ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

આર - ૩

જા. ક્ર. ૧૧/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે સસસિલ 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

રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સંક્ષિપ્ત વવગત

1

36392987

KAUSHALKUMAR BHUPENDRABHAI
PARIKH

2

27304508

RAKESHKUMAR SANJAYBHAI
JAMBUKIYA

3

78161404

NIPA AMIT DESAI

જાહેરાતની જોર્િાઇ મુજબ અરી પત્રક જરૂરી બબડાણ સહહત

4

55553777

MANISHKUMAR VISHWANATH TRIVEDI

જાહેરાતની જોર્િાઇ મુજબ સનયત પ્રકારનો અનુભિ ધરાિતા

5

83471953

SIDDHRATH GOPALKRISHNA SHAH

જાહેરાતની જોર્િાઇ મુજબ સનયત પ્રકારનો અનુભિ ધરાિતા

6

18970738

NILESHKUMAR SHRINARAYAN JHA

અરી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખ સુધીમાં સનયત કરે લ

ભરતી સનયમો મુજબ અરી પત્રક જરૂરી બબડાણ સહહત રજુ
કરે લ ન હોઈ ઉમેદિારી રદ
જાહેરાતની જોર્િાઇ મુજબ અરી પત્રક જરૂરી બબડાણ સહહત
રજુ કરે લ ન હોઈ ઉમેદિારી રદ

રજુ કરે લ ન હોઈ ઉમેદિારી રદ

નથી.
નથી.
શૈક્ષબણક લાયકાત/પીએચ.ડી ધરાિતા નથી.
સશક્ષણ સિભાર્ના તા.૦૫/૦૫/૨૦૧૭ અબભપ્રાય અન્જિયે

7

82759759

SAHITA IBOPISHAK WAIKHOM

ઉમેદિારે પ્રસસધ્ધ કરે લ રીસચગ પેપસગ પીએચ.ડી.સમકક્ષ ર્ણી
શકાય તેમ ના હોિાથી સનયત શૈક્ષબણક લાયકાત/પીએચ.ડી
ધરાિતા નથી

8

43350413

ANURAG ASHOK KANDYA

જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ અનુભિના પ્રમાણપત્રમાં રજાનો
સમયર્ાળો બાદ કરતા પ ૂરતો અનુભિ ધરાિતા નથી.
તા.૦૭/૧૧/૨૦૧૬ ના પત્રથી જરૂરી અનુભિના પ્રમાણપત્રો

9

83368963

SANTOSH SHARAD KOLTE

મંર્ાિિા છતાં માંર્ેલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરે લ ના હોઈ
ઉમેદિારી રદ
પી.એચ.ડી.ની પદિી, અરી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખ બાદ

10

34655963

DIPI ANISH PATEL

મેળિેલ હોઈ જાહેરાતની જોર્િાઈ મુજબ સનયત શૈક્ષબણક
લાયકાત ધરાિતા નથી.

11

16269757

JAYANTKUMAR HARESHKUMAR THAKKR

તા.૧૨/૦૭/૨૦૧૭

જાહેરાત જોર્િાઇ મુજબ સનયત કરે લ શૈક્ષબણક લાયકાત
પી.એચ.ડી.ની પદિી ધરાિતા નથી

(રાજેન્જરસસિંહ રાઠોડ)
નાયબ સબચિ
ગુજરાત જાહેર સેિા આયોર્

નોંધ : અનુભિ ર્ણતરી સંબધ
ં માં સ્પષ્ટતા : અનુભિની ર્ણતરી ગુજરાત સસસિલ સસિિસ કલાસસહિકે શન એન્જડ રીુટમેન્જટ જનરલ રુ લ્સ ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના સનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અન્જિયે જાહેરાતની સામાન્જય જોર્િાઈઓ ૫.અનુભિ
: - (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનુસાર જાહેરાતમાં સનયત થયેલ શૈક્ષબણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની પદિી/ સમકક્ષ લાયકાત મેળવ્યા
બાદ અરી સ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સંદભગમાં ર્ણિામાં આિે છે

