
ક્રમ કન્ફ્ર્મેશન 

નબંર ઉમેદવારન  ંનામ રૂબરૂ મ લાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સકં્ષિપ્ત વવગત

1 11253798 MRUNAL PRABHUDAS CHAVDA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

2 81237045 ATULKUMAR MULJIBHAI PARMAR
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

3 87048128 UJJAVAL DAMODARRAY PANDIT
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

4 94926706 CHETANKUMAR NANDLAL TRIVEDI

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
(ડીગ્રી પ્રમાિપત્ર અંગે સ્પષ્ટતા પત્રથી માંગાવેલ જે મોકલેલ 

નથી તેથી અપાત્ર)

5 88076522 VAIBHAV MANOHAR LAL SHAH
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

6 88446426
SUNILKUMAR SURYAKANTBHAI 

SHAH

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

7 18582556 DARSHITA PRAVINCHANDRA DAVE
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

8 21378214 BEENA AMBALAL MAHIDA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

9 48490619
RUSHIRAJ PANKAJKUMAR 

WAGHELA

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

10 38984885 MINABEN JESANGBHAI CHAUDHARI
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

11 63672716 CHIRAGKUMAR SHANTILAL PANDYA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

12 54798499 AGNEL IGNASHBHAI ROY
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

13 20299443 NIRMALSINH AKHUBHAI ISHARANI
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

14 86293151 RUSHIKESH NATVARLAL UPADHYAY
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

15 18004610 ASHISH KAUSHIKBHAI SHUKLA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

16 94674273 NISHRIN VAHID PATHAN
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત અને  

અનભુવ ધરાવતા નથી.

જા. ક્ર. ૧30/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે સહ પ્રાધ્યાપક -અંગે્રજી  (ગ.ુનશ.સે.) વગષ-૧ (કો.શા) જગ્યા સીધી 
ભરતીથી ભરવા સાંબાંધમાાં રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારિ સહીતની યાદી
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17 21477912 PRITI LAVKESH PATEL
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

18 81521237 BHAKTI INDRESHBHAI VAISHNAV
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

19 79868914
HIMANSHU ASHOKKUMAR 

SRIVASTAVA

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

20 18561554 RAJANI BHAVESHKUMAR SUTHAR
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

21 80861682 HETAL MANHERLAL DOSHI
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

22 21244585 KARISHMA GIRISHBHAI SONDARVA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

23 11057252 SEJAL JITUBHAI PATEL
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત અને  

અનભુવ ધરાવતા નથી.

24 84666594 VASHISHTHA JAYANTIBHAI PATEL
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

25 48192296
KIRANKUMAR ISHWARBHAI 

CHAUHAN

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

26 65143765 PANKTI BHARATBHAI DESAI
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

27 56432221 BHASKAR KANAIYALAL PANDYA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

28 23117308 RICHA PATANJALI MISHRA
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

29 57971812 HEENABA KANAKSINH ZALA
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

30 59583160 MEGHA ARVINDKUMAR RAVAL
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

31 62742011 PADMAXI NANDKUMAR VYAS
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

32 11756672 VANITA DANABHAI VADHER
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

33 48465368
DEVASI MERAMANBHAI 

CHANDRAVADIYA

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

34 39628798 PARESHKUMAR RAGHAJIBHAI PATEL
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

35 47075288 SHYAMAL MANSUKHLAL TANNA
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

36 26235695
PRIYA RANJAN SWYAMBAR PRASAD 

SINGH

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

37 42835611 SWARNABHARATI EVANI
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ



38 67683391
PARESHKUMAR MANGALDAS 

VADHER

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

                                   (રાજેન્દ્રનસિંહ રાઠોડ)

                 નાયબ સણચવ
                    ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ

નોંધ : -    

અનભુવ ગિતરી સાંબાંધમાાં સ્પષ્ટતા  : અનભુવની ગિતરી ગજુરાત નસનવલ સનવિસ કલાનસફિકેશન એનન્દ્ડ 

રીક્રુટમેનન્દ્ટ જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના નનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અનન્દ્વયે  

જાહરેાતની સામાન્દ્ય જોગવાઈઓ ૫.અનભુવ : -  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમાાં નનયત થયેલ 

શૈક્ષણિક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની પદવી/ સમકક્ષ લાયકાત મેળવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના 
સાંદભષમાાં ગિવામાાં આવે છે    
















