ગુજરાત જાહેર સેિા આયોર્ગ
ર્ગાાંધીનર્ગર
આર-૨ શાખા
ુ (આયર્વ
ુ ેદ, યોગા, અિે િેચરોથેરાપી, યિ
ુ ાિી, નિધ્ધા અિે હોમીયોપેથી
નિયામકશ્રી, આયષ
ુ રાિ
પધ્ધનિ)િી કચેરી હસ્િકિી હોનમયોપેનથિા નર્વનર્વધ નર્વષયોિા એિોનિયેટ પ્રોફેિર / રીડર, ગજ
રાજ્ય િેર્વા ર્વગગ -૧ િી કુ લ-૦૭ જગ્યાઓ પર ઉમેદર્વારો પિંદ કરર્વા માટે જાહેરાિ ક્રમાંક:-૫૬/૨૦૧૮૧૯ થી જાહેરાિ ક્રમાંક:-૬૨/૨૦૧૮-૧૯ માટે Online અરજીઓ િા:૧૫-૦૯-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક થી
ુ ી મંગાર્વર્વામાં આર્વે છે .
િા.૦૧-૧૦-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક સધ
આ જાહેરાિિી અન્ય નર્વગિો આયોગિા િોટીિ બોડગ અથર્વા આયોગિી ર્વેબ િાઇટ

www.gpsc.gujarat.gov.in

ઉપર જોર્વા નર્વિંિી છે . જાહેરાિિી િંપ ૂર્ગ નર્વગિો આયોગિી

ર્વેબિાઇટ પર ર્વંચાર્ે લઇિે જ ઉમેદર્વારે Online અરજી કરર્વાિી રહેશે.
િોંધ :
(૧)

આ જાહેરાિિી પ્રાથનમક કિોટી િંભર્વિ: િા. ૦૯-૧૨-૨૦૧૮ િા રોજ યોજર્વામાં આર્વશે.

(૨)

ુ રી-૨૦૧૯ માં પ્રનિધ્ધ કરર્વામાં આર્વશે.
પ્રાથનમક કિોટીન ંુ પરરર્ામ િંભર્વિ: ફેબ્રઆ

(૩)

ુ ાકાિ િંભર્વિ:એનપ્રલ-૨૦૧૯ માં યોજર્વામાં આર્વશે.
રૂબરૂ મલ
સરકારી હોમિયોપેમિ કોલેજિાાં
મિમિધ મિષયોના
એસોમસયેટ પ્રોફેસર / રીડર

૧

૨

૫૬/૧૮-૧૯

હોમિયોપેમિક િટીરીયા

૫૭/૧૮-૧૯

કુ લ જગ્યાઓ

જાહેરાિ ક્રમાંક

કક્ષાર્વાર જગ્યાઓ

કક્ષાર્વારજગ્યાઓ પૈકી મરહલાઓ માટે
અિામિ જગ્યાઓ
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હોમિયોપેમિક ફાિમસી

૦૧
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00

00

00

00

00

00

00

૫૮/૧૮-૧૯

ઓર્ગેનન ઓફ િેડીસીન

૦૧

૦૧

00

00

00

00

00

00

00

૫૯/૧૮-૧૯

પેિોલોજી એન્ડ

૦૧

૦૧

00

00

00

00

00

00

00

૬૦/૧૮-૧૯

ફફજીયોલોજી ઇન્્લુડીંર્ગ

૦૧

૦૧

00

00

00

00

00

00

00

૬૧/૧૮-૧૯

એનાટોિી

૦૧

૦૧

00

00

00

00

00

00

00

૬૨/૧૮-૧૯

ફોરે ન્ન્સક િેડીસીન અને

૦૧

૦૧

00

00

00

00

00

00

00

િેડીકા

િાઇક્રોબાયોલોજી

બાયોકેિેસ્ટ્રી

ટોક્ષિકોલોજી

નોંધ:
(૧) ઉપર દર્ામિલ
ે 0૭ જાહેરાતોની જગ્યાઓ પૈકી એક પણ જગ્યા ર્ારીફરક રીતે અર્્ત ઉિેદિારો
િાટે અનાિત નિી.
એિોનિએટ પ્રોફેિર/રરડર (એિેટોમી), ર્વગગ -૧ િાાં BLA (Both legs and Both arms affected), OL
(One leg affected (right or left)), OA (One arm affected) તિા OAL (One arm and One leg) પ્રકારની
ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાિતા ઉિેદિારો અરજી કરી ર્કર્ે તિા આ મસિાયની અન્ય જગ્યાઓ િાટે OL
(One Leg) પ્રકારની ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાિતા ઉિેદિારો અરજી કરી ર્કર્ે. આ મસિાયની અન્ય
પ્રકારની અર્્તતા ધરાિતા ઉિેદિારો સાંબમાં ધત જાહેરાત િાટે અરજી કરિાને પાત્ર નિી.
(૨)

અનાિત કિાના ઉિેદિારો ક્ષબન અનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરી ર્કર્ે અને તેઓને

ક્ષબનઅનાિત ઉિેદિારો િાટેનાાં ધોરણો લાગુ પડર્ે.
(૩)

િફહલાઓ િાટેની (જો અનાિત જગ્યા હોય તો) અનાિત જગ્યા િાટે જો િફહલા ઉિેદિાર

ઉપલબ્ધ ન િાય તો તે જગ્યા તે કિાના પુરુષ ઉિેદિારોને ફાળિી ર્કાર્ે.
(૪)

ઉિેદિારોએ જાહેરાત ક્રિાાંક અને જગ્યાનુ ાં નાિ સ્ટ્પષ્ટ રીતે િાાંચીને ઓનલાઇન અરજી

કરિી, ઓનલાઇન અરજી કરતી િખતે તિાિ

મિર્ગતો અરજીપત્રકિાાં

ભયામ

બાદ, તે મિર્ગતોની

ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફિમ કરિાની રહેર્ે.
(૫)

કન્ફિમ િયેલ અરજીપત્રકની મિર્ગતો કે તેિાાં ઉિેદિારે આપેલ િાફહતીિાાં િમત કે ચ ૂક બાબતે

સુધારો કરિાની રજુઆત /મિનાંતી ગ્રાહ્ય રાખિાિાાં આિર્ે નહીં.
(૬)

એક કરતા િધારે સાંખ્યાિાાં અરજી કયામના ફકસ્ટ્સાિાાં છે લ્લે કન્ફિમ િયેલ અરજીપત્રક જ િાન્ય

રાખિાિાાં આિર્ે. ક્ષબન અનાિત િર્ગમના ઉિેદિારો િાટે છે લ્લે કન્ફિમ િયેલ ફી સાિેન ુ ાં અરજીપત્રક
િાન્ય રાખિાિાાં આિર્ે.
(૭)

ઉિેદિારોએ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર િયાના ફકસ્ટ્સાિાાં રજુ કરિાના િતાાં પ્રિાણપત્રો ( સાિાન્ય

સ ૂચનાઓિાાં આપેલ ક્રિિાાં ) તૈયાર રાખિાના રહેર્ે.
(૮)

ઓનલાઈન જાહેરાત િાટેના ભરે લા અરજીપત્રક ક્ષબડાણ

સફહત

આયોર્ગની

કચેરીિાાં હાલ

પ ૂરતા િોકલિા નહીં, આયોર્ગ દ્વારા જ્યારે િાંર્ગાિિાિાાં આિે ત્યારે જ િોકલી આપિા.

૧.૧ શૈક્ષણર્ક લાયકાિ:
- Possess:A Post Graduate degree in Homoeopathy in the concerned subject as specified in
column-(3) against each posts shown in the Annexure obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the Central or State act in India;
or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as a
University under section 3 of the Universities Grants Commission act, 1956

૧.૨ અનુભિ
- Possess:Have at least Four years teaching experience as Assistant Professor / Lecturer, class II
in the concerned subject as specified in column-(4) of Annexure in a Medical
Institution running degree course or in a Homoeopathy College recognized by the
Central Council of Homoeopathy or the Central Government.
Explanation:
“Teaching Experience means teaching experience in the subject concerned in a
homoeopathic college and includes teaching experience in the subject concerned in a
Medical College permitted by the Central Government.”
Annexure
Sr No
(1)
1

Name of Post
(2)
Associate
Professor/Reader
Anatomy

2

Associate
Professor/Reader
Physiology including
Biochemistry

3

Associate
Professor/Reader
Organon of
Medicine
Associate
Professor/Reader
Homeopathic
Pharmacy
Associate
Professor/Reader
Homeopathic
Materia medica
Associate
Professor/Reader
Pathology and
Microbiology
Associate
Professor/Reader
Forensic Medicine
and Toxicology

4

5

6

7

Concern Subject
(3)
M.D. (Homeopathy) or
M.S. (Anatomy) or
M.D.(Anatomy) or
M.B.B.S with M.Sc (Anatomy),or
M.Sc (Med.Anatomy) with Ph.D
(Med.Anatomy),or
M.Sc. (Med.Anatomy) with D.Sc.
(Med.Anatomy)
M.D. (Homeopathy) or
M.D.(Physiology) or
M.B.B.S with M.Sc (Physiology), or
M.Sc (Med. Physiology) with Ph.D
(Med. Physiology),or
M.Sc. (Med. Physiology) with D.SC
(Med. Physiology)
M.D. (Homeopathy) in Organon of
Medicine

Experience
(4)
Have at least 4 Years
teaching experience in
Anatomy

M.D. (Homeopathy) in
Homeopathic Pharmacy

Have at least 4 Years
teaching experience in
Homeopathic Pharmacy

M.D. (Homeopathy) in Materia
medica

Have at least 4 Years
teaching experience in
Homeopathic Materia
medica
Have at least 4 Years
teaching experience in
Pathology and
Microbiology
Have at least 4 Years
teaching experience in
Forensic Medicine and
Toxicology

M.D. (Homeopathy) or
M.D.(Pathology) or
M.D.(Microbiology)
M.D. (Homeopathy) or
M.D.(Forensic Medicine) or
M.D.(Toxicology)

Have at least 4 Years
teaching experience in
Physiology including
Biochemistry

Have at least 4 Years
teaching experience in
Organon of Medicine

૨. ગુજરાત મુલ્કી સેિા િર્ગીકરણ અને ભરતી (સાિાન્ય) મનયિો ૧૯૬૭િાાં દર્ામિેલ કોમ્પ્યુટર
એ્લીકેર્નનુ ાં પાયાનુ ાં જ્ઞાન ધરાિતા હોિા જોઈર્ે.

૩. ગુજરાતી અિિા ફહન્દી અિિા તે બાંનેન ુ ાં પુરતુ જ્ઞાન ધરાિતો હોિો જોઇર્ે.
૪. પર્ગાર: ૬૭,૭૦૦-૨,૦૮,૭૦૦ (સાતિા પર્ગારપાંચના પે િેરીિનુ ાં લેિલ ૧૧)
૫. ઉંમર: ૪૪ િષમિી િધુ ઉિરનો હોિો જોઇર્ે નહીં. ઉંિર અરજી સ્ટ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ
ર્ગણિાિાાં આિર્ે.
ઉપલી િયિયામદાિાાં નીચે મુજબની છૂટછાટ િળિાપાત્ર છે :૧ ગુજરાિ િરકારિા કમગચારીઓ;

(૧) જો જાહેરાિમાં લાયકાિ િરીકે

ગુજરાિ મુલ્કી િેર્વા અિે ર્વગીકરર્ અિે ભરિી ( િામાન્ય )

અનુભર્વ માંગેલ હોય િો ઉપલી

નિયમો,૧૯૬૭િી જોગર્વાઇ મુજબ ગુજરાિ િરકારિી િોકરીમાં

ર્વયમયાગ દા લાગુપડશે િહીં.

કાયમી ધોરર્ે અથર્વા હંગામી ધોરર્ે િળં ગ છ માિ સુધી કામગીરી
બજાર્વિા હોય અિે િેઓિી પ્રથમ નિમણક
ં ૂ જાહેરાિમાંિી જગ્યામાં
દશાગ ર્વેલ ર્વયમયાગ દાિી અંદર થયેલ હોયિેર્વા કમગચારીઓ
૨ ણબિ અિામિ/અિામિ ર્વગગ િા મરહલા ઉમેદર્વાર

પાંચ ર્વષગ (ર્વધુમાં ર્વધુ ૪૫ ર્વષગ
સુધી )

૩ શારરરીક નર્વકલાંગિા ધરાર્વિા ઉમેદર્વારો

દિ ર્વષગ (ર્વધુમાં ર્વધુ ૪૫ ર્વષગ
સુધી )

નોંધ:
(૧) The Candidate appointed by direct selection shall require to get him-self registered

with the Gujarat Homoeopathic Council under the Gujarat Homoeopathy Act, 1963 at
the time of appointment duty if he is not so registered.
(૨)

જો ઉિેદિાર મિદે ર્ની યુમનિસીટીની પદિી િેળિેલ હર્ે તો તેિી પદિીની ભારતિાાં િાન્યતા

/ સિકિતા ર્ગણિા અંર્ગે જરૂરી આધાર / પ ૂરાિા રજૂ કરિાના રહેર્ે.
(૩)

આ જાહેરાતો અન્િયે ભરતી પ્રફક્રયાના દરે ક તબ્ે ઉિેદિારે હાજર રહેું  ુ ાં પડર્ે, અન્યિા

તેઓની ઉિેદિારી રદ કરિાિાાં આિર્ે.
(૪)

અરજી ફી: સાિાન્ય કેટેર્ગરીના ઉિેદિારે ભરિાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટ્ટલ સમિિસ ચાર્જ. મ ૂળ

ગુજરાતના અનાિત કિા, િાજી સૈમનક તેિજ ર્ારીફરક અર્્તતા ધરાિતા ઉિેદિારોએ ફી ભરિાની
નિી. ગુજરાત રાજય મસિાયના અનાિત િર્ગમના ઉિેદિારોએ મનયત ફી ભરિાની રહેર્ે.
(એચ કે ઠાકર)
સાંય્ુ ત સક્ષચિ
ગુજરાત જાહેર સેિા આયોર્ગ

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Gandhinagar

R-2 Branch
Online applications are invited for the 07 post of Associate Professor / Reader
(Homoeopathy) General State Service Class-I, under the Directorate, AYUSH
(Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unanai, Siddha and Homoeopathy) Gujarat
State. Advt. No. 56/2018-19 to 62/2018-19 between date-15/09/2018, 13.00 to
date- 01/10/2018, 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.
(1)

Preliminary test will be held on 09-12-2018 (Tentative)

(2)

Result of Preliminary test will be declared on February-2019. (Tentative)

(3)

Interview will be held on April-2019. (Tentative)

Advt. No.

56/18-19

57/18-19
58/18-19
59/18-19
60/18-19

61/18-19
62/18-19

Subject of the post
of Asso.Proff./
Reader

Homoeopathic
Materia
Medica
Homoeopathy
Pharmacy
Orgenon of
Medicine
Pathology and
Microbiology
Physiology
including
Biochemistry
Anatomy
Forensic
Medicine and
Toxicology

Total
Vacancy

Category wise vacancy

Out of total Post reserved for
Women
General
S.C.
S.T.
S.E
B.C

General

S.C.

S.T.

S.E
.B.C.

01

01

00

00

00

00

00

00

00

01

01

00

00

00

00

00

00

00

01

01

00

00

00

00

00

00

00

01

01

00

00

00

00

00

00

00

01

01

00

00

00

00

00

00

00

01

01

00

00

00

00

00

00

00

01

01

00

00

00

00

00

00

00

Note
(1)
Out of Above mentioned 07 advertisements, no post is reserved for Physical
Disabled Candidate.
Candidate having disability BLA (Both legs and Both arms affected), OL(One leg
affected (right or left)), OA (One arm affected), OAL (One arm and One leg) can apply
for the post of Associate Professor/Reader in Anatomy advt. and Candidate having
disability OL (one leg) can apply for other above mentioned advt.. 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 candidate in the respective category (If

woman reserved posts are available) , the reserved post will be allotted to male candidates
belonging to the same category.
(4) 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.
(5) 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.
(6) 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.
(7) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for interview
(in the order mentioned in general instructions).
(8)

Candidates are requested that do not send physical copy of the application (Online

applied) to the commission if not so requested.

1.

Education Qualification :-

- Possess A Post Graduate degree in Homoeopathy in the concerned subject as specified in
column (3) against each posts shown in the Annexure obtained from any of the
Universities established or incorporated by or under the Central or State act in India;
or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as a
University under section 3 of the Universities Grants Commission act, 1956

1.1

Experience: -

- Possess Have at least Four years teaching experience as Assistant Professor / Lecturer, class II
in the concerned subject as specified in column-(4) of Annexure in a Medical
Institution running degree course or in a Homoeopathy College recognized by the
Central Council of Homoeopathy or the Central Government.
Explanation:
“Teaching Experience means teaching experience in the subject concerned in a
homoeopathic college and includes teaching experience in the subject concerned in a
Medical college permitted by the Central Government.”
Annexure
Sr No
(1)
1

Name of Post
(2)
Associate
Professor/Reader
Anatomy

2

Associate
Professor/Reader
Physiology including
Biochemistry

3

Associate
Professor/Reader
Organon of
Medicine
Associate
Professor/Reader
Homeopathic
Pharmacy
Associate
Professor/Reader
Homeopathic
Materia medica
Associate
Professor/Reader
Pathology and
Microbiology
Associate
Professor/Reader
Forensic Medicine
and Toxicology

4

5

6

7

Concern Subject
(3)
M.D. (Homeopathy) or
M.S. (Anatomy) or
M.D.(Anatomy) or
M.B.B.S with M.Sc (Anatomy),or
M.Sc (Med.Anatomy) with Ph.D
(Med.Anatomy),or
M.Sc. (Med.Anatomy) with D.Sc.
(Med.Anatomy)
M.D. (Homeopathy) or
M.D.(Physiology) or
M.B.B.S with M.Sc (Physiology), or
M.Sc (Med. Physiology) with Ph.D
(Med. Physiology),or
M.Sc. (Med. Physiology) with D.SC
(Med. Physiology)
M.D. (Homeopathy) in Organon of
Medicine

Experience
(4)
Have at least 4 Years
teaching experience in
Anatomy

M.D. (Homeopathy) in
Homeopathic Pharmacy

Have at least 4 Years
teaching experience in
Homeopathic Pharmacy

M.D. (Homeopathy) in Materia
medica

Have at least 4 Years
teaching experience in
Homeopathic Materia
medica
Have at least 4 Years
teaching experience in
Pathology and
Microbiology
Have at least 4 Years
teaching experience in
Forensic Medicine and
Toxicology

M.D. (Homeopathy) or
M.D.(Pathology) or
M.D.(Microbiology)
M.D. (Homeopathy) or
M.D.(Forensic Medicine) or
M.D.(Toxicology)

Have at least 4 Years
teaching experience in
Physiology including
Biochemistry

Have at least 4 Years
teaching experience in
Organon of Medicine

2. The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment(General) Rules, 1967; and
3. Adequate knowledge of Gujarati or Hindi Or Both
4. Pay Scale:- Rs.67,700-2,08,700(7th PAY COMMISSION LEVAL-11)
5. Age: Not more than 44 years. Age will be considered as on last date of application.
Upper Age limit shall be relaxed as under:
1

A candidate who is already in Gujarat If experience is prescribed as one of
Govt. service, either as a permanent or as a the qualifications, the upper age
temporary officiating continuously for six limit shall not apply.
month and had not crossed age limit
prescribed for the advertised post at the
time of his first appointment

2

Women Candidate belonging to unreserved 5 years (Maximum Upto 45 Years)
/reserved category

3

Physically Disabled

10 Years (Maximum Upto 45
Years)

NOTE:
1. The Candidate appointed by direct selection shall require to get him-self registered
with the Gujarat homoeopathy Act, 1963 at the time of appointment, if he is not so
registered.
2. Applicant has to produced necessary documents, in support of Indian Legality, if he
possesses foreign university degree.
3. Candidate shall remain Present at every stage of this recruitment Process, otherwise
his/ her Candidature shall be rejected by the commission.
4. Application Fee ; General candidate have to pay Rs.100/- + Postal service charge
,Unreserved candidate Origin of Gujarat, Ex. Serviceman and P.H. candidate do not
need to pay fees ,Unreserved candidate of other state have to pay prescribed fees.
Sd/(H. K.THAKAR)

Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

જાહેરાિિી િામાન્ય જોગર્વાઈઓ
િાગરરકત્ર્વ:-

૧

ઉિેદિાર,
(ક)

ભારતનો નાર્ગફરક અિિા

(ખ)

નેપાળનો પ્રજાજન અિિા

(ર્ગ)

ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અિિા

(ઘ)

મતબેટનો મનિામમસત જે ભારતિાાં કાયિી િસિાટ કરિાના ઇરાદાિી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાાં

ભારતિાાં આિેલા હોિા જોઇએ,અિિા
(ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યન્્ત કે જે ભારતિાાં કાયિી િસિાટ કરિાના ઇરાદાિી પાફકસ્ટ્તાન, પ ૂિમ
પાફકસ્ટ્તાન(બાાંગ્લાદે ર્), બિામ (મ્પયાનિાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યુર્ગાન્ડા જેિા પ ૂિમ આફિકાના દે ર્ો, સાંય્ુ ત
પ્રજાસત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, િલાિી, ઝૈર, ઇિોપીયા, અિિા મિયેટનાિિી સ્ટ્િળાાંતર કરીને આિેલ
હોિા જોઇએ. પરાં ત ુ પેટાક્રિાાંક (ખ), (ર્ગ), (ઘ), અને (ચ) િાાં આિતા ઉિેદિારોના ફકસ્ટ્સાિાાં સરકારે પાત્રતા
પ્રિાણપત્ર આપેલ હોું ુ ાં જોઇએ.
િોંધ:- જે ઉિેદિારના ફકસ્ટ્સાિાાં પાત્રતા પ્રિાણપત્ર જરૂરી હોય તેિા ઉિેદિારનુ ાં અરજીપત્રક આયોર્ગ
મિચારણાિાાં લેર્ે. અને જો મનિણ ૂક િાટે તેિના નાિની ભલાિણ કરિાિાાં આિર્ે તો રાજ્ય સરકાર તેિના
ફકસ્ટ્સાિાાં પાત્રતા પ્રિાણપત્ર આપિાની ર્રતે કાિચલાઉ મનિણ ૂક આપર્ે.

૨

ભરે લા અરજીપત્રક:-

(૧)

જો એક કરતાાં િધુ જાહેરાત િાટે અરજી કરિાની હોય તો દરે ક જાહેરાત િાટે અલર્ગ અલર્ગ અરજી

કરિાની રહેર્ે અને પ્રત્યેક અરજી સાિે ફી ભરિાની રહેર્.ે
(૨)

અનાિત કિાના ઉિેદિારો જો ક્ષબનઅનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરિાની રહેર્ે

નહી.
(૩)

ક્ષબન અનાિત િર્ગમના ઉિેદિારોની અરજી ફી િર્ગરની અક્ષગ્રિ નકલ મિચારણાિાાં લેિાિાાં આિર્ે

નહી.
(૪)

અનાિત કિાના ઉિેદિારો િાટે જાહેરાતિાાં અનાિત જગ્યાઓ દર્ામિલ
ે ન હોય ત્યાાં આિા

ઉિેદિારો ક્ષબનઅનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરી ર્કર્ે અને તેને ક્ષબનઅનાિતના ધોરણો લાગુ પડર્ે.
(૫)

જાહેરાતિાાં િફહલા ઉિેદિારો િાટે જગ્યાઓ અનાિત ન હોય તો પણ જે તે કેટેર્ગરીિાાં િફહલા

ઉિેદિારો અરજી કરી ર્કે છે .
(૬) જાહેરાતિાાં જે તે કેટેર્ગરીિાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી િફહલા ઉિેદિારો િાટે અમુક જગ્યાઓ અનાિત હોય
ત્યારે િફહલા ઉિેદિારોની અનાિત જગ્યાઓ મસિાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફ્ત પુરુષ ઉિેદિારો િાટે
અનાિત છે તેિ ર્ગણિાનુ ાં નિી, આ જગ્યાઓ પર પુરુષ તેિજ િફહલા ઉિેદિારોની પસાંદર્ગી િાટે મિચારણા
િઇ ર્કે છે , પુરુષ તેિજ િફહલા ઉિેદિારો અરજી કરી ર્કે છે . (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા
િફહલા ઉિેદિાર િાટે અનાિત છે પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સાિે િફહલા ઉિેદિાર પણ પસાંદર્ગી પાિી
ર્કે છે .)
(૭) જાહેરાતિાાં િાત્ર િફહલા ઉિેદિારો િાટે જગ્યાઓ અનાિત હોય તો પણ જે તે કેટેર્ગરીિાાં પુરુષ
ઉિેદિાર અરજી કરી ર્કે છે કેિ કે િફહલા ઉિેદિાર ઉપલબ્ધ ન િાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદર્ગી િાટે

પુરુષ ઉિેદિારોની મિચારણા િઇ ર્કે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ િફહલા ઉિેદિારો િાટે જ અનાિત હોય અને
ુ ા પસાંદર્ગી પાિે/જેટલી સાંખ્યાિાાં પસાંદર્ગી પાિે તો તેિને જ પ્રિિ
તે જગ્યા ઉપર િફહલા ઉિેદિારો પુરેપર
મિચારણાિાાં લેિાના િર્ે અને કોઇ િફહલા ઉિેદિાર પસાંદ ન િાય કે ઓછા િફહલાઉિેદિાર પસાંદ િાય
તો તેટલા પ્રિાણિાાં પુરુષ ઉિેદિારોને ધ્યાનિાાં લેિાિાાં આિર્ે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા િફહલા ઉિેદિાર
િાટે અનાિત છે અને ૦૮ િફહલા ઉિેદિાર પસાંદ િાય છે તો ૦૨ પુરુષ ઉિેદિારો પસાંદર્ગી પાિી ર્કે
છે .)
(૮)

ઓનલાઈન જાહેરાત િાટેના ભરે લા અરજીપત્રક (જે રોલ નાંબર પર ઉિેદિાર ઉપન્સ્ટ્િત રહ્યા હોય

તે જ અરજીપત્રક) ક્ષબડાણ સફહત આયોર્ગની કચેરીિાાં હાલ પ ૂરતા િોકલિા નહીં, આયોર્ગ દ્વારા જ્યારે
િાંર્ગાિિાિાાં આિે ત્યારે જ િોકલી આપિા.

૩
(૧)

જન્મ િારીખ:આયોર્ગ જન્િ તારીખ ના પુરાિા િાટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડમ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ.

પ્રિાણપત્ર જ િાન્ય રાખે છે . પરાં ત ુ આ પ્રિાણપત્રિાાં દર્ામિેલ જન્િતારીખ ખોટી હોિાનુ ાં ઉિેદિાર િાને તો
સિિ અમધકારીએ આપેલ િય અને અમધિાસના પ્રિાણપત્રની પ્રિાક્ષણત નકલ િોકલિાની રહેર્ે. આ
પ્રિાણપત્રિાાં અમધકૃત અમધકારીએ સ્ટ્પષ્ટપણે જણાિેલ હોું ુ ાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની
પરીિાનુ ાં મ ૂળ પ્રિાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સિિ રજૂ કરિાિાાં આિેલ પુરાિાઓને આધારે
ઉિેદિારની સાચી જન્િતારીખ ............... છે . જે એસ.એસ.સી. કે તેની સિકિ પરીિાના પ્રિાણપત્રિાાં
દર્ામિલ
ે જન્િતારીખ કરતાાં જુદી છે તિા િાનિાને પુરતુ ાં કારણ છે . ઉિેદિારે રજુ કરે લ િય અને
અમધિાસનુ ાં પ્રિાણપત્ર તેની મિશ્વાસમનયતા (credibility) ના આધારે સ્ટ્િીકાર કે અસ્ટ્િીકારનો મનણમય આયોર્ગ
દ્વારા લેિાિાાં આિર્ે.
(૨)

ઉિેદિારે અરજી પત્રકિાાં દર્ામિેલ જન્િ તારીખિાાં પાછળિી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર િઈ ર્કર્ે

નહી.

૪

ર્વયમયાગ દા :-

(૧) ઉંિર અરજી સ્ટ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ર્ગણિાિાાં આિર્ે.
(૨) સરકારના પ્રિતમિાન મનયિો અનુસાર ક્ષબન અનાિત િફહલા ઉિેદિારને ૦૫ િષમ (િધુિાાં િધુ
૪૫ િષમ સુધી) ઉપલી િયિયામદાિાાં છુટછાટ િળિાપાત્ર િર્ે.
(૩) જાહેરાતિાાં ઉપલી િયિયામદા આપિાિાાં આિેલ છે , તેિાાં ગુજરાત સરકારના કિમચાફરઓ કે જેઓ
ગુજરાત સરકારની નોકરીિાાં કાયિી ધોરણે અિિા હાંર્ગાિી ધોરણે સળાંર્ગ છ િાસ સુધી કાિર્ગીરી
બજાિતા હોય અને તેઓની પ્રિિ મનિણકાં ૂ જાહેરાતિાાંની જગ્યાિાાં દર્ામિલ
ે િયિયામદાની અંદર િયેલ
હોય તેિા કિમચારીઓ જાહેરાતિાાં લાયકાત તરીકે અનુભિ િાાંર્ગેલ હોય તો ઉપલી િયિયામદા લાગુ
પડર્ે નહીં.
૫
(૧)

ર્ૈિક્ષણક લાયકાત:ઉિેદિાર જાહેરાતિાાં દર્ામિેલ ર્ૈિક્ષણક લાયકાત અરજી સ્ટ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ

ધરાિતા હોિા જોઇએ.
(૨)

ઉિેદિારે ર્ૈિક્ષણક લાયકાત િાન્ય યુમનિમસિટી/સાંસ્ટ્િાિાિી િેળિેલ હોિી જોઇએ.

(૩)

ઉિેદિારે અરજી સાિે િાન્ય યુમનિમસિટી/સાંસ્ટ્િાના ગુણ પત્રક (બધા જ િષો/સેિેસ્ટ્ટર)અને પદિી

પ્રિાણપત્રોની સ્ટ્િયાં પ્રિાક્ષણત નકલ રજુ કરિાની રહેર્ે. કોલેજના આચાયમ દ્વારા અપાયેલ પ્રિાણપત્ર િાન્ય
ર્ગણિાિાાં આિર્ે નહી.
(૪)

ર્ૈિક્ષણક લાયકાત કાિચલાઉ ધોરણે િાન્ય રાખિી તેિો ઉિેદિાર નો હ્ દાિો સ્ટ્િીકારિાિાાં

આિર્ે નહી.
(૫)

જાહેરાતિાાં દર્ામિલ
ે લાયકાતની સિકિ લાયકાત ઉિેદિાર ધરાિે છે તેિો તેિનો હ્ દાિો હોય

તો આિા ઉિેદિારે સિકિતા પ્રસ્ટ્િામપત કરતા આદે ર્ો/અમધકૃતતાની મિર્ગતો આપિાની રહેર્ે.

ુ ર્વ:અનભ

૬
(૧)

િાાંર્ગેલ અનુભિ, અરજી સ્ટ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના રોજ ર્ગણિાિાાં આિર્ે.

(૨) (અ)

જાહેરાતિાાં અન્યિા જોર્ગિાઇ કરિાિાાં ન આિી હોય તો જરૂરી લાયકાતો િેળિિાિાાં આિે

તે તારીખિી,
(બ)

અરજી સ્ટ્િીકારિાની છે લ્લી તારીખના સાંદભમિાાં અનુભિ ર્ગણિાિાાં આિર્ે.

(૩)

ઉિેદિારે અરજીિાાં જે અનુભિ દર્ામિેલ હોય તેના સિિમનિાાં અનુભિનો સિયર્ગાળો (ફદિસ,

િાસ, િષમ), મ ૂળ પર્ગાર અને કુલ પર્ગારની મિર્ગતો તિા બજાિેલ ફરજોનો પ્રકાર/િેળિેલ અનુભિની
મિર્ગતો સાિેન ુ ાં પ્રિાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં રહેર્ે. આું ુ ાં પ્રિાણપત્ર સાંસ્ટ્િાના લેટરપેડ પર સિિ સત્તામધકારીની
સહી અને તારીખ સાિેન ુ ાં રજુ કરિાનુ ાં રહેર્ે.
(૪)

ઉિેદિારે રજુ કરે લ અનુભિના પ્રિાણપત્રિાાં પાછળિી કોઇ ફેરફાર કરિાની મિનાંતી િાન્ય

રાખિાિાાં આિર્ે નહીં.અરજી કયામ પછી અનુભિના નિા પ્રિાણપત્રો સ્ટ્િીકારિાિાાં આિર્ે નહી.
(૫)

અંર્કાલીન, રોજજિંદા િેતનદાર, એપ્રેન્ટીસર્ીપ, તાલીિી, િાનદિેતન, આિાંમત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે

ઉિેદિારે િેળિેલ અનુભિ િાન્ય અનુભિ તરીકે ર્ગણત્રીિાાં લેિાિાાં આિર્ે નહીં.

૭
(૧)

ુ ૂણચિ જાનિ, અનસ
ુ ૂણચિ જિજાનિ, િામાજજક અિે શૈક્ષણર્ક રીિે પછાિ ર્વગગ :અનસ
મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂક્ષચત જામત, અનુસ ૂક્ષચત જનજામત, સાિાજજક અને ર્ૈિક્ષણક રીતે પછાત િર્ગમના

ઉિેદિારોને જ અનાિત િર્ગમના ઉિેદિાર તરીકે લાભ િળર્ે.
(૨)

અનુસ ૂક્ષચત જામત, અનુસ ૂક્ષચત જનજામત, સાિાજજક અને ર્ૈિક્ષણક રીતે પછાત િર્ગમ પૈકી ઉિેદિાર જે

િર્ગમના હોય તેની મિર્ગતો અરજીપત્રકિાાં અચ ૂક આપિી.
(૩)

ઉિેદિારે અરજીપત્રક અને પફરમર્ષ્ટની સાંબમાં ધત કોલિિાાં જે તે અનાિત કિા દર્ામિેલ નહી હોય

તો પાછળિી અનાિત િર્ગમના ઉિેદિાર તરીકે લાભ િેળિિાનો હ્ દાિો િાન્ય રાખિાિાાં આિર્ે નહીં.
(૪)

અનાિત િર્ગમનો લાભ િેળિિા ઇચ્છતા ઉિેદિારે તેના સિિમનિાાં સિિ અમધકારી દ્વારા મનયત

નમુનાિાાં આપિાિાાં આિેલ જામત પ્રિાણપત્રની નકલ અરજી સાિે અચ ૂક

સાિેલ કરિાની રહેર્ે.

અરજીપત્રક સાિે જામત પ્રિાણપત્રની નકલ સાિેલ નહીં હોય તો તે પાછળિી સ્ટ્િીકારિાિાાં આિર્ે નહીં
અને અરજીપત્રક રદ િિાને પાત્ર બનર્ે.
(૫)

સાિાજજક અને ર્ૈિક્ષણક રીતે પછાત િર્ગમના ઉિેદિારોને અનાિતનો લાભ જો તેઓનો સિાિેર્

“ઉન્નત િર્ગમિાાં” નહી િતો હોય તો જ િળિાપાત્ર િર્ે.
(૬)(અ)

સાિાજજક અને ર્ૈિક્ષણક રીતે પછાત િર્ગમના ઉિેદિારોએ ઉન્નત િર્ગમિાાં સિાિેર્ ન િતો

હોિા અંર્ગેન ુ ાં સાિાજજક ન્યાય અને અમધકાફરતા મિભાર્ગનુ ાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાિિી મનયત િયેલ
ગુજરાતી નમ ૂના ‘પફરમર્ષ્ટ-ક’ મુજબનુ ાં અિિા નિા મનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમ ૂના ‘પફરમર્ષ્ટ-૪’ મુજબનુ ાં
પ્રિાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ાં રહેર્ે.

(૬)(બ)

તારીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ કે ત્યારબાદ ઈસ્ટ્ય ુ િયેલ ‘ઉન્નત િર્ગમિાાં સિાિેર્ નફહ િિા

અંર્ગેન ુ ાં પ્રિાણપત્ર’ની િહત્તિ અિમધ ઈસ્ટ્ય ુ િયા-િષમ સફહત ત્રણ નાણાકીય િષમની રહેર્ે પરાં ત ુ આું ુ ાં
પ્રિાણપત્ર સાંબમાં ધત જાહેરાત િાટે ઓનલાઈન અરજી કરિાની છે લ્લી તારીખ સુધીિાાં ઈસ્ટ્ય ુ કરાયેલ હોું ુ ાં
જોઈએ.
િોંધ: ઉન્નત િર્ગમિાાં સિાિેર્ નફહ હોિા અંર્ગેના પ્રિાણપત્રની િાન્યતા/સ્ટ્િીકૃમત તિા સિયર્ગાળા અને
અિમધના અિમઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાિો/પફરપત્રોની જોર્ગિાઈઓ આખરી ર્ગણાર્ે.
(૬)(ક) પફરક્ષણત િફહલા ઉિેદિારોએ આું ુ પ્રિાણપત્ર તેિના િાતા-મપતાની આિકના સાંદભમિાાં રજૂ
કરિાનુ ાં રહેર્.ે જો આિા ઉિેદિારોએ તેિના પમતની આિકના સાંદભમિાાં રજૂ કરે લ હર્ે તો તેિની અરજી રદ્દ
કરિાિાાં આિર્ે.
અરજી સાિે

ગુજરાતી નમ ૂના ‘પફરમર્ષ્ટ-ક’અિિા ‘પફરમર્ષ્ટ-૪’ને બદલે અંગ્રેજી નમ ૂના

‘Annexure-A’ િાાં પ્રિાણપત્ર રજૂ કરે લ હર્ે તો પણ અરજી રદ્દ કરિાિાાં આિર્ે કેિકે ‘Annexure-A’ભારત
સરકાર હેઠળ રોજર્ગારી િાટે આપિાિાાં આિે છે , નફહ કે ગુજરાત સરકાર હેઠળ.
જો કોઈ ઉમેદર્વારે નિયિ િમયગાળા દરમ્યાિ ઈસ્ય ુ થયેલ નિયિ િમ ૂિાનું પ્રમાર્પત્ર રજૂ કરે લ
િરહ હોય િો િેઓિી અરજી અમાન્ય ગર્ર્વામાં આર્વશે અિે િેઓિે ણબિઅિામિ જગ્યા િામે પર્
નર્વચારર્ામાં લેર્વામાં આર્વશે િરહ.
(૬)(ડ)

ઉિેદિારે ઓનલાઈન અરજી કરતી િખતે જે ‘ઉન્નત િર્ગમિાાં સિાિેર્ નફહ િિા અંર્ગેન ુ ાં

પ્રિાણપત્ર’ ની મિર્ગતો જણાિેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાિે જોડિાની રહેર્ે. જો આિા પ્રિાણપત્રિાાં
કોઈ ભ ૂલ હોિાને કારણે ઉિેદિાર જાહેરાતની છે લ્લી તારીખ બાદનુ ાં નું ુ ાં પ્રિાણપત્ર િેળિે તો પણ સાિાજજક
અને ર્ૈિક્ષણક રીતે પછાત િર્ગમના ઉિેદિાર તરીકે પાત્ર િિા િાટે ઓનલાઈન અરજીિાાં જણાિેલ
પ્રિાણપત્ર જ િાન્ય રહેર્ે.
(૬)(ઇ)

ઉન્નત િર્ગમિાાં સિાિેર્ ન િતો હોિા અંર્ગેન ુ ાં પ્રિાણપત્ર આપિા િાટે ૬ િાપદાં ડો ધ્યાને

લેિાય છે . પ્રિાણપત્રની અિમધ હિે ત્રણ િષમની છે . પરાં ત ુ ઉ્ત િાપદાં ડો પૈકી કોઈપણ િાપદાંડિાાં આ
અિમધ દરમ્પયાન ફેરફાર િાય તો તેની સ્ટ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત સાંબમાં ધત ઉિેદિારે તિા તેના િાતા-મપતા/િાલીએ
સ્ટ્િયાં સાંબમાં ધત સત્તામધકારી તેિજ તેના દ્વારા પ્રિાણપત્રિાાં કોઈ ફેરફાર કરિાિાાં આિે તો ગુજરાત જાહેર
સેિા આયોર્ગને કરિાની રહેર્ે. ઉિેદિાર/િાતા-મપતા/િાલી આિી જાહેરાત નફહિં કરીને કોઈપણ મિર્ગતો
છૂપાિર્ે તો તેઓ કાયદે સરની કાયમિાહીને પાત્ર બનર્ે અને તેઓએ િેળિેલ અનાિતનો લાભ રદ્દ
કરિાપાત્ર િર્ે. ઉન્નત િર્ગમિાાં સિાિેર્ નફહ િિા અંર્ગેના પ્રિાણપત્ર િેળિિા િાટેના કોઈપણ િાપદાં ડિાાં
ફેરફારની સ્ટ્િૈચ્ચ્છક જાહેરાત કરિાની જિાબદારી ઉિેદિાર/િાતા-મપતા/િાલીની વ્યન્્તર્ગત રીતે અને
સાંય્ુ ત રીતે રહેર્ે.
(૭)

સરકારની પ્રિતમિાન જોર્ગિાઈ મુજબ અનાિત કિાના ઉિેદિારો ક્ષબનઅનાિત િર્ગમના

ઉિેદિારોની સાિે મનયત ધોરણો (અિામત િયિયામદા ,અનુભિની લાયકાત, ક્ષબનઅનાિત િર્ગમના
ઉિેદિારો િાટે અપનાિેલ હોય તેના કરતાાં િધુ મિસ્ટ્ત ૃત કરે લ અન્ય િેત્ર) િાાં છૂટછાટ લીધા મસિાય
પોતાની ગુણિત્તાના આધારે પસાંદર્ગી પાિે તો ક્ષબનઅનાિત જગ્યાની સાિે ર્ગણતરીિાાં લેિાના િાય છે .
(૮)

ઉિેદિારે અરજીિાાં જામત અંર્ગે જે મિર્ગત દર્ામિલ
ે હર્ે તેિાાં પાછળિી ફેરફાર કરિાની મિનાંતી

િાન્ય રાખિાિાાં આિર્ે નહી.

૮

માજી િૈનિક

(૧)

િાજી સૈમનક ઉિેદિારોએ અરજીપત્રકિાાં મિર્ગતો આપિાની રહેર્ે.

(૨)

િાજી સૈમનક ઉિેદિારે ફડસ્ટ્ચાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાિે અચ ૂક િોકલિાની રહેર્ે.

(3)

સાિાન્ય િહીિટમિભાર્ગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાિ ક્રિાાંક –આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ર્ગ-૨

જોર્ગિાઇ મુજબ િાજી સૈમનકોને અરજીપત્રકની ફકિંિત, અરજી ફી અને પરીિા ફી ભરિાિાાંિી મુન્્ત
આપિાિાાં આિેલ છે .

૯

શારીરરક અશકિિા ધરાર્વિા ઉમેદર્વારો

(ક)

ર્ારીફરક અર્્તતા ધરાિતા ઉિેદિારોએ અરજીપત્રકિાાં મિર્ગતો આપિાની રહેર્ે.

(ખ)

ર્ારીફરક અર્્તતા ૪૦% કે તેિી િધુ હોય તેિા ઉિેદિારને જ ર્ારીફરક અર્્તતાનો લાભ

િળિાપાત્ર રહેર્ે. ર્ારીફરક અર્્તતાનો લાભ િેળિિા ઇચ્છતા ઉિેદિારે (૧) અંધત્િ અિિા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ
(૨) શ્રિણની ખાિી (૩) હલનચલન અર્્તતા અિિા િર્ગજનો લકિો તે પૈકીની કઇ ર્ારીફરક અર્્તતા
છે તે દર્ામિું ુ.ાં
(ર્ગ)

જાહેરાતિાાં ર્ારીફરક અર્્તતા ધરાિતા ઉિેદિારો િાટે અનાિત જગ્યા દર્ામિલ
ે ન હોય,પરાં ત ુ

જગ્યાની ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકારની ર્ારીફરક અર્્તતા ધરાિતા ઉિેદિારોને પાત્ર ર્ગણેલ હોય તેઓ તે
જાહેરાત િાટે અરજી કરી ર્કર્ે. આિા પ્રસાંર્ગે ઉંિરિાાં છૂટછાટ િળર્ે.
(ઘ)

ર્ારીફરક અર્્તતા ધરાિતા ઉિેદિારે તેના સિિમનિાાં સાિાન્ય િહીિટ મિભાર્ગના તા.૦૧-૧૨-

૨૦૦૮ ના પફરપત્ર ક્રિાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્ગ-૨,િી મનયત િયેલ નમ ૂનાિાાં સરકારી હોન્સ્ટ્પટલના
સુમપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/મસમિલ સર્જન/િેફડકલ બોડમ

દ્વારા આપિાિાાં આિેલ પ્રિાણપત્રની નકલ અરજી સાિે અચ ૂક

િોકલિાની રહેર્ે. જો પ્રિાણપત્રની નકલ સાિેલ કરિાિાાં નહીં આિેલ હોય તો તે પાછળિી સ્ટ્િીકારિાિાાં
આિર્ે નહીં ર્ારીફરક અર્્તતા ઉિેદિાર તરીકેનો લાભ િળિાપાત્ર િર્ે નહીં.

૧૦

મરહલા ઉમેદર્વાર

િફહલાઓની અનાિત જ્ગગ્યાઓ િાટે જો યોગ્ય િફહલા ઉિેદિાર ઉપલબ્ધ નહીં િાય તો તેની જગ્યા જે તે
કિાના (category) પુરુષ ઉિેદિારોને ફાળિી ર્કાર્ે.
જો ઉિેદિારનો સિાિેર્ િાજી સૈમનક, ર્ારીફરક અર્્તતા, િફહલા કે મિધિા પૈકીના મિકલ્પો પૈકી એક િી
િધુ મિકલ્પોિાાં િતો હોય તેિા ફકસ્ટ્સાિાાં તેને લાગુ પડતા મિકલ્પો પૈકી જેિાાં િધુ લાભ િળિાપાત્ર હર્ે તે
િળર્ે.
૧૧
(૧)

નર્વધર્વા ઉમેદર્વાર
ઉિેદિાર મિધિા હોય તો અરજી પત્રકિાાં તે કોલિ સાિે “હા” અિશ્ય લખું ુ ાં અન્યિા “લાગુ પડતુ ાં

નિી” એિ દર્ામિું ુ ાં .
(૨)

મિધિા ઉિેદિારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકિાાં તે કોલિ સાિે “હા” અચ ૂક લખું ુ ાં

અન્યિા “લાગુ પડતુ ાં નિી” એિ દર્ામિું ુ ાં .
(૩)

મિધિા ઉિેદિારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને મિધિા ઉિેદિાર તરીકે લાભ િેળિિા ઇચ્છતા

હોય તો અરજી સાિે પુન: લગ્ન કરે લ નિી તેિી એફફડેમિટ રજુ કરિાની રહેર્ે.
(૪)

મિધિા ઉિેદિારને સરકારની પ્રિતમિાન જોર્ગિાઈ મુજબ તેઓએ િેળિેલ ગુણિાાં પાાંચ ટકા ગુણ

ઉિેરિાિાાં આિર્ે.

(૫)

કોઇ િફહલા ઉિેદિાર જાહેરાત િાટે અરજી કરે તે સિયે “મિધિા” ન હોય, પરાં ત ુ અરજી કયામ બાદ

અિિા જાહેરાત પ્રમસધ્ધ િયાની છે લ્લી તારીખ િીતી ર્ગયા બાદ અિિા ભરતી પ્રફક્રયાના કોઇપણ તબ્ે
“મિધિા” બને અને તે અંર્ગે જરૂરી દસ્ટ્તાિેજી પ ૂરાિાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત િળ્યા તારીખ પછીના
ભરતી પ્રફક્રયાના જે પણ તબ્ા બાકી હોય તે તબ્ાિી જ તેિા િફહલા ઉિેદિારોને “મિધિા િફહલા
ઉિેદિાર” તરીકેના લાભ આપિાિાાં આિર્ે.

૧૨
(૧)

િા ર્વાંધા પ્રમાર્પત્ર:ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધમ સરકારી/ સરકાર હસ્ટ્તકના કોપોરે ર્ન /કાંપનીઓિાાં સેિા

બજાિતા અમધકારીઓ / કિમચારીઓ આયોર્ગની જાહેરાતના સાંદભમિાાં બારોબાર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની
જાણ ઉિેદિારે પોતાના મિભાર્ગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયામની તારીખિી ફદન-૭ િાાં અચ ૂક કરિાની રહેર્ે.
જો ઉિેદિારના મનયો્તા તરફિી અરજી િોકલિાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ ફદિસિાાં અરજી કરિાની
પરિાનર્ગી નહીં આપિાની જાણ કરિાિાાં આિર્ે તો તેઓની અરજી નાિાંજુર કરી ઉિેદિારી રદ કરિાિાાં
આિર્ે.
(૨)

કેન્દ્ર સરકારની અિિા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીિાાં હોય તેિા ઉિેદિારે ખાતા િારફત

અરજી િોકલિાની રહેર્ે અિિા આ અરજી સાિે મનિણ ૂક અમધકારીનુ ાં ના િાાંધા પ્રિાણપત્ર રજુ કરિાનુ ાં
રહેર્ે.
(૩)

રૂબરૂ મુલાકાત સિયે ઉિેદિારે સિિ અમધકારી દ્વારા આપિાિાાં આિેલ ના િાાંધા પ્રિાણપત્ર

અસલિાાં રજુ કરિાનુ ાં રહેર્ે.

૧૩

ગે રલાયક ઉમેદર્વાર :ગુજરાત જાહેર સેિા આયોર્ગ કે અન્ય જાહેર સેિા આયોર્ગ અિિા અન્ય સરકારી /અધમ સરકારી

/સરકાર હસ્ટ્તકની સાંસ્ટ્િાઓ દ્વારા ઉિેદિાર ક્યારે ય પણ ર્ગેરલાયક ઠરાિેલ હોય તો તેની

મિર્ગત

અરજીપત્રકિાાં આપિાની રહેર્ે. જો ઉિેદિારનો ર્ગેરલાયકનો સિય ચાલુ હર્ે તો આિા ઉિેદિારની અરજી
રદ િિાને પાત્ર બનર્ે.
૧૪

ફરજજયાિ નિવ ૃનિ, રુખિદ, બરિરફ :અર્ગાઉ ઉિેદિારને સરકારી સેિા/ સરકાર હસ્ટ્તકની કાંપની કે બોડમ કોપોરે ર્નિાાંિી ક્યારે ય પણ

ફરજજયાત મનું  ૃમત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરિાિાાં આિેલ હોય તો અરજીપત્રકિાાં તેની મિર્ગત આપિાની રહેર્ે.

૧૫

રજીસ્રેશિ :તબીબી/દાં ત મિજ્ઞાન/પશુ ક્ષચફકત્સા/કાયદાની અિિા અન્ય જ્ગગ્યા િાટેના ફકસ્ટ્સાિાાં કે જેિાાં

રજીસ્ટ્રેર્ન જરૂરી હોય ત્યાાં ઉિેદિારે રજીસ્ટ્રેર્ન પ્રિાણપત્રની નકલ રજૂ કરિાની રહેર્ે અને અરજી સિયે
રજીસ્ટ્રેર્ન જે તે સાંસ્ટ્િા ખાતે ચાલુ છે તેું  ુ પ્રિાણપત્ર રજૂ કરિાનુ ાં રહેર્ે.

૧૬
(૧)

અગત્યિી જોગર્વાઇઓ :આ જગ્યાની મનિણ ૂક િાટે સીધી પસાંદર્ગીિી ભરતીની પ્રફક્રયા અનુસરિાની િાય છે .આ ભરતી

િખતો િખત સુધયામ મુજબ The Gujarat Public Service Commission Procedure Rules પ્રિાણે પ્રિિ
ુ ાર
પ્રાિમિક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરિાિાાં આિર્ે. પ્રાિમિક કસોટીના ગુણ ક્રિાાંનસ
જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉિેદિારોને

રૂબરૂ મુલાકાત િાટેની પાત્રતા ન્ી કરાર્ે. આ કસોટીનુ ાં

િાધ્યિ

આયોર્ગ

અન્યિા

ન્ી

કરર્ે

નહીં

તો

ગુજરાતી

રહેર્ે.

પ્રાિમિક

કસોટી

સાિાન્યત:

ર્ગાાંધીનર્ગર/અિદાિાદ ખાતે લેિાિાાં આિર્ે અને ઉિેદિારોએ સ્ટ્િખચે ઉપન્સ્ટ્િત રહેિાનુ ાં રહેર્ે.
(૨)

પ્રાિમિક કસોટીિા િેળિેલ ગુણ આખરી પસાંદર્ગી િાટે ર્ગણિાિાાં આિર્ે. રૂબરૂ મુલાકાત િાટે

બોલાિિાના િતાાં ઉિેદિારોિાાં, જો કોઈ ઉિેદિારના પ્રાિમિક કસોટીિા ૧૦% કે તેિી ઓછા ગુણ હર્ે તો
રૂબરૂ મુલાકાત િાટે પાત્રતા ન્ી કરિા,અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉિેદિારોની યાદી િાટે મિચારણાિાાં
લેિાિાાં આિર્ે નહીં
(૩)

પ્રાિમિક કસોટીિાાં સાિાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગુણના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સાંબમાં ધત મિષયના ૨૦૦

ગુણના ૨૦૦ પ્રશ્નો રહેર્ે.
(૪)

ઉિેદિારોની આખરી પસાંદર્ગી ૫૦ ટકા ગુણભાર પ્રાિમિક કસોટીના ૩૦૦ ગુણિાિી િેળિેલ ગુણ

અને ૫૦ ટકા ગુણભાર રૂબરૂ મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણિાાંિી િેળિેલ ગુણના આધારે કરિાિાાં આિર્ે એટલે
કે પ્રાિમિક કસોટીિા ૩૦૦ ગુણિાાંિી િેળિેલ ગુણને ૫૦ ટકા ગુણભાર અને રૂબરૂ મુલાકાતિાાં૧૦૦
ગુણિાાંિી િેળિેલ ગુણને ૫૦ ટકા ગુણભાર ર્ગણી કૂલ ૧૦૦ ગુણિાાંિી ગુણ આપિાિા આિર્ે.
સ્પષ્ટીકરર્:ુ માંથી ૧૫૦ ગર્
ુ મેળર્વેલ હશે અિે રૂબરૂ મલ
ુ ાકાિમાં
જો ઉમેદર્વારે પ્રાથનમક કિોટીમા ૩૦૦ ગર્
ુ માંથી ૬૦ ગર્
ુ મેળર્વશે િો લેણખિ પ્રાથનમક કિોટીિા ૫૦ ટકા ગર્
ુ ભાર મજ
ુ બ ૨૫ ગર્
ુ અિે
૧૦૦ ગર્
ુ ાકાિિા ૫૦ ટકા ગર્
ુ ભાર મજ
ુ બ ૩૦ ગર્
ુ એમ કલ
ુ થશે
રૂબરૂ મલ
ૂ ૫૫ ગર્
(૫)

સીધીપસાંદર્ગીિી ભરતી અન્િયે આયોર્ગ દ્વારા પ્રમસધ્ધ િયેલ જાહેરાત િાટે કુલ જ્ગગ્યાની સાંખ્યા

સાિે નોંધાયેલ કુલ On Line Applications( Duplicate Application)બાદ કયામ પછીની Valid On Line
Applications) ની સાંખ્યા ૨૫ કરતા િધુ હોય, ત્યારે તે જાહેરાત અન્િયે પ્રિિ પ્રાિમિક કસોટી યોજિાિાાં
આિર્ે. અને પ્રાિમિક કસોટીના પફરણાિના આધારે ઉિેદિારો પાસેિી અરજી પત્રક અને જરૂરી દસ્ટ્તાિેજો
િેળિી આર્ગળની કાયમિાહી કરિાિાાં આિર્ે. પરાં ત ુ જો સીધી પસાંદર્ગીિી ભરતી અન્િયેપ્રમસધ્ધ િયેલ
જાહેરાત અન્િયે, નોંધાયેલ કુલ On line Valid

Applications ની સાંખ્યા ૨૫ કે તેિી ઓછી હોયતો

આયોર્ગનો આદે ર્ િેળિી નોંધાયેલ બાધાજ ઉિેદિારો પાસેિી અરજીપત્રક તિા જાહેરાતની જોર્ગિાઈઓ
મુજબ જરૂરી તિાિ દસ્ટ્તાિેજ િાંર્ગાિી, પ્રિિ અરજી ચકાસણી કયામ બાદ પ્રાિમિક કસોટી યોજિાિાાં આિર્ે.
(૬)

પ્રાિમિક કસોટીિાાં ઉિેદિારને O.M.R. Sheet િાાં જિાબ આપિા િાટે A, B, C, D અને E એિ

પાાંચ મિકલ્પ આપિાિાાં આિર્ે, પાાંચિો મિકલ્પ E ‘Not attended’તરીકેનો રહેર્ે. જો ઉિેદિારે તિાિ
મિકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયામ ન હોય) અિિા ખોટા જિાબ આપેલ હોય તો જેતે જિાબના
મનમશ્રત૦.૩ ટકા ગુણ Negative Marks િેળિેલ િાકમ સ િાિી કાપિાિાાં આિર્ે. અને જો પાાંચિો મિકલ્પ E
‘Not attended’ એનકોડ કરે લ હોય તો “શ ૂન્ય”

ગુણ કાપિાના રહેર્ે. અિામત િાત્ર E

‘Not attended’

મિકલ્પ જ encode કયો હર્ે તો તે પ્રશ્ન િાટે કોઇ નેર્ગેટીિ ગુણ કાપિાિાાં આિર્ે નહીં.
(૭)

ઉિેદિારોએ પ્રાિમિક કસોટીિાાં િેળિેલ ગુણના આધારે , જાહેરાતની જોર્ગિાઈ અને ભરતી મનયિો

પ્રિાણે પાત્ર િતા કેટલા ઉિેદિારોને રૂબરૂ મુલાકાત િાટે બોલાિિા તે િાટે આયોર્ગે ન્ી કયામ મુજબ નીચે
મુજબનુ ાં ધોરણ અનુસરિાિાાં આિર્ે:કુ લ જ્ગગ્યાઓ ની સાંખ્યા

કુ લ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત િાટે બોલાિિાિાાં આિનાર ઉિેદિારોની સખ્યાાં

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેિી િધુ

કુલ જ્ગગ્યાઓના ૦૩ ર્ગણા

(૮)

પ્રાિમિક કસોટી અને રૂબરૂ મુલાકાતિાાં િેળિેલ ગુણના આધારે આખરી પસાંદર્ગી યાદી તૈયાર

કરાિાિાાં આિર્ે. જાહેરાતિાાં જો િફહલાઓ, િાજી સૈમનક તિા ર્ારીફરક અર્્ત ઉિેદિારો િાટે અનાિત
જગ્યાઓ હોય અને િેળિેલ ગુણના આધારે જો જાહેરાતિાાં દર્ામિલ
ે અનાિત જ્ગગ્યાની સાંખ્યા સાિે પુરતી
સાંખ્યાિાાં િફહલા, િાજી સૈમનક તિા ર્ારીફરક અર્્ત ઉિેદિારોનો પસાંદર્ગી યાદીિાાં સિાિેર્ ન િતો હોય
તો,સબાંમધત કેટેર્ગરીના કટ ઓફ િાકમ સના ૧૦% જેટલુ ધોરણ હળું ુ કરીને કુલ અનાિત જગ્યાઓ પૈકી બાકી
રહેતી અનાિત જગ્યાઓ સાિે િફહલા/િાજી સૈમનક/ર્ારીફરક અર્્ત ઉિેદિારોનો પસાંદર્ગી યાદીિાાં
સિાિેર્ કરિાનો રહેર્ે

૧૭
(૧)

ુ ાકાિ :રૂબરૂ મલ
રૂબરૂ મુલાકાત આયોર્ગની કચેરી ખાતે જ લેિાિાાં આિર્ે. પ્રાિમિક કસોટીના પફરણાિના આધારે

રૂબરૂ મુલાકાત િાટે પાત્ર િતા ઉિેદિારે રૂબરૂ મુલાકાત િાટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપન્સ્ટ્િત
િિાનુ ાં રહેર્ે. તેિજ જે ભરતી પ્રસાંર્ગો અન્િયે ર્ારીફરક િિતા કસોટી અને / અિિા ર્ારીફરક િાપદાં ડ
ચકાસણીની જોર્ગિાઇ છે , તેિા તિાિ તબ્ે ઉિેદિારે ફરજીયાત પણે ઉપન્સ્ટ્િત રહેિાનુ ાં રહેર્ે. જો
ઉિેદિાર ભરતી પ્રફક્રયાના કોઈ પણ તબ્ે ર્ગેરહાજર રહેર્ે તો તેિની ઉિેદિારી રદ કરિાિાાં આિર્ે.
(૨)

અનુસ ૂક્ષચત જામત, અનુસ ૂક્ષચત જન જામતના ઉિેદિારો તિા બેરોજર્ગાર ઉિેદિારો કે જેઓના િાતા-

મપતા ની િામષિક આિક આિકિેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેિના રહેઠાણના સ્ટ્િળે િી રૂબરૂ મુલાકાત િાટે
આિિા તિા જિા િાટે ગુજરાત એસ.ટી. મનર્ગિ દ્વારા મનયત િયેલ ફટફકટના દર પ્રિાણે બસ ભાડુાં
િળિાપાત્ર િર્ે. આ િાટે ઉિેદિારે રૂબરૂ મુલાકાતના ફદિસે મનયત ફોિમ ભરિાનુ રહેર્ે અને તેની સાિે
અસલ ફટફકટ રજુ કરિાની રહેર્ે.
(૩)

રૂબરૂ મુલાકાતના ફદિસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રિાાં દર્ામિિાિાાં આિેલ અસલ પ્રિાણપત્રો રજુ

કરિાના રહેર્.ે જો ઉિેદિાર અસલ પ્રિાણપત્ર રજુ કરર્ે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે પાત્ર બનર્ે
નહીં તેની ખાસ નોંધ લેિી.
(૪)

ઈન્ટરવ્યુ કિીટી દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાતિાાં ઉિેદિારોના એકાંદર દે ખાિ (Overall Performance) ને

ધ્યાને લેિાિાાં આિર્ે અને ઈન્ટરવ્યુ કિીટી ઈન્ટરવ્યુ દરમ્પયાન ઉિેદિાર ના Overall Performance ને
ુ તે ગુણ આપર્ે.
ધ્યાનિાાં રાખીને ચચામમિચારણા કયામ બાદ સિામનિ

૧૮

ુ બિી અરજીઓ રદ કરર્વામાં આર્વશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાંિ સ્ર્વરૂપે છે જે
િીચે દશાગ વ્યા મજ

િંપ ૂર્ગ િથી )
(૧)

આયોર્ગના ઓનલાઇન મુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય

(૨)

અરજીિાાં દર્ામિેલ મિર્ગતો અધ ૂરી કે અસાંર્ગત હોય.

(૩)

અરજીિાાં ઉિેદિારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.

(૪)

અરજી ફે્સિી અિિા ઈ-િેઇલ િી િોકલાિેલ હોય.

(૫)

અરજીિાાં પાસપોટમ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.

(૬)

અરજી સાિે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.

(૭)

અનાિત કિાના તિા ર્ારીફરક અર્્તતા ધરાિતા ઉિેદિારોએઅરજીપત્રક સાિે સિિ અમધકારી

દ્વારા અપાયેલ પ્રિાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮)

િાજી સૈમનક ઉિેદિારે ફડસ્ટ્ચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય

(૯)

ઉિેદિારે ર્ૈિક્ષણક લાયકાતના સાંદભમિાાં િાકમ ર્ીટ/પદિી પ્રિાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.

(૧૦)

જન્િ તારીખ િાટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રિાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.

(૧૧)

ઉિેદિારે અરજીપત્રકિાાં અનુભિ દર્ામિેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા ન્ી કરિાની િતી હોય)

પરાં ત ુ તેના સિિમનિાાં પ્રિાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અિિા તો રજુ કરે લ પ્રિાણપત્રિાાં તેઓનો અનુભિનો
સિયર્ગાળો, મુળ પર્ગાર, કુલ પર્ગાર અને અનુભિનો પ્રકાર દર્ામિલ
ે ન હોય તિા સાંસ્ટ્િાના લેટરપેડ ઉપર
ન હોય .
(૧૨)

તબીબી મર્િણ મિષયક જ્ગગ્યાની જાહેરાતિાાં િેળિેલ પદિી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM

/CCH િાન્ય છે , તેું  ુ યુમનિસીટી અિિા કોલેજના સિિ અમધકારીનુ ાં પ્રિાણપત્ર રજૂ કરે લ ન હોય.

૧૯
(૧)

નિમણ ૂક :ઉપરની જાહેરાત સાંબધ
ાં િાાં મનિણ ૂક િાટે પસાંદ

િયેલા ઉિેદિારની સરકારશ્રીના

સાંબમાં ધત

મિભાર્ગને આયોર્ગ દ્વારા ભલાિણ કરિાિાાં આિર્ે. ઉિેદિારોએ આખરી મનિણ ૂકપત્ર િેળિતાાં પહેલાાં
કોમ્પ્યુટર અંર્ગેની સીસીસી અિિા તેની સિકિ રાજ્ય સરકાર િખતોિખત ન્ી કરે તેિી લાયકાત િેળિી
લેિાની રહેર્ે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાિનાર ઉિેદિાર મનિણ ૂકને પાત્ર બનર્ે નહીં.
(૨)

મનિણ ૂક અંર્ગેની સઘળી કાયમિાહી સરકારશ્રી

દ્વારા કરિાિાાં આિતી હોિાિી આ અંર્ગેનો કોઇપણ

પત્રવ્યિહાર આયોર્ગ ધ્યાને લેર્ે નહીં.
(૩)

ઉિેદિારે

તેની ર્ૈિક્ષણક લાયકાત / અનુભિ /ઉંિર િર્ગેરેના સિિમનિાાં રજુ કરે લ પ્રિાણપત્રો

કોઇપણ તબ્ે અયોગ્ય િાલુિ પડર્ે તો તેની ઉિેદિારી રદ િર્ે તેિજ ભલાિણ બાદની મનિણ ૂક પણ રદ
િિાને પાત્ર રહેર્ે અને આિા ઉિેદિાર ભારતીય ફોજદારી ધારા

હેઠળની કાયમિાહી ને પાત્ર િર્ે, જેિી

ઉિેદિારને સલાહ આપિાિાાં આિે છે કે, તેિણે રજુ કરે લા પ્રિાણપત્રો ખુબજ ચોકસાઈિી પુણમ રીતે ખરાઈ
કયામ બાદ જ આયોર્ગિાાં રજુ કરિા.

૨૦

ગે રર્વિગણક
ં ૂ અંગે દોનષિ ઠરે લા ઉમેદર્વારો નર્વરૂધ્ધ પગલાં :ઉિેદિારોને આિી ચેતિણી આપિાિાાં આિે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકિાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી

િાફહતી દર્ામિિી નહી,તેિજ આિશ્યક િાફહતી છૂપાિિી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દસ્ટ્તાિેજો
કે તેની પ્રિાક્ષણત નકલિાાં કોઇપણ સાંજોર્ગોિાાં સુધારો અિિા ફેરફાર અિિા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરિા નહીં
અિિા તેઓએ આિા ચેડાાં કરે લ/બનાિટી દસ્ટ્તાિેજો રજુ કરિા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેિી િધુ
દસ્ટ્તાિેજોિાાં અિિા તેની પ્રિાક્ષણત નકલિાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અિિા મિસાંર્ગતતા જણાય તો તે
મિસાંર્ગતતાઓ બાબતની સ્ટ્પષ્ટતા રજુ કરિી.જો કોઇ ઉિેદિાર આયોર્ગ દ્વારા દોમષત જાહેર િયેલ હોય
અિિા િાય તો ,
(૧)

તેઓની ઉિેદિારી અંર્ગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરિા

(ર)

નાિ બદલીને પરીિા આપિી,

(૩)

કોઇ અન્ય વ્યન્્ત દ્વારા છળ કપટિી કાિ પુણમ કરાવ્યુ હોય ,

(૪)
(પ)

બનાિટી દસ્ટ્તાિેજ રજુ કયામ હોય ,
અર્ગત્યની બાબત છુપાિિા અિિા દોષમુકત અિિા ખોટા મનિેદનો કરે લ હોય ,

(૬)

તેઓની ઉિેદિારી અંર્ગે કોઇપણ અમનયમિત કે અનુક્ષચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,

(૭)

કસોટી સિયે કોઇ અનુક્ષચત સાધનોનો ઉપયોર્ગ કયો હોય ,

(૮)

ઉત્તરિહી િાાં અશ્લીલ ભાષા કે અમર્ષ્ટ બાબતો સફહતની અસાંર્ગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,

(૯)

પરીિા ખાંડિાાં કોઇપણ રીતની ર્ગેરિતમણ ૂક આચરિી,જેિી કે અન્ય ઉિેદિારની જિાબિહીની નકલ

કરિી, પુસ્ટ્તક, ર્ગાઇડ, કાપલી તેિા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્ટ્તક્ષલક્ષખત સાફહત્યની િદદિી અિિા િાતચીત
દ્વારા કે કોઇ સાાંકેમતક રીતે નકલ કરિા કે અન્ય ઉિેદિારોને નકલ કરાિિાની ર્ગેરફરતીઓ પૈકી કોઇપણ
ર્ગેરરીતી આચરિા િાટે,
(૧૦)

આયોર્ગ દ્વારા પરીિાની કાિર્ગીરી અંર્ગે મનયુકત િયેલા કિમચારીઓને પજિણી કરિી, કોઇપણ

પ્રકારની ર્ારીફરક ઇજા પહોચાડિી અિિા
(૧૧)

ઉપરોકત જોર્ગિાઇઓિાાં ઉલ્લેખાયેલ દરે ક અિિા કોઇપણ કૃત્ય કરિા કે કરાિિા પ્રયત્ન કયો હોય

તેણે કે સીધી અિિા આડકતરી રીતે આયોર્ગ પર દબાણ લાિનાર ઉિેદિાર નીચે દર્ામિલ
ે મર્િા ઉપરાાંત
આપોઆપ,ફોજદારી કાયમિાહીને પાત્ર બનર્ે.
(ક)

આયોર્ગ દ્વારા તે પસાંદર્ગીના ઉિેદિાર તરીકે ર્ગેરલાયક ઠરાિી ર્કાર્ે, અને /અિિા

(ખ) તેને આયોર્ગ લે તેિી કોઇપણ પરીિા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત િાટે કાયિી કે મુકરર મુદત િાટે
(૧) આયોર્ગ દ્વારા લેિાનાર કોઇપણ પરીિા કે પસાંદર્ગી િાટે, અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીિાાંિી સરકાર દ્વારા ર્ગેરલાયક ઠરાિી ર્કાર્ે અને
(ર્ગ) જો સરકારી સેિાિાાં અર્ગાઉિી જ હોય તો તેના મિરૂધ્ધ સમુક્ષચત મનયિો અનુસાર મર્સ્ટ્તભાંર્ગના
પર્ગલાાં લઇ ર્કાર્ે.
(૧ર)

ઉપરોકત મિર્ગતોિાાં મનફદિ ષ્ટ કરે લ મર્િા કરતા પહેલા આયોર્ગ/ સરકાર દ્વારા ઉિેદિારને

/કિમચારીને
(૧) આરોપનાિાિાાં તેિની સાિેના સ્ટ્પષ્ટ આરોપો અિિા કેસના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેક્ષખતિાાં મર્િા અંર્ગે બચાિનામુ-ાં હકીકત રજુ કરિા અને
(૩) મર્િા અંર્ગે મનયત સિય િયામદાિાાં રૂબરૂ રજુઆત કરિાની તક આપિાિાાં આિર્ે.

સહી/-

(એચ કે ઠાકર)
સાંય્ુ ત સક્ષચિ
ગુજરાત જાહેર સેિા આયોર્ગ

Online અરજી કરિાની તિા અરજી ફી ભરિાની રીત:આ જાહેરાતોના સાંદભમિાાં આયોર્ગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્ટ્િીકારિાિાાં આિર્ે. ઉિેદિાર
તા.૧૫-૦૯-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક િી તા.૦૧-૧૦-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીિાાં https://gpscojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉિેદિારે અરજી કરિા િાટે નીચે મુજબના Steps

(૧) િી (૧૬) અનુસરિાના રહેર્.ે Confirmation Number િળ્યા પછી જ અરજી િાન્ય ર્ગણાર્ે.
(૧)

સૌ પ્રિિ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જું ુ.ાં

(૨)

Apply On line Click કરું ુ.ાં આ પ્રિાણે click કરિાિી (1) More Details તિા (2) Apply

Now બટન દે ખાર્ે. સૌપ્રિિ More Details પર Click કરીને જાહેરાતની બધી જ મિર્ગતોનો
અભ્યાસ ઉિેદિારોએ કરિો. અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્્લક કરું ુ.ાં
(૩)

ુ (આયર્વ
ુ ેદ, યોગા, અિે િેચરોથેરાપી, યિ
ુ ાિી, નિધ્ધા અિે હોમીયોપેથી
નિયામકશ્રી, આયષ

ુ રાિ રાજ્ય
પધ્ધનિ)િી કચેરી હસ્િકિી હોનમયોપેનથિા નર્વનર્વધ નર્વષયોિા એિોનિયેટ પ્રોફેિર / રીડર ગજ
િેર્વા, ર્વગગ -૧ ઉપર click કરિાિી જગ્યાની મિર્ગતો િળર્ે.

(૪)

તેની નીચે Apply Now પર Click કરિાિી Application Format દે ખાર્ે. Application

Format િાાં સૌ પ્રિિ “Personal Details”ઉિેદિારે ભરિી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) મનર્ાની હોય
તેની મિર્ગતો ફરજજયાત ભરિાની રહેર્ે.) “Personal Details” િાાં જ્યાાં Mobile Number અને email
ID િાાંગ્યા છે , તેની મિર્ગત લખિી જેિી જરૂર જણાયે આયોર્ગ ઉિેદિારને િાફહતર્ગાર કરી ર્કે.
(૫)

Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરિા િાટે Educational Details પર

click કરું ુાં અને પોતાની ર્ૈિક્ષણક મિર્ગતો ભરિી.
(૬)

Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરિી.

(૭)

Experience Details પર “click” કરું ુાં અને Experience Details ભરિી. િધુ Experience

ઉિેરિા િાર્ગતા હોિ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરિી.
(૮)

Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં િાફહતી ભરિી. જે િધારાનો અનુભિ ojas

module િાાં સિામિષ્ટ ન િતો હોય, તો સાદા કાર્ગળ પર ojas િાાં જણાવ્યા મુજબના અનુભિના
કોઠા પ્રિાણે આપે િધારાના અનુભિની મિર્ગત ઉિેરીને િોકલિી.
(૯)

તેની નીચે “Self-declaration” િાાં Yes / No પર click કરું ુ.ાં

(૧૦)

હિે save પર “click” કરિાિી તિારો Data Save િર્ે. અહીં ઉિેદિારનો Application

Number generate િર્ે. જે ઉિેદિારે સાચિીને રાખિાનો રહેર્ે અને હિે પછી આ જાહેરાતના
સાંદભમિાાં આયોર્ગ સાિેના કોઈ પણ પત્ર વ્યિહારિાાં તે દર્ામિિાનો રહેર્ે.

(૧૧)

જો આપની અરજીપત્રકિાાં કોઇ સુધારા-િધારા કરિાના હોય તો Edit Application િાાં

જઇને કરી ર્કાર્ે, આ સુમિધા અરજી Confirm કરતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક િખત અરજી
Confirm િઇ ર્ગયા પછી / બાદ આ સુમિધા ઉપલબ્ધ રહેર્ે નહીં.
(૧૨)

હિે પેજના ઉપરના ભાર્ગિાાં upload photo પર click કરો અહીં તિારો application number

type કરો અને તિારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અને
signature upload કરિાના છે . (ફોટાનુાં િાપ ૫ સે.િી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.િી પહોળાઈ અને
signature નુ ાં િાપ ૨.૫ સે.િી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.િી. પહોળાઈ રાખિી) photo અને signature
upload કરિા સૌ પ્રિિ તિારો photo અને signature .jpg Format િાાં(10 KB) સાઇઝ િી િધારે
નહીં તે રીતે Computer િાાં હોિા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હિે Choose File ના
સ્ટ્ક્રીનિાાંિી જે ફાઇલિાાં .jpg Format િાાં તિારો photo store િયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાાંિી Select કરો
અને “Open” Button ને click કરો. હિે “Browse” Button ની બાજુિાાં “Upload Button” પર Click
કરો હિે બાજુિાાં તિારો photo દે ખાર્ે. હિે આજ રીતે signature પણ upload કરિાની રહેર્ે.
(૧૩)

હિે પેજના ઉપરના ભાર્ગિાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application

number” તિા Birth Date Type કયામ બાદ Ok પર click કરિાિી બે (૨) બટન ૧: Application
preview ૨: confirm application દે ખાર્ે. ઉિેદિારે “Application preview” પર ્લીક કરી
પોતાની અરજી જોઈ લેિી. અરજીિાાં સુધારો કરિાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click
કરીને સુધારો કરી લેિો. અરજી confirm કયામ પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો અરજીિાાં કરી ર્કાર્ે.
પરાં ત.ુ અરજી confirm િઇ ર્ગયા બાદ અરજીિાાં કોઇપણ સુધારો િઇ ર્કર્ે નહીં. જો અરજી
સુધારિાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર ્લીક કરું ુ.ાં Confirm application પર
્લીક કરિાિી ઉિેદિારની અરજીનો આયોર્ગિાાં online સ્ટ્િીકાર િઈ જર્ે. અહીં “confirmation
number” generate િર્ે જે હિે પછીની બધી જ કાયમિાહી િાટે જરૂરી હોઈ, ઉિેદિારે સાચિિાનો
રહેર્ે. Confirmation number મસિાય કોઇપણ પત્રવ્યિહાર કરી ર્કાર્ે નહીં. Confirm િયેલ
અરજીપત્રકની મપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખિી.
(૧૪)

સાિાન્ય કેટેર્ગરીના ઉિેદિારે ભરિાની િતી ફી નીચેના બે મિકલ્પો પૈકી કોઈ પણ

મિકલ્પિી ભરી ર્્ર્ે.
(૧)

પોસ્ટ્ટ ઓફીસિાાં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને મપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢિાની

રહેર્ે. આ મપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યુટરની સુમિધા ધરાિતી પોસ્ટ્ટ ઓફફસિાાં
જિાનુાં રહેર્.ે પોસ્ટ્ટ ઓફીસિાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ગની ફી + પૉસ્ટ્ટલ સમિિસ ચાર્જ િા.01/10/2018
સુધીિાાં ભરિાની રહેર્ે અને ફી ભયામ અંર્ગેન ુાં ચલણ િેળિિાનુાં રહેર્.ે આ ચલણ તિા confirm
િયેલ અરજીપત્રક સાિે જોડિાના આિશ્યક સ્ટ્િયાં પ્રિાક્ષણત કરે લ પ્રિાણપત્રો (૧) જન્િ તારીખના
પુરાિા િાટે એસ.એસ.સી.ઇ. ક્રેડીટ સફટિફીકેટની નકલ (૨) મનયત ર્ૈ.લા ના ડીગ્રી પ્રિાણપત્રની
નકલ અને ડીગ્રીના અંમતિ િષમની િાકમ ર્ીટની નકલ (૩) સબાંમધત કાઉન્ન્સલના રજીસ્ટ્રેર્નની
નકલ (૪) અનુભિના પ્રિાણપત્ર નકલ (૫) નાિ / અટકિાાં ફેરફાર કરાિેલ હોય તો સરકારી

ર્ગેઝેટની નકલ / પફરણીત િફહલા ઉિેદિારે િેરેજ રજીસ્ટ્રેર્નની નકલ (૬) ર્ારીફરક રીતે અર્્ત
ઉિેદિારે સા.િ. મિભાર્ગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પફરપત્રિી મનયત િયેલ નમુના મુજબનુ
પ્રિાણપત્ર (૭) અન્ય લાગુ પડતા હોય તેિા આધાર / પુરાિા અચુક જોડીને ઉિેદિારે પોતાની
પાસે સાચિીને રાખિાના રહેર્ે અને આયોર્ગ દ્વારા િાંર્ગાિિાિા આિે ત્યારે જ અરજીપત્રક ક્ષબડાણો
સફહત તિા ફી ભરે લા ચલણની નકલ સાિે આર.પી.એ.ડી. / સ્ટ્પીડ પોસ્ટ્ટિી િોકલિાના રહેર્ે
અિિા આયોર્ગની કચેરીિાાં રૂબરૂિાાં આપી જિાના રહેર્ે.
(૨)

ઓન લાઈન ફી : જિા કરાિિા િાટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને મિર્ગતો ભરિી

અને ત્યાાં “Online Payment of Fee” ઉપર ્લીક કરું ુ.ાં ત્યારબાદ આપેલ મિકલ્પોિાાંિી “Net
Banking Fee” અિિા “Other Payment Mode” ના મિકલ્પોિાાંિી યોગ્ય મિકલ્પ પસાંદ કરિો અને
આર્ગળની મિર્ગતો ભરિી. ફી જિા િયા બાદ આપની ફી જિા િઈ ર્ગઈ છે તેું  ુ ાં Screen પર
લખાયેલ ુાં આિર્ે અને e-receipt િળર્ે.જેની Print કાઢી લેિી. જો પ્રફક્રયાિાાં કોઈ ખાિી હર્ે તો
Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નિી તેિ દે ખાર્ે.
(૧૫)

અનાિત િર્ગમના ઉિેદિારો (ફી િાાંિી મુફકત અપાયેલ ઉિેદિારો) એ confirm િયેલ

અરજીપત્રક તે સાિે જોડિાના આિશ્યક સ્ટ્િયાં પ્રિાક્ષણત કરે લ પ્રિાણપત્રો (૧) જન્િ તારીખના
પુરાિા િાટે એસ.એસ.સી.ઇ. ક્રેડીટ સફટિફીકેટની નકલ (૨) જામત પ્રિાણપત્રની નકલ (3) સા.અને
ર્ૈ.પ.િર્ગમના ઉિેદિારો િાટે મનયત િયેલ સિય ર્ગાળાિા િેળિેલ મનયત િયેલ પફરમર્ષ્ટ-ક (૪)
મનયત ર્ૈ.લા ના ડીગ્રી પ્રિાણપત્ર અને ડીગ્રીના અંમતિ િષમની િાકમ ર્ીટની નકલ. (૫) સબાંમધત
કાઉન્ન્સલના રજીસ્ટ્રેર્નની નકલ (૬) અનુભિના પ્રિાણપત્ર નકલ (૭) નાિ / અટકિા ફેરફાર
કરાિેલ હોય તો સરકારી ર્ગેઝેટની નકલ / પફરણીત િફહલા ઉિેદિારે િેરેજ રજીસ્ટ્રેર્ન નકલ (૮)
ર્ારીફરક રીતે અર્્ત ઉિેદિારે સા.િ.મિભાર્ગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પફરપત્રિી મનયત િયેલ
નમુના મુજબનુ ાં પ્રિાણપત્ર (૯) અન્ય લાગુ પડતા હોય તેિા આધાર / પુરાિા અચુક જોડીને અચુક
જોડીને ઉિેદિારે પોતાની પાસે સાચિીને રાખિાના રહેર્ે અને આયોર્ગ દ્વારા િાંર્ગાિિાિા આિે
ત્યારે જ અરજીપત્રક ક્ષબડાણો સફહત આર.પી.એ.ડી./સ્ટ્પીડ પોસ્ટ્ટિી િોકલિાના રહેર્ે અિિા
આયોર્ગની કચેરીિાાં રૂબરૂિાાં આપી જિાના રહેર્ે.
(૧૬)

દરે ક જાહેરાત િાટે ઉિેદિારે એક જ અરજી કરિી. આિ છતાાં, સાંજોર્ગોિર્ાત, જો કોઇ

ઉિેદિારે એકિી િધુ અરજી કરે લ હર્ે, તો છે લ્લી કન્ફિમ િયેલ અરજી, તેની સાિે મનયત ફી ભરે લ
હર્ે, તો તે િાન્ય ર્ગણાર્ે અને અર્ગાઉની અરજી રદ્દ ર્ગણિાિાાં આિર્ે. અર્ગાઉની અરજી સાિે ભરે લ
ફી છે લ્લી કન્ફિમ િયેલ અરજી સાિે ર્ગણિાિાાં આિર્ે નહીં. જો ઉિેદિારે છે લ્લી કન્ફિમ િયેલ
અરજી સાિે મનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આિા ઉિેદિારની મનયત ફી સાિેની કન્ફિમ િયેલી
છે લ્લી અરજી િાન્ય ર્ગણિાિાાં આિર્ે. જો ઉિેદિારે એકિી િધુ અરજી સાિે ફી ભરે લ હર્ે, તો તે
રીફાંડ કરિાિાાં આિર્ે નહીં.

અરજી ફી :
(૧) સાિાન્ય કેટેર્ગરીના ઉિેદિારે પોસ્ટ્ટ ઓફીસિાાં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ગની ફી + પૉસ્ટ્ટલ સમિિસ ચાર્જ
ભરિાનો રહેર્.ે અને ફી ભયામ અંર્ગેન ુ ાં ચલણ િેળિિાનુ ાં રહેર્ે. અિિા ઓન લાઈન ફી ભરી ereceipt લઈ લેિાની રહેર્ે.
(૨) મ ૂળ ગુજરાતના અનાિત કિાના ઉિેદિારોએ અરજી ફી ભરિાની રહેતી નિી.
(3) અનાિત કિાના ઉિેદિારો જો ક્ષબન અનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી
ભરિાની રહેર્ે નહીં. તે મસિાયના ધોરણો ક્ષબન અનાિત િર્ગમના લાગુ પડર્ે.
(૪)

િાજી સૈમનક અને ર્ારીફરક અર્્તતા ધરાિતા ઉિેદિારોએ ફી ભરિાની રહેતી નિી.

(૫)

ફી ભયામ િર્ગરની અરજી રદ િિાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહી હોય તેિા ઉિેદિારને કોઇ પણ

સાંજોર્ગોિાાં પ્રાિમિક કસોટી/રૂબરૂ મુલાકાત પરીિાિાાં બેસિા દે િાિાાં આિર્ે નહી. આ ફી ફ્ત પોસ્ટ્ટ
ઓફફસ દ્વારા અિિા ઓન લાઈન ફી જ સ્ટ્િીકારિાિાાં આિર્ે, રોકડિાાં, ડીિાન્ડ ડ્રાફ્ટિી, ઇષ્ન્ડયન
પોસ્ટ્ટલ ઓડમ ર કે પે ઓડમ રના સ્ટ્િરૂપિાાં આ ફી સ્ટ્િીકારિાિાાં આિર્ે નહી. જેની ઉિેદિારોએ ખાસ
નોંધ લેિી.ઉિેદિારોને ખાસ જણાિિાનુ ાં કે, અરજીપત્રક તિા પ્રિાણપત્રોની ચકાસણી દરમિયાન
કોઇ ઉિેદિાર, આ જગ્યા ના ભરતી મનયિો તિા જાહેરાતની જોર્ગિાઇઓ મુજબ લાયકાત
ધરાિતા નિી તેિ િાલ ૂિ પડર્ે તો તેિની ઉિેદિારી કોઇ પણ તબ્ે રદ કરિાિાાં આિર્ે.
િોંધ:-

ુ (આયર્વ
ુ ેદ, યોગા, અિે િેચરોથેરાપી, યિ
ુ ાિી, નિધ્ધા અિે હોનમયોપેનથ
નિયામકશ્રી, આયષ

ુ રાિ
પધ્ધનિ)િી કચેરી હસ્િકિી હોમીયોપેથીિા નર્વનર્વધ નર્વષયોિા અિોિીયેટ પ્રોફેિર / રીડર ગજ
રાજ્ય િેર્વા, ર્વગગ -૧ િી જગ્યાિા ભરિી નિયમો, અરજીપત્રક િાથે જોડર્વાિા આર્વશ્યક

પ્રમાર્પત્રોિી યાદી, ર્વય મયાગદામાં છુટછાટ, અરજી કયા િંજોગોમાં રદ થર્વાિે પાત્ર છે િેિી
નર્વગિો, પરરનશષ્ટ’૪’ િો િમ ૂિો,િરકારી કમગચારીએ રજુ કરર્વાિા િા-ર્વાંધા પ્રમાર્પત્રિો
િમ ૂિો અિે જાહેરાિિી અન્ય ર્વધ ુ નર્વગિો આયોગિી કચેરીિા િોરટિબોડગ અિે આયોગિી
ર્વેબિાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોર્વા મળશે.
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