ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
સેકટર-૧૦/એ, “છ-૩” સકક લની નજીક, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
આર-૫ શાખા

નિયામકશ્રી ભારતીય તબીબી અિે હોનમયોપેથી હસ્તકિી વૈધ પંચકમમ / િાયબ હોનસ્પટલ અનધક્ષક,
વર્મ-૧, ર્ુજરાત આયુવદ
ે સેવાિી કૂ લ ૧૫ જગ્યા માટે ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે જાહે રાત ક્રમાંક :
૨૪/૨૦૧૯-૨૦ (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ) On-line અરજીઓ તા.૨૪/૦૯/૨૦૧૯ ૧૩.૦૦ કલાક થી
તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૯ ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાં મંર્ાવવામાં આવે છે . આ જાહે રાતિી અન્ય નવર્તો આયોર્િા
િોટીસ બોર્મ અથવા આયોર્િી વેબ સાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા નવિંતી છે .
જાહે રાતિી સંપૂર્મ નવર્તો આયોર્િી વેબસાઇટ પર વંચાર્ે લઇિે જ ઉમેદવાર ે Online અરજી કરવાિી
રહેશ.ે

(1) પ્રાથનમક કસોટીિી સુનચત તારીખ:

૦૫-૦૧-૨૦૨૦
પ્રાથનમક કસોટીિા પનરર્ામિો સંભનવત માસ : એનપ્રલ-૨૦૨૦
રૂબરૂ મુલાકાતિો સંભનવત માસ :
જુ િ-૨૦૨૦
રૂબરૂ મુલાકાતિા પનરર્ામિો સંભનવત માસ : રૂબરૂ મુલાકાત પૂર્મ થયાિા અંદાજીત ૧૦
કામકાજિા નદવસો દરમ્યાિ પ્રનસદ્ધ કરવામાં
આવશે.

જગ્યાિું િામ

કક્ષાવાર જગ્યાઓ

કુ લ

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મનહલાઓ માટે
અિામત જગ્યાઓ

જગ્યાઓ

૧

વૈધ પંચકમમ
/ િાયબ
હોનસ્પટલ
અનધક્ષક,

૨

૧૫

૩
સામા

આનથમક

ન્ય

રીતે

૦૭

સા.શૈ.

પ. વર્મ

૪
અિુ.

જાનત

અિુ.

જિજાનત

સામા

આનથમક

ન્ય

રીતે

િબળા

િબળા

વર્મ

વર્મ

૦૧

૦૪

૦૧

૦૨

૦૨

--

સા.શૈ.

પ. વર્મ

અિુ.

અિુ.

જાનત

જિજાનત

૦૧

--

--

વર્મ-૧

િોંધ :

(૧) ઉપર દર્શાવેલ જગ્યશઓમશાં OA(One Arm), OL(One Leg), LC (Leprocy Cured), DF (Dwarfism), AC
(Acid Attack victims), MuD (Muscular Dystrophy), ASD (Autism Spectrum Disorder), SLD (Specific
Learning Disability), LV (Low Vision) તેમજ HH Moderate ની અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો કે જે પોતશની રીતે
હરીફરી ર્કે તેવશ ર્શરીરીક અર્ક્ત ઉમેદવશરો આ જગ્યશ મશટે અરજી કરી ર્કર્ે. આ સિવશયની અર્ક્તતશ ધરશવતશ

ઉમેદવશરો અરજી કરવશને પશત્ર નથી.
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(૨) ર્શરીરીક રીતે અર્ક્ત તથશ મશજી િૈસનક મશટે કોઇ અનશમત જગ્યશઓ નથી.

(૩) સિન અનશમત કક્ષશનશ આસથાક રીતે નિળશ વર્ા, િશ.ર્ૈ.પ.વર્ા, અનુ.જાસત અને અનુ.જનજાસતનશ ઉમેદવશરો સિન

અનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરી ર્કર્ે અને તે િાંજોર્ોમશાં તેઓને સિન અનશમત કક્ષશનશ ધોરણો લશર્ુાં પડર્ે.

(૪) મસહલશઓ મશટે અનશમત જગ્યશઓ ઉપર મસહલશ ઉમેદવશરો ઉપલબ્ધ નહીાં થશય તો આ જગ્યશઓ િાંિસાં ધત

કે ટેર્રીનશ પુરુષ ઉમેદવશરોને ફશળવવશમશાં આવર્ે.

(૫) ઉમેદવશરોએ જાહેરશત ક્રમશાંક અને જગ્યશનુાં નશમ સ્પષ્ટ રીતે વશાંચીને ઓનલશઇન અરજી કરવી. ઓન-લશઈન અરજી

કરતી વખતે તમશમ સવર્તો અરજી-પત્રકમશાં ભયશા િશદ, તે સવર્તોની ખશતરી કરીને ત્યશર પછી જ અરજી કન્ફમા કરવશની
રહેર્ે.

(૬) કન્ફમા થયેલ અરજીપત્રકની સવર્તો કે તેમશાં ઉમેદવશરે આપેલ મશસહતીમશાં ક્ષસત કે ચૂક િશિતે િુધશરો કરવશની

રજૂ આત/સવનાંતી ગ્રશહ્ય રશખવશમશાં આવર્ે નસહ.

(૭) એક કરતશાં વધશરે િાંખ્ યશમશાં અરજી કયશાનશ સકસ્િશમશાં છે લ્ લે કન્ફમા થયેલ અરજી પત્રક જ મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે.
સિન અનશમત વર્ાનશ ઉમેદવશરો મશટે છે લ્ લે કન્ફમા થયેલ ફી િશથેનુાં અરજી પત્રક મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે.

(૮) ઓનલશઇન જાહેરશત મશટે નશ ભરેલશ અરજીપત્રક (જે રોલ નાંિર પર ઉમેદવશર ઉપસસ્થત રહ્યશ હોય તે જ અરજીપત્રક )
સિડશણ િસહત આયોર્ની કચેરીમશાં હશલ પૂરતશ મોકલવશ નહી; પરાં તુ આયોર્ દ્વશરશ માંર્શવવશમશાં આવે ત્યશરે જ

ઓનલશઇન અપલોડ કરવશનશ રહેર્ે.
(૯)

આસથાક રીતે નિળશ વર્ોનશ ઉમેદવશરોએ રશજ્ય િરકશરનશ િશમશજીક ન્યશય અને અસધકશરીતશ સવભશર્નશ

તશ.૨૫/૦૧/૨૦૧૯નશ ઠરશવ ક્રમશાંક : એ.ડિલ્યુ.એિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી સનયત થયેલ નમૂનશ (અંગ્રજી
ે માં Annexure
KH અથવા ર્ુજરાતીમાં પનરનશષ્ટ–ર્) મશાં મેળવેલ પશત્રતશ પ્રમશણપત્ર ( અથશાત તેઓ EWS Category હેઠળ આવે છે તે

મતલિનુાં પ્રમશણપત્ર ) નશ નાંિર અને તશરીખ ઓન લશઇન અરજી કરતી વખતે દર્શાવવશનશ રહેર્ે.

(૨) શૈક્ષનર્ક લાયકાત અિે અિુભવ:

(i)

Possess a post-graduate degree in Ayurveda obtained from any of the
Ayurveda Universities established or incorporated by or Under the
Central or State Act in India; or any other Educational Institution
recognised as such or declared to be deemed as a University Under
section 3 of the University Grants Commission Act,1956; and
recognised by the Central Council of Indian Medicine; and
(i)
have about Five years’ experience on the post not below the
rank of Resident Medical Officer (Ayurveda), Class II or
Medical Officer (Ayurveda) Class II in the Gujarat Ayurveda
Service in the Government Ayurveda Hospital or Dispensary;
or
(ii) have about five years’ clinical experience in the Government
undertaking hospital / Dispensary or private (except self /
owned managed hospital) / Cheritable Ayurved Hospital /
Dispensary or Grant-in-aid Ayurveda Hospital / Dispensary on
the post which can be considered equivalent to the post not
below the rank of Resident Medical Officer (Ayurveda) or
Medical Officer (Ayurveda), Class II in the Gujarat Ayurveda
Services under the Directorate of Indian System of Medicine
and Homoeopathy.
2

(૩) ર્ુજરાત મુલ્કી સેવા વર્ીકરર્ અિે ભરતી (સામાન્ય) નિયમો,૧૯૬૭ માં ઠરાવ્યા પ્રમાર્ેિી
કોમ્્યુટરિા ઉપયોર્ અંર્ેિી પાયાિી જાર્કારી હોવી જોઇએ.

(૪) ર્ુજરાતી અિે/ અથવા નહન્દીિું પુરતુ જ્ઞાિ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૫) પર્ાર
(૬) ઉંમર

: રૂ. ૬૭,૭૦૦ – ૨,૦૮,૭૦૦ /- (પે મેટરીક્ષ લેવલ-૧૧)

: ૪૨ વર્મથી વધુ િહી. (ઉંમર અરજી સ્વીકારવાિી છે લ્ લી તારીખિા રોજ ર્ર્વામાં
આવશે.)

(૭) ઉંમરમાં છૂટછાટ અિે અન્ય જોર્વાઇઓ: ઉપલી વયમયામદામાં િીચે મુજબ છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે .
૧

૨.
૩.

૩.

મુળ ર્ુજરાતિા નબિ અિામત કક્ષાિા

આનથમક રીતે િબળા વર્ો,

સા.શૈ.પ.વર્મ, અિુ.જાનત અિે

અિુ.જિજાનતિા પુરુર્ ઉમેદવારો
મનહલા ઉમેદવારો

શારીરીક અશક્તતા ધરાવતા

ઉમેદવારો

ર્ુજરાત
સરકારિા
કમમચારીઓ
ર્ુજરાત મુલ્કી સેવા, વર્ીકરર્ અિે
ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, ૧૯૬૭િી
જોર્વાઇ મુજબ ર્ુજરાત સરકારિી
િોકરીમાં કાયમી ધોરર્ે અથવા
હં ર્ામી ધોરર્ે સળંર્ છ માસથી
કામર્ીરી બજાવતા હોય અિે તેઓિી
નિમર્ૂક
જાહે રાતમાંિી
પ્રથમ
જગ્યામાં દશામવલ
ે વય મયામદાિી અંદર
થયેલ હોય તેવા કમમચારીઓ

પશાંચ વષા ( મહત્તમ ૪૫ વષાની મયશાદશ )

પશાંચ વષા ( મહત્તમ ૪૫ વષાની મયશાદશ )
OA (One Arm), OL (One Leg), LC (Leprocy
Cured), DF (Dwarfism), AC (Acid Attack
victims), MuD (Muscular Dystrophy), ASD
(Autism Spectrum Disorder), SLD (Specific
Learning Disability), LV (Low Vision) તેમજ HH
Moderate ની અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોને મેસડકલ
િોડા નશ તિીિી પ્રમશણપત્રને આધીન ૧૦ વષા િુધીની
છૂટછશટ, વધુમશાં વધુ ૪૫ વષા િુધીની વય મયશાદશને
આધીન મળવશપશત્ર છે . આ સિવશયની અર્ક્તતશ
ધરશવતશ ઉમેદવશરો અરજી કરવશને પશત્ર નથી.
(૧) જાહેરશતમશાં લશયકશત તરીકે અનુભવ મશાંર્ેલ હોય તો
ઉપલીવયમયશાદશ લશર્ુ પડર્ે નસહ
(૨) જાહેરશતમશાં અનુભવને લશયકશત તરીકે મશાંર્ેલ ન
હોય પરાં તુ ઇજનેરી, તિીિી , ખેતી સવષયક, પર્ુ
સચસકત્િશની પદવી કે સડપ્લોમશ ની જગ્યશ પર સનમણૂક
પશમેલ કમાચશરીને જાહેરશતમશાંની આવી લશયકશત વશળી
જગ્યશ (Any Such Post) મશટે ઉપલી વય મયશાદશ લશર્ુ
પડર્ે નહીાં.
(૩) જાહેરશતમશાં દર્શાવેલ જગ્યશ મશટે અનુભવ એક
લશયકશત તરીકે મશાંર્ેલ ન હોય ત્યશરે જે િાંવર્ામશાંથી
િઢતી મળવશપશત્ર હોય તેમશાં ફરજ િજાવતશ કમાચશરીને,
તેઓએ િજાવેલ િેવશનશ િમય અથવશ તો વધુમશાં વધુ
પશાંચ વષાની છુટછશટ તે િે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે મળર્ે.
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િોંધ :
(૧) રૂિરૂ મુલશકશતમશાં આયોર્ની િુચનશઓ /ધોરણો મુજિ જાહેરશતમશાં દર્શાવેલ કે ટેર્રી વશઈઝ જગ્યશની િાંખ્ યશને
ધ્યશને લઈ નીચે મુજિ અનુિરવશનુાં રહેર્ે.
કુ લ જગ્યશઓ
કુ લ જગ્યશઓ પૈકી રૂિરૂ મુલશકશત મશટે િોલશવવશમશાં આવનશર
ઉમેદવશરોની િાંખ્ યશ
૦૧
૦૬
૦૨
૦૮
૦૩
૧૦
૦૪ કે તેથી વધુ
કુ લ જગ્યશઓથી ૦૩ ર્ણશ
(૨) The Candidate shall be required to get himself registered with the State Board of

Ayurveda and Unani System of Medicine at the time of appointment, if he/she is not so
registered

(૩) જો ઉમેદવશર સવદે ર્ની યુસનવિીટીની પદવી/અનુભવ મેળવેલ હર્ે તો તેની ભશરતમશાં મશન્યતશ/િમકક્ષતશ
ર્ણવશ અાંર્ે જરૂરી આધશર/પૂરશવશ રજૂ કરવશનશ રહેર્.ે

(૪) જો યુસનવિીટીએ મશકા ર્ીટમશાં ટકશવશરી દર્શાવેલ ન હોય તો ઉમેદવશરે ટકશવશરી ર્ણવશ મશટે ની ફોર્મયુાલશ/
આધશર અરજી િશથે રજૂ કરવશનશ રહેર્ે.
(૫) આ જાહેરશત અન્વયે ઉમેદવશરે ભરતી પ્રસક્રયશનશ દરેક તિક્કે ઉમેદવશરે હશજર રહેવુાં પડર્ે, અન્યથશ તેઓની
ઉમેદવશરી રદ કરવશમશાં આવર્ે.

(૬) અરજી ફી: િશમશન્ય કે ટેર્રીનશ ઉમેદવશરે ભરવશની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ િસવાિ ચશજા. મૂળ ર્ુજરશતનશ
અનશમત કક્ષશનશ,EWS કે ટેર્રીનશ,મશજી િૈસનક તથશ ર્શરીસરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોએ ફી ભરવશની નથી.
ર્ુજરશત રશજય સિવશયનશ અનશમત વર્ાનશ ઉમેદવશરોએ સનયત ફી ભરવશની રહેર્ે.
(સનચિ પટવધમિ)
સંયુક્ત સનચવ
ર્ુજરાત જાહે ર સેવા આયોર્
િોંધ : ઓિલાઇિ અરજી કરવાિી રીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay પર જોઇ
શકાશે.
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
GANDHINAGAR
R-5 Branch

Online applications are invited for the post of Vaidya Panchkarma / Deputy
Hospital Superintendent, Class-1, Gujarat Ayurveda Services (Advt. No.
24/2019-20) under the Directorate of Indian System of Medicine and
Homoeopathy, Gujarat State, during Date: 24/09/2019, 13:00 p.m. to
Date:09/10/2019, 13:00 p.m.
Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of
Commission https://gpsc.gujarat.gov.in or https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all
provisions of advertisement, General Instructions, application form and age
relaxation.
(1)

Tentative date of Preliminary Test:

05/01/2020

Tentative date of Primary Test Result: April,2020
Tentative month of Interview:

June,2020

Tentative month of Interview Result: Result will be published within 10
working days after Completion of
Interviews
Name of post

Total

Category Vise Vacancies

Out of Total Posts reserved for

Vaca

Women

ncies
1

2

3
Gene

EWS

ral

Vaidya
Panchkarma /
Deputy Hospital
Superimtendent

15

07

S.E.

4
S.C

S.T

B.C
01

04

Gene

EWS

ral
01

02

02

S.E.

S.C

S.T

--

--

B.C
--

01

5

Note:
(1) Disable candidates having disability of OA (One Arm), OL (One Leg), LC
(Leprocy Cured), DF (Dwarfism), AC (Acid Attack victims), MuD (Muscular
Dystrophy), ASD (Autism Spectrum Disorder), SLD (Specific Learning
Disability), LV (Low Vision), HH Moderate and who can move independently
and perform duties can apply for the post. Candidates having disability other than
prescribed above are not eligible for application.
(2) There is no reserve post of Physically Disabled and Ex. Servicemen.
(3) Candidates of EWS, S.E.B.C, S.C, and S.T can apply against General Category
and criteria of General Category shall apply in that case.
(4) In Case of Non-availability of Women Candidates in the Respective Category,
the reserved post will be allotted to Male Candidates belonging to same category.
(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). And upload online when
asked by Commission.
(9) Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS of citizens shall be
in the format as prescribed by Social Justice and Empowerment Department,
Govt.of Gujarat’s Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019.
(Annexure-kh in English and Annexure- g (ગ) in Gujarati). The candidates
shall mention the number and date of EWS certificate while applying online.

(2) Educational Qualification & Experience: (ii)

(i) Possess a post-graduate degree in Ayurveda obtained from
any of the Ayurveda Universities established or incorporated by or
Under the Central or State Act in India; or any other Educational
6

Institution recognised as such or declared to be deemed as a
University Under section 3 of the University Grants Commission
Act,1956; and recognised by the Central Council of Indian Medicine;
and
(iii) have about Five years’ experience on the post not below the
rank of Resident Medical Officer (Ayurveda), Class II, or
Medical Officer (Ayurveda) Class II in the Gujarat Ayurveda
Service in the Government Ayurveda Hospital or Dispensary;
or
(iv) have about five years’ clinical experience in the Government
undertaking hospital / Dispensary or private (except self /
owned managed hospital) / Cheritable Ayurved Hospital /
Dispensary or Grant-in-aid Ayurveda Hospital / Dispensary on
the post which can be considered equivalent to the post not
below the rank of Resident Medical Officer (Ayurveda) or
Medical Officer (Ayurveda), Class II in the Gujarat Ayurveda
Services under the Directorate of Indian System of Medicine
and Homoeopathy.

(3) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the
Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules,1967;
(4) Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.
(5) Pay: -Rs. 67700 - 208700 (Pay Matrix Level-11)
(6) Age: - Not more than 42 years.
(Age will be calculated on the last date of receipt of online application.)
(7) Upper Age limit shall be relaxed as under:

1

2

EWS, S.E.B.C., S.C And 05 Years (upto maximaum 45 years)
S.T. Male Category of
Gujarat origin
Women Candidates
05 Years (upto maximaum 45 years)

2

Disabled Candidates

OA(One Arm), OL(One Leg), LC (Leprocy
Cured), DF (Dwarfism), AC (Acid Attack
victims), MuD (Muscular Dystrophy), ASD
(Autism Spectrum Disorder), SLD (Specific
Learning Disability), LV (Low Vision), HH
7

3

Moderate candidates Who can move
independently and perform duties may be
allowed relaxation in age up to 10 years
Subject to maximum 45 years on the basis of
Medical certificate issued by the Medical
Board. Candidates having disability other than
prescribed above are not eligible for
application.
As per Gujarat civil (i) If experience is prescribed as one of the
Services Classification qualifications, the upper age limit shall not
and
recruitment apply.
(General) Rules 1967, A
candidate
who
of (ii) If experience is not prescribed as one of the
Gujarat Govt. Employee qualifications and a Govt. servant appointed to
is already in
Gujarat a post requiring a Medical, Engineering,
Govt. service, either as a Veterinary or Agriculture degree or diploma
permanent
or
a and who applied for any such post, the upper
temporary
officiating age limit shall not apply.
continuously for six
months and had not (iii) If experience is not prescribed as one of
crossed
age
limit the qualifications in the advertisement, Govt.
prescribed
for
the servants who are working on the post from
advertised post at the which an employee can be promoted to the
time
of
his
first post so advertised, be entitled to relaxation of 5
appointment.
years, or to the extent of equal number of years
for which service has been put in by him,
whichever is less.

Note:
(1) As per the Instruction/Provisions of the commission, the candidates of each
category are being called for interview as per following norms:
No. of Posts

No.of Candidates to be called for an interview

01

06

02

08

03

10

04 & more

03 times of No. of posts

(2) The Candidate shall be required to get himself registered with the State Board
of Ayurveda and Unani System of Medicine at the time of appointment, if he/she is
not so registered
8

(3) The Candidates has to produce necessary documents, in support of Indian
Legality / Equivalence if he possesses foreign university degree/experience.
(4) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage
where percentage of marks is not given by the University.
(5) Candidate shall remain present at every stage of this recruitment Process,
otherwise his/ her Candidature shall be rejected by the commission.
(6) Application Fees: - Candidates of General category have to pay Rs. 100/- +
applicable postal charges, while Candidates belonging to reserved categories and
Economically Weaker Section of Unreserved category of Gujarat state and Ex.
Serviceman and P.H. Candidates do not need to fees. While candidates of reserved
category of other states have to pay prescribed application fee.

(Sachin Patwardhan)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission.

Note : Candidate can see the procedure
https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay

of

online

apply

–
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જાહે રાતિી સામાન્ય જોર્વાઈઓ
૧

િાર્નરકત્વ:ઉમેદવાર,
(ક) ભારતિો િાર્નરક અથવા

(ખ) િેપાળિો પ્રજાજિ અથવા
(ર્) ભૂતાિિો પ્રજાજિ અથવા

(ઘ) નતબેટિો નિવામનસત જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાિા ઇરાદાથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહે લાં
ભારતમાં આવેલા હોવા જોઇએ, અથવા

(ચ) મૂળ ભારતીય વ્યનક્ત કે જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાિા ઇરાદાથી પાનકસ્તાિ, પૂવમ પાનકસ્તાિ
(બાંગ્લાદે શ), બમામ (મ્યાિમાર), શ્રીલંકા, કે ન્યા, યુર્ાન્ર્ા જેવા પૂવમ આનિકાિા દે શો, સંયુક્ત

પ્રજાસત્તાક ટાંઝાિીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, ઝૈ ર, ઇથોપીયા, અથવા નવયેટિામથી સ્થળાંતર કરીિે

આવેલ હોવા જોઇએ પરં તુ પેટાક્રમાંક (ખ),(ર્), (ઘ), અિે (ચ) માં આવતા ઉમેદવારોિા નકસ્સામાં

સરકાર ે પાત્રતા પ્રમાર્પત્ર આપેલ હોવું જોઇએ.

િોંધ:- જે ઉમેદવારિા નકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાર્પત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારિું અરજીપત્રક આયોર્
નવચારર્ામાં લેશે. અિે જો નિમર્ૂક માટે તેમિા િામિી ભલામર્ કરવામાં આવશે તો રાજ્ય

૨

સરકાર તેમિા નકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાર્પત્ર આપવાિી શરતે કામચલાઉ નિમર્ૂક આપશે.

અરજીપત્રક:-

(૧) જો એક કરતાં વધુ જાહે રાત માટે અરજી કરવાિી હોય તો દર ેક જાહે રાત માટે અલર્ અલર્ અરજી
કરવાિી રહેશે અિે પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાિી રહેશે.

(૨) નબિ અિામત વર્મિા ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑનફસમાં ફી ભર ે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા

ઓિ લાઇિ ફી ભર ે તો રૂ. ૧૦૦ + સનવમસ ચાજીસ ફી ભરવાિી રહેશે. અિામત વર્મિા ઉમેદવારો (
આનથમક રીતે િબળા વર્ો, સામાનજક અિે શૈક્ષનર્ક રીતે પછાત વર્મ, અિુસૂનચત જાનત અિે અિુસૂનચત

જિજાનત) તથા શારીનરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો અિે માજી સૈનિકોિે ફી ભરવામાંથી મુનક્ત આપવામા
આવેલ છે . જેથી તેમર્ે કોઇ ફી ભરવાિી રહે તી િથી.

(૨) અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો જો નબિઅિામત જગ્યા માટે અરજી કર ે તો અરજી ફી ભરવાિી રહેશે િહી.
(૩) અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો માટે જાહે રાતમાં અિામત જગ્યાઓ દશામવેલ િ હોય ત્યાં આવા ઉમેદવારો

નબિઅિામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અિે તેમિે પસંદર્ી માટે નબિઅિામતિા ધોરર્ો લાર્ુ પર્શે.

(૪) જાહે રાતમાં મનહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અિામત િ હોય તો પર્ જે તે કે ટેર્રીમાં મનહલા ઉમેદવારો
અરજી કરી શકે છે.

(૫) જાહે રાતમાં જે તે કે ટેર્રીમાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મનહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અિામત હોય

ત્યાર ે મનહલા ઉમેદવારોિી અિામત જગ્યાઓ નસવાયિી બાકી રહે તી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉમેદવારો
માટે અિામત છે તેમ ર્ર્વાિું િથી, આ જગ્યાઓ પર પુરુર્ તેમજ મનહલા ઉમેદવારોિી પસંદર્ી માટે

નવચારર્ા થઇ શકે છે, પુરુર્ તેમજ મનહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩
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જગ્યા મનહલા ઉમેદવાર માટે અિામત છે પરં તુ બાકી રહે તી ૦૭ જગ્યા સામે મનહલા ઉમેદવાર પર્
પસંદર્ી પામી શકે છે .)

(૬) જાહે રાતમાં માત્ર મનહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અિામત હોય તો પર્ જે તે કે ટેર્રીમાં પુરુર્ ઉમેદવાર

અરજી કરી શકે છે કે મ કે મનહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િ થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદર્ી માટે પુરુર્
ઉમેદવારોિી નવચારર્ા થઇ શકે છે . પરં તુ જે જગ્યાઓ મનહલા ઉમેદવારો માટે જ અિામત હોય અિે તે

જગ્યા ઉપર મનહલા ઉમેદવારો પુર ેપુરા પસંદર્ી પામે/જેટલી સંખ્ યામાં પસંદર્ી પામે તો તેમિે જ પ્રથમ
નવચારર્ામાં લેવાિા થશે અિે કોઇ મનહલા ઉમેદવાર પસંદ િ થાય કે ઓછા મનહલા ઉમેદવાર પસંદ થાય
તો તેટલા પ્રમાર્માં પુરુર્ ઉમેદવારોિે ધ્યાિમાં લેવામાં આવશે..(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મનહલા ઉમેદવાર
માટે અિામત છે અિે ૦૮ મનહલા ઉમેદવાર પસંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુર્ ઉમેદવારો પસંદર્ી પામી શકે છે .)

(૭) પ્રાથનમક કસોટીિા પનરર્ામિા આધાર ે જે ઉમેદવારો અરજી ચકાસર્ીિે પાત્ર થતા હોય, તેમર્ે આયોર્

જર્ાવે ત્યાર ે જરૂરી પ્રામાર્પત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કે િ (Scan) કરીિે આયોર્િી વેબસાઇટ https://gpsc-

iass.gujarat.gov.in પર ઓિ લાઇિ અપલોર્ કરવાિા રહેશે.

૩ જન્મ તારીખ:(૧) આયોર્ જન્મ તારીખિા પુરાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોર્મ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાર્પત્ર
જ માન્ય રાખે છે . પરં તુ આ પ્રમાર્પત્રમાં દશામવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાિું ઉમેદવાર માિે તો સક્ષમ
અનધકારીએ આપેલ વય અિે અનધવાસિા પ્રમાર્પત્રિી પ્રમાનર્ત િકલ મોકલવાિી રહેશે. આ

પ્રમાર્પત્રમાં અનધકૃ ત અનધકારીએ સ્પષ્ટપર્ે જર્ાવેલ હોવું જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેિી
પરીક્ષાિું મૂળ પ્રમાર્પત્ર તપાસેલ છે અિે પોતાિી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પુરાવાઓિે આધાર ે
ઉમેદવારિી સાચી જન્મતારીખ ............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેિી સમકક્ષ પરીક્ષાિા પ્રમાર્પત્રમાં

દશામવેલ જન્મતારીખ કરતાં જુ દી છે તથા માિવાિે પુરતું કારર્ છે. ઉમેદવાર ે રજુ કર ેલ વય અિે
અનધવાસિું પ્રમાર્પત્ર તેિી નવશ્વાસનિયતા (credibility) િા આધાર ે સ્વીકાર કે અસ્વીકારિો નિર્મય
આયોર્ દ્વારા લેવામાં આવશે.

(૨) ઉમેદવાર ે અરજી પત્રકમાં દશામવેલ જન્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપર્ કારર્સર ફે રફાર થઈ શકશે િહી.

૪ વય મયામદા :-

જાહરાતમાં દશામવ્ યા મુજબ

૫

શૈક્ષનર્ક લાયકાત:(૧) ઉમેદવાર જાહે રાતમાં દશામવેલ શૈક્ષનર્ક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છે લ્ લી તારીખિા રોજ ધરાવતા
હોવા જોઇએ.

(૨) ઉમેદવાર ે શૈક્ષનર્ક લાયકાત માન્ય યુનિવનસમટી/સંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.

(૩) ઉમેદવાર ે અરજી સાથે માન્ય યુનિવનસમટી/સંસ્થાિા ર્ુર્ પત્રક (બધા જ વર્ો/સેમેસ્ટર)અિે પદવી
પ્રમાર્પત્રોિી સ્વયં પ્રમાનર્ત િકલ રજુ કરવાિી રહેશે. માત્ર કોલેજિા આચાયમ દ્વારા અપાયેલ
પ્રમાર્પત્ર માન્ય ર્ર્વામાં આવશે િહી.

(૪) શૈક્ષનર્ક લાયકાત કામચલાઉ ધોરર્ે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર િો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાં આવશે
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િહી.
(૫) જો જગ્યાિા ભરતી નિયમોમાં દશામવેલ શૈક્ષનર્ક લાયકાતિી સમકક્ષ લાયકાત માન્ય ર્ર્ાશે તેવી
જોર્વાઇ હોય તો, જાહે રાતમાં દશામવેલ લાયકાતિી સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમિો
હક્ક દાવો હોય તો આવા

ઉમેદવાર ે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદે શો/અનધકૃ તતાિી નવર્તો

આપવાિી રહેશે.

૬ અિુભવ:(૧)

માંર્ેલ અિુભવ, અરજી સ્વીકારવાિી છે લ્ લી તારીખિા રોજ ર્ર્વામાં આવશે.

(૨) (અ)જાહે રાતમાં અન્યથા જોર્વાઇ કરવામાં િ આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાં આવે તે તારીખથી,
(બ) અરજી સ્વીકારવાિી છે લ્ લી તારીખિા સંદભમમાં અિુભવ ર્ર્વામાં આવશે

(૩) ઉમેદવાર ે અરજીમાં જે અિુભવ દશામવેલ હોય તેિા સમથમિમાં અિુભવિો સમયર્ાળો (નદવસ, માસ, વર્મ),
મૂળ પર્ાર અિે કુ લ પર્ારિી નવર્તો તથા બજાવેલ ફરજોિો પ્રકાર/મેળવેલ અિુભવિી નવર્તો સાથેિું

સ્વયંસ્પષ્ટ પ્રમાર્પત્ર રજુ કરવાિું રહેશે. આવું પ્રમાર્પત્ર સંસ્થાિા લેટરપેર્ પર સક્ષમ સત્તાનધકારીિી સહી

અિે તારીખ સાથેિું રજુ કરવાિું રહેશે. ઉમેદવાર ે આપેલ self-Declaration અિે affidavit પર રજૂ કર ેલ
પ્રમાર્પત્ર માન્ય ર્ર્વામાં આવશે િનહ.

(૪) ઉમેદવાર ે રજુ કર ેલ અિુભવિા પ્રમાર્પત્રોમાં પાછળથી કોઇ ફે રફાર કરવાિી નવિંતી માન્ય રાખવામાં

આવશે િહી ં.જો ઉમેદવારો દ્રારા સંપૂર્મ નવર્તો સાથેિા અિુભવિું પ્રમાર્પત્ર રજૂ કરવામાં આવશે િનહ, તો
ઉપલબ્ધ પ્રમાર્પત્ર / નવર્તોિા આધાર ે આયોર્ નિર્મય કરશે. જે ઉમેદવારોિે બંધિકતામ રહેશે.

(૫) અંશકાલીિ, રોનજં દા વેતિદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માિદવેતિ, આમંનત્રત ફૅ કલ્ટી, ઇન્ચાજમ (મૂળ હોદ્દા
નસવાયિી વધારાિી કામર્ીરી), Against post તરીકે ઉમેદવાર ે મેળવેલ અિુભવ, માન્ય અિુભવ તરીકે

ર્ર્તરીમાં લેવામાં આવશે િહી ં. ઉપરાંત અભ્યાસકાળ દરનમયાિ મેળવેલ અિુભવ (ઉ.દા. Ph.D. દરનમયાિ
મેળવેલ સંશોધિિો અિુભવ, Ph.D. માટે િા Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તરીકે
કર ેલી કામર્ીરી) માન્ય રાખવામાં આવશે િહી.

૭

અિુસૂનચત જાનત, અિુસૂનચત જિજાનત, સામાનજક અિે શૈક્ષનર્ક રીતે પછાત વર્મ અિે
આનથમક રીતે િબળા વર્મ :-

(૧) મૂળ ર્ુજરાતિા અિુસૂનચત જાનત, અિુસૂનચત જિજાનત, સામાનજક અિે શૈક્ષનર્ક રીતે પછાત વર્મ અિે
આનથમક રીતે િબળા વર્મ િા ઉમેદવારોિે જ અિામત વર્મિા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.

(૨) અિુસૂનચત જાનત, અિુસૂનચત જિજાનત, સામાનજક અિે શૈક્ષનર્ક રીતે પછાત વર્મ અિે આનથમક રીતે
િબળા વર્મ પૈકી ઉમેદવાર જે વર્મિા હોય તેિી નવર્તો અરજીપત્રકમાં અચૂક આપવી.

(૩) ઉમેદવાર ે અરજીપત્રકિા સંબંનધત કોલમમાં જે તે અિામત કક્ષા દશામવેલ િહી હોય તો પાછળથી અિામત
વર્મિા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાિો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાં આવશે િહી ં.

(૪) અિામત વર્મિો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવાર ે તેિા સમથમિમાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નિયત િમુિામાં

આપવામાં આવેલ જાનત પ્રમાર્પત્રિી િકલ અરજી સાથે અચૂક સામેલ કરવાિી રહેશે. અરજીપત્રક સાથે
જાનત પ્રમાર્પત્રિી િકલ સામેલ િહી ં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે િહી ં અિે અરજીપત્રક
રદ થવાિે પાત્ર બિશે.
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(૫) સામાનજક અિે શૈક્ષનર્ક રીતે પછાત વર્મિા ઉમેદવારોિે અિામતિો લાભ જો તેઓિો સમાવેશ “ઉન્નત
વર્મમાં” િહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે.

(૬) (અ) સામાનજક અિે શૈક્ષનર્ક રીતે પછાત વર્મિા ઉમેદવારોએ ઉન્નત વર્મમાં સમાવેશ િ થતો હોવા અંર્ેિું
સામાનજક ન્યાય અિે અનધકાનરતા નવભાર્િું તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬િા ઠરાવથી નિયત થયેલ ર્ુજરાતી

િમૂિા ‘પનરનશષ્ટ-ક’ મુજબિું અથવા િવા નિયત કરાયેલ ર્ુજરાતી િમૂિા ‘પનરનશષ્ટ-૪’ મુજબિું પ્રમાર્પત્ર

રજૂ કરવાિું રહેશે.

(૬)(બ) સામાનજક

ન્યાય

અિે

અનધકારીતા

નવભાર્િા

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬

િા

ઠરાવ

ક્રમાંક

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજબ ‘ઉન્નત વર્મમાં સમાવેશ િનહ થવા અંર્ેિા પ્રમાર્પત્ર’િી મહત્તમ
અવનધ (Validity) ઈસ્યુ થયા-વર્મ સનહત ત્રર્ િાર્ાકીય વર્મિી રહેશે પરં તુ આવું પ્રમાર્પત્ર સંબંનધત

જાહે રાત માટે ઓિલાઈિ અરજી કરવાિી છે લ્ લી તારીખ સુધીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવું જોઈએ. જો આ
પ્રમાર્પત્ર આ સમયર્ાળા દરનમયાિ ઇસ્યુ થયેલુ હશે, તો જ માન્ય રાખવામાં આવશે અન્યથા તે માન્ય
રાખવામાં આવશે િનહ.
(૬)(ક) પનરનર્ત મનહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાર્પત્ર તેમિા માતા-નપતાિી આવકિા સંદભમમાં રજૂ કરવાિું

રહેશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમિા પનતિી આવકિા સંદભમમાં રજૂ કર ેલ હશે તો તેમિી અરજી રદ્દ
કરવામાં આવશે.

(૬)(ર્) ઉમેદવાર ે ઓિલાઈિ અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વર્મમાં સમાવેશ િનહ થવા અંર્ેિું પ્રમાર્પત્ર’ િી
નવર્તો જર્ાવેલ હોય તેિી જ િકલ અરજી સાથે જોર્વાિી રહેશે. જો આવા પ્રમાર્પત્રમાં કોઈ ભૂલ

હોવાિે કારર્ે ઉમેદવાર જાહે રાતિી છે લ્ લી તારીખ બાદિું િવું પ્રમાર્પત્ર મેળવે તો પર્ સામાનજક અિે

શૈક્ષનર્ક રીતે પછાત વર્મિા ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓિલાઈિ અરજીમાં જર્ાવેલ પ્રમાર્પત્ર જ
માન્ય રહેશે.

(૬)(ઇ) ઉન્નત વર્મમાં સમાવેશ િ થતો હોવા અંર્ેિું પ્રમાર્પત્ર આપવા માટે ૬ માપદં ર્ો ધ્યાિે લેવાય છે .

પ્રમાર્પત્રિી અવનધ હવે ત્રર્ વર્મિી છે . પરં તુ ઉક્ત માપદં ર્ો પૈકી કોઈપર્ માપદં ર્માં આ અવનધ
દરમ્યાિ ફે રફાર થાય તો તેિી સ્વૈનચ્છક જાહે રાત સંબંનધત ઉમેદવાર ે તથા તેિા માતા-નપતા/વાલીએ સ્વયં

સંબંનધત સત્તાનધકારી તેમજ તેિા દ્વારા પ્રમાર્પત્રમાં કોઈ ફે રફાર કરવામાં આવે તો ર્ુજરાત જાહે ર સેવા
આયોર્િે કરવાિી રહેશે. ઉમેદવાર/માતા-નપતા/વાલી આવી જાહે રાત િનહં કરીિે કોઈપર્ નવર્તો

છૂપાવશે તો તેઓ કાયદે સરિી કાયમવાહીિે પાત્ર બિશે અિે તેઓએ મેળવેલ અિામતિો લાભ રદ્દ
કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વર્મમાં સમાવેશ િનહ થવા અંર્ેિા પ્રમાર્પત્ર

મેળવવા માટે િા કોઈપર્

માપદં ર્માં ફે રફારિી સ્વૈનચ્છક જાહે રાત કરવાિી જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-નપતા/વાલીિી વ્યનક્તર્ત
રીતે અિે સંયુક્ત રીતે રહેશે.

(૭) આનથમક રીતે િબળા વર્ોિા ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારિા સામાનજક ન્યાય અિે અનધકારીતા નવભાર્િા

તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ િા ઠરાવ ક્રમાંક : ઇ.ર્બલ્યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી નિયત થયેલ િમૂિા (
અંગ્રજી
ે માં Annexure KH અથવા ર્ુજરાતીમાં પનરનશષ્ટ-ર્) માં મેળવેલ આનથમક રીતે િબળા વર્ો માટે િા

પ્રમાર્પત્રિા િંબર અિે તારીખ ઓિ લાઇિ અરજી કરતી વખતે દશામવવાિા રહેશે. આ પાત્રતા

પ્રમાર્પત્ર સંબંનધત જાહે રાત માટે ઓિલાઈિ અરજી કરવાિી છે લ્ લી તારીખ સુધીમાં ઈસ્યુ કરાયેલ હોવું
જોઈએ. જો આ પ્રમાર્પત્ર આ સમયર્ાળા દરનમયાિ ઇસ્યુ થયેલુ હશે, તો જ માન્ય રાખવામાં આવશે
અન્યથા તે માન્ય રાખવામાં આવશે િનહ.
(૮) સરકારિી પ્રવતમમાિ જોર્વાઈ મુજબ અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો નબિઅિામત વર્મિા ઉમેદવારોિી
સાથે નિયત ધોરર્ો (અથામત વયમયામદા ,અિુભવિી લાયકાત, નબિઅિામત વર્મિા ઉમેદવારો માટે
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અપિાવેલ હોય તેિા કરતાં વધુ નવસ્તૃત કર ેલ અન્ય ક્ષેત્ર) માં છૂટછાટ લીધા નસવાય પોતાિી ર્ુર્વત્તાિા

આધાર ે પસંદર્ી પામે તો નબિઅિામત જગ્યાિી સામે ર્ર્તરીમાં લેવાિા થાય છે.

(૯) ઉમેદવાર ે અરજીમાં જાનત અંર્ે જે નવર્ત દશામવેલ હશે તેમાં પાછળથી ફે રફાર કરવાિી નવિંતી માન્ય
રાખવામાં આવશે િહી.

જો કોઈ ઉમેદવાર ે નિયત સમયર્ાળા દરમ્યાિ ઈસ્યુ થયેલ નિયત િમૂિાિું પ્રમાર્પત્ર રજૂ કર ેલ િનહ
હોય તો તેઓિી અરજી અમાન્ય ર્ર્વામાં આવશે અિે તેઓિે નબિઅિામત જગ્યા સામે પર્
નવચારર્ામાં લેવામાં આવશે િનહ.

૮ માજી સૈનિક :

(૧) માજી સૈનિક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં નવર્તો આપવાિી રહેશે.

(૨) માજી સૈનિક ઉમેદવાર ે નર્સ્ચાજમ બુકિી િકલ અરજીપત્રક સાથે અચૂક મોકલવાિી રહેશે.

(૩) સામાન્ય વહીવટ નવભાર્િા તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ િા ઠરાવ ક્રમાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ર્-૨
જોર્વાઇ મુજબ માજી સૈનિકોિે અરજીપત્રકિી નકં મત, અરજી ફી અિે પરીક્ષા ફી ભરવામાંથી મુનક્ત
આપવામાં આવેલ છે .

૯ શારીનરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો
(ક) શારીનરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં સ્પષ્ટ નવર્તો આપવાિી રહેશે.

(ખ) શારીનરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધુ હોય તેવા ઉમેદવારિે જ શારીનરક અશક્તતાિો લાભ

મળવાપાત્ર રહેશે.શારીનરક અશક્તતાિો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવાર ે હલિચલિ અશક્તતા

અથવા મર્જિો લકવો તે પૈકીિી કઇ શારીનરક અશક્તતા છે તે દશામવવું.

(ર્) જાહે રાતમાં શારીનરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અિામત જગ્યા દશામવેલ િ હોય,પરં તુ

જગ્યાિી ફરજોિે અિુરૂપ જે પ્રકારિી શારીનરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોિે પાત્ર ર્ર્ેલ હોય
તેઓ તે જાહે રાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રસંર્ે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે.

(ઘ) શારીનરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવાર ે તેિા સમથમિમાં સામાન્ય વહીવટ નવભાર્િા તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ િા
પનરપત્ર

ક્રમાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી

નિયત

થયેલ

િમૂિામાં

સરકારી

હોનસ્પટલિા

સુનપ્રન્ટે ન્ર્ેન્ટ/નસનવલ સજમ િ/મેનર્કલ બોર્મ દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાર્પત્રિી િકલ અરજી સાથે

અચૂક મોકલવાિી રહેશે. જો પ્રમાર્પત્રિી િકલ સામેલ કરવામાં િહી ં આવેલ હોય તો તે પાછળથી
સ્વીકારવામાં આવશે િહી ં શારીનરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકે િો લાભ મળવાપાત્ર થશે િહી ં.

૧૦

મનહલા ઉમેદવાર :

મનહલાઓિી અિામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મનહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ િહી ં થાય તો તે જગ્યા જે તે
કક્ષાિા (category) પુરુર્ ઉમેદવારોિે ફાળવી શકાશે.
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૧૧ નવધવા ઉમેદવાર :

(૧) ઉમેદવાર નવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવું અન્યથા “લાર્ુ પર્તું

િથી” એમ દશામવવું .

(૨) નવધવા ઉમેદવાર ે જો પુિ: લગ્ન કર ેલ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અચૂક લખવું

અન્યથા “લાર્ુ પર્તું િથી” એમ દશામવવું .

(૩) નવધવા ઉમેદવાર ે પુિ: લગ્ન કર ેલ િ હોય અિે નવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય

તો અરજી સાથે પુિ: લગ્ન કર ેલ િથી તેવી એનફર્ેનવટ રજુ કરવાિી રહેશે.

(૪) નવધવા ઉમેદવારિે સરકારિી પ્રવતમમાિ જોર્વાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ર્ુર્માં પાંચ ટકા ર્ુર્

ઉમેરવામાં આવશે.

(૫) કોઇ મનહલા ઉમેદવાર જાહે રાત માટે અરજી કર ે તે સમયે “નવધવા” િ હોય, પરં તુ અરજી કયામ બાદ

અથવા જાહે રાત પ્રનસધ્ધ થયાિી છે લ્ લી તારીખ વીતી ર્યા બાદ અથવા ભરતી પ્રનક્રયાિા કોઇપર્
તબક્કે “નવધવા” બિે

અિે તે અંર્ે જરૂરી દસ્તાવેજી પૂરાવાઓ રજુ કર ે તો તેિી રજૂ આત મળ્યા

તારીખ પછીિા ભરતી પ્રનક્રયાિા જે પર્ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મનહલા
ઉમેદવારોિે “નવધવા મનહલા ઉમેદવાર” તરીકે િા લાભ આપવામાં આવશે. જો ઉમેદવારિો સમાવેશ
માજી સૈનિક, શારીનરક અશક્તતા, મનહલા કે નવધવા પૈકીિા નવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ નવકલ્પોમાં

૧૨

થતો હોય તેવા નકસ્સામાં તેિે લાર્ુ પર્તા નવકલ્પો પૈકી જેમાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.

િા વાંધા પ્રમાર્પત્ર:-

(૧) ર્ુજરાત સરકારિા સરકારી /અધમ સરકારી/ સરકાર હસ્તકિા કોપોર ેશિ /કં પિીઓમાં સેવા બજાવતા

અનધકારીઓ / કમમચારીઓ આયોર્િી જાહે રાતિા સંદભમમાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અિે તેિી

જાર્ ઉમેદવાર ે પોતાિા નવભાર્/ખાતા/કચેરીિે અરજી કયામિી તારીખથી નદિ-૭ માં અચૂક કરવાિી

રહેશે. જો ઉમેદવારિા નિયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાિી છે લ્ લી તારીખ બાદ ૩૦ નદવસમાં અરજી
કરવાિી પરવાિર્ી િહી ં આપવાિી જાર્ કરવામાં આવશે તો તેઓિી અરજી િામંજુર કરી

ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.

(૨) કે ન્દ્ર સરકારિી અથવા અન્ય કોઇપર્ રાજ્ય સરકારિી િોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવાર ે આ અરજી
સાથે નિમર્ૂક અનધકારીિું િા વાંધા પ્રમાર્પત્ર રજુ કરવાિું રહેશે.

(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદવાર ે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ િા વાંધા પ્રમાર્પત્ર
અસલમાં રજુ

૧૩

કરવાિું રહેશે.

ર્ેરલાયક ઉમેદવાર :-

ર્ુજરાત જાહે ર સેવા આયોર્ કે અન્ય જાહે ર સેવા આયોર્ અથવા અન્ય સરકારી /અધમ સરકારી /સરકાર

હસ્તકિી

સંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યાર ેય પર્ ર્ેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેિી નવર્ત અરજીપત્રકમાં

આપવાિી રહેશે. જો ઉમેદવારિો ર્ેરલાયકિો સમય ચાલુ હશે તો આવા ઉમેદવારિી અરજી રદ થવાિે

૧૪

પાત્ર બિશે.

ફરનજયાત નિવૃનત્ત, રુખસદ, બરતરફ :-

અર્ાઉ ઉમેદવારિે સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકિી કં પિી કે બોર્મ કોપોર ેશિમાંથી ક્યાર ેય પર્
ફરનજયાત નિવૃનત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાં તેિી નવર્ત

આપવાિી રહેશે.
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૧૫

રજીસ્ટર ે શિ :-

તબીબી/દં ત નવજ્ઞાિ/પશુ નચનકત્સા/કાયદાિી અથવા અન્ય જ્ગગ્યા માટે િા નકસ્સામાં કે જેમાં રજીસ્ટર ે શિ
જરૂરી હોય ત્યાં ઉમેદવાર ે રજીસ્ટર ે શિ પ્રમાર્પત્રિી િકલ રજૂ કરવાિી રહેશે અિે અરજી સમયે રજીસ્ટર ે શિ
જે તે સંસ્થા ખાતે ચાલુ છે તેવુ પ્રમાર્પત્ર રજૂ કરવાિું રહેશે.

૧૬

અર્ત્યિી જોર્વાઇઓ :-

(૧) આ જગ્યાિી નિમર્ૂક માટે પ્રથમ લેખીત કસોટી(Written Examination) અિે ત્યારબાદ રૂબરૂ

મુલાકાત યોજીિે કરવામાં આવશે લેખીત કસોટીિા ર્ુર્ ક્રમાંિુસાર જરૂરી અરજીઓિી ચકાસર્ી કરી

ઉમેદવારોિે રૂબરૂ મુલાકાત માટે િી પાત્રતા િક્કી કરાશે. આ લેખીત કસોટીિું માધ્યમ અંગ્રજી
ે રહેશે.

લેખીત કસોટી સામાન્યત: ર્ાંધીિર્ર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાં આવશે અિે ઉમેદવારોએ સ્વખચે
ઉપનસ્થત રહે વાિું રહેશે. લેખીત કસોટી અિે રૂબરૂ મુલાકાતમાં મેળવેલ ર્ુર્િા આધાર ે આખરી પસંદર્ી
કરવામાં આવશે.

(૨) લેખીત કસોટીમાં આયોર્ે નિયત કર ેલ લઘુત્તમ લાયકી ધોરર્ મુજબિા ર્ુર્ મેળવવા ફરનજયાત છે .
એટલે કે જે કોઈ ઉમેદવાર લેખીત કસોટીમાં આયોર્ે નિયત કર ેલ લઘુત્તમ લાયકી ધોરર્ મુજબિા

ર્ુર્ મેળવી શકશે િનહ તો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા િક્કી કરવા, અરજી ચકાસર્ીિે પાત્ર

ઉમેદવારોિે યાદી માટે નવચારર્ામાં લેવામાં આવશે િહી ં.

૧૭

રૂબરૂ મુલાકાત:-( Personality Test)
1.

રૂબરૂ મુલાકાત આયોર્ ભવિ ખાતે જ લેવામાં આવશે. પ્રાથનમક કસોટીિા પનરર્ામિા આધાર ે

રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર થતા ઉમેદવાર ે રૂબરૂ મુલાકાત માટે પોતાિા ખચે અિે ફરજીયાત પર્ે

ઉપનસ્થત થવાિું રહેશે. તેમજ જે ભરતી પ્રસંર્ો અન્વયે શારીનરક ક્ષમતા કસોટી અિે / અથવા
શારીનરક માપદં ર્ ચકાસર્ીિી જોર્વાઇ છે , તેવા તમામ તબક્કે ઉમેદવાર ે ફરજીયાત પર્ે ઉપનસ્થત

રહે વાિું રહેશે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રનક્રયાિા કોઈ પર્ તબક્કે ર્ેરહાજર રહેશે તો તેમિી ઉમેદવારી
2.

રદ કરવામાં આવશે.

અિુસૂનચત જાનત, અિુસૂનચત જિ જાનતિા ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકિુ સાધિ િથી તેવા

ઉમેદવારો કે જેઓિા માતા-નપતા િી વાનર્મક આવક આવકવેરા િે પાત્ર િ હોય તેઓિે તેમિા
રહે ઠાર્િા સ્થળે થી રૂબરૂ મુલાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ર્ુજરાત એસ.ટી. નિર્મ દ્વારા
નિયત થયેલ નટનકટિા દર પ્રમાર્ે બસ ભાર્ું મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવાર ે રૂબરૂ મુલાકાતિા
3.

નદવસે નિયત ફોમમ ભરવાિુ રહેશે અિે તેિી સાથે અસલ નટનકટ રજુ કરવાિી રહેશે.

રૂબરૂ મુલાકાતિા નદવસે રૂબરૂ મુલાકાતિા પત્રમાં દશામવવામાં આવેલ અસલ પ્રમાર્પત્રો રજુ

કરવાિા રહેશે.તથા આ પ્રમાર્પત્રોિી સ્વયંપ્રમાનર્ત િકલો (Self-Attested Copies) અિે બારકોર્

વાળા અરજીપત્રકિી િકલ પર્ આયોર્ ભવિમાં જમા કરાવવાિી રહેશે. જો ઉમેદવાર અસલ
પ્રમાર્પત્ર રજુ કરશે િહી ં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બિશે િહી ં તેિી ખાસ િોંધ લેવી.
4.

વર્મ-૩િા નકસ્સામાં રૂબરૂ મુલાકાત યોજવાિી થતી િ હોઈ, વર્મ-૩િી ભરતી પ્રનક્રયામાં રૂબરૂ

મુલાકાતિી જોર્વાઈ લાર્ુ પર્શે િહી ં.
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૧૮ િીચે દશામવ્ યા મુજબિી અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાંત સ્વરૂપે
છે જે સંપૂર્મ િથી )
(૧) અરજીમાં દશામવેલ નવર્તો અધૂરી કે અસંર્ત હોય.
(૨) અરજીમાં ઉમેદવાર ે સહી અપલોર્ કર ેલ િ હોય.

(૩) અરજી ફે ક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય.

(૪) અરજીમાં પાસપોટમ સાઈઝિો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કર ેલ િ હોય.

(૫) અિામત કક્ષાિા તથા શારીનરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી
દ્વારા અપાયેલ પ્રમાર્પત્રિી િકલ રજુ કર ેલ િ હોય.

(૬) માજી સૈનિક ઉમેદવાર ે નર્સ્ચાજમ બુકિી િકલ રજુ કર ેલ િ હોય

(૭) ઉમેદવાર ે શૈક્ષનર્ક લાયકાતિા સંદભમમાં માકમ શીટ/પદવી પ્રમાર્પત્રિી િકલ રજુ કર ેલ િ હોય.
(૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાર્પત્રિી િકલ રજુ કર ેલ િ હોય.

(૯) ઉમેદવાર ે અરજીપત્રકમાં અિુભવ દશામવેલ હોય (જેિા આધાર ે પાત્રતા િક્કી કરવાિી થતી હોય)
પરં તુ તેિા સમથમિમાં પ્રમાર્પત્ર રજુ કર ેલ િ હોય અથવા તો રજુ કર ેલ પ્રમાર્પત્રમાં તેઓિો

અિુભવિો સમયર્ાળો, મુળ પર્ાર, કુ લ પર્ાર અિે અિુભવિો પ્રકાર દશામવેલ િ હોય,અિુભવિું

પ્રમાર્પત્ર સંસ્થાિા લેટરપેર્ ઉપર િ હોય તથા સક્ષમ સત્તાનધકારીિી સહી નવિાિું હોય.
(૧૦) તબીબી નશક્ષર્ નવર્યક જ્ગગ્યાિી જાહે રાતમાં મેળવેલ પદવી મેર્ીકલ કાઉંનસલ માન્ય છે , તેવુ
યુનિવસીટી અથવા કોલેજિા સક્ષમ અનધકારીિું પ્રમાર્પત્ર રજૂ કર ેલ િ હોય.

૧૯

નિમર્ૂંક :1.

ઉપરિી જાહે રાત સંબંધમાં નિમર્ૂક માટે પસંદ થયેલા ઉમેદવારિી સરકારશ્રીિા સંબંનધત નવભાર્િે

આયોર્ દ્વારા ભલામર્ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી નિમર્ૂકપત્ર મેળવતાં પહે લાં
કોમ્્યુટર અંર્ેિી સીસીસી અથવા તેિી સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત િક્કી કર ે તેવી લાયકાત

2.

મેળવી લેવાિી રહેશે. આ પ્રકારિી લાયકાત િહી ં ધરાવિાર ઉમેદવાર નિમર્ૂકિે પાત્ર બિશે િહી ં.

નિમર્ૂક અંર્ેિી સઘળી કાયમવાહી સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંર્ેિો કોઇપર્

પત્રવ્યવહાર આયોર્ ધ્યાિે લેશે િહી ં.
3.

ઉમેદવાર ે તેિી શૈક્ષનર્ક લાયકાત / અિુભવ /ઉંમર વર્ેર ેિા સમથમિમાં રજુ કર ેલ પ્રમાર્પત્રો

કોઇપર્ તબક્કે અયોગ્ય માલુમ પર્શે તો તેિી ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામર્ બાદિી નિમર્ૂક

પર્ રદ થવાિે પાત્ર રહેશે અિે આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હે ઠળિી કાયમવાહી િે પાત્ર
થશે, જેથી ઉમેદવારિે સલાહ આપવામાં આવે છે કે , તેમર્ે રજુ કર ેલા પ્રમાર્પત્રો ખુબજ ચોકસાઈથી
પુર્મ રીતે ખરાઈ કયામ બાદ જ આયોર્માં રજુ કરવા.

૨૦ ર્ેરવતમર્ૂંક અંર્ે દોનર્ત ઠર ેલા ઉમેદવારો નવરૂધ્ધ પર્લાં :ઉમેદવારોિે આથી ચેતવર્ી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપર્ પ્રકારિી ખોટી
માનહતી દશામવવી િહી,તેમજ આવશ્યક માનહતી છૂપાવવી િહી,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કર ેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેિી
પ્રમાનર્ત િકલમાં કોઇપર્ સંજોર્ોમાં સુધારો અથવા ફે રફાર અથવા બીજા કોઇપર્ ચેર્ાં કરવા િહી ં અથવા તેઓએ
આવા ચેર્ાં કર ેલ/બિાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા િહી,જો એકજ બાબતિા બે કે તેથી વધુ દસ્તાવેજોમાં અથવા તેિી
પ્રમાનર્ત િકલમાં કોઇપર્ પ્રકારિી અચોકસાઇ અથવા નવસંર્તતા જર્ાય તો તે નવસંર્તતાઓ બાબતિી સ્પષ્ટતા
રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોર્ દ્વારા દોનર્ત જાહે ર થયેલ હોય અથવા થાય તો ,
(૧) તેઓિી ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપર્ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા
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(ર) િામ બદલીિે પરીક્ષા આપવી,

(૩) કોઇ અન્ય વ્યનક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પુર્મ કરાવ્યુ હોય ,

(૪) બિાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયામ હોય, દસ્તાવેજો ઓિલાઈિ અપલોર્ કરતી વખતે Scanning માં કોઈ
ચેર્ા કર ેલ હોય,

(પ) અર્ત્યિી બાબત છુપાવવા અથવા દોર્મુકત અથવા ખોટા નિવેદિો કર ેલ હોય,

(૬) તેઓિી ઉમેદવારી અંર્ે કોઇપર્ અનિયનમત કે અિુનચત ઉપાયોિો સહારો લીધો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અિુનચત સાધિોિો ઉપયોર્ કયો હોય ,

(૮) ઉત્તરવહી માં અશ્લીલ ભાર્ા કે અનશષ્ટ બાબતો સનહતિી અસંર્ત બાબતો રજુ કર ેલ હોય,

(૯) પરીક્ષા ખંર્માં કોઇપર્ રીતિી ર્ેરવતમર્ૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારિી જવાબવહીિી િકલ

કરવી, પુસ્તક, ર્ાઇર્, કાપલી તેવા કોઇપર્ છાપેલ કે હસ્તનલનખત સાનહત્યિી મદદથી અથવા
વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાંકેનતક રીતે િકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોિે િકલ કરાવવાિી
ર્ેરનરતીઓ પૈકી કોઇપર્ ર્ેરરીતી આચરવા માટે ,

(૧૦) આયોર્ દ્વારા પરીક્ષાિી કામર્ીરી અંર્ે નિયુકત થયેલા કમમચારીઓિે પજવર્ી કરવી, કોઇપર્

પ્રકારિી શારીનરક ઇજા પહોચાર્વી અથવા

(૧૧ )ઉપરોકત જોર્વાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દર ેક અથવા કોઇપર્ કૃ ત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો

હોય તેર્ે કે સીધી અથવા આર્કતરી રીતે આયોર્ પર દબાર્ લાવિાર ઉમેદવાર િીચે દશામવેલ
નશક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ, ફોજદારી કાયમવાહીિે પાત્ર બિશે.

(ક) આયોર્ દ્વારા તે પસંદર્ીિા ઉમેદવાર તરીકે ર્ેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અિે /અથવા

(ખ) તેિે આયોર્ લે તેવી કોઇપર્ પરીક્ષા કે કોઇપર્ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર
મુદત માટે

(૧) આયોર્ દ્વારા લેવાિાર કોઇપર્ પરીક્ષા કે પસંદર્ી માટે , અિે

(ર) રાજય સરકાર હે ઠળિી કોઇપર્ િોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ર્ેરલાયક ઠરાવી શકાશે અિે

(ર્) જો સરકારી સેવામાં અર્ાઉથી જ હોય તો તેિા નવરૂધ્ધ સમુનચત નિયમો અિુસાર નશસ્તભંર્િા

પર્લાં લઇ શકાશે.

(૧ર) ઉપરોકત નવર્તોમાં નિનદમષ્ટ કર ેલ નશક્ષા કરતા પહે લા આયોર્/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારિે /કમમચારીિે
(૧) આરોપિામામાં તેમિી સામેિા સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કે સિા પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેનખતમાં નશક્ષા અંર્ે બચાવિામું- હકીકત રજુ કરવા અિે

(૩) નશક્ષા અંર્ે નિયત સમય મયામદામાં રૂબરૂ રજુ આત કરવાિી તક આપવામાં આવશે.

સંયુક્ત સનચવ
ર્ુજરાત જાહેર સેવા આયોર્

િોંધ : વૈધ પંચકમમ / િાયબ હોનસ્પટલ અનધક્ષક, વર્મ-૧ િી જગ્યાિા ભરતી નિયમો, અરજીપત્રક સાથે
જોર્વાિા આવશ્યક પ્રમાર્પત્રોિી યાદી, વય મયામદામાં છુટછાટ, અરજી કયા સંજોર્ોમાં રદ થવાિે પાત્ર છે
તેિી નવર્તો, પનરનશષ્ટ’ક’ િો િમૂિો, સરકારી કમમચારીએ રજૂ કરવાિા િા-વાંધા પ્રમાર્પત્રિો િમૂિો અિે
જાહે રાતિી અન્ય વધુ નવર્તો આયોર્િી કચેરીિા િોટીસ બોર્મ અિે આયોર્િી વેબસાઈટ
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા મળશે.
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