-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1094
Mr.  NARESH 

PRATAPBHAI DABHI
92187591 10269942 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1095
Mr.  SHYAM 

TARUNBHAI SAVJANI
97053091 10270263 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1096
Mr.  PRAVIN 

DHIRUBHAI MER
40012597 10220722 08-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1097
Ms.  SHABINABEN 

VAHIDBHAI ANSARI
13629356 10371746 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1098

Mr.  PRAKASHBHAI 

HARDASBHAI 

CHAUDHARI

90387055 10005755 08-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1099
Mr.  HARSHADBHAI 

VIJAYBHAI RATHVA
38475994 10137547 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1100

Ms.  GAYATRI 

MAHENDRASINH 

JADAV

77489962 10328079 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1101
Mr.  ASHRAF 

ABBASBHAI UMADIYA
19286810 10035377 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

1102
Ms.  MANISHABA 

DILIPSINH ZALA
16173456 10333308 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1103
Mr.  SAGARKUMAR 

RANABHAI VALA
88741273 10241442 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1104

Ms.  HIRALBEN 

RAMSINGBHAI 

KATARA

62239514 10370066 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1105

Ms.  YOGITABEN 

AMARATBHAI 

CHAUDHARI

90867085 10336553 11-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
07/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1106
Ms.  PRIYANKABEN 

PRABHATSINH TALAR
59312335 10372022 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1107
Mr.  MAHIPATKUMAR 

PRATAPBHAI SOLANKI
57508853 10142341 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1108
Mr.  NARENDRASINH 

DILIPJI CHAVADA
32957324 10088382 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1109

Mr.  RILIFSINH 

BHARATSINH 

CHAVADA

27072531 10085110 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1110
Mr.  KISHANKUMAR 

RAMJIBHAI PARMAR
60535527 10116850 11-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
15/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1111
Mr.  CHIRAGKUMAR 

BABUBHAI PATEL
67451590 10061678 09-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

18/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1112
Ms.  ARATIBEN 

KANTILAL RATHOD
60471905 10411988 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1113
Mr.  POONAMBHAI 

VAHABHAI BHARVAD
30762156 10084145 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1114

Mr.  MAYURKUMAR 

GOVINDBHAI 

CHAUDHARI

74423310 10090309 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1115

Mr.  AMITBHAI 

JADAVJIBHAI 

KOTHARIYA

65982780 10271856 07-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1116
Mr.  JAYENDRASINH 

ASHUBHA JADEJA
16316548 10274826 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1117

Ms.  TWINKALBEN 

MAHENDRABHAI 

KONKANI

60621123 10374534 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1118

Ms.  RANJAN 

DASHARATHBHAI 

PATANI

61636414 10330271 08-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1119
Ms.  SEJALBEN 

ARJUNBHAI DABHI
24645101 10372832 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1120

Ms.  PINAL 

PARESHKUMAR 

SUTARIYA

66718492 10328298 07-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1121

Mr.  HITESH 

MAGANBHAI 

KALSARIYA

29901314 10162113 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1122
Ms.  KAMINIBAHEN 

NARESHBHAI CHAMAR
72283974 10328612 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1123
Mr.  KIRANBHAI 

MAFABHAI MAJIRANA
57845174 10002300 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1124
Mr.  RAJ RAMESH 

BHAI CHAUDHARY
67367762 10084433 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1125

Mr.  ALPESHKUMAR 

ISHWARBHAI 

CHAUDHARI

63880968 10005728 08-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1126
Ms.  SHIVANIBEN 

ASHOKBHAI THAKKAR
50596555 10332960 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1127

Mr.  

DHARMENDRAKUMAR 

GAJENDRABHAI TADVI

81093055 10195973 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1128

Mr.  KISHAN 

SHIVABHAI 

CHAUDHARY

89732878 10074993 20-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

10/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1129
Mr.  AGAJIBHAI 

RAVJIBHAI PATEL
86399460 10050881 22-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

1130

Mr.  SHAKILAEHMAD 

MOHAMMEDRAFIK 

PATHAN

40569243 10115303 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1131

Mr.  BHARATBHAI 

BECHARBHAI 

CHAVADA

14676967 10305093 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1132
Mr.  AVINASHKUMAR 

BHARATBHAI SOLANKI
14003804 10093155 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1133

Mr.  SANJAY KANBHAI 

VAGHELA
95180465 10307116 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1134
Mr.  DIPAKBHAI 

DHIRUBHAI VAGHELA
26893499 10253138 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1135
Mr.  DIVYANG 

AMRUTBHAI DESAI
85858493 10118528 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
08/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1136

Mr.  

PRAGNESHKUMAR 

DASHRATHBHAI 

MAKWANA

76311922 10038292 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1137

Mr.  SURESH KUMAR 

TALSHA BHAI 

CHAUDHARY

10244574 10011460 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1138
Mrs. KAMINEEBEN 

NARAYANBHAI RABARI
25013538 10339722 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1139

Mr.  KULDIPKUMAR 

BECHARBHAI 

CHAUDHARI

51567315 10092789 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1140

Mr.  HIREN 

DAYARAMBHAI 

BARAIYA

34456230 10307418 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1141

Mr.  ARVINDBHAI 

RAMESHBHAI 

PRAJAPATI

69958355 10010836 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1142

Mr.  KERULKUMAR 

RASIKBHAI 

CHAUDHARI

32413944 10198805 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1143
Mr.  DHRUVDEEPSINH 

DILIPSINH JADEJA
80974081 10225478 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1144
Mr.  RAJUBHAI 

JIVABHAI BHADARKA
75955320 10308548 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1145
Mr.  HEMANT 

ARASHIBHAI DER
39718453 10225347 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
07/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1146

Mr.  NIMESHKUMAR 

CHANDUBHAI 

SOLANKI

32818480 10121296 15-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
15/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1147
Mr.  ASHISHSINH 

BHARATSINH BHATI
90745849 10070539 16-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫
1148

Mr.  JAYESH KUMAR 

RAMJIBHAI PARMAR
53150950 10231313 17-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1149
Mr.  DHAVAL KHODA 

CHAVADA
43097936 10257329 16-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1150
Mr.  GOVINDBHAI 

LAXMANBHAI TARAK
51633914 10040236 14-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

08/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1151
Mr.  MAHESH 

KESHURBHAI JOGAL
31870870 10162859 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1152
Ms.  SEJALBEN 

BABUBHAI MAHERA
98259946 10371280 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1153

Mr.  VANRAJ 

KALSINGBHAI 

AMALIYAR

29056269 10135861 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1154
Mr.  VIPULKUMAR 

DHENGAJI CHARDIYA
78882787 10003000 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1155

Mr.  AJITKUMAR 

MANSANGBHAI 

NADODA

98872567 10085290 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1156

Mr.  SURAJ 

HASHMUKH BHAI 

DALSANIYA

24808809 10163957 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1157
Mr.  PRAGNESH 

MOHANSINH PATEL
35813134 10106614 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1158

Mr.  HARESHBHAI 

KESHUBHAI 

KANTARIYA

41483833 10298871 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1159
Mr.  MEHULKUMAR 

SHANKARBHAI RABARI
24039498 10057862 07-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1160

Mr.  SUDHIR 

KHIMJIBHAI 

KHAMBHALIYA

12966016 10245325 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1161

Ms.  PRAGNABEN 

KHATUBHAI PARMAR
97559473 10327838 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1162

Mr.  SURESH 

RAMESHBHAI 

SARVAIYA

36175736 10220363 08-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1163
Mr.  JAYDEEP 

BHARATBHAI BHALIYA
66327933 10245139 07-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1164

Mr.  ASHOKBHAI 

JOYATABHAI 

CHAUDHARI

10425306 10003325 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1165
Mr.  SAGAR 

PREMJIBHAI VATALIYA
16525579 10217857 07-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1166
Mr.  SATYARAJSINH 

KANAKSINH VAGHELA
23566846 10276130 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1167
Mr.  KUSH 

HITESHBHAI NAIK
71979607 10112204 08-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦

1168

Mr.  VISHAL 

HARSHADBHAI 

BORICHA

26064917 10223422 10-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1169
Mr.  CHAITNYA 

PRAFULBHAI PATEL
47801335 10083538 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1170
Ms.  KOMALBEN 

HASMUKHBHAI PATEL
54097297 10325483 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1171
Mr.  RAHUL JAGDISH 

DOHARE
80541235 10029825 06-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1172

Mr.  RAKESHBHAI 

GANESHBHAI 

BHUTADIYA

64227780 10003165 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1173
Mr.  GAURAVKUMAR 

DINESHBHAI PRANAMI
55755933 10004022 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1174

Ms.  PRIYANKABEN 

TAPENDRAKUMAR 

RATHOD

82831308 10325972 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1175

Mr.  KULDEEPSINH 

JITENDRASINH 

JADEJA

20918082 10060580 08-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1176
Mr.  ABHINAY 

RAMBHAVAN MAURYA
16294141 10189287 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
08/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1177

Mr.  NAVINBHAI 

KARAMASHIBHAI 

CHAUHAN

52079219 10270845 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1178

Mr.  ASHVINBHAI 

DEVAYATBHAI 

CHAVDA

56686869 10299230 07-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1179
Mr.  DIPKUMAR 

ANILBHAI PATEL
62318314 10082638 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1180

Mr.  SAMIR 

MUBARAKBHAI 

BHALIYA

78711066 10218991 07-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1181

Mr.  SAHDEV 

GORADHANBHAI 

VEGAD

98026094 10279939 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1182
Ms.  RANJANBAHEN 

NARANBHAI PANCHAL
33670948 10352911 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1183

Ms.  RONIKA 

PANKAJBHAI 

VAGHELA

71643155 10431502 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

09/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1184
Mr.  TOFIQ MAQSUD 

HATHILA
96421600 10108437 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
09/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1185

Ms.  DHARMISTHABEN 

PANSINGBHAI 

BHURIYA

54424606 10370917 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1186
Mr.  KULDIPSINH 

PRADIPSINH GOHIL
17127014 10244395 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1187

Mr.  MOHIT 

GOVINDBHAI 

TALAVADIYA

36707381 10217799 07-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1188

Mrs. NANDABEN 

KAMLESHBHAI 

MAKHODIYA

45890623 10372333 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1189

Ms.  SHILPABEN 

MAHESHBHAI 

TALPADA

26514928 10374008 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1190
Ms.  DEEPA 

ASHVINGIRI GOSAI
17140146 10412501 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1191
Mr.  KANJIBHAI 

BHARABHAI GAMARA
19756904 10271543 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1192

Mr.  BHARGAV 

SHAILESHKUMAR 

PATEL

12144964 10006106 08-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1193

Mr.  ARJUNBHAI 

RAMSINGBHAI 

AMALIYAR

25358716 10139102 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1194

Ms.  TRUPTIBEN 

RAVINDRABHAI 

DAMOR

15534873 10376143 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1195

Mr.  VIJAY 

NARSINHBHAI 

CHAUHAN

71384915 10113373 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1196
Mr.  TEJAS 

SANJAYBHAI PANDYA
39199603 10221601 09-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1197

Mr.  VIJAYSINH 

GUNVANTSINH 

RAJPUT

42179302 10005355 08-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1198
Mr.  BHARATBHAI 

BABUJI CHAUDHARY
74239892 10007626 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1199

Mr.  AJAYSINH 

KRUSHNASINH 

SARVAIYA

86228607 10224574 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1200

Mr.  MUKESH 

BHANABHAI 

LAKHANOTRA

26869564 10251338 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1201
Mr.  JAY MANISH 

KUMAR PANCHAL
74938322 10115887 11-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
10/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1202
Mr.  ADITYA 

TUSHARBHAI DAVE
96858609 10038113 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1203

Ms.  TEJALBEN 

SHIVABHAI 

CHAUDHARI

56096999 10383376 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1204
Mr.  YOGESHKUMAR 

RATILALBHAI VASAVA
74815144 10199121 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1205
Ms.  ILABEN 

JAGATSINH GOL
78164489 10339390 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1206

Mr.  KARAN 

SURAJKUMAR 

TALAVIYA

58963892 10118132 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
16/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1207
Mr.  VIJAYSINH 

DASHRATHSINH ZALA
47104194 10112517 08-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1208

Mr.  PRINCE 

RAJESHKUMAR 

THAKOR

20546893 10033038 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1209
Mr.  VIPUL 

RANJITBHAI CHUNARA
70352259 10034014 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1210
Mr.  MAULIKKUMAR 

HEMRAJBHAI LEUVA
98257115 10087344 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1211

Mr.  KEYURKUMAR 

ATULBHAI BERA
69689706 10222137 09-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1212
Ms.  RAJAL PUNSHI 

GADHAVI
49710411 10420063 10-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

17/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1213
Ms.  KRISHNABEN 

INDRASINH CHAUHAN
51056838 10380398 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1214
Mr.  HIREN KUMAR 

BHARAT BHAI KHANT
59832982 10144000 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1215
Mr.  KETANKUMAR 

MAGANBHAI SOLANKI
83696450 10280221 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1216

Ms.  NIDHI 

DINESHGIRI 

MEGHANATHI

67401714 10420565 11-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1217
Mrs. PINKIBEN 

HEMRAJBHAI LEUVA
54196576 10339543 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1218
Ms.  KAJAL 

ANILKUMAR MAKHELA
70931462 10339269 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1219
Mr.  DUSHYANT 

PRAFULBHAI SUVA
78783506 10226143 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1220

Ms.  SNEHABEN 

POPATBHAI 

CHAUDHARI

69951329 10340201 14-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1221

Mr.  JANAKSINH 

CHANDANSINH 

SOLANKI

33238359 10067042 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

18/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1222
Mr.  KAMLESHBHAI 

MOHANBHAI VAJIR
71057596 10040356 14-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1223

Mr.  MUKTAR 

MOHAMMADHUSEN 

MODAN

54941575 10119163 14-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1224
Mr.  ASHISHKUMAR 

RAMABHAI VAGADIA
87512801 10145939 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1225

Mr.  PRAKASHKUMAR 

DAYARAMBHAI 

SUTHAR

95724353 10014289 15-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1226

Mr.  JAYESHBHAI 

BECHARBHAI 

CHAUDHARI

27719041 10095806 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1227
Mr.  SURESH JAGMAL 

VADHIYA
37913199 10255740 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1228

Mr.  JAYRAJDAN 

SHAMBHUDAN 

GADHAVI

64112569 10282276 15-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1229

Mr.  KALPESHKUMAR 

LAXMANBHAI 

CHAUDHARY

21392604 10017796 17-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1230

Mr.  DINESHBHAI 

HARIBHAI 

CHAUDHARY

84691098 10097857 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1231
Mr.  HARESHBHAI 

KUKABHAI HANDA
37132406 10286197 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1232
Ms.  MONIKA 

RAMESHBHAI PARMAR
21860684 10436355 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1233

Mr.  VAIBHAV 

NARENDRASINH 

GOHIL

98141814 10314720 18-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1234
Mr.  ASHISHKUMAR 

DEVJIBHAI PARMAR
35741729 10103157 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1235

Mr.  KAMLESH 

DHANJIBHAI 

MAKWANA

91424879 10102971 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1236
Mr.  BABUBHAI 

PANCHABHAI RABARI
82060310 10102683 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1237

Mr.  RAVIBHAI 

SURESHBHAI 

VANZARA

28202683 10008991 10-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1238

Mr.  KULDIP 

DINESHKUMAR 

CHAUHAN

55675562 10093216 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1239

Mr.  HARDEVSINH 

ANIRUDHASINH 

DODIYA

77474378 10220621 08-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1240
Mr.  GAURANG 

FATESINH RATHWA
89872773 10139301 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1241
Ms.  SAPNABEN 

RAJUBHAI VASAVA
22977282 10375801 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1242
Mr.  AJITBHAI 

RAMESHBHAI PARMAR
54885519 10139624 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1243

Ms.  KINJAL 

SENDHABHAI 

PANCHAL

93108476 10342641 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1244

Mr.  VIJAYKUMAR 

BHEMJIBHAI 

CHAUDHARY

18400194 10013110 14-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1245
Mr.  RASIKKUMAR 

SOMABHAI BHANGI
30454466 10100026 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1246
Ms.  DITI AJITBHAI 

DUBAL
37615286 10424081 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

16/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1247
Mr.  NILESHKUMAR 

MOHANBHAI VASAVA
89203669 10203274 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1248
Ms.  MANSIBEN 

KARAMSHIBHAI DESAI
47770396 10332027 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1249
Ms.  VARSHA MEGHJI 

BHAI KATARMAL
77099714 10441389 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1250

Mrs. JIGNAKUMARI 

MUKESHCHANDRA 

CHAVDA

77878403 10448169 23-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1251
Mr.  RAMANBHAI 

JIVANBHAI RATHWA
93643765 10184895 23-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1252
Ms.  MANISHA 

VIKRAMSINH DARBAR
54782064 10444129 23-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1253

Mr.  SHRAVAN 

PRABHA RAM 

MEGHWAL

88309389 10132321 24-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
21/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1254

Ms.  ASHABEN 

JASHUBHAI 

CHAUDHARY

70777881 10444780 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1255
Ms.  HETALBEN 

VINODBHAI BAROT
10711831 10360719 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1256

Mr.  SUDHIR 

KHODABHAI 

KHETARIYA

12162923 10267694 24-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1257
Mr.  HITESHKUMAR 

SUNILKUMAR SOLANKI
54329794 10080348 24-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

18/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1258
Mr.  KISHANKUMAR 

PUNJABHAI MAKWANA
49688829 10294171 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1259
Ms.  MINAKSHI 

KANJIBHAI PARMAR
20707862 10448245 25-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1260
Mr.  BHANUBHAI 

SOMABHAI CHAMAR
31798769 10450441 27-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1261

Ms.  BHAVNABEN 

BACHUBHAI 

MASANIYA

18598224 10366842 28-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1262
Ms.  AMIBAHEN 

AMARSINH PARMAR
27837684 10366776 28-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
1263

Mr.  ISHVARBHAI 

AMARABHAI RABARI
55896010 10003292 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1264
Mr.  NEEL KUMAR 

HARESH BHAI PATEL
58869685 10164151 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1265
Mr.  JAGDISH 

TEJABHAI BHARWAD
14968634 10110015 07-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1266
Mr.  AVINASHBHAI 

GOVINDBHAI NINAMA
37133852 10006201 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1267
Mr.  NARESHKUMAR 

PRAVINBHAI MACHHI
93816177 10111544 08-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1268
Ms.  PRATIBHABEN 

VARSINGBHAI BARAD
17746313 10412274 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1269
Ms.  RIDHDHIBEN 

BALABHAI PARMAR
28271233 10413006 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1270
Ms.  AMIBEN 

SHANTILAL DAMOR
30820610 10383316 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1271
Ms.  SHIVANIBEN 

ASHOKBHAI THAKKAR
50596555 10332960 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1272
Mr.  RAHULBHAI 

RAMJIBHAI BHARVAD
45008434 10039262 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1273
Mr.  SANJAYKUMAR 

BIJALBHAI VASANI
84976359 10223204 10-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1274
Ms.  HETALBEN 

ISHVARBHAI DABHI
72828309 10329942 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1275
Mr.  ANILKUMAR 

BHIKHABHAI GOHIL
94269604 10222246 09-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1276
Ms.  KALPITA 

RAMJEEBHAI TAVIYA
70771034 10336137 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
15/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1277
Mr.  YOGESHKUMAR 

PRAVINBHAI PATEL
57964260 10093073 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1278

Ms.  JYOTIBEN 

ISHVARBHAI PARMAR
56208698 10339432 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1279
Ms.  MAMATABEN 

POPATJI KUDECHA
84473691 10346625 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1280
Mrs. RITAKUMARI 

NAGARBHAI PATEL
89809298 10396037 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1281

Mr.  SANDIPBHAI 

MANUBHAI TAVIYA
60700139 10215191 04-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1282

Mr.  ASHVINBHAI 

VALJEEBHAI 

CHARMALIYA

31292514 10280734 14-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1283

Mr.  DILIP 

VASHARAMBHAI 

DABHI

73719888 10227354 14-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1284

Mr.  PARTH 

NARENDRPRASAD 

RAMANUJ

27286620 10274574 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1285
Mr.  SHAMBHUSINGH 

ARJUNSINGH RAJPUT
69909749 10033601 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1286
Mr.  AMITKUMAR 

KANAJI CHAUHAN
44723346 10092732 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1287

Ms.  VAISHALI 

GANESHPURI 

GOSWAMI

69105374 10334246 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1288
Mr.  PRAKASHKUMAR 

RUPSINHBHAI ROZ
29357160 10150629 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1289

Mr.  HUSENBHAI 

SULEMANBHAI 

RANPARIYA

12329857 10234654 20-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
08/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1290
Mr.  AMITSING 

BHARATJI THAKOR
56035687 10089718 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1291

Mr.  DEEPRAJSINH 

DHARMENDRASINH 

JADEJA

83921692 10277303 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1292
Mr.  DIPAKKUMAR 

BALVANTBHAI GAMETI
33418234 10044552 17-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1293
Ms.  DIMPALBEN 

JAYANTIBHAI PATEL
17061252 10333912 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1294

Mr.  KULDEEPSINH 

RAJENDRASINH 

JADEJA

57098679 10224517 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1295

Mr.  BHAVIKKUMAR 

AVACHALBHAI 

CHAUDHARI

17874227 10095597 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1296

Mr.  MAYURRAJSINH 

GHANSHYAMSINH 

GOHIL

28289096 10306192 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
09/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1297
Mr.  LALUBHAI 

RAJUBHAI NAYKA
27002575 10181617 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1298
Ms.  KRUTI 

ANISHKUMAR BHATT
60204285 10379452 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1299

Mr.  UMESH 

BABUBHAI PARAMAR
41280011 10297529 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

1300
Mr.  SUDHIRBHAI 

ISHVARBHAI DESAI
66035697 10086548 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1301

Mr.  

HIMANSHUKUMAR 

KANJIBHAI 

CHAUDHARI

11627042 10092612 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1302

Ms.  URVASHIBEN 

HARSHADKUMAR 

VAGHELA

45856639 10328806 07-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1303
Mr.  NIKULBHAI 

SOMABHAI VANKAR
62006292 10109503 06-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦

1304
Mr.  RAVIKANT 

KANTILAL PATEL
32537614 10172086 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1305
Mr.  BHARAT 

PALJIBHAI HINGLA
88828001 10172392 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1306
Mr.  HITESHKUMAR 

RATILAL THAKOR
41960234 10224895 11-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1307

Ms.  SEJALBEN 

PARSINGBHAI 

HATHILA

74585759 10370912 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1308
Mr.  PRANAV 

JITENDRABHAI NAKUM
66252684 10276604 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1309

Mr.  BHAVESH 

RAMESHBHAI 

KARAMTA

73439578 10301825 09-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1310
Mr.  JIGNESHBHAI 

NANDUBHAI GAVLI
53316980 10202094 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1311
Ms.  JAYABEN 

BHARATJI THAKOR
22882532 10419655 10-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1312
Ms.  KARUNABEN 

SURESHBHAI RATHVA
87509877 10379132 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1313
Ms.  SANGITABEN 

VINUBHAI RATHVA
16613172 10380088 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1314
Mr.  BHAVESHKUMAR 

VASHRAMBHAI JORA
64420449 10302429 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1315
Mr.  SHAILESH 

MANUBHAI RATHOD
51542041 10232120 17-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1316

Mr.  PUSHPARAJSINH 

HITENDRASINH 

CHUDASAMA

70683499 10226865 14-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1317

Mr.  JAYESHBHAI 

GIRADHARBHAI 

MENIYA

31735770 10216250 04-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1318

Mr.  PIYUSHKUMAR 

RAVISHANKARBHAI 

JANI

44372600 10167569 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

1319
Mr.  DIVYESH 

BASTILAL MALVIYA
85779140 10073341 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

20/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1320
Mr.  HITENDRASINH 

JIVANJI CHAVDA
76887411 10065848 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
1321

Mr.  RAVIKUMAR 

JANAKBHAI PATEL
40807022 10277873 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1322

Mr.  ASHOKSING 

CHANDUSING 

VAGHELA

20104743 10041984 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1323
Ms.  DINESHWARI 

MANAVARBHAI KAHAR
18139477 10447345 25-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1324
Mr.  ARJUNSINH 

SUKHDEVSINH GOHIL
52986214 10250535 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1325
Mr.  JAYESHBHAI 

KANJIBHAI MUNDHAVA
47301343 10223727 10-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1326
Mr.  KULDIPBHAI 

SHANTUBHAI CHAVDA
44961369 10278070 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1327
Mr.  KARANSINH 

DOLATSINH DABHI
99354005 10113749 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
15/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1328

Mr.  MUNNABHAI 

BHUPATBHAI 

CHUDASAMA

23329910 10303755 10-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1329

Mr.  KULDIPSINH 

DASHRATHSINH 

THAKOR

36362764 10146107 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1330
Ms.  REKHABEN 

KANJIBHAI RATHVA
11481819 10402642 22-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1331
Mr.  DNYANESHWAR 

APPARAO UNAWANE
68763474 10132062 23-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
20/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1332

Mr.  RAVINDRAKUMAR 

DINESHBHAI 

MUNDHVA

78409369 10037141 11-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1333

Ms.  ASMINKHATUN 

FAZALHUSEN 

MANSURI

68041664 10391338 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1334

Mr.  SANJAYKUMAR 

KURSHIBHAI DESAI
44604609 10011388 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1335
Ms.  MEENAKSHIBEN 

ARVINDBHAI PARMAR
17060831 10444106 09-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

17/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1336
Ms.  KANCHAN 

ARVINDBHAI PARMAR
46128743 10446432 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

17/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1337
Ms.  DIPIKABEN 

ARVINDBHAI PARMAR
52511312 10441940 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

17/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1338
Mr.  HARESHBHAI 

AJABHAI CHAUDHARY
69057030 10006354 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1339

Mr.  ASHOKBHAI 

AJAMALBHAI 

CHAUDHARY

48464155 10012143 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1340

Mr.  

JAYENDRAKUMAR 

BALSINGBHAI RATHVA

19949048 10180115 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1341

Ms.  DIPIKABEN 

SUBHASHBHAI 

PARMAR

95331325 10410486 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1342

Mr.  PARTH 

MAHENDRABHAI 

PATEL

94891066 10088980 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1343
Ms.  SNEHABEN 

MANKABHAI DESAI
66449723 10424329 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

10/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1344

Ms.  BHAVANABEN 

AMARABHAI 

BHARAVAD

50978397 10327014 07-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1345
Mr.  VIPULBHAI 

RAMANBHAI PATANI
91610890 10092588 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1346
Mr.  LALUBHAI 

PUNMAJI CHAUDHARI
99097604 10046524 18-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1347

Mr.  NILESHKUMAR 

GIRDHARBHAI 

SENAVA

31545945 10093078 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

10/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1348

Ms.  SANGITABEN 

VIRABHAI CHAUDHARI
26458982 10332418 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1349
Mr.  PRATIKKUMAR 

PRAKASHBHAI PATEL
65129356 10197887 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1350

Ms.  JAYABEN 

TULSHIBHAI 

MAKWANA

14874590 10414241 07-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

15/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1351

Mr.  NIRMALBHAI 

JAVSINGBHAI 

NALVAYA

67738055 10141045 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1352
Mr.  SUSHILKUMAR 

RAMESHBHAI JOSHI
71322115 10316919 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1353

Ms.  SONALBEN 

VIRAMBHAI 

CHAUDHARY

38352415 10334072 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1354
Mr.  SAGAR 

GANESHBHAI PATANI
31972923 10113916 09-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
17/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1355
Mr.  SIDDHARAJSINH 

SARDARSINH RATHOD
98549867 10066867 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

17/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1356
Mr.  ASFAK 

ASHIFKHAN PATHAN
86598078 10114435 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
16/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1357
Mr.  HIMATBHAI 

RAMESHBHAI RATHOD
57446543 10283333 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1358
Mr.  YOGESHKUMAR 

GEEJUBHAI PATEL
97819236 10279534 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1359

Mr.  DHARMIKKUMAR 

MAHADEVBHAI 

CHAUDHARI

74692334 10088643 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1360
Mr.  FAHAD ILYASBHAI 

MANSURI
93631185 10111495 08-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
21/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1361
Mr.  VISHALKUMAR 

NATVARBHAI PATANI
21715090 10032969 08-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1362
Mr.  RAKESHBHAI 

SABURBHAI RATHOD
94554936 10148617 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1363

Mr.  MUKESHKUMAR 

DAYARAMBHAI 

THAKOR

55496153 10045235 17-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1364
Mr.  HARESH 

GAGUBHAI JOGARANA
31415841 10114895 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
21/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1365
Mr.  CHEHARBHAI 

SOMABHAI DESAI
30896318 10034956 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1366
Mr. PARTH 

KIRTIKUMAR KARIYA
11792108 10241719 03-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1367

Mr.  DAXRAJSINH 

RAJENDRASINH 

JADEJA

92183137 10216222 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1368
Ms.  ALJINA 

YUSUFBHAI SELAT
89836309 10408977 04-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

11/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1369
Mr.  NISHANT 

DAHYABHAI PATEL
74188643 10065693 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

17/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1370
Mr.  PARTH SACHIN 

KOHLI
95546360 10171319 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1371

Mr.  

KHAMENDRAKUMAR 

MANILAL TAVIYAD

83719027 10145212 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1372
Ms.  HIRALBEN 

RAMESHBHAI DABHI
85976690 10337729 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1373
Mr.  BHAGIRATH 

DILIPBHAI JOSHI
14225367 10308966 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1374
Mr.  RAVINDRASINH 

MANSINH RATHOD
31006283 10140696 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1375

Mrs. SEJALBEN 

AMRUTBHAI 

PRAJAPATI

43810055 10334189 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1376

Mr.  MANISHRAM 

SEVAKRAM 

DUDHAREJIYA

87344050 10304102 10-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1377
Ms.  JAYLAXMI 

UDESINH DAMOR
23146658 10380229 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1378

Mr.  CHETANKUMAR 

DEVARAMBHAI 

PARMAR

11338847 10007842 10-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1379
Mr.  DHAVALKUMAR 

DIPAKBHAI PARMAR
64648326 10035991 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1380
Ms.  SANDHYABEN 

BHARATBHAI CHAVDA
33428977 10422297 11-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1381
Mr.  CHIRAG 

PRATAPBHAI BERWA
52922702 10065024 11-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

14/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1382
Mr.  PRADIP 

CHINABHAI SOLANKI
87990773 10251424 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1383

Mr.  AMIT 

MANISHKUMAR 

MAKVANA

28977043 10225019 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1384

Mr.  MILAN 

BHARATBHAI 

GONDALIYA

15245193 10214730 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1385
Mr.  HARSHDEEP 

DILIPBHAI BHOJAK
68933208 10214733 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1386
Mr.  VIRAM 

KESHUBHAI TIMBA
19113067 10296798 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1387
Mr.  NAYAN BHIMA 

MAHAVADIYA
16861077 10296130 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1388
Mr.  HITESHKUMAR 

PARBATBHAI SOLANKI
50197104 10296006 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1389
Mr.  ILESH GOPAL 

BANDHIYA
61550067 10295942 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1390
Mr.  KARANBHAI 

LALABHAI CHARAN
85809359 10107441 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
22/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1391
Ms.  JAYASHREEBEN 

HIRABHAI TADVI
79172532 10369223 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1392

Mr.  AJITBHAI 

RAJUBHAI VANJARA
18722827 10022580 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1393
Mr.  BIPIN 

SHANKARBHAI PATEL
56527345 10021937 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1394
Mr.  KIRANBHAI 

BHURABHAI RAJPUT
30097826 10020405 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1395
Mr.  SHIVRAJSINH 

SURUBHA ZALA
82735122 10450205 27-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1396
Mr.  DINESHBHAI 

BALVANTBHAI BARIA
18859977 10107532 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
15/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1397
Mr.  HIMAT 

PUNJABHAI KARMUR
51735991 10226328 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1398

Mr.  JAYDIPKUMAR 

CHHAGANBHAI 

GADHADARA

90435817 10216269 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1399
Mr.  DIKSHITKUMAR 

PUNAMCHAND PARTH
55025601 10118748 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1400
Mr.  NAYANKUMAR 

KARSHANBHAI RAM
72382806 10295578 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1401

Mr.  SHYAM 

SUDHIRBHAI 

VADALIYA

54157898 10160649 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1402

Mr.  BADAL 

JAGDISHBHAI 

VARSANI

49724007 10215403 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1403
Mr.  SANJAYBHAI 

KANTIBHAI BALADRA
86515722 10013513 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1404

Ms.  BHAVANABEN 

SAMANTBHAI 

KANGASIYA

71063902 10425004 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1405
Mr.  HARDIKKUMAR 

RAJESHBHAI PATEL
60472172 10087678 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1406
Mr.  MEGHRAJSINH 

JAGDISHSINH ZALA
44352194 10038635 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1407
Mr.  RAHUL 

HARESHBHAI PATEL
51259046 10061363 09-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1408
Mr.  MAYUR KUMAR 

DHIRUBHAI KOTWAL
41883910 10062914 10-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

14/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1409

Mr.  PRAKASHBHAI 

RAGANATHBHAI 

CHAUDHARY

52634002 10010171 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1410
Mr.  VISHALKUMAR 

VISHNUBHAI VALVI
37795138 10197590 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1411
Mr.  PRITESH 

JAYESHBHAI PATEL
24299225 10169838 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1412
Mr.  ANKITKUMAR 

VIJAYBHAI PATEL
13411020 10066569 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

20/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1413

Mr.  KIRANKUMAR 

NATAVARBHAI 

PARMAR

58666302 10087289 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1414

Mr.  SANJAYBHAI 

ISHVARBHAI DESAI
83382166 10007164 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1415
Mr.  NISARG 

DILIPBHAI PRAJAPATI
63380505 10061973 09-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

13/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1416
Mr.  RAKESHBHAI 

BABU BHAI BHURIYA
75430912 10147404 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1417

Mr.  KANTIBHAI 

BHAGVANBHAI 

RAMANI

93092028 10096519 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1418

Ms.  ANKITA 

BHARATBHAI 

KERALIYA

70169261 10423850 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

17/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1419
Mr.  AMITKUMAR 

MATHURBHAI PARMAR
58507365 10143777 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1420
Ms.  BEAUTY 

INDRAPAL MAURYA
71607040 10331938 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1421

Mr.  KAMLESHKUMAR 

ABHABHAI 

CHAUDHARI

62942303 10010238 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1422

Mr.  RAHUL 

PARSHOTTAMBHAI 

RATHOD

82296722 10036048 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1423

Mr.  PRATIKKUMAR 

DASHARATHBHAI 

RAVAL

44340126 10083331 06-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1424

Ms.  SONAL 

SAMATBHAI 

LAKHNOTRA

33287688 10424359 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1425

Mr.  ALPESHKUMAR 

PREMSANGJI 

KAHARECHA

83969058 10007528 09-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1426

Mr.  NIRMAL 

MUKESHBHAI 

CHAUDHARY

54754744 10009178 10-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1427
Mr.  DIPAKBHAI 

MANOJBHAI PATNI
55739505 10116449 11-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1428

Mr.  VASANTKUMAR 

SAMANTBHAI 

BHARVAD

66093959 10107361 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
15/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1429
Mr.  BALDEV 

ASHOKBHAI CHHAIYA
66183417 10215159 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1430
Mr.  YUGALKUMAR 

SUNILBHAI PATIL
19743907 10196926 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1431
Mr.  NAYAN 

RAMDEBHAI MARU
93523442 10296730 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1432

Mr.  ALPESHBHAI 

RAMANBHAI 

BHAGORA

40858088 10010802 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1433
Mr.  NIRAV DILIPBHAI 

GARAMBHA
71639864 10277846 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1434

Mr.  GOVINDBHAI 

LAKHAMANBHAI 

KODIYATAR

63153686 10305045 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1435
Mr.  KULDIPSINH 

BHEMAJI RAJAPUT
20664775 10013949 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1436
Mr.  NARENDRASINH 

ASHOKSINH DABHI
56782000 10142046 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1437

Mr.  

NARENDRAKUMAR 

MANISHANKARBHAI 

BHATT

71496424 10302741 09-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1438
Mr.  ANANDKUMAR 

RAMAJIBHAI RATHOD
64533821 10112550 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1439

Mr.  DIGAVIJAYSINH 

CHANDANSINH 

RATHOD

22286811 10036294 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1440
Mr.  NILESHBHAI 

JIVANBHAI VELARI
66402498 10252802 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1441
Ms.  VIBHISHA 

VINODKUMAR VYAS
20211609 10427070 15-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1442

Mr.  DILIPKUMAR 

DEVRAJBHAI 

CHAUDHARI

95442899 10094568 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1443

Mr.  JAYPALSINH 

SURENDRASIN 

JADEJA

91918046 10275622 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1444
Ms.  NISHABEN 

DEVJIBHAI BHASKAR
15765962 10422277 11-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1445
Ms.  SWETABEN 

RAMESHBHAI RAMI
26454413 10323911 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1446
Mr.  ASHISHKUMAR 

BABUBHAI RABARI
99557555 10090907 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1447
Mr.  RAVIKUMAR 

PINAKIN PATEL
65322234 10145409 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1448
Mr.  GAUTAMBHAI 

GAGJIBHAI VALA
24659448 10306437 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1449
Ms.  VAISHALI 

DINESHBHAI MANVAR
23604638 10423086 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1450

Mr.  JIGARKUMAR 

KARSANBHAI 

CHAUHAN

28102906 10010436 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1451
Mr.  VIKRAMSINH 

BHIKHAJI PARMAR
25992932 10010354 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1452
Ms.  HITALIBEN 

ISHVARBHAI PATEL
76595784 10378241 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1453
Ms.  KRUPALIBEN 

GIRISHKUMAR HINGU
76756535 10423810 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1454
Mr.  HITESHKUMAR 

RAJABHAI PRAJAPATI
92804811 10008120 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1455
Mrs. MAITRIBAHEN 

MUKESHBHAI PATEL
24863649 10335328 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1456
Mr.  JAYENDRASINH 

JUVANSINH BARIYA
82829435 10139264 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1457
Mr.  JAYDIPBHAI 

MANSANGBHAI TANK
95520862 10279392 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1458

Mr.  ANKIT 

MASARIBHAI 

BORKHATARIYA

71261188 10296309 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1459

Mr.  RANKET 

GHANSHYAMBHAI 

SHELADIYA

50859770 10161827 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1460
Mr.  DIPKUMAR 

SHANKARLAL PATEL
66818796 10116145 11-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1461
Mr.  DIGVIJAYSINH 

ANOPSINH DEWDA
45978736 10091058 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1462

Mr.  MAYUR VALABHAI 

AERBHA
59939118 10296212 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1463
Mr.  VIRAMBHAI 

KHODABHAI GAREJA
57519408 10295838 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1464
Mr.  KULDIP RAMBHAI 

BALASARA
26707420 10296398 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1465
Mr.  JIGNESHKUMAR 

AMARSINH DAMOR
19527025 10133573 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1466

Mr.  KIRANBHAI 

VASHARAMBHAI 

NADISARIYA

21169537 10282656 15-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1467

Mr.  RAKESH 

MAGANLAL 

MAHESHWARI

52132041 10293728 23-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1468
Mr.  GOVIND 

VAJERAM BALASARA
40055591 10291652 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1469
Mr.  KANUBHAI 

KALABHAI BARANDA
40198696 10042204 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1470
Mr.  ANIRUDHSINH 

VIJAYSINH PARMAR
89078098 10248287 09-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1471
Mr.  UMANGKUMAR 

SOMABHAI ROHIT
21959054 10145139 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1472

Mr.  DARSHANBHAI 

JAYANTIBHAI 

VAISHNAV

68078495 10252910 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
21/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1473

Ms.  SNEHABEN 

MAHENDRABHAI 

BHATT

41819308 10411412 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

13/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1474
Mr.  KISHAN 

SOMATBHAI VADHIYA
63942804 10244017 06-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
1475

Ms.  GAYATRIBEN 

KANUBHAI DAVE
10218684 10331113 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1476
Mr.  NISHANTKUMAR 

RAJESHBHAI PATEL
52326592 10142881 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1477
Ms.  JINAL 

KISHANBHAI RAVAT
35882171 10369795 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1478

Mr.  MAHESH 

BHIKHABHAI 

MAKWANA

16504503 10119371 14-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
13/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1479

Mr.  PRAVINKUMAR 

RATNABHAI 

CHAUDHARY

50861439 10090441 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1480
Mr.  BHAVESHKUMAR 

JESINGBHAI SAKRIYA
13058472 10214864 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1481

Ms.  SONIKABEN 

HIMMATBHAI 

PRAJAPATI

77600305 10369004 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1482
Mr.  KARANSINH 

RANJITSINH BARIA
70068395 10118999 14-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
16/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1483

Mr.  MANAN 

KALPESHBHAI 

PARMAR

78487036 10161002 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1484

Mr.  NILESHBHAI 

NARENDRABHAI 

GOHIL

91578439 10296840 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1485
Mr.  RAJKUMAR 

KARABHAI BERA
45838497 10295523 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1486
Ms.  NILAM KIRITSINH 

RATHOD
13033862 10368476 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1487
Mr.  MAHEMUDALI 

ISMAILBHAI DHABRA
49443164 10091872 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1488

Mr.  DIVYESH 

BHIMASHIBHAI 

MARADIYA

48586093 10296805 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1489

Mr.  HARSHIL 

DINESHBHAI 

VADUKAR

52063755 10296631 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1490

Mr.  HARESHKUMAR 

ANANDBHAI 

BALDANIYA

69704468 10252951 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1491

Mr.  RANJIT LILABHAI 

ODEDARA
26243909 10295917 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1492
Mr.  PARASKUMAR 

ARASHIBHAI BERA
45991143 10295915 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1493

Mr.  RUTURAJSINH 

MAHIPATSINH 

RAYJADA

86572982 10295980 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1494
Mr.  SANJAYSINH 

MANSINH SINDHAV
15792200 10296793 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1495
Mr.  JAYDEV MANSINH 

SINDHAV
77294017 10295547 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1496

Ms.  

SHARMISHTHABEN 

BHAVSINH BARIA

35813834 10368835 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1497
Mr.  BHAVESHKUMAR 

PRATPBHAI VADHEL
72879957 10254138 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1498

Ms.  NEHALBHA 

VINUBHA ZALA
46069778 10333631 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1499

Mr.  BHAVINKUMAR 

BHIKHABHAI 

CHAUHAN

60067705 10147924 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1500

Ms.  VRUSHALI 

RAMESHKUMAR 

PARMAR

54012900 10368934 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1501
Mr.  CHIRAGSINH 

POPATSINH THAKOR
72039551 10108162 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1502

Mr.  NISHANTKUMAR 

PRAKASHBHAI 

MITHANI

26429847 10160967 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1503

Mr.  

NARENDRAKUMAR 

SURESHBHAI GOHIL

23231888 10215089 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1504
Mr.  RANJEETBHAI 

ARVINDBHAI RATHVA
63732092 10176684 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1505

Mr.  AJAYSINH 

KRUSHNASINH 

SARVAIYA

86228607 10224574 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1506
Ms.  KARISHMABEN 

NARESHBHAI SOLANKI
16202883 10352727 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
15/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1507
Ms.  DIPIKABEN 

ARVINDBHAI SODHA
70197968 10385206 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1508

Mr.  JIGARKUMAR 

HARESHBHAI OZA
60244290 10008153 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1509
Mr.  ANKITSINH 

VIJAYSINH ZALA
43633875 10064862 11-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

16/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1510

Mr.  MEHUL KUMAR 

PARSOTAMBHAI 

BORANIYA

11474367 10038039 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1511
Mr.  SUNIL UKABHAI 

MENIYA
61604230 10215087 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1512
Ms.  KRISHNA 

BHARATBHAI GOHEL
81753434 10426323 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1513
Mr.  AKASHKUMAR 

BHARATBHAI PATEL
83347981 10067004 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

16/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1514
Mr.  KISHORBHAI 

HIMMATBHAI BARAIYA
14389933 10161686 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1515

Mr.  JAYESHBHAI 

PRAVINBHAI 

DHARAJIYA

15515846 10215449 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1516

Mr.  NARENDRABHAI 

RAMESHBHAI 

DHARAJIYA

67056380 10215500 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1517

Ms.  DHARTIBEN 

CHAMANBHAI 

PRAJAPATI

19263648 10355014 21-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1518
Ms.  DAXABEN 

GANESHBHAI SUTHAR
60945180 10353141 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1519

Mr.  JIGNESHKUMAR 

PRATAPBHAI 

CHANDANA

65994342 10133295 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1520

Mr.  DHAVAL 

NARENDRABHAI 

BHATT

37180362 10296418 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1521
Mr.  LALIT 

VALLABHBHAI MULIYA
40248682 10214951 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1522

Mr.  

CHANDRABHANSINH 

KARANSINH LAKOD

58258419 10107178 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1523
Mr.  JAYDEEPSINH 

KIRITSINH VALA
29078782 10214572 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1524
Mr.  AJAYRAJSINH 

PRAVINSINH JADEJA
50829785 10216107 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1525
Mr.  ASHISH 

BHARATBHAI VIRDA
83051267 10215048 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1526
Mr.  JAYANTKUMAR 

BHIKHUBHAI SHRIMALI
52519908 10170201 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1527

Mr.  RAVINDRA 

HITENDRAKUMAR 

PATEL

99966342 10169780 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1528

Mr.  DHAVALSINH 

HITENDRASINH 

DODIYA

63312124 10162010 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1529

Mr.  JAYDIP 

YASHAVANTBHAI 

VAGHAMASHEE

45742785 10296412 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1530
Ms.  NIMISHABEN 

KANAKSINH JADAV
52787175 10387059 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1531

Mr.  RAVI 

GHANSHYAMBHAI 

SONAGRA

68536967 10280033 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1532
Mr.  BALVANTSANG 

MANSANG SOLANKI
92959828 10063233 10-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1533
Mr.  KRUNAL 

GANPATBHAI PATANI
57442328 10034144 09-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1534

Mr.  NAVDEEPKUMAR 

VISHNUBHAI 

SATHVARA

18383970 10089297 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1535

Mr.  CHETANKUMAR 

BABUBHAI 

CHANDRAPAL

55295033 10122005 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1536

Mr.  NILESHKUMAR 

BACHUBHAI 

PRAJAPATI

53686196 10089730 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1537

Ms.  SAPANA 

KRISHNAMANI 

SHUKLA

69007257 10429981 16-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

22/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1538
Mr.  MANSUR 

RANSIBHAI JAM
39998696 10278392 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1539
Mr.  SACHINKUMAR 

MADHUBHAI RATHVA
37809715 10107954 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1540

Mr.  JAYESHKUMAR 

RAMESHBHAI 

DANTANI

98989750 10184159 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1541
Mr.  GAUTAM 

POPATBHAI BHARWAD
88345675 10009941 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1542

Ms.  SEJAL 

PARASHOTTAMBHAI 

PATEL

77079260 10447450 25-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1543
Mr.  KALUJI VELAJI 

THAKOR
24822739 10013230 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1544

Mr.  JAIMIN 

MUKESHBHAI 

MAKWANA

31963963 10295402 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1545

Mrs. KUNJAL 

ARVINDBHAI 

KALSARIYA

45359431 10368215 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1546

Mr.  PARESHKUMAR 

ASHOKBHAI 

SARAVAIYA

45058032 10215825 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1547

Mr.  MAHAVIRSINH 

HARENDRASINH 

BHATI

59076035 10133146 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1548
Mr.  ASHISHBHAI 

MAHESHBHAI VASAVA
93196702 10189125 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1549

Ms.  DEVANSHI 

MAHESHKUMAR 

VARMA

50936504 10383190 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1550

Mr.  SAGAR 

RAMESHBHAI 

CHUDASAMA

33898161 10251095 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1551
Mr.  ANKITKUMAR 

MASURBHAI KHANT
55368344 10107756 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1552
Mr.  ROHITKUMAR 

RAMESHBHAI PATEL
79245222 10092090 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1553
Mr.  PRAKASHBHAI 

RAMANBHAI RATHVA
47859040 10106876 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
15/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1554
Mr.  MAYUR SINH 

PRAVIN SINH UDAVAT
41752660 10123363 17-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1555
Mr.  LAKHANBHAI 

ARVINDBHAI GADHAVI
58161888 10176993 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1556

Mr.  AJAYKUMAR 

FATESANGBHAI 

CHAUHAN

53461740 10036123 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1557

Ms.  KINJALBEN 

NAROTTAMBHAI 

PATEL

97929057 10332209 09-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1558
Mr.  HASHMUKHBHAI 

VINUBHAI ROHIT
27012719 10175205 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1559
Ms.  PRIYANKABEN 

NARVATSINH PARMAR
65435555 10381169 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1560
Mr.  SUNILKUMAR 

MADHAVBHAI VALVI
18817727 10199840 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
11/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1561
Mr.  NITESHKUMAR 

NAVNITBHAI DARJI
30403715 10108219 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1562

Mr.  PIYUSH KUMAR 

MALA BHAI 

CHAUDHARI

30331389 10094268 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1563

Mr.  KAUSHIK 

MERAMBHAI DANGAR
10246032 10297020 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1564
Mr.  ARJUN 

KARSHANBHAI TIMBA
29842565 10296515 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1565
Mr.  ASHVIN 

JASHUBHAI PARMAR
53246637 10161906 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1566
Mr.  YUVRAJSINH 

ISHWARBHAI PATEL
15618986 10107468 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1567
Ms.  ISHABEN 

KALUBHAI DAMOR
91019939 10368190 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1568

Mr.  CHANDRESH 

GIGUBHAI GOHIL
92818045 10295795 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1569
Ms.  JAGRUTIBEN 

ISHVARBHAI RATHVA
76989056 10380505 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1570
Mrs. MITALBEN 

SAGARBHAI BHALIYA
39758774 10382578 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1571
Mr.  RAJANIKANT 

DINESHBHAI GOLETAR
18503186 10256842 16-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1572
Mr.  VIKRAMBHAI 

VELJIBHAI DABHI
19150829 10044215 17-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1573

Mr.  PRIAEN 

BHAGAVANJIBHAI 

DANGAR

30160013 10304568 10-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1574
Mr.  VIPUL KANTIBHAI 

RATHOD
59214127 10279708 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1575
Mr.  KALRAVKUMAR 

BALUBHAI MAKWANA
81148952 10133624 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1576

Mr.  YASHPALSINH 

RAJENDRASINH 

SISODIYA

56972156 10107631 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1577

Mr.  MAULIKBHAI 

RUGANATHBHAI 

CHAUDHARY

17423723 10095350 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1578

Mr.  HARDIKKUMAR 

BIPINCHANDRA 

SOLANKI

39689022 10061323 09-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

21/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
1579

Mr.  BIJOLBHAI 

MASHRUBHAI DESAI
27963411 10010915 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1580

Mr.  MANOJKUMAR 

SHANKARBHAI 

PARAMAR

36877249 10092749 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1581
Ms.  NAYNABEN 

MUKESHBHAI CHENVA
38213653 10327811 07-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
21/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1582
Ms.  SHEETALBEN 

ARVINDSINH VAGHELA
38282749 10428901 15-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1583
Mr.  PRAVINBHAI 

LAKHIRAM SADHU
92053136 10011872 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1584

Mr.  VIRAL 

ASHOKBHAI 

BAGATHARIYA

33341657 10296472 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1585
Mr.  VISHANT 

PITAMBARBHAI PATEL
42344142 10089617 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1586

Mr.  KALPESHKUMAR 

LAVJIBHAI 

CHAUDHARI

48897283 10098650 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1587

Ms.  BHOOMIKA 

ASHOKBHAI 

ASODARRIYA

93449238 10425388 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1588
Mr.  SAURAVSINH 

DILIPSINH VAGHELA
15905839 10039240 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1589
Mr.  JAGDISH 

GHANSHYAM VARMA
44773024 10190475 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1590
Mrs. SEJALBEN 

BHAVSINGBHAI GAMIT
73027462 10377664 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1591

Mr.  

DHARMENDRASINH 

RAMDEVSINH GOHIL

69560828 10297009 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1592
Mr.  AJAYBHAI 

HIRABHAI BUDA
87543141 10296748 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1593
Ms.  AGNABEN 

BHALSINH PARMAR
26021328 10382146 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1594

Mr.  VISHALBHAI 

VITHTHALBHAI DABHI
74890705 10296843 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1595

Mr.  JIGARKUMAR 

NIRANJANKUMAR 

PANCHAL

41565015 10142186 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1596
Mr.  SHRAVANBHAI 

BHUPATBHAI THAKOR
32886193 10006825 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1597
Mr.  FAGUN 

DIVYAKANT TRIVEDI
52815231 10259538 18-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1598

Mr.  GOPAL 

JIGNESHBHAI 

MAKWANA

20487059 10169627 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1599
Mr.  KETANKUMAR 

SUBHASHBHAI DAMOR
79857649 10133151 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1600
Ms.  RADHIKA 

VALLABHBHAI SHETA
31563685 10383635 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1601
Mr.  RAHUL 

MANSUKHBHAI JADAV
89571109 10214708 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1602
Ms.  BHUMIKABEN 

RAMESH BARAYA
71007360 10380160 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1603
Mr.  BHAVESHKUMAR 

VAJUBHAI JADAV
80263732 10284839 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1604

Ms.  ARUNA 

PRAVINBHAI 

KANAJREEYA

91809225 10418158 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1605
Mr.  CHIRAGKUMAR 

VIJAYBHAI HARIJAN
12364886 10107574 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1606
Mr.  MANISH MANILAL 

AMBALIYA
27066177 10302653 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
11/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1607

Mr.  MUKESHKUMAR 

SHANTILAL 

KUMBHASANA

11100710 10047053 20-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

1608
Mr.  RAVIRAJSINH 

PRATAPSINH JADEJA
35372404 10288562 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1609
Mr.  KENILKUMAR 

VITHALBHAI PANELIYA
92666784 10295609 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1610
Mr.  NIRBHAYSINH 

KARSHANBHAI ZALA
47611726 10250791 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1611

Mr.  NARANABHAI 

VAGHABHAI 

CHAUDHARY

85495895 10010630 11-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1612

Mr.  KALPESHKUMAR 

SHANKARBHAI 

SINDHAV

63380398 10092129 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1613

Ms.  KENA 

JAYANTIBHAI DESAI
15468310 10337081 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1614

Ms.  KOMALBEN 

DHARMENDRASINH 

CHAUHAN

67254382 10375425 08-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1615
Mr.  DHAVALSINH 

RANJITSINH SOLANKI
82898643 10068053 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1616
Mr.  ANAND 

DINESHBHAI TIWARI
40745711 10117337 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
23/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1617

Mr.  MEHULSINH 

RAJENDRASINH 

JADEJA

23852857 10161653 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1618

Mr.  GAUTAMBHAI 

HEMJIBHAI 

CHAUDHARY

80289185 10006338 09-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1619
Mr.  SUNNY KUMAR 

BHARAT BHAI PATANI
55230797 10109256 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર, પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1620

Ms.  VISHNABEN 

HAKMABHAI 

CHAUDHARY

94474748 10338753 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1621

Ms.  RINKUBEN 

VITTHALBHAI 

MEHARIYA

44749234 10433980 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1622

Mr.  VIJRAJSINH 

MADANSINH 

CHAUHAN

55839586 10036269 10-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1623

Mr.  AJAYKUMAR 

AMARSHIBHAI 

SOLANKI

40706098 10224069 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર, પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1624
Mr.  VIJAY MANUBHAI 

KATARIYA
98688566 10161277 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1625
Mr.  KULDIPBHAI 

MANUBHAI RAMANA
51825683 10296900 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 
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તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
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1626

Mr.  JAYCHANDBHAI 

RAVJIBHAI 

CHAUDHARI

55082679 10011055 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1627

Ms.  AKSHATA 

NARESHBHAI 

RAKHOLIYA

72555788 10388580 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1628

Ms.  JAGRUTIBEN 

AMARATBHAI 

CHAUHAN

41527267 10349926 18-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1629

Ms.  JALPA 

MAHENDRABHAI 

JADAV

60159539 10444788 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1630
Mr.  PRASHANTBHAI 

PADSINGBHAI VASAVA
27767729 10187545 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1631
Mr.  BHARATKUMAR 

PARTHIBHAI NAYI
61514892 10108123 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1632
Mr.  CHIRAG 

DAYARAM RAMANI
30534341 10281337 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1633
Mr.  TAHIRHUSEN 

NAZIRHUSEN SAIYAD
63742061 10144243 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1634
Mr.  JITUBHAI 

MAYABHAI CHOPADA
13442707 10306202 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1635
Mr.  PRADIP 

VASHRAMBHAI VAJA
67759161 10248946 09-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર, પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1636

Mr.  RAJESH 

BHARATBHAI 

VACHHANI

27135413 10215929 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1637

Mr.  SAGAR 

MANSUKHBHAI 

SOLANKI

49067070 10215455 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1638
Mr.  SUNIL KANTIBHAI 

PARMAR
94558978 10254708 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1639

Mr.  SHAKTISINH 

RAMBHAI MAKKA
88622085 10308427 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1640
Mr.  ASHISHBHAI 

BHARATBHAI VALA
12936993 10305957 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર, પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1641

Mr.  KARNA 

PRABHATBHAI 

DANGAR

99968582 10277404 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1642
Mr.  MARUT 

SATISHBHAI JOSHI
34510838 10295587 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1643

Mr.  VAIBHAVKUMAR 

HARSHADBHAI 

VASAVA

58121577 10188736 12-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1644
Mr.  RUTURAJSINH 

BHIMSINH JADEJA
70139541 10252198 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1645

Mr.  DHIREN 

VIRAMBHAI SOLANKI
87739320 10295638 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1646
Mr.  HARDIKSINH 

JAYVANTSINH JADEJA
14660283 10253296 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1647
Mr.  DIVYARAJSINH 

MAHAVIRSINH JADEJA
49751278 10252752 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1648

Mr.  DIGVIJAYSINH 

SAHDEVSINH GOHIL
21210778 10306805 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1649
Mr.  YASHRAJSINH 

KISHORSINH ZALA
69019233 10039170 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1650

Mr.  ANAND 

PRAHLADBHAI 

PARMAR

31016521 10070012 16-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

20/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
1651

Mrs. KUSUM RAJESH 

BHAI PRAJAPATI
94599128 10341645 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1652
Mr.  MANAN TULSIDAS 

KANTARIYA
71331958 10296629 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1653
Mr.  KARAN DILIPBHAI 

PATEL
44708120 10188604 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1654

Mr.  BHAVESHKUMAR 

BHOJABHAI 

GALACHAR

56229222 10307119 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1655
Mr.  SANJAY 

PRAVINBHAI SHIYAL
89071753 10216199 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧ REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1656
Ms.  MITALBEN 

RAMBHAI DANGAR
69345964 10367955 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1657

Mr.  JIGNESH 

DHIRUBHAI JAMOD
24844521 10214992 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1658

Mr.  PANTHSINH 

MILINDRASINH 

KHANDEL

33192983 10190480 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1659
Mr.  NIKHILKUMAR 

KANJIBHAI PARTH
57262200 10067181 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

16/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1660
Ms.  PRIYANKABEN 

SHRIBHAI RABARI
55207239 10420903 11-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1661

Mr.  AKSHAYKUMAR 

VIRSANGBHAI 

CHAUDHARI

44803478 10089426 10-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1662
Mr.  DIVYANGKUMAR 

DILIPBHAI PATEL
68608982 10038731 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1663
Mr.  MAHAVIRBHAI 

SHIVKUBHAI VICHHIYA
48290992 10249777 10-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1664

Mr.  GANESHBHAI 

MAHESHBHAI JADAV
39935830 10279754 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1665
Mr.  HIREN GOVIND 

BHAI KOTADIYA
60011592 10296438 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1666
Ms.  NAGAMABIBI 

NAISHADALI BAHELIM
71925328 10356205 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
1667

Mr.  SOHAIL 

VASIMULLA SIDDIQUI
99817401 10216161 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1668

Mr.  ROHIT 

SANJAYBHAI 

VAGHELA

28752459 10226591 13-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1669
Ms.  PRATIBHA 

ASHOK PAWAR
76178015 10369609 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
1670

Mr.  SANJAYBHAI 

JEMABHAI BHIL
76099812 10307576 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1671

Mr.  JAYDIPSINH 

BALAVANTBHAI 

RATHOD

85147184 10122621 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦

1672
Mr.  VAIBHAV KUMAR 

RAKESHBHAI PATEL
66381545 10149391 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1673
Mr.  KALPESH LEBAJI 

THAKOR
90407708 10070474 16-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

18/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1674
Mr.  ABHISHEK 

VINODBHAI VASAVA
63769703 10161705 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1675

Mr.  PANKHILKUMAR 

HASMUKHBHAI 

CHAUDHARI

21810527 10169650 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1676
Mr.  DEVENDRASINH 

AGARSANG JADEJA
90286797 10280214 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1677
Mr.  NAYAN 

VINODBHAI BAGDA
21166509 10279243 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1678

Mr.  

DHARMESHKUMAR 

RAMESHBHAI TANTI

51940584 10224858 11-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1679
Mr.  KHODABHAI 

HAMIRBHAI KHANIYA
29326295 10214974 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1680
Mr.  MITUL 

SARMANBHAI PATAT
47351921 10296757 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1681
Mr.  YOGESH 

VINODBHAI SOLANKI
61616737 10279254 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1682
Mr.  PARESHBHAI 

PRAGJIBHAI GOHIL
87627905 10297098 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1683
Mr.  AJAY VIJAYBHAI 

RATHOD
21243254 10214923 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1684
Mr.  RAJDIP 

NARANBHAI MORI
58647127 10296546 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1685
Mr.  ROHIT KANA BHAI 

RAM
42538783 10296540 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1686
Mr.  UMESHKUMAR 

GOPALBHAI PARMAR
29997914 10151152 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1687
Ms.  HARSHIDABEN 

KHEMABHAI SOLANKI
92505951 10334932 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1688

Mr.  HIREN 

GOPALBHAI 

SAGATHIYA

10382363 10225692 13-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1689
Mr.  HIREN 

PRAVINSINH PAGI
51154381 10168810 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1690
Mr.  MUKESHKUMAR 

MANSUKHLAL DARJI
46548012 10042608 16-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1691

Ms.  CHANDANBEN 

PREMJIBHAI 

BAMBHANIYA

22102374 10429744 16-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1692
Mr.  PARTHKUMAR 

PRAVINBHAI BARIYA
19213421 10161636 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1693
Mr.  MAYANKKUMAR 

GANESHBHAI PATEL
85066895 10063298 10-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

1694
Mr.  FENIL 

RAJESHBHAI PATEL
37683850 10190577 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1695
Mr.  HARSH 

HARESHBHAI PATEL
85609821 10196802 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1696

Mr.  NIKUNJ 

ODHAVJIBHAI 

ZINZUVADIYA

78906097 10215488 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1697
Ms.  KARISHMABEN 

BIPINBHAI GAMIT
45880935 10368825 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1698

Mr.  KARTIK 

BHUPATBHAI 

SORATHIYA

27409277 10160735 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1699
Ms.  ASHKJHA 

IMDADALI SAIYAD
51473313 10368210 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1700
Ms.  BHUMIKA 

BHALABHAI DESAI
20182201 10367929 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1701
Mr.  RAVIKANT 

KANTILAL PATEL
32537614 10172086 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

1702
Mr.  BHARAT 

PALJIBHAI HINGLA
88828001 10172392 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

1703
Mr.  SMITKUMAR 

SURESHBHAI PATEL
53775797 10187839 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1704
Mr.  NAKABHAI 

SADULBHAI VAGH
92035823 10171673 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1705
Mr.  NILESH 

VINODBHAI KAVAD
13699600 10161607 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1706
Ms.  KAJOLBEN 

KANTIBHAI SOLANKI
95286504 10423534 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1707
Mr.  AJAYSINH 

ARJUNSINH MALIVAD
56722927 10107936 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1708
Mr.  ASHISH 

FULCHANDBHAI DESAI
48476774 10120035 14-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
16/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1709
Mr.  HEMANTKUMAR 

AJITSINH CHAUHAN
44880986 10108029 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1710
Mr.  YASH 

SHAILESHBHAI MEHTA
98985074 10215178 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1711

Mr.  JAYDIPDAN 

SHAKTIDANBHAI 

KUNCHALA

44601208 10307121 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1712
Mr.  SANJAY BHUPAT 

SONARA
12724301 10307318 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1713
Mr.  RAHULKUMAR 

NAVALSINH PARMAR
51525923 10150632 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1714
Mr.  PANKAJ 

UMESHBHAI INDARIYA
99818474 10251787 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1715
Mr.  KAUSHAR 

JAMALBHAI KALIYA
74997203 10253537 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1716
Mrs. JANKI KARAN 

CHAUHAN
66550678 10392190 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1717
Mr.  DILEEPKUMAR 

JASHUBHAI RAVAL
79798502 10057417 06-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

18/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1718

Mr.  NARENDRASINH 

VIKRAMSINH 

CHAUHAN

59969910 10120723 15-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1719

Mr.  AAIPALBHAI 

RAMESHBHAI JAMOD
66348248 10215100 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1720
Mr.  MAHESHBHAI 

RAMABHAI AHIR
39624772 10107557 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1721

Ms.  SHREYA 

ALPESHKUMAR 

PUROHIT

28867614 10335484 11-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1722
Mr.  BHAVADIP 

SHRIRAM SADHU
66556132 10287740 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1723

Mr.  HEMENDRA 

ARVIND SINGH 

BHADORIYA

69462661 10115746 10-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
16/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1724
Mr.  SHRAVANBHAI 

SHANTIJI SODALA
31594250 10011426 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1725
Mr.  ASHISH 

PRAVINBHAI SAVANI
40804088 10117869 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
22/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1726

Mr.  JAYKUMAR 

MAHENDRABHAI 

SOLANKI

40132767 10230804 16-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1727

Mr.  AKASH 

BALVANTBHAI 

CHAVDA

54463329 10207318 20-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1728
Ms.  RAJNIKABAHEN 

RAMANLAL BARANDA
30176973 10359376 23-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
1729

Mr.  GOVINDSINH 

PRUTHVISINH DABHI
46040975 10010128 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1730
Mr.  YASHVANTSINH 

HARISINH DODIYA
18621359 10279792 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1731
Mr.  MAHESHKUMAR 

BHANABHAI BHALIYA
23363823 10260324 18-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1732
Mr.  VISHALBHAI 

RAJESHBHAI PATANI
30159130 10038906 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1733
Mr.  MAHESHKUMAR 

SABURBHAI KISHORI
27686785 10145674 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1734
Mr.  SHUBHAM 

HAMIRBHAI JALU
71747270 10215287 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1735
Ms.  NEHABEN 

DINESHBHAI PATEL
53992888 10360144 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1736

Mr.  JANAKKUMAR 

BHIKHARAM 

GONDALIYA

18411630 10296909 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1737

Mr.  MEHULKUMAR 

CHELABHAI 

CHAUDHARI

63133187 10090410 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1738
Mr.  AKAMABHAI 

KANTIBHAI KHANT
94569414 10067124 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

16/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1739
Ms.  PRIYANKABEN 

NARANBHAI SOLANKI
35412619 10424718 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1740
Mrs. SONALBEN 

RAJABHAI TOTA
26316255 10423823 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

16/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1741
Ms.  DIPALI 

KHETABHAI CHAVDA
26257833 10427132 15-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

06.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1742
Mr.  VIJAYKUMAR 

BHARATBHAI RAVAL
87824032 10144762 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1743
Mr.  MUKESH SHAMLA 

GADHAVI
54885404 10280898 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1744
Mr.  DARGHABHAI 

MOTIBHAI PRAJAPATI
41189858 10010926 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1745

Mr.  VARUN 

RAGHUNATHBHAI 

DESAI

66605752 10013406 14-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1746
Ms.  MAYABEN 

BHUPATBHAI JOSHI
97477592 10341910 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1747
Mr.  SANDIPKUMAR 

MOBUJI RAJPUT
26584938 10091351 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1748

Mr.  AKSHAY 

RAMESHBHAI 

KALATHIYA

30523701 10171237 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1749

Ms.  KAJALBEN 

RAMESHBHAI 

MAKWANA

91922129 10434827 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1750
Mr.  SOHIL 

GAFARBHAI PATHAN
32330051 10308488 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1751
Mr.  MUJAMMILHUSEN 

HABIBMIYAN QURESHI
34496444 10149620 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1752

Mr.  HARDIK 

PRAVINCHANDRA 

SHAH

48040817 10123398 17-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
17/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1753
Ms.  SHANTUBA 

DHIRUBHA JADEJA
58747015 10424512 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1754

Mr.  HANSRAJSINH 

RAJENDRASINH 

SOLANKI

89237951 10146047 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1755

Ms.  SNEHALBEN 

CHHAGANBHAI 

DAMOR

33767975 10367941 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1756

Ms.  BINNIBEN 

VISHNUKUMAR 

CHAUDHARI

68376917 10356480 22-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1757
Mr.  RONITKUMAR 

CHANDUBHAI PATEL
82814372 10176206 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1758

Mr.  HARVIJAYSINH 

DHARMENDRASINH 

JADEJA

34851716 10226221 13-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1759
Ms.  SHRADDHABEN 

CHATURSINH ZALA
97319003 10424756 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

17/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1760
Ms.  ANJANABEN 

LAXMANBHAI KOROT
69162720 10339354 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1761
Mr.  BHAVIN VINUBHAI 

MOVALIYA
87955319 10251285 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1762

Mr.  KEYUR VIRABHAI 

SHAMLA
48240240 10296147 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1763

Mr.  RAVIKUMAR 

HARSHADBHAI 

PARMAR

61429020 10093589 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1764

Mr.  SURAJKUMAR 

VIPULBHAI CHAUHAN
14426314 10019464 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1765
Mr.  BHAVINKUMAR 

KALABHAI KHER
55474657 10251479 11-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1766
Mr.  HIRENKUMAR 

SAMRATDAN GADHVI
12320716 10092341 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1767

Mr.  TUSHARKUMAR 

GORADHANBHAI 

VAGHASIYA

31463218 10177726 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1768
Mrs. VAJIBEN 

LAKHABHAI RABARI
27987011 10422017 11-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1769
Mr.  JATINBHAI 

JESINGBHAI PARMAR
77951218 10295546 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1770
Ms.  SAMTA 

DEVABHAI VARCHAND
84946735 10424649 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1771
Mr.  ALPESHJI 

BALDEVAJI THAKOR
99930105 10065858 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

14/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1772

Mr.  ASHUTOSH 

RAMESHBHAI 

VANZARA

42599507 10107546 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1773

Mr.  JALKESH 

VALLABHBHAI 

RIBADIYA

73825074 10161208 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

Rejected



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1774

Mr.  MAHESHBHAI 

HIMMATBHAI 

RATHAVA

34919407 10107519 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1775
Mr.  RAVI BHIKHUBHAI 

CHANDEGARA
65677909 10296554 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1776
Mr.  BHAUTIKKUMAR 

SHAILESHBHAI PATEL
68951881 10190156 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1777
Mr.  JIGARBHAI 

VINODBHAI BARIA
42300634 10161523 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1778
Ms.  ANJUBEN 

GOPALBHAI MACHHI
76759427 10367770 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1779

Mr.  ANKITKUMAR 

SURESHBHAI 

CHAUDHARI

66433733 10160640 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1780
Ms.  BHAVNA 

RAMESHBHAI NINAMA
20649144 10349344 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1781
Mr.  SANJAYKUMAR 

PRATAPBHAI RATHVA
84452979 10108071 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1782
Mr.  NAVDEEP 

RAMESHBHAI CHAVDA
42452565 10216068 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1783

Mr.  SHIVANG 

RAMESHBHAI 

KORADIYA

69127832 10215069 12-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1784
Mr.  RAVIRAJSINH 

DILIPSINH SARVAIYA
14613096 10214540 12-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1785

Mrs. HEENABA 

MANHARSINH 

PADHIYAR

47155859 10338487 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1786
Mr.  NIKULKUMAR 

KHUSHALBHAI DOLAR
58433213 10295763 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1787

Mr.  VIJAYSINH 

RATHODBHAI 

SISODIYA

88515116 10296779 12-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1788

Ms.  VAIBHAVIKUMARI 

YOGESHBHAI 

CHAUDHARI

42153113 10368170 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1789
Mr.  VIJAY JIVABHAI 

KHAMBHALA
45733429 10296279 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1790

Mr.  VIJAYKUMAR 

CHANDULAL 

BALASARA

25694652 10294908 24-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1791
Mr.  HIREN 

RAJNIKANT NAI
10081069 10173012 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
1792

Mr.  VIJAYKUMAR 

PRAVINBHAI JADAV
90390088 10307295 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1793
Mr.  DIPESHKUMAR 

AMRATBHAI PATEL
76567579 10190237 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1794
Mr.  ROHITKUMAR 

GIRISHBHAI PAGARE
72986578 10189849 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1795

Mr.  KISHOR 

RAMESHBHAI 

MAKWANA

92403879 10307226 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1796
Ms.  JAGRUTI 

BABUBHAI KASELA
11412273 10434442 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1797

Mr.  PRATIKKUMAR 

JASHVANTBHAI 

KAPADIYA

32805814 10107072 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
14/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1798

Mr.  JAYDEEPSINH 

GHANASHYAMSINH 

MASANI

73574919 10279759 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1799

Mr.  TUSHARKUMAR 

INDRAJITSINH 

SOLANKI

85001009 10166805 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1800
Mr.  JAYESHBHAI 

DAYABHAI SUMERA
49060779 10280259 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1801
Mr.  DENISHKUMAR 

SANMUKHBHAI PATEL
31999603 10176261 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1802

Mr.  TUSHARKUMAR 

NAVINBHAI ROT
75850270 10026956 24-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
15/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

Rejected



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1803
Mr.  ABHIJITSINH 

VIKRAMSINH JADEJA
13666563 10230451 16-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1804

Ms.  CHANDANBEN 

PREMJIBHAI 

BAMBHANIYA

22102374 10429744 16-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1805

Mr.  VIRPALSINH 

NAVAGHANSINH 

VAGHELA

77391887 10230450 16-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1806

Mr.  HARESHBHAI 

RAMBHAI RATHOD
23079121 10296905 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1807
Mr.  AKASHKUMAR 

DHIRUBHAI BHOLARA
96615365 10254701 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

1808
Mr.  UDESINH 

DEVSINH THAKOR
32445305 10047817 20-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

1809
Mr.  JAYPALSINH 

AJITSINH PARMAR
96900070 10288955 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1810

Mr.  DIPESHKUMAR 

SUNDARBHAI 

CHAUDHARI

72201221 10205845 18-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1811
Mr.  ROHITJI RAJUJI 

THAKOR
91093896 10095461 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1812

Mr.  KARTIKKUMAR 

BHARATBHAI 

SARDHARA

20310886 10255630 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1813

Mr.  JAYESHKUMAR 

DILIPBHAI KHANIYA
95571686 10312633 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

1814
Mr.  ALPESHKUMAR 

UDESINH ZALA
35580114 10149381 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1815
Mr.  VIPUL 

MARKHIBHAI BHATIYA
78028773 10274218 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1816

Mr.  VANRAJBHAI 

PRAVINBHAI 

GADHADARA

56189876 10220342 08-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1817

Mr.  KETAN 

DASHARATHBHAI 

PATEL

30247841 10085785 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1818

Mr.  RATANGAR 

MOTIGAR GAUSWAMI
11686992 10013334 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

Rejected

Rejected

Rejected

Rejected

Rejected

Rejected

Rejected

Rejected

Rejected



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1819
Ms.  AARTI 

MAYURBHAI BAROT
68565232 10369314 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1820

Mr.  

DEVENDRAKUMAR 

RATILAL RATHOD

30634437 10011675 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1821
Mr.  JAYDEEPKUMAR 

KARSHANBHAI RAM
69346544 10253046 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1822

Mr.  VIMALBHAI 

VALLABHBHAI 

MAKWANA

55577953 10306811 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1823
Mr.  JUJARSINH 

JAYENDRASINH LAUR
99664926 10065394 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

16/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1824

Mr.  

DEVENDRAKUMAR 

RAJENDRASINH BARIA

11646572 10118520 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
16/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1825
Mr.  JAYESHKUMAR 

VIRAMABHAI GAMAR
94201390 10013486 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1826

Mr.  BRIJESHKUMAR 

BHARATBHAI 

PANCHAL

37881208 10067694 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

16/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1827

Mr.  ALKESHKUMAR 

GULABBHAI 

SANGADIYA

39904027 10147355 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1828
Mrs. NIMISHABEN 

JASHUBHAI PATEL
92985722 10357608 23-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1829
Mr.  MANTHAN 

DILIPBHAI BALAT
41222080 10066120 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

15/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1830

Mr.  VISHAVASKUMAR 

PRATAPBHAI 

CHAUDHARI

55552097 10093566 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1831

Mr.  JORUBHAI 

GOVINDBHAI 

ZAMPDIYA

95785517 10228904 15-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1832
Mr.  BHARAT 

KHODABHAI SANIYA
60435135 10227822 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1833
Mr.  NATHA BHIKHA 

RALA
64459011 10295424 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1834

Mr.  RAJENDRASINH 

JAYDEEPSINH 

CHAVDA

68787190 10067942 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1835
Mr.  DARSHANSINH 

BALUSINH ZALA
76121485 10073560 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1836

Mr.  HARDIK 

PRAKASHSINH 

PARMAR

30856052 10252396 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1837

Ms.  MANISHABEN 

MAGANLAL PATEL
25863943 10336388 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1838
Mr.  UPENDRASINH 

LAXMANSINH PARMAR
53822943 10194696 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1839

Mr.  ALPESH 

VITHTHALBHAI GOHIL
72522818 10309650 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
13/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1840
Ms.  JAYSHREE 

VINODBHAI MAKWANA
99331456 10435207 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1841

Ms.  CHETANABEN 

RAJENDRABHAI 

SENMA

67826045 10423680 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1842
Mr.  AKASHBHAI 

ARJUNBHAI THAKOR
34327446 10068533 15-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1843
Mr.  MAYANKKUMAR 

MANHARBHAI PATEL
45353834 10199523 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
14/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1844
Mr.  VIJAYBHAI 

MANUBHAI DIHORA
14991681 10309185 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1845
Mr.  DIPAKKUMAR 

MUKESHBHAI PARMAR
20832427 10068657 15-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

18/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1846

Mr.  VIJRAJSINH 

MADANSINH 

CHAUHAN

55839586 10036269 18-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1847

Mrs. MITALBEN 

ASHOKKUMAR 

THAKOR

88808389 10425216 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

22/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1848

Ms.  PAYALBEN 

KETANBHAI 

PANKHANIYA

23604637 10411451 06-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1849
Mr.  SANDIPKUMAR 

KHODAJI CHAVDA
21393294 10094866 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1850
Ms.  MUKTABEN 

MESURBHAI KANARA
17228321 10407673 03-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1851

Ms.  SONAL 

SAMATBHAI 

LAKHNOTRA

33287688 10424359 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

14/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1852
Mr.  HARSH 

RAMESHBHAI BHATTI
25085915 10296627 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
14/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1853

Mr.  NIRAVKUMAR 

CHANDRAPRAKASHBH

AI PRAJAPATI

63745807 10065131 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

21/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1854
Mr.  MUJAMMILHUSEN 

HABIBMIYAN QURESHI
34496444 10149620 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1855

Ms.  HASTUBEN 

RAKHABHAI 

CHAUDHARY

18021923 10353160 21-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1856
Ms.  NILAMBEN 

RAVJIBHAI VANVI
11484349 10425443 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

16/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1857
Mr.  CHIRAGKUMAR 

RAMABHAI MESARIYA
81738568 10013588 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1858

Mr.  RAMIZHUSEN 

MOHMMAD NAIM 

SHAIKH

10957667 10117514 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1859
Ms.  MANISHA 

MAVJIBHAI DABHI
16549783 10427186 15-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1860

Mr.  RAHULKUMAR 

RAMESHBHAI 

CHAUDHARI

59692146 10066175 13-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1861
Ms.  KRISHNA 

VIJAYBHAI DESAI
60227435 10435342 16-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1862
Mr.  TINVKALKUMAR 

BHIKHABHAI GOHIL
88512144 10252301 13-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1863
Ms.  TRUSHHABEN 

VINODKUMAR PATEL
69147896 10376795 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1864
Mr.  KISHANSINH 

RANJITSINH VADHER
67762529 10279613 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1865

Mr.  UMANG KUMAR 

PRATAPBHAI AHIR
90679206 10279339 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1866

Mr.  ALPESHBHAI 

RAMABHAI 

CHAUDHARY

65340565 10041981 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1867
Mr.  HARSHIL 

RAJUBHAI DESAI
25857020 10160709 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1868

Mr.  PARESH 

NARAYANBHAI 

DANGAR

91175809 10282357 15-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1869
Ms.  SNEHAKUMARI 

HIRABHAI KHARADI
52333536 10435060 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

16/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1870

Mr.  MOSINKHAN 

MOHAMMADKHAN 

PATHAN

24175803 10448978 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
25/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1871
Mr.  RAKSHILKUMAR 

DILIPBHAI GAMIT
92928622 10189725 26-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1872

Ms.  RINKUBEN 

BHUPENDRAKUMAR 

RAVAL

37949084 10352192 20-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1873
Mr.  JAGDISH RAMESH 

BHAI SOLANKI
40878714 10237020 21-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1874

Ms.  PAYAL 

BHAGCHANDRA 

PRAJAPATI

27049630 10368576 12-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1875

Mr.  DHAVAL KUMAR 

CHANDRAKANT BHAI 

PATEL

90946106 10189695 26-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1876

Mr.  IRSADAHEMAD 

NISARAHEMAD 

PATHAN

88508444 10138056 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1877
Ms.  CHETANA 

RAMESHBHAI PATEL
38843701 10404729 23-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1878
Mr.  DHAVALSINH 

MALSINH RATHOD
90911944 10097404 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1879

Mr.  SAURAVKUMAR 

PRAKASHKUMAR 

DARJI

31107854 10011700 13-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1880

Mr.  AJAYKUMAR 

NARENDRASINH 

RATHOD

27536043 10173601 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1881
Mr.  NARESHBHAI 

DINESHBHAI GAMIT
10776902 10200526 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1882
Mr.  MANOJKUMAR 

JASHVANTSINH PATEL
17811083 10151867 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1883
Mr.  AKSHAY VRAJLAL 

CHAUHAN
77587682 10293456 23-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1884
Mr.  ASHOKJI SORAPJI 

THAKOR
68991848 10093745 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1885
Mrs. KINJALBEN 

DUBLABHAI PARMAR
60436440 10385589 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1886
Ms.  REENABEN 

RAYSINGBHAI DANGI
60768652 10384465 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1887

Ms.  ASMITABEN 

BHUPATBHAI 

KUKADIYA

23017792 10341140 14-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
27/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1888
Ms.  ANITABEN 

ARVINDBHAI PARMAR
98694202 10383584 13-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1889
Mr.  SAMIYUDDIN 

SARFUDDIN KAJI
26304488 10117978 13-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
18/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1890

Ms.  KAJALBEN 

GHANSHYAMSINH 

VAGHELA

77224458 10423864 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1891
Ms.  MANSI 

MUKESHBHAI AMIN
14537840 10343603 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1892

Mr.  DINESHKUMAR 

BHEMJIBHAI 

CHAUDHARY

89091931 10020262 20-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1893

Mr.  NILABHAI 

RAMJIBHAI 

CHAUDHARY

26102873 10019954 20-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1894

Mr.  NARENDRASINH 

GANPATSINH 

RAHEVAR

63902396 10161605 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1895
Mr.  CHIRAGKUMAR 

GULABSINH BAMANIA
97949620 10107944 12-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
16/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

1896

Mr.  SANTOSHKUMAR 

YESHVANTBHAI 

RATHOD

73424963 10068100 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

16/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1897
Ms.  SAPANA 

MANOJBHAI JANI
58535641 10431309 16-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

17/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1898
Mr.  JATIN SOMABHAI 

PRAJAPATI
60492297 10071831 17-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

21/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1899
Ms.  POOJA AMUBHAI 

RATHOD
31316435 10422717 13-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1900

Mr.  KULDEEPSINH 

RAJENDRASINH 

JADEJA

57098679 10224517 13-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1901

Mr.  HARDIK 

MOHANBHAI 

KANSAGRA

90776310 10235454 20-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1902
Mr.  CHIRAGKUMAR 

GIRISHBHAI PATEL
17188536 10067640 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

20/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

1903
Mr.  VASIMHEIDAR 

AHMEDBHAI SHAIKH
89828633 10095251 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1904

Mr.  VASANTKUMAR 

RAVJIBHAI 

CHAUDHARI

50977015 10040202 14-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1905
Mr.  VIPULBHAI 

SADATHUBHAI JADAV
66043485 10171852 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1906

Mr.  RAMESHKUMAR 

SAGTHABHAI 

CHAUDHARY

78848689 10013248 14-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1907

Mr.  HARDIKKUMAR 

DEVABHAI 

CHAUDHARI

23152874 10100462 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1908

Mr.  HARGOVANBHAI 

ISHWARBHAI 

CHARMATA

48955858 10019733 18-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1909

Mr.  BHAGIRATH 

BHAVSINHBHAI 

VADHEL

30388680 10254758 14-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

1910
Mr.  SHAILENDRASINH 

BHARATSINH CHAVDA
53798224 10094341 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1911

Mr.  RAHULKUMAR 

KESHARBHAI 

CHAUDHARY

73665942 10094296 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1912

Mr.  

DHARMENDRASINH 

KHUMANSINH 

MAKVANA

41636067 10230330 16-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1913
Mr.  KISHAN 

GHELABHAI CHAVDA
92259034 10226264 13-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
16/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

1914
Mr.  TINUBHAI 

VASANABAI VADAK
31613869 10149696 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1915
Mr.  JAYDIPSINH 

MANUBHA ZALA
70964993 10283816 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1916
Mr.  DINESHBHAI 

BHARATBHAI SOLANKI
84774195 10038739 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1917

Ms.  PINAL 

PARESHKUMAR 

SUTARIYA

66718492 10328298 10-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1918
Mr.  ARJUN 

SURESHBHAI CHAVDA
74892856 10310331 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

1919
Ms.  HINA AMARATJI 

GOHIL
64616034 10426199 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1920
Mr.  JAYPALSINH 

MULRAJSINH RANA
38113463 10228257 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1921

Mr.  MAYURSINH 

INDUBHA SARVAIYA
72247971 10308199 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1922

Mr.  VIRENDRASINH 

BHAIRAVDAN 

GADHAVI

63434344 10093327 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1923
Ms.  DIVYANIBEN 

ALPESHBHAI ZALA
82611126 10389319 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1924
Mr.  RAJESHBHAI 

CHIMANBHAI TALPADA
70671149 10148262 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1925
Mr.  DIPAKSINH 

CHATARSINH RATHOD
28594208 10040847 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1926
Mr.  YOGENDRASINH 

CHANDRASINH JADAV
66912966 10201487 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1927
Mr.  RAHULBHAI 

VIJAYBHAI GOHEL
70753980 10227462 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1928
Mr.  PAVANKUMAR 

RAMESHBHAI PATEL
15813964 10200972 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1929
Ms.  KINJALBEN 

GANPATBHAI PATEL
65805893 10390281 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

1930
Mr.  JAYKUMAR 

RAMESHBHAI PATEL
94808204 10128538 18-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1931

Mr.  HITESHBHAI 

ISHVARBHAI 

KAKADIYA

96681270 10123305 17-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1932

Mr.  

DEVENDRAKUMAR 

SHAMBHUBHAI PATEL

17712060 10096342 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1933
Mr.  SANDIP BHAIDAS 

PATIL
21388273 10177943 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1934

Ms.  KAJAL 

DHARMENDRABHAI 

DAVE

84446304 10433260 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1935

Mr.  PRAVINKUMAR 

MALABHAI 

CHAUDHARY

90936052 10049298 21-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1936
Mr.  JAYDIPSINH 

DILIPSINH VAGHELA
97805285 10072519 17-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1937
Ms.  JYOTIBEN 

ISHVARBHAI PARMAR
56208698 10339432 10-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
1938

Mr.  KIRANBHAI 

KALUBHAI VAGHELA
77245851 10286389 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1939
Mr.  RAJDEEP 

PRAVINSINH TANK
34324907 10281541 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1940
Mr.  VISHAL 

KISHORSINH ZALA
98294596 10152572 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1941

Mr.  YOGIKUMAR 

SURESHBHAI 

SARVAIYA

94773218 10258052 17-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1942

Mr.  HARDEVSINH 

BHARATSINH JADEJA
50386295 10284682 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1943

Ms.  NEHAKUMARI 

MAHENDRABHAI 

SOLANKI

55066358 10432669 15-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

22/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1944
Mr.  SNEHALKUMAR 

SOMABHAI PATEL
55760570 10098049 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1945

Mr.  VIJAYSINH 

JILUBHA JADEJA
22992339 10284055 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1946
Ms.  BHUMIBEN 

GOVINDBHAI GAMARA
75297470 10436071 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1947
Mr.  VISHALKUMAR 

KALYANBHAI DESAI
41349865 10124213 17-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1948

Dr.  DHARMESH 

GUNABHAI 

VAGHAMASHI

36223491 10257279 16-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1949

Mrs. NIRAMA 

HARISHANKAR DUBE
52854353 10346263 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
27/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1950
Mr.  JAYPALSINH 

VAJESINH RANA
50036927 10071848 17-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1951

Mrs. KAMINIBAHEN 

RAJENDRABHAI 

PATEL

94145775 10346087 16-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1952
Mr.  LALITBHAI 

RAMABHAI RATHAVA
77317030 10185494 23-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1953

Mr.  AJAYKUMAR 

PARABATBHAI 

MAKAVANA

78154488 10313110 17-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

1954
Mr.  JASHUBHAI 

LAKHABHAI VALA
29998158 10259545 18-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1955
Mr.  RAHUL 

MANSUKHBHAI PATEL
76017393 10170355 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1956
Mr.  KULDIPKUMAR 

ARVINDBHAI KHANT
74588959 10140335 09-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

1957
Mr.  SACHINKUMAR 

PRAVINBHAI BARAIYA
36026348 10308249 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

1958

Ms.  HETALBEN 

MADHAVJI 

CHUDASAMA

70025393 10428867 15-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1959
Mr.  MANSUKH 

BADHABHAI PARMAR
27342526 10314908 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

1960
Ms.  SAJIDABEN 

JUSABBHAI SAMA
39893132 10425111 14-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1961

Mr.  RANJITSINH 

KARSHANBHAI 

VAGHELA

81303584 10020063 20-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1962
Mr.  HARESHKUMAR 

VALJIBHAI VANJARA
26209154 10025487 23-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
1963

Mr.  BHARATBHAI 

HEMAJI CHAUDHARI
10960485 10016346 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
1964

Mr.  BHAVESHBHAI 

JIVANBHAI MAKVANA
12414320 10308985 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

1965

Ms.  KAJALBEN 

ARAJANBHAI 

CHAUHAN

33456325 10428539 15-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1966
Mr.  MUKESHKUMAR 

NATVARLAL SONAGRA
89037066 10283591 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

1967
Mr.  BHARATBHAI 

DHUDAJI MALI
32705222 10019600 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1968

Ms.  RINKUBEN 

KHODABHAI 

BHARWAD

40530998 10337925 13-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1969
Ms.  VIBHISHA 

VINODKUMAR VYAS
20211609 10427070 15-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

1970

Mr.  DILIPKUMAR 

DEVRAJBHAI 

CHAUDHARI

95442899 10094568 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1971
Mr.  DIVYESHKUMAR 

SHANTILAL RAUT
45838394 10201613 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

1972
Mr.  KULDIPKUMAR 

KANUBHAI PARMAR
10116847 10013072 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1973
Mr.  KANABHAI 

TAJABHAI SUTHAR
28275960 10024020 22-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1974

Mr.  KRIPALSINH 

GHANSHYAMSINH 

ZALA

97473713 10128789 21-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1975

Mr.  AKASHKUMAR 

RAMESHBHAI VANIYA
29463110 10026238 24-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
17/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1976

Ms.  MANISHA 

RAMESHKUMAR 

TEKWANI

73411405 10349837 18-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1977
Mr.  HITESHKUMAR 

BHAYLALBHAI BAGDA
46739941 10256323 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
21/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
1978

Mr.  KAUSHIK 

MERUBHAI DAKI
59177260 10310268 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

1979

Mr.  ALPESHKUMAR 

PREMSANGJI 

KAHARECHA

83969058 10007528 15-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

1980
Ms.  ASMA JUMABHAI 

CHANIYA
13253718 10347375 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1981
Ms.  MONIKABEN 

KIRITBHAI PATEL
59929838 10346627 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
21/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

1982
Mr.  HARDIKKUMAR 

MAFATBHAI ODD
79615667 10124641 17-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1983
Mr.  ASHISHKUMAR 

JAYANTIBHAI PATEL
13078609 10073484 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1984

Mr.  SHAHILAHMAD 

GULAMAEHMAD 

MANSURI

10485355 10094297 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1985

Mr.  RAVIBHAI 

CHANDUBHAI VANIYA
19324340 10281255 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

1986

Mr.  BHAVIKKUMAR 

AVACHALBHAI 

CHAUDHARI

17874227 10095597 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1987
Mr.  MANGESH 

SUDAM BOKADE
61151601 10179556 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

1988
Ms.  MAMATABAHEN 

KALABHAI CHAMAR
61551114 10350072 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
1989

Mr.  MANISH MANILAL 

AMBALIYA
27066177 10302653 11-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

1990
Mr.  GOVINDKUMAR 

JAYANTILAL PATEL
65722615 10099375 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1991
Mr.  MAHESHBHAI 

KARANBHAI CHAUHAN
54274016 10232015 17-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1992
Mr.  SHIVABHAI 

PUNMAJI SUTHAR
17514828 10045356 18-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

1993
Mr.  KIRANKUMAR 

SAVJIBHAI DODHA
99904716 10044312 17-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1994
Mr.  SATISH 

CHANDUBHAI TALAR
96214869 10124392 17-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1995

Mr.  KULDIP 

MANSINGBHAI 

DAYATAR

41594620 10318093 21-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1996
Mr.  RAJENDRASINH 

DIPSINH GOHIL
68260945 10256351 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1997
Mr.  MANDIPKUMAR 

DHIRAJI THAKOR
61901823 10095663 15-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

16/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

1998
Mr.  SABREALAM 

AMIRUDDIN ANSARI
23455321 10120660 15-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
1999

Mr.  PRAVINBHAI 

VELSIBHAI DABHI
59246007 10283606 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2000
Ms.  VARSHABEN 

PARVATSINH DAMOR
56898340 10390310 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2001
Mr.  VIPUL 

MARKHIBHAI BHATIYA
78028773 10274218 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2002
Mr.  SANJAYKUMAR 

VELJIBHAI MERIYA
67066963 10291626 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2003
Mr.  BIREN 

RAMESHBHAI PARMAR
48527248 10122556 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

2004
Mr.  VANRAJSINH 

ARVINDSINH BIHOLA
43509120 10074888 20-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

2005

Mr.  ROHITKUMAR 

GANESHBHAI 

CHAUDHARY

55631624 10021125 20-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2006
Mr.  SHIVRAJSINH 

SURUBHA ZALA
82735122 10450205 27-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2007

Mr.  JIGNESHBHAI 

VITHTHALBHAI 

DHEDHI

18388703 10310384 15-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2008
Mr.  RAKESHKUMAR 

RAMBHAI PAMPANIYA
20136462 10256262 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2009

Ms.  KINJALBEN 

PRABHUDAS LEUVA
84961582 10342166 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2010
Ms.  PURVIBEN 

ARVINDBHAI SHARMA
49666292 10377287 09-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2011
Mr.  HAMIRBHAI 

BHALABHAI LELA
30567065 10315145 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2012
Ms.  SUSMITABEN 

RATILAL PARMAR
77646900 10431570 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2013
Mr.  NARESHBHAI 

RASIKBHAI RATHVA
56511146 10180640 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2014
Mr.  NIMESHKUMAR 

PRAFULBHAI GADHAVI
13996463 10174659 15-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED

REJECTED

(માજી સૈવનકની છેલ્લી તા.૨૭/૧૨/૨૧ હોવાથી બીજી કોઇ 

તારીખ ફાળવી શકાય તેમ નથી)

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2015
Mr.  BABUBHAI 

PATABHAI AYAR
20085801 10096469 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2016

Ms.  URVASHIBEN 

PRAVINKUMAR 

PANCHASARA

83760796 10347687 17-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2017

Ms.  JAHALBEN 

KHIMAJIBHAI 

BHAJGOTAR

49448276 10437364 20-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2018
Mr.  DHAVALSINH 

BHARATSINH RATHOD
74793722 10231562 17-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2019
Mr.  KULDEEPSINH 

NIRMALSINH JADEJA
40217288 10255808 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2020

Mrs. GAVRIBEN 

RAGHUBHAI PANDYA
39185852 10352955 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
27/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2021

Mrs. VIMALABEN 

HASMUKHBHAI 

PARMAR

76701158 10435556 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2022

Ms.  TRUSHNABAHEN 

NARAYANBHAI 

CHAUDHARI

43044411 10352105 20-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
27/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2023

Mr.  

MAHENDRAKUMAR 

SUMANBHAI GAMIT

12823289 10206895 18-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2024

Mr.  MAYURKUMAR 

JASHVANTBHAI 

RATHOD

38906701 10153322 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2025
Mr.  SAHILKUMAR 

CHIMANBHAI SIHUNJA
48550504 10152326 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2026

Mr.  RAMESHBHAI 

GANESHBHAI 

CHAUDHARI

41460916 10041131 15-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2027

Mr.  YOGENDRASINH 

MAHENDRASINH 

JADEJA

42144589 10233117 18-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2028

Mr.  BALDEV 

ISHWARBHAI 

CHAUHAN

33435473 10230271 16-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2029

Mr.  RONAKKUMAR 

ARVINDBHAI 

BHIMAJIYANI

45211420 10309564 15-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
18/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2030

Mr.  PARAG 

GIRISHBHAI 

VACHHANI

10651244 10175867 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2031
Mr.  VISHNU PRASAD 

NATVARBHAI SHARMA
96565044 10075056 20-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2032
Mr.  NILESH 

KISHORBHAI JANI
18738094 10228167 14-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2033
Mr.  AJAY HIRABHAI 

KHUMAN
54221887 10177386 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2034
Ms.  NIRALI 

SURESHBHAI PATEL
14990743 10369576 04-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2035
Ms.  PRIYANKA 

ASHOKBHAI VANGARI
66148618 10431636 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2036
Ms.  SNEHA 

DINESHBHAI JETHWA
48787207 10434152 16-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

18/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2037

Ms.  HETALBEN 

MADHAVJI 

CHUDASAMA

70025393 10428867 15-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2038

Mr.  HITESHKUMAR 

CHANDUBHAI 

CHAUDHARI

79231890 10183788 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2039
Ms.  GEETABEN 

AMBALAL LAMBARIYA
38147827 10349229 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2040
Mrs. MONA MONIK 

MAKWANA
69809248 10435086 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2041
Mr.  KALPESHKUMAR 

DINESHBHAI RAVAT
39240917 10069740 16-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2042
Mr.  HARSHIT 

JAGDISHBHAI BHATT
49703559 10232042 17-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2043

Mr.  NIKHILKUMAR 

GOVINDBHAI 

BHARVAD

90862198 10124261 17-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2044

Mr.  KRUNAL 

VALAJIBHAI 

PANSURIYA

55699091 10313537 17-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2045

Mr.  JAGDISHSINH 

KIRITSINH ZALA
35609089 10294394 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

20/12/2021 TIME: 

06.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2046
Ms.  SANGEETA 

GOVINDBHAI CHAVDA
38935494 10436467 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2047

Ms.  KAJALBEN 

JITENDRAKUMAR 

CHAUHAN

99320690 10353188 21-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2048
Ms.  SNEHAKUMARI 

HIRABHAI KHARADI
52333536 10435060 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2049
Mr.  ALPESHKUMAR 

ARVINDBHAI DABHI
28005720 10153894 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2050
Mr.  BIJALBHAI 

BHALABHAI RABARI
79018182 10042413 16-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2051
Mr.  LALSING 

BADIYABHAI KAMOL
25752204 10151279 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2052

Mr.  JAYESHKUMAR 

DILIPBHAI KHANIYA
95571686 10312633 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2053

Mr.  RAHULKUMAR 

INDRAKANT 

BRAHMBHATT

15956535 10206184 18-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2054
Mr.  DHAVALKUMAR 

KAVJIBHAI TABIYAD
65355506 10047609 20-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2055
Mr.  HITESHKUMAR 

DHULABHAI PATEL
83218866 10071420 17-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2056

Mr.  MAHIPALSINH 

RAGHUVIRSINH 

VAGHELA

90281400 10123158 16-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2057
Ms.  SETAL LALABHAI 

CHAMAR
29468409 10433214 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2058
Mr.  JIGARKUMAR 

KANAIYALAL PARMAR
18892376 10073454 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2059
Ms.  MARJINABANU 

SABIRKHAN GHASURA
57351220 10344876 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2060

Mr.  VISHALKUMAR 

CHHAGANBHAI 

SANKHAT

77210478 10259624 18-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

2061
Mr.  KAUSHAL 

JAYANTIBHAI PARMAR
40220017 10038404 13-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2062
Mr.  ASHISHKUMAR 

NARANBHAI PARMAR
31031872 10116546 11-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦

2063
Mr.  KETAN 

RAMDEBHAI DANGAR
59150943 10229951 16-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2064

Mr.  BHARAT 

BHANABHAI 

BALDANIYA

36889760 10178639 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2065

Mr.  VIVEK 

CHANDRESHBHAI 

NARIYA

74657097 10165568 08-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

2066

Mr.  VIKESHKUMAR 

KALPESHBHAI 

RATHWA

37848526 10180688 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

2067
Ms.  SHITALBAHEN 

PRAVINSINH VAGHELA
90895550 10347565 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2068

Mr.  DHAVAL 

MAHENDRABHAI 

PANDYA

71198389 10068076 14-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2069
Mr.  HIMMATKUMAR 

GIRISHBHAI ASODA
79551777 10063830 11-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

2070

Mr.  LAKHA 

DEVANANDBHAI 

MADAM

55731630 10268484 03-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2071
Mr.  KANTILALBHAI 

GULABBHAI GAMIT
69307688 10200286 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2072
Mr.  KRIJALKUMAR 

JASAVANTBHAI PATEL
99520580 10205679 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2073
Ms.  REKHABEN 

DHANJIBHAI RATHOD
92990377 10433252 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2074

Ms.  KOMALBEN 

KARSHANBHAI 

SOLANKI

37166373 10348518 17-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2075
Mr.  ANKUSHKUMAR 

ASHWINBHAI PATEL
85801358 10189199 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2076
Mr.  PRASHANTBHAI 

BALYABHAI GAMIT
66863244 10190083 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2077

Mr.  SAGARKUMAR 

SHAMALBHAI 

CHAUDHARY

64879516 10017848 17-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2078
Mr.  JAINIK 

RAJESHBHAI PATEL
27534956 10190283 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2079
Mr.  MEHULKUMAR 

NAVNITBHAI PATEL
19478262 10207139 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2080
Mr.  VIJAY NARANBHAI 

GADHAVI
29142548 10290534 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2081
Mr.  PRAHLADJI 

JIVANJI THAKOR
63028822 10096658 16-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2082

Mr.  NARESH 

JAGABHAI SARESA
85795455 10229272 15-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2083
Mr.  IMANUELBHAI 

PILAJIBHAI GAMIT
60612633 10205309 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2084
Mrs. NIMISHABEN 

JASHUBHAI PATEL
92985722 10357608 23-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
18/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2085
Mr.  DHIRAJKUMAR 

AMRUTBHAI PANDYA
11440761 10021847 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2086

Mr.  HITESHKUMAR 

JAYANTIBHAI 

PRAJAPATI

19235701 10073466 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

20/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

2087
Mr.  MUKESHBHAI 

SALUBHAI BHABHOR
69192060 10153359 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2088
Ms.  NIMEESHA 

RAMABHAI MALIVAD
47190235 10433272 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2089

Ms.  HIRALBEN 

LAXMANBHAI 

CHAUHAN

34055008 10353825 21-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2090
Mr.  SACHINKUMAR 

HARESHBHAI PATEL
74341192 10072855 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2091
Mr.  ASHOKKUMAR 

RAGHUBHAI GOHIL
19424757 10314181 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2092
Mr.  VIRAL PREMNATH 

MISHRA
47812629 10231667 17-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2093
Mr.  VAIBHAV KUMAR 

RAKESHBHAI PATEL
66381545 10149391 16-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2094

Ms.  HETALBEN 

MOTIBHAI DESAI
90365050 10357501 23-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2095

Mr.  AJAYKUMAR 

PARABATBHAI 

MAKAVANA

78154488 10313110 17-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2096

Mr.  PRITAM RAMESH 

RAO NARNAVRE
46467361 10232986 18-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2097

Mr.  RAVIKIRAN 

GOPALBHAI 

MAKAVANA

71970967 10235191 20-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2098
Mr.  MILANKUMAR 

BABULAL PARMAR
70964833 10286443 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2099
Mr.  HARDIKKUMAR 

VINODBHAI PARMAR
17509652 10151424 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2100
Mr.  MAYURSINH 

ANOPSINH VAGHELA
28081807 10072484 17-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2101
Mr.  KISHOR 

BHANABHAI KARENA
27667376 10287027 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2102
Mr.  ANILKUMAR 

DINESHBHAI ASODA
83187834 10074109 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2103
Mr.  JAYRAJSINH 

RANJITSINH VAGHELA
67505427 10075130 20-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

2104
Mr.  MIKAIL 

ABBASBHAI MANSURI
73320827 10039641 14-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2105

Mr.  JAYPALSINH 

BHUPENDRASINH 

ASHIYA

85016256 10031549 07-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2106
Mr.  ASHVINKUMAR 

KESHUBHAI SOLANKI
29021099 10238310 22-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2107

Ms.  PAYALBEN 

MAHENDRABHAI 

SOLANKI

68027048 10434929 18-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

06.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2108
Mr.  VIPULBHAI 

MANILAL PRAJAPATI
42546284 10098542 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2109
Mr.  RAHUL 

RAGHUBHAI MIR
51314532 10114362 21-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2110
Mr.  BHAVIK VIHABHAI 

DESAI
93019490 10125200 18-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2111
Mr.  ALPESH 

MALJIBHAI DESAI
19383418 10234555 20-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2112
Mr.  RAGHU 

GOPALBHAI JAM
31103388 10286539 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2113

Mr.  HITENDRAKUMAR 

CHIMANLAL 

MAKWANA

46443715 10294333 24-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2114
Mr.  MAHESH ASHOK 

KUWAR
12471164 10181233 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2115
Ms.  REKHABEN 

RASIKBHAI MAKWANA
75312921 10432455 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2116

Ms.  RANJANBEN 

TERSINGBHAI 

SANGADA

78101716 10400122 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2117
Mr.  JAYSUKHBHAI 

BADHABHAI SOLANKI
28743076 10265431 22-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧
2118

Mr.  DEVA BABU 

KESHVALA
66679832 10315943 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2119
Mr.  JAYDIPKUMAR 

HIRABHAI KANGAD
67739712 10314932 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2120
Ms.  DIVYANIBEN 

ALPESHBHAI ZALA
82611126 10389319 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2121

Mr.  JAYESHBHAI 

BHALABHAI 

TADAPADA

81875378 10184276 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2122
Mr.  SALMANKHAN 

USMANKHAN PATHAN
35846287 10177078 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2123

Mr.  

DASHARTHKUMAR 

GAJENDRAPAL 

NINAMA

88860831 10072441 17-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2124
Mr.  HIRENKUMAR 

ARVINDBHAI JOSHI
54647035 10316910 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
22/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2125

Mr.  HITESH 

CHANDRAKANTBHAI 

SOLANKI

37688483 10261182 20-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2126
Mr.  RONAKKUMAR 

MAHESHBHAI SHARMA
20167275 10099029 17-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2127

Ms.  KAJALBEN 

JAYANTILAL VAGHARI
80262313 10354759 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2128
Mr.  JAYDEEPSINH 

HARISINH DODIYA
80797823 10287939 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2129
Mr.  HRUTVIK 

KAMLESHBHAI PATEL
73711704 10072859 18-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2130

Mr.  MANISHKUMAR 

BABUBHAI 

CHAUDHARI

37166639 10094408 14-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2131
Mr.  AMITKUMAR 

DAYARAMBHAI JOSHI
73025175 10047242 20-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2132
Mrs. HIRALBEN 

KISHANKUMAR JOSHI
54985140 10351100 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2133
Mr.  RAHULBHAI 

SANDIPBHAI BAGUL
71523109 10190180 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2134
Mr.  VIMALBHAI 

JASVANTBHAI PATEL
79869840 10189423 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
21/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2135
Mr.  LALUBHAI 

RAJUBHAI NAYKA
27002575 10181617 11-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

2136

Mr.  SUNILBHAI 

GOVINDBHAI 

MAKWANA

44234285 10288664 20-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2137
Mr.  HITESHKUMAR 

POPATLAL SANKHALA
25484552 10022151 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2138
Mr.  KASHYAP 

ASHUTOSHBHAI VYAS
29336040 10230438 16-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2139
Mr.  NILESH 

RAMJIBHAI PARMAR
81086528 10237382 22-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2140
Mr.  PRANAV 

SHAMALDAS PATEL
49877992 10099913 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2141

Mr.  MOHSINKHAN 

ABDULMAJIDKHAN 

PATHAN

40514580 10126640 20-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

2142
Ms.  NISHABEN 

DEVJIBHAI BHASKAR
15765962 10422277 11-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2143
Mr.  CHIRAGBHAI 

BABUBHAI PRAJAPATI
36301604 10043131 16-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2144
Mr.  GOPALSINH 

DIPSINH MAKVANA
97746973 10074144 20-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

2145

Ms.  

HARSHIKAKUMARI 

PRATAPSINH DAMOR

50390800 10363517 25-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2146
Mr.  NISARG 

GOVINDBHAI PATEL
74972787 10074156 20-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2147
Ms.  NIMEESHA 

RAMABHAI MALIVAD
47190235 10433272 17-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

23/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2148
Mr.  CHANDRAHAS 

KIRANKUMAR PATEL
88304095 10020869 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2149

Mr.  AMIT 

MANSUKHBHAI 

PARMAR

83292360 10318290 22-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2150

Mr.  HARDIK 

DHARMESHBHAI 

KHASIYA

79534486 10317797 21-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2151
Mr.  VALABHAI 

AJABHAI AYAR
66370345 10100886 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2152
Mr.  VISHALKUMAR 

PRAHLADRAI BHATT
27275330 10261204 20-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ તાલીમ 

મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, જુનાગઢ-

૩૬૨૦૦૧

2153
Mr.  NIKUNJ 

NAVNITKUMAR SHAH
19652997 10235919 21-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2154
Mr.  VISHAL KUMAR 

MANHARBHAI PATEL
82147718 10020910 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2155

Mr.  DASHARATHSINH 

MAHENDRASINH 

JADEJA

19221977 10268975 04-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2156
Mr.  VIJAYKUMAR 

GANPATBHAI PARMAR
52243068 10103013 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2157
Mr.  PANKUJKUMAR 

JAYANTIBHAI BAROT
92163104 10080215 24-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

21/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

2158
Mr.  SHREYANSH 

ASHWINBHAI VASAVA
33735690 10189927 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
21/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2159
Mr.  VIPUL 

VITTHALDAS MEVADA
57214541 10104641 22-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2160

Ms.  MITABAHEN 

CHHATRASINH BAROT
39683399 10367080 28-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2161

Mrs. KOKILABEN 

RAMESHBHAI 

DARANGA

37373983 10362025 25-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2162
Mr.  MANISHKUMAR 

MANILAL RAWAT
47370359 10236760 21-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2163

Mr.  RAVIKUMAR 

RAJENDRAKUMAR 

RAVAL

75620421 10099633 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2164
Mr.  JAYDEEPSINH 

SURPALSINH SOLANKI
48347183 10011057 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2165
Mr.  ATULKUMAR 

IKLABHAI RATHAVA
35544197 10099879 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2166
Mr.  SATISHBHAI 

MAGANBHAI GAMIT
20543826 10207255 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2167
Mr.  HETALKUMAR 

VANMANLIBHAI PATEL
32724704 10181143 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2168

Mr.  GIRISHKUMAR 

MANSUKHBHAI 

TUNDIYA

59191415 10291982 22-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2169
Mr.  DIPAK 

RAMKEWLE MAURYA
61243766 10179740 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
21/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2170

Ms.  NILAMBEN 

PACHANBHAI 

MAHESHWARI

21181388 10441850 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

20/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2171
Ms.  BHAVANABAHEN 

BABUBHAI MANAT
11202133 10353117 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
27/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2172

Mr.  NARESHBHAI 

DHANJIBHAI 

MAKWANA

54837193 10319317 22-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

2173
Mr.  GAURAVKUMAR 

PRAVINBHAI MACHHI
64255953 10183473 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
2174

Ms.  KINJAL 

NARANBHAI BHOJANI
82231347 10355242 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2175

Mr.  JIGAR 

KAMLESHBHAI 

PRAJAPATI

76833452 10161073 04-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2176

Mr.  MITUL 

KISHORKUMAR 

BADHEKA

53333227 10319965 23-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
21/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2177
Ms.  SONALBA 

KANAKSINH PARMAR
60508908 10356349 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
20/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2178
Mr.  AVESH ISMAIL 

SIPAI
56213037 10288454 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2179

Ms.  SHEETALBEN 

AMRUTBHAI 

MAHERIYA

56589702 10395249 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2180
Mr.  BHAVIN 

JAYANTIBHAI PATEL
19847847 10206534 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2181
Mrs. MINAKSHIBEN 

RAMANLAL PARMAR
90360064 10352416 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2182
Ms.  CHAUHAN 

CHANDRIKA JAGDISH
28527569 10445525 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

21/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2183

Ms.  RUPALBEN 

MAHENDRAKUMAR 

SOLANKI

11839028 10352645 20-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2184
Ms.  BINAL 

PUSHPAVADAN PATEL
14660133 10357257 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
27/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2185
Mr.  RAMESHBHAI 

BHIKHABHAI NAGU
77753680 10020044 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2186
Mr.  RISHIKESHBHAI 

NANUBHAI KOKNI
80873524 10189148 06-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
22/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2187
Mr.  SHIVRAJSINH 

SURUBHA ZALA
82735122 10450205 27-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
25/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
2188

Mr.  HARSHAD 

DINESHBHAI VEGDA
84356000 10239004 23-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
20/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2189
Mr.  HARSHKUMAR 

JIVANBHAI DESAI
54178490 10074792 20-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

2190

Mr.  SUNILKUMAR 

JAGDISHBHAI 

CHAUHAN

14376210 10104944 22-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2191

Ms.  MAHESHWARI 

RAMESHBHAI DAMOR
94023849 10351307 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2192
Mr.  NILESHKUMAR 

PRAVINBHAI RATHOD
25833566 10315293 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2193
Ms.  SIDDHIBEN 

DILIPKUMAR PATEL
18054057 10357808 23-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
27/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2194
Ms.  KAJALBEN 

ISHWARBHAI DESAI
93546560 10356171 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 
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2195
Mr.  ASHISH 

PRAVINBHAI SAVANI
40804088 10117869 22-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2196

Mr.  DIGVIJAYSINH 

MAHENDRASINH 

JADEJA

50394059 10260617 18-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2197

Ms.  ARVA 

ABDULLABHAI 

PAREKH

71387039 10352572 20-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2198
Mr.  JITENDRAKUMAR 

SHANTIBHAI RATHOD
93306678 10102492 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2199
Mr.  VIJAY 

MOHANSINH BHURIYA
78097334 10127177 20-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2200

Mr.  GAURAVKUMAR 

MUKESHBHAI 

KAKADIYA

52947885 10178263 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2201

Ms.  

HARSHIKAKUMARI 

PRATAPSINH DAMOR

50390800 10363517 25-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2202
Mr.  HARSHUL ASHISH 

SURATI
33069737 10129442 22-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦

2203
Mr.  RUDAJI BHURAJI 

CHAUHAN
39372298 10050759 22-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2204
Mr.  BHAGIRATHSINH 

JITUBHAI VAGHELA
88765597 10236031 21-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2205

Mrs. APEKSHABEN 

CHIRAGKUMAR 

VAGHELA

53420430 10440263 20-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2206

Mr.  HARSHKUMAR 

TUKARAMBHAI 

PAWAR

61583944 10190621 06-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2207
Mr.  JUNEDBHAI 

HUSENBHAI DESAR
58834555 10320777 23-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

2208
Mr.  AGAJIBHAI 

RAVJIBHAI PATEL
86399460 10050881 22-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

REJECTED

REJECTED
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2209
Mr.  ARVINDKUMAR 

RAVJIBHAI ZALA
15010337 10159487 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2210

Mrs. KRISHNABEN 

VISHNUBHAI 

UPADHYAY

53827359 10397466 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2211
Mr.  HARPALSINH 

VIKRAMSINH GOHIL
83644254 10451178 27-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
25/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2212

Mr.  ARSHADALI 

NASIBULLAH 

ANSARIJULAYA

36510870 10237582 22-12-2021
જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2213
Mr.  BHARATBHAI 

KARMANBHAI PATEL
40847089 10105134 22-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2214

Ms.  RACHANABEN 

KANUBHAI PATEL
94956183 10362236 25-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2215

Mrs. HETAL 

CHANABHAI 

VAGADIYA

24253864 10354537 21-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
27/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2216

Ms.  SADHANABEN 

DHIRUBHAI 

VAGHASIYA

62754497 10441895 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2217
Mr.  BHAVIN VINUBHAI 

MOVALIYA
87955319 10251285 15-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2218
Mr.  HITESHBHAI 

NANJIBHAI KATARA
44447251 10152054 18-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2219

Mr.  SURESHBHAI 

KARAMSHIBHAI 

CHAUDHARY

69471219 10047216 20-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે કવાર્ટર, 

વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, મહસેાણા, 
૩૮૪૦૦૧

2220
Mr.  PRAVINKUMAR 

ASHOKBHAI VAGHELA
29975684 10181229 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
2221

Mr.  JAYESH JIVABHAI 

KARIYA
90309712 10294463 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2222
Ms.  BHARTI 

NARANBHAI SHAMLIYA
47826595 10446381 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2223
Mrs. RANJANBEN 

DHIRUBHAI DABHI
21647205 10437594 20-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2224

Mr.  JITENDRASINH 

JORAVARSINH 

RATHOD

53587862 10102490 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2225

Mr.  HARSHAD 

DINESHBHAI VEGDA
84356000 10239004 20-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2226
Mr.  KANUBHAI 

DITABHAI BARIA
56565737 10154597 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2227

Mr.  BRIJESH 

GOVINDLAL 

PRIYDARSHI

56477723 10074813 20-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

22/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

2228
Ms.  MANISHABAHEN 

ISHVARBHAI RATHOD
32847013 10436912 20-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2229
Mr.  LABHUBHAI 

ODAHARBHAI RABARI
24894361 10078558 22-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫
2230

Mr.  HAFIZRAHEMAN 

MUNNAKHAN PATHAN
93229624 10231834 17-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2231
Ms.  ARUNABEN 

JAYANTIBHAI PARMAR
88251214 10436195 20-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2232

Mr.  SHAILESHKUMAR 

ANADABHAI 

CHAUDHARI

39710345 10044944 17-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2233
Mr.  KIRTIKUMAR 

TRIKAMBHAI RATHOD
35063967 10235851 21-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2234
Mr.  SAMARVIJAYSINH 

NIRVARSINH GOHIL
51315230 10153906 20-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2235

Mr.  AMITKUMAR 

RANCHHODBHAI 

DESAI

82786650 10103081 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2236

Mr.  ASHISHKUMAR 

GULABCHAND 

HIRVANIYA

63467357 10046717 18-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2237
Ms.  VAISHAKHI 

BHIKHABHAI THAKOR
33038751 10440420 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2238

Ms.  FEMINABEN 

AMRUTBHAI 

PRAJAPATI

38639207 10442855 23-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2239
Mr.  DHUDAJI ABHAJI 

PARMAR
20033447 10048063 20-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2240
Mr.  NITINKUMAR 

SHARADBHAI VASAVA
64148060 10190499 26-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2241
Mr.  DHIREN 

RAMJIBHAI BARAIYA
22678643 10321334 24-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧

2242
Ms.  SANGITABEN 

KHETABHAI ROSHIYA
54194892 10445454 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2243

Mr.  HIMMATKUMAR 

RAGHAVBHAI 

BAMBHANIYA

85905829 10261416 20-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2244

Mr.  VRAJ 

JITENDRAKUMAR 

GURJAR

73029050 10002968 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2245
Mr.  BHATHIJI ABHUJI 

THAKOR
78822467 10104760 22-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

06.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

2246

Mr.  UJASHKUMAR 

GAJENDRABHAI 

CHAUDHARI

39384405 10182004 21-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
23/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2247
Ms.  NAYANABEN 

BACHUBHAI MUNIYA
65491282 10401090 22-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
2248

Mr.  DANABHAI 

VASHRAMBHAI MER
95221828 10319856 23-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
2249

Mr.  DEVASHI PARBAT 

NANDANIYA
71321824 10319688 23-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
2250

Mr.  HARDIKKUMAR 

DILIPBHAI MAHETA
74849721 10294030 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2251

Mr.  JIGAR 

KAMLESHBHAI 

PRAJAPATI

76833452 10161073 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2252
Ms.  VASUDHA 

DHIRAJLAL MAVANI
57499022 10363141 25-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2253

Ms.  BHUMIKA 

AKHOKKUMAR 

PANCHAL

89658779 10445398 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2254
Ms.  PALAKBEN 

GOVINDBHAI THAKOR
77618221 10357703 23-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
25/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2255
Mr.  MEHULKUMAR 

AMARSING NALWAYA
90774306 10144737 13-12-2021

SRPF ગપૃ-૫ , ગોધરા, લણુાવાડા રોડ, 

કોલીર્ાર, પાંચમહાલ ડેરીની બાજુમાાં - 
૩૮૯૦૦૧

2256

Ms.  

DHARMISTHAKUMARI 

AMBALAL CHAUHAN

80249283 10442099 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2257
Mr.  MEHUL 

NANUBHAI DER
32634660 10183527 22-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, જી.ખેડા 
૩૮૭૦૦૧

2258

Ms.  NIRALI 

PARSOTAMBHAI 

RATHOD

44060627 10439160 21-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2259
Mr.  PAWAN VIJAY 

KUMAR SINGH
31355094 10132015 23-12-2021

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, 

૩૮૭૫૭૦
24/12/2021 TIME: 

08.00

હરઝવટ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકર્રની કચેરી , 
ખેડા કેમ્પ, ખેડા. પોસ્ર્-રતનપરુ, ૩૮૭૫૭૦

2260

Mr.  

DIGAMBARKUMAR 

RAMNIKLAL PATEL

33545541 10190150 26-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2261
Mr.  RAJESHKUMAR 

LAXMANBHAI KHARADI
97379827 10052328 23-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2262
Mr.  MEHULBHAI 

CHAGANBHAI GAVIT
26805290 10189723 26-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2263
Mr.  SAVAJIBHAI 

MEGHABHAI RABARI
45009546 10102564 21-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, 
પાલનપરુ (જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧

24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , પરેડ ગ્રાઉન્ડ, 

વવધામાંદીર હાઇસ્કુલની બાજુમાાં, પાલનપરુ 

(જી.બનાસકાાંઠા)-૩૮૫૦૦૧
2264

Ms.  ASIYABANU 

ABDULBHAI SHEKH
22989217 10360088 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2265

Mr.  NAYAN 

RAMESHBHAI 

VARADIYA

71948372 10080873 24-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2266
Ms.  KOMAL 

LAXMANBHAI KHER
26313227 10443894 23-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2267
Mrs. CHETNABEN 

PREMJIBHAI BARAD
13832582 10438858 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2268

Mr.  HARESHKUMAR 

ARJANBHAI 

KHIMSURIYA

29843454 10264716 22-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2269

Mr.  KISHAN 

GHANSHYAMBHAI 

KAPATA

72595550 10294955 24-12-2021
SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2270

Mr.  VIVEK 

DHANESHKUMAR 

RANA

92843687 10186837 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૭ , નડીર્ાદ, કપડવાંજ રોડ, 

જલારામ માંદીરની સામે, નડીર્ાદ, 

જી.ખેડા ૩૮૭૦૦૧

2271
Ms.  ANITA ANIL 

DIVARANIA
51723459 10448561 25-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

24/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2272

Mr.  VRAJ 

JITENDRAKUMAR 

GURJAR

73029050 10002968 06-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2273

Mr.  VASIMHASAN 

LIYAKATHUSSAIN 

BELIM

27712118 10449485 25-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
27/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2274
Mr.  TARAKKUMAR 

RAVJIBHAI PATEL
58873946 10077476 22-12-2021

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ 

સેન્ર્ર પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ 
ગજુરાત યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ 

રોડ, પાર્ણ – ૩૮૪૨૬૫

24/12/2021 TIME: 

08.00

યવુનવવસિર્ી સ્પોર્ટસ ગ્રાઉન્ડ , હરજલ્ર્ સેન્ર્ર 

પાસે, હમેચાંર આચાર્ટ નોર્ટ ગજુરાત 

યવુનવવસિર્ી કેમ્પસ, રાજમહલ રોડ, પાર્ણ 

– ૩૮૪૨૬૫

2275
Ms.  BHARTIBEN 

GANPATSINH PATEL
73944492 10402971 23-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
2276

Ms.  NEHAL 

DHIRUBHAI BARARIYA
72001250 10361072 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2277
Mr.  TEJASKUMAR 

VIJAYBHAI PRAJAPATI
96851790 10189856 26-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2278

Mr.  PRAVINBHAI 

LAXMANBHAI 

CHAUDHARY

77260699 10024953 23-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2279
Mr.  MILANKUMAR 

BABUBHAI PATEL
34311622 10187561 12-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2280
Ms.  PRANJALA 

SURESH MISHRA
52977229 10445058 24-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2281
Mr.  KALPESHBHAI 

JAGADISHBHAI PATEL
94791604 10294218 24-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

2282

Mrs. PAYALBEN 

NARAYANBHAI 

PRAJAPATI

93555964 10358526 23-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2283

Mrs. REETA 

ALPESHKUMAR 

MADHAD

87380353 10443495 23-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

25/12/2021 TIME: 

08.00

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2284
Ms.  SARMILABEN 

NAVASYABHAI PAWAR
84548993 10395390 18-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
2285

Ms.  POONAM 

BABUBHAI SOLANKI
49388470 10365921 27-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2286
Mr.  BHARATKUMAR 

BALUBHAI RABADIYA
47586401 10451405 27-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
25/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2287

Mr.  UMASHANKAR 

KISHOREKUMAR 

SHARMA

70813730 10450327 27-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
25/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
2288

Mr.  NILESH 

KISHORBHAI JANI
18738094 10228167 24-12-2021

જવાહર પોલીસ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર સામે, સરેુન્રનગર – ૩૬૩૦૦૧

2289
Mrs. REKHABEN 

RAJUBHAI BARIA
20135042 10405636 24-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧

2290

Mr.  HARESHKUMAR 

ARJANBHAI 

KHIMSURIYA

29843454 10264716 22-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
2291

Mr.  KUMARSINH 

BAVUBHAI GOHIL
87698083 10315590 20-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2292

Mr.  ALPESHBHAI 

VITHTHALBHAI 

DOLASIYA

90059367 10316404 20-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, 

અમરેલી-૩૬૫૬૦૧
24/12/2021 TIME: 

08.00

પોલીસ હડે કવાર્ટર , બચત્તલ રોડ, અમરેલી-
૩૬૫૬૦૧

2293

Ms.  DIVYA 

ALPESHBHAI 

PANCHAL

67419669 10371984 07-12-2021

પોલીસ હડે કવાર્ટર , SP ઓહિસની 
બાજુમાાં, કાળી તલાવડી, વસવવલ લાઇન, 

ભરૂચ – ૩૯૨૦૦૧
2294

Mr.  DEVATBHAI 

VAJASHIBHAI BELA
31547516 10280749 14-12-2021

SRPF ગપૃ-૮ , ગોંડલ, કોર્ડા સાાંગાણી 
રોડ, જી. રાજકોર્ - ૩૬૦૩૧૧.

REJECTED

REJECTED

REJECTED 

(અગાઉ તા.૨૪/૧૨/૨૧ આપેલ હોવાથી)

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2295
Ms.  RAMABEN 

BHIKHABHAI BANTAVA
61002761 10415779 08-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2296

Ms.  KOMAL 

NATHUBHAI 

MAKWANA

65936860 10441091 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2297
Mr.  LALUBHAI 

PUNMAJI CHAUDHARI
99097604 10046524 11-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2298

Mr.  URVESH 

BRIJLALBHAI 

PRAJAPATI

69331332 10190642 26-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
25/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2299

Ms.  BILKISHBANU 

MAMADHUSEN 

JUNEJA

31097395 10441526 22-12-2021

માઉન્રે્ડ પોલીસ ગ્રાઉન્ડ, , પોપર્પરા 
જેલની પાસે, રાજકોર્ શહરે, રાજકોર્ - 

૩૬૦૦૦૧.

2300
Ms.  RAMILABEN 

AVACHALBHAI ATOS
25647767 10351051 17-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2301
Mr.  NITINKUMAR 

SHARADBHAI VASAVA
64148060 10190499 26-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬
25/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૧ , વાવ, નેશનલ હાઇવે 

નાં.૮-એ, તા.કામરેજ, જી.સરુત-૩૯૪૩૨૬

2350
Ms.  SUSHILABAHEN 

DHULABHAI KHANT
95036354 10362352 25-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2351

Ms.  KRUPABEN 

HITENDRABHAI 

VEDIYA

46289584 10364138 27-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2352
Ms.  PRIYANKABEN 

RAMESHBHAI PATEL
65485936 10365202 27-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2353
Ms.  MANISHABEN 

BABULAL PRAJAPATI
35440030 10366272 27-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2354

Mr.  NAGJIBHAI 

NARANABHAI 

CHAUDHARY

76676170 10007196 09-12-2021
પોલીસ હડે કવાર્ટર , સબજેલ નજીક, 

હહિંમતનગર, જી.સાબરકાાંઠા-૩૮૩૦૦૧

2355

Mr.  NANJIBHAI 

BHIMABHAI 

BAMBHANIYA

29364056 10268116 24-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧

2356
Mr.  ASHVINBHAI 

NEMABHAI DAMOR
64126144 10053793 24-12-2021

પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ , પોલીસ હડે 

કવાર્ટર, વસવવલ હોસ્સ્પર્લની બાજુમાાં, 
મહસેાણા, ૩૮૪૦૦૧

2357
Ms.  DIPTIBEN 

RAMJIBHAI CHORADA
29332152 10366074 27-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮
28/12/2021 TIME: 

08.00

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-ર૭, 

ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED

REJECTED



અ.નં ઉમેદવારન  ંનામ કન્ફમેશન 

નબંર રોલ નબંર જ ની પરીક્ષાની 
તારીખ જ ન  પરીક્ષા સ્થળ નવી પરીક્ષાની 

તારીખ/સમય નવ  પરીક્ષા સ્થળ
1 2 3 4 5 6 7 8

2358

Mrs. SANGITABAHEN 

PRAVINCHANDRA 

KHARADI

37849321 10365493 27-12-2021
SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

2359
Mr.  HARSHAL 

AMARGAR GOSAI
34036186 10247166 08-12-2021

શ્રી રાષ્ટ્રવીર છેલભાઇ દવે પોલીસ 

તાલીમ મહાવવધાલર્ , બબલખા રોડ, 

જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
2360

Ms.  DARSHANABEN 

HARIPRASAD KADIYA
10571100 10366974 28-12-2021

SRPF ગપૃ-૧૨ , ગાાંધીનગર, સેકર્ર-

ર૭, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૨૮

REJECTED

REJECTED

REJECTED


