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ના  પ્રાધ્યાપક    (�.ુિશ.સે.) વગર્-૧ (કો.શા) જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સબંધંમા ં�બ� �લુાકાત માટ� 

અપાત્ર ઠર�લ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહ�તની યાદ� 

ક્ર

મ 

કન્�મેશન 

નબંર  
ઉમેદવાર�ુ ંનામ  �બ� �લુાકાત માટ� અપાત્રતાના કારણની સ�ંક્ષપ્ત િવગત  

1 67255217 
CHETANKUMAR 
SURESHBHAI 
MISTRY  

આયોગના તા.૨૧-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૩૦-૧૦-૧૬ �ધુીમા ં

અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર મોકલવા જણાવ્યા છતા ંઅ�ભુવના 

પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર�લ ન હોઇ અર� અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર�રદ.  

2 68876800 
MANDIPSINH 
PRAVINSINH 
JADEJA  

િનયત શૈક્ષ�ણક લાયકાત અને અ�ભુવ ધરાવતા નથી.   

3 98605629 
MITESHBHAI 
BIPINBHAI 
PANCHAL 

િશક્ષણ િવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી િનયત કરવામા ંઆવેલ 

M.E. ની Equivalent Degree ઉમેદવાર ધરાવતા નથી 

 

4 44868025 
PANKAJ  
ISHWARBHAI  
JAGAD 

આયોગના તા.૨૧-૧૦-૧૫ના પત્રથી તા.૩૦-૧૦-૧૬ �ધુીમા ંએસ 

એસ સી ઈ ,પીએચડ� ડ�ગ્રી,અને અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર મોકલવા 

જણાવ્યા છતા ંઅ�ભુવના પ્રમાણપત્ર ર�ુ કર�લ ન હોઇ અર� 

અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ.  

5 75082780 
VIVEK  
KANTIBHAI 
 PATEL  

િશક્ષણ િવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી િનયત કરવામા ંઆવેલ 

BE ની Equivalent Degree ઉમેદવાર ધરાવતા નથી. 

6 81631888 
DHARMESH  
JAYANTILAL 
PATEL 

અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ૧૨/૮/૨૦૧૫ �ધુીમા ંિનયત 

શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક�પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત 

ધરાવતા નથી 

7 73941832 
VEERA 
KISHORKUMAR 
JANI  

અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ૧૨/૮/૨૦૧૫ �ધુીમા ંિનયત 

શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક�પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત 

ધરાવતા નથી. 

8 29726647 
AMARISH 
DATTATRAY 
BADGUJAR  

િનયત થયેલ ઓછામા ંઓછો તેર વષર્નો �રુતો  અ�ભુવ  ધરાવતા 

નથી.  

9 89794890 
ABSAR 
MOHAMMADHUS
EN LAKDAWALA  

અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ૧૨/૮/૨૦૧૫ �ધુીમા ંિનયત 

શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક�પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત 

ધરાવતા નથી. 

10 77294749 
ASHOKKUMAR 
DILIPKUMAR 
DAVE 

િનયત થયેલ દસ વષર્ના �રુતો  અ�ભુવ  ધરાવતા નથી 

11 59436508 
DIPAKKUMAR  
PARSOTTAMBHAI  
SAKSENA  

િનયત થયેલ દસ વષર્ના અ�ભુવ પૈક� િનયત થયેલએસોસીએટ 

પ્રોફ�સર તર�ક�નો  પાચં  અ�ભુવ �રુતો  અ�ભુવ  ધરાવતા નથી.અને  

પીએચડ� ની પદવીના પ્રમાણપત્ર  ર�ુ કર�લ નથી  



12 74142947 AMIT  VINODBHAI 
SATA 

 
અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ૧૨/૮/૨૦૧૫ �ધુીમા ંિનયત 

શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક�પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત 

ધરાવતા નથીતેમજ િનયત થયેલ દસ વષર્ના અ�ભુવ પૈક� િનયત 

થયેલએસોસીએટ પ્રોફ�સર તર�ક�નો  પાચં  અ�ભુવ �રુતો  અ�ભુવ  

ધરાવતા નથી. 

13 58999249 TUSHAR 
MAGANLAL PATEL 

અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ૧૨/૮/૨૦૧૫ �ધુીમા ંિનયત 

શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક�પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત 

ધરાવતા નથી 

14 67808363 
AKASH 
BHOLANATH  
PANDEY 

અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ૧૨/૮/૨૦૧૫ �ધુીમા ંિનયત 

શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક�પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત 

ધરાવતા નથી 

15 67975495 
SNEHAL 
VIRANCHIBHAI 
TRIVEDI  

અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ૧૨/૮/૨૦૧૫ �ધુીમા ંિનયત 

શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક�પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત 

ધરાવતા નથી 

16 20506618 

ISRAR 
MOHAMMAD 
SULEMAN 
MOHAMMAD  

િનયત થયેલ દસ વષર્ના અ�ભુવ પૈક� િનયત થયેલએસોસીએટ 

પ્રોફ�સર તર�ક�નો  પાચં  અ�ભુવ �રુતો  અ�ભુવ  ધરાવતા નથી.  

17 88207587 
REENA 
RAJANIKANT 
TRIVEDI  

આયોગના તા.૨૬-૧૦-૧૬ના પત્રથી તા.૫-૧૧-૧૬ �ધુીમા ંએસ 

એસ સી ઈ ,િનયત શૈ.લા.ના �ણુપત્રક, અને અ�ભુવના 

પ્રમાણપત્ર મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ ન હોઇ અર� 

અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ.  

18 79164792 
BRI JESH KUMAR 
AMRUTLAL 
MAHETA 

આયોગના તા.૨૬-૧૦-૧૬ના પત્રથી તા.૫-૧૧-૧૬ �ધુીમા ંએસ 

એસ સી ઈ ,િનયત શૈ.લા.ના �ણુપત્રક, અને અ�ભુવના 

પ્રમાણપત્ર મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ ન હોઇ અર� 

અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ.  

19 74516563 RAKESHKUMAR 
NANALAL BHOI 

�હ�રાતની �ચુના  �જુબ અર�પત્રક અનેપ્રમાણપત્રો મોકલેલ નથી 

હોઇ અર� અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ. ઉપરાતં િનયત શૈ.લા.  

ધરાવતા નથી.  

20 80018889 
CHETANKUMAR 
MANSUKHLAL 
PATEL  

આયોગના તા.૨૯-૧૦-૧૬ના પત્રથી તા.૧૦-૧૧-૧૬ �ધુીમા ં

અર� પત્રક અને એસ એસ સી ઈ સ�ટ�. િનયત શૈ.લા.ના 

�ણુપત્રક,પદવીપ્રમાણપત્રો  અને અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર 

મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ ન હોઇ અર� અ�રુ� ગણી  

ઉમેદવાર� રદ.  

21 88021249 
KETANKUMAR 
DEVENDRABHAI 
PANCHAL  

આયોગના તા.૨૯-૧૦-૧૬ના પત્રથી તા.૧૦-૧૧-૧૬ �ધુીમા ં

અર� પત્રક અને એસ એસ સી સ�ટ�,િનયત શૈ.લા.ના 

�ણુપત્રક,પદવીપ્રમાણપત્રો  અને અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર 

મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ ન હોઇ અર� અ�રુ� ગણી  

ઉમેદવાર� રદ. 



22 45399350 AJAY RAVINDRA 
RAI  TRIPATHI 

�હ�રાતની �ચુના  �જુબ અર�પત્રક અનેપ્રમાણપત્રો મોકલેલ નથી 

હોઇ અર� અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ. ઉપરાતં િનયત શૈ.લા.  

ધરાવતા નથી. 

23 82875076 

CHANDRA 
SHEKHAR 
RAMESH  
CHANDRA MALVI 

�હ�રાતની �ચુના �જુબ અર�પત્રક મોકલેલ નથી અને મોકલેલ 

અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર �રુતી િવગતો ન હોઇ, અર� અ�રુ� ગણી  

ઉમેદવાર� રદ. ઉપરાતં િનયત શૈ.લા. ધરાવતા નથી. 

24 67285546 
CHINMAY 
KISHORBHAI 
DESAI 

�હ�રાતની �ચુના  �જુબ અર�પત્રક મા દશાર્વેલ સમય  ગાળાના 

અ�ભુવ ના �રુતા પ્રમાણપત્રો મોકલેલ નથી હોઇ અર� અ�રુ� 

ગણી  ઉમેદવાર� રદ             

25 56385755 
DIGVIJASINH 
JUVANSINH 
GOHIL  

આયોગના તા.૩-૧૧-૧૬ના પત્રથી તા.૧૨-૧૧-૧૬ �ધુીમા ં

અર� પત્રક અને એસ એસ સી સ�ટ�,િનયત શૈ.લા.ના 

�ણુપત્રક,પદવીપ્રમાણપત્રો  અને અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર 

મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ ન હોઇ અર� અ�રુ� ગણી 

26 86950700 
HEMANT 
SERESHCHANDRA 
TRIVEDI 

આયોગના તા.૩-૧૧-૧૬ના પત્રથી તા.૧૨-૧૧-૧૬ �ધુીમા ં

અર� પત્રક અને એસ એસ સી સ�ટ�,િનયત શૈ.લા.ના 

�ણુપત્રક,પદવીપ્રમાણપત્રો  અને અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર 

મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ ન હોઇ અર� અ�રુ� ગણી 

27 70896901 
KARTIK 
DOLARKUMAR 
KOTHARI  

િમક�નીકલની પદવી ધરાવે છે આથી �ધુારા �હ�રાત અન્વયે 

અર�કરવાને પાત્ર નથી  આથી અર� અમાન્ય થયેલ છે  

28 22825928 
OBAMA 
PARESHBHAI 
SHEKH  

આયોગના તા.૩-૧૧-૧૬ના પત્રથી તા.૧૨-૧૧-૧૬ �ધુીમા ં

અર� પત્રક અને એસ એસ સી સ�ટ�,િનયત શૈ.લા.ના 

�ણુપત્રક,પદવીપ્રમાણપત્રો  અને અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર 

મોકલવા જણાવેલ પત્ર પરત મળેલ છે ખોટા નામ થી અર� 

કર�લ જણાતા આ નામની અર� િવચારણામા લેવામા આવેલ 

નથી  

29 74733557 PINA MANDAR 
BHATT 

અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ૧૨/૮/૨૦૧૫ �ધુીમા ંિનયત 

શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક� પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત 

ધરાવતા નથી 

 
 
     

તા.૦૨-૦૬-૨૦૧૭    

                                                                                        (બી. આર. િત્રવેદ�) 

                                                                                      સેકશન અિધકાર� 

                                                                                                                 �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
 



 

    
    

 

 


