
 
ફાઇલ ક્રમાાંક: આરસીટી-૨૦૧૯-૧૬૬૩-આર-૫ આર-૫ શાખા 
 

જા.ક્ર: ૩૧/૨૦૧૯-૨૦, ડેન્ટલ સર્જન, ગુર્રાત આરોગ્ય સેવા, વગજ-૨ ના ઉમેદવારોની 
અરજી ચકાસણીને અંતે રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઉમેદવારોની કારણો સહિતની યાદી 

 

 
Sr.No Roll No Remarks 

1 
101000053 

સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

2 
101000252 

સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર 

3 
101000307 

ન્નયિ સમયગાળાનુાં પફરન્શષ્ટ-૪ ( નોન-ફક્રન્મલેયર પ્રમાણપત્ર ) અપલોડ કરેલ ન હોઇ 
રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર 

4 
101000384 

ન્નયિ સમયગાળાનુાં ( અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ સુધી )  પફરન્શષ્ટ-ગ (EWS અાંગેનુાં 
પ્રમાણપત્ર) અપલોડ કરેલ ન હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

5 
101000561 

ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 

રદ કરેલ છે.  

6 
101000615 

સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ 
ઇસ્યુ થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર   

7 
101000681 

સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

8 
101000702 

સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 

થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

9 101000736 

સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં  રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અપલોડ કરેલ ન હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને 
અપાત્ર 

  
10 101000753 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 

થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

11 101000757 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

12 101000855 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

 
Gujarat Public Service Commission 

Sector-10-A, Near CHH-3 Circle, CHH Road, Gandhinagar – 382010 



13 101000912 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

14 101000934 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

15 101000984 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

16 101001038 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

17 101001143 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

18 101001481 ન્નયિ સમયગાળાનુાં ( અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ સુધી )  પફરન્શષ્ટ-૪ ( નોન-
ફક્રન્મલેયર પ્રમાણપત્ર ) અપલોડ કરેલ ન હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર 

19 101001534 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

20 101001535 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

21 101001540 જન્મ િારીખના આધાર / પુરાવા અથે SSCE સટીફફકેટ અપલોડ કરેલ ન હોઇ રૂબરૂ 
મુલાકાિને અપાત્ર  

22 101001593 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

23 101001596 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

24 101001599 ન્નયિ નમુના મુજબનુાં પફરન્શષ્ટ-ગ (EWS અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર) અપલોડ કરેલ ન હોઇ 
રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર 

25 101001735 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

26 101001781 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

27 101002139 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

28 101002342 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

29 101002562 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

30 101002657 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  



31 101002992 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

32 101002994 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

33 101003109 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

34 101003207 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

35 101003377 ન્નયિ સમયગાળાનુાં પફરન્શષ્ટ-ગ (EWS અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર) અપલોડ કરેલ ન હોઇ રૂબરૂ 
મુલાકાિને અપાત્ર  

36 101003423 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

37 101003537 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

38 101003575 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

39 101003811 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

40 101003876 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

41 101004000 ન્નયિ સમયગાળામાાં (અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ સુધી) ઇન્ટનાશીપ પૂણા કરેલ ન હોઇ 
રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

42 101004249 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

43 101004334 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

44 101004336 ન્નયિ સમયગાળાનુાં પફરન્શષ્ટ-૪ ( નોન-ફક્રન્મલેયર પ્રમાણપત્ર ) અપલોડ કરેલ ન હોઇ 
રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર 

45 101004563 ન્નયિ સમયગાળાનુાં પફરન્શષ્ટ-૪ ( નોન-ફક્રન્મલેયર પ્રમાણપત્ર ) અપલોડ કરેલ ન હોઇ 
રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર 

46 101004676 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

47 101004752 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

48 101004775 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  



49 101004860 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

50 101004898 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

51 101004979 ન્નયિ સમયગાળાનુાં પફરન્શષ્ટ-૪ (નોન ફક્રન્મલેયર પ્રમાણપત્ર) અપલોડ કરેલ ન હોઇ રૂબરૂ 
મુલાકાિને અપાત્ર 

52 101005262 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

53 101005289 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

54 101005333 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  

55 101005440 ન્નયિ સમયગાળાનુાં (અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ સુધી) પફરન્શષ્ટ-૪ (નોન ફક્રન્મલેયર 
પ્રમાણપત્ર ) અપલોડ કરેલ ન હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર 

56 101005489 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

57 101005493 ન્નયિ સમયગાળામાાં (અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ સુધી) ઇન્ટનાશીપ પૂણા કરેલ ન હોઇ 
રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

58 101005503 ન્નયિ સમયગાળાનુાં પફરન્શષ્ટ-ગ (EWS અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર) અપલોડ કરેલ ન હોઇ રૂબરૂ 

મુલાકાિને અપાત્ર  

59 101005788 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

60 101005895 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

61 101005974 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

62 101006010 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

63 101006060 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

64 101006215 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

65 101006226 સ્ટેટ ડેન્ટલ કાઉન્ન્સલનુાં રજીસ્ટર ેશન સટીફફકેટ અરજી કરવાની અાંન્િમ િારીખ બાદ ઇસ્યુ 
થયેલ હોઇ રૂબરૂ મુલાકાિને અપાત્ર  

66 101006373 ન્નયિ સમય મયાાદામાાં જરૂરી પ્રમાણપત્રો ઓનલાઇન અપલોડ કરેલ ન હોવાથી ઉમેદવારી 
રદ કરેલ છે.  



 

નોંધ:- અપાત્ર ઉમેદવારની યાદી જાહેર કયાા બાદ આયોગ દ્વારા કોઇ પણ ઉમેદવારોના અરજીપત્રક / પ્રમાણપત્રો 

સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં. જ ેઉમેદવારો જાહેરાિની જોગવાઇઓ પફરપૂણા કરે છે િેમના પ્રાથન્મક કસોટીમાાં મેળવલે 

ગુણના આધારે રૂબરૂ મુલાકાિ માટે પાત્ર ઉમેદવારોની આખરી યાદી પ્રન્સદ્ધ કરવામાાં આવશે.  

 
 સ્થળ : ગાંધીનગર            --Sd-- 
 તા: 02/02/2021                                           (સન્િન પટવધાન)  

                                           સાંયુક્િ સન્િવ 
         ગુજરાિ જાહેર સેવા આયોગ 

 


