
                   ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ                                આર - ૩  

જા. ક્ર. ૧૧૧/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાત ેસહપ્રાધ્યાપક- (મિકેનીકલ) (ગ.ુમિ.સે.) (કો.િા) વર્ગ-
૧ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સબંધંિા ંરૂબરૂ મલુાકાત િાટે અપાત્ર ઠરેલ ઉિેદવારોની અપાત્રતાના કારણ 
સહીતની યાદી 

ક્રમ 
કન્ફ્ર્મેશન 

નબંર  
ઉમેદવારનુ ંનામ  

રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સકં્ષિપ્ત 
વવગત 

1 24543537 AMIT VINODBHAI SATA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 71533748 AKSHAY ASHVINKUMAR PUJARA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 30262233 SUNIL KANTILAL PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવીના પ્રિાણપત્રો 

અરજીપત્રક સાથે રજૂ કરેલ નથી તથા ત્યારબાદનો 
ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 15500575 
UTKARSHKUMAR ARVINDBHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 26788720 VIVEK KANTIBHAI PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 47669994 JATINKUMAR RAVJIBHAI PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

7 
48237052 
40936787 

RAMDEVSINH  LALUBHA JAHLA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 59924425 VIJAY KUNDANLAL MATAWALA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 41725572 HIRALAL SUBHASH PATIL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



10 87041843 
DHAVALKUMAR MORARBHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 83073442 ANAND DAMODARBHAI KALANI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

12 39746291 
MAHESH KARSHANBHAI 
CHUDASAMA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

13 23684288 DIPESH DILIPBHAI SHUKLA 

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ વનયત શૈિક્ષણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14 91252287 HAIDER FAIYAZ HUSSANI 

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ વનયત શૈિક્ષણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

15 99009455 RUPESH DINESHBHAI SHAH 

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ વનયત શૈિક્ષણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

16 54804199 PRANAV HARSADBHAI DARJI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

17 66938250 VEERA KISHORKUMAR JANI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કયાગ 
બાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા 

નથી. 

18 98509916 
BHAVESHKUMAR PRAHLADBHAI 
PATEL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

19 43585533 
KALPESHKUMAR DUDABHI 
MANIYA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

20 96233275 
CHETANKUMAR SURESHBHAI 
MISTRY  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



21 24207054 ANANT JITENDRA KUMAR SHETH 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

22 14309522 ATUL SHANTIKLAL SHAH 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

23 82396508 
PIYUSHKUMAR BIPINCHANDRA 
TAILOR 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

24 71018013 MILAP MADHAVJI GOHIL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

25 98300850 ASHISH LATE B M AGRWAL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

26 53313846 JITEN JAYANTILAL MAKADIA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

27 53054482 
ISRAR MOHAMMAD SULEMAN 
MOHAMMAD 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

28 77308799 
VIKASHKUMAR JASHVANTALAL 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

29 13051454 
SUMANTKUMAR POPATLAL 
PATEL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

30 55200272 ANAND YAGNESHBHAI JOSHI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

31 1038799 

 

NIRVESH SUMANBHAI MEHTA 

 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  



32 97351350 
MANISHKUMAR 
SURESHCHANDRA MEHTA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

33 34887389 VANITA NIRANJAN THAKKAR 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
34 21907761 MITESHKUMAR ISHVARLAL SHAH ઉિેદવારે રદ કરવાની અરજી કરેલ હોઇ ઉિેદવારી રદ  

35 37015515 NIKUNJ VINODRAI RACHCHH 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

36 75867680 GAURAV SHIRISHBHAI MEHTA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવીના પ્રિાણપત્રો 

અરજીપત્રક સાથે રજૂ કરેલ નથી તથા ત્યારબાદનો 
ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

37 13673575 
CHETANKUMAR SURESHBHAI 
MISTRY  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

38 97384102 AJAY RAVINDRA TRIPATHI  

મિક્ષણ મવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી મનયત 
કરવાિા ંઆવેલ BE. Equvalant Degree ધરાવતા નથી 

અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત િેળવ્યા બાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં વર્ગનો 

અનભુવ ધરાવતા નથી. 

39 11333343 
SUMANTKUMAR POPATLAL 
PATEL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

40 95096273 
DIPAKKUMAR PARSOTTAMBHAI 
SAKSENA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી ધરાવતા નથી. તથા  

ત્યારબાદ બાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 
ધરાવતા નથી. 

41 91675623 
CHANDRAKANT 
RAMESHCHANDRA SONAWANE 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

42 87915151 
SIDDHRTHSINH BHARATSINH 
JADEJA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



43 79998230 DILIP CHIMANLAL PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

44 18440455 ALPESH VIRENDRA MEHTA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

45 90693810 
AMARISH DATTATRAY 
BADGUJAR 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

46 14607009 MEHUL GUNVANTRAY MEHTA  

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૯/૧૨/૧૫ બાદ રીસગચ 
પેપર રજૂ કરેલ છે તથા ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો 

પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

47 87913949 
VINOD SING BRAHAM PRAKASH 
SINGH YADAV  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
તથા SSCE બોડગન ુ ંપ્રિાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી. 

48 69624226 
ABSAR MOHMMADHUSEN 
LAKDAWALA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

49 17112848 
HITESH NAVINCHANDRA 
PANCHAL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

50 93555488 
RAJESH KUMAR SH VIJAY KUMAR 
BANSAL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

51 40030605 
VINEET KUMAR SH RAM KUMAR 
GOEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

52 12317830 
JIGNESHKUMAR VINUBHAI 
GOHEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી  સન-૨૦૧૭િા ંિેળવેલ 

દિાગવેલ છે. તથા ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  

વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

53 34409239 MITESH ARVINDBHAI POPAT 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



54 46395220 PIYUSH SHANTISWROOP JAIN 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

55 45070497 
BHAVESHKUMAR KANUBHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

56 96734141 AJAY RAVINDRA RAI TRIPATHI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

57 82215666 NIKUNJ SANJAYKUMAR YAGNIK 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

58 49540938 
DEEPAK KUMAR HAR PRASAD 
YADUWANSHI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

59 78972719 
SATISH SHRI JAWAHIR SINGH 
KUMAR 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

60 38588952 ALPESH VIRENDRA MEHTA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

61 48349156 
HEMANT KUMAR BANBARI LAL 
GUPTA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

62 33722592 RAVI MATHURA LAL GOYAL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

63 48198131 
PURNANAND VISHWANATHRAO 
BHALE  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

64 33224718 
KETANKUMAR DEVENDRABHAI 
PANCHAL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  



65 57795118 VIKAS SATISH GUPTA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

66 29091528 
VIKRAMKUMAR BABABHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

67 99533765 TUSHAR MAGANLAL PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

68 601105630 
SANJAY BHANU SHANKER 
MISHRA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

69 30640741 
TUSHAR PARSHOTTAMBHAI 
GUNDARNEEYA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

70 88283618 DIPAKKUMAR MEFARLAL PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

71 96340494 PANKAJ ISHWARBHAI JAGAD 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

72 81566864 DEVENDRA ASHOKBHAI PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી 
તથા SSCE બોડગન ુ ંપ્રિાણપત્ર રજૂ કરેલ નથી. 

73 55975328 SUSHANT KISHORKUMAR RAWAL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

74 68981445 AJAY RAJARAM MISHRA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

75 83744189 KARTIK DOLARKUMAR KOTHARI  

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીિા ં
જાહરેાતની મનયત જોર્વાઇ મજુબ િૈક્ષણણક/લાયકાત 
પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો 

પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  



76 39747360 
PRIYAKANT AATMARAM 
VAGHELA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

77 99451818 REENA RAJANIKANT TRIVEDI  

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીિા ં
જાહરેાતની મનયત જોર્વાઇ મજુબ િૈક્ષણણક/લાયકાત 
પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા પરૂતા પ્રિાણપત્રો રજૂ 
કરેલ નથી. અને. ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

78 51936673 SAMIP PRAKASHKUMAR SHAH 

અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીિા ં
જાહરેાતની મનયત જોર્વાઇ મજુબ િૈક્ષણણક/લાયકાત 
પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો 

પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

79 55283983 
JAYDEEPKUMAR  PANKAJKUMAR 
JOSHI 

 જાહરેાતની મનયત જોર્વાઇ મજુબ િૈક્ષણણક/લાયકાત 

પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો 
પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

80 70706715 
ABHISHEK OM PRAKASH DIWAN 
SHARMA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

81 60239172 DIXIT ASHOKKUMAR PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

82 37524200 JIGNESH RAJNIKAT MEHTA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

83 31426104 
RAJESHKUMAR AMRUTLAL 
PRAJAPTI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

84 93948774 SNEHAL VIRANCHIBHAI TRIVEDI  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવીના પ્રિાણપત્રો 

અરજીપત્રક સાથે રજૂ કરેલ નથી તથા ત્યારબાદનો 
ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

85 77030487 
MAYURKUMAR 
PRAVINCHANDRA SUTARIA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



86 67579781 NIRAV PRAVINBHAI PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

87 63566177 AKASH BHOLANATH PANDEY 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

88 70028922 SEKAR PRAKASH SALADI  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી 
તારીખ. ૯/૧૨/૧૫ સધુીિા ંમનયત િૈક્ષણણક 

લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો 
ઓછાિા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

89 77297039 DIVYANG HARIVADAN PANDYA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

90 61520160 AMIT BHAGUBHAI PRAJAPATI  

 જાહરેાતની મનયત જોર્વાઇ મજુબ િૈક્ષણણક/લાયકાત 

પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો 
પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

91 84371830 SHITALKUMAR PIYISHBHAI PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

92 79854479 SADANAND ANIL NAMJOSHI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

93 70561439 
MITESHBHAI BIPINBHAI 
PANCHAL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

94 18568819 
JAYDEEPLUMAR PANKAJKUMAR 
JOSHI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

95 42999806 DIVYANG HARIVADAN PANDYA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

96 88316308 
JIGNESHKUMAR POPATLAL 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  



97 87807528 
JITENDRAKUMAR KACHARALAL 
PRAJAPTI  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

98 17978882 
DHAVALKUMAR PUNAMCHAND 
PATEL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

99 33112363 MAYA DILIPKUMAR VADHVANI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી 
તારીખ. ૯/૧૨/૧૫ સધુીિા ંમનયત િૈક્ષણણક 

લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો 
ઓછાિા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

100 49714296 AJAY RAVINDRA RAI TRIPATHI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

101 40936787 RAMDEVSINH  LALUBHA JAHLA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

102 41862537 VINODKUMAR NATHALAL PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

103 73905510 
SANJAYKUMAR DEVRAJBHAI 
AMBALIYA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી િેળવ્યા બાદનો 

ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

104 79761782 DARSHANA KISHORBHAI DAVE  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

105 30875655 VINAY ASHOKBHAI PARIKH 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

106 80315052 
VIKRAMKUMAR BABABHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

107 24530349 
KAMLESH VIRSINGBHAI 
CHUSHARI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી 
તારીખ. ૯/૧૨/૧૫ સધુીિા ંમનયત િૈક્ષણણક 

લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો 
ઓછાિા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



108 95970470 NITAL PRAVINBHAI NIRMAL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ રીસગચ પેપર રજૂ કરેલ છે 
તથા  ત્યારબાદનો ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

109 18133615 
PRAGNESHKUMAR 
DINESHKUMAR PANCHAL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી 
તારીખ. ૯/૧૨/૧૫ સધુીિા ંમનયત િૈક્ષણણક 

લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી તથા ત્યારબાદનો 
ઓછાિા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

110 90466956 VAIBHAV NAVNITRAY JOSHI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવીના પ્રિાણપત્રો 

અરજીપત્રક સાથે રજૂ કરેલ નથી તથા ત્યારબાદનો 
ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

111 16414802 
MITULKUMAR RAMESHBHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ મનયત િૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવીના પ્રિાણપત્રો 

અરજીપત્રક સાથે રજૂ કરેલ નથી તથા ત્યારબાદનો 
ઓછાિા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

112 16242938 UNNATI ANAND JOSHI  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

113 38875539 AJAY L S SHARMA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

114 29594856 
AJAYKUMAR MAHENDRABHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

115 82992987 SEKAR PRAKASH SALADI  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

116 76820514 YOGESH MAHENDRA MADARIA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

117 29761045 
DUGVIJAYSINH JUVANSINH 
GOHIL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  



118 84972063 
MUKESHKUMAR BABULAL 
BORAD 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

119 74517235 PINA MANDAR BHATT 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

120 15062906 
ISRAR MOHAMMAD SULEMAN 
MOHAMMAD 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

121 99250187 
CHANDRA SHEKHAR RAMESH 
CHANDRA MALVI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

122 69567211 CHINMAY KISHORBHAI DESAI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

123 36276366 VIMAL RANCHHODLAL PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

124 40703395 
ASHISHKUMAR BHANABHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા િરં્ાવેલ 
તા.૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીિા ં અરજીપત્રક પ્રિાણપત્ર 

સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

   
       

       
    

                                                           (બી. આર. મત્રવેદી) 

                                                       સેક્િન અમધકારી 
                                                          ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્  

નોંધ : -    અનભુવ ર્ણતરી સબંધંિા ંસ્પષ્ટતા  : અનભુવની ર્ણતરી ગજુરાત મસમવલ સમવિસ કલામસહિકેિન 
એ ્ડ રીુટિે્ ટ જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકિન ના મનયિ ૮(૮)(એ) અને 
(બી) અ ્વયે  જાહરેાતની સાિા્ય જોર્વાઈઓ ૫.અનભુવ : -  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતિા ં
મનયત થયેલ િૈક્ષણણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની પદવી/ સિકક્ષ લાયકાત િેળવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની 
છેલ્લી તારીખના સદંભગિા ંર્ણવાિા ંઆવે છે. 

 


