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

1 97240569
KAUSHALKUMARB 

BHUPENDRABHAI PARIKH 

જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

2 65159303
NIRAVKUMAR GIRDHARLAL 

PATOLIYA 

જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

3 65855214 MANISH VRAJLAL SHAH 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

4 10866939
GHANSHYAMBHAI MANSUKHLAL 

SAVALIYA 

જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

5 58989340 JIGAR  KANTILAL SEVALIA
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

6 54509100 VIJENDRA KUMAR MAFATLAL PATEL 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

7 41646256 NILESHKUMAR SHRINARAYAN JHA 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

8 14363501 CHIRAG NATVARLAL PATEL 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

9 34792563
TEJASKUMAR PRAKASHCHANDRA 

THAKER 

જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

10 98399681 SEJAL PURVANG DALAL 

જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

11 36294098 KAMLESH SHASHIKANT  DALAL 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

12 61398386 PIYUSH KUMAR JAYANTILAL PATEL 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

13 10683091 DEVANG RAMANLAL PRNCHAL 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

14 85525664
KALPANA VINESHBHAI 

MAHESHWARI 

જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

15 55011723
HARESH KUMAR DAHYABHAI 

GOLAKIYA 

જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

16 20147367 DIVYAKUMAR NARENDRA PAREKH 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

17 38087441
YOGENDRA KUMAR KANTILAL 

TANDEL 

જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

જા. ક્ર. ૧૧૪/૨૦૧૫-૧૬ વયકાયી ઇજનેયી કોરેજ ખાતે વશ પ્રાધ્માક -એપ્રાઇડ  નભકેનીક  (ગ.ુનળ.વે.) લગષ-૧ 
(કો.ળા) જગ્મા વીધી બયતીથી બયલા વાંફાંધભાાં રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે અાત્ર ઠયેર ઉભેદલાયોની અાત્રતાના 
કાયિ વશીતની માદી
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18 37839890 DIPAK JETHALAL VARIA 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

19 42590978 PRASAD SURENDRA  BARVE
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

20 70631085 SIDDHARTH GOPALKRISHNA SHAH
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

21 56383420
MANISHKUMAR VISHWANATH 

TRIVEDI 

જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

22 69025101 LALIT SURENDRAKUMAR THAKUR 
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

23 31313625 DINESH KUMAR LOKCHAND SHAH
જાશયેાતની જોગલાઇ મજુફ નનમત ળૈક્ષણિક રામકાત 
ભેવ્મા ફાદનો ઓછાભાાં ઓછો ાાંચ લષનો અનબુલ 

ધયાલતા નથી.

24 90452052 NIRAJ DILIPKUMAR SHAH
જાશયેાતની સચૂના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ વાથે 

ભોકરેર નથી. ઉભેદલાયી યદ

25 82492339 PANKAJ ANILKUMAR REREDESAI
જાશયેાતની સચૂના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ વાથે 

ભોકરેર નથી. ઉભેદલાયી યદ

26 93507019 HIMMAT KALYANBHAI SARVAIYA
જાશયેાતની સચૂના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ વાથે 

ભોકરેર નથી. ઉભેદલાયી યદ

27 37190304 SAMEER GANPATLAL PATEL
જાશયેાતની સચૂના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ વાથે 

ભોકરેર નથી. ઉભેદલાયી યદ

28 19362417
SUHASINI MAHAMAYAPRASAD 

KULKARNI

જાશયેાતની સચૂના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ વાથે 
ભોકરેર નથી. ઉભેદલાયી યદ

29 51727854 MUNAVVAR AHMED JAMNU
જાશયેાતની સચૂના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ 

વાથે ભોકરેર નથી. ઉભેદલાયી યદ

30 53007845 MUKESH VALLABHBHAI CHAUHAN
જાશયેાતની સચૂના મજુફ અયજીત્રક જરૂયી ણફડાિ 

વાથે ભોકરેર નથી. ઉભેદલાયી યદ

                   (ફી. આય. નત્રલેદી)
               વેક્ળન અનધકાયી

                    ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ

તા.    ૨૯-૦૫-૨૦૧૭

નોંધ : -    

અનબુલ ગિતયી વાંફાંધભાાં સ્ષ્ટતા  : અનબુલની ગિતયી ગજુયાત નવનલર વનલિવ કરાનવફપકેળન એન્ડ 
યીક્રુટભેન્ટ જનયર રુલ્વ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીપેકળન ના નનમભ ૮(૮)(એ) અને (ફી) અન્લમે  
જાશયેાતની વાભા્મ જોગલાઈઓ ૫.અનબુલ : -  (૧), (૨) (અ) અને (ફ) અનવુાય જાશયેાતભાાં નનમત થમેર 
ળૈક્ષણિક રામકાત ી.એચ.ડી.ની દલી/ વભકક્ષ રામકાત ભેવ્મા ફાદ અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના 
વાંદબષભાાં ગિલાભાાં આલે છે    


