
ક્રમ કન્ફ્ર્મેશન નબંર ઉમેદવારન  ંનામ રૂબરૂ મ લાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સકં્ષિપ્ત વવગત

1 84014552 RAMDEVSINH LALUBHA JHALA
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

2 77183209 VINODKUMAR NATHALAL PATEL
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

3 92562856 DIPESH DILIPBHAI SHUKLA
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

4 84279250
PIYUSHKUMAR BIPINCHANDRA 

TAILOR

જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

5 45140898 GAURAV SHIRISHBHAI MEHTA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ અરજીપત્રક સાથે શૈક્ષણિક 

લાયકાત અંગેના પ્રમાિપત્રો રજુ કરેલ નથી જેથી ઉમેદવારી 
રદ

6 83982421 DARSHANA KISHORBHAI DAVE
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

7 69193324 HETALKUMAR NAGINBHAI SHAH
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

8 14745791 VINAY ASHOKBHAI PARIKH
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

9 10130613 PIYUSH SHANTISWROOP JAIN
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

10 16906040 AMIT VINODBHAI SATA
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

11 29805568 VIKRAMKUMAR BABABHAI PATEL
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

12 55761948
UTKARSHKUMAR ARVINDBHAI 

PATEL

જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

13 81460111 NITAL PRAVINBHAI NIRMAL
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં તનયત શૈક્ષણિક 

લાયકાત/પી.એચ.ડીની પદવી ધરાવતા નથી તથા ત્યાર 

બાદનો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ થતો નથી

14 90456912
SIDDHARTHSINH BHARATSINH 

JADEJA

જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

15 88848976 SUSHANT KISHORKUMAR RAWAL 
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

16 82497244 ANAND DAMODARBHAI KALANI
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

જા. ક્ર.૧૨૪/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે સહપ્રાધ્યાપક- પ્રોડકશન એન્જજી (ગ.ુતશ.સે)(કો.શા.)  વગષ-૧ જગ્યા 
સીધી ભરતીથી ભરવા સાંબાંધમાાં રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારિ સહીતની યાદી
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17 97931106 MAYA DILIPKUMAR VADHVANI
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં તનયત શૈક્ષણિક 

લાયકાત/પી.એચ.ડીની પદવી ધરાવતા નથી તથા ત્યાર 

બાદનો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ થતો નથી

18 85258442 VIVEK KANTIBHAI PATEL 
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ થતો 

નથી.

19 37672657 SUMANTKUMAR POPATLAL PATEL
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

20 76543319
BHAVESHKUMAR PRAHLADBHAI 

PATEL 

જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

21 14535788 PRANAV HARSHADBHAI DARJI
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

22 55475257
TUSHAR PARSHOTTAMBHAI 

GUNDARNEEYA

જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

23 86468996
PRAGNESHKUMAR DINESHKUMAR 

PANCHAL

જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં તનયત શૈક્ષણિક 

લાયકાત/પી.એચ.ડી. ધરાવતા નથી

24 69812254 VEERA KISHORKUMAR JANI
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

25 27477268 DIVYANG HARIVADAN PANDYA
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

26 84942991
JAYDEEPKUMAR PANKAJKUMAR 

JOSHI

જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં જાહરેાતની 
જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી. બાદ પાાંચ વર્ષનો અનભુવ થતો 

નથી.

27 78602243 VAIBHAV NAVNITRAY JOSHI
જાહરેાતની અંતતમ તારીખ ૯/૧૨/૧૫ સધુીમાાં તનયત શૈક્ષણિક 

લાયકાત/પી.એચ.ડી. ધરાવતા નથી

28 42206175 MITULKUMAR RAMESHBHAI PATEL
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ પી.એચ.ડી.ની શૈક્ષણિક લાયકાત 

ધરાવતા નથી.

29 27844170 UNNATI ANAND JOSHI
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

30 16174586 CHINMAY  K DESAI 
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

31 59442398
ISRAR MOHAMMAD SULEMAN 

MOHAMMAD

જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

32 53448503 KISHOR RAGHUVIR GAWANDE
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

33 10614027 RAVI MATHURA LAL GOYAL  GOYAL
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

34 98834674 ANAND YAGNESHBHAI JOSHI
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

35 69112807 NIRVESH SUMANBHAI MEHTA
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ



36 78611413 ASHISH DINKAR VIKHAR
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

37 89397374 HITESH NAVINCHANDRA PANCHAL
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

38 90225562 AKASH BHOLANATH PANDEY
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

39 29905037
HIMANSHU SATYANARAYAN 

MISHRA

જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

40 77176829
KALPESHKUMAR DUDABHAI 

MANIYA

જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

41 32343168 KARTIK DOLARKUMAR KOTHARI 
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

42 90032762 ASHISHKUMAR BHANABHAI PATEL
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

43 69615027 DILIP CHIMANLAL PATEL
જાહરેાતની જોગવાઈ અનસુાર આયોગ દ્વારા માંગાવેલ  અરજી 

પત્રક તથા જરૂરી પ્રમાિપત્રો રજૂ કરેલ ન હોઇ ઉમેદવારી રદ

(રાજેન્રતસિંહ રાઠોડ)      

      નાયબ સણચવ 

                                                          ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

તા.૧૩/૦૭/૨૦૧૭

નોંધ : -    

અનભુવ ગિતરી સાંબાંધમાાં સ્પષ્ટતા  : અનભુવની ગિતરી ગજુરાત તસતવલ સતવિસ કલાતસફિકેશન એજન્ડ રીક્રુટમેજન્ટ 

જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના તનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અજન્વયે  જાહરેાતની 
સામાન્ય જોગવાઈઓ ૫.અનભુવ : -  (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમાાં તનયત થયેલ શૈક્ષણિક લાયકાત 

પી.એચ.ડી.ની પદવી/ સમકક્ષ લાયકાત મેળવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સાંદભષમાાં ગિવામાાં આવે છે












