
 
 
જા. ક્ર. ૪૭/૨૦૧૫-૧૬, ગહૃ વિભાગ હસ્તકની સામાન્ય રાજ્ય સેિામાાંની, ન્યાય સહાયક વિજ્ઞાનના વનયામકની કચેરીમાાં 

અવિક વનયામક, િગગ-૧ની જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સબંધંમાં રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ 
ઉમેદવારોના નામની યાદી 
 

ક્રમ  ક ન્ફમેશન 
નાંબર  

ઉમેદિારન  ાં નામ 
રૂ. મ.ુ માટે અપાત્રતા અંગે 
વવગત 

૧ 78766358 SHAILESH THANAJI PRAJAPATI જાહરેાતમાં વનયત થયેલ અનભુવ 
ધરાવતા નથી. 
 

૨ 16570581 HIRENKUMAR BABUBHAI SONI જાહરેાતમાં દર્ાાવેલ સચૂના અનસુાર 
આપે ઓનલાઈન અરજી કયાા બાદ 
ક  ન્ફમા કરેલ અરજીની વિ ન્ટ રજૂ કરેલ 
નથી. આથી આપની ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 
 

૩ 93528393 GAURANG RAMANLAL JANI જાહરેાત મજુબ  વનયત અને પરૂતો 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 
 

૪ 47892686 MANISHKUMAR MANILAL PATEL જાહરેાત મજુબ  વનયત થયેલ અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  
 

૫ 46805340 

 
 

VAISHALI TEJAS  THAKKAR 
 

 

જાહરેાતમાં દર્ાાવેલ સચૂના અનસુાર 
આપે ઓનલાઈન અરજી કયાા બાદ 
ક  ન્ફમા કરેલ અરજીની વિ ન્ટ રજૂ કરેલ 
નથી. આથી આપની ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 
 

૬ 58339490 

 
BHARAT NARASINHBHAI PATEL 
 

 

જાહરેાત મજુબ  વનયત અને પરૂતો 
અનભુવ ધરાવતા નથી 
 

૭ 58915632 KALPESH KANTILAL MODH જાહરેાત મજુબની રૈ્ક્ષણિક લાયકાત 
અને પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
 

૮ 68642464 MITESH MANUBHAI PATEL 
 

 

જાહરેાત મજુબ  વનયત અને પરૂતો 
અનભુવ ધરાવતા નથી 
 
 



૯ 76053028 SANDIPKUMAR ANIRUDDHBHAI VYAS જાહરેાત મજુબ  પરૂતો અનભુવ 
ધરાવતા નથી 
 

૧૦ 54581576 HITESH AMRUTLAL PATEL જાહરેાત મજુબ  પરૂતો અનભુવ 
ધરાવતા નથી 
 

૧૧ 97131425 BALKRISHNA RASIKLAL YADAV જાહરેાતમાં દર્ાાવેલ સચૂના અનસુાર 
આપે ઓનલાઈન અરજી કયાા બાદ 
ક  ન્ફમા કરેલ અરજીની વિ ન્ટ રજૂ કરેલ 
નથી. આથી આપની ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 
 

૧૨ 95527107 JATINKUMAR BHUPATBHAI VYAS જાહરેાત મજુબ  વનયત અનભુવ 
ધરાવતા નથી 
 

૧૩ 92397679 KRUNAL KASHYAP PARIKH જાહરેાતમાં દર્ાાવેલ સચૂના અનસુાર 
આપે ઓનલાઈન અરજી કયાા બાદ 
ક  ન્ફમા કરેલ અરજીની વિ ન્ટ રજૂ કરેલ 
નથી. આથી આપની ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 
 

૧૪ 64903836 MAHESHKUMAR AMRATBHAI LAD જાહરેાતમાં દર્ાાવેલ સચૂના અનસુાર 
આપે ઓનલાઈન અરજી કયાા બાદ 
ક  ન્ફમા કરેલ અરજીની વિ ન્ટ રજૂ કરેલ 
નથી. આથી આપની ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 
 

૧૫ 88614257 ANANTKUMAR BIPINCHANDRA DESAI જાહરેાત મજુબ  પરૂતો અનભુવ 
ધરાવતા નથી 
 

૧૬ 48362837 MEHUL PRIYAVADANBHAI DAVE જાહરેાત મજુબ  વનયત અનભુવ 
ધરાવતા નથી 
 

૧૭ 56270350 SHAILESH PUNAMBHAI RAVAL જાહરેાતમાં દર્ાાવેલ સચૂના અનસુાર 
આપે ઓનલાઈન અરજી કયાા બાદ 
ક  ન્ફમા કરેલ અરજીની વિ ન્ટ રજૂ કરેલ 
નથી. આથી આપની ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 
 
 



૧૮ 63750519 NIKUNJ NARHARIBHAI BRAHMBHATT જાહરેાત મજુબ  પરૂતો અનભુવ 
ધરાવતા નથી 
 

૧૯ 49168568 SANJAY KUMAR DASHARATHLAL PRAJAPATI જાહરેાત મજુબ  વનયત અનભુવ 
ધરાવતા નથી 
 

૨૦ 62080700 KAMLESHBHAI THAKORLAL PAREKH જાહરેાતમાં દર્ાાવેલ સચૂના અનસુાર 
આપે ઓનલાઈન અરજી કયાા બાદ 
ક  ન્ફમા કરેલ અરજીની વિ ન્ટ રજૂ કરેલ 
નથી. આથી આપની ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 
 

૨૧ 42972407 DILIPKUMAR BHAKTIBHAI PATEL જાહરેાતમાં દર્ાાવેલ સચૂના અનસુાર 
આપે ઓનલાઈન અરજી કયાા બાદ 
ક  ન્ફમા કરેલ અરજીની વિ ન્ટ રજૂ કરેલ 
નથી. આથી આપની ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 
 

૨૨ 22682875 RAJENDRASINH NENASINH SOLANKI જાહરેાત મજુબ  પરૂતો અનભુવ 
ધરાવતા નથી 
 

૨૩ 56515404 ASHISH NALINKUMAR JANI જાહરેાત મજુબ  વનયત અને પરૂતો 
અનભુવ ધરાવતા નથી 
 

૨૪ 87626593 ALPANAGUNVANTBHAI         UPADHYAY 
 

જાહરેાતમાં દર્ાાવેલ સચૂના અનસુાર 
આપે ઓનલાઈન અરજી કયાા બાદ 
ક  ન્ફમા કરેલ અરજીની વિ ન્ટ રજૂ કરેલ 
નથી. આથી આપની ઉમેદવારી રદ 
કરેલ છે. 
 

૨૫ 48480608  PARESHKUMAR JASVANTLAL PARMAR જાહરેાત મજુબ  વનયત અને પરૂતો 
અનભુવ ધરાવતા નથી 

                                                                        

                                                                                                                                                                  
                                                                            ( સી. કે. વવરડીયા ) 

                                                                             સેકર્ન અવધકારી                                                                                      
                                                                       ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 

 

 



  

 


