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ગજ
લેકચરર સસસિયર સ્કેલ (રીડર)(આય.ુ ) (કાયચચકકત્સા)જાહેરાત ક્ર્ાાંક.૩૦/૧૭-૧૮્ાાં અપાત્ર
ઉ્ેદવારોિી યાદી
આયોગ દ્વારા પ્રસિધ્ધ થયેલ આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ સવભાગ હેઠળ િરકારી આયુવેદ
કોલેજોમાાં સવસવધ સવષયના લેકચરર સિસનયર સ્કેલ (રીડર)(આયુ.)(કાયચચકકત્સા) આયુવેદ
િેવા વગગ-૧ (જાહેરાત ક્રમાાંક ૩૦/૧૭-૧૮) ની કુલ:૦૪ જગ્યાઓ ઉપરની ભરતી માટે આયોગ
દ્વારા ઓનલાઇન કન્ફમગ થયેલ અરજીઓની ચકાિણીને અંતે ઓનલાઇન અરજી ક્રમાાંક પ્રમાણે
અપાત્ર

ઉમેદવારોની યાદી તા.૧૯-૦૪-૨૦૧૭ના રોજ પ્રસિધ્ધ કરે લ હતી. જેમાાં Dr.Sejal

Harshit Shah, conformation No.37602810 િી પાત્રતા/અપાત્રતા આરોગ્ય અિે પકરવાર
કલ્યાણ સવભાગિો અચભપ્રાય ્ળ્યા બાદ સિણણય કરી પ્રસસધ્ધ કરવા્ાાં આવશે તે્ દશાણ વેલ
છે . નીચે દર્ાગવ્યા મુજબની સવગતે આરોગ્ય અિે પકરવાર કલ્યાણ સવભાગિા અચભપ્રાયને
આધીન તેઓ અપાત્ર જાહેર થાય છે જેથી તેઓ પ્રાથસ્ક કસોટી્ાાં પ્રવેશ િે પાત્ર બિતા
િથી:િોંધ:
૧

ુ બ ૪.૧ વર્ણિા
તા.૧૬-૦૭-૨૦૦૩ થી તા.૦૭-૦૪-૨૦૦૮િા સ્યગાળાિા અરજી મજ
ુ વ્ાાં અધ્યાપિિા સવર્યિો ઉલ્લેખ િથી. આ્, ભરતી સિય્,
તા.૨૧-૦૭-૨૦૦૮િા અનભ
ુ બ સિયત સવર્યિા ્ાાંગેલ અનભ
ુ વિે સસ
ુ ગ
ુ વ ્ાન્ય ગણવા
મજ
ાં ત િ હોવાથી આ અનભ
પાત્ર િથી

૨

ઉમેદવારે
રદવિ)

રજુ કરે લ તા.૧૦/૯/૨૦૦૮ થી તા.૧૯/૬/૨૦૦૯ના િમયના (૦૯ માિ ૧૦
તા.૨૪/૪/૨૦૧૭ના રોજના અનુભવના પ્રમાણપત્રમાાં “ સ્વસ્થ વ ૃત્ત “ સવષયમાાં

કરે લ અધ્યાપનનો અનુભવ

ભરતી સનયમ મુજબ કાયચચરકત્િા સવષયની જાહેરાત ક્રમાાંક

૩૦/૨૦૧૭-૧૮ માટે માન્ય ગણાર્ે નહીં.
૩

ઉમેદવારે અરજીમાાં તા.૨૩/૬/૨૦૧૧ થી તા.૨૪/૫/૨૦૧૨ િમયના વ્યાખ્યાતા તરીકેનો
અનુભવનો (૧૧ માિ ૨ રદવિ ) વષગ) ઉલ્લેખ અખાંડાનાંદ આયુવેરદક કોલેજ, અમદાવાદ
ખાતે દર્ાગવેલ છે પણ આ અંગેન ુ ાં કોઇ પ્રમાણપત્ર અરજી િાથે િામેલ કરે લ નથી. આમ આ
અનુભવ માન્ય ગણવાપાત્ર નથી.
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૪

ઉમેદવારે અરજીમાાં તા.૨૫/૫/૨૦૧૨ થી તા.૨૨/૫/૨૦૧૭ (૫ વષગ )નો રરિચગ ઓરફિર
તરીકેનો અનુભવ દર્ાગવ્યો છે . તે અનુિધ
ાં ાને તા.૧/૬/૨૦૧૭ના રોજનુ ાં

અનુભવનુ ાં

પ્રમાણપત્ર પણ ચબડેલ છે . પણ નીચેની હકીકત જોતાાં રરિચગ ઓરફિરનો માત્ર ૪.૧ વષગનો
જ અનુભવ માન્ય ગણવાપાત્ર છે .
(૪.૧) આરોગ્ય સવભાગે આધારો િાથે સ્પષ્ટતા કયાગ મુજબ તા.૨૩/૫/૨૦૧૨ના
કાયાગલય આદે ર્થી તેમની બદલી િાંર્ોધન અસધકારીની જગ્યાએ કરે લ પણ વહીવટી
કારણોિર તેઓ આ િાંર્ોધન અસધકારીની જગ્યા પર તાત્કાચલક નરહ પણ છે ક
તા.૧૦/૪/૨૦૧૩ના રોજ હાજર થયેલ છે અથાગત આ િમયગાળાનો ( તા.૨૫/૫/૨૦૧૨
થી તા.૯/૪/૨૦૧૩ સુધી = ૧૦ માિ ,૧૫ રદવિ) તેમનો અનુભવ સ્વસ્થવ ૃત્ત સવષયના
ડેપ્યુટેડ લેક્ચરર (મેરડકલ ઓરફિર) તરીકેનો જ ગણાય. આ ૧૦ માિ અને ૧૫ રદવિનો
રરિચગ ઓરફિરનો માન્ય અનુભવ ગણવાપાત્ર નથી.
(૪.૨)

ઉમેદવારે રજુ કરે લ તા.૧/૬/૨૦૧૭ના રોજના અનુભવના પ્રમાણપત્રમાાં

દર્ાગ વ્યા મુજબ તા.૧૦/૪/૨૦૧૩ થી તા.૨૨/૫/૨૦૧૭ (૪ વષગ -૧ માિ -૨૧ રદવિ)નો
રરિચગ ઓરફિરનો અનુભવ માન્ય અનુભવ ગણવાપાત્ર

થાય પણ ભરતી સનયમ મુજબ

સનયત કરે લ ૫ વષગનો થતો નથી.


ુ બ સિયત સ્યિો શૈક્ષચણક અથવા કરસચણિો
ઉપરોક્ત સવગતે તેઓ ભરતી-સિય્ મજ
ુ વ ધરાવતા િ હોવાથી અપાત્ર જાહેર કરવા્ાાં આવે છે .
અનભ



અપાત્રિી યાદી જાહેર કયાણ બાદ આયોગ દ્વારા કોઇ

પણ ઉ્ેદવારોિા અરજીપત્રક /

પ્ર્ાણપત્રો સ્વીકારવા્ાાં આવશે િહીં.
સહી
(એચ. એસ. ભાયાણી)
સેકશિ અસધકારી
ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
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