
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
આર-૧ શાખા 

જા.ક્ર. ૫૧/૨૦૧૬-૧૭, મદદનીશ વ્યવસ્થાપક, વગગ-૨ ના ઉમેદવારોની 
અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 
આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ થયેલ ઉદ્યોગ અને ખાણ સિભાગની મદદનીશ વ્યિસ્થાપક, િગગ-૨ની જા.ક્ર. ૫૧/૨૦૧૬-

૧૭ની કુલ ૦૩ જગ્યા પરની ભરતી િદંભે આયોગ દ્વારા ઓનલાઈન કન્ફમગ થયેલ અરજીઓની ચકાિણીને અંતે  
ઓનલાઈન કન્ફમગ અરજી ક્રમાકં (Application No.) પ્રમાણે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદિારોની યાદી નીચ ે
મજુબ છે. 
 

Sr. 
No. 

APPNO Candidate Name Remarks  

1 47 JIGAR KANUBHAI JIPRAJAPATI SSCE પ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી તેમજ જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ 
માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી. તથા સનયત 

પ્રકારનો અનભુિ ધરાિતા નથી. 
2 50 ZUBER MUSTUFA KHEDUVORA અનભુિનુ ંપ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો 

અનભુિ ધરાિતા નથી.  
3 51 DHANANJAY GANESHBHAI JADHAV સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  
4 53 JAIMINKUMAR PRAVINBHAI PATEL જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 

ધરાિતા નથી. તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

5 58 PARANAV SURESHBHAI BAINALWAR જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી. તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

6 62 JAYESHBHAI VASANTBHAI GANVIT જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી. તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો  અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

7 63 BHARGAV SURESHBHAI BHAVSAR જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  

8 75 MAULIKKUMAR KANTILAL MODI સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  
9 77 ALAP UPENDRABHAI PATEL જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 

ધરાિતા નથી.  
10 83 ALOK RANJAN YOGENDRA YADAV 

YADAV 
આયોગના  તાાઃ૧૫-૧૧-૨૦૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો િહહત 
અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ંતે મોકલેલ નથી. 
આથી અરજી રદ કરેલ છે.   

11 85 JALKAMAL DALSUKHBHAI PARMAR જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  

12 91 NITESH KUMAR RAMESHCHANDRA 
JAIN 

જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  



13 107 SHASHIKANTBHAI LALJIBHAI PATEL જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો  અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

14 108 RAMANBHAI MANSUBHAI GAYAKWAD SSCE પ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી તેમજ જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ 
માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી.  તથા સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો  અનભુિ ધરાિતા નથી. 

15 134 AMOL ANANDRAO DHOLE સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  
16 138 DHARMENDER PREM CHAND SAINI અન્ય રાજ્યના SEBC િગગના ઉમેદિાર હોઇ SEBC કેટેગરીમા ંઅરજી 

કરેલ છે, તથા અનભુિનુ ંપ્ર.પત્ર રજુ કરેલ નથી. 
17 150 NIRAV HITESHBHAI DAVE જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 

ધરાિતા નથી.  
18 153 SANDEEPSINGH YADUNATHSINGH 

CHAUHAN CHAUHAN 
જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

19 161 NILESHKUMAR CHHOTUBHAI SURATI જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  

20 167 SANJAY DHARAMSHIBHAI GOHEL સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  
21 168 ASHISHKUMAR CHATURBHAI 

PRAJAPATI 
સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  

22 169 SHAKTISINH HARISINH CHUNDAVAT સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  

23 170 DHAVAL RAMESHGIRI GOSWAMI આયોગના  તાાઃ૧૫-૧૧-૨૦૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો િહહત 
અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ંતે મોકલેલ નથી. 
આથી અરજી રદ કરેલ છે.   

24 171 MILAN MAHENDRAKUMAR MODASIYA જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

25 174 RIDDHI HARDIK SANGHAVI જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

26 175 HARDIK KIRTIKUMAR SANGHAVI જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

27 180 VINOD RAMJILAL JAIMAN SSCE પ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી તેમજ જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ 
માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી.  તથા સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

28 190 GAUTAM PARSHOTTAMBHAI 
KANJARIYA 

જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  અનભુિનુ ંપ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી તથા સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 



29 201 MAULIK  GAJJAR SSCE પ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી તેમજ જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ 
માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી.  તથા સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

30 203 RIZWAN MEHMUDBHAI JAGDU જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

31 205 ZANAK JAYANTIBHAI SUVALIYA સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  
32 209 CHHAGANBHAI KHUMANBHAI 

KISHORI 
SSCE પ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી તેમજ જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ 
માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત ધરાિતા નથી.  તથા સનયત 
પ્રકારનો  પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

33 213 SAMIRKUMAR GHANSHYAMBHAI 
PATEL 

સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  

34 214 SANJAY SHANKAR BHAI RATHWA જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

35 215 RAJENDRASINH DHARMENDRASINH 
MORI 

આયોગના  તાાઃ૧૫-૧૧-૨૦૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો િહહત 
અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ંતે મોકલેલ નથી. 
આથી અરજી રદ કરેલ છે.   

36 241 ANANDKUMAR DAHYABHAI KAPADIYA જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  

37 242 BHAKTI ARVINDBHAI GANATRA જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

38 243 NIKUNJ BHAILALBHAI GAJJAR જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

39 244 SHWETAL VYOMESH CHANDRA 
THAKKAR 

જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

40 245 ASHISH RIKHAB CHAND KUMAT જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી. અનભુિનુ ંપ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી  તથા સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

41 250 RAJESH BAJRANG LAL SHARMA જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી. અનભુિનુ ંપ્ર.પત્ર રજૂ કરેલ નથી  તથા સનયત 
પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

42 256 CHIRAG RAMESHBHAI PANCHANI આયોગના  તાાઃ૧૫-૧૧-૨૦૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો િહહત 
અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ંતે મોકલેલ નથી. 
આથી અરજી રદ કરેલ છે.   



43 257 HEMANTKUMAR RAMANBHAI PATEL જાહરેાતની જોગિાઇ મજુબ માન્ય યસુન.ની  શૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાિતા નથી.  તથા સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા 
નથી. 

44 260 HARDIK HASMUKHBHAI JAISWAL આયોગના  તાાઃ૧૫-૧૧-૨૦૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો િહહત 
અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ંતે મોકલેલ નથી. 
આથી અરજી રદ કરેલ છે.   

45 261 AKASH HASMUKHBHAI BHAVSAR આયોગના  તાાઃ૧૫-૧૧-૨૦૧૬ના પત્રથી જરૂરી પ્રમાણપત્રો િહહત 
અરજીપત્રક મગંાિી, એક િધ ુતક આપિા છતા ંતે મોકલેલ નથી. 
આથી અરજી રદ કરેલ છે.   

46 262 SHEKHAR VEER BAHADUR SHAH SHAH સનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી.  
 

 

 અપાત્ર ઉમેદિારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઈ પણ ઉમેદિારના અરજીપત્રક/ દસ્તાિેજો 
સ્િીકારિામા ંઆિશે નહહ. 

                  
                          

                                                                                                                                             િહી/-                   

સ્થળ : ગાધંીનગર                                                                                               (િી. કે. અજમેરા) 

તા: ૩૦/૦૬/૨૦૧૭             નાયબ િણચિ                                           
                     ગજુરાત જાહરે િેિા આયોગ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


