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જા. ક્ર. ૧૨૧/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે સહપ્રાધ્યાપક- ઈ. સી. (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 11662507 
PRARTHAN DIXITBHAI 
MEHTA 

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

2 414113717 
VISHALKUMAR 
DINESHCHAADRA 
NIMAVAT 

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

3 68625314 
DHAVAL RAMNIKLAL 
BHOJANI 

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

4 98710036 JAYMIN KANTILAL BHALANI  
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી 

મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 92891323 
AMITKUMAR VINUBHAI 
PATEL 

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

6 49723679 SONAL JIGNESH RANE 

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ ME. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

7 71714409 
HITESHKUMAR HIMATLAL 
VADRA 

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

8 66391029 
POOJA KRUNALKUMAR 
CHAUHAN 

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ ME. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

9 52758408 
PRAKASHCHANDRA 
PURUSHOTTAMDAS 
GAJJAR 

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

10 87631865 SURABHI DWIVEDI 

જાહરેાતની અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ૯/૧૨/૧૫ બાદમા ંશનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવેલ છે. જેથી શનયત િૈક્ષણણક 

લાયકાત તથા અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 58611532 
ASHISH MAHENDRABHAI 
KOTHARI 

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

12 26564928 
DHAVALKUMAR 
KARSHANBHAI PATEL 

જાહરેાતની અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ૯/૧૨/૧૫ બાદમા ંશનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવેલ છે. જેથી શનયત િૈક્ષણણક 

લાયકાત તથા અનભુવ ધરાવતા નથી. 



13 66920109 KIRTI KUNTAL INAMDAR 
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી 

મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14 69092005 KEHUL ANILKUMAR SHAH  

જાહરેાતની અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ૯/૧૨/૧૫ બાદમા ંશનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવેલ છે. જેથી શનયત િૈક્ષણણક 

લાયકાત તથા અનભુવ ધરાવતા નથી. 

15 11671768 
KOMAL RAJENDRAKUMAR 
BORISAGAR 

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

16 15175681 
SANJAYKUMAR NATVARLAL 
SAMPAT 

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

17 85303158 
SHRIDHAR EKNATH 
MENDHE 

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ BE. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

18 23164375 
NIRALI ASHWINBHAI 
KOTAK 

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

19 86674512 SHWETA SHAH 
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી 

મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

20 39532906 
ASHISH KALUBHAI 
SARVAIYA 

જાહરેાતની અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ૯/૧૨/૧૫ બાદમા ંશનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવેલ છે. જેથી શનયત િૈક્ષણણક 

લાયકાત તથા અનભુવ ધરાવતા નથી. 

21 97414986 
BHAVIN SHASHIKANT 
SWDANI 

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

22 61608820 
DIVYANG DINESHKUMAR 
VYAS 

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ BE. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

23 84783104 
ANILKUMAR CHANDUBHAI 
SUTHAR 

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

24 52179606 
KIRITKUMAR RAMANBHAI 
BHATT 

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ ME. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

25 79660544 
HIRENKUMAR KANTILAL 
MEWADA 

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ ME. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 



26 76693234 
JIGNESH SHASHIKANT 
BHATT 

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

27 41101826 VIJAY GOPALBHAI SAVANI  
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી 

મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

28 58638503 
KAPLESH HIMATLAL 
VANDRA 

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ ME. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

29 88569209 
RAHUL DHIRENDRABHAI 
MEHTA 

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

30 97251484 
NARENDRASINH BABUBHA 
GOHIL 

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

31 43716970 

 

FALGUNI AMBALAL RAVAL  

 

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

32 50527462 
MANISH MAHESH KUMAR 
SHARMA  

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ ME. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

33 14945312 
NINAD SUNILKUMAR 
BHATT 

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

34 39663511 
DIPESH GIRINBHAI 
KAMDAR 

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

35 44783489 
JAY MAHENDRAKUAMR 
JOSHI 

જાહરેાતની અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ ૯/૧૨/૧૫ બાદમા ંશનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવેલ છે. જેથી શનયત િૈક્ષણણક 

લાયકાત તથા અનભુવ ધરાવતા નથી. 

36 73723498 
MANOJ SHANKAR LAL 
SHARMA 

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

37 28840935 SMITA ANIPAM BANERJEE  
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી 

મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

38 42804273 
YAGNESH BHUTARTAY 
SHUKLA 

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ ME. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

39 46258038 
ASHVINIBEN DATTAREY 
JOSHI 

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



40 89333354 
VIJAYKUMAR KESHVLAL 
PATEL 

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

41 27882349 
PIYUSHKUMAR MAGANLAL 
BHARASANS  

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ ME. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

42 32232289 RUSHIT DIPAKBHAI TRIVEDI  
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી 

મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

43 15216126 
RAJENDRAKUMAR 
DHYALAL PATEL 

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

44 11602239 TRUSHIT UPADHYAYA 
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી 

મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

45 44097580 
HITESHKUMAR 
BHUPENDRABHAI SHAH 

ઉમેદવારે ઉમેદવારી રદ કરવાની અરજી કરેલ હોઇ ઉમેદવારી રદ 

46 38853943 
VANARAJSINH BARUKBHA 
VAGHELA 

શિક્ષણ શવભાર્ના તા.૧૪/૬/૨૦૧૬ના ઠરાવથી શનયત કરવામા ંઆવેલ ME. 

Equvalant Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત 
િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી. 

47 84555979 
GAUTAM DURLABHJI 
MAKWANA 

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

48 72988685 
HARISH KUMAR R K 
MISHRA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

49 83213147 
RAVI KRISHNA KUMAR 
BANSAL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

50 89056885 
JIGARKUMAR 
HARSHADKUMAR SHAH  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

51 62049342 
BRAMHA PRASAD RAM 
KHELWAN PANDEY  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

52 83172433 
DIVAN GIRISHBHAI 
RAIMAGIA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

53 44265635 
RAVI SHANKAR B N 
MISHRA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

54 32851240 
VISHAL SURYAKANTBHAI 
VORA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

55 36720943 
MAHESH BHIMASHAM 
DEMBRANI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  



56 29933351 
BHASKAR VINODCHANDRA 
THAKKER 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

57 81552516 RAJESH KUMAR M L RAI  
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 

સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

58 65491538 
HASMUKH PITAMBARBHAI 
KORINGA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

59 23090530 
SHRUTI ABHISHEK 
CHOUBEY BHARGAVA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

60 89582438 
YOGESHKUMAR 
DINESHCHANDRA PARMAR  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૫ 
સધુીમા ં અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

    

   

                         

                                                                                  (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     

 


