
 જુરાત હર સેવા આયોગ 
સે ટર-૧૦/એ, “છ”-રોડ, “છ-૩” સકલ પાસે, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

Phone No. (079)23258980   Website: https://gpsc.gujarat.gov.in/   

અપા   ઉમેદવારોની યાદ  

આયોગ ારા િસ ધ થયેલ આરો ય અને પ રવાર ક યાણ િવભાગ હઠળ સરકાર  હોિમયોપેથી કોલેજોમાં 

હોિમયોપેિથક મટ ર યા મેડ કાના એસોિસએટ ોફસર / ર ડર, વગ-૧ ( . . ૫૬/૨૦૧૮-૧૯) ની ુલ:૦૧ જ યા પર ભરતી 

કરવા માટ તાર ખ-૧૫/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ હરાત િસ ધ કરવામાં આવી છે.  

સદર ુ જ યા માટ આયોગની કચેર ની તાર ખ-૦૩/૧૧/૨૦૧૮ની અગ યની હરાત તથા તાર ખ-૦૨/૧૧/૨૦૧૮ના 

પ થી ઉમેદવારો પાસેથી ક ફમ થયેલ અર પ ક અને જ ર  દ તાવેજો તાર ખ-૨૦/૧૧/૨૦૧૮ ધુીમા ંઆયોગની કચેર ને 

મળ  ય તે ર તે મોકલી આપવા જણાવેલ.  

સદર ુ જ યાની ભરતી માટ આયોગ ારા ઓનલાઇન ક ફમ થયેલ અર પ કોની ચકાસણીને તે ાથિમક કસોટ  

માટ અપા  ઉમેદવારોની િવગત નીચે દશા યા જુબની છે :- 

મ ક ફમશન 

નબંર 

નામ અપા ુ ંકારણ 

1 27219190 BHARATKUMAR 

NAGARBHAI VADHREKIYA 

અર પ ક અને જ ર  દ તાવેજો મોકલી આપેલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ કરલ છે. 

2 57781686 NEHA ISHWARBHAI PATEL હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત શૈ ણક લાયકાત 

ધરાવતા નથી. 

3 95832036 SANGITABEN KANTIBHAI 

PATEL 

અર પ ક અને જ ર  દ તાવેજો મોકલી આપેલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ કરલ છે. 

4 95388166 CHINTAN VIRENDRA MEHTA હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત શૈ ણક લાયકાત 

ધરાવતા નથી. 

5 40843982 SAMIR ABDULGAFFAR 

MEMON 

હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત શૈ ણક લાયકાત 

ધરાવતા નથી. 

6 71999488 JAGRUTI VISHAL PATEL હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત કારનો અ ભુવ 

ધરાવતા નથી. 

7 68077423 TUSHAR KISHORBHAI JOSHI હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત અ ભુવ ધરાવતા 

નથી. 

8 69774989 MAMTA VINIT TAPAS હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત શૈ ણક લાયકાત 

ધરાવતા નથી. 



 

ન ધ :- અપા  ઉમેદવારોની યાદ  હર કયા બાદ આયોગ ારા કોઇ પણ ઉમેદવારોના અર પ ક / માણપ ો 

વીકારવામાં આવશે નહ . 

  

 સહ /- 

                 ( ક. બી. ગાધંી )   

                     ઈ ચા  સેકશન અિધકાર  

              જુરાત હર સેવા આયોગ   

તાર ખ-૨૮/૦૨/૨૦૧૯ 


