
                                   ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ                                આર - ૩  

જા. ક્ર. ૨૫/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે આચાર્ય, 
ગજુરાત શિક્ષણ સેવા વર્ય-૧, (કો.િા.) ની જગ્ર્ા સીધી ભરતીથી ભરવા સબંધંમા ંરૂબરૂ મલુાકાત માટે 

અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારના નામની ર્ાદી 

ક્રમ 
કન્ફ્ર્મેશન 

નબંર  
ઉમેદવારનુ ંનામ  

રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સકં્ષિપ્ત 
વવગત 

1 95498175 
Dr. PRAKASHCHANDRA 

PURUSHOTTAMDAS GAJJAR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 62806278 
Dr. HETALKUMAR NAGINBHAI 

SHAH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.. 

3 76502097 
Dr. SUSHANT KISHORKUMAR 

RAWAL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 52755059 
Dr. BALKRISHNA 

BHAGWANDAS SONEJI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.. 

5 21944957 
Dr. KIRITKUMAR RAMANBHAI 

BHATT 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 41453367 
Mr. DEVANGKUMAR 

UMAKANT SHAH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

7 88239082 
Dr. SAURABH NANDKISHOR 

PANDYA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 35019755 Mr. NIRAJ DILIPKUMAR SHAH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 96517870 
Dr. PARESH PRAVINCHANDRA 

KOTAK 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



10 72364836 
Dr. DHAVALKUMAR 
MORARBHAI PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 31151833 
Mr. BHAVESHKUMAR 

GIRISHBHAI SHAH 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ૧૨/૮/૨૦૧૫ 
સધુીમા ંશનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત ધરાવતા 
નથી. 

12 72258543 Dr. HEMAN VIRAJI MAJETHIYA 
એન્જજી/ટેક્નોલોજીની શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

ધરાવતા નથી. 

13 15205784 Dr. DIPESH DILIPBHAI SHUKLA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14 14134404 
Dr. VIPUL MANSUKHBHAI 

VEKARIYA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14134404 Dr. VIPUL MANSUKHBHAI VEKARIYA 
અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ંશનર્ત 

િૈક્ષણણક લાર્કાત ધરાવતા નથી. 

    

15 94414621 
Dr. HIRENKUMAR BHIKHUBHAI 

PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

16 55909538 
Dr. ISRAR MOHAMMAD 
SULEMAN MOHAMMAD 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

17 70263478 
Dr. SHRIDHAR EKNATH 

MENDHE 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 85805136 
Mr. SANDIPKUMAR 

BHUPENDRABHAI SHAH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

19 30284645 
Mr. HITESHKUMAR HIMATLAL 

VANDRA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

  



20 82886015 
Dr. RAMDEVSINH LALUBHA 

JHALA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

21 94814626 
Dr. DIVYAKUMAR NARENDRA 

PAREKH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

22 46161069 Dr. BHAVNA DEVANG SONI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

23 34713526 
Dr. KETAN PRAVINBHAI 

BADGUJAR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

24 85470966 
Dr. MITESHKUMAR ISHVARLAL 

SHAH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

25 17811954 
Dr. AMARISH DATTATRAY 

BADGUJAR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

26 61547901 
Dr. AMIT CHANDRAKANT 

DHANESHWAR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

27 22072034 
Mr. NILESHKUMAR 
SHRINARAYAN JHA 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ૧૨/૮/૨૦૧૫ 
સધુીમા ંશનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત ધરાવતા 
નથી. 

28 48557872 
Dr. DIPESH MAHESHBHAI 

PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

29 38289426 Mr. KEHUL ANILKUMAR SHAH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

30 15791287 
Mr. DEVANG KIRTIKUMAR 

BHATT 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



31 61448435 
Dr. SAMIR BHUPENDRABHAI 

PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

32 70465954 
Mr. VIJENDRAKUMAR 

MAFATLAL PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

33 13744738 
Mr. KISHOR RAGHUVIR 

GAWANDE 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

34 88803547 
Dr. KALPESH HIMATLAL 

VANDRA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

35 27787013 
Dr. SACHIN PRAKASHBHAI 

PARIKH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

36 55060624 Mr. ALPESH VIRENDRA MEHTA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

37 82610977 
Dr. RAKESHKUAMR 
BALDEVBHAI PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

38 91102209 
Dr. ASHIT SURESHCHANDRA 

PANDYA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

39 31969714 
Dr. JEETENDRAKUMAR 
ARJUNBHAI VADHER 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

40 81948411 Dr. DILIP CHIMANLAL PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

41 46592802 
Mr. HEMANSHU 

HARKISHANDAS CHOKSI 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખ૧૨/૮/૨૦૧૫ 
સધુીમા ંશનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત ધરાવતા 
નથી. 



42 21719864 
Dr. PIYUSH BHAGVANJIBHAI 

VANZARA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

43 20157143 
Dr. RAKESHKUMAR AMBALAL 

PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

44 63591671 
Dr. MANISHKUMAR 

TARACHANDBHAI THAKKER 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

45 69313498 Mr. ANKIT KIRITKUMAR SHAH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

46 16821225 
Mr. YAGNESH BHUPATRAY 

SHUKLA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

47 25346847 
Dr. KOMAL GHANSHYAMBHAI 

DAVE 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

48 47706012 
Dr. ASHISH MAHENDRABHAI 

KOTHARI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

49 26367034 
Dr. VIKRAMKUMAR BABABHAI 

PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.. 

50 92199171 
Dr. PRAGHNESHKUMAR 

JAGDISHCHANDRA BHATT 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

51 16707673 
Mrs. KOMAL 

RAJENDRAKUMAR BORISAGAR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

52 24317921 
Dr. KALPANA KISHANBHAI 

MAHESHWARI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



53 23894245 
Dr. BHARAT MAGANBHAI 

RAMANI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

54 23869109 
Dr. NIRVESH SUMANBHAI 

MEHTA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

55 43855254 
Dr. DIVYANG DINESHKUMAR 

VYAS 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

56 51737166 
Dr. SANJAYKUMAR 

NATVARLAL SAMPAT 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

57 50542032 
Dr. PRANAV HARSHADBHAI 

DARJI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

58 38307185 
Dr. KISHORKUMAR 

GORDHANBHAI MARADIA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

59 35016220 Dr. VIVEK KANTIBHAI PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.નથી    

60 32083891 
Dr. DIVYANG HARIVADAN 

PANDYA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

61 84747698 
Dr. PIMAL RAMESHBHAI 

GANDHI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

62 34967008 
Dr. NISHITHKUMAR 

SURESHCHANDRA BHATT 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

63 82271124 
Dr. NEERAJKUMAR 

DINESHCHANDRA SHARMA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



64 35075097 
Mrs. VEERA KISHORKUMAR 

JANI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

65 89863098 
Dr. CHIRAG KANAKRAY 

VIBHAKAR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

66 30395641 
Dr. PIYUSHKUMAR 

BIPINCHANDRA TAILOR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

67 40277795 Dr. HIRALAL SUBHASH PATIL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

68 15444764 
Dr. PIYUSHKUMAR JAYANTILAL 

PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

69 22302267 Dr. DILIPBHAI HADABHAI AHIR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

70 40663496 
Dr. UTKARSHKUMAR 
ARVINDBHAI PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

71 33013034 
Dr. DIPAKKUMAR MAFATLAL 

PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

72 77906617 
Dr. MITESH ARVINDBHAI 

POPAT 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

73 81925694 
Dr. YOGESH CHANDRAKANT 

ROTLIWALA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

74 95336253 
Dr. SIDDHARTH 

GOPALKRISHNA SHAH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



75 95779711 
Dr. AADHAR AMRITLAL 

MANDOT 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

76 84817126 
Dr. VIKASKUMAR 

JASHVANTLAL PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

77 64165719 
Mr. KARTIK DOLARKUMAR 

KOTHARI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

78 63162353 
Dr. ANILKUMAR CHANDUBHAI 

SUTHAR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

79 21213607 
Mr. SIDDHARTHSINH 
BHARATSINH JADEJA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

80 84310560 
Mr. PIYUSH SHANTISWAROOP 

JAIN 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

81 22454289 
Dr. DIGVIJAY BIPINCHANDRA 

KULSHRESHTHA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

82 41574856 
Dr. NIRALI ASHWINBHAI 

KOTAK 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

83 16456220 
Dr. ANAND BHANUPRASAD 

DHRUV 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

84 22410709 Dr. ATUL SHANTILAL SHAH 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

85 71073610 
Dr. BHAVIN SASHIKANT 

SEDANI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  



86 43242704 
Mr. VISHALKUMAR 

DINESHCHANDRA NIMAVAT 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

87 65970806 
Mr. DIPAKKUMAR 

PARSOTTAMBHAI SAKSENA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

88 97302962 
Dr. KALPESHKUMAR 
VASANTBHAI MODI 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

89 25463512 
Mr. JATINKUMAR 

JAGAMOHANDAS PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

90 993220517 CHIRAG KANAKRAY VIBHAKAR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

91 20064274 
DIGANT RANCHHODBHAI 
MANDAVIA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

 92 79874836 
RAMJI MADHABHAI 

MAKWANA 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી. અન્જર્ 
જાહરેાતના અરજીપત્રક નકલ પર સધુારો કરી અરજી 
પત્રક મોકલેલ છે.આથી શનર્ત અરજીપત્રક મોકલેલ 

ન હોઇ ઉમેદવારી રદ. 

 93 90719590 
MITESHBHAI BIPINBHAI 

PANCHAL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.   

 94 79546909 
VISHALKUMAR 

DINESHCHANDRA NIMAVAT 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.   

 95 48787643 
 KIRANKUMAR RAMCHANDRA 
AMIN  

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.   



 96 20806845 KAMLESH MANJINHAI PATEL 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.   

 97 34417048 

DIPESH GIRINBHAI KAMDAR 

શનર્ત િૈક્ષણણક લાર્કાત 

પૈકીપીએચડીનીપદવી/સમકક્ષ લાર્કાત  મેળવ્ર્ા 
બાદનો શનર્ત પરુતો અનભુવ ધરાવતા નથી.   

 98  97855010 
HITESH RAMESHCHANDRA 

CHHINKANIWALA 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.  

 99  72409052 
VIKASKUMAR JASHVANTLAL 

PATEL 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 100  34142680 ALPESH VIRENDRA MEHTA 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 101  72507865 
PRADIPKUMAR JAYANTILAL 

GUNDALIYA 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 102  73133477 NIPA AMIT DESAI 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 103  56319938 
VINODKUMAR NATHALAL 
PATEL 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 104  69035318 
RAJESH KUMAR SH VIJAY 
KUMAR BANSAL BANSAL 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   



 105  26510158 
VISHALKUMAR 

DINESHCHANDRA NIMAVAT 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 106  55824917 
VINEET KUMAR SH RAM 

KUMAR GOEL GOEL 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 107  36917877 
MUKESH BHERU LAL 

KUMAWAT 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 108  45499879 

DIGVIJAY BIPINCHANDRA 
KULSHRESHTHA 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 109  76398106 
VIJAY KUNDANLAL 

MATAWALA 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 110  72727811 
SAMARSINH GULABSINH 

MAKAWANA 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 111  60038885 
PRAVINKUMAR PUNJALAL 

RATHOD 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 112  13217087 
JANAKKUMAR BALDEVBHAI 

PATEL 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   
  



 113  13109140 
BHARATKUMAR HIRALAL 
PATEL 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 114  40922895 TEJAS VINODCHANDRA SHAH 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.   

 115  82285237 
DEEPAK CHHAGANRAO 
BHONSLE 

આર્ોર્ના તા.૧૭-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૨-૧૧-૧૫ 
સધુીમા ંઅરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહીત મોકલવા 
જણાવ્ર્ા છતા ંઅરજી પત્રક રજુ કરેલ ન હોઇ 

ઉમેદવારી રદ.    
 

 

   
                   (બી. આર. શત્રવેદી)   

   
               સેક્િન અશધકારી  

   
                    ગજુરાત જાહરે સેવા આર્ોર્  

નોંધ : -     

અનભુવ ર્ણતરી સબંધંમા ં સ્પષ્ટતા  : અનભુવની ર્ણતરી ગજુરાત શસશવલ સશવિસ કલાશસફિકેિન એ ન્જડ 
રીક્રુટમને્જટ જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકિન ના શનર્મ ૮(૮)(એ) અને (બી) 
અ ન્જવરે્  જાહરેાતની સામાન્જર્ જોર્વાઈઓ ૬.અનભુવ : -  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમા ં
શનર્ત થર્ેલ િૈક્ષણણક લાર્કાત પી.એચ.ડી.ની પદવી/ સમકક્ષ લાર્કાત મેળવ્ર્ા બાદ અરજી 
સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભયમા ંર્ણવામા ંઆવ ેછે     

 

    

તા. ૩૧-૦૫-૧૭   

    

    

 

 


