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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 પ્રસિધ્ધ થયેલ આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ સવભાગ હઠેળ સરર્ારી હોમમયોપેથી ર્ોલેજોમાાં 

હોમમયોપેમથર્ ઓગેનોન ઓફ મેડડસીનના પ્રોફેસર, વગક-૧ (જા.ક્ર. ૪૮/૨૦૧૮-૧૯) ની કુલ:૦૧ જગ્યા પર ભરતી કરવા માટે 

તારીખ-૧૫/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ જાહરેાત પ્રસિધ્ધ કરવામાાં આવી છે.  

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

ઉમેદવારો પાિથેી કન્ફમમ થયેલ અરજીપત્રક અન ેજરૂરી દસ્તાવેજો તારીખ-૦૮/૧૦/૨૦૧૮ સધુીમાાં આયોગની કચેરીને 

મળી જાય, તે રીતે મોકલી આપવા જણાવેલ.  

િદરહ ુજગ્યાની ભરતી માટે ઉમેદવારો દ્વારા મોકલી આપવામાાં આવલે ઓનલાઇન કન્ફમમ થયેલ અરજીપત્રકો તથા 

પ્રમાણપત્રોની ચકાિણીને અંતે પ્રાથસમક કિોટી માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની સવગત નીચે દર્ામવ્યા મજુબની છે. 

ક્રમ ર્ન્ફમેશન 
નાંબર 

નામ અપાત્રતા / ઉમેદવારી રદ ર્યાકન ુાં ર્ારણ 

1 42111973 
PRITESHKUMAR UDAYSINH 

SOLANKI 

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ મનયત પ્રર્ારનો અ નભુવ 
ધરાવતા નથી. 

2 12854737 
NIRAV RAJNIKANT 

RUGHANI  

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

3 18914259 
SUNIL DASHRATHBHAI 

SATHWARA  

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

4 37342348 
PRIYANKA JAGATKUMAR 

SHROFF  

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ મનયત પ્રર્ારનો અ નભુવ 
ધરાવતા નથી. 

5 22951955 
ANOOP BHANWARLAL 

DALAL 

બારર્ોડવાળાં અરજીપત્રર્ મોર્લી આપેલ નથી. તથા 
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ મનયત મવષયમાાં શૈક્ષણણર્ 
લાયર્ાત/અનભુવ ધરાવતા નથી. 

6 

 

32033102 
KETANKUMAR 

UDESINGBHAI GADHAVI  

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

7 24764743 DHRUPAD MOTIBHAI VARIA  
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ મનયત પ્રર્ારનો પરૂતો 

અ નભુવ ધરાવતા નથી. 

8 87908511 
MEHUL CHANDRAKANT 

TRIVEDI  

જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ મનયત પ્રર્ારનો અ નભુવ 
ધરાવતા નથી. 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
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9 19289169 RUCHA DHRUPAD VARIA  
જાહરેાતની જોગવાઈ મજુબ મનયત પ્રર્ારનો પરૂતો 

અ નભુવ ધરાવતા નથી. 

10 54646547 D N J N MISHRA MISHRA  
અરજીપત્રર્ અને જરૂરી પ્રમાણપત્રો મોર્લી આપેલ ન 

હોઈ, ઉમેદવારી રદ્દ. 

11 80680669 
VAIDEHI NARENDRAKUMAR 

PARIKH  

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

 
નોંધ :- અપાત્ર ઉમેદવારોની યાદી જાહરે કયામ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇ પણ ઉમેદવારોના અરજીપત્રક / પ્રમાણપત્રો 
સ્વીકારવામાાં આવર્ે નહીં. 
 

       Sd/-  
                ( કે. બી. ગાાંધી )   

                        I/C િેકર્ન અસધકારી 
              ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ   

તારીખ-૦૭/૦૩/૨૦૧૯ 


