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જુરાત હર સેવા આયોગ                     આર – 3 શાખા  
. . 128/2015-16 સરકાર  ઇજનેર  કોલેજ ખાતે ગણતશા ના સહ ા યાપક,  ( .ુિશ.સે) (કો.શા) વગ-1 

જ યા સીધી ભરતીથી ભરવા સબંધંમા ં બ  લુાકાત માટ અપા  ઠરલ ઉમેદવારોની અપા તાના કારણ 
સહ તની યાદ  

મ 
ક મેશન 
નબંર 

ઉમેદવાર ુ ંનામ 
બ  લુાકાત માટ અપા તાના કારણની સં ત 

િવગત 

1 30588540 GUNJAN ATULKUMAR 
RANABHATT 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

2 65852538 VIJAYKUMAR CHANDRA 
PRAKASH VYAS 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

3 93904936 KAILAS KHIMJIBHAI KANANI 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

4 79911321 SRIKANTKUMAR 
SATYANARAYANA MEHER 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

5 96909447 SOM  SAHNI 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

6 63924836 RAJESHKUMAR MAHESHKUMAR 
DARJI 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

7 95306387 KUNAL TARUNKUMAR SHUKLA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

8 55906929 NIKHILKUMAR DEVJIBHAI 
ABHAGI  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

9 36557722 AMISHA RAMESHBHAI PATEL 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 
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10 21353544 YOGITA RITESH SHARMA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

11 89336316 DEEPTI DHAVAL MODI 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

12 41271234 AMITKUMAR DILIPBHAI PATEL 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

13 53190914 SNEHA KANUBHAI PATEL 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

14 90836118 SHAILESHKUMAR TRIKAMLAL 
PATEL 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

15 55130589 JEEGNESH CHHABILBHAI 
BOSAMIYA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

16 42294083 PRATIK VISANJIBHAI SHAH 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

17 42173502 ATULKUMAR BALDEVBHAI PATEL 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

18 32806661 AMIT KISHORBHAI PARIKH 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

19 69725271 RAJESH KUMAR MOHAN LAL 
CHAUDHARY  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

20 18564354 RAMESH SHANTILAL DAMOR 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 
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21 43156565 SANDEEP HIDESHKUMAR 
MALHOTRA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

22 42239294 KRUTI KANAIYALAL LAD 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

23 39928702 RAJESH ARVINDBHAI JADAV 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

24 42672379 DILIPKUMAR BECHARBHAI PATEL 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

25 26171598 DEVSI DUDABHAI BANTVA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

26 39704511 DEVENDRA SINGH BALKRISHAN 
SINGH HADA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી તથા 
જ ર માણપ ો ર ૂ કરલ નથી. 

27 84885588 GANPATSINH ANSING RATHVA  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

28 14639091 DHAVALKUMAR DINESHKUMAR 
PANDYA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

29 96408561 IBRAHIM ABUBAKER SALEHBHAI  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

30 14543869 ASHISHKUMAR AMRUTLAL 
PRAJAPATI 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

31 98634577 CHIRAG MAGANLAL BARASARA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 
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32 62318049 DIGESHKUMAR BIPINCHANDRA 
SHAH  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

33 92340380 NIRAV HARESHBHAI SHAH  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

34 37507770 DUSHYANTKUMAR GHANSHYAM 
PATEL 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

35 77034198 KIRAN NATUBHAI DARJI 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

36 66016200 AMIT KUMAR BRAHMANAND 
MISHRA  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

37 22431808 PIYUSHKUMAR  HARISHANKER 
TRIPATHI  

તા.11/8/2017ના પ થી િનયત થયેલ અ ભુવ ગે 
મગાવેલ માણપ ો ર ુ કરલ નથી આથી જ ર  
દ તાવેજોના અભાવે અપા  ગણવામા આવેલ છે  

38 84506785 KETAN BHARATBHAI NAIK 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

39 53253424 MAHESH ASHOKBHAI YEOLEKAR 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં
ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી તથા SSCE ુ ં

માણપ  ર ૂ કરલ નથી. 

40 52846812 AMIT HIMMATBHAI ROKAD 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં
ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી તથા SSCE ુ ં

માણપ  ર ૂ કરલ નથી. 

41 29869847 NIRAV BIPINKUMAR VYAS 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 
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42 33390082 DAKSHA MANOJBHAI DIWAN 

અર કરવાની છે લી તાર ખ 09/12/15 ધુીમા ં
હરાતની જોગવાઇ જુબ િનયત 

શૈ ણકલાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી તથા યારબાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

43 17640085 VRAJESHKUMAR GOPALDAS 
KHAMBHOLJA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

44 35794141 PRAKSHSINH LAXMANJI VIHOL 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

45 56242279 NAGJIBHAI SAGARBHAI RABARI  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી.  

46 36753811 PURVI JASHVANT NAIK  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

47 28382099 NARESHKUMAR CHATURBHAI 
CHAVDA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

48 31232178 BHAVINKUMAR SOMABHAI 
PATEL  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

49 45379942 RAVI MANOJKUMAR TAILOR 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ િનયત શૈ ણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડ .ની પદવી મેળ યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછોપાચંવષનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

50 56028277 PRAKASHKUMAR ARVINDBHAI 
DABHI  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

51 68195728 UMME SALMA MAHEBUB 
PIRZADA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

52 94117639 BHAVINKUMAR SOMABHAI 
PATEL  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 
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53 81067539 ANANT KAMLESHKUMAR 
PATHAK 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

54 40654349 MANISH DARSHANLAL SHARMA  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

55 90678933 AKSHARA RAHUL MAKRARIYA  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

56 77254997 HEENABEN ALPESHKUMAR RAJ 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

57 30918498 SHAILJA NEERAJ SHARMA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

58 56995386 SHRINIVAS JAIRAMBHAI RAPELI 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

59 46929163 JITENDRA GORDHAN DAIYA  

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

60 32551940 SRINIVASU RAMAMURTHY 
GANDRAKOTA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

61 71538881 SUNIL NIRMAL YADAV 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

62 58847201 VRAJESHKUMAR GOPALDAS 
KHAMBHOLJA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 

63 39982580 RAJENDRA KUMAR SHRI LALIT 
KISHOR SHARMA 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 
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64 83685563 LALIT CHAMPA LAL RANKAWAT 

હરાતનીજોગવાઇ જુબ આયોગ ારા મગંાવેલ 
તા.9/12/2015 ધુીમાઅંર પ ક માણપ  સ હત 

ર ૂ કરલનથી. 
               

                                                                                                                            
તા.19/09/2017                                                     (રા િસહ રાઠોડ) 

                                                  નાયબ સચવ 

                                                                                  જુરાત હર સેવા આયોગ 

નોધ: ક મેશન નબંર:-91463872ના ઉમેદવાર  SHRI  NARENDRASINH  BHAGWANSINH  DESAI એ ઉમેદવાર  
પરત ખેચવા તા.19/7/2017ના પ થી કરલ િવનતંી મા ય રાખવામા ંઆવેલ છે. 

 
 ખાસ ન ધ : - અ ભુવ ગણતર  સબંધંમા ં પ ટતા  : અ ભુવની ગણતર  જુરાત િસિવલ સિવસ 

કલાિસ ફકશન એ ડ ર ટમે ટ જનરલ ુ સ - 1967 ના તા.10/10/1967 ના નોટ ફકશન ના િનયમ 
8(8)(એ) અને (બી) અ વયે  હરાતની સામા ય જોગવાઈઓ 5.અ ભુવ: -  (2) (અ) અને (બ) અ સુાર 
હરાતમા ં િનયત થયેલ શૈ ણક લાયકાત પી.એચ.ડ .ની પદવી/ સમક  લાયકાત મેળ યા બાદ અર  

વીકારવાની છે લી તાર ખના સદંભમા ંગણવામા ંઆવે છે     
 


