
ક્રમ કન્ફ્ર્મેશન 

નબંર ઉમેદવારન  ંનામ રૂબરૂ મ લાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સકં્ષિપ્ત વવગત

1 97234346
GHANSHYAMBHAI MANSUKHLAL 

SAVALIYA

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત અને  

અનભુવ ધરાવતા નથી.

2 14124317 VIJENDRAKUMAR MAFATLAL PATEL
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

3 12473369 KAVITA NIRAV CHOKSI
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

4 30566313 NILESHKUMAR SHRINARAYAN JHA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત અને  

અનભુવ ધરાવતા નથી.

5 53152337
VIPIN KUMAR GAURISHANKAR 

YADAV

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

6 73824497 DIPI ANISH PATEL
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

7 90433338 CHIRAG NATVARLAL PATEL
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

8 22214733
TEJASKUMAR PRAKASHCHANDRA 

THAKER

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

9 90915788 PIYUSHKUMAR JAYANTILAL PATEL
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

10 28095271
ASHUTOSH SHANKER OM PRAKASH 

TRIVEDI

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત અને  

અનભુવ ધરાવતા નથી.

11 23931864
KALPANA VINESHBHAI 

MAHESHWARI

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

12 96877993 YOGESH UDAYKRISHNA SHAH
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

13 94187708
NEERAJKUMAR DINESHCHANDRA 

SHARMA

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

14 13008243 DHRUVESH PRAHLADBHAI PATEL
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

15 77665580 DIPAK JETHALAL VARIA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત અને  

અનભુવ ધરાવતા નથી.

16 10601825 NEHA MANOJKUMAR JOSHIPURA
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત અને  

અનભુવ ધરાવતા નથી.

17 25766522 SIDDHARTH GOPALKRISHNA SHAH
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

જા. ક્ર. ૧૧૫/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે સહ પ્રાધ્યાપક- નસનવલ  (ગ.ુનશ.સે.) વગષ-૧ (કો.શા) જગ્યા 
સીધી ભરતીથી ભરવા સાંબાંધમાાં રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારિ સહીતની યાદી
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18 53526588 SEJAL PURVANG DALAL

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

(ઉપરાાંત ઉમેદવારે રજીસ્ટર થયેલી અરજી મોકલેલ નથી 
હાથથી લખેલી અરજી મોકલેલ છે.)

19 24337967
MANISHKUMAR VISHWANATH 

TRIVEDI

જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

20 93159413 LALIT SURENDRAKUMAR THAKUR
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા 
બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

21 81290626 SHAKILMIYA SIRAJMIYA MALEK
જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત અને  

અનભુવ ધરાવતા નથી.

22 78990620 KOMAL PARAG MEHTA
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

23 58144939 PANKAJ ANILKUMAR TEREDESAI
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

24 66301319 AMI DHIRAJBHAI GOR
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

25 25189931 HIMMAT KALYANBHAI SARVAIYA
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

26 27871402 SAMEER GANPATLAL PATEL
જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

27 48103216
BHARGAV PARIXITRAY 

MAJMUNDAR

જાહરેાત ની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે 

મોકલેલ નથી ઉમેદવારી રદ

                                       (રાજેન્દ્રનસિંહ રાઠોડ)

                    નાયબ સણચવ
                    ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ

નોંધ : -    

અનભુવ ગિતરી સાંબાંધમાાં સ્પષ્ટતા  : અનભુવની ગિતરી ગજુરાત નસનવલ સનવિસ કલાનસફિકેશન એનન્દ્ડ રીક્રુટમેનન્દ્ટ 

જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના નનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અનન્દ્વયે  જાહરેાતની 
સામાન્દ્ય જોગવાઈઓ ૫.અનભુવ : -  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમાાં નનયત થયેલ શૈક્ષણિક લાયકાત 

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














