ગુજરશત જાહેર િેર્વશ આયોર્
ુ ેદ કોલેજોમાાં વર્વવર્વધ વર્વષયના લેક્ચરર સિસિયર સ્કેલ ( રીડર ) આયુર્વેદ ર્વર્ગ-૧
સરકારી આયર્વ
ુ રાત આયર્વ
ુ ેદ સેર્વા ) ની િીચે દર્શગ ર્વેલ કુલ:૬૫ જગ્યશઓ પર ઉમેદર્વશરો પિંદ કરર્વશ મશટે
( ગજ
જા. ક્ર. ૧૭ / ૨૦૧૭-૧૮ થી ૩૦ /૨૦૧૭-૧૮ મશટે Online અરજીઓ તશ: ૧૫-૦૫-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦
કલશકથી તશ: ૩૧-૦૫-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલશક સુધી મંર્શર્વર્વશમશં આર્વે છે . આ જાહેરશતિી અન્ય સર્વર્તો
આયોર્િશ િોટીિ બોડગ અથર્વશ આયોર્િી ર્વેબ િશઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોર્વશ સર્વિંતી છે .
જાહેરશતિી િંપ ૂર્ગ સર્વર્તો આયોર્િી ર્વેબિશઇટ પર ર્વંચશર્ે લઇિે જ ઉમેદર્વશરે Online અરજી કરર્વશિી
રહેર્ે.
જાહેરશત ક્રમશંક

પ્રશથસમક

કિોટીિી

પ્રશથસમક

કિોટીિશ

રૂબરૂ

મુલશકશતિો

સ ૂચચત તશરીખ

પરરર્શમિો િંભસર્વત મશિ

િંભસર્વત મશિ

૨૧, ૨૪ અિે ૨૮ / ૨૦૧૭-૧૮

૩૦-૦૭-૨૦૧૭

ઓકટોબર-૨૦૧૭

િર્વેમ્બર-૨૦૧૭

૨૨, ૨૩ અિે ૨૭ / ૨૦૧૭-૧૮

૨૦-૦૮-૨૦૧૭

િર્વેમ્બર-૨૦૧૭

રડિેમ્બર-૨૦૧૭

૧૮, ૧૯, ૨૦ અિે ૨૫ /૨૦૧૭-૧૮ ૧૦-૦૯-૨૦૧૭

િર્વેમ્બર-૨૦૧૭

રડિેમ્બર-૨૦૧૭

૧૭, ૨૬, ૨૯ અિે ૩૦ /૨૦૧૭-૧૮ ૦૮-૧૦-૨૦૧૭

રડિેમ્બર-૨૦૧૭

જાન્યુઆરી-૨૦૧૮

જાહેરાત

વર્વષયનુાં નામ

ક્રમાાંક

૧

૨

કુ લ

કક્ષાર્વાર જગ્યાઓ

જગ્યાઓ

કક્ષાર્વાર જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ
માટે અનામત જગ્યાઓ

૩

૪
સામાન્ય

૫

અનુ.

અનુ.

સા. શૈ.

જાવત

જનજાવત

પ. ર્વર્ગ

સામાન્ય

અનુ.

અનુ.

સા. શૈ.

જાવત

જનજાવત

પ. ર્વર્ગ

૧૭

િંરહતશ સિદ્શંત

૦૭

૦૫

૦૦

૦૧

૦૧

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૧૮

રચિશ ર્રીર

૦૭

૦૫

૦૦

૦૧

૦૧

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૧૯

રક્રયશ ર્રીર

૦૭

૦૫

૦૦

૦૧

૦૧

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૨૦

પંચકમગ

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૨૧

દ્રવ્યગુર્

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૨૨

રિર્શસ્ત્ર

ભૈષજ્ય

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

રોર્ સિદશિ અિે સર્વકૃસિ

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

અિે

કલ્પિશ
૨૩

સિદશિ
૨૪

સ્ર્વસ્થવ ૃિ

૧

૨

૨૫

અર્દતંત્ર

અિે

૩

સર્વધી

૪

૫

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

ર્વૈધયક
૨૬

પ્રસ ૂતી અિે સ્ત્રી રોર્

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૨૭

ર્શલક્ય તંત્ર

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૨૮

ર્લ્ય તંત્ર

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૨૯

કૌમશર ભત્ૃ ય

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૩૦

કશય ચચરકત્િશ

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

કુલ

૬૫

૪૮

૦૦

૦૩

૧૪

૧૭

૦૦

૦૦

૦૦

િોંધ:
(૧) ઉપર દર્શગર્વેલ કુલ ૬૫ જગ્યશઓ પૈકી ૦૧ જગ્યશ ર્શરીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદર્વશરો મશટે અિશમત
છે . OL (One Leg) પ્રકશરિી ર્શરીરરક અર્કતતશ ધરશર્વતશ ઉમેદર્વશરો અરજી કરી ર્કર્ે. આ
સિર્વશયિી અન્ય પ્રકશરિી અર્ક્તતશ ધરશર્વતશ ઉમેદર્વશરો િંબસં ધત જાહેરશત મશટે અરજી કરર્વશિે પશત્ર
િથી.
(૨) અિશમત કક્ષશિશ ઉમેદર્વશરો ચબિ અિશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરી ર્કર્ે અિે તેઓિે
ચબિઅિશમત ઉમેદર્વશરો મશટે િશં ધોરર્ો લશગુ પડર્ે.
(3) મરહલશઓ મશટે િી અિશમત જગ્યશ મશટે જો મરહલશ ઉમેદર્વશર ઉપલબ્ધ િ થશય તો તે જગ્યશ તે
કક્ષશિશ પુરુષ ઉમેદર્વશરોિે ફશળર્વી ર્કશર્ે.
(૪) ચબિ અિશમત કેટેર્રીિી જગ્યશઓ અિે તે પૈકી મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટે િી અિશમત જગ્યશઓ
તથશ િશ.ર્ૈ.પ.ર્વર્ગ., અનુસચુ ચત જાસત અિે અનુ. જિજાસતિી કુલ અિશમત જગ્યશઓ અિે તે પૈકી
મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટેિી અિશમત જગ્યશઓ પર પિંદર્ી જે તે કેટેર્રીિશ ઉમેદર્વશરો તથશ તે પૈકી
મરહલશ ઉમેદર્વશરોએ પિંદર્ીિી પ્રરક્રયશ દરસમયશિ પ્રશપ્ત કરે લ ગુર્ અિે આયોર્ે િંબસં ધત િેર્વશિી
કશયગક્ષમતશ જાળર્વી રશખર્વશ સિયત કરે લ લશયકી ધોરર્ ધ્યશિે લઇ કરર્વશમશં આર્વર્ે.
(૫) ઉમેદર્વશરોએ જાહેરશત ક્રમશંક અિે જગ્યશનુ ં િશમ સ્પષ્ટ રીતે ર્વશંચીિે ઓિલશઇિ અરજી
કરર્વી, ઓિલશઇિ અરજી કરતી ર્વખતે તમશમ સર્વર્તો અરજીપત્રકમશં ભયશગ બશદ, તે સર્વર્તોિી
ખશતરી કરીિે ત્યશર પછી જ અરજી કન્ફમગ કરર્વશિી રહેર્ે.
(૬) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકિી સર્વર્તો કે તેમશં ઉમેદર્વશરે આપેલ મશરહતીમશં ક્ષસત કે ચ ૂક
બશબતે સુધશરો કરર્વશિી રજુઆત / સર્વિંતી ગ્રશહ્ય રશખર્વશમશં આર્વર્ે િહીં.
(૭) એક કરતશ ર્વધશરે િંખ્યશમશં અરજી કયશગ િશ રકસ્િશમશં છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ
મશન્ય રશખર્વશમશં આર્વર્ે. ચબિ અિશમત ર્વર્ગિશ ઉમેદર્વશરો મશટે છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી િશથેન ુ ં

અરજીપત્રક મશન્ય રશખર્વશમશં આર્વર્ે.
(૮) ઉમેદર્વશરોએ રૂબરૂ મુલશકશતિે પશત્ર થયશિશ રકસ્િશમશં રજુ કરર્વશિશ થતશં પ્રમશર્પત્રો ( િશમશન્ય
સ ૂચિશઓમશં આપેલ ક્રમમશં ) તૈયશર રશખર્વશિશ રહેર્ે.
ુ ર્વ:
શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનભ

Possess a Post-graduate qualification as specified in the annexure I against
each post obtained from any of the Universities established or incorporated by or
under the Central or a State Act in India; or any other Educational institution
recognized as such by the Government or declared to be deemed as University under
section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or any other equivalent
qualification determined by the Central Council Of Indian Medicine, and experience
as prescribed in column (iv) of Annexure I:
Provided that if the candidate possessing post graduate degree in concerned
subject is not available, a candidate who possesses a post graduate degree in allied
subject shown against the concerned subject in the Annexure II or as recognized by
the Central Council of Indian Medicine shall be considered for the direct selection:
Provided further that the research experience of regular Ph. D. holder shall
be considered equivalent to one year of teaching experience.

 EXPLANATION:“Teaching Experience” means teaching experience in recognized
Ayurvedic Colleges affiliated to the university established by law in India.



ગુજરશત મુલ્કી િેર્વશ ર્વર્ીકરર્ અિે ભરતી (િશમશન્ય) સિયમો ૧૯૬૭મશં દર્શગર્વેલ કોમ્પ્યુટર
એપ્લીકેર્િનુ ં પશયશનું જ્ઞશિ ધરશર્વતશ હોર્વશ જોઈર્ે.



િંસ્કૃત અિે ગુજરશતી અથર્વશ રહન્દી અથર્વશ તે બંિેન ુ ં પુરતુ જ્ઞશિ ધરશર્વતો હોર્વો જોઇર્ે.



પર્ાર : રૂ. ૧૫૬૦૦ – ૩૯૧૦૦/- ( ગ્રેડ પે રૂ. ૬,૬૦૦)

 ઉંમર : ૪૨ ર્વષગથી ર્વધુ ઉમરિો હોર્વો જોઇર્ે િહીં. ઉંમર અરજી સ્ર્વીકશરર્વશિી છે લ્લી તશરીખિશ
રોજ ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે.
૧

ગુજરશત િરકશરિશ કમગચશરીઓ: (૧) જાહેરશતમશં લશયકશત તરીકે અનુભર્વ મશંર્ેલ હોય તો
ગુજરશત

મુલકી

ર્વર્ીકરર્

િેર્વશ

અિે ઉપલી ર્વયમયશગદશ લશગુ પડર્ે િહીં. (૨) જાહેરશતમશં
ભરતી અનુભર્વિે લશયકશત તરીકે મશંર્ેલ િ હોય પરં ત ુ ઇજિેરી,

અિે

(િશમશન્ય) સિયમો, ૧૯૬૭ િી તબીબી, ખેતી સર્વષયક, પશુ ચચરકત્િશિી પદર્વી કે રડપ્લોમશિી
જોર્ર્વશઇ

મુજબ

ગુજરશત જગ્યશ પર સિમણકં ૂ પશમેલ કમગચશરીિે જાહેરશતમશંિી આર્વી

િરકશરિી

િોકરીમશં

કશયમી લશયકશત ર્વશળી જગ્યશ (Any such post ) મશટે ઉપલી ર્વય-

ધોરર્ે અથર્વશ હંર્શમી ધોરર્ે મયશગ દશ લશગુ પડર્ે િહીં. (૩) જાહેરશતમશં દર્શગ ર્વેલ જગ્યશ મશટે
િળંર્ છ મશિ સુધી કશમર્ીરી અનુભર્વ એક લશયકશત તરીકે મશંર્ેલ િ હોય ત્યશરે જે
બજાર્વતશ હોય અિે તેઓિી િંર્વર્
ં ગમશંથી બઢતી મળર્વશપશત્ર હોય તેમશં ફરજ બજાર્વતશ
પ્રથમ

સિમણકં ૂ

જાહેરશતમશં કમગચશરીિે, તેઓએ બજાર્વેલ િેર્વશિશ િમય અથર્વશ તો ર્વધુમશં

દર્શગર્વેલ ર્વય મયશગદશિી અંદર ર્વધુ પશંચ ર્વષગિી છુટછશટ તે બે પૈકી જે ઓછું હોય તે મળર્ે.
થયેલ હોય.
( એચ. કે. ઠશકર )
િંયકુ ત િચચર્વ
ગુજરશત જાહેર િેર્વશ આયોર્

ANNEXURE I

N
O
(i)
1

SUBJECT
(ii)
SAMHITA

EDUCATION/Q
UALIFICATION
(iii)
M. D.
(SAMHITA)

2

RACHNA
SHARIR

M. D.
(RACHNA
SHARIR)

3

KRIYA
SHARIR

M. D.
(KRIYA SHARIR)

4

DRAVYAGUN

M. D.
(DRAVYAGUN)

5

RASA
SHASHTRA
AND
BHAISHAJYA
KALPANA

M. D.
(RASA
SHASHTRA
AND
BHAISHAJYA
KALPANA)

6

ROGNIDAN
AND VIKRIT
VIGYAN

M. D.
(ROGNIDAN
AND VIKRIT
VIGYAN)

7

SWASTHAVRIT
TA

M. D.
(SWASTHA
VRITTA)

8

AGADTANTRA
AND VIDHI
AYURVED

M. D.
(AGADTANTRA
AND VIDHI
AYURVED)

EXPERIENCE
(IV)
At least five years teaching experience in Samhita or At
least five years research experience in regular service
in Research Councils of Central Government or State
Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Rachna sharir
or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Kriya sharir
or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Dravyagun or
At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Rasa Shashtra
and Bhaishajya Kalpana or At least five years research
experience in regular service in Research Councils of
Central Government or State Government or Union
territory or University or National Institutions with
minimum three papers published in a recognized
journal.
At least five years teaching experience in Rognidan and
Vikrit Vigyan or At least five years research experience
in regular service in Research Councils of Central
Government or State Government or Union territory
or University or National Institutions with minimum
three papers published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Swasthavritta
or or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Agad Tantra
and Vidhi Ayurved or At least five years research
experience in regular service in Research Councils of
Central Government or State Government or Union
territory or University or National Institutions with
minimum three papers published in a recognized
journal.

(i)
9

(ii)
PRASUTI AND
STRIROGA

(iii)
M. D. / M. S.
(PRASHUTI
AND
STRIROGA)

10

KUMAR
BHRITYA

M. D.
(KUMAR
BHARITYA)

11

KAYA
CHIKITSA

M. D.
(KAYA
CHIKITSA)

12

SHALYA
TANTRA

M. D. / M. S.
(SHALYA
TANTRA)

13

SHALAKYA
TANTRA

M. D./M. S.
(Shalakya
Tantra)

14

PANCHKARMA

M. D.
( PANCHKARMA )

(IV)
At least five years teaching experience in Prashuti and
Striroga or At least five years research experience in
regular service in Research Councils of Central
Government or State Government or Union territory
or University or National Institutions with minimum
three papers published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Kumar
Bharitya or At least five years research experience in
regular service in Research Councils of Central
Government or State Government or Union territory
or University or National Institutions with minimum
three papers published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Kaya Chikitsa
or or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Shalya Tantra
or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Shalakya
Tantra or At least five years research experience in
regular service in Research Councils of Central
Government or State Government or Union territory
or University or National Institutions with minimum
three papers published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Panchkarma
or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.

ANNEXURE II
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Speciality required.
Swastha Vritta

Agadtantra
Rog Viggyan
Rachana Sharir
Kriya Sharir
Shalakya
Pnchkarma
Balroga
Kayachikitsa
Shalya
Prasuti evam Strirog

Name of allied subject.
Kayachikitsa
Dravyaguna or Rasashastra
Kayachikitsa
Shalya
Ayurveda Samhita evam Siddhant or Kayachikitsa
Shalya
Kayachikitsa
Prasuti evam striroga or Kayachikitsa
Manasroga
Nischetana evam Ksha-Kirana
Shalya Tantra

૧. િશર્રરકત્ર્વ:-

જાહેરશતિી િશમશન્ય જોર્ર્વશઈઓ

ઉમેદર્વશર,
(ક)ભશરતિો િશર્રરક અથર્વશ (ખ) િેપશળિો પ્રજાજિ અથર્વશ (ર્) ભ ૂતશિિો પ્રજાજિ અથર્વશ (ઘ)
સતબેટિો સિર્વશગસિત જે ભશરતમશં કશયમી ર્વિર્વશટ કરર્વશિશ ઇરશદશથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલશં
ભશરતમશં આર્વેલશ હોર્વશ જોઇએ ,અથર્વશ
(ચ) મ ૂળ ભશરતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભશરતમશં કશયમી ર્વિર્વશટ કરર્વશિશ ઇરશદશથી પશરકસ્તશિ, પ ૂર્વગ પશરકસ્તશિ
(બશંગ્લશદે ર્), બમશગ (મ્યશિમશર), શ્રીલંકશ, કેન્યશ, યુર્શન્ડશ જેર્વશ પ ૂર્વગ આરિકશિશ દે ર્ો, િંયક્ુ ત પ્રજાિિશક
ટશંઝશિીયશ, ઝશંબીયશ, મલશર્વી, ઝૈર, ઇથોપીયશ, અથર્વશ સર્વયેટિશમથી સ્થળશંતર કરીિે આર્વેલ હોર્વશ જોઇએ.
પરં ત ુ પેટશ ક્રમશંક (ખ),(ર્),(ઘ),અિે (ચ)મશં આર્વતશ ઉમેદર્વશરોિશ રકસ્િશમશં િરકશરે પશત્રતશ પ્રમશર્પત્ર
આપેલ હોવુ ં જોઇએ.
િોંધ:- જે ઉમેદર્વશરિશ રકસ્િશમશં પશત્રતશ પ્રમશર્પત્ર જરૂરી હોય તેર્વશ ઉમેદર્વશરનુ ં અરજીપત્રક આયોર્
સર્વચશરર્શમશં લેર્ે. અિે જો સિમણ ૂક મશટે તેમિશ િશમિી ભલશમર્ કરર્વશમશં આર્વર્ે તો રશજ્ય િરકશર
તેમિશ રકસ્િશમશં પશત્રતશ પ્રમશર્પત્ર આપર્વશિી ર્રતે કશમચલશઉ સિમણ ૂક આપર્ે.
૨.

ભરે લશ અરજીપત્રક:-

(૧) જો એક કરતશં ર્વધુ જાહેરશત મશટે અરજી કરર્વશિી હોય તો દરે ક જાહેરશત મશટે અલર્ અલર્ અરજી
કરર્વશિી રહેર્ે અિે પ્રત્યેક અરજી િશથે ફી ભરર્વશિી રહેર્ે.
(૨) અિશમત કક્ષશિશ ઉમેદર્વશરો જો ચબિઅિશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરર્વશિી રહેર્ે
િહી.
(૩) અરજી ફી ર્વર્રિી અચગ્રમ િકલ સર્વચશરર્શમશં લેર્વશમશં આર્વર્ે િહી.
(૪) અિશમત કક્ષશિશ ઉમેદર્વશરો મશટે જાહેરશતમશં અિશમત જગ્યશઓ દર્શગ ર્વેલ િ હોય ત્યશં આર્વશ
ઉમેદર્વશરો ચબિઅિશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરી ર્કર્ે અિે તેિે ચબિઅિશમતિશ ધોરર્ો લશગુ પડર્ે.
(૫) જાહેરશતમશં મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટે જગ્યશઓ અિશમત િ હોય તો પર્ જે તે કેટેર્રીમશં મરહલશ
ઉમેદર્વશરો અરજી કરી ર્કે છે .
(૬) જાહેરશતમશં જે તે કેટેર્રીમશં કુલ જગ્યશઓ પૈકી મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટે અમુક જગ્યશઓ અિશમત

હોય ત્યશરે મરહલશ ઉમેદર્વશરોિી અિશમત જગ્યશઓ સિર્વશયિી બશકી રહેતી જગ્યશઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદર્વશરો
મશટે અિશમત છે તેમ ર્ર્ર્વશનુ ં િથી, આ જગ્યશઓ પર પુરુષ તેમજ મરહલશ ઉમેદર્વશરોિી પિંદર્ી મશટે
સર્વચશરર્શ થઇ ર્કે છે , પુરુષ તેમજ મરહલશ ઉમેદર્વશરો અરજી કરી ર્કે છે . (દશ.ત. કુલ ૧૦ જગ્યશઓ પૈકી
૦૩ જગ્યશ મરહલશ ઉમેદર્વશર મશટે અિશમત છે પરં ત ુ બશકી રહેતી ૦૭ જગ્યશ િશમે મરહલશ ઉમેદર્વશર પર્
પિંદર્ી પશમી ર્કે છે .)
(૭) જાહેરશતમશં મશત્ર મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટે જગ્યશઓ અિશમત હોય તો પર્ જે તે કેટેર્રીમશં પુરુષ
ઉમેદર્વશર અરજી કરી ર્કે છે કેમ કે મરહલશ ઉમેદર્વશર ઉપલબ્ધ િ થશય તો આ જગ્યશઓ પર પિંદર્ી
મશટે પુરુષ ઉમેદર્વશરોિી સર્વચશરર્શ થઇ ર્કે છે . પરં ત ુ જે જગ્યશઓ મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટે જ અિશમત
હોય અિે તે જગ્યશ ઉપર મરહલશ ઉમેદર્વશરો પુરેપરુ શ પિંદર્ી પશમે/જેટલી િંખ્યશમશં પિંદર્ી પશમે તો
તેમિે જ પ્રથમ સર્વચશરર્શમશં લેર્વશિશ થર્ે અિે કોઇ મરહલશ ઉમેદર્વશર પિંદ િ થશય કે ઓછશ મરહલશ
ઉમેદર્વશર પિંદ થશય તો તેટલશ પ્રમશર્મશં પુરુષ ઉમેદર્વશરોિે ધ્યશિમશં લેર્વશમશં આર્વર્ે. (દશ.ત.કુલ ૧૦
જગ્યશ મરહલશ ઉમેદર્વશર મશટે અિશમત છે અિે ૦૮ મરહલશ ઉમેદર્વશર પિંદ થશય છે તો

૦૨ પુરુષ

ઉમેદર્વશરો પિંદર્ી પશમી ર્કે છે .)
(૮) ભરે લશ અરજીપત્રક ચબડશર્ િરહત આયોર્િી કચેરીમશં હશલ પ ૂરતશ મોકલર્વશ િહીં, આયોર્ દ્વશરશ
જ્યશરે મંર્શર્વર્વશમશં આર્વે ત્યશરે જ મોકલી આપર્વશ.
૩.

જન્મ તશરીખ:-

(૧) આયોર્ જન્મ તશરીખિશ પુરશર્વશ મશટે એિ. એિ. િી. ઇ. બોડગ દ્વશરશ અપશયેલ એિ. એિ. િી. ઇ.
પ્રમશર્પત્ર જ મશન્ય રશખે છે . પરં ત ુ આ પ્રમશર્પત્રમશં દર્શગ ર્વેલ જન્મતશરીખ ખોટી હોર્વશનુ ં ઉમેદર્વશર મશિે
તો િક્ષમ અસધકશરીએ આપેલ ર્વય અિે અસધર્વશિિશ પ્રમશર્પત્રિી પ્રમશચર્ત િકલ મોકલર્વશિી રહેર્ે.
આ પ્રમશર્પત્રમશં અસધકૃત અસધકશરીએ સ્પષ્ટપર્ે જર્શર્વેલ હોવુ ં જોઇએ કે તેઓએ એિ. એિ. િી. કે તેિી
પરીક્ષશનુ ં મ ૂળ પ્રમશર્પત્ર તપશિેલ છે અિે પોતશિી િમક્ષ રજૂ કરર્વશમશં આર્વેલ પુરશર્વશઓિે આધશરે
ઉમેદર્વશરિી િશચી જન્મ તશરીખ ............ છે . જે એિ. એિ. િી. કે તેિી િમકક્ષ પરીક્ષશિશ પ્રમશર્પત્રમશં
દર્શગર્વેલ જન્મતશરીખ કરતશં જુદી છે તથશ મશિર્વશિે પુરત ુ ં કશરર્ છે . ઉમેદર્વશરે રજુ કરે લ ર્વય અિે
અસધર્વશિનું પ્રમશર્પત્ર તેિી સર્વશ્વશિહતશગ(credibility)િશ આધશરે સ્ર્વીકશર કે અસ્ર્વીકશરિો સિર્ગય આયોર્
દ્વશરશ લેર્વશમશં આર્વર્ે.
(૨) ઉમેદર્વશરે અરજી પત્રકમશં દર્શગર્વેલ જન્મ તશરીખમશં પશછળથી કોઇપર્ કશરર્િર ફેરફશર થઈ ર્કર્ે
િહી.

૪.

ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત:-

(૧) ઉમેદર્વશર જાહેરશતમશં દર્શગ ર્વેલ ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત અરજી સ્ર્વીકશરર્વશિી છે લ્લી તશરીખિશ રોજ ધરશર્વતશ
હોર્વશ જોઇએ.
(૨) ઉમેદર્વશરે ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત મશન્ય યુસિર્વસિિટી / િંસ્થશમશથી મેળર્વેલ હોર્વી જોઇએ.
(૩) ઉમેદર્વશરે અરજી િશથે મશન્ય યુસિર્વસિિટી/િંસ્થશિશ ગુર્ પત્રક ( બધશ જ ર્વષો / િેમેસ્ટર )અિે
પદર્વી પ્રમશર્પત્રોિી સ્ર્વયં પ્રમશચર્ત િકલ રજુ કરર્વશિી રહેર્ે. કોલેજિશ આચશયગ દ્વશરશ અપશયેલ
પ્રમશર્પત્ર મશન્ય ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે િહી.
(૪) ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત કશમચલશઉ ધોરર્ે મશન્ય રશખર્વી તેર્વો ઉમેદર્વશરિો હક્ક દશર્વો સ્ર્વીકશરર્વશમશં આર્વર્ે
િહી.
(૫) જાહેરશતમશં દર્શગ ર્વેલ લશયકશતિી િમકક્ષ લશયકશત ઉમેદર્વશર ધરશર્વે છે તેર્વો તેમિો હક્ક દશર્વો હોય
તો આર્વશ ઉમેદર્વશરે િમકક્ષતશ પ્રસ્થશસપત કરતશ આદે ર્ો / અસધકૃતતશિી સર્વર્તો આપર્વશિી રહેર્ે.
૫.
(૧)

અનુભર્વ :મશંર્ેલ અનુભર્વ, અરજી સ્ર્વીકશરર્વશિી છે લ્લી તશરીખિશ રોજ ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે.

(૨) (અ) જાહેરશતમશં અન્યથશ જોર્ર્વશઇ કરર્વશમશં િ આર્વી હોય તો જરૂરી લશયકશતો મેળર્વર્વશમશં આર્વે તે
તશરીખથી,
(બ) અરજી સ્ર્વીકશરર્વશિી છે લ્લી તશરીખિશ િંદભગમશં અનુભર્વ ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે.
(૩) ઉમેદર્વશરે અરજીમશં જે અનુભર્વ દર્શગ ર્વેલ હોય તેિશ િમથગિમશં અનુભર્વિો િમયર્શળો ( રદર્વિ,
મશિ, ર્વષગ ), મ ૂળ પર્શર અિે કુલ પર્શરિી સર્વર્તો તથશ બજાર્વેલ ફરજોિો પ્રકશર / મેળર્વેલ અનુભર્વિી
સર્વર્તો િશથેન ુ ં પ્રમશર્પત્ર રજુ કરર્વશનુ ં રહેર્ે. આવુ ં પ્રમશર્પત્ર િંસ્થશિશ લેટરપેડ પર િક્ષમ
િિશસધકશરીિી િહી અિે તશરીખ િશથેન ુ ં રજુ કરર્વશનુ ં રહેર્ે.
(૪) ઉમેદર્વશરે રજુ કરે લ અનુભર્વિશ પ્રમશર્પત્રમશં પશછળથી કોઇ ફેરફશર કરર્વશિી સર્વિંતી મશન્ય
રશખર્વશમશં આર્વર્ે િહીં. અરજી કયશગ પછી અનુભર્વિશ િર્વશ પ્રમશર્પત્રો સ્ર્વીકશરર્વશમશં આર્વર્ે િહી.
(૫) અંર્કશલીિ, રોજજિંદશ ર્વેતિદશર, એપ્રેન્ટીિર્ીપ, તશલીમી, મશિદર્વેતિ, આમંસત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે
ઉમેદર્વશરે મેળર્વેલ અનુભર્વ મશન્ય અનુભર્વ તરીકે ર્ર્ત્રીમશં લેર્વશમશં આર્વર્ે િહીં.

૬.અનુસ ૂચચત જાસત, અનુસ ૂચચત જિજાસત, િશમશજજક અિે ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત ર્વર્ગ:(૧) મ ૂળ ગુજરશતિશ અનુસ ૂચચત જાસત, અનુસ ૂચચત જિજાસત, િશમશજજક અિે ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત ર્વર્ગિશ
ઉમેદર્વશરોિે જ અિશમત ર્વર્ગિશ ઉમેદર્વશર તરીકે લશભ મળર્ે.
(૨) અનુસ ૂચચત જાસત, અનુસ ૂચચત જિજાસત, િશમશજજક અિે ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત ર્વર્ગ પૈકી ઉમેદર્વશર જે
ર્વર્ગિશ હોય તેિી સર્વર્તો અરજીપત્રકમશં અચ ૂક આપર્વી.
(૩) ઉમેદર્વશરે અરજીપત્રક અિે પરરસર્ષ્ટિી િંબસં ધત કોલમમશં જે તે અિશમત કક્ષશ દર્શગર્વેલ િહી હોય
તો પશછળથી અિશમત ર્વર્ગિશ ઉમેદર્વશર તરીકે લશભ મેળર્વર્વશિો હક્ક દશર્વો મશન્ય રશખર્વશમશં આર્વર્ે
િહીં.
(૪) અિશમત ર્વર્ગિો લશભ મેળર્વર્વશ ઇચ્છતશ ઉમેદર્વશરે તેિશ િમથગિમશં િક્ષમ અસધકશરી દ્વશરશ સિયત
િમુિશમશં આપર્વશમશં આર્વેલ જાસત પ્રમશર્પત્રિી િકલ અરજી િશથે અચ ૂક િશમેલ કરર્વશિી રહેર્ે.
અરજીપત્રક િશથે જાસત પ્રમશર્પત્રિી િકલ િશમેલ િહીં હોય તો તે પશછળથી સ્ર્વીકશરર્વશમશં આર્વર્ે
િહીં અિે અરજીપત્રક રદ થર્વશિે પશત્ર બિર્ે.
(૫) િશમશજજક અિે ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત ર્વર્ગિશ ઉમેદર્વશરોિે અિશમતિો લશભ જો તેઓિો િમશર્વેર્
“ઉન્નત ર્વર્ગમશં” િહી થતો હોય તો જ મળર્વશપશત્ર થર્ે.
(અ) િશમશજજક અિે ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત ર્વર્ગિશ ઉમેદર્વશરોએ ઉન્નત ર્વર્ગમશં િમશર્વેર્ િ થતો હોર્વશ
અંર્ેન ુ ં િશમશજજક ન્યશય અિે અસધકશરરતશ સર્વભશર્નુ ં તશરીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬િશ ઠરશર્વથી
સિયત

થયેલ

ગુજરશતી

િમ ૂિશ

‘પરરસર્ષ્ટ-ક’

મુજબનુ ં

અથર્વશ

ઉક્ત

સર્વભશર્િશ

તશરીખ:૨૭/૦૪/૨૦૧૦િશ ઠરશર્વથી સિયત કરશયેલ ગુજરશતી િમ ૂિશ ‘પરરસર્ષ્ટ-૪’ મુજબનું
પ્રમશર્પત્ર રજૂ કરર્વશનુ ં રહેર્ે.
(બ) તશરીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬િશ રોજ કે ત્યશરબશદ ઈસ્યુ થયેલ ‘ઉન્નત ર્વર્ગમશં િમશર્વેર્ િરહ થર્વશ
અંર્ેન ુ ં પ્રમશર્પત્ર’િી મહિમ અર્વસધ ઈસ્યુ થયશ-ર્વષગ િરહત ત્રર્ િશર્શકીય ર્વષગિી રહેર્ે
પરં ત ુ આવું પ્રમશર્પત્ર િંબસં ધત જાહેરશત મશટે ઓિલશઈિ અરજી કરર્વશિી છે લ્લી તશરીખ
સુધીમશં ઈસ્યુ કરશયેલ હોવુ ં જોઈએ.
િોંધ:

ઉન્નત ર્વર્ગમશં િમશર્વેર્ િરહ હોર્વશ અંર્ેિશ પ્રમશર્પત્રિી મશન્યતશ/સ્ર્વીકૃસત તથશ

િમયર્શળશ અિે અર્વસધિશ અથગઘટિ બશબતે િરકશરશ્રીિશ ઠરશર્વો/પરરપત્રોિી જોર્ર્વશઈઓ
આખરી ર્ર્શર્ે.
(ક) પરરચર્ત મરહલશ ઉમેદર્વશરોએ આવુ પ્રમશર્પત્ર તેમિશ મશતશ-સપતશિી આર્વકિશ િંદભગમશં રજૂ
કરર્વશનુ ં રહેર્ે. જો આર્વશ ઉમેદર્વશરોએ તેમિશ પસતિી આર્વકિશ િંદભગમશં રજૂ કરે લ હર્ે તો તેમિી
અરજી રદ્દ કરર્વશમશં આર્વર્ે. અરજી િશથે ગુજરશતી િમ ૂિશ ‘પરરસર્ષ્ટ-ક’ અથર્વશ ‘પરરસર્ષ્ટ-૪’
િે બદલે અંગ્રેજી િમ ૂિશ ‘Annexure-A’ મશં પ્રમશર્પત્ર રજૂ કરે લ હર્ે તો પર્ અરજી રદ્દ કરર્વશમશં

આર્વર્ે કેમકે ‘Annexure-A’ભશરત િરકશર હેઠળ રોજર્શરી મશટે આપર્વશમશં આર્વે છે , િરહ કે
ગુજરશત િરકશર હેઠળ. જો કોઈ ઉમેદર્વારે વનયત સમયર્ાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુ થયેલ વનયત
નમ ૂનાન ાંુ પ્રમાિપત્ર રજૂ કરે લ નહહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ર્િર્વામાાં આર્વશે અને
તેઓને ણિનઅનામત જગ્યા સામે પિ વર્વચારિામાાં લેર્વામાાં આર્વશે નહહ.
(ડ) ઉમેદર્વશરે ઓિલશઈિ અરજી કરતી ર્વખતે જે ‘ઉન્નત ર્વર્ગમશં િમશર્વેર્ િરહ થર્વશ અંર્ેન ુ ં
પ્રમશર્પત્ર’ િી સર્વર્તો જર્શર્વેલ હોય તેિી જ િકલ અરજી િશથે જોડર્વશિી રહેર્ે. જો આર્વશ
પ્રમશર્પત્રમશંકોઈ ભ ૂલ હોર્વશિે કશરર્ે ઉમેદર્વશર જાહેરશતિી છે લ્લી તશરીખ બશદનુ ં િવુ ં
પ્રમશર્પત્ર મેળર્વે તો પર્ િશમશજજક અિે ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત ર્વર્ગિશ ઉમેદર્વશર તરીકે પશત્ર
થર્વશ મશટે ઓિલશઈિ અરજીમશં જર્શર્વેલ પ્રમશર્પત્ર જ મશન્ય રહેર્ે.
(ઇ) ઉન્નત ર્વર્ગમશં િમશર્વેર્ િ થતો હોર્વશ અંર્ેન ુ ં પ્રમશર્પત્ર આપર્વશ મશટે ૬ મશપદંડો ધ્યશિે
લેર્વશય છે . પ્રમશર્પત્રિી અર્વસધ હર્વે ત્રર્ ર્વષગિી છે . પરં ત ુ ઉક્ત મશપદં ડો પૈકી કોઈપર્
મશપદંડમશં આ અર્વસધ દરમ્યશિ ફેરફશર થશય તો તેિી સ્ર્વૈચ્ચ્છક જાહેરશત િંબસં ધત ઉમેદર્વશરે
તથશ તેિશ મશતશ-સપતશ/ર્વશલીએ સ્ર્વયં િંબસં ધત િિશસધકશરી તેમજ તેિશ દ્વશરશ પ્રમશર્પત્રમશં
કોઈ ફેરફશર કરર્વશમશં આર્વે તો ગુજરશત જાહેર િેર્વશ આયોર્િે કરર્વશિી રહેર્ે.
ઉમેદર્વશર/મશતશ-સપતશ/ર્વશલી આર્વી જાહેરશત િરહિં કરીિે કોઈપર્ સર્વર્તો છૂપશર્વર્ે તો તેઓ
કશયદે િરિી કશયગર્વશહીિે પશત્ર બિર્ે અિે તેઓએ મેળર્વેલ અિશમતિો લશભ રદ્દ કરર્વશપશત્ર
થર્ે. ઉન્નત ર્વર્ગમશં િમશર્વેર્ િરહ થર્વશ અંર્ેિશ પ્રમશર્પત્ર

મેળર્વર્વશ મશટે િશ કોઈપર્

મશપદંડમશં ફેરફશરિી સ્ર્વૈચ્ચ્છક જાહેરશત કરર્વશિી જર્વશબદશરી ઉમેદર્વશર/મશતશ-સપતશ/ર્વશલીિી
વ્યક્ક્તર્ત રીતે અિે િંયક્ુ ત રીતે રહેર્ે.
(૭) િરકશરિી પ્રર્વતગમશિ જોર્ર્વશઈ મુજબ અિશમત કક્ષશિશ ઉમેદર્વશરો ચબિઅિશમત ર્વર્ગિશ
ઉમેદર્વશરોિી િશથે સિયત ધોરર્ો ( અથશગત ર્વયમયશગદશ ,અનુભર્વિી લશયકશત, ચબિઅિશમત ર્વર્ગિશ
ઉમેદર્વશરો મશટે અપિશર્વેલ હોય તેિશ કરતશં ર્વધુ સર્વસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર ) મશં છૂટછશટ લીધશ
સિર્વશય પોતશિી ગુર્ર્વિશિશ આધશરે પિંદર્ી પશમે તો ચબિઅિશમત જગ્યશિી િશમે ર્ર્તરીમશં
લેર્વશિશ થશય છે .
(૮) ઉમેદર્વશરે અરજીમશં જાસત અંર્ે જે સર્વર્ત દર્શગ ર્વેલ હર્ે તેમશં પશછળથી ફેરફશર કરર્વશિી સર્વિંતી
મશન્ય રશખર્વશમશં આર્વર્ે િહી.
૭.

મશજી િૈસિક

(૧) મશજી િૈસિક ઉમેદર્વશરોએ અરજીપત્રકમશં સર્વર્તો આપર્વશિી રહેર્ે.
(૨) મશજી િૈસિક ઉમેદર્વશરે રડસ્ચશર્જ બુકિી િકલ અરજીપત્રક િશથે અચ ૂક મોકલર્વશિી રહેર્ે.
૮.

ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશર્વતશ ઉમેદર્વશરો

(ક) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશર્વતશ ઉમેદર્વશરોએ અરજીપત્રકમશં સર્વર્તો આપર્વશિી રહેર્ે.
(ખ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ૪૦% કે તેથી ર્વધુ હોય તેર્વશ ઉમેદર્વશરિે જ ર્શરીરરક અર્ક્તતશિો લશભ
મળર્વશપશત્ર રહેર્ે. ર્શરીરરક અર્ક્તતશિો લશભ મેળર્વર્વશ ઇચ્છતશ ઉમેદર્વશરે (૧) અંધત્ર્વ અથર્વશ ઓછી
દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રર્વર્િી ખશમી (૩) હલિચલિ અર્ક્તતશ અથર્વશ મર્જિો લકર્વો તે પૈકીિી કઇ ર્શરીરરક
અર્ક્તતશ છે તે દર્શગ ર્વવુ.ં

(ર્) જાહેરશતમશં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશર્વતશ ઉમેદર્વશરો મશટે અિશમત જગ્યશ દર્શગ ર્વેલ િ હોય ,પરં ત ુ
જગ્યશિી ફરજોિે અનુરૂપ જે પ્રકશરિી ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશર્વતશ ઉમેદર્વશરોિે પશત્ર ર્ર્ેલ હોય તેઓ
તે જાહેરશત મશટે અરજી કરી ર્કર્ે. આર્વશ પ્રિંર્ે ઉંમરમશં છૂટછશટ મળર્ે.
(ઘ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશર્વતશ ઉમેદર્વશરે તેિશ

િમથગિમશં િશમશન્ય ર્વહીર્વટ સર્વભશર્િશ

તશ.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ િશ પરરપત્ર ક્રમશંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી સિયત થયેલ િમ ૂિશમશં િરકશરી
હોક્સ્પટલિશ સુસપ્રન્ટેન્ડેન્ટ / સિસર્વલ િર્જિ / મેરડકલ બોડગ દ્વશરશ આપર્વશમશં આર્વેલ પ્રમશર્પત્રિી િકલ
અરજી િશથે અચ ૂક મોકલર્વશિી રહેર્ે. જો પ્રમશર્પત્રિી િકલ િશમેલ કરર્વશમશં િહીં આર્વેલ હોય તો તે
પશછળથી સ્ર્વીકશરર્વશમશં આર્વર્ે િહીં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ઉમેદર્વશર તરીકેિો લશભ મળર્વશપશત્ર થર્ે િહીં.
૯. મરહલશ ઉમેદર્વશર
મરહલશઓિી અિશમત જ્ગગ્યશઓ મશટે જો યોગ્ય મરહલશ ઉમેદર્વશર ઉપલબ્ધ િહીં થશય તો તેિી જગ્યશ
જે તે કક્ષશિશ (category) પુરુષ ઉમેદર્વશરોિે ફશળર્વી ર્કશર્ે.
જો ઉમેદર્વશરિો િમશર્વેર્ મશજી િૈસિક, ર્શરીરરક અર્ક્તતશ, મરહલશ કે સર્વધર્વશ પૈકીિશ સર્વકલ્પો પૈકી એક
થી ર્વધુ સર્વકલ્પોમશં થતો હોય તેર્વશ રકસ્િશમશં તેિે લશગુ પડતશ સર્વકલ્પો પૈકી જેમશં ર્વધુ લશભ મળર્વશપશત્ર
હર્ે તે મળર્ે.
૧૦.

સર્વધર્વશ ઉમેદર્વશર

(૧) ઉમેદર્વશર સર્વધર્વશ હોય તો અરજી પત્રકમશં તે કોલમ િશમે “હશ” અર્વશ્ય લખવુ ં અન્યથશ “લશગુ પડતુ ં
િથી” એમ દર્શગ ર્વવું .
(૨) સર્વધર્વશ ઉમેદર્વશરે જો પુિ: લગ્િ કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમશં તે કોલમ િશમે “હશ” અચ ૂક લખવું
અન્યથશ “લશગુ પડત ું િથી” એમ દર્શગ ર્વવુ ં .

(૩) સર્વધર્વશ ઉમેદર્વશરે પુિ: લગ્િ કરે લ િ હોય અિે સર્વધર્વશ ઉમેદર્વશર તરીકે લશભ મેળર્વર્વશ ઇચ્છતશ
હોય તો અરજી િશથે પુિ: લગ્િ કરે લ િથી તેર્વી એરફડેસર્વટ રજુ કરર્વશિી રહેર્ે.
(૪) સર્વધર્વશ ઉમેદર્વશરિે િરકશરિી પ્રર્વતગમશિ જોર્ર્વશઈ મુજબ તેઓએ મેળર્વેલ ગુર્મશં પશંચ ટકશ ગુર્
ઉમેરર્વશમશં આર્વર્ે.
(૫) કોઇ મરહલશ ઉમેદર્વશર જાહેરશત મશટે અરજી કરે તે િમયે “સર્વધર્વશ” િ હોય, પરં ત ુ અરજી કયશગ બશદ
અથર્વશ જાહેરશત પ્રસિધ્ધ થયશિી છે લ્લી તશરીખ ર્વીતી ર્યશ બશદ અથર્વશ ભરતી પ્રરક્રયશિશ કોઇપર્ તબક્કે
“સર્વધર્વશ” બિે અિે તે અંર્ે જરૂરી દસ્તશર્વેજી પ ૂરશર્વશઓ રજુ કરે તો તેિી રજૂઆત મળ્યશ તશરીખ પછીિશ
ભરતી પ્રરક્રયશિશ જે પર્ તબક્કશ બશકી હોય તે તબક્કશથી જ તેર્વશ મરહલશ ઉમેદર્વશરોિે “સર્વધર્વશ મરહલશ
ઉમેદર્વશર” તરીકેિશ લશભ આપર્વશમશં આર્વર્ે.
૧૧.

િશ ર્વશંધશ પ્રમશર્પત્ર:-

(૧) ગુજરશત િરકશરિશ િરકશરી /અધગ િરકશરી/ િરકશર હસ્તકિશ કોપોરે ર્િ /કંપિીઓમશં િેર્વશ
બજાર્વતશ અસધકશરીઓ / કમગચશરીઓ આયોર્િી જાહેરશતિશ િંદભગમશં બશરોબશર અરજી કરી ર્કર્ે અિે
તેિી જાર્

ઉમેદર્વશરે પોતશિશ સર્વભશર્/ખશતશ/કચેરીિે અરજી કયશગિી તશરીખથી રદિ-૭ મશં અચ ૂક

કરર્વશિી રહેર્ે. જો ઉમેદર્વશરિશ સિયોક્તશ તરફથી અરજી મોકલર્વશિી છે લ્લી તશરીખ બશદ ૩૦ રદર્વિમશં
અરજી કરર્વશિી પરર્વશિર્ી િહીં આપર્વશિી જાર્ કરર્વશમશં આર્વર્ે તો તેઓિી અરજી િશમંજુર કરી
ઉમેદર્વશરી રદ કરર્વશમશં આર્વર્ે.
(૨) કેન્દ્ર િરકશરિી અથર્વશ અન્ય કોઇપર્ રશજ્ય િરકશરિી િોકરીમશં હોય તેર્વશ ઉમેદર્વશરે ખશતશ મશરફત
અરજી મોકલર્વશિી રહેર્ે અથર્વશ આ અરજી િશથે સિમણ ૂક અસધકશરીનુ ં િશ ર્વશંધશ પ્રમશર્પત્ર રજુ કરર્વશનુ ં
રહેર્ે.
(૩)

રૂબરૂ મુલશકશત િમયે ઉમેદર્વશરે િક્ષમ અસધકશરી દ્વશરશ આપર્વશમશં આર્વેલ િશ ર્વશંધશ પ્રમશર્પત્ર

અિલમશં રજુ કરર્વશનું રહેર્ે.
૧૨. ર્ેરલશયક ઉમેદર્વશર:ગુજરશત જાહેર િેર્વશ આયોર્ કે અન્ય જાહેર િેર્વશ આયોર્ અથર્વશ અન્ય િરકશરી / અધગ િરકશરી /િરકશર
હસ્તકિી િંસ્થશઓ દ્વશરશ ઉમેદર્વશર ક્યશરે ય પર્ ર્ેરલશયક ઠરશર્વેલ હોય તો તેિી સર્વર્ત અરજીપત્રકમશં
આપર્વશિી રહેર્ે. જો ઉમેદર્વશરિો ર્ેરલશયકિો િમય ચશલુ હર્ે તો આર્વશ ઉમેદર્વશરિી અરજી રદ થર્વશિે
પશત્ર બિર્ે.
૧૩.

ફરજજયશત સિવ ૃસિ, રુખિદ, બરતરફ :-

અર્શઉ ઉમેદર્વશરિે િરકશરી િેર્વશ/ િરકશર હસ્તકિી કંપિી કે બોડગ કોપોરે ર્િમશંથી ક્યશરે ય પર્
ફરજજયશત સિવ ૃસિ, રૂખિદ કે બરતરફ કરર્વશમશં આર્વેલ હોય તો અરજીપત્રકમશં તેિી સર્વર્ત આપર્વશિી
રહેર્.ે

૧૪.

અર્ત્યિી જોર્ર્વશઇઓ:-

(૧) આ જગ્યશિી સિમણ ૂક મશટે િીધી ભરતીથી પિંદર્ીિી પ્રરક્રયશ અનુિરર્વશિી થશય છે .જે મશટે The
Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અનુિશર ઉમેદર્વશરોિી
ુ શર
પિંદર્ી પ્રશથસમક કિોટી અિે રૂબરૂ મુલશકશત યોજીિે કરર્વશમશં આર્વર્ે. પ્રશથસમક કિોટીિશ ગુર્ ક્રમશંનિ
જરૂરી અરજીઓિી ચકશિર્ી કરી ઉમેદર્વશરોિે રૂબરૂ મુલશકશત મશટે િી પશત્રતશ િક્કી કરશર્ે. આ કિોટીનુ ં
મશધ્યમ આયોર્ અન્યથશ િક્કી કરર્ે િહીં તો ગુજરશતી રહેર્ે. પ્રશથસમક કિોટી િશમશન્યત: અમદશર્વશદ /
ર્શંધીિર્ર ખશતે લેર્વશમશં આર્વર્ે અિે ઉમેદર્વશરોએ સ્ર્વખચે ઉપક્સ્થત રહેર્વશનુ ં રહેર્ે.
(૨) પ્રશથસમક કિોટીમશ મેળર્વેલ ગુર્ આખરી પિંદર્ી મશટે ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે. રૂબરૂ મુલશકશત મશટે
બોલશર્વર્વશિશ થતશં ઉમેદર્વશરોમશં, જો કોઈ ઉમેદર્વશરિશ પ્રશથસમક કિોટીમશ ૧૦% કે તેથી ઓછશ ગુર્ હર્ે
તો રૂબરૂ મુલશકશત મશટે પશત્રતશ િક્કી કરર્વશ,અરજી ચકશિર્ીિે પશત્ર ઉમેદર્વશરોિી યશદી મશટે સર્વચશરર્શમશં
લેર્વશમશં આર્વર્ે િહીં
(૩) પ્રશથસમક કિોટીમશં િશમશન્ય અભ્યશિિશ ૧૦૦ ગુર્િશ ૧૦૦ પ્રશ્નો અિે િંબસં ધત સર્વષયિશ ૨૦૦
ગુર્િશ ૨૦૦ પ્રશ્નો રહેર્ે.
(૪) ઉમેદર્વશરોિી આખરી પિંદર્ી ૫૦ ટકશ ગુર્ભશર પ્રશથસમક કિોટીિશ ૩૦૦ ગુર્મશથી મેળર્વેલ ગુર્
અિે ૫૦ ટકશ ગુર્ભશર રૂબરૂ મુલશકશતિશ ૧૦૦ ગુર્મશંથી મેળર્વેલ ગુર્િશ આધશરે કરર્વશમશં આર્વર્ે
એટલે કે પ્રશથસમક કિોટીમશ ૩૦૦ ગુર્મશંથી મેળર્વેલ ગુર્િે ૫૦ ટકશ ગુર્ભશર અિે રૂબરૂ મુલશકશતમશં૧૦૦
ગુર્મશંથી મેળર્વેલ ગુર્િે ૫૦ ટકશ ગુર્ભશર ર્ર્ી કૂલ ૧૦૦ ગુર્મશંથી ગુર્ આપર્વશમશ આર્વર્ે.
નોધ:- અિશધશરર્ િંજોર્ો તથશ અપર્વશદ રૂપ રકસ્િશમશં િીધી ભરતી મશટે િી મશત્ર રૂબરૂ મુલશકશતિશ
આધશરે પિંદર્ી પ્રરક્રયશ અપિશર્વર્વશિો સિર્ગય લેર્વશિો આયોર્િે અસધકશર રહે છે .
સ્પષ્ટીકરર્:જો ઉમેદર્વશરે પ્રશથસમક કિોટીમશ ૩૦૦ ગુર્મશંથી ૧૫૦ ગુર્ મેળર્વેલ હર્ે અિે રૂબરૂ મુલશકશતમશં ૧૦૦
ગુર્મશંથી ૬૦ ગુર્ મેળર્વર્ે તો લેચખત પ્રશથસમક કિોટીિશ ૫૦ ટકશ ગુર્ ભશર મુજબ ૨૫ ગુર્ અિે રૂબરૂ

મુલશકશતિશ ૫૦ ટકશ ગુર્ ભશર મુજબ ૩૦ ગુર્ એમ કૂલ ૫૫ ગુર્ થર્ે .પ્રશથસમક કિોટી / અિે રૂબરૂ
મુલશકશતિશ કુલ:-૧૦૦ ગુર્મશંથી પિંદર્ી મશટે ન ુ ં લશયકી ધોરર્ ચબિ અિશમત ર્વર્ગ અિે અિશમત
ર્વર્ગિશ ઉમેદર્વશરો મશટે િીચે મુજબ રશખર્વશમશં આર્વે છે :ક્રમ

ર્વર્ગ (Category)

ર્વર્ગ -૧ અિે ૨ (પુરૂષ)

ર્વર્ગ-૧ અિે ૨ (મરહલશ )

૧

ચબિઅિશમત(િશમશન્ય) ર્વર્ગ

૫૦

૪૫

૨

િશ.ર્ૈ.પ.ર્વર્ગ

૩૫

૩૧

૩

અનુ.જાસત

૩૫

૩૧

૪

અનુ જિ જાસત

૩૫

૩૧

(૫) અપર્વશદ રૂપ રકસ્િશમશં અિશધશરર્ િંજોર્ોમશં પરં પરશર્ત રીતે મશત્ર રૂબરૂ મુલશકશતિે આધશરે જ
પિદર્ી અંર્ે આયોર્ દ્વશરશ સિર્ગય લેર્વશમશં આર્વર્ે જેમશ પિંદર્ીનુ ં લશયકીધોરર્ મશત્ર રૂબરૂ મુલશકશતિશ
ગુર્િે આધશરે ઉપર જર્શવ્યશ મુજબનુ ં રહેર્ે.
(૬) પ્રશથસમક કિોટીમશં ઉમેદર્વશરિે O.M.R. Sheet મશં જર્વશબ આપર્વશ મશટે A, B, C, D અિે E એમ
પશંચ સર્વકલ્પ આપર્વશમશં આર્વર્ે, પશંચમો સર્વકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેિો રહેર્ે. જો ઉમેદર્વશરે તમશમ
સર્વકલ્પો ખશલી રશખ્યશ હોય (encode કયશગ િ હોય) અથર્વશ ખોટશ જર્વશબ આપેલ હોય તો જેતે જર્વશબિશ
સિસશ્રત ગુર્િશ ૦.૩ ટકશ ગુર્ Negative Marks મેળર્વેલ મશકગ િ મશથી કશપર્વશમશં આર્વર્ે. અિે જો પશંચમો
સર્વકલ્પ E ‘Not attended’ એિકોડ કરે લ હોય તો “શ ૂન્ય” ગુર્ કશપર્વશિશ રહેર્ે. અથશગત મશત્ર E ‘Not
attended’ સર્વકલ્પ જ encode કયો હર્ે તો તે પ્રશ્ન મશટે કોઇ િેર્ેટીર્વ ગુર્ કશપર્વશમશં આર્વર્ે િહીં.
(૭)

આ રૂબરૂ મુલશકશતમશં આયોર્િી સ ૂચિશઓ/ ધોરર્ો મુજબ જાહેરશતમશં દર્શગ ર્વેલ કેટેર્રીર્વશર

જગ્યશિી િંખ્યશિે ધ્યશિે લઈ, િીચે મુજબ અનુિરર્વશનું રહેર્ે :કુલ જ્ગગ્યશઓ િી િંખ્યશ કુલ જ્ગગ્યશઓ પૈકી રૂબરૂ મુલશકશત મશટે બોલશર્વર્વશમશં આર્વિશર
ઉમેદર્વશરોિી િખ્યશં

(૮)

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી ર્વધુ

કુલ જ્ગગ્યશઓથી ૦૩ ર્ર્શ

પ્રશથસમક કિોટીમશં કૂલ ગુર્િશ ૧૦% થી ઓછશ ગુર્ મેળર્વર્ે તો તેમિે રૂબરૂ મુલશકશતિે પશત્ર
ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે િહીં.

(૯)

જાહેરશતમશં ઠરશર્વેલ લઘુિમ લશયકશત તેમજ અનુભર્વ કરતશં ર્વધુ ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત અિે /

અથર્વશ ર્વધુ અનુભર્વ અિે / અથર્વશ લશયકશતમશં ઊંચી ટકશર્વશરીિે આધશરે રૂબરૂ મુલશકશત મશટે આયોર્
ઉમેદર્વશરોિી િંખ્યશ મયશગરદત કરી ર્કર્ે.
(૧૦) મશજી િૈસિકો તથશ ર્શરીરરક અર્ક્ત ઉમેદર્વશરોિી જગ્યશઓ અિશમત હોય ત્યશરે િબંસધત કેટેર્રીિશ
મશજી િૈસિકો તથશ ર્શરીરરક અર્ક્ત ઉમેદર્વશરો પૈકી જે ઉમેદર્વશરો આ પ્રમશર્ેિશ લધુતમ ગુર્ મેળર્વતશ
હર્ે તેમિે િબંસધત કેટેર્રીિી અિશમત જગ્યશ િશમે ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે. જો જાહેરશતમશં જર્શવ્યશ પ્રમશર્ેિી
આ કેટેર્રીઓ મશટે રશખર્વશમશં આર્વેલ અિશમત જગ્યશઓ મશટે આ લધુતમ ગુર્ મેળર્વતશ ઉમેદર્વશરો
પ્રશપ્ત િ થશય કે પુરતી િંખ્યશમશં પ્રશપ્ત િ થશય તો િંબસધત કેટેર્રીિશ લધુતમ ગુર્િશ ૧૦% ધોરર્
હળવુ કરીિે પિંદર્ી કરર્વશમશં આર્વર્ે.
(૧૧) મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટે લધુતમ ગુર્િશ ૧૦% નુ ં ધોરર્ હળવુ કરીિે પિંદર્ી પદ્સત અનુિરર્વશિી
રહેર્ે અિે રૂબરૂ મુલશકશત બશદ જે તે કે ટેર્રીિશ મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટે િી અિશમત િંખ્યશ જેટલશ મરહલશ
ઉમેદર્વશરોથી ર્વધુ ઉમેદર્વશરો ઉપલબ્ધ થશય તો ભલશમર્ યશદીમશં મરહલશ ઉમેદર્વશરોિો િમશર્વેર્ થયશ
બશદ બશકીિશ મરહલશ ઉમેદર્વશરોિી પ્રતોક્ષશયશદીમશં પિંદર્ી ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે. આ જોર્ર્વશઇ મુજબ
લધુતમ લશયકી ધોરર્ આ મુજબ રહેર્ે. ચબિ અિશમત ર્વર્ગિશ મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટે ૪૫ ગુર્ તેમજ
અિશમત ર્વર્ગિશ મરહલશ ઉમેદર્વશરો મશટે ૩૧ ગુર્ રશખર્વશમશં આર્વર્ે.
૧૫.

રૂબરૂ મુલશકશત:-

(૧) રૂબરૂ મુલશકશત આયોર્િી કચેરી ખશતે જ લેર્વશમશં આર્વર્ે. ઉમેદર્વશરે પોતશિશ ખચે ઉપક્સ્થત થર્વશનુ ં
રહેર્ે. (૨) અનુસ ૂચચત જાસત, અનુસ ૂચચત જિ જાસતિશ ઉમેદર્વશરો તથશ બેરોજર્શર ઉમેદર્વશરો કે જેઓિશ
મશતશ-સપતશ િી ર્વશસષિક આર્વક આર્વકર્વેરશ િે પશત્ર િ હોય તેઓિે તેમિશ રહેઠશર્િશ સ્થળે થી રૂબરૂ
મુલશકશત મશટે આર્વર્વશ તથશ જર્વશ મશટે ગુજરશત એિ.ટી. સિર્મ દ્વશરશ સિયત થયેલ રટરકટિશ દર પ્રમશર્ે
બિ ભશડું મળર્વશપશત્ર થર્ે. આ મશટે ઉમેદર્વશરે રૂબરૂ મુલશકશતિશ રદર્વિે સિયત ફોમગ ભરર્વશનુ રહેર્ે અિે
તેિી િશથે અિલ રટરકટ રજુ કરર્વશિી રહેર્ે.
(૩)

રૂબરૂ મુલશકશતિશ રદર્વિે રૂબરૂ મુલશકશતિશ પત્રમશં દર્શગ ર્વર્વશમશં આર્વેલ અિલ પ્રમશર્પત્રો રજુ

કરર્વશિશ રહેર્ે. જો ઉમેદર્વશર અિલ પ્રમશર્પત્ર રજુ કરર્ે િહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલશકશત મશટે પશત્ર બિર્ે
િહીં તેિી ખશિ િોંધ લેર્વી.

૧૬.

િીચે દર્શગવ્યશ મુજબિી અરજીઓ રદ કરર્વશમશં આર્વર્ે.(આ યશદી મશત્ર દષ્ટશંત સ્ર્વરૂપે છે જે િંપ ૂર્ગ

િથી)
(૧) આયોર્િશ ઓિલશઇિ મુિદ્દશ મુજબ અરજી કરે લ િ હોય
(૨) અરજીમશં દર્શગ ર્વેલ સર્વર્તો અધ ૂરી કે અિંર્ત હોય.
(૩) અરજીમશં ઉમેદર્વશરે િહી અપલોડ કરે લ િ હોય.
(૪) અરજી ફેક્િથી અથર્વશ ઈ-મેઇલ થી મોકલશર્વેલ હોય.
(૫) અરજીમશં પશિપોટગ િશઈઝિો ફોટોગ્રશફ અપલોડ કરે લ િ હોય.
(૬) અરજી િશથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ િ હોય.
(૭) અિશમત કક્ષશિશ તથશ ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશર્વતશ ઉમેદર્વશરોએઅરજીપત્રક િશથે િક્ષમ અસધકશરી
દ્વશરશ અપશયેલ પ્રમશર્પત્રિી િકલ રજુ કરે લ િ હોય.
(૮) મશજી િૈસિક ઉમેદર્વશરે રડસ્ચશર્જ બુકિી િકલ રજુ કરે લ િ હોય
(૯) ઉમેદર્વશરે ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશતિશ િંદભગમશં મશકગ ર્ીટ / પદર્વી પ્રમશર્પત્રિી િકલ રજુ કરે લ િ હોય.
(૧૦) જન્મ તશરીખ મશટે એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમશર્પત્રિી િકલ રજુ કરે લ િ હોય.
(૧૧) ઉમેદર્વશરે અરજીપત્રકમશં અનુભર્વ દર્શગ ર્વેલ હોય (જેિશ આધશરે પશત્રતશ િક્કી કરર્વશિી થતી હોય)
પરં ત ુ તેિશ િમથગિમશં પ્રમશર્પત્ર રજુ કરે લ િ હોય અથર્વશ તો રજુ કરે લ પ્રમશર્પત્રમશં તેઓિો
અનુભર્વિો િમયર્શળો, મુળ પર્શર, કુલ પર્શર અિે અનુભર્વિો પ્રકશર દર્શગ ર્વેલ િ હોય તથશ િંસ્થશિશ
લેટરપેડ ઉપર િ હોય .
૧૭ .

સિમણ ૂક:-

(૧) ઉપરિી જાહેરશત િંબધ
ં મશં સિમણ ૂક મશટે પિંદ થયેલશ ઉમેદર્વશરિી િરકશરશ્રીિશ િંબસં ધત સર્વભશર્િે
આયોર્ દ્વશરશ ભલશમર્ કરર્વશમશં આર્વર્ે. ઉમેદર્વશરોએ આખરી સિમણ ૂકપત્ર મેળર્વતશં પહેલશં કોમ્પ્યુટર
અંર્ેિી િીિીિી અથર્વશ તેિી િમકક્ષ રશજ્ય િરકશર ર્વખતોર્વખત િક્કી કરે તેર્વી લશયકશત મેળર્વી લેર્વશિી
રહેર્ે.આ પ્રકશરિી લશયકશત િહીં ધરશર્વિશર ઉમેદર્વશર સિમણ ૂકિે પશત્ર બિર્ે િહીં.
(૨) સિમણ ૂક અંર્ેિી િઘળી કશયગર્વશહી િરકશરશ્રી દ્વશરશ કરર્વશમશં આર્વતી હોર્વશથી આ અંર્ેિો કોઇપર્
પત્રવ્યર્વહશર આયોર્ ધ્યશિે લેર્ે િહીં.

(૩) ઉમેદર્વશરે તેિી ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત / અનુભર્વ / ઉંમર ર્વર્ેરેિશ િમથગિમશં રજુ કરે લ પ્રમશર્પત્રો
કોઇપર્ તબક્કે અયોગ્ય મશલુમ પડર્ે તો તેિી ઉમેદર્વશરી રદ થર્ે તેમજ ભલશમર્ બશદિી સિમણ ૂક પર્
રદ થર્વશિે પશત્ર રહેર્ે અિે આર્વશ ઉમેદર્વશર ભશરતીય ફોજદશરી ધશરશ હેઠળિી કશયગર્વશહી િે પશત્ર થર્ે,
જેથી ઉમેદર્વશરિે િલશહ આપર્વશમશં આર્વે છે કે, તેમર્ે રજુ કરે લશ પ્રમશર્પત્રો ખુબજ ચોકિશઈથી પુર્ગ
રીતે ખરશઈ કયશગ બશદ જ આયોર્મશં રજુ કરર્વશ.
૧૮.

ર્ેરર્વતગણકં ૂ અંર્ે દોસષત ઠરે લશ ઉમેદર્વશરો સર્વરૂધ્ધ પર્લશં

ઉમેદર્વશરોિે આથી ચેતર્વર્ી આપર્વશમશં આર્વે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમશં કોઇપર્ પ્રકશરિી ખોટી મશરહતી
દર્શગર્વર્વી િહી,તેમજ આર્વશ્યક મશરહતી છૂપશર્વર્વી િહી,ઉપરશંત તેઓએ રજુ કરે લ અિલ દસ્તશર્વેજો કે
તેિી પ્રમશચર્ત િકલમશં કોઇપર્ િંજોર્ોમશં સુધશરો અથર્વશ ફેરફશર અથર્વશ બીજા કોઇપર્ ચેડશં કરર્વશ
િહીં અથર્વશ તેઓએ આર્વશ ચેડશં કરે લ/બિશર્વટી દસ્તશર્વેજો રજુ કરર્વશ િહી,જો એકજ બશબતિશ બે કે
તેથી ર્વધુ દસ્તશર્વેજોમશં અથર્વશ તેિી પ્રમશચર્ત િકલમશં કોઇપર્ પ્રકશરિી અચોકિશઇ અથર્વશ સર્વિંર્તતશ
જર્શય તો તે સર્વિંર્તતશઓ બશબતિી સ્પષ્ટતશ રજુ કરર્વી.જો કોઇ ઉમેદર્વશર આયોર્ દ્વશરશ દોસષત જાહેર
થયેલ હોય અથર્વશ થશય તો ,
(૧) તેઓિી ઉમેદર્વશરી અંર્ે કોઇપર્ રીતે યોગ્યતશ પ્રશપ્ત કરર્વશ,
(ર) િશમ બદલીિે પરીક્ષશ આપર્વી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વશરશ છળ કપટથી કશમ પુર્ગ કરશવ્યુ હોય ,
(૪) બિશર્વટી દસ્તશર્વેજ રજુ કયશગ હોય ,
(પ) અર્ત્યિી બશબત છુપશર્વર્વશ અથર્વશ દોષમુકત અથર્વશ ખોટશ સિર્વેદિો કરે લ હોય ,
(૬) તેઓિી ઉમેદર્વશરી અંર્ે કોઇપર્ અસિયસમત કે અનુચચત ઉપશયોિો િહશરો લીધો હોય ,
(૭) કિોટી િમયે કોઇ અનુચચત િશધિોિો ઉપયોર્ કયો હોય ,
(૮) ઉિરર્વહી મશં અશ્લીલ ભશષશ કે અસર્ષ્ટ બશબતો િરહતિી અિંર્ત બશબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષશ ખંડમશં કોઇપર્ રીતિી ર્ેરર્વતગણ ૂક આચરર્વી,જેર્વી કે અન્ય ઉમેદર્વશરિી જર્વશબર્વહીિી િકલ
કરર્વી,પુસ્તક , ર્શઇડ, કશપલી તેર્વશ કોઇપર્ છશપેલ કે હસ્તચલચખત િશરહત્યિી મદદથી અથર્વશ ર્વશતચીત

દ્વશરશ કે કોઇ િશંકેસતક રીતે િકલ કરર્વશ કે અન્ય ઉમેદર્વશરોિે િકલ કરશર્વર્વશિી ર્ેરરરતીઓ પૈકી કોઇપર્
ર્ેરરીતી આચરર્વશ મશટે,
(૧૦) આયોર્ દ્વશરશ પરીક્ષશિી કશમર્ીરી અંર્ે સિયુકત થયેલશ કમગચશરીઓિે પજર્વર્ી કરર્વી , કોઇપર્
પ્રકશરિી ર્શરીરરક ઇજા પહોચશડર્વી અથર્વશ
(૧૧) ઉપરોકત જોર્ર્વશઇઓમશં ઉલ્લેખશયેલ દરે ક અથર્વશ કોઇપર્ કૃત્ય કરર્વશ કે કરશર્વર્વશ તેર્ે કે િીધી
અથર્વશ આડકતરી રીતે આયોર્ પર દબશર્ લશર્વિશર ઉમેદર્વશર િીચે દર્શગર્વેલ સર્ક્ષશ ઉપરશંત આપોઆપ
પ્રયત્િ કયો હોય,ફોજદશરી કશયગર્વશહીિે પશત્ર બિર્ે.
(ક) આયોર્ દ્વશરશ તે પિંદર્ીિશ ઉમેદર્વશર તરીકે ર્ેરલશયક ઠરશર્વી ર્કશર્ે, અિે / અથર્વશ
(ખ) તેિે આયોર્ લે તેર્વી કોઇપર્ પરીક્ષશ કે કોઇપર્ રૂબરૂ મુલશકશત મશટે કશયમી કે મુકરર મુદત મશટે
(૧) આયોર્ દ્વશરશ લેર્વશિશર કોઇપર્ પરીક્ષશ કે પિંદર્ી મશટે , અિે
(ર) રશજય િરકશર હેઠળિી કોઇપર્ િોકરીમશંથી િરકશર દ્વશરશ ર્ેરલશયક ઠરશર્વી ર્કશર્ે અિે
(ર્) જો િરકશરી િેર્વશમશં અર્શઉથી જ હોય તો તેિશ સર્વરૂધ્ધ િમુચચત સિયમો અનુિશર સર્સ્તભંર્િશ
પર્લશં લઇ ર્કશર્ે.
(૧ર) ઉપરોકત સર્વર્તોમશં સિરદિ ષ્ટ કરે લ સર્ક્ષશ કરતશ પહેલશ આયોર્/ િરકશર દ્વશરશ ઉમેદર્વશરિે /
કમગચશરીિે
(૧) આરોપિશમશમશં તેમિી િશમેિશ સ્પષ્ટ આરોપો અથર્વશ કેિિશ પ્રકશર બશબતે,
(ર) લેચખતમશં સર્ક્ષશ અંર્ે બચશર્વિશમુ-ં હકીકત રજુ કરર્વશ અિે
(૩) સર્ક્ષશ અંર્ે સિયત િમય મયશગ દશમશં રૂબરૂ રજુઆત કરર્વશિી તક આપર્વશમશં આર્વર્ે.

(એચ. કે. ઠશકર)
િંયક્ુ ત િચચર્વ
ગુજરશત જાહેર િેર્વશ આયોર્

Online અરજી કરર્વશિી તથશ અરજી ફી ભરર્વશિી રીત:આ જાહેરશતિશ િંદભગમશં આયોર્ દ્વશરશ ઓિ લશઈિ જ અરજી સ્ર્વીકશરર્વશમશં આર્વર્ે. ઉમેદર્વશર
તશ.૧૫/૦૫/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલશક થી તશ.૩૧/૦૫/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલશક સુધીમશં http://gpscojas.guj.nic.inપર અરજી પત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉમેદર્વશરે અરજી કરર્વશ મશટે િીચે મુજબિશ Steps (૧) થી
(૧૬) અનુિરર્વશિશ રહેર્ે. Confirmation Number મળ્યશ પછી જ અરજી મશન્ય ર્ર્શર્ે.
(૧)

િૌ પ્રથમ http://ojas.guj.nic.in પર જવુ.ં

(૨)

Apply On line Click કરવુ.ં
આ પ્રમશર્ે click કરર્વશથી (1) More Details તથશ (2) Apply Now બટિ દે ખશર્ે.

િૌપ્રથમ

More Details પર Click કરીિે જાહેરશતિી બધી જ સર્વર્તોિો અભ્યશિ ઉમેદર્વશરોએ કરર્વો. અિે ત્યશરબશદ
Apply Now બટિ ચ્ક્લક કરવુ.ં
(૩)

િરકશરી આયુર્વેદ કોલેજોમશં સર્વસર્વધ સર્વષયિશ રીડર , ગુજરશત આયુર્વેદ િેર્વશ. ર્વર્ગ-૧ ઉપર click
કરર્વશથી જગ્યશિી સર્વર્તો મળર્ે

(૪)

તેિી િીચે Apply Now પર Click કરર્વશથી Application Format દે ખશર્ે. Application Format મશં
િૌ પ્રથમ “Personal Details”ઉમેદર્વશરે ભરર્વી. (અહીં લશલ ફુદરડી (*) સિર્શિી હોય તેિી સર્વર્તો
ફરજજયશત ભરર્વશિી રહેર્ે.) “Personal Details” મશં જ્યશં Mobile Number અિે email ID મશંગ્યશ
છે , તેિી સર્વર્ત લખર્વી જેથી જરૂર જર્શયે આયોર્ ઉમેદર્વશરિે મશરહતર્શર કરી ર્કે.

(૫)

Personal Details ભરશયશ બશદ Educational Details ભરર્વશ મશટે Educational Details પર click
કરવું અિે પોતશિી ર્ૈક્ષચર્ક સર્વર્તો ભરર્વી.

(૬)

Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરર્વી.

(૭)

Experience Details પર “click” કરવું અિે Experience Details ભરર્વી. ર્વધુ Experience ઉમેરર્વશ
મશર્તશ હોર્વ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરર્વી.

(૮)

Additional Information પર “click” કરી ત્યશં મશરહતી ભરર્વી. જે ર્વધશરશિો અનુભર્વ ojas module
મશં િમશસર્વષ્ટ િ થતો હોય, તો િશદશ કશર્ળ પર ojasમશં જર્શવ્યશ મુજબિશ અનુભર્વિશ કોઠશ
પ્રમશર્ે આપે ર્વધશરશિશ અનુભર્વિી સર્વર્ત ઉમેરીિે મોકલર્વી.

(૯)

તેિી િીચે “Self-declaration” મશં Yes / No પર click કરવુ.ં

(૧૦) હર્વે save પર “click” કરર્વશથી તમશરો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદર્વશરિો Application Number
generate થર્ે. જે ઉમેદર્વશરે િશચર્વીિે રશખર્વશિો રહેર્ે અિે હર્વે પછી આ જાહેરશતિશ િંદભગમશં આયોર્
િશથેિશ કોઈ પર્ પત્ર વ્યર્વહશરમશં તે દર્શગ ર્વર્વશિો રહેર્ે.
(૧૧) જો આપિી અરજીપત્રકમશં કોઇ સુધશરશ-ર્વધશરશ કરર્વશિશ હોય તો Edit Applicationમશં જઇિે કરી
ર્કશર્ે,આ સુસર્વધશ અરજી Confirm કરતશં પહેલશ ઉપલબ્ધ છે . એક ર્વખત અરજી Confirm થઇ
ર્યશ પછી / બશદ આ સુસર્વધશ ઉપલબ્ધ રહેર્ે િહીં.
(૧૨) હર્વે પેજિશ ઉપરિશ ભશર્મશં upload photo પર click કરો અહીં તમશરો application number type
કરો અિે તમશરી Birth date type કરો. ત્યશરબશદ ok પર click કરો. અહીં,photo અિે signature
upload કરર્વશિશ છે . (ફોટશનુ ં મશપ ૫ િે.મી. ઊંચશઇ અિે ૩.૬ િે.મી પહોળશઈ અિે signature નુ ં
મશપ ૨.૫ િે.મી. ઊંચશઇ અિે ૭.૫ િે.મી. પહોળશઈ રશખર્વી) photo અિે signature upload કરર્વશ
િૌ પ્રથમ તમશરો photo અિે signature .jpg Formatમશં(10 KB) િશઇઝ થી ર્વધશરે િહીં તે રીતે
Computer મશં હોર્વશ જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હર્વે Choose File િશ સ્ક્રીિમશંથી
જે ફશઇલમશં .jpg Format મશં તમશરો photo store થયેલ છે તે ફશઇલિે ત્યશંથી Select કરો અિે
“Open” Button િે click કરો. હર્વે “Browse” Button િી બશજુમશં “Upload “Button પર Click કરો
હર્વે બશજુમશં તમશરો photo દે ખશર્ે. હર્વે આજ રીતે signature પર્ upload કરર્વશિી રહેર્ે.
(૧૩) હર્વે પેજિશ ઉપરિશ ભશર્મશં “Confirm Application” પર click કરો અિે “Application number”
તથશ Birth Date Type કયશગ બશદ Ok પર click કરર્વશથી બે (૨) બટિ ૧: Application preview
૨: confirm application દે ખશર્ે. ઉમેદર્વશરે “Application preview” પર ક્લીક કરી પોતશિી અરજી
જોઈ લેર્વી. અરજીમશં સુધશરો કરર્વશિો જર્શય, તો Edit Application ઉપર click કરીિે સુધશરો કરી
લેર્વો. અરજી confirm કયશગ પહેલશ કોઇપર્ પ્રકશરિો સુધશરો અરજીમશં કરી ર્કશર્ે. પરં ત ુ. અરજી
confirm થઇ ર્યશ બશદ અરજીમશં કોઇપર્ સુધશરો થઇ ર્કર્ે િહીં. જો અરજી સુધશરર્વશિી જરૂર
િ જર્શય તો જ confirm application પર ક્લીક કરવુ.ં Confirm application પર ક્લીક કરર્વશથી
ઉમેદર્વશરિી અરજીિો આયોર્મશં online સ્ર્વીકશર થઈ જર્ે. અહીં “confirmation number”
generate થર્ે જે હર્વે પછીિી બધી જ કશયગર્વશહી મશટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદર્વશરે િશચર્વર્વશિો રહેર્.ે
Confirmation number સિર્વશય કોઇપર્ પત્રવ્યર્વહશર કરી ર્કશર્ે િહીં. Confirm થયેલ
અરજીપત્રકિી સપ્રન્ટ અચ ૂક કશઢી રશખર્વી.

(૧૪) િશમશન્ય કેટેર્રીિશ ઉમેદર્વશરે ભરર્વશિી થતી ફી િીચેિશ બે સર્વકલ્પો પૈકી કોઈ પર્ સર્વકલ્પથી
ભરી ર્ક્ર્ે.
(૧) પોસ્ટ ઓફીિમશં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીિે સપ્રન્ટે ડ ચલર્િી િકલ કશઢર્વશિી રહેર્ે.
આ સપ્રન્ટેડ ચલર્િી િકલ લઇિે િજીકિી કોમ્પ્યુટરિી સુસર્વધશ ધરશર્વતી પોસ્ટ ઓરફિમશં જર્વશનુ ં
રહેર્ે. પોસ્ટ ઓફીિમશં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્િી ફી + પૉસ્ટલ િસર્વિિ ચશર્જ તશરીખ.૩૧/૦૫/૨૦૧૭
સુધીમશં ભરર્વશિી રહેર્ે અિે ફી ભયશગ અંર્ેન ુ ં ચલર્ મેળર્વર્વશનુ ં રહેર્ે. આ ચલર્ તથશ confirm
થયેલ અરજીપત્રક િશથે જોડર્વશિશ આર્વશ્યક સ્ર્વયં પ્રમશચર્ત કરે લ પ્રમશર્પત્રો (૧) જન્મ
તશરીખિશ પુરશર્વશ મશટે એિ.એિ.િી.ઇ. ક્રેડીટ િરટિફીકેટિી િકલ (૨) સિયત ર્ૈ.લશ િશ ડીગ્રી
પ્રમશર્પત્રિી િકલ અિે ડીગ્રીિશ અંસતમ ર્વષગિી મશકગ ર્ીટિી િકલ (૩) િબંસધત કશઉક્ન્િલિશ
રજીસ્રે ર્િિી િકલ (૪) અનુભર્વિશ પ્રમશર્પત્ર િકલ (૫) િશમ / અટકમશં ફેરફશર કરશર્વેલ હોય
તો િરકશરી ર્ેઝેટિી િકલ / પરરર્ીત મરહલશ ઉમેદર્વશરે મેરેજ રજીસ્રે ર્િિી િકલ (૬) ર્શરીરરક
રીતે અર્ક્ત ઉમેદર્વશરે િશ.ર્વ. સર્વભશર્િશ તશ.૦૧/૧૨/૨૦૦૮િશ પરરપત્રથી સિયત થયેલ િમુિશ
મુજબનુ પ્રમશર્પત્ર (૭) અન્ય લશગુ પડતશ હોય તેર્વશ આધશર / પુરશર્વશ અચુક જોડીિે ઉમેદર્વશરે
પોતશિી પશિે િશચર્વીિે રશખર્વશિશ રહેર્ે અિે આયોર્ દ્વશરશ મંર્શર્વર્વશમશ આર્વે ત્યશરે જ અરજીપત્રક
ચબડશર્ો િરહત તથશ ફી ભરે લશ ચલર્િી િકલ િશથે આર.પી.એ.ડી. / સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલર્વશિશ
રહેર્ે અથર્વશ આયોર્િી કચેરીમશં રૂબરૂમશં આપી જર્વશિશ રહેર્ે.
(૨) ઓિ લશઈિ ફી : જમશ કરશર્વર્વશ મશટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીિે સર્વર્તો ભરર્વી અિે
ત્યશં “Online Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવુ.ં ત્યશરબશદ આપેલ સર્વકલ્પોમશંથી “Net Banking
Fee” અથર્વશ “Other Payment Mode” િશ સર્વકલ્પોમશંથી યોગ્ય સર્વકલ્પ પિંદ કરર્વો અિે આર્ળિી
સર્વર્તો ભરર્વી. ફી જમશ થયશ બશદ આપિી ફી જમશ થઈ ર્ઈ છે તેવ ુ ં Screen પર લખશયેલ ું
આર્વર્ે અિે e-receipt મળર્ે.જેિી Print કશઢી લેર્વી. જો પ્રરક્રયશમશં કોઈ ખશમી હર્ે તો Screen
પર આપિી ફી ભરશયેલ િથી તેમ દે ખશર્ે.
(૧૫) અિશમત ર્વર્ગિશ ઉમેદર્વશરો (ફી મશંથી મુરકત અપશયેલ ઉમેદર્વશરો) એ confirm થયેલઅરજીપત્રક
તે િશથે જોડર્વશિશ આર્વશ્યક સ્ર્વયં પ્રમશચર્ત કરે લ પ્રમશર્પત્રો (૧) જન્મ તશરીખિશ પુરશર્વશ મશટે
એિ.એિ.િી.ઇ. ક્રેડીટ િરટિફીકેટિી િકલ (૨) જાસત પ્રમશર્પત્રિી િકલ (3) િશ.અિે ર્ૈ.પ.ર્વર્ગિશ
ઉમેદર્વશરો મશટે સિયત થયેલ િમય ર્શળશમશ મેળર્વેલ સિયત થયેલ પરરસર્ષ્ટ-ક (૪) સિયત
ર્ૈ.લશ િશ ડીગ્રી પ્રમશર્પત્ર અિે ડીગ્રીિશ તમશમ ર્વષગિી મશકગ ર્ીટિી િકલ. (૫) િબંસધત

કશઉક્ન્િલિશ રજીસ્રેર્િિી િકલ (૬) અનુભર્વિશ પ્રમશર્પત્ર િકલ (૭) િશમ / અટકમશ ફેરફશર
કરશર્વેલ હોય તો િરકશરી ર્ેઝેટિી િકલ / પરરર્ીત મરહલશ ઉમેદર્વશરે મેરેજ રજીસ્રેર્િ િકલ
(૮) ર્શરીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદર્વશરે િશ.ર્વ.સર્વભશર્િશ તશ.૦૧/૧૨/૨૦૦૮િશ પરરપત્રથી સિયત
થયેલ િમુિશ મુજબનુ ં પ્રમશર્પત્ર (૯) અન્ય લશગુ પડતશ હોય તેર્વશ આધશર / પુરશર્વશ અચુક
જોડીિે અચુક જોડીિે ઉમેદર્વશરે પોતશિી પશિે િશચર્વીિે રશખર્વશિશ રહેર્ે અિે આયોર્ દ્વશરશ
મંર્શર્વર્વશમશ આર્વે ત્યશરે જ અરજીપત્રક ચબડશર્ો િરહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલર્વશિશ
રહેર્ે અથર્વશ આયોર્િી કચેરીમશં રૂબરૂમશં આપી જર્વશિશ રહેર્ે.
(૧૬)

દરે ક જાહેરશત મશટે ઉમેદર્વશરે એક જ અરજી કરર્વી. આમ છતશં, િંજોર્ોર્વર્શત, જો કોઇ

ઉમેદર્વશરે એકથી ર્વધુ અરજી કરે લ હર્ે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેિી િશથે સિયત ફી
ભરે લ હર્ે, તો તે મશન્ય ર્ર્શર્ે અિે અર્શઉિી અરજી રદ્દ ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે. અર્શઉિી અરજી
િશથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી િશમે ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે િહીં. જો ઉમેદર્વશરે છે લ્લી
કન્ફમગ થયેલ અરજી િશથે સિયત ફી ભરે લ િહીં હોય, તો આર્વશ ઉમેદર્વશરિી સિયત ફી િશથેિી
કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અરજી મશન્ય ર્ર્ર્વશમશં આર્વર્ે. જો ઉમેદર્વશરે એકથી ર્વધુ અરજી િશથે ફી
ભરે લ હર્ે, તો તે રીફંડ કરર્વશમશં આર્વર્ે િહીં.
અરજી ફી :
(૧) િશમશન્ય કેટેર્રીિશ ઉમેદર્વશરે પોસ્ટ ઓફીિમશં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્િી ફી + પૉસ્ટલ િસર્વિિ ચશર્જ
ભરર્વશિો રહેર્ે. અિે ફી ભયશગ અંર્ેન ુ ં ચલર્ મેળર્વર્વશનુ ં રહેર્ે. અથર્વશ ઓિ લશઈિ ફી ભરી ereceipt લઈ લેર્વશિી રહેર્ે.
(૨) મ ૂળ ગુજરશતિશ અિશમત કક્ષશિશ ઉમેદર્વશરોએ અરજી ફી ભરર્વશિી રહેતી િથી.
(3) અિશમત કક્ષશિશ ઉમેદર્વશરો જો ચબિ અિશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરે તો પર્ તેઓએ અરજી
ફી ભરર્વશિી રહેર્ે િહીં. તે સિર્વશયિશ ધોરર્ો ચબિ અિશમત ર્વર્ગિશ લશગુ પડર્ે.
(૪) ફી ભયશગ ર્વર્રિી અરજી રદ થર્વશિે પશત્ર છે . ફી ભરે લ િહી હોય તેર્વશ ઉમેદર્વશરિે કોઇ પર્
િંજોર્ોમશં પ્રશથસમક કિોટી/રૂબરૂ મુલશકશત પરીક્ષશમશં બેિર્વશ દે ર્વશમશં આર્વર્ે િહી. આ ફી ફક્ત
પોસ્ટ ઓરફિ દ્વશરશઅથર્વશ ઓિ લશઈિ ફી જ સ્ર્વીકશરર્વશમશં આર્વર્ે, રોકડમશં, ડીમશન્ડ ડ્રશફ્ટથી,
ઇષ્ન્ડયિ પોસ્ટલ ઓડગ ર કે પે ઓડગ રિશ સ્ર્વરૂપમશં આ ફી સ્ર્વીકશરર્વશમશં આર્વર્ે િહી. જેિી
ઉમેદર્વશરોએ ખશિ િોંધ લેર્વી.

ઉમેદર્વશરોિે ખશિ જર્શર્વર્વશનુ ં કે, અરજીપત્રક તથશ પ્રમશર્પત્રોિી ચકશિર્ી દરસમયશિ કોઇ ઉમેદર્વશર,
આ જગ્યશિશ ભરતી સિયમો તથશ જાહેરશતિી જોર્ર્વશઇઓ મુજબ લશયકશત ધરશર્વતશ િથી તેમ મશલ ૂમ
પડર્ે તો તેમિી ઉમેદર્વશરી કોઇ પર્ તબક્કે રદ કરર્વશમશં આર્વર્ે.
િોંધ:- િરકશરી આયુર્વેદ કોલેજોમશં સર્વસર્વધ સર્વષયિશ લેક્ચરર સિસિયર

સ્કેલ ( રીડર ) આયુર્વદ
ે ,

ર્વર્ગ-૧, ગુજરશત આયુર્વેદ િેર્વશ િી જગ્યશિશ ભરતી સિયમો, અરજીપત્રક િશથે જોડર્વશિશ આર્વશ્યક
પ્રમશર્પત્રોિી યશદી, ર્વય મયશગદશમશં છુટછશટ, અરજી કયશ િંજોર્ોમશં રદ થર્વશિે પશત્ર છે તેિી સર્વર્તો,
પરરસર્ષ્ટ ‘ક’િો િમ ૂિો, િરકશરી કમગચશરીએ રજુ કરર્વશિશ િશ-ર્વશંધશ પ્રમશર્પત્રિો િમ ૂિો, અર્ક્તતશ
પ્રમશર્પત્રિો િમુિો અિે જાહેરશતિી અન્ય ર્વધુ સર્વર્તો આયોર્િી કચેરીિશ િોરટિબોડગ અિે આયોર્િી
ર્વેબિશઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોર્વશ મળર્ે.

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION

On Line applications are invited for 65 post of Lecturer Senior Scale (Reader),
Class-I of various subject in Govt. Ayurved Colleges, Advt. No. 17 / 2017-18 to
Advt. No. 30 / 2017-18 between date-15/05/2017 13.00 to date- 31/05/2017 13.00
Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission
www.gpsc.gujarat.gov.in
for
all provisions of advertisement, General
Instructions, application form and age relaxation.

ADVT NO.

APPROXIMATE
DATE FOR P.T.

APPROXIMATE
MAONTH OF RESULT.

APPROXIMATE MAONTH
OF INTERVIEW

21, 24 & 28 / 2017-18

30-07-2017

October-2017

November-2017

22, 23 & 27 / 2017-18

20-08-2017

November-2017

December-2017

18, 19, 20 & 25/ 2017-18 10-09-2017

November-2017

December-2017

17, 26, 29 & 30/ 2017-18 08-10-2017

December-2017

January-2018

ADVT
. NO.

1

FACULTY

2

Total
Vacancy

Category wise vacancy

3

Out of total Post reserved for
Women

4

5

Unreserved

S.C.

S.T.

S.E.B.C.

Unreserved

S.C.

S.T.

S.E.B.C

17

Samhinta
Sidhdhhant

07

05

00

01

01

02

00

00

00

18

Rachana Sharir

07

05

00

01

01

02

00

00

00

19

Kriya Sharir

07

05

00

01

01

02

00

00

00

20

Panchkarma

04

03

00

00

01

01

00

00

00

21

Dravya Guna

04

03

00

00

01

01

00

00

00

22

Rasa Shashtr
and Bhaishajya
Kalpana

04

03

00

00

01

01

00

00

00

1

2

3

4

5

23

Rog Nidan and
Vikrit Nidan

04

03

00

00

01

01

00

00

00

24

Swasthavritta

04

03

00

00

01

01

00

00

00

25

Agadatantra
and Vidhi
Ayurved

04

03

00

00

01

01

00

00

00

26

Prasuti and
Striroga

04

03

00

00

01

01

00

00

00

27

Shalakya
Tantra

04

03

00

00

01

01

00

00

00

28

Shalya Tantara

04

03

00

00

01

01

00

00

00

29

Kumarbhritya

04

03

00

00

01

01

00

00

00

30

Kaya Chikitsa

04

03

00

00

01

01

00

00

00

TOTAL

65

48

00

03

14

17

00

00

00

Note:(1) Out of above mentioned 65 posts, 01 post is reserved for Physically Disabled
Candidates. Candidate having disability OL (one leg) can apply. The candidates
possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible to apply.
(2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for
Unreserved Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
(3) In case of non availability of Women candidates in the respective category, the
post so reserved will be allotted to male candidates belonging to the same category.
(4) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women
candidates thereof Shall be made on the basis of marks obtained in selection process
by the candidates of respective categories and also women candidates of that
category and on the basis of qualifying standard prescribed by the commission
keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service.
(5) Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of Post before
Applying online. Candidate shall confirm the application only after verifying the
details filled in the application form.

(6) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed
online application, or information filled in by the candidate shall not be accepted.
(7) In case of more than one online application made by the candidate, only the
latest confirmed application will be considered by the commission. For candidates
belonging to unreserved category the last confirmed application with fees will be
considered by the commission.
(8) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for
interview (in the order mentioned in general instructions).



Educational Qualification and Experience:Possess a Post-graduate qualification as specified in the annexure I
against each post obtained from any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other
Educational institution recognized as such by the Government or declared to be
deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act,
1956 or any other equivalent qualification determined by the Central Council Of
Indian Medicine, and experience as prescribed in column (iv) of Annexure I:
Provided that if the candidate possessing post graduate degree in
concerned subject is not available , a candidate who possesses a post graduate
degree in allied subject shown against the concerned subject in the Annexure II
or as recognized by the Central Council of Indian Medicine shall be considered
for the direct selection:
Provided further that the research experience of regular Ph. D. holder
shall be considered equivalent to one year of teaching experience;



EXPLANATION:“Teaching Experience” means teaching experience in recognized
Ayurvedic Colleges affiliated to the university established by law in India.


The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and

Adequate knowledge of Sanskrit and Gujarati or Hindi Or Both

Pay Scale:-Rs.15600-39100/- Grade Pay-6,600/-


Age: Not more than 42 years. Age will be Considered as on last date of
application.
(i) If experience is prescribed as one of the
1 A candidate who is qualifications, the upper age limit shall not apply.(ii)
already in Gujarat If experience is not prescribed as one of the
Govt. service, either qualifications and a Govt. servant appointed to a post
as a permanent or a requiring a Medical, Engineering, Veterinary or
temporary
Agriculture degree or diploma and who applied for
officiating
any such post, the upper age limit shall not apply.
continuously for six (iii) If experience is not prescribed as one of the
months and had not qualifications in the advertisement, Govt. servants
crossed age limit
who are working on the post from which an employee
prescribed for the
can be promoted to the post so advertised, be entitled
advertised post at
to relaxation of 5 years, or to the extent of equal
the time of his first number of years for which service has been put in by
appointment.
him, whichever is less.

( H. K. THAKAR )
JOINT SECRETARY
GUJARAT PUBLIC SERVICE OMMISSION

ANNEXURE I

N
O
(i)
1

SUBJECT
(ii)
SAMHITA

EDUCATION/Q
UALIFICATION
(iii)
M. D.
(SAMHITA)

2

RACHNA
SHARIR

M. D.
(RACHNA
SHARIR)

3

KRIYA
SHARIR

M. D.
(KRIYA SHARIR)

4

DRAVYAGUN

M. D.
(DRAVYAGUN)

5

RASA
SHASHTRA
AND
BHAISHAJYA
KALPANA

M. D.
(RASA
SHASHTRA
AND
BHAISHAJYA
KALPANA)

6

ROGNIDAN
AND VIKRIT
VIGYAN

M. D.
(ROGNIDAN
AND VIKRIT
VIGYAN)

7

SWASTHAVRIT
TA

M. D.
(SWASTHA
VRITTA)

8

AGADTANTRA
AND VIDHI
AYURVED

M. D.
(AGADTANTRA
AND VIDHI
AYURVED)

EXPERIENCE
(IV)
At least five years teaching experience in Samhita or At
least five years research experience in regular service
in Research Councils of Central Government or State
Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Rachna sharir
or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Kriya sharir
or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Dravyagun or
At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Rasa Shashtra
and Bhaishajya Kalpana or At least five years research
experience in regular service in Research Councils of
Central Government or State Government or Union
territory or University or National Institutions with
minimum three papers published in a recognized
journal.
At least five years teaching experience in Rognidan and
Vikrit Vigyan or At least five years research experience
in regular service in Research Councils of Central
Government or State Government or Union territory
or University or National Institutions with minimum
three papers published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Swasthavritta
or or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Agad Tantra
and Vidhi Ayurved or At least five years research
experience in regular service in Research Councils of
Central Government or State Government or Union
territory or University or National Institutions with
minimum three papers published in a recognized
journal.

(i)
9

(ii)
PRASUTI AND
STRIROGA

(iii)
M. D. / M. S.
(PRASHUTI
AND
STRIROGA)

10

KUMAR
BHARITYA

M. D.
(KUMAR
BHARITYA)

11

KAYA
CHIKITSA

M. D.
(KAYA
CHIKITSA)

12

SHALYA
TANTRA

M. D. / M. S.
(SHALYA
TANTRA)

13

SHALAKYA
TANTRA

M. D./M. S.
(Shalakya
Tantra)

14

PANCHKARMA

M. D.
(PANCHKARMA)

(IV)
At least five years teaching experience in Prashuti and
Striroga or At least five years research experience in
regular service in Research Councils of Central
Government or State Government or Union territory
or University or National Institutions with minimum
three papers published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Kumar
Bharitya or At least five years research experience in
regular service in Research Councils of Central
Government or State Government or Union territory
or University or National Institutions with minimum
three papers published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Kaya Chikitsa
or or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Shalya Tantra
or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Shalakya
Tantra or At least five years research experience in
regular service in Research Councils of Central
Government or State Government or Union territory
or University or National Institutions with minimum
three papers published in a recognized journal.
At least five years teaching experience in Panchkarma
or At least five years research experience in regular
service in Research Councils of Central Government or
State Government or Union territory or University or
National Institutions with minimum three papers
published in a recognized journal.

ANNEXURE II
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Speciality required.
Swastha Vritta

Agadtantra
Rog Viggyan
Rachana Sharir
Kriya Sharir
Shalakya
Pnchkarma
Balroga
Kayachikitsa
Shalya
Prasuti evam Strirog

Name of allied subject.
Kayachikitsa
Dravyaguna or Rasashastra
Kayachikitsa
Shalya
Ayurveda Samhita evam Siddhant or Kayachikitsa
Shalya
Kayachikitsa
Prasuti evam striroga or Kayachikitsa
Manasroga
Nischetana evam Ksha-Kirana
Shalya Tantra

