Gujarat Public Service Commission
List of Eligible Candidates for Interview
(Revised)
Advertisement No. 57/2019-20
વંચાણે લીધી:(1) આયોગની તા:30.04.2021ની અર
યાદી.
(2) આયોગની તા:13.10.2021ની બ
યાદી.

ચકાસણીને પા
મુલાકાતને પા

ઉમેદવારોની
ઉમેદવારોની

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

Obstetrics and Gynaecology િવષયના સહ ા ાપક, સામા ય રા
(Special Recruitment)ની જ યાએ ભરતી કરવા માટે
સંદભમાં આયોગ

ાથિમક કસોટીના આધારે

ચકાસણીને પા કુ લ: 21 ઉમેદવારના

બેઠક નંબરની યાદી આયોગની ઉપર મ-(2) પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી
કુ લ:18 ની યાદી

સેવા,વગ-1

હે રાત માંક: 57/2019-20ના

ારા તા.24/02/2021ના ના રોજ યો યેલ

આયોગની ઉપર મ-(1) પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી અર

સં થાઓ ખાતે

બ

મુલાકાતને પા

િસ ધ કરવામાં આવેલ છે .આરો ય અને પિરવાર ક યાણ િવભાગના તા:-

18/10/2021ના પ અનુસાર સા.શૈ.પ.વગની કુ : 3 જ યાને બદલે 1 જ યા ગણવાની રહે છે . જે
યાને લેતાં, હવે અગાઉ

હેરાતમાં દશાવેલ કુ લ : 7 જ યાને બદલે કુ લ : 5 જ યા માટે ભરતી

િ યા કરવાની રહે છે . આથી, આયોગની તા:13.10.2021ની યાદીથી
બ

મુલાકાતને

પા

ઉમેદવારોની યાદી રદ કરી, નીચે

ુ બ
જ

િસ ધ કરવામાં આવેલ
બ

મુલાકાતને પા

ઉમેદવારોની યાદી િસ ધ કરવામાં આવે છે .
2.

ાથિમક કસોટી તથા અર ઓની ચકાસણીના અંતે

બ

મુલાકાતને પા ઉમેદવારના બેઠક

નંબર:

101000004 101000005 101000006 101000010 101000011
101000012 101000015 101000016 101000017 101000018
101000019 101000020 101000021 101000022 101000023
Total=15
57/2019-20

1|P age

3. નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો આયોગે
પરં ત,ુ

બ

મુલાકાત માટે િનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવે છે ,

હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ

101000013
4.

નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો

બ

મુલાકાત માટે પા થતા નથી.

Total=1
હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરે છે , પરં તુ આયોગે

મુલાકાત માટે િનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ

બ

બ

મુલાકાત માટે પા થતા

નથી.

101000002 101000009 101000014

5.

નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો આયોગે

બ

Total=3

મુલાકાત માટે િનયત કરેલ લાયકી ધોરણ તથા

હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા ન હોઇ

101000001 101000007

થળ: ગાંધીનગર-382010
તારીખ: 25.10.2021

બ

મુલાકાત માટે પા થતા નથી.

Total=3

સંયુ
ગુજરાત

57/2019-20

સિચવ
હેર સેવા આયોગ

2|P age

