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વંચાણે લીધી: (1)આયોગની તા:31.12.2020ની અર� ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી.  
 

                                                          (2)આયોગની તા:18.08.2021ની �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી. 
 
1. આરોગ્ય અને પિરવાર કલ્યાણ િવભાગ હસ્તકની મેિડકલ કોલજેો અને તેને સંલગ્� સંસ્થાઓ ખાત ે

ફામા�કોલો� િવષયના પ્રા�ાપક, સામાન્ય રા� સેવા, વગ�-1ની જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે 

�હેરાત ક્રમાંક: 38/2019-90ના સંદભ�માં આયોગ �ારા તા.16/02/2020ના રોજ યો�યેલ 

પ્રાથિમક કસોટીના આધાર ેઆયોગની ઉપર ક્રમ:(૧) પર વંચાણે લીધેલ યાદીથી અર� ચકાસણીને 

પાત્ર કુલ: 16 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ હતી તથા ક્રમ:(૨) પર 

વંચાણે લીધેલ યાદીથી �બ� મુલાકાતને પાત્ર કુલ: 12 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરોની યાદી 

પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. સરકારશ્રીએ તા:07.09.2021ના પત્રથી, ભરતી માટે કેટેગરી પ્રમાણે 

�હેર કરવામાં આવેલ સીધી ભરતી માટેની કુલ 05 જગ્યાને બદલે િબન  અનામત કેટેગરીની માત્ર 

01 જગ્યા માટે સીધી ભરતી કરવા જણાવેલ છે. ઉ� હકીકત,ે આયોગની તા:18.08.2021ની 

યાદીથી �હેર કરવામાં �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદીમાં સુધારો કરી, આયોગના 

તા:14.10.86ના કચેરી હુકમથી િનયત થયેલ નોમ્સ� મુજબ 01 જગ્યા સામે 06 ઉમેદવારોને �બ� 

મુલાકાત માટે પાત્ર ગણવાના થાય છે.  આથી,  આયોગની તા:31.12.2020ની યાદીથી પ્રિસધ્ધ 

કરવામાં આવેલ અર� ચકાસણીને પાત્ર કુલ: 16  ઉમેદવારોની યાદી પૈકી , મેરીટ પ્રમાણે નીચે 

મુજબ �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની અંિતમ પિરિસ્થિત �હેર કરવામાં આવે છે.  

2. પ્રાથિમક કસોટી તથા અર�ઓની ચકાસણીના અંતે �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોના બેઠક 

નંબર: 

101000002 101000003 101000016 101000019 101000022 

101000023 Total=6 
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3. નીચે દશા�વેલ બેઠક નંબરો �હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ� કર ેછે, પરંતુ આયોગ ે�બ� મુલાકાત 

માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ �બ� મુલાકાત   માટે પાત્ર થતા નથી. 

101000001 101000004 101000006 101000008 101000011 

101000013 101000015 101000024 101000026 101000027 

Total=10 
 
4.  આયોગની તા:18.08.2021ની યાદીથી �હેર કરવામાં �બ� મુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારોની    

 યાદીની અન્ય િવગતો યથાવત રહેશે.  

 
 

સ્થળ: ગાંધીનગર-382010   સંયુ� સિચવ 
તારીખ: 13.09.2021 ગજુરાત �હેર સેવા આયોગ 
 


