
                ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ                                              આર - ૩  

જા. ક્ર.૧૨૯/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાતે સહપ્રાધ્યાપક- ભૌતતકશાસ્ત્ર (ગ.ુતશ.સે.) (કો.શા),     વર્ગ-૧ 
જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સબંધંમા ંરૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ 
સહીતની યાદી 

ક્રમ કન્ફ્ર્મેશન નબંર  ઉમેદવારનુ ંનામ  રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સકં્ષિપ્ત વવગત 

1 77340884 PRAGNESH PRAHLADBHAI PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

2 95666673 NIMISH HIRALAL VASOYA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

3 59893013 KIRTIBHAI MULAJIBHAI KOROT 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

4 18259145 ASHISH BHIKHALAL RAVALIA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

5 94295477 
KAUSHAL KISHORCHANDRA 
THAKKAR 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 24588953 BHAVESH AMRUTBHAI THAKAR 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

7 10785225 
DARSHAN GHANSHYAMBHAI 
VYAS 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

8 90516771 AJAY ASHIVNBHAI MAJETHIYA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

9 37783727 ASHISH RAMESHBHAI TANNA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

10 15991621 
HARSHADKUMAR SARDARBHAI 
BHUTADIA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

11 59637370 VISHAL KAILASH PRASAD MATHUR  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 



12 66569564 
GAURANGKUMAR SHIVABHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

13 66999724 
NILESHKUMAR NARENDRABHAI 
PANDYA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

14 81253825 SAGAR KISHOR AMBAVALE  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

15 26580167 NIKIT NITIN DESHMUKH 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

16 25276490 
KASHMIRA PRABHUDASBHAI 
TANK  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

17 26731827 VINAY KANTIBHAI LAKHANI  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

18 89081688 TUSHAR KANTILAL PATHAK 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

19 38251886 
DEVANG DINESHCHANDRA 
SHAH 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

20 43519378 
PUSHPARAJ PRADYUMANSINH 
ZALA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ તનયત શૈક્ષણણક 
લાયકાત/પી.એચ.ડી.ની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ં

ઓછો પાચં  વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

21 32548613 
PANKAJKUMAR RAMANLAL 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ    

અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

22 40313000 MEHUL SURESHBHAI DAVE  
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ    

અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

23 83497487 SANJEEV ANILKUMAR GUPTA 
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ    

અરજીપત્રક પ્રમાણપત્ર સહહત રજૂ કરેલ નથી.  

24 38051830 
BHARATKUMAR DAHYABHAI 
PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 
અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 

રજૂ કરેલ નથી.  

25 83201499 AMITKUMAR JASUBHAI PATEL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 
અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 

રજૂ કરેલ નથી.  



26 71215273 MITESH JAYANTKUMAR JOSHI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 
અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 

રજૂ કરેલ નથી.  

27 91869540 
POOJA UTTAMPRAKASH 
SHARMA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 
અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 

રજૂ કરેલ નથી.  

28 38040352 
CHETNA CHATURBHAI 
CHAUHAN 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 
અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 

રજૂ કરેલ નથી.  

29 54525642 SAGAR KISHOR AMBAVALE  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 
અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 

રજૂ કરેલ નથી.  

30 53063860 
SHYAMKUMAR GOPALBHAI 
KHAMBHOLJA 

 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 

અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 
રજૂ કરેલ નથી.  

 

31 99133176 
PANKAJ KUMAR MAHESH 
SHARMA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 
અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 

રજૂ કરેલ નથી.  

32 73963218 NIKITA SWETANG SHAH  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 
અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 

રજૂ કરેલ નથી.  

33 39673367 HETALBEN GOPALDAS PARIKH 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ આયોર્ દ્વારા મરં્ાવેલ 
અરજીપત્રક છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં પ્રમાણપત્ર સહહત 

રજૂ કરેલ નથી.  

                                          
 

                                       

                                                            (રાજેન્દ્રતસિંહ રાઠોડ) 

                                                                                     નાયબ સણચવશ્રી  
                                                                                     ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્  

નોંધ : -     

અનભુવ ર્ણતરી સબંધંમા ંસ્પષ્ટતા  : અનભુવની ર્ણતરી ગજુરાત તસતવલ સતવિસ કલાતસહિકેશન એ ન્દ્ડ રીુટમેન્દ્ટ 
જનરલ રુલ્સ - ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિેકશન ના તનયમ ૮(૮)(એ) અને (બી) અ ન્દ્વયે  જાહરેાતની 
સામાન્દ્ય જોર્વાઈઓ ૫.અનભુવ : -  (૧), (૨) (અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમા ંતનયત થયેલ શકૈ્ષણણક 
લાયકાત પી.એચ.ડી.ની પદવી/ સમકક્ષ લાયકાત મળેવ્યા બાદ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમા ં
ર્ણવામા ંઆવે છે     

 


