
 

ગજુરાત જાહરે સેવા અયોગ  
સરકારી આર્ુુવેદ કોલેજોમાાં વવવવધ વવષયનાાં પ્રાધ્યાપક / રીડરની પ્રાથવમક કસોટી બાબતની 

અગત્યની જાહરેાત   

  ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ દ્વારા , સરકારી આર્વેુદ કોલેજોમાાં વવવવધ વવષયના 
પ્રાધ્યાપક વગુ-૧ અને વવવવધ વવષયના રીડર વગુ -૧ ની જગાઓ માટે અનકુ્ર્મે તા. ૧૫.૦૪.૨૦૧૭ 
અને તા. ૧૫.૦૫.૨૦૧૭ના રોજ જાહરેાત પ્રસસધ્ધ કરવામાાં આવેલ હતી. નામ. ગજુરાત હાઇકોટુમાાં 
દાખલ થયેલ SCA No. 18303 to 18306/2017, SCA No. 21549 to 21555 of 2017 માાં નામ. 
હાઇકોટુના તા. ૨૮.૧૨.૨૦૧૭ ના ચકુાદાને લક્ષમાાં લેતા, આ જગાઓ માટે હવે પ્રાથસમક કસોટી 
યોજવાની થાય છે. આખરી પરરણામ, પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળવેલ ગણુના ૫૦:૫૦ 
ગણુભાર મજુબ પ્રવસધ્ધ કરવામાાં આવશે. જે ઉમેદવારો અરજી ચકાસણીના અંતે જાહરેાતની 
જોગવાઇઓ અને ભરતી વનયમ પ્રમાણે “પાત્ર’ થાય છે, તે ઉમેદવારો માટે પ્રાથવમક કસોટીં ુાં આયોજન 
નીચે મજુબ કરવામાાં આવે છે.   

(૧) સરકારી આર્ુુવેદ કોલેજોમાાં વવવવધ વવષયના પ્રાધ્યાપક ( Lecturer (Selection Scale)) 

અન ુ
ક્રમ  

જાહરેાત ક્રમાાંક  સવષય  પ્રાથસમક કસોટીની 
તારીખ  

કોલ-લેટર 
ડાઉનલોડ 
કરવાની 
તારીખ  

પરરક્ષા સમય  

૧ ૦૧/૧૭-૧૮ સાંરહતા સસદ્ાાંત  ૦૬-૦૫-૨૦૧૮ ૨૧-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૨ ૦૨/૧૭-૧૮ રચના શરીર ૨૯-૦૪-૨૦૧૮ ૧૩-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૩ ૦૩/૧૭-૧૮ રક્રયા શરીર  ૨૯-૦૪-૨૦૧૮ ૧૩-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૪ ૦૪/૧૭-૧૮ પાંચકમમ ૨૯-૦૪-૨૦૧૮ ૧૩-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૫ ૦૫/૧૭-૧૮ દ્રવ્યગણુ  ૨૮-૦૪-૨૦૧૮ ૧૩-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 



૬ ૦૬/૧૭-૧૮ રસશાસ્ત્ર અન ે
ભૈષજ્ય 
કલ્પના 

૨૮-૦૪-૨૦૧૮ ૧૩-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 

૭ ૦૭/૧૭-૧૮ રોગ સનદાન 
અને સવકૃસિ 
સનદાન  

૨૮-૦૪-૨૦૧૮ ૧૩-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 

૮ ૦૮/૧૭-૧૮ સ્વસ્થવિૃ  ૨૮-૦૪-૨૦૧૮ ૧૩-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૯ ૧૦/૧૭-૧૮ પ્રસતૂી અને 

સ્ત્રી રોગ 

૦૬-૦૫-૨૦૧૮ ૨૧-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 

૧૦ ૧૧/૧૭-૧૮ શાલક્ય તાંત્ર  ૨૮-૦૪-૨૦૧૮ ૧૩-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૧૧ ૧૨/૧૭-૧૮ શલ્ય તાંત્ર  ૨૮-૦૪-૨૦૧૮ ૧૩-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૧૨ ૧૩/૧૭-૧૮ કૌમાર ભતૃ્ય  ૦૬-૦૫-૨૦૧૮ ૨૧-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૧૩ ૧૪/૧૭-૧૮ કાય ચચરકત્સા  ૦૬-૦૫-૨૦૧૮ ૨૧-૦૪-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 

 

     (૨) સરકારી આર્ુુવેદ કોલેજોમાાં વવવવધ વવષયના રીડર  ( Lecturer (Senior Scale)) 

 

અન ુ
ક્રમ  

જાહરેાત 
ક્રમાાંક 

સવષય પ્રાથસમક 
કસોટીની 
તારીખ 

કોલ લેટર 
ડાઉનલોડ 
કરવાની 
તારીખ 

પરરક્ષા સમય 

૧ ૧૭/૧૭-૧૮ સાંરહતા સસદ્ાાંત ૨૭-૦૫-૧૮ ૧૧-૫-૧૮ બપોરે:૩.૦૦ થી ૬૦૦ 

૨ ૧૮/૧૭-૧૮ રચના શરીર ૦૩-૦૬-૧૮ ૧૯-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૩ ૧૯/૧૭-૧૮ રક્રયા શરીર ૦૩-૦૬-૧૮ ૧૯-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૪ ૨૦/૧૭-૧૮ પાંચકમમ ૦૩-૦૬-૧૮ ૧૯-૫-૧૮ બપોરે:૩.૦૦ થી ૬૦૦ 

૫ ૨૧/૧૭-૧૮ દ્રવ્યગણુ ૨૦-૫-૧૮ ૫-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૬ ૨૨/૧૭-૧૮ રસશાસ્ત્ર અને 

ભૈષજ્ય કલ્પના 
૨૬-૦૫-૧૮ ૧૧-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 

૭ ૨૩/૧૭-૧૮ રોગ સનદાન 
અને સવકૃસિ 

સનદાન 

૨૬-૦૫-૧૮ ૧૧-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 



૮ ૨૪/૧૭-૧૮ સ્વસ્થવિૃ ૨૦-૫-૧૮ ૫-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૯ ૨૫/૧૭-૧૮ અગદતાંત્ર અને 

સવધી વૈધયક 

૦૩-૦૬-૧૮ ૧૯-૫-૧૮ બપોરે:૩.૦૦ થી ૬૦૦ 

૧૦ ૨૬/૧૭-૧૮ પ્રસતૂી અને સ્ત્રી 
રોગ 

૨૭-૦૫-૧૮ ૧૧-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 

૧૧ ૨૭/૧૭-૧૮ શાલક્ય તાંત્ર ૨૬-૦૫-૧૮ ૧૧-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૧૨ ૨૮/૧૭-૧૮ શલ્ય તાંત્ર ૨૦-૫-૧૮ ૫-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
૧૩ ૨૯/૧૭-૧૮ કૌમાર ભતૃ્ય ૨૭-૦૫-૧૮ ૧૧-૫-૧૮ બપોરે:૩.૦૦ થી ૬૦૦ 

૧૪ ૩૦/૧૭-૧૮ કાય ચચરકત્સા ૨૭-૦૫-૧૮ ૧૧-૫-૧૮ સવારે:૧૧:૦૦ થી ૨:૦૦ 
 

   ઉક્ત બાબતની સાંબાંસધત ઉમેદવારોએ નોંધ લવેા સવનાંતી છે.  

         

 

          

          ( રાજેન્દ્દ્રસસિંહ રાઠોડ ) 

             નાયબ સચચવ 

        ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ  


