
                                   �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ                                આર - ૩  

�. ક્ર.૧૬/૨૦૧૬-૧૭ સરકાર� પોલીટ�કનીક ખાતે પાવર ઈલેક્ટ્રોનીક્સના ખાતાના વડા,  

�જુરાત િશક્ષણ સેવા વગર્-૧, (કો. શા.) ની જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સબંધંમા ં�બ� �લુાકાત માટ� અપાત્ર 

ઠર�લ ઉમેદવારના નામની યાદ� 

ક્રમ Conformation 
No.  ઉમેદવાર�ુ ંનામ  

�બ� �લુાકાત માટ� અપાત્રતાના કારણની સ�ંક્ષપ્ત 

િવગત 

1 29608031 
JITENDRAKUMAR  
BALUBHAI MISTRY 

�હ�રાતની �ચુના �જુબ તા.૧૧/૭/૨૦૧૬ �ધુીમા 

અર� પત્રક મોકલેલ નથી .ઉમેદવાર� રદ.   

2 50914638 LALITKUMAR SOMJIBHAI 
PATEL  

િશક્ષણ િવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી િનયત BE 

અને M.E. ની Equivalent Degree  ધરાવતા નથી. 

(એમ.ઈ.એપ્લાઈડ ઇન્સ્��મે ન્ટ�શન પદવી  માન્ય નથી).અને  

િનયત અ�ભુવ �રુતો ધરાવતા નથી. 

૩ 99151451 ADITYA  NAGENDRA 
TIWARY  

�હ�રાતની �ચુના �જુબ તા.૧૧/૭/૨૦૧૬ �ધુીમા અર� 

પત્રક મોકલેલ નથી .ઉમેદવાર� રદ. 

4 79392345 MAYUR NATWARLAL 
BHALIA 

િશક્ષણ િવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી િનયત BE ની 

Equivalent Degree  ધરાવતા નથી. 

(બી.ઈ.ઈલેક્ટ્રોનીક્સ એન્ડ કોમ્�નુીક�શન પદવી  માન્ય 

નથી).અને િનયત  અ�ભુવ �રુતો ધરાવતા નથી.  

5 19429313 HIMANSHU SHARANG 
DHAR SWAMI  

આયોગના તા.૬-૪-૧૭ના પત્રથી તા.૧૭-૪-૧૭ �ધુીમા ં

અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ ન 

હોઇ અર� અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ. 

6 17591432 NIRAV DEEPAKKUMAR  
MEHTA 

િશક્ષણ િવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી િનયત 

કરવામા ંઆવેલ ME. ની Equivalent Degree ઉમેદવાર 

ધરાવતા નથી અને અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી 

તાર�ખ૩૦/૬/૨૦૧૬ �ધુીમા ંિનયત શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક� 

પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત ભરતી 

િનયમો/�હ�રાતના Explanation-3ની જોગવાઈ �જુબ  

ધરાવતા નથી 

7 94527241 RAMJI VITHHALBHAI 
KANANI  

�હ�રાતની �ચુના �જુબ તા.૧૧/૭/૨૦૧૬ �ધુીમા અર� 

પત્રક મોકલેલ નથી .ઉમેદવાર� રદ. 

8 44513827 SANJAYKUMAR  KANUBHAI  
PATEL  

િનયત શૈ.લા. પૈક� એમ.ઈ ની પદવી ૨૦૧૦મા મેળવ્યા 

બાદ િનયત થયેલ ૧૦ વષર્નો �રુતો અ�ભુવ ધરાવતા 

નથી  



9 46105684 
ANWARUL 
MOHAMMADHASHIM 
HAQUE  

અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ૩૦/૬/૨૦૧૬ �ધુીમા ં

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

લાયકાત ભરતી િનયમો/�હ�રાતના Explanation-3ની 

જોગવાઈ �જુબ  ધરાવતા નથી અને િનયત શૈ.લા. પૈક� 

એમ.ઈ ની પદવી ૨૦૧૨મા મેળવ્યા બાદ િનયત થયેલ ૧૦ 

વષર્નો �રુતો અ�ભુવ ધરાવતા નથી 

10 80397744 VANARAJSINH  BATUKBHA 
VAGHELA  

�હ�રાતની �ચુના �જુબ તા.૧૧/૭/૨૦૧૬ �ધુીમા અર� 

પત્રક મોકલેલ નથી .ઉમેદવાર� રદ. 

11 82876075 KAPILKUMAR  
CHHELSHANKER  DAVE 

િશક્ષણ િવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી િનયત 

કરવામા ંઆવેલ ME. ની Equivalent Degree  ધરાવતા 

નથી. 

( ઈલેક્ટ્રોનીક્સ એન્ડ કોમ્�નુીક�શન પદવી  માન્ય નથી).  

12 31652941 HITENDRASINH 
CHHATRASINH  CHAWDA 

િનયત શૈ.લા. પૈક� એમ.ઈ ની પદવી ૨૦૧૦મા મેળવ્યા 

બાદ િનયત થયેલ ૧૦ વષર્નો �રુતો અ�ભુવ ધરાવતા 

નથી અને િનયત શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક� 

પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત ભરતી 

િનયમો/�હ�રાતના Explanation-3ની જોગવાઈ �જુબ  

ધરાવતા નથી 

    

  
 
  

તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૭   (બી.આર.િત્રવેદ�)   

   સેકશન અિધકાર� 

   �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ  
 

 


