
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
આર-૧ શાખા 

વચંાણે લીધી: આયોગની તા.૦૪/૦૫/૨૦૧૭ની રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

જા.ક્ર. ૪૬/૨૦૧૫-૧૬, મદદનીશ નનયામક, વગગ-૨ ના ઉમેદવારોની 
અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 

 
૧. આ જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા મજુબ કુલ ૦૨ જગ્યા અંગેની ભરતી પ્રક્રિયા માટે, જગ્યાના ત્રણ ગણા જેટલા 

ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર જાહરે કરવાના થાય. જે માટે પ્રાથમમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ ધ્યાને 
લઇ, ગણુાનિુમ (Merit) મજુબ ઉમેદવારોની પાત્રતા નક્કી કરતાાં છેલ્લા િમના ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ 
કરતાાં નીચેની યાદીમાાં દર્ાાવેલ ઉમેદવારો ઓછા ગણુ ધરાવતાાં હોઈ, રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્ર 
ઉમેદવારોની યાદીમાાં સમાવેર્ કરવા પાત્ર નથી.   

 
Sr. No. RollNo Candidate's Name 

1 101000200 MANSING RANSING SODHA 

2 101000456 SANGEETA PRADEEP SAGAR 

 

 

૨. પ્રાથમમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ ધ્યાને લઇ, ગણુાનિુમ (Merit) મજુબ ઉમેદવારોની પાત્રતા નક્કી કરતાાં 
છેલ્લા િમના ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ કરતાાં નીચેની યાદીમાાં દર્ાાવેલ ઉમેદવારો વધ ુગણુ ધરાવતાાં હોવા 
છતાાં નીચે જણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પક્રરપણૂા કરતાાં ન હોઇ, રૂબરૂ મલુાકાત 
માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાાં તેઓનો સમાવરે્ થતો નથી.  

 
Sr. 

No. 
RollNo Candidate's Name Remarks 

1 101000020 GHANSHYAMBHAI GIRDHARBHAI 

BHADANIYA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 2 101000038 NARVATSINH KALUSINH THAKOR 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 3 101000044 JAGDISHKUMAR BABABHAI PATEL 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 4 101000085 RAVIKUMAR PARESHBHAI TILAVAT 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 5 101000096 SUNILKUMAR REVABHAI PRAJAPATI 

 

આયોગના તા. ૦૬-૦૪-૧૭ના પત્રથી જરૂરી 
પ્રમાણપત્રો સક્રહત અરજીપત્રક માંગાવી, એક વધ ુ
તક આપવા છતાાં તે મોકલલે નથી. આથી 
અરજી રદ કરેલ છે.  



6 101000115 TEJALBEN GIRDHARLAL MAKWANA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
7 101000126 HASUMATIBEN KHUMAJIBHAI 

CHAUDHARI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
8 101000131 KRUNALKUMAR CHANDRAKANTBHAI 

KADIYA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
9 101000134 HARESHKUMAR  ABHALBHAI 

VAGHAMSHI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 10 101000136 ARJUNSINH BHIKHUSINH PARMAR 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 11 101000152 SHAILESHKUMAR MOJADAN CHARAN 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 12 101000156 IRFAN AIYUBBHAI VOHRA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
13 101000167 LILABHAI HIRABHAI RABARI  

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
14 101000177 CHETNA KIRANBHAI MARADIA અરજી અધરૂી હોવાથી  ઉમદેવારી રદ કરેલ છે.  

15 101000188 DIPESHKUMAR GOVINDBHAI 

VISAVADIA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 16 101000192 SANJAY RAMESHBHAI MEHTA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 17 101000222 NIKITA RAJANKUMAR PATEL 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 18 101000242 HARPALSINH  TAKHATSINH RATHOD  મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
19 101000243 PUSHPA HARISH KOTIYA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
તથા અરજી અધરુી મવગતવાળી છે.   

 
20 101000248 PANKAJKUMAR SHANKARBHAI 

PATELIYA 

 

મનયત ર્ૈક્ષણણક લાયકાત મળેવ્યા બાદનો 
મનયત  પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
તથા અધરુી મવગતવાળી અરજી રજૂ કરેલ છે.  

21 101000254 PRADIPKUMAR RAMESHLAL PATEL  

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
22 101000255 DIPAKKUMAR MANILAL NAYI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
23 101000265 SANJAYKUMAR ISHVARLAL DESAI  

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 24 101000280 HEMALKUMAR CHHAGANBHAI 

GURJAR 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 25 101000284 HIMMATBHAI DHIRABHAI DHAPA  

 

મનયત ર્ૈક્ષણણક લાયકાત મળેવ્યા બાદનો 
મનયત  પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
26 101000286 VISHAL RAMESHBHAI GORVADIYA  

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 27 101000304 NAIMESHKUMAR BHANUPRASAD 

PRAJAPAT 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 28 101000306 MANHAR NARSANGBHAI HADA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
29 101000332 NIMESHKUMAR JAGDISHBHAI NAYAK 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 



30 101000334 PRAKASHKUMAR BHIKHABHAI PATEL  

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
31 101000345 HARDIK MANUBHAI PARMAR 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
32 101000348 KAMLESHKUMAR OKHABHAI PATEL 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
33 101000366 NIRAVKUMAR JAYANTILAL PANCHAL 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
34 101000375 HARSH ANILBHAI PAREKH 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
35 101000387 AMITKUMAR JAYKARANDAN GADHVI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
36 101000395 KARTIK VIJAYBHAI KACHA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
37 101000410 MAULIK GANPATBHAI PRAJAPATI 

 

અધરુી મવગતવાળુ અરજીપત્રક મોકલેલ છે. 
આથી અરજી રદ કરેલ છે.  

38 101000422 GAJENDRAKUMAR SANKALCHAND 

NAYEE 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 39 101000429 NILOPHER RAVIKANT PARMAR 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
40 101000453 AMIT VRAJLAL MISTRY 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
41 101000461 JANAKKUMAR JASHUBHAI DESAI  

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
42 101000466 PRAGNESHKUMAR DHARMESH JAIN  

 

મનયત ર્ૈક્ષણણક લાયકાત મળેવ્યા બાદનો 
મનયત  પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
43 101000471 NIRMALKUMAR MAHESHKUMAR 

SANCHALA  

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 44 101000513 PRITIBEN RAMUBHAI LAD 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
45 101000518 RAJESHKUMAR BHAGVANBHAI 

CHAUDHARI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 46 101000523 MEHUL PRAHLADBHAI PRAJAPATI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
47 101000527 MAHESHKUMAR VIRSANGBHAI 

CHAUDHARI  

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 48 101000535 HIMMATLAL SAIFABHAI HADIYA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
49 101000570 DIPAK JAYANTILAL MAKATI  

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
50 101000571 SANDIP PRAVINBHAI DHOLAKIA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
51 101000586 AZIZ HAJIMAHMAD MANSURI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
52 101000594 SWAPNILKUMAR DINESHBHAI 

PARMAR 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

  
૩. પ્રાથમમક કસોટીમાાં મેળવેલ ગણુ ધ્યાને લઇ, ગણુાનિુમ (Merit) મજુબ ઉમેદવારોની પાત્રતા નક્કી કરતાાં 

છેલ્લા િમના ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ કરતાાં નીચેની યાદીમાાં દર્ાાવેલ ઉમેદવારો ઓછા ગણુ ધરાવતાાં 
હોઈ, તથા નીચે જણાવ્યા મજુબના કારણોસર જાહરેાતની જોગવાઇઓ પક્રરપણૂા કરતાાં ન હોઇ,  રૂબરૂ 
મલુાકાત માટેની પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાાં તેઓનો સમાવેર્ થતો નથી.   

 
 



 
Sr. 
No. 

RollNo Candidate's Name Remarks 

1 101000008 RANUBHA JUVANSINH VAGHELA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
2 101000054 SANJAYKUMAR RAMESHBHAI 

PRAJAPATI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 3 101000060 DILIPKUMAR ARJAN MYATRA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
4 101000070 RANA VIRAM ODEDARA 

 

આયોગના તા. ૦૬-૦૪-૧૭ના પત્રથી જરૂરી 
પ્રમાણપત્રો સક્રહત અરજીપત્રક માંગાવી, છતાાં તે 
મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે.  

5 101000113 SHRIJALARAM MOMBHAI PARMAR 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
6 101000170 MAYANK GIRISHCHANDRA BHAGAT 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
7 101000180 MANISHABEN DINESHBHAI BHATOL 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 8 101000251 PRIYANK UMESHBHAI ACHARYA 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ તથા મનયત 
ર્ૈક્ષણણક લાયકાત  ધરાવતા નથી.  

 
9 101000315 VIPULKUMAR GOPALBHAI 

BHANDARI 

 

આયોગના તા. ૦૬-૦૪-૧૭ના પત્રથી જરૂરી 
પ્રમાણપત્રો સક્રહત અરજીપત્રક માંગાવી, છતાાં તે 
મોકલેલ નથી. આથી અરજી રદ કરેલ છે.  

10 101000452 KALPESHKUMAR RAMESHCHANDRA 

THAKKAR 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 11 101000551 BHUPENDRA VITTHALBHAI MALI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
12 101000567 DHRUVKANT DINESHCHANDRA 

JOSHI 

 

મનયત પ્રકારનો પરૂતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 
 

 

નોંધ: અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયાા બાદ આયોગ દ્વારા કોઈપણ ઉમેદવારના અરજીપત્રક/દસ્તાવેજો  
સ્વીકારવામાાં આવર્ે નક્રહ.  

 
સ્થળ : ગાાંધીનગર  

તા: ૦૯/૦૫/૨૦૧૭                                                                                                                   
                                                                                                                                             સહી/- 

                    (વી. કે. અજમેરા) 
                        નાયબ સણચવ                                            
                   ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 


