
ક્રમ Conformation No. ઉમેદવારન ું નામ રૂબરૂ મ ાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સુંક્ષિપ્ત વવગત

1 37760612 BHAVNA DEVANG SONI જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ભેવ્મા ફાદનો 
ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ ધયાલતા નથી.

2 78402871 SHILPABEN SHANKARBHAI PATEL જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ભેવ્મા ફાદનો 
ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ ધયાલતા નથી.

3 72832858 JIGAR SHASHANKBHAI  JOSHI જાશયેાતની સચુના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ વાથે ભોકરેર નથી 
ઉભેદલાયી યદ

4 18245281 BHARAT KUMAR KALUBHAI MODHERA જાશયેાત ની જોગલાઇ મજુફ અનબુલ અંગેના જરુયી પ્રભાિત્ર ભોકરેર 
નથી ઉભેદલાયી યદ

5 36123148 VITTHAL LAXMANRAO GOLE જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ભેવ્મા ફાદનો 
ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ ધયાલતા નથી.

6 75724553 PIYUSH BHAGVANJIBHAI VANZARA જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ભેવ્મા ફાદનો 
ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ ધયાલતા નથી.

7 76176198 LEENA VIJAY KUMAR BORA જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ભેવ્મા ફાદનો 
ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ ધયાલતા નથી.

8 71931114 BHAVESH KUMAR RAMANLAL PATEL જાશયેાત ની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ધયાલતા નથી

9 41583269 NIMISH RAJNIKANT  SHAH જાશયેાત ની સચૂના મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની 
છેલ્રી તારયખ ૦૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીભાાં ધયાલતા નથી

10 37281402 DHARAMASHIBHAI VIHABHAI RABARI જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ભેવ્મા ફાદનો 
ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ ધયાલતા નથી.

11 10921890 MEGHAL ASHWIN KUMAR DESAI જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ભેવ્મા ફાદનો 
ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ ધયાલતા નથી.

12 45100294 SANJAYKUMAR RAMESHBHAI PATEL જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ભેવ્મા ફાદનો 
ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ ધયાલતા નથી.

13 22523492 VIPUL BHARATBHAI ODICH જાશયેાતની સચુના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ વાથે ભોકરેર નથી 
ઉભેદલાયી યદ

14 59245921 JIGAR SURESHBHAI GURJAR  તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬ના નળક્ષિ નલબાગના ઠયાલ મજુફ એભ.ઈની દલીની 
ળૈક્ષણિક રામકાત તેભજ જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત અનબુલ ફને્ન 

ધયાલતા નથી.
15 90790008 HIREN DINKARRAY RAVAL જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત ભેવ્મા ફાદનો 

ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ ધયાલતા નથી.
16 79674661 DHWANI PAURAV MACWAN જાશયેાતની સચુના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ વાથે ભોકરેર નથી 

ઉભેદલાયી યદ
17 94585617 DIPAK ASHOK DEORE જાશયેાતની સચુના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ વાથે ભોકરેર નથી 

ઉભેદલાયી યદ

તા. ૨૯-૦૫-૧૭                                                            (બી. આર. વત્રવેદી)
                                   સેક્શન અવિકારી

                                       ગ જરાત જાહરે સેવા આયોગ

જા. ક્ર. ૧૧૭/૨૦૧૫-૧૬ વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ ખાતે વશ પ્રાધ્માક - કેભીકર, એન્જજી. (ગ.ુનળ.વે.) લગષ-૧ (કો.ળા.) ની જગ્મા વીધી બયતીથી બયલા 
વાંફાંધભાાં રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે અાત્ર ઠયેર ઉભેદલાયોની અાત્રતાના કાયિ વશીતની માદી

 ગ જરાત જાહરે સેવા આયોગ                                                          આર - ૩

અનબુલ ગિતયી વાંફાંધભાાં સ્ષ્ટતા  : અનબુલની ગિતયી ગજુયાત નવનલર વનલિવ કરાનવરપકેળન એનન્જડ યીક્રુટભેનન્જટ જનયર રુલ્વ - ૧૯૬૭ ના 
તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીપેકળન ના નનમભ ૮(૮)(એ) અને (ફી) અનન્જલમે  જાશયેાતની વાભાન્જમ જોગલાઈઓ ૫.અનબુલ : -  (૧), (૨) (અ) અને (ફ) 

અનવુાય જાશયેાતભાાં નનમત થમેર ળૈક્ષણિક રામકાત ી.એચ.ડી.ની દલી/ વભકક્ષ રામકાત ભેવ્મા ફાદ અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના 
વાંદબષભાાં ગિલાભાાં આલે છે

નોંધ : -




