
119/2018-19                                                          1 | P a g e  
 

વંચાણે લીધી: (1) આયોગની તા:17.12.2019ની અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી.  
 

                   (2) આયોગની તા:09.11.2020ની �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી.  
 
 
 
 

1.  રા� સરકાર હસ્તકની મેડીકલ કોલજે અને તેને સંલગ્� તબીબી સંસ્થાઓમાં ફામા�કોલો� 

િવષયના �ટુર,વગ�-2ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે �હેરાત ક્રમાંક: 119/2018-19 ના 

સંદભ�માં  આયોગ �ારા તા.01.09.2019ના રોજ યો�યેલ પ્રાથિમક કસોટીના આધાર ે

આયોગની ઉપર ક્રમ :(2) પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી �બ� મુલાકાતને પાત્ર કુલ: 20 ઉમેદવારોના 

બેઠક નંબરોની યાદી પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી. 

2. નામદાર ગજુરાત  હાઇકોટ�માં પડતર SCA No.1035/2007ના આખરી ચુકાદાને આિધન, 

આયોગે બેઠક ક્રમાંક:101000040 ને સરકારી કમ�ચારી તરીકે ઉપલી વય મયા�દાનો લાભ આપી 

પાત્ર ગણવા િનણ�ય કરલે છે. ઉ� ઉમેદવારનો િબન અનામત (કોમન) કેટેગરીની 01 જગ્યા સામે 

નોમ્સ� મુજબ �બ� મુલાકાત માટે જ�રી 06 ઉમેદવારો માટે  િનયત થતા  લાયકી ધોરણમાં 

સમાવેશ થતો હોવાથી, �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર ગણી, “આયોગે �બ� મુલાકાત માટે િનયત 

કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવે છે, પરંતુ, �હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપૂણ� કરતા ન હોઇ �બ� 

મુલાકાત માટે પાત્ર થતા નથી” ની યાદીમાંથી રદ કરી, �બ� મુલાકાતને પાત્ર  ઉમેદવારોની 

યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે.  

3.  ઉ� ઉમેદવારને �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર ગણતાં, િબન અનામત (કોમન) કેટેગરીની 01 જગ્યા 

સામે નોમ્સ� મુજબ �બ� મુલાકાત માટે જ�રી 06 ઉમેદવારો માટે  િનયત થતા  લાયકી ધોરણમાં 

બેઠક ક્રમાંક:101000091નો સમાવેશ થતો ન હોવાથી, �બ� મુલાકાત માટે અપાત્ર ગણી, 

“�હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપૂણ� કર ેછે પરંત,ુ આયોગે �બ� મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી 

ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ,   �બ� મુલાકાત માટે પાત્ર થતા નથી”ની યાદીમાં સમાવેશ કરવામાં 

આવે છે. તથા આ યાદીમાં સમાિવ� ઉમેદવારોની સંખ્યા 06 થાય છે. 
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4. આયોગની ઉપર ક્રમ :(2) પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ �બ� મુલાકાતને 

પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીની અન્ય િવગતો યથાવત રહે છે.  

  

 
સ્થળ: ગાંધીનગર-382010   સંયુ� સિચવ 
તારીખ: 05.02.2021 ગજુરાત �હેર સેવા આયોગ 
 


