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જા. ક્ર. ૧૧/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનરેી કોલેજ ખાત ેસસસિલ એન્જી.ના પ્રાધ્યાપક, િર્ગ-૧ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરિા સબંધંમા ં
રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમદેિારોની અપાત્રતાના કારણ સહીતની યાદી 

ક્રમ કન્ફ્ર્મેશન નબંર  ઉમેદવારનુ ંનામ  રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સકં્ષિપ્ત વવગત 

1 36392987 
KAUSHALKUMAR BHUPENDRABHAI 
PARIKH 

ભરતી સનયમો મજુબ અરી પત્રક જરૂરી બબડાણ સહહત રજુ 
કરેલ ન હોઈ ઉમદેિારી રદ  

2 27304508 
RAKESHKUMAR SANJAYBHAI 
JAMBUKIYA 

જાહરેાતની જોર્િાઇ મજુબ અરી પત્રક જરૂરી બબડાણ સહહત 
રજુ કરેલ ન હોઈ ઉમદેિારી રદ  

3 78161404 NIPA AMIT DESAI 
જાહરેાતની જોર્િાઇ મજુબ અરી પત્રક જરૂરી બબડાણ સહહત 

રજુ કરેલ ન હોઈ ઉમદેિારી રદ  

4 55553777 MANISHKUMAR VISHWANATH TRIVEDI 
જાહરેાતની જોર્િાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો અનભુિ ધરાિતા 

નથી. 

5 83471953 SIDDHRATH GOPALKRISHNA SHAH 
જાહરેાતની જોર્િાઇ મજુબ સનયત પ્રકારનો અનભુિ ધરાિતા 

નથી. 

6    18970738 NILESHKUMAR SHRINARAYAN JHA 
અરી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ંસનયત કરેલ 

શકૈ્ષબણક લાયકાત/પીએચ.ડી ધરાિતા નથી. 

7 82759759 SAHITA IBOPISHAK WAIKHOM 

સશક્ષણ સિભાર્ના તા.૦૫/૦૫/૨૦૧૭ અબભપ્રાય અ ન્જિય ે
ઉમદેિારે પ્રસસધ્ધ કરેલ રીસચગ પેપસગ પીએચ.ડી.સમકક્ષ ર્ણી 
શકાય તેમ ના હોિાથી સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત/પીએચ.ડી  

ધરાિતા નથી   

8 43350413 ANURAG ASHOK KANDYA  
જાહરેાતની જોર્િાઈ મજુબ અનભુિના પ્રમાણપત્રમા ંરજાનો 

સમયર્ાળો બાદ કરતા પરૂતો અનભુિ ધરાિતા નથી. 

9 83368963 SANTOSH SHARAD KOLTE 

તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૬ ના પત્રથી જરૂરી અનભુિના પ્રમાણપત્રો 
મરં્ાિિા છતા ંમારેં્લ પ્રમાણપત્રો રજુ કરેલ ના હોઈ 

ઉમદેિારી રદ  

10 34655963 DIPI ANISH PATEL 

પી.એચ.ડી.ની પદિી,  અરી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખ  બાદ 
મળેિલે હોઈ જાહરેાતની જોર્િાઈ મજુબ સનયત શૈક્ષબણક 

લાયકાત ધરાિતા નથી. 

11    16269757 JAYANTKUMAR HARESHKUMAR THAKKR  
 જાહરેાત જોર્િાઇ મજુબ સનયત કરેલ શકૈ્ષબણક લાયકાત 

પી.એચ.ડી.ની પદિી ધરાિતા નથી    

    
 

    

  તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૭                                                                                                   (રાજેન્જરસસિંહ રાઠોડ) 

                                                                                        નાયબ સબચિ 

                                                                                        ગજુરાત જાહરે સેિા આયોર્  

નોંધ : -     

અનભુિ ર્ણતરી સબંધંમા ંસ્પષ્ટતા  : અનભુિની ર્ણતરી ગજુરાત સસસિલ સસિિસ કલાસસહિકેશન એ ન્જડ રીુટમને્જટ જનરલ રુલ્સ - 
૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના સનયમ ૮(૮)(એ) અન ે(બી) અ ન્જિયે  જાહરેાતની સામાન્જય જોર્િાઈઓ ૫.અનભુિ 
: -  (૧), (૨) (અ) અન ે(બ) અનસુાર જાહરેાતમા ંસનયત થયલે શૈક્ષબણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની પદિી/ સમકક્ષ લાયકાત મળેવ્યા 
બાદ અરી સ્િીકારિાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમા ંર્ણિામા ંઆિે છે     

 


