
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

લેકચરર સસસિયર સ્કેલ (રીડર)(આય.ુ) (સહંહતા સસધ્ાતં)જાહરેાત ક્ર્ાંક.૧૭/૧૭-૧૮ 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.ુ)(સહંહતા સસધ્ાતં) આયવેુદ 

િેવા વગગ-૧(  જાહરેાત ક્રમાાંક ૧૭/૧૭-૧૮ ) ની કુલ:૦૭ જગ્યાઓ ઉપરની ભરતી માટે  આયોગ 

દ્વારા ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીઓની ચકાિણીને અંતે ઓનલાઇન અરજી ક્રમાાંક  પ્રમાણ ે

રૂબરૂ મલુાકાત માટે અપાત્ર  ઉમેદવારોની સવગત  નીચે દર્ાગવ્યા મજુબની છે :- 

ક્ર્ કન્ફ્ેશિ િબંર િા્ અપાત્રનુ ંકારણ 

1 96480405 RAJAN HASMUKHBHAI 
DUDHAGARA 

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

2 48952318 KARTAVYA KRUSHNAKANTBHAI 
JOSHI 

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

3 49241090 NISHA VINODRAI PARMAR જાહરેાતિી જોગવાઈ મજુબ 

સબસં્ત વર્ષનુ ંિોિ-હિસ્લેયર 
સહટિહફકેટ ્ોકલી આપેલ િથી જેથી 
ઉ્ેદવારી રદ કરેલ છે 

4 59816821 UMANG JAGDISHBHAI DETROJA અરજીપત્રક જરૂરી બીડાણ સાથે 
્ોકલી આપેલ િથી. ઉ્ેદવારી રદ 
કરેલ છે 

5 44280922 GAGANSINGH KARANSINGH 
DHAKOD 

જાહરેાતિી જોગવાઈ મજુબ સિયત 
અનભુવ ્રાવતા િથી 



િોં્:-  અપાત્રઉ્ેદવાર િી યાદી જાહરે કયાષ બાદ આયોગ  દ્વારા કોઇ  પણ ઉ્ેદવારોિા 

અરજીપત્રક /  પ્ર્ાણપત્રો સ્વીકારવા્ા ંઆવશે િહીં. 

  

                 

                                        ( રાજેન્રસસિંહ રાઠોડ) 

              િાયબ સચચવ  

            ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ   

 

  6 78476880 PANKAJ S K PATHAK જાહરેાતિી જોગવાઈ મજુબ સિયત 
અનભુવ ્રાવતા િથી(તા 
૧૩/૦૮/૨૦૧૬ િા પત્રથી સવગતો 
્ગંાવવા છતા રજુ કરેલ િ 
હોવાથી ) 

  7 66022231 AMI VRUJLAL RAJANI જાહરેાતિી જોગવાઈ મજુબ 
સબસં્ત સવર્યિો પરુતો અનભુવ 
્રાવતા િથી 

8 
 

56935866 BIPIN BIHARI SADAN LAL 
KESHARI 

ઓિલાઇિ અરજીપત્રક ્ોકલી 
આપેલ િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ 
છે 

9 64831410 UMAPATI CHANABASAPPA 
BARAGI 

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

10 20184601 SAVITA MALLIKARJUN SAJJAN ઓિલાઇિ અરજીપત્રક ્ોકલી 
આપેલ િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ 
છે 

11 87797694 RAKESH GOVINDRAM KAPOOR  ઓિલાઇિ અરજીપત્રક ્ોકલી 
આપેલ િથી. ઉ્ેદવારી રદ કરેલ 
છે 

12 79434989 IRSHAD LATE FAYAZ AHMED 
HAROON 

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


