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જા. ક્ર. ૧૧૨/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાત ેસહ પ્રાધ્યાપક -કોમ્પ્યટુર વગગ-1  (ગ.ુશિ.સે.)  (કો.િા) 
જગ્યા ની સીધી ભરતીથી ભરવા સબંધંમારંૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ 
સહીતની યાદી 

ક્રમ Conformation No.  ઉમેદવારનુનંામ 
રૂબરૂમલુાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની 

સકં્ષિ્ત શવગત 

1 45168104 SHARNIL NITIN PANDYA  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

2 39768322 CHIRAG SURYAKANT THAKER  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

3 32739436 
TUSHARKUMAR VALLABHBHAI 
RATANPARA  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત અનેઅનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 76357067 VIKRAM MOHANLAL AGRAWAL 

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

5 96968531 SEEMA MILIND MAHAJAN 

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

6 75754503 SAMIR BHUPENDRABHAI PATEL  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

7 60650739 MIHIR NARANDAS DUDHREJIA 
જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત અને અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 71853341 ADITI CHANDRA SHEKHAR SHARMA  
જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત અનેઅનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 33463967 
SANJAYKUMAR PRAHLADBHAI 
PATEL  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

10 52317174 VIPUL MANSUKHBHAI VEKARIYA 

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 



11 79954178 TEJAS PRATAPRAI PATALIA 

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

12 17954990 VIRAL VINODBHAI KAPADIA 

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

13 40304694 VISHWAS JAYANTILAL RAVAL 
જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 

લાયકાતધરાવતા નથી. 

14 77881303 
TUSHAR ASHOKKUMAR 
CHAMPANERIA 

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

15 93253893 
RAVINDRA LATE SHRI RAM SANEHI 
NATH 

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

16 56816669 
VIMALKUMAR BHUPATBHAI  
VAGHELA  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

17 58539824 
RAJANIKANTH VENKATRAM 
ALUVALU  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત અનેઅનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 32226568 AMIT MAHESHBHAI LATHIGARA 

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

19 16314876 NISHANT PRAFULCHANDRA DOSHI  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

20 89220164 PURVI NIRAJBHAI RAMANUJ  
જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત અનેઅનભુવ ધરાવતા નથી. 

21 39253902 PARVEZ KESHARKHAN FARUKI  
જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત અનેઅનભુવ ધરાવતા નથી. 

22 50799976 
DHAVALKUMAR JITENDRAKUMAR 
VARIA  

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



23 87515011 BHAVESH CHAKURBHAI KATARIA  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

24 40947988 KAUSHIKKUMAR KESHAVLAL RANA  
જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાતઅનેઅનભુવ ધરાવતા નથી. 

25 79416677 MAULIKA SANDIPKUMAR PATEL  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

26 85117421 SUNILKUMAR BABUBHAI JARDOSH  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

27 88735750 B HAVESHKUMAR AMRUTLAL OZA  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

28 99618444 JITENDRA BHAGWANDAS BHATIA  
જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત અને અનભુવ ધરાવતા નથી. 

29 99627376 
HITESHKUMAR CHANDRAKANT 
PATEL  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

30 70488269 TRUPTI SURESH MANIK  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

31 71788972 HEMAL VINODKUAR SHAH  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

32 57761681 AVANI RAMESHCHANDRA VASANT  

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

33 90264625 LOKESH PITAMBAR  GAGNANI 
જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત અનેઅનભુવ ધરાવતા નથી. 

34 99664277 
PREMAL KUMAR JAGDISHBHAI 
PATEL  

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 
  



35 10153404 SHRADDHA DIPAKKUMAR JOSHI 

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

36 47708154 KHUSHBU VIJAYSINH MAURYA  
જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત અનેઅનભુવ ધરાવતા નથી. 

37 97826978 RAMJI MADHABHAI MAKWANA 

જાહરેાતનીજોગવાઇ મજુબ શનયત િૈિક્ષણક 
લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો પાચં 

વર્ગનો અનભુવધરાવતા નથી. 

38 97293939 SANJAY GHANSHYAMBHAI PATEL  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

39 12502893 SAMIR PRANLAL BHADRESA  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

40 38205830 KAUSHIKKUMAR KESHAVLAL RANA  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

41 74071281 KETAN BHARATBHAI PARMAR  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

42 46028867 KIRANKUMAR RAMCHANDRA AMIN 

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

43 59117866 RACHANA HARISHBHAI SHELAT  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

44 29280675 MOHIT DHANNAWAT 

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

45 42499969 DARSHANA RITESH MISTRY 

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 



46 20961090 KHUSHBU VIJAYSINH MAURYA  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

47 37055155 NIDHI ATUL PUROHIT 

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

48 28841353 
DIGVIJAYSINH KHUMANSINH 
PARMAR  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

49 43886919 TRUPTI SURESH MANIK  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

50 45658214 RICHA PRABHATKUMAR SINHA 

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

51 28711847 KEYUR JIVANLAL PARMAR 

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

52 37889140 
SAMINABEN ABDULRAHEMAN 
MANSURI  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

53 24353029 MONIKA MR PRADEEP SAXENA  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

54 22403626 MANMOHAN NIRBHAYA SINGH  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

55 83379596 MEHUL ARVINDBHAI KANJARIYA  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

  



56 84919519 MANMOHAN NIRBHAYA SINGH  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

57 92190105 SONAL B HAVINKUMAR SARAIYA  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

58 97782301 SANDIP JENTIBHAI KUMBHANI  

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

59 16189663 
AJAYKUMAR NARENDRABHAI 
UPADHYAYA 

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

60 57259970 
CHETANKUMAR RAVJIBHAI 
DUDHAGARA 

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક 
જરૂરી ક્ષબડાણ સાથે મોકલેલ નથીઉમેદવારી 
રદ 

 
  

 

   
                   (બી. આર. શત્રવેદી) 

   
સેક્િન અશધકારી 

   
ગજુરાત જાહરે સવેાઆયોગ 

નોંધ : - 

અનભુવ ગણતરી સબંધંમા ંસ્પષ્ટતા  : અનભુવની ગણતરી ગજુરાત શસશવલ સશવિસ કલાશસફિકેિન એ ્ડ 
રીક્રુટમે્ ટ જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકિન ના શનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) 
અ ્વયેજાહરેાતની સામા્ય જોગવા ઓ ૫.અનભુવ : -  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમા ં

શનયતથયેલ િૈિક્ષણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની પદવી/ સમકિ લાયકાત મેળવ્યા બાદ અરજી 
સ્વીકારવાનીછેલ્લી તારીખના સદંભગમા ંગણવામા ંઆવે છે 

 


