
જા. ક્ર. ૧૩૭/૨૦૧૫-૧૬, મદદનીશ મત્સ્યોદ્યોગ નનયામક,  ગજુરાત મત્સ્યોદ્યોગ સેવા, વગગ-૧ની જગ્યા 
સીધી ભરતીથી ભરવા સબંધંમા ં ઓન લાઈન અરજીપત્રકની નકલ (જરૂરી પ્રમાણપત્ર સહિત)                    
તા. ૩/૬/૨૦૧૬ સધુીમા ં  મોકલવા આયોગના તા. ૨૧/૫/૨૦૧૬ના પત્રથી જણાવવામા ં આવેલ. જે 
ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક મોકલેલ િતા તે અરજીપત્રકોની જાિરેાતની જોગવાઈઓ અનસુાર પ્રાથનમક 
ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ છે. જે ઉમેદવારોએ તા. ૩/૬/૨૦૧૬ સધુીમા ંઅરજીપત્રક મોકલેલ નથી તેમ જે 
ઉમેદવારો જાિરેાતની જોગવાઈ પહરપણૂગ કરતા નથી તેઓની નવગત નીચે મજુબ છે. જે ઉમેદવારો 
પ્રાથાનમક ચકાસણી અ ્વયે જાિરેાતની જોગવાઈ પહરપણૂગ કરે છે તેવા ૫૯ ઉમેદવારોની પ્રાથનમક કસોટી 
સભંવત: તા. ૨૦/૮/૨૦૧૭ના રોજ યોજાનાર છે.  

ક્રમ  ક ્ફમેશન 
નબંર  

    ઉમેદવારનુ ંનામ જાિરેાતની જોગવાઈ પહરપણૂગ કરતા ન િોય 
અથવા નનયત સમયમયાગદામા ંઅરજીપત્રક 
મોકલેલ નથી તે અંગનેી નવગત  

 

 

૧ 70723108 Dr. CHIRAGKUMAR DASHARATHLAL 
PATEL 

જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  ધરાવતા 
નથી. 

૨ 53338606 Mr. KAMLESHKUMAR NARANDAS 
FOFANDI 

જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  ધરાવતા 
નથી. 

૩ 59586046 Mr. JAGDISHCHANDRA NARANBHAI 
TANDEL 

જાિરેાતમા ં નનયત થયેલ લઘતુમ શકૈ્ષણણક 
લાયકાત ધરાવતા નથી. 

૪ 94184025 Dr. MAYUR SHASHIKANTBHAI JOSHI જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  ધરાવતા 
નથી. 

૫ 79263895 Mr. YASHPAL ALOKKUMAR ANAND જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  ધરાવતા 
નથી. 

૬ 11770565 Ms. KOMAL BHARATKUMAR SHAH જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  ધરાવતા 
નથી. 

૭ 84431864 Dr. JIGNASA JAYANTILAL DATTANI જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  ધરાવતા 
નથી. 

૮ 37185329 Dr. RITU MOOLCHAND AGRAWAL 
AGRAWAL 

જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  સબધંમા ં
કોઈ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી. 

૯ 82482023 Mr. KETAN BABULAL DALKI જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  ધરાવતા 
નથી. 

૧૦ 76964411 Mr. MAHESHKUMAR BABUBHAI SEVARA જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  ધરાવતા 
નથી. 



૧૧ 83459055 Dr. SANDEEP GOVINDBHAI CHOVATIYA ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

 

૧૨ 98418890 Dr. HETAL MAHENDRAKUMAR PAREKH ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૧૩ 90235476 Mr. BHIKHA KANABHAI PINDARIA ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૧૪ 19881189 Mr. RANJITSINH CHHAGANLAL PARMAR ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૧૫ 50394924 Mr. HITESHKUMAR KALUBHAI KARKAR ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૧૬ 81664605 Mrs. NILAMBEN BHAGYESHBHAI PATEL ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

 



૧૭ 47485830 Mr. MOHAN GOHEL DIXITA ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

 

૧૮ 85124654 Mr. JAYWIN HARIDAS MASANI ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૧૯ 21560566 Mr. PRADHUMANSINH KESHRISINH 
VAGHELA 

ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૦ 19001579 Mr. ANIL JAYESH PARMAR ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૧ 15207801 Mr. DURGESH MADAN MOHAN MISHRA 
KUMAR 

ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૨ 98075909 Mr. KUAM JAYESH PARMAR ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

 



૨૩ 36442091 Mr. PAVITRA GAJENDRASING RAJPUT ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૪ 75739726 Mr. RAHULKUMAR MANSUKHLAL 
VAGHELA 

ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૫ 68624280 Mr. VISHALKUMAR DHIRUBHAI 
ZANAKAT 

ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૬ 43241021 Mr. LALITKUMAR JAYANTILAL 
BUNDHELIA 

ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૭ 41543751 Mr. MILIND MAHESHBHAI NANDOTRIYA ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ ક  ્ફમગ કરેલ 
અરજીપત્રક અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો   
આયોગના દ્વારા મગંાવવામા ં  આવેલ િતા. 
તે નનયત સમય મયાગદામા ંમોકલી  આપેલ 
ન  િોઈ ઉમેદવારી રદ કરેલ છે. 

૨૮ 55388843 Ms. MANISHA RATILAL BHATARIA જાિરેાતમા ંનનયત થયેલ અનભુવ  ધરાવતા 
નથી. 

 

                                                                                                                      

                                                                  ( સી. કે. નવરડીયા ) 

                                                                     સેકશન અનધકારી                                                                                      

                                                               ગજુરાત જાિરે સેવા આયોગ  



 

 

                                               


