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જા. ક્ર. ૧૧૯/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાત ેસહપ્રાધ્યાપક- (ટેક્ષટાઇલ) (ગ.ુશિ.સે.) (કો.િા) વર્ગ-૧ જગ્યા સીધી 
ભરતીથી ભરવા સબંધંમા ંરૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહીતની યાદી 

ક્રમ 
કન્ફ્ર્મેશન 

નબંર  
ઉમેદવારનુ ંનામ  રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સકં્ષિપ્ત વવગત 

1 93536802 
Mr. SOURAV SABUJ 
KUMAR NAG  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ના પદવી પ્રમાણપત્રો 
જોડેલ નથી અને ૨૦૧૫ બાદનો શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 66029437 
Mr. PARTHIV RAMBHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની સમકક્ષ લાયકાતના 
રીસચગ પેપસગની શવર્ત પ્રમાણે ૨૦૧૫ બાદનો શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 60785216 
Mr. DENIS HARISHKUMAR 
GANJAWALA 

પ્રમાણપત્રોના ણબડાણ સહહતની અરજીપત્રકની નકલ આયોર્ને મળેલ નથી તેથી 
ઉમેદવારી રદ. 

4 76643435 
Mrs. SWEETY ASHISH 
AGRAWAL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી ધરાવતા 
નથી. તેમજ રીસચગ પેપસગ વર્ગ ૨૦૦૯ થી ૨૦૧૫ ની શવર્ત પ્રમાણે ૨૦૧૫ બાદનો 

શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 89760166 
Mrs. VAISHALI DILIPBHAI 
SHAH 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની સમકક્ષ લાયકાતના 
રીસચગ પેપસગની શવર્ત પ્રમાણે ૨૦૧૫ બાદનો શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 64106985 
Ms. SHWETA KAILASH 
VYAS 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ના પદવી પ્રમાણપત્રો 
જોડેલ નથી તેથી શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

7 31741925 
Mr. HIRENBHAI 
NAVINBHAI AMIN 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની સમકક્ષ લાયકાતના 
રીસચગ પેપસગની શવર્ત પ્રમાણે ૨૦૧૫ બાદનો શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 10956643 
Dr. SATYAJEET BABAN 
CHAUDHARI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત તેમજ ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો 
અનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 52762068 
Mr. DHARMENDRASINH 
VIKRAMSINH BIHOLA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની સમકક્ષ લાયકાતના 
રીસચગ પેપસગની શવર્ત પ્રમાણે ૨૦૧૫ બાદનો શનયત અનભુવ ધરાવતા નથી. 

10 67392516 Ms. POOJA BIMAL CHOKSI 
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ના પદવી પ્રમાણપત્રો 

જોડેલ નથી તેથી શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત ધરાવતા નથી. 

11 63002624 
Dr. AADHAR AMRITLAL 
MANDOT 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

12 65193900 
Dr. KETANKUMAR 
VIJAYKUMAR VADODARIA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

13 85009833 
UMESHKUMAR MAGANBHAI 
KALSARIYA 

પ્રમાણપત્રોના ણબડાણ સહહતની અરજીપત્રકની નકલ આયોર્ને મળેલ નથી તેથી 
ઉમેદવારી રદ. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                           (રાજેન્દ્રશસિંહ રાઠોડ)                           

                                                                                            નાયબ સણચવશ્રી  
                                                                                                                                ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્  

નોંધ : -    અનભુવ ર્ણતરી સબંધંમા ંસ્પષ્ટતા  : અનભુવની ર્ણતરી ગજુરાત શસશવલ સશવિસ કલાશસહિકેિન એ ન્દ્ડ રીુટમેન્દ્ટ જનરલ રુલ્સ - 
૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકિન ના શનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અ ન્દ્વયે  જાહરેાતની સામાન્દ્ય જોર્વાઈઓ ૫.અનભુવ : -  (૧), 

(૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમા ંશનયત થયેલ િૈક્ષણણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની પદવી/ સમકક્ષ લાયકાત મેળવ્યા બાદ અરજી 

સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમા ંર્ણવામા ંઆવે છે     

 


