
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

આર/૫ શાખા  

આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ થયેલ નેત્ર સર્જન,  ગજુરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા (તજજ્ઞ સેવા) વગગ-૧ (જા.ક્ર. ૯૮/૨૦૧૬-૧૭ 

ની કુલ ૧૨ જગ્યાઓ પરની ભરતી સદંભે આયોગ દ્વારા ઓનલાઇન કન્ફર્ગ થયેલ અરજીઓની ચકાસણીને અંતે ઓન લાઇન 

ક્નન્ફર્ગ અરજી ક્રર્ાકં પ્રર્ાણે રૂબરૂ મલુાકાત ર્ાટે અપાત્ર ઉરે્દવારોની ર્ાહહતી નીચે દશાગવ્યા મજુબની છે.  

ક્રર્  ઉરે્દવારનુ ંનાર્ સવશેષ નોંધ 

૦૧ ડૉ. ધસર્િલ ચદં્રશેભાઇ દોશી ઓનલાઇન અરજી કયાગ બાદ કન્ફર્ગ કરેલ અરજીની સપ્રન્ટ અન ેપ્રર્ાણપત્રો રજૂ કરેલ  ન 
હોવાથી ઉર્દેવારી રદ કરેલ છે. 

૦૨ ડૉ. સસુર્ત સરેુશ ચેટરજી  ઉપર મજુબ 

૦૩ ડૉ. સર્હહર હકહરટભાઇ રે્હતા  ઉપર મજુબ 

૦૪ ડૉ. ધવલ હરીશ અગ્રવાલ  ઉપર મજુબ 

૦૫ ડૉ. ફાહીર્ યનુસુ ર્નસરુી  ઉપર મજુબ 

૦૬ ડૉ. જજજ્ઞાબેન રસતલાલ પટેલ ઉપર મજુબ 

૦૭ ડૉ. પાથગ અમતૃલાલ લેઉવા  ઉપર મજુબ 

૦૮ ડૉ. સવનય રસવન્દ્ર સર્શ્રા   ઉપર મજુબ 

૦૯ ડૉ. ર્થંન હસમખુભાઇ છસનયારા  ઉપર મજુબ 

૧૦ ડૉ. હરે્ાલી અરસવિંદભાઇ પટેલ ઉપર મજુબ 

૧૧ ડૉ. હીનાબેન પન્નાલાલ કળસવા  ઉપર મજુબ 

૧૨ ડૉ. સનહકતાબેન ર્ગનભાઇ ગગંોદા ઉપર મજુબ 

૧૩ ડૉ. સોનલ અગ્રવાલ ઉપર મજુબ 

૧૪ ડૉ. સનલેશકુર્ાર દેવેન્દ્રભાઇ ચૌધરી   ઉપર મજુબ 

૧૫ ડૉ. કેરુલ પ્રસવણચદં્ર ર્ારસોણણયા  ઉપર મજુબ 

૧૬  ડૉ. અજય જગદીશભાઇ પચંાલ ઉપર મજુબ 

૧૭ ડૉ. અર્ી કન્તીલાલ ટાકં ઉપર મજુબ 

૧૮ ડૉ. પ્રશાતંકુર્ાર પશાભાઇ પટેલ ઉપર મજુબ 

૧૯ ડૉ. અસનકેત જીતેન્દ્રભાઇ પટેલ ઉપર મજુબ 

૨૦ ડૉ. ણચરાગ રર્ણલાલ બેંકર  ઉપર મજુબ 

૨૧ ડૉ. તપસ મકેુશભાઇ રાવલ ઉપર મજુબ 

૨૨ ડૉ. પાથગ કર્લેશકુર્ાર શાહ  ઉપર મજુબ 

ઉકત અપાત્ર ઉરે્દવારોની યાદી જાહરે કયાગ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇપણ ઉરે્દવારના અરજીપત્રક દ્તાવેજો ્વીકારવાર્ા ંઆવશે નહહ.                                                   

તા.૩૦/૦૧/૨૦૧૭ 

 

( શબ્બીર દાઉદકરીર્ ) 

નાયબ સણચવ, 

ગજુરાત જાહરે સવેા આયોગ 

 

 



 

 

 

 

 

 

name fname surname 

DHARMIL CHANDRESHBHAI DOSHI 

SUMIT SURESH CHATTERJEE 

MIHIR KIRITBHAI MEHTA 

DHAWAL HARISH AGRAWAL 

KUNAL GOVINDBHAI PATEL 

FAHEEM YUNUS MANSURI 

JIGNABEN RATILAL PATEL 

PARTH AMRUITLAL LEUVA 

VINAY RAVINDRA MISHRA 

MANTHAN HASMUKHBHAI CHANIYARA 

VAISHALI AMRUTLAL PRAJAPATI 

HEMALI ARVINDBHAI PATEL 

HEENABEN PANNALAL KALASVA 

NIKITABEN MAGANBHAI GANGODA 

SONAL  AGRAWAL 

VIKITA BHUPENDRABHAI PRAJAPATI 

NILESHKUMAR DEVENDRABHAI CHAUDHARI 

KERUL PRAVINCHANDRA MARSONIA 

MILAP MAHENDRAKUMAR JOSHI 

AJAY JAGDISHBHAI PANCHAL 

AMI KANTILAL TANK 

UTKARSH UMESHKUMAR PARMAR 

APURVA HARENDRAKUMAR SUTHAR 

PRASHANTKUMAR PASHABHAI PATEL 

ANIKET JITENDRABHAI PATEL 



CHIRAG RAMANLAL BANKER 

TAPAS MUKESHBHAI RAVAL 

PARTH KAMLESHKUMAR SHAH 

 

 


