
ક્રમ કન્ફ્ર્મેશન 
નબંર ઉમેદવારન  ંનામ રૂબરૂ મ ાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સકં્ષિપ્ત વવગત

1 96374058 HITESH NAVINCHANDRA PANCHAL ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

2 46451580 DIPESH DILIPBHAI SHUKLA ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

3 78498221 GAURAV SHIRISHBHAI MEHTA નનયત ૈક્ષણિક ાયકાત ધરાળતા નથી.

4 19721408
UTKARSHKUMAR ARVINDBHAI 

PATEL 
ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

5 20666138
TIMIRBHAI PRAVINCHANDRA 

GANDHI 
ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

6 50637399
AJAY RAVINDRA RAI TRIPATHI 

TRIPATHI 
ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

7 81631396 AKSHAY ASHVINKUMAR PUJARA ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

8 82643249 MEHUL GUNVANTRAI MEHTA અરજીત્રક પ્રમાિત્રો સહિત ન મોકે િોઇ ઉમેદળારી રદ

9 64420851 ANAND DAMODARBHAI KALANI ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

10 75918848 MUKESHKUMAR BABULAL BORAD
અરજી સ્ળીકારળાની છેલ્ી તારીખ સધુીમાાં નનયત ૈક્ષણિક ાયકાત 

ધરાળતા નથી.
11 31244490 TUSHAR MAGANLAL PATEL 

અરજી સ્ળીકારળાની છેલ્ી તારીખ સધુીમાાં નનયત ૈક્ષણિક ાયકાત 
ધરાળતા નથી.

12 70162242 SUMANTKUMAR POPATLAL PATEL ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

13 97656157 MITESHKUMAR ISHVARLAL SHAH ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

14 35665119
BHAVESHKUMAR PRAHLADBHAI 

PATEL 
ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

15 34846514 AKASH BHOLANATH PANDEY ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

16 87300450 PINA MANDAR BHATT અરજીત્રક પ્રમાિત્રો સહિત ન મોકે િોઇ ઉમેદળારી રદ

17 34000366 PRANAV HARSHADBHAI DARJI ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

18 95095005 DIPAKKUMAR MAFATLAL PATEL ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

19 66200146
ISRAR MOHAMMAD SULEMAN 

MOHAMMAD 
અરજીત્રક પ્રમાિત્રો સહિત ન મોકે િોઇ ઉમેદળારી રદ

20 47970348 KARTIK DOLARKUMAR KOTHARI ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

21 50515033 VIMAL RANCHHODLAL PATEL
અરજી સ્ળીકારળાની છેલ્ી તારીખ સધુીમાાં નનયત ૈક્ષણિક ાયકાત 

ધરાળતા નથી.
22 67372095 DIVYANG HARIVADAN PANDYA ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

23 92776250 DILIP CHIMANLAL PATEL ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

                                   (રાજેન્દ્રનસિંિ રાઠોડ)

                    નાયબ સણિળ
                       ગજુરાત જાિરે સેળા આયોગ

જા. ક્ર. ૧૧૮/૨૦૧૫-૧૬, સરકારી ઇજનેરી કોેજ ખાતે સિ પ્રાધ્યાક - ઓટોમોબાઇ એન્દ્જીનનયરીંગ , ગજુરાત 
નક્ષિ સેળા ળગગ-૧, (કોેજ ાખા)ની જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરળા સાંબાંધમાાં રૂબરૂ મુાકાત માટે અાત્ર ઠરે 
ઉમેદળારોની અાત્રતાના કારિ સિીતની યાદી
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