
ક્રમ કનફોમેશન ઉમેદવારન ું નામ રૂબરૂ મ લાકાત માટે અપાત્રતાના કારણની સુંક્ષિપ્ત વવગત

1 26826962 BHINALKUMAR BAKULBHAI MEHTA
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

2 67123240
PRAGHNESHKUMAR JAGDISHCHANDRA 

BHATT

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

3 68267397
SUBHANARAYAN JAGANNATH SAHOO 

SAHOO

જાહરેાતની સચૂના મજુબ અરજી પત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે મોકલેલ નથી. 
ઉમેદવારી  રદ

4 86363784 RAJESH LILADHAR ARYA
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

5 29474900 CHETAN KHEMRAJ LANJEWAR
જાહરેાતની સચૂના મજુબ અરજી પત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે મોકલેલ 

નથી.ઉમેદવારી  રદ

6 39938445 BHARGAV YASHVANTRAI VYAS
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

7 74769946 DIPESH MAHESHBHAI PATEL
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

8 89544177 CHIRAG ASHOKKUMAR NAIK
જાહરેાતની સચૂના મજુબ અરજી પત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે મોકલેલ નથી.  

ઉમેદવારી  રદ

9 68369466 PIMAL RAMESHBHAI GANDHI
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.
10 35492101 DHAVAL RAMANBHAI PATEL

જાહરેાતની સચૂના મજુબ અરજી પત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે મોકલેલ નથી.  
ઉમેદવારી  રદ

11 13897024 DEVANGKUMAR UMAKANT SHAH
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

12 88271831 ATUL SURESH KOSHTI
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

13 68339634 KUMARI K KRISHNA
જાહરેાતની સચૂના મજુબ અરજી પત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે મોકલેલ નથી.  

ઉમેદવારી  રદ

14 98321595 PRIYESH JAGDISHCHANDRA CHAUHAN
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

15 46498225 SANJAY RAMNIKLAL VYAS
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

16 58884621 CHIRAG KANAKRAY VIBHAKAR

નશક્ષિ નવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી નનયત કરવામાાં આવેલ 

B.E.. ની Equvalent Degree ધરાવતા નથી અને જાહરેાતની જોગવાઈ 

મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  

વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

17 92889889 RAKESHKUMAR BALVANTBHAI SHAH
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

18 99943437
HITENDRASINH CHHATRASINH 

CHAWDA

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

19 68047151 HITESH BATUKRAY JANI
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

20 75294660 RAKESHKUMAR AMBALAL PATEL
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

21 72255250 KRUPA RUTVIK SHAH
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

22 32495680 SANDIPKUMAR BHUPENDRABHAI SHAH

નશક્ષિ નવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી નનયત કરવામાાં આવેલ 

B.E./M.E. ની Equvalent Degree ઉમેદવાર ધરાવતા નથી. અને 

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત પી.એચ.ડી/ સમકક્ષ  લાયકાત 

મેળવ્યા બાદનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

જા. ક્ર. ૧૧૬/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનરી કોલેજ ખાતે સહ પ્રાધ્યાપક -  ઇલેક્ટ્રીકલ,  ગજુરાત નશક્ષિ સેવા વગષ-૧, (કોલેજ શાખા)ની જગ્યા 
સીધી ભરતીથી ભરવા સાંબાંધમાાં રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારિ સહીતની યાદી
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23 25317224 DEVANG KIRTIKUMAR BHATT
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

24 56739158 HELI AMIT SHAH
   જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

25 71961418
SIDDHARTHSINGH KAMALJITSINGH 

CHAUHAN

જાહરેાતની સચૂના મજુબ અરજી પત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે મોકલેલ નથી. 
ઉમેદવારી  રદ

26 39058505 HIMANSHU KANTILAL PATEL
નશક્ષિ નવભાગના ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠરાવથી નનયત કરવામાાં આવેલ 

B.E.. ની Equvalent Degree  ની નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી

27 89675838 PRASIDDH KISMATKUMAR TRIVEDI
જાહરેાતની સચૂના મજુબ અરજી પત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે મોકલેલ નથી. 

ઉમેદવારી  રદ

28 29028186
MUKESH KUMAR BHERU LAL 

KUMAWAT

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

29 34493997 AMI DHIRAJLAL PATEL
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

30 13019618 AMIT NARAYANBHAI M PATEL PATEL
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

31 81826086 TEJAS HARIPRASAD PANCHAL
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

32 49776534 AMIT VILAS SANT
જાહરેાતની સચૂના મજુબ અરજી પત્રક જરૂરી ણબડાિ સાથે મોકલેલ નથી. 

ઉમેદવારી  રદ

33 87701262
CHETANKUMAR DINESHCHANDRA 

UPADHYAY

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત અને  અનભુવ 

ધરાવતા નથી.

34 64247689 RITESHKUMAR RATILAL PATEL
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

35 94694190 JAYRAJSINH BALVANTSINH SOLANKI
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

36 38319280 JATIINKUMAR JAGAMOHANDAS PATEL
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

37 67968684   MANISHA DINESH GOVARDHAN જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી.

38 93459094   DEEPAK CHHAGANRAO BHONSLE
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ નનયત શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામાાં ઓછો પાાંચ  વર્ષનો અનભુવ ધરાવતા નથી.

તા.

                                      (રાજેન્દ્રનસિંહ રાઠોડ)

                              નાયબ સણચવ
                                ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ

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
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નોંધ : -


