
                   ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ                                આર - ૩  

જા. ક્ર. ૧૨૩/૨૦૧૫-૧૬ સરકારી ઇજનેરી કોલેજ ખાત ેસહ પ્રાધ્યાપક -આઇ.ટી .   (ગ.ુશિ.સે.) વર્ગ-૧ 
(કો.િા) 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 84214530 
CHIRAG 
SURYAKANT 
THAKER 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

2 56680414 
TUSHAR KUMAR 
VALLABHBHAI 
RATANPARA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

3 79052818 
VIKRAM 
MOHANLAL 
AGRAWAL 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

4 71973686 
SAMIR B 
HUPENDRABHAI 
PATEL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

5 31665158 
PARVEZ 
KESHARKHAN 
FARUKI  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

6 70986310 
SEEMA MILIND 
MAHAJAN  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

7 86483453 
MIHIR NARANDAS 
DUDHREJIA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

8 46719311 
SANJAYKUMAR 
PRAHLADBHAI 
PATEL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

9 57579608 
VIPUL 
MANSUKHBHAI 
VEKARIYA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

10 29032334 
TEJAS PRATAPRAI 
PATALIA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

11 73058063 
VIRAL VINODBHAI 
KAPADIA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

12 14542957 
VISHWAS 
JAYANTILAL 
RAVAL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

13 67230013 
VIMALKUMAR 
BHUPATBHAI 
VAGHELA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  



14 42352142 RAVINDRA NATH 
જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 

ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

15 21560950 
AMIT 
MAHESHBHAI 
LATHIGARA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

16 26646692 
NISHANT 
PRAFULCHANDRA 
DOSHI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

17 23604649 
PURVI NIRAJBHAI 
RAMANUJ  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

18 83368309 
DHAVALKUMAR 
JITENDRA KUMAR 
VARIA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

19 39694993 
BHAVESH 
CHAKURBHAI 
KATARIA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

20 20781434 
MAULIKA SANDIP 
KUMAR  PATEL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

21 78129540 
RAJANIKANTH 
VENKAT 
RAMALUVALU  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

22 94726698 
SHARNIL NITIN 
PANDYA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

23 69558255 
PARVEZ 
KESHARKHAN 
FARUKI  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

24 67057685 
TUSHAR ASHOK 
KUMAR 
CHAMPANERIA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

25 22914031 
TRUPTI SURESH 
MANIK  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

26 75607985 
ADITI CHNDRA 
SHEKHAR 
SHARMA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

27 43626384 
JITENDRA 
BHAGWANDAS 
BHATIA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

28 15739969 
SUNILKUMAR 
BABUBHAI 
JARDOSH  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

29 83046363 
BHAVESHKUMAR 
AMRUTLAL OZA 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

30 25349092 
HITESHKUMAR 
CHANDRAKANT 
PATEL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  



31 48039810 
AVANI 
RAMESHCHANDRA 
VASANT 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

32 30102112 
LOKESH  
PITAMBAR 
GAGNANI 

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

33 98167014 
PREMALKUMAR 
JAGDISHBHAI 
PATEL  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી. 

34 32919512 
SHRADDHA 
DIPAKKUMAR 
JOSHI  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

35 93899748 
RAMJI 
MADHABHAI 
MAKWANA  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત મેળવ્યા બાદનો 
ઓછામા ંઓછો પાચં વર્ગનો અનભુવ ધરાવતા નથી.  

36 30499838 
SEJALBEN 
CHANDULAL 
THAKKAR  

જાહરેાતની જોર્વાઇ મજુબ શનયત િૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ 
ધરાવતા નથી.  

37 23025504 
SAMIR PRANLAL 
BHADRESA 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

38 50681553 
SANJAY 
GHANSHYAMBHAI 
PATEL  

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

39 91723623 
RACHANA 
HARISHBHAI 
SHELAT  

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

40 86876659 
SHARNIL NITIN 
PANDYA  

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

41 25112812 
KIRANKUMAR 
RAMCHANDRA 
AMIN 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

42 44067666 
PUSHPENDRA 
SHRIRAM VERMA  

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

43 47225233 
DARSHANA 
RITESH MISTRY 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

44 35246789 
NIDHI ATUL 
PUROHIT 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

45 54273231 
DIGVIJAYSINH 
KHUMANSINH 
PARMAR 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

46 59524905 
RICHA 
PRABHATKUMAR 
SINHA  

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

47 38122357 
KEYUR JIVANLAL 
PARMAR 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 



48 56399373 
KEYUR JIVANLAL 
PARMAR 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

49 54191636 
KHUSHBU 
VIJAYSINH 
MAURYA 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

50 40317998 
MANMOHAN 
NIRBHAYA SINGH 
SINGH 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

51 23962655 
MEHUL 
ARVINDBHAI 
KANJARIYA 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

52 61659781 
MANMOHAN 
NIRBHAYA SINGH 
SINGH 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

53 64565150 
SHALVIDARSHAN 
DAVE 

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

54   
 

15196129 
SEJALBEN 
CHANDULAL 
THAKKAR  

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

55 81035898 
AJAYKUMAR 
NARENDRABHAI 
UPADHYAYA  

જાહરેાતની સચુના મજુબ અરજીપત્રક જરૂરી ણબડાણ સાથે 
મોકલેલ નથી, ઉમેદવારી રદ. 

                                                                                                         
 
       

તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૭ 

                                                (બી. આર. શત્રવેદી) 

                                             સકેિન અશધકારી 
                                                                                         ગજુરાત જાહરે સેવા આયોર્ 
 

 નોંધ -                                                                                                                                                                                            

અનભુવ  ર્ણતરી સબધંમા ંસ્પષ્ટતા  અનભુવની ર્ણતરી ગજુરાત શસશવલ સશવિસ કલાશસફિકેિન એન્ડ 
રીક્રુટમેન્ટ જનરલ રુલ્સ ૧૯૬૭ ના તા.૧૦/૧૦/૧૯૬૭ ના નોટીિીકેિન ના શનયમ ૮(૮) (એ) અને (બી) 
અન્વયે જાહરેાતની સામાન્ય જોર્વાઇઓ . પ. અનભુવ - (૧),(ર)(અ) અને (બ) અનસુાર જાહરેાતમા ં

શનયત થયલે િકૈ્ષણણક લાયકાત પી.એચ.ડી.ની પદવી/સમકક્ષ લાયકાત મળેવ્યા બાદ અરજી 
સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમા ં ર્ણવામા ંઆવ ેછે.  

    

    
 


