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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

લેકચરર સસસિયર સ્કેલ (રીડર) (આય.ુ) (કાયચચકકત્સા)  જાહરેાત ક્ર્ાાંક.૩૦/૧૭-૧૮                                                      
રૂબરૂ મલુાકાત ્ાટે અપાત્ર ઉ્ેદવારોિી યાદી 

આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ થયેલ આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ સવભાગ હઠેળ િરકારી આયવેુદ 
કોલેજોમાાં સવસવધ સવષયના લેકચરર સિસનયર સ્કેલ (રીડર)(આય.ુ)(કાય ચચકકત્સા) આયવુેદ િેવા 
વગગ-૧ (  જાહરેાત ક્રમાાંક ૩૦/૧૭-૧૮ ) ની કુલ:૦૪ જગ્યાઓ ઉપરની ભરતી માટે  આયોગ દ્વારા 
ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીઓની ચકાિણીન ેઅંતે ઓનલાઇન અરજી ક્રમાાંક  પ્રમાણે રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે અપાત્ર  ઉમેદવારોની સવગત  નીચે દર્ાગવ્યા મજુબની છે :- 

ક્ર્ કન્ફ્ેશિ િાંબર િા્ અપાત્રનુાં કારણ 

1 92504100 DIPTI SHYAMALBHAI PURANI જાહરેાતિી જોગવાઈ મજુબ સબાંસિત 
સવષય (કાય ચચકકત્સા)િો સિયત થયેલ 
પરુતો અનભુવ િરાવતા  િથી 

2 77404440 JAIPRAKASH BHOLANATH RAM અરજીપત્રક જરૂરી બીડાણ સાથે ્ોકલી 
આપેલ િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ છે 

3 20178718 DURGA E જાહરેાતિી જોગવાઈ મજુબિી જગ્યાિો 
સિયત સ્યગાળાિો અનભુવ િરાવતા  
િથી 

4 78341167 SANJAY SAKHARAM PATIL સિયત અરજીપત્રક ્ોકલી આપેલ 
િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ છે. 

5 46163044 DHAVAL MAHENDRAKUMAR 
DHOLAKIYA 

અરજીપત્રક અિે જરૂરી બીડાણો ્ોકલી 
આપેલ િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ છે 

6 29827092 MANISH MOHANRAO KANHED અરજીપત્રક જરૂરી બીડાણ સાથે ્ોકલી 
આપેલ િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ છે 

7 61396652 PRASAD MAMIDI આયોગિા તા.૧૩-૧૧-૧૭િા પત્રથી 
તેઓએ રજૂ કરેલ અનભુવિા 
પ્ર્ાણપત્રો્ાાં સવસાંગતતા હોઈ, આ અંગે 
આિરભતુ પ્ર્ાણપત્રો અન્ય પ્ર્ાણપત્ર 
બાબતો જણાવી પ્ર્ાણ પત્રો રજૂ કરવા 
જણાવેલ હોવા છતાાં કોઈ પ્રસતભાવ 
્ળેલ િ હોય અપાત્ર ગણેલ છે. 
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8 56346517 VANDANA IHARILAL GUPTA 
GUPTA 

સિયત અરજીપત્રક ્ોકલી આપેલ 
િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ છે. 

9 60965426 PIYUSHKUMAR JETHABHAI 
PATEL 

જાહરેાતિી જોગવાઈ મજુબ સબાંસિત 
સવષય (કાય ચચકકત્સા)િો સિયત થયેલ 
પરુતો અનભુવ િરાવતા  િથી 

10 72975970 RASHMI RITESH KUMAR VERMA 
SHARMA 

અરજીપત્રક જરૂરી બીડાણ સાથે ્ોકલી 
આપેલ િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ છે 

11 80796545 RAKHEE RABINDRAKUMAR 
PANDA PANDA 

અરજીપત્રક જરૂરી બીડાણ સાથે ્ોકલી 
આપેલ િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ છે 

િોંિ (૧)અપાત્ર ઉ્ેદવાર િી યાદી જાહરે કયાા બાદ આયોગ  દ્વારા કોઇ  પણ ઉ્ેદવારોિા 
અરજીપત્રક /  પ્ર્ાણપત્રો સ્વીકારવા્ાાં આવશે િહીં. 

(૨) ઉ્ેદવાર SEJAL HARSHIT SHAH, CONFIRMATION NO. 37602810િી પાત્રતા/અપાત્રતા 
આરોગ્ય પકરવાર કલ્યાણ સવભાગિો અચભપ્રાય ્ળેથી સિણાય કરી પ્રસસધ્િ કરવા્ાાં આવશે જો સિયત સ્ય 
્યાાદા્ાાં સવભાગિો અચભપ્રાય િહીં ્ળે, તો પ્રાથસ્ક કસોટી્ાાં શરતી પ્રવેશ આપવા્ાાં આવશે. 

             

                                                         

          સહી 
                    ( એચ. એસ. ભાયાણી)  

           સેકશિ અસિકારી 
             ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ      


