
102/2019-20                                                          1 | P a g e  
 

 

વંચાણે લીધી: (1) આયોગની તા:11.06.2021ની અર  ચકાસણીને પા  ઉમેદવારોની યાદી.  
 

                   (2) આયોગની તા:20.10.2022ની બ  મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદી.  
 
 
 
 

1.  આરો ય અને પિરવાર ક યાણ િવભાગ હ તકની મેિડકલ કોલેજો અને તેને સંલ  સં થાઓ 

ખાતે ખાતે Assistant	Professor,	Community	Medicine,	General	State	Service,	

Class‐1  ની જ યાએ ભરતી કરવા માટેની . .	 102/2019‐20 સંદભ આયોગ ારા  

તા.06.02.2021 ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટીના આધાર ેઉપર મ (1)  પર વંચાણે 

લીધેલ યાદીથી અર  ચકાસણીને પા  કુલ: 99	ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી િસ ધ 

કરવામાં આવેલ હતી. તથા  આ ઉમેદવારોની અર ઓની ચકાસણીને અંતે ઉપર મ (2)  

વંચાણે લીધેલ યાદીથી બ  મુલાકાતને પા  કુલ: 57  ઉમેદવારોના બેઠક નંબરની યાદી 

િસ ધ કરવામાં આવેલ છે.  

2. આયોગની ઉપર મ :(2) પર વંચાણે લીધેલ યાદીમાં, બેઠક માંક: 101000149 ને શરતચૂકથી 

યાદીના ફકરા-4 માં “નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપૂણ કર ે છે, 

પરંતુ આયોગ ે બ  મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ, બ  

મુલાકાત માટે પા  થતા નથી,” ની યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. પરંતુ તેઓ અર  

વીકારવાની છે લી તારીખે િનયત પૂરતો અનુભવ ધરાવતા ન હોઇ, તેઓને અપા  

ઠરાવવામાં આવેલ છે, આથી તેઓ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપૂણ કરતા ન હોઇ, તેઓને 

ફકરા-4 પરના ઉમેદવારોની યાદીમાંથી દૂર કરી, તેઓનો સમાવેશ યાદીના ફકરા-5 માં “નીચે 

દશાવેલ બેઠક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન 

હોઇ, તેમજ હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા  ન હોઇ બ  મુલાકાત માટે પા  થતા 

નથી.” તે યાદીમાં કરવામાં આવે છે. 

3. ઉપર મુજબનો સુધારો કરતાં ઉપર મ :(2) પર વંચાણે લીધેલ યાદીના ફકરા-4 માં કુલ 

ઉમેદવારોની સં યા 32 અને ફકરા- 5 માં કુલ ઉમેદવારોની સં યા 06 થાય છે.  
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4. આયોગની ઉપર મ :(2) પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી િસ ધ કરવામાં આવેલ બ  

મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોની યાદીની અ ય િવગતો યથાવત રહે છે.  

 
 
થળ: ગાંધીનગર-382010   સંયુ  સિચવ 
તારીખ:17.11.2022 ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 
 


