
 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 ફ યોલો  ઇ ડુ ગ બાયોકમે ના એસોિસએટ ોફસર / ર ડર, વગ-૧ ( . . ૬૦/૨૦૧૮-૧૯) 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-૦૩/૧૧/૨૦૧૮ના 

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 તા / ઉમેદવાર  રદ કયા ુ ંકારણ 

1 
32317186 

BHARATKUMAR 

NAGARBHAI VADHREKIYA 

અર પ ક અને જ ર  દ તાવેજો મોકલી આપેલ 

નથી. ઉમેદવાર  રદ કરલ છે. 

2 
50881729 

SUNIL DASHRATHBHAI 

SATHWARA 

હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત કારનો રુતો 

અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

3 
95769944 

VIPIN KUMAR OM PRAKASH 

SHARMA SHARMA 

હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત શૈ ણક લાયકાત 

અને િનયત કારનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

4 
57973107 

DIGISHABEN DILIPKUMAR 

PATEL 

હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત શૈ ણક લાયકાત 

અને િનયત કારનો અ ભુવ ધરાવતા નથી. 

5 
92601428 

HARDIKKUMAR TARUNBHAI 

PARIKH 

હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત કારનો અ ભુવ 

ધરાવતા નથી. 

6 
52271432 PARTH RAJUBHAI NAYAK 

હરાતની જોગવાઈ જુબ િનયત કારનો રુતો 

અ ભુવ 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 )   

                          સેકશન અિધકાર  

              જુરાત હર સેવા આયોગ   

તાર ખ-૦૧/૦૩/૨૦૧૯ 


