ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

આર - ૩

જા. ક્ર. ૧૩/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે વિધુત એન્જી.ના પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૧ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરિા
સંબધ
ં માં રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઠરે લ ઉમેદિારોની અપાત્રતાના કારણ સહીતની યાદી
ક્રમ

કન્ફ્ર્મેશન
નંબર

ઉમેદવારનું નામ

1

66369149

MANISHKUMAR NAVINCHANDR
RAVAL

2

95272899

MEHULKUMAR JAGDISHCHANDRA
PANCHAL

રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સંક્ષિપ્ત વવગત
ભરતી વનયમો મુજબ વનયત પ્રકારનો અનુભિ ધરાિતા
નથી.
ભરતી વનયમો મુજબ વનયત પ્રકારનો અનુભિ ધરાિતા
નથી.
વિક્ષણ વિભાર્ના તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૭ અભભપ્રાય અન્જિયે

3

93776465

SANJAY RAMNIKLAL VYAS

ઉમેદિાર દ્વારા પ્રવસધ્ધ કરે લ રીસગચ પેપસગ પી.એચ.ડી.
સમકક્ષ ર્ણી િકાય તેમ ન હોિાથી વનયત કરે લ િૈક્ષભણક
લાયકાત ધરાિતા નથી.

4

63762967

BHARGAV YASHVANTRAI VYAS

ભરતી વનયમો મુજબ વનયત પ્રકારનો અને પુરતો અનુભિ
ધરાિતા નથી.
વિક્ષણ વિભાર્ના તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૭ અભભપ્રાય અન્જિયે

5

48306604

ASHOKKUMAR ARJANBHAI
PARMAR

ઉમેદિાર દ્વારા પ્રવસધ્ધ કરે લ રીસગચ પેપસગ પી.એચ.ડી.
સમકક્ષ ર્ણી િકાય તેમ ન હોિાથી વનયત કરે લ િૈક્ષભણક
લાયકાત ધરાિતા નથી.

6

95556367

CHIRAG KANAKRAY VIBHAKAR

તા.૧૪-૬-૧૬ના ઠરાિ મુજબ વનયત કરે લ િૈક્ષભણક

7

20026887

YAGNESH BHUPARTRAY SHUKLA

તા.૧૪-૬-૧૬ના ઠરાિ મુજબ વનયત કરે લ િૈક્ષભણક

લાયકાત ધરાિતા નથી.
લાયકાત ધરાિતા નથી.
વિક્ષણ વિભાર્ના તા.૨૫/૦૫/૨૦૧૭ના અભભપ્રાય અન્જિયે

8

20002828

YOGESH INDRADEV PAHARIYA

તા.૧૪-૬-૧૬ના ઠરાિની જોર્િાઇ અનુસાર વનયત કરે લ
િૈક્ષભણક લાયકાત ધરાિતા નથી.

9

10

78721465

SANDIPKUMAR BHUPENDRABHAI
SHAH

46893202

RAJESHKUMAR MEGHAJIBHAI
PATEL

તા.૧૪-૬-૧૬ના ઠરાિ મુજબ વનયત કરે લ િૈક્ષભણક
લાયકાત ધરાિતા નથી.
તા.૧૭-૨-૧૬ના પત્રથી પ્રમાણપત્રો મંર્ાિિા છતાં પ ૂરતા
પ્રમાણપત્રો મોકલેલ ન હોિાથી અરી અધ ૂરી ર્ણી
ઉમેદિારી રદ
તા.૨૮-૬-૧૬ ની સુધારા જાહેરાત જોર્િાઇ મુજબ વનયત

11

61259102

DEEPAK CHHAGANRAO BHONSLE

કરે લ િૈક્ષભણક લાયકાત ધરાિતા નથી તથા જરૂરી
અનુભિના પ્રમાણપત્રો રજૂ કરે લ નથી.

જાહેરાતની જોર્િાઈ અનુસાર આયોર્ દ્વારા
12

73060431

KARTIK SHASHIKANT PANDYA

તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૬ના પત્ર દ્વારા મંર્ાિેલ અરી પત્રક
તથા જરૂરી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરે લ ન હોઇ ઉમેદિારી રદ
જાહેરાતની જોર્િાઈ અનુસાર આયોર્ દ્વારા

13

67217094

KAUMIL BHARATKUMAR SHAH

તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૬ના પત્ર દ્વારા મંર્ાિેલ અરી પત્રક
તથા જરૂરી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરે લ ન હોઇ ઉમેદિારી રદ
જાહેરાતની જોર્િાઈ અનુસાર આયોર્ દ્વારા

14

37843882

KALPESH HIRJIBHAI BHALODI

તા.૦૯/૦૨/૨૦૧૬ના પત્ર દ્વારા મંર્ાિેલ અરી પત્રક
તથા જરૂરી પ્રમાણપત્રો રજૂ કરે લ ન હોઇ ઉમેદિારી રદ

તા.3૧/૦૭/૨૦૧૭

(રાજેન્જરવસિંહ રાઠોડ)
નાયબ સભચિ
ગુજરાત જાહેર સેિા આયોર્

નોંધ : (1) કન્જ્મેિન નંબર 32187772 – MAHIPALSINH CHANDRASINH CHUDASAMA એ તા.0૧/0૪/૨૦૧૬ ના પત્રથી
ઉમેદિારે પોતાની ઉમેદિારી પરત ખેંચેલ છે .
(2) અનુભિ ર્ણતરી સંબધ
ં માં સ્પષ્ટતા : અનુભિની ર્ણતરી ગુજરાત વસવિલ સવિિસ કલાવસફિકેિન એન્જડ રીુટમેન્જટ
જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકિન ના વનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અન્જિયે તથા
જાહેરાતની સામાન્જય જોર્િાઈઓ ૫.અનુભિ : - (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનુસાર જાહેરાતમાં વનયત થયેલ િૈક્ષભણક
લાયકાત પી.એચ.ડી.ની પદિી/ સમકક્ષ લાયકાત મેળવ્યા બાદ અરી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સંદભગમાં
ર્ણિામાં આિે છે

