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 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

સેક્ટર-૧૦/એ, “છ”-રોડ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
Phone No. (079)23258980   Website: https://gpsc.gujarat.gov.in/   

અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી 
આયોગ દ્વારા પ્રસસધ્ધ થયેલ આરોગ્ય અને પરરવાર ર્લ્યાણ સવભાગ હઠેળ સરર્ારી હોસમયોપેથી ર્ોલેજોમાાં 

હોસમયોપેસથર્ મટેરરયા મેરડર્ાના પ્રોફેસર, વગક-૧ (જા.ક્ર. ૪૭/૨૦૧૮-૧૯) ની કુલ:૦૧ જગ્યા પર ભરતી ર્રવા માટે તારીખ-

૧૫/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ જાહરેાત પ્રસસધ્ધ ર્રવામાાં આવી છે.  

સદરહ ુ જગ્યા માટે તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૮ની અગત્યની સચૂના તથા આયોગના તારીખ-૨૯-૦૯-૨૦૧૮ના પત્રથી, 

ઉમેદવારો પાસેથી ર્ન્ફમક થયેલ અરજીપત્રર્ અને જરૂરી દસ્તાવેજો તારીખ-૦૮/૧૦/૨૦૧૮ સધુીમાાં આયોગની ર્ચેરીને મળી 

જાય, તે રીતે મોર્લી આપવા જણાવેલ.  

સદરહ ુજગ્યાની ભરતી માટે ઉમેદવારો દ્વારા મોર્લી આપવામાાં આવેલ ઓનલાઇન ર્ન્ફમક થયેલ અરજીપત્રર્ો તથા 

પ્રમાણપત્રોની ચર્ાસણીને અંતે પ્રાથસમર્ ર્સોટી માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની સવગત નીચે દર્ાકવ્યા મજુબની છે. 

ક્રમ ર્ન્ફમેર્ન 
નાંબર 

નામ અપાત્રતા / ઉમેદવારી રદ ર્યાકન ુાં ર્ારણ 

1 88730928 
DHARA KETANBHAI 

PANCHAL 

અરજીપત્રર્ અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોર્લી આપેલ ન 
હોઈ, ઉમેદવારી રદ્દ. 

2 85153590 
SAMIR ABDULGAFFAR 

MEMON 

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ સનયત રૈ્ક્ષણણર્ લાયર્ાત 
ધરાવતા નથી. 

3 73201957 
ABHIJIT ASHIS CHATTERJEE 

CHATTERJEE 

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ સનયત પ્રર્ારનો પરૂતો 
અ નભુવ ધરાવતા નથી. 

4 51498668 
HETAL NILESHKUMAR 

TRIVEDI  

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ સનયત પ્રર્ારનો અ નભુવ 
ધરાવતા નથી. 

5 99355935 HINABEN BHANUKANT SONI 
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ સનયત પ્રર્ારનો પરૂતો 

અ નભુવ ધરાવતા નથી. 

6 70357791 
SUNIL KRISHNANAND SINGH 

SINGH 

અરજીપત્રર્ અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોર્લી આપેલ ન 
હોઈ, ઉમેદવારી રદ્દ. 

7 75601125 HETAL PARIMAL JOSHI  
અરજીપત્રર્ અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોર્લી આપેલ ન 

હોઈ, ઉમેદવારી રદ્દ. 

8 58771228 SONIA RAHUL SAINI TUTEJA 
અરજીપત્રર્ અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોર્લી આપેલ ન 

હોઈ, ઉમેદવારી રદ્દ. 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
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9 44988719 
ANKIT KRISHNA KUMAR 

DUBEY 

અરજીપત્રર્ અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોર્લી આપેલ ન 
હોઈ, ઉમેદવારી રદ્દ. 

10 66577311 
VIJAYKUMAR HASMUKBHAI 

PATEL 

અરજીપત્રર્ અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોર્લી આપેલ ન 
હોઈ, ઉમેદવારી રદ્દ. 

11 19408997 
SANGITABEN KANTIBHAI 

PATEL 

અરજીપત્રર્ અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોર્લી આપેલ ન 
હોઈ, ઉમેદવારી રદ્દ. 

 
નોંધ :- અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે ર્યાક બાદ આયોગ દ્વારા ર્ોઇ પણ ઉમેદવારોના અરજીપત્રર્ / પ્રમાણપત્રો 
સ્વીર્ારવામાાં આવરે્ નહીં. પ્રાથસમર્ ર્સોટીની સાંભસવત તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૯ છે. 
 

       Sd/-  
                ( રે્. બી. ગાાંધી )   

                        I/C સેર્ર્ન અસધર્ારી 
              ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ   

તારીખ- ૨૭/૦૩/૨૦૧૯ 


