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       વંચાણે લીધી: આયોગની તા:11.06.2021ની અર  ચકાસણીને 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 

તા.06.02.2021 ના રોજ યો યેલ ાથિમક કસોટીના આધાર ેઉપર વંચાણે લીધેલ યાદીથી 

અર  ચકાસણીને પા  કુલ: 99 ઉમેદવારોના બેઠક નંબરની યાદી િસ ધ કરવામાં આવેલ 

હતી. આ ઉમેદવારોની અર ઓની ચકાસણીને અંતે નીચે મુજબ બ  મુલાકાતને પા  

ઉમેદવારોની અંિતમ પિરિ થિત હેર કરવામાં આવે છે.  

2.  ાથિમક કસોટી તથા અર ઓની ચકાસણીના અંતે બ  મુલાકાતને પા  ઉમેદવારોના 

બેઠક નંબર:  

101000004	 101000005	 101000007	 101000010	 101000013	

101000018	 101000021	 101000022	 101000024	 101000028	

101000030	 101000033	 101000036	 101000040	 101000044	

101000048	 101000049	 101000050	 101000051	 101000054	

101000055	 101000056	 101000060	 101000063	 101000071	

101000073	 101000074	 101000076	 101000077	 101000082	

101000085	 101000086	 101000087	 101000089	 101000091	

101000092	 101000099	 101000101	 101000102	 101000104	

101000108	 101000111	 101000112	 101000118	 101000119	
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101000120	 101000121	 101000122	 101000123	 101000129	

101000130	 101000133	 101000135	 101000143	 101000144	

101000146	 101000148	 Total=57	

 
3. નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો આયોગે બ  મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવે છે, 

         પરંતુ, હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કરતા  ન હોઇ બ  મુલાકાત માટે પા  થતા નથી. 

101000037	 101000079	 101000116	 101000127	 Total=4	

	 	

4. નીચે દશાવેલ બેઠક નંબરો હેરાતની જોગવાઇઓ પિરપુણ કર ે છે. પરંત,ુ આયોગે બ  

મુલાકાત માટે િનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધરાવતા ન હોઇ, બ  મુલાકાત માટે પા  થતા 

નથી. 

101000002	 101000009	 101000011	 101000012	 101000014	

101000016	 101000027	 101000031	 101000039	 101000041	

101000042	 101000043	 101000047	 101000057	 101000066	

101000067	 101000068	 101000072	 101000080	 101000081	

101000093	 101000095	 101000097	 101000103	 101000113	

101000117	 101000124	 101000125	 101000131	 101000132	

101000139	 101000140	 101000149	 Total=33	

 

5. 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. 

101000029	 101000062	 101000064	 101000138	 101000142	

Total=5	

 

 
થળ: ગાંધીનગર-382010   સંયુ  સિચવ 
તારીખ:20.10.2022 ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 


