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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 24718215 
VIPUL 
MANSUKHBHAI 
VEKARIYA 

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

દસ વષર્ના અ�ભુવ પૈક� િનયત થયેલ  એસોસીએટ પ્રોફ�સર તર�ક�નો  

પાચં વષર્નો અ�ભુવ �રુતો  અ�ભુવ  ધરાવતા નથી. 

2 17124856 HIRENKUMAR 
BHIKHUBHAI PATEL  

િશક્ષણ િવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી િનયત M.E. ની 

Equivalent Degree ઉમેદવાર ધરાવતા નથી. 

(એમ.ઈ.ઈલેક્ટ્ર�કલની પદવી  માન્ય નથી).  

3 11121846 
PARESH 
PRAVINCHANDRA 
KOTAK  

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

M.E. ની Equivalent Degree ઉમેદવાર ધરાવતા નથી 

(એમ.ઈ.ઈલેક્ટ્ર�કલની પદવી  માન્ય નથી).  

4 30940927 
MADHURI 
DASHRATH 
BHAVSAR 

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

M.E. ની Equivalent Degree ઉમેદવાર ધરાવતા નથી 

(એમ.ઈ.ઈલેક્ટ્ર�કલની પદવી  માન્ય નથી).  

5 85230769 
PARVEZ 
KESHARKHAN 
FARUKI 

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

લાયકાત પૈક� પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા નથી 

6 73434133 SAMIR PRANLAL 
BHADRESA 

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

લાયકાત પૈક� પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા નથી 

7 57902423 JAYESHKUMAR 
NATWARLAL MODI 

આયોગના તા.૯-૨-૧૬ના પત્રથી તા.૧૮-૨-૧૬ �ધુીમા ંએસ એસ સી ઈ 

,િનયત શૈ.લા.ના �ણુપત્રક, અને અ�ભુવના પ્રમાણપત્ર સ�હત અર� 

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

ઉમેદવાર� રદ.  

8 88146657 KALPESH HIMATLAL 
VANDRA 

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

BE. ની Equivalent Degree ઉમેદવાર ધરાવતા નથી 

(બી.ઈ.(ઈ.સી)ની પદવી  માન્ય નથી)..  

9 37054920 
HITESHKUMAR 
HIMATLAL 
VANDRA 

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

BE. ની Equivalent Degree ઉમેદવાર ધરાવતા નથી 

(બી.ઈ.(ઈ.સી)ની પદવી  માન્ય નથી). 

10 25516370 
MEHULKUMAR 
MEGHJIBHAI 
LAKHANI  

િશક્ષણ િવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી િનયત કરવામા ંઆવેલ BE. ની 

Equivalent Degree ઉમેદવાર ધરાવતા નથી અનેઅર� સ્વીકારવાની છેલ્લી 

તાર�ખ૧૨/૮/૨૦૧૫ �ધુીમા ંિનયત શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક� 

પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા નથી 



11 98757516 
PRIYAK 
BHUPENDRABHAI 
THAKKAR 

આયોગના તા.૯-૨-૧૬ના પત્રથી તા.૧૮-૨-૧૬ �ધુીમા ંએસ એસ 

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

સ�હત અર� પત્રક મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ ન હોઇ 

અર� અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ.  

12 75887934 
RACHANA 
HARISHBHAI  
SHELAT 

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

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

ધરાવતા નથી  

13 92605399 
BRIJESH 
SOMNATHBHAI 
BHATT 

આયોગના તા.૧૦-૧૧-૧૬ના પત્રથી તા.૨૧-૧૧-૧૬ �ધુીમા ંએસ 

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

પ્રમાણપત્ર સ�હત અર� પત્રક મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ 

ન હોઇ અર� અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ.  

14 32383937 
MINESHKUMAR 
LAXMANBHAI  
BIHOLA 

આયોગના તા.૧૦-૧૧-૧૬ના પત્રથી તા.૨૧-૧૧-૧૬ �ધુીમા ંએસ 

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

પ્રમાણપત્ર સ�હત અર� પત્રક મોકલવા જણાવેલ તે પૈક� 

અર�પત્રક ર�ુ કર�લ ન હોઇ,અને િનયત શૈક્ષ�ણક લાયકાત પૈક� 

પીએચડ�નીપદવી/સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા નથી  અર� 

અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ.  

15 63574293 
PAVAN 
JAYANTILAL 
CONTRACTOR  

આયોગના તા.૧૦-૧૧-૧૬ના પત્રથી તા.૨૧-૧૧-૧૬ �ધુીમા ંએસ 

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

પ્રમાણપત્ર સ�હત અર� પત્રક મોકલવા જણાવ્યા છતા ંર�ુ કર�લ 

ન હોઇ અર� અ�રુ� ગણી  ઉમેદવાર� રદ.  

 
 (બી.આર.િત્રવેદ�)   

સેકશન અિધકાર� 

         �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 

તા.૫/૬/૨૦૧૭  

 
 
 

 

    
     


