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

1 49344291 VIVEK KANTIBHAI PATEL ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

2 54754935 GAURAV SHIRISHBHAI MEHTA નનયત ૈક્ષણિક ાયકાત અને અનભુળના પ્રમાિત્રો રજુ કરે નથી.

3 44439023 DIPESH DILIPBHAI SHUKLA ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

4 62288984 RAMDEVSINH LALUBHA JHALA ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

5 97983678 MAYA DILIPKUMAR VADHVANI ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

6 79381495 NIRVESH SUMANBHAI MEHTA
નક્ષિ નળભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાળથી નનયત કરળામાાં આળે 

M.E. ની Equvalent Degree ઉમેદળાર ધરાળતા નથી.
7 73344672 VINODKUMAR NATHALAL PATEL ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

8 54760149 SUMANTKUMAR POPATLAL PATEL
નક્ષિ નળભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાળથી નનયત કરળામાાં આળે 

M.E. ની Equvalent Degree ઉમેદળાર ધરાળતા નથી.

9 83359028
SANJAYKUMAR DEVRAJBHAI 

AMBALIYA
ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

10 58669093
BHAVESHKUMAR PRAHLADBHAI 

PATEL
ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

11 39224349 PRANAV HARSHADBHAI DARJI ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

12 15583346
TUSHAR PARSHOTTAMBHAI 

GUNDARNEEYA
ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

13 63455828 VIKRAMKUMAR BABABHAI PATEL ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

14 67341562 DIVYANG HARIVADAN PANDYA ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

15 63194554 VINAY ASHOKBHAI PARIKH ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

17 23726817
ISRAR MOHAMMAD SULEMAN 

MOHAMMAD
અરજીત્રક પ્રમાિત્રો સહિત ન મોકે િોઇ ઉમેદળારી રદ

18 39558245 RAVI MATHURA LAL GOYAL GOYAL ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

19 36365289 NIKHLESH GOVIND PRASAD MISHRA નનયત ૈક્ષણિક ાયકાત ધરાળતા નથી.

20 25327422 UDAY KUMUDBHAI CHHAYA નનયત અનભુળ ધરાળતા નથી તથા અરજીત્રક મોકે નથી.

21 69630979 AKASH BHOLANATH PANDEY ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

22 60857354 KARTIK DOLARKUMAR KOTHARI ૈક્ષણિક ાયકાત મેલવ્યા બાદનો પરુતો અનભુળ ધરાળતા નથી.

                                   (રાજેન્દ્રનસિંિ રાઠોડ)

                  નાયબ સણિળ
                     ગજુરાત જાિરે સેળા આયોગ

જા. ક્ર. ૧૨૭/૨૦૧૫-૧૬, સરકારી ઇજનરી કોેજ ખાતે સિ પ્રાધ્યાક -  ઇન્દ્ડસ્ટ્રીય,  ગજુરાત નક્ષિ સેળા ળગગ-૧, 

(કોેજ ાખા)ની જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરળા સાંબાંધમાાં રૂબરૂ મુાકાત માટે અાત્ર ઠરે ઉમેદળારોની અાત્રતાના 
કારિ સિીતની યાદી

                   ગ જરાત જાહરે સેવા આયોગ                                આર - ૩

તા. ૧૭-૦૩-૨૦૧૭


