ગુજરશત જાહેર સેવશ આયોર્
ુ ેદ કોલેજોમાાં વર્વવર્વધ વર્વષયના વ્યાખ્યાતા વર્ગ-૨ ( ગજ
ુ રાત આયર્વ
ુ ેદ સેર્વા ) ની
સરકારી આયર્વ
નીચે દર્શગવેલ કુલ:૭૮ જગ્યશઓ પર ઉમેદવશરો પસંદ કરવશ મશટે જા. ક્ર. ૫૦ / ૨૦૧૭-૧૮ થી
૬૪ /૨૦૧૭-૧૮ મશટે Online અરજીઓ તશ:૧૬ -૧૦-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલશકથી તશ: ૦૧-૧૧-૨૦૧૭,
૧૩.૦૦ કલશક સુધી મંર્શવવશમશં આવે છે . આ જાહેરશતની અન્ય વવર્તો આયોર્નશ નોટીસ બોર્ગ
અથવશ આયોર્ની વેબ સશઇટ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવશ વવનંતી છે . જાહેરશતની
સંપ ૂર્ગ વવર્તો આયોર્ની વેબસશઇટ પર વંચશર્ે લઇને જ ઉમેદવશરે Online અરજી કરવશની રહેર્ે.

જાહેરશત ક્રમશંક/ વર્ગ

પ્રશથવમક

કસોટીની પ્રશથવમક

સ ૂચચત તશરીખ
૫૮/૨૦૧૭-૧૮,

૨૮-૦૧-૧૮

૬૦/૨૦૧૭-૧૮.

(સર્વાર)

૫૦/૨૦૧૭-૧૮,

૨૮-૦૧-૧૮

૫૯/૨૦૧૭-૧૮.

(સાાંજ)

૬૪/૨૦૧૭-૧૮

૫૩/૨૦૧૭-૧૮,
૫૬/૨૦૧૭-૧૮,
૬૧/૨૦૧૭-૧૮.
૫૪/૨૦૧૭-૧૮,
૫૫/૨૦૧૭-૧૮,
૬૨/૨૦૧૭-૧૮.

કસોટીનશ રૂબરૂ

પરરર્શમનો સંભવવત મશસ

મુલશકશતનો

સંભવવત મશસ

માર્ચ -૨૦૧૮

એવિલ-૨૦૧૮

માર્ચ -૨૦૧૮

એવિલ-૨૦૧૮

૦૪-૦૩-૧૮

મે -૨૦૧૮

જુન-૨૦૧૮

૦૭-૦૧-૧૮

માર્ચ-૨૦૧૮

એવિલ-૨૦૧૮

એવિલ-૨૦૧૮

મે-૨૦૧૮

એવિલ-૨૦૧૮

મે-૨૦૧૮

એવિલ-૨૦૧૮

મે-૨૦૧૮

(સર્વાર)
૨૧-૦૧-૧૮
(સર્વાર)

૫૧/૨૦૧૭-૧૮

૦૪-૦૨-૧૮

૫૨/૨૦૧૭-૧૮.

(સર્વાર)

૫૭/૨૦૧૭-૧૮

૦૪-૦૨-૧૮

૬૩/૨૦૧૭-૧૮.

(સાાંજ)

જાહેરાત

કુ લ

વર્વષયનુાં નામ

ક્રમાાંક

૨

કક્ષાર્વાર જગ્યાઓ

જગ્યાઓ

૩

કક્ષાર્વાર જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ
માટે અનામત જગ્યાઓ

૪

૫
સામાન્ય

૬

અનુ.

અનુ.

સા. શૈ.

જાવત

જનજાવત

પ. ર્વર્ચ

સામાન્ય

અનુ.

અનુ.

સા. શૈ.

જાવત

જનજાવત

પ. ર્વર્ચ

૫૦

સંરહતશ વસદ્શંત

૦૭

૦૫

૦૦

૦૧

૦૧

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૫૧

રચનશ ર્રીર

૦૭

૦૫

૦૦

૦૧

૦૧

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૫૨

રક્રયશ ર્રીર

૦૭

૦૫

૦૦

૦૧

૦૧

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૫૩

દ્રવ્યગુર્

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૫૪

રસર્શસ્ત્ર

ભૈર્જ્ય

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

રોર્ વનદશન અને વવકૃવિ

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

અને

કલ્પનશ
૫૫

વવજ્ઞશન
૫૬

સ્વસ્થવ ૃિ

૫૭

અર્દતંત્ર

અને

વવધી

વૈધયક
૫૮

પ્રસ ૂતી અને સ્ત્રી રોર્

૦૫

૦૪

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૫૯

કૌમશર ભત્ૃ ય

૦૪

૦૩

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૬૦

કશય ચચરકત્સશ

૦૬

૦૫

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૬૧

ર્લ્ય તંત્ર

૦૫

૦૪

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૬૨

ર્શલક્ય તંત્ર

૦૫

૦૪

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૬૩

પંચકમગ

૦૫

૦૪

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૬૪

સંસ્કૃિ

૦૭

૦૫

૦૦

૦૧

૦૧

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

નોંધ:
(૧) ઉપર દર્શગવેલ જા. ક્ર. ૫૦/૨૦૧૭-૧૮ થી ૬૩/૨૦૧૭-૧૮ મશટે કુલ ૭૧ જગ્યશઓ પૈકી
૦૨ જગ્યશઓ ર્શરીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવશરો મશટે અનશમત છે , તે મશટે OL (One Leg)
પ્રકશરની ર્શરીરરક અર્કતતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો અરજી કરી ર્કર્ે જ્યશરે જા.ક્ર. ૬૪/૨૦૧૭૧૮ મશટે B.L.( Both Legs), O.A. (One Arm), O.L. (One Leg), O.A.L.( One Arm and One

Leg) B.L.V.( Blind or Low Vision)ની ર્શરીરરક અર્કતતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો અરજી કરી
ર્કર્ે, આ વસવશયની અન્ય પ્રકશરની અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો સંબવં ધત જાહેરશત મશટે
અરજી કરવશને પશત્ર નથી.
(૨) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો ચબન અનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરી ર્કર્ે અને તેઓને
ચબનઅનશમત ઉમેદવશરો મશટે નશં ધોરર્ો લશગુ પર્ર્ે.
(3) મરહલશઓ મશટે ની અનશમત જગ્યશ મશટે જો મરહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ધ ન થશય તો તે જગ્યશ
તે કક્ષશનશ પુરુર્ ઉમેદવશરોને ફશળવી ર્કશર્ે.
(૪) ચબન અનશમત કેટેર્રીની જગ્યશઓ અને તે પૈકી મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે ની અનશમત
જગ્યશઓ તથશ સશ.ર્ૈ.પ.વર્ગ. અને અનુ. જનજાવતની કુલ અનશમત જગ્યશઓ અને તે પૈકી મરહલશ
ઉમેદવશરો મશટે ની અનશમત જગ્યશઓ પર પસંદર્ી જે તે કેટેર્રીનશ ઉમેદવશરો તથશ તે પૈકી
મરહલશ ઉમેદવશરોએ પસંદર્ીની પ્રરક્રયશ દરવમયશન પ્રશપ્ત કરે લ ગુર્ અને આયોર્ે સંબવં ધત
સેવશની કશયગક્ષમતશ જાળવી રશખવશ વનયત કરે લ લશયકી ધોરર્ ધ્યશને લઇ કરવશમશં આવર્ે.
(૫) ઉમેદવશરોએ

જાહેરશત

ક્રમશંક

અને

જગ્યશનુ ં નશમ

સ્પષ્ટ રીતે

વશંચીને ઓનલશઇન

અરજી કરવી, ઓનલશઇન અરજી કરતી વખતે તમશમ વવર્તો અરજીપત્રકમશં ભયશગ બશદ, તે
વવર્તોની ખશતરી કરીને ત્યશર પછી જ અરજી કન્ફમગ કરવશની રહેર્ે.
(૬) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વવર્તો કે તેમશં ઉમેદવશરે આપેલ મશરહતીમશં ક્ષવત કે
ચ ૂક બશબતે સુધશરો કરવશની રજુઆત / વવનંતી ગ્રશહ્ય રશખવશમશં આવર્ે નહીં.
(૭) એક કરતશ વધશરે સંખ્યશમશં અરજી કયશગ નશ રકસ્સશમશં છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક
જ મશન્ય રશખવશમશં આવર્ે. ચબન અનશમત વર્ગનશ ઉમેદવશરો મશટે છે લ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી
સશથેન ું અરજીપત્રક મશન્ય રશખવશમશં આવર્ે.
(૮)

ઉમેદવશરોએ રૂબરૂ મુલશકશતને પશત્ર થયશનશ રકસ્સશમશં રજુ કરવશનશ થતશં પ્રમશર્પત્રો

( સશમશન્ય સ ૂચનશઓમશં આપેલ ક્રમમશં ) તૈયશર રશખવશનશ રહેર્ે.
ુ ર્વ:
શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનભ

Possess a Post-graduate degree in the relevant subject as shown in the
Annexure-I 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 or declared to be deemed University under section 3 of the
University Grants Commission Act, 1956; or posses an equivalent qualification
recognized as such by the Central Council Of Indian Medicine:
Provided that if the suitable candidate who possess the post - graduate
degree in the concerned subject is not available, a candidate who possesses a
post - graduate degree in allied subjects 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.

 ગુજરશત મુલ્કી સેવશ વર્ીકરર્ અને ભરતી (સશમશન્ય) વનયમો ૧૯૬૭મશં દર્શગવેલ કોમ્પપ્યુટર

એપ્લીકેર્નનુ ં પશયશનું જ્ઞશન ધરશવતશ હોવશ જોઈર્ે.

 ગુજરશતી અથવશ રહન્દી અથવશ તે બંનેન ુ ં પુરતુ જ્ઞશન ધરશવતો હોવો જોઇર્ે
 પર્ાર : રૂ. ૯,૩૦૦ – ૩૪,૮૦૦/- ( ગ્રેર્ પે રૂ. ૫,૪૦૦)

 ઉંમર : ૩૭ વર્ગથી વધુ ઉમરનો હોવો જોઇર્ે નહીં. ઉંમર અરજી સ્વીકશરવશની છે લ્લી
તશરીખનશ રોજ ર્ર્વશમશં આવર્ે. ઉપલી વયશ મયશગ દશમશં નીચે મુજબની છૂટછશટ મળવશપશત્ર
છે :૧

મ ૂળ ગુજરશતનશ અનુ.જનજાવત અને સશ.અને ર્ૈ.પ.

પશંચ વર્ગ

વર્ગનશ પુરૂર્ ઉમેદવશર
૨

ચબન અનશમત વર્ોનશ મરહલશ ઉમેદવશર

પશંચ વર્ગ

૩

મ ૂળ ગુજરશતનશ અનુ.જનજાવત અને સશ.અને ર્ૈ.પ.

દસ વર્ગ ( આ છૂટછશટમશં મરહલશ મશટે ની છૂટછશટ કે જે પશંચ વર્ગનીછે

વર્ગનશ મરહલશ ઉમેદવશર

તેનો સમશવેર્ થઇ જાય છે . (વધુમશં વધુ ૪૫ વર્ગની મયશગદશમશં)

ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો O. A., O. L.,

દસ વર્ગ (વધુમશં વધુ ૪૫ વર્ગની મયશગદશમશં)

૪

O. A. & O. L., B. L., અને B. Or L.V. ની ૪૦ % થી
૧૦૦% સુધીંની વવકલશંર્તશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોને જ
મેર્ીકલ બોર્ગ નશ તબીબી પ્રમશર્પત્રને આધીન ૧૦ વર્ગ
સુધીની છૂટછશટ મળવશપશત્ર રહેર્ે. આ વસવશય અન્ય
ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો અરજી કરવશને
પશત્ર નથી.
૫

ગુજરશત સરકશરનશ કમગચશરીઓ;

(૧) જો જાહેરશતમશં લશયકશત તરીકે અનુભવ મશંર્ેલ હોય તો ઉપલી

ગુજરશત મુલ્કી સેવશ અને વર્ીકરર્ અને ભરતી

વયમયશગ દશ લશગુ પર્ર્ે નહીં.

( સશમશન્ય ) વનયમો, ૧૯૬૭ની જોર્વશઇ મુજબ

(૨) જાહેરશતમશં અનુભવને લશયકશત તરીકે મશંર્ેલ નશ હોય પરં ત ુ

ગુજરશત સરકશરની નોકરીમશં કશયમી ધોરર્ે અથવશ

ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવર્ય, પશુ ચચરકત્સશની પદવી કે

હંર્શમી ધોરર્ે સળંર્ છ મશસ સુધી કશમર્ીરી

રર્પ્લોમશની જગ્યશ પર વનમણકંૂ પશમેલશ કમગચશરીને જાહેરશતમશંની

બજાવતશ હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણકંૂ

આવી લશયકશત વશળી જગ્યશ (Any such post) મશટે ઉપલી વય

જાહેરશતમશંની જગ્યશમશં દર્શગ વેલ વયમયશગ દશની

મયશગ દશ લશગુ પર્ર્ે નહીં.

અંદર થયેલ હોય તથશ તેઓએ ધશરર્ કરે લ તે

(૩) જાહેરશતમશં દર્શગ વેલ જગ્યશ મશટે અનુભવ એક લશયકશત તરીકે

જગ્યશની ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત ઇજનેરીની સંબવં ધત

મશંર્ેલ ન હોય ત્યશરે જે સંવર્
ં ગમશંથી બઢતી મળવશપશત્ર હોય તેમશં

વવદ્યશર્શખશની ર્ીગ્રી / રર્પ્લોમશ વનયત થયેલ હોય

ફરજ બજાવતશ કમગચશરીને, તેઓએ બજાવેલ સેવશનશ સમય અથવશ

તેવશ કમગચશરીઓને ઉપલી વયમયશગ દશ લશગુ પર્ર્ે

તો વધુમશં વધુ પશંચ વર્ગની છુટછશટ તે બે પૈકી જે ઓછું હોય તે

નહીં.

મળર્ે.

( એચ. કે. ઠશકર )
સંયકુ ત સચચવ
ગુજરશત જાહેર સેવશ આયોર્

ANNEXURE I

NO

SUBJECT

EDUCATION/QUALIFICATION

(i)

(ii)

(iii)

1

SAMHITA

M. D.
(SAMHITA)

2

RACHNA SHARIR

M. D.
(RACHNA SHARIR)

3

KRIYA SHARIR

M. D.
(KRIYA SHARIR)

4

DRAVYAGUN

M. D.
(DRAVYAGUN)

5

6

RASA SHASHTRA AND BHAISHAJYA
KALPANA
ROG NIDAN AND VIKRIT VIGYAN

M. D.
(RASA SHASHTRA AND BHAISHAJYA KALPANA)
M. D.
( ROG NIDAN AND VIKRIT VIGYAN)

7

SWASTHAVRITTA

M. D.
(SWASTHA VRITTA)

8

AGADTANTRA AND VIDHI AYURVED

M. D.
(AGADTANTRA AND VIDHI AYURVED)

9

PRASUTI AND STRIROGA

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

PANCHKARM

M. D.
( PANCHKARMA )

15

SANSKRIT

M. A.
( SANSKRiT )

ANNEXURE II
NO Speciality required.

Name of allied subject.

1

Swastha Vritta

Kayachikitsa

2

Agadtantra

Dravyaguna or Rasashastra

3

Rog Vigyana

Kayachikitsa

4

Rachana Sharir

Shalya

5

Kriya Sharir

Ayurveda Samhita evam Siddhant or Kayachikitsa

6

Shalakya

Shalya

7

Panchkarm

Kayachikitsa

8

Balroga

Prasuti evam striroga or Kayachikitsa

9

Kayachikitsa

Manasroga

10

Shalya

Nischetana evam Ksha-Kirana

11

Prasuti evam Strirog

Shalya Tantra

જાહેરશતની સશમશન્ય જોર્વશઈઓ
૧. નશર્રરકત્વ:ઉમેદવશર,
(ક)ભશરતનો નશર્રરક અથવશ (ખ) નેપશળનો પ્રજાજન અથવશ (ર્) ભ ૂતશનનો પ્રજાજન અથવશ
(ઘ) વતબેટનો વનવશગવસત જે ભશરતમશં કશયમી વસવશટ કરવશનશ ઇરશદશથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨
પહેલશં ભશરતમશં આવેલશ હોવશ જોઇએ ,અથવશ
(ચ) મ ૂળ ભશરતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભશરતમશં કશયમી વસવશટ કરવશનશ ઇરશદશથી પશરકસ્તશન, પ ૂવગ
પશરકસ્તશન (બશંગ્લશદે ર્), બમશગ (મ્પયશનમશર), શ્રીલંકશ, કેન્યશ, યુર્શન્ર્શ જેવશ પ ૂવગ આરિકશનશ દે ર્ો,
સંયક્ુ ત પ્રજાસિશક ટશંઝશનીયશ, ઝશંબીયશ, મલશવી, ઝૈર, ઇથોપીયશ, અથવશ વવયેટનશમથી સ્થળશંતર
કરીને આવેલ હોવશ જોઇએ. પરં ત ુ પેટશ ક્રમશંક (ખ),(ર્),(ઘ),અને (ચ)મશં આવતશ ઉમેદવશરોનશ
રકસ્સશમશં સરકશરે પશત્રતશ પ્રમશર્પત્ર આપેલ હોવુ ં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવશરનશ રકસ્સશમશં પશત્રતશ પ્રમશર્પત્ર જરૂરી હોય તેવશ ઉમેદવશરનુ ં અરજીપત્રક
આયોર્ વવચશરર્શમશં લેર્ે. અને જો વનમણ ૂક મશટે તેમનશ નશમની ભલશમર્ કરવશમશં આવર્ે તો
રશજ્ય સરકશર તેમનશ રકસ્સશમશં પશત્રતશ પ્રમશર્પત્ર આપવશની ર્રતે કશમચલશઉ વનમણ ૂક આપર્ે.
૨. ભરે લશ અરજીપત્રક:(૧) જો એક કરતશં વધુ જાહેરશત મશટે અરજી કરવશની હોય તો દરે ક જાહેરશત મશટે અલર્ અલર્
અરજી કરવશની રહેર્ે અને પ્રત્યેક અરજી સશથે ફી ભરવશની રહેર્ે.
(૨) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો જો ચબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવશની
રહેર્ે નહી.
(૩) અરજી ફી વર્રની અચગ્રમ નકલ વવચશરર્શમશં લેવશમશં આવર્ે નહી.
(૪) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો મશટે જાહેરશતમશં અનશમત જગ્યશઓ દર્શગ વલ
ે ન હોય ત્યશં આવશ
ઉમેદવશરો ચબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરી ર્કર્ે અને તેને ચબનઅનશમતનશ ધોરર્ો લશગુ
પર્ર્ે.
(૫) જાહેરશતમશં મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત ન હોય તો પર્ જે તે કેટેર્રીમશં
મરહલશ ઉમેદવશરો અરજી કરી ર્કે છે .

(૬) જાહેરશતમશં જે તે કેટેર્રીમશં કુલ જગ્યશઓ પૈકી મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે અમુક જગ્યશઓ
અનશમત હોય ત્યશરે મરહલશ ઉમેદવશરોની અનશમત જગ્યશઓ વસવશયની બશકી રહેતી જગ્યશઓ
ફક્ત પુરુર્ ઉમેદવશરો મશટે અનશમત છે તેમ ર્ર્વશનુ ં નથી, આ જગ્યશઓ પર પુરુર્ તેમજ
મરહલશ ઉમેદવશરોની પસંદર્ી મશટે વવચશરર્શ થઇ ર્કે છે , પુરુર્ તેમજ મરહલશ ઉમેદવશરો અરજી
કરી ર્કે છે . (દશ.ત. કુલ ૧૦ જગ્યશઓ પૈકી ૦૩ જગ્યશ મરહલશ ઉમેદવશર મશટે અનશમત છે પરં ત ુ
બશકી રહેતી ૦૭ જગ્યશ સશમે મરહલશ ઉમેદવશર પર્ પસંદર્ી પશમી ર્કે છે .)
(૭) જાહેરશતમશં મશત્ર મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત હોય તો પર્ જે તે કેટેર્રીમશં
પુરુર્ ઉમેદવશર અરજી કરી ર્કે છે કેમ કે મરહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ધ ન થશય તો આ જગ્યશઓ
પર પસંદર્ી મશટે પુરુર્ ઉમેદવશરોની વવચશરર્શ થઇ ર્કે છે . પરં ત ુ જે જગ્યશઓ મરહલશ ઉમેદવશરો
મશટે જ અનશમત હોય અને તે જગ્યશ ઉપર મરહલશ ઉમેદવશરો પુરેપરુ શ પસંદર્ી પશમે/જેટલી
સંખ્યશમશં પસંદર્ી પશમે તો તેમને જ પ્રથમ વવચશરર્શમશં લેવશનશ થર્ે અને કોઇ મરહલશ ઉમેદવશર
પસંદ ન થશય કે ઓછશ મરહલશ ઉમેદવશર પસંદ થશય તો તેટલશ પ્રમશર્મશં પુરુર્ ઉમેદવશરોને
ધ્યશનમશં લેવશમશં આવર્ે. (દશ.ત.કુલ ૧૦ જગ્યશ મરહલશ ઉમેદવશર મશટે અનશમત છે અને ૦૮
મરહલશ ઉમેદવશર પસંદ થશય છે તો ૦૨ પુરુર્ ઉમેદવશરો પસંદર્ી પશમી ર્કે છે .)
(૮) ભરે લશ અરજીપત્રક ચબર્શર્ સરહત

આયોર્ની

કચેરીમશં હશલ પ ૂરતશ

મોકલવશ નહીં,

આયોર્ દ્વશરશ જ્યશરે મંર્શવવશમશં આવે ત્યશરે જ મોકલી આપવશ.
૩.

જન્મ તશરીખ:-

(૧) આયોર્ જન્મ તશરીખનશ પુરશવશ મશટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોર્ગ દ્વશરશ અપશયેલ એસ. એસ.
સી. ઇ. પ્રમશર્પત્ર જ મશન્ય રશખે છે . પરં ત ુ આ પ્રમશર્પત્રમશં દર્શગ વેલ જન્મતશરીખ ખોટી હોવશનુ ં
ઉમેદવશર મશને તો સક્ષમ અવધકશરીએ આપેલ વય અને અવધવશસનશ પ્રમશર્પત્રની પ્રમશચર્ત
નકલ મોકલવશની રહેર્ે. આ પ્રમશર્પત્રમશં અવધકૃત અવધકશરીએ સ્પષ્ટપર્ે જર્શવેલ હોવુ ં જોઇએ
કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષશનુ ં મ ૂળ પ્રમશર્પત્ર તપશસેલ છે અને પોતશની સમક્ષ
રજૂ કરવશમશં આવેલ પુરશવશઓને આધશરે ઉમેદવશરની સશચી જન્મ તશરીખ ............ છે . જે એસ.
એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષશનશ પ્રમશર્પત્રમશં દર્શગ વેલ જન્મતશરીખ કરતશં જુદી છે તથશ
મશનવશને પુરતુ ં કશરર્ છે . ઉમેદવશરે રજુ કરે લ વય અને અવધવશસનુ ં પ્રમશર્પત્ર તેની
વવશ્વશસહતશગ(credibility)નશ આધશરે સ્વીકશર કે અસ્વીકશરનો વનર્ગય આયોર્ દ્વશરશ લેવશમશં આવર્ે.
(૨) ઉમેદવશરે અરજી પત્રકમશં દર્શગ વેલ જન્મ તશરીખમશં પશછળથી કોઇપર્ કશરર્સર ફેરફશર થઈ
ર્કર્ે નહી.

૪. ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત:(૧) ઉમેદવશર જાહેરશતમશં દર્શગવેલ ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત અરજી સ્વીકશરવશની છે લ્લી તશરીખનશ રોજ
ધરશવતશ હોવશ જોઇએ.
(૨) ઉમેદવશરે ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત મશન્ય યુવનવવસિટી / સંસ્થશમશથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેદવશરે અરજી સશથે મશન્ય યુવનવવસિટી/સંસ્થશનશ ગુર્ પત્રક ( બધશ જ વર્ો / સેમેસ્ટર
)અને પદવી પ્રમશર્પત્રોની સ્વયં પ્રમશચર્ત નકલ રજુ કરવશની રહેર્ે. કોલેજનશ આચશયગ દ્વશરશ
અપશયેલ પ્રમશર્પત્ર મશન્ય ર્ર્વશમશં આવર્ે નહી.
(૪) ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત કશમચલશઉ ધોરર્ે મશન્ય રશખવી તેવો ઉમેદવશરનો હક્ક દશવો
સ્વીકશરવશમશં આવર્ે નહી.
(૫) જાહેરશતમશં દર્શગ વેલ લશયકશતની સમકક્ષ લશયકશત ઉમેદવશર ધરશવે છે તેવો તેમનો હક્ક
દશવો હોય તો આવશ ઉમેદવશરે સમકક્ષતશ પ્રસ્થશવપત કરતશ આદે ર્ો / અવધકૃતતશની વવર્તો
આપવશની રહેર્ે.
૫. અનુભવ :(૧)

મશંર્ેલ અનુભવ, અરજી સ્વીકશરવશની છે લ્લી તશરીખનશ રોજ ર્ર્વશમશં આવર્ે.

(૨) (અ) જાહેરશતમશં અન્યથશ જોર્વશઇ કરવશમશં ન આવી હોય તો જરૂરી લશયકશતો મેળવવશમશં
આવે તે તશરીખથી,
(બ) અરજી સ્વીકશરવશની છે લ્લી તશરીખનશ સંદભગમશં અનુભવ ર્ર્વશમશં આવર્ે.
(૩) ઉમેદવશરે અરજીમશં જે અનુભવ દર્શગ વેલ હોય તેનશ સમથગનમશં અનુભવનો સમયર્શળો (
રદવસ, મશસ, વર્ગ ), મ ૂળ પર્શર અને કુલ પર્શરની વવર્તો તથશ બજાવેલ ફરજોનો પ્રકશર /
મેળવેલ અનુભવની વવર્તો સશથેન ુ ં પ્રમશર્પત્ર રજુ કરવશનુ ં રહેર્ે. આવું પ્રમશર્પત્ર સંસ્થશનશ
લેટરપેર્ પર સક્ષમ સિશવધકશરીની સહી અને તશરીખ સશથેન ુ ં રજુ કરવશનુ ં રહેર્ે.
(૪) ઉમેદવશરે રજુ કરે લ અનુભવનશ પ્રમશર્પત્રમશં પશછળથી કોઇ ફેરફશર કરવશની વવનંતી મશન્ય
રશખવશમશં આવર્ે નહીં. અરજી કયશગ

પછી અનુભવનશ નવશ પ્રમશર્પત્રો સ્વીકશરવશમશં આવર્ે

નહી.
(૫) અંર્કશલીન, રોજજિંદશ વેતનદશર, એપ્રેન્ટીસર્ીપ, તશલીમી, મશનદવેતન, આમંવત્રત ફૅકલ્ટી
તરીકે ઉમેદવશરે મેળવેલ અનુભવ મશન્ય અનુભવ તરીકે ર્ર્ત્રીમશં લેવશમશં આવર્ે નહીં.

૬.અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જનજાવત, સશમશજજક અને ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત વર્ગ:(૧) મ ૂળ ગુજરશતનશ અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જનજાવત, સશમશજજક અને ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત
વર્ગનશ ઉમેદવશરોને જ અનશમત વર્ગનશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મળર્ે.
(૨) અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જનજાવત, સશમશજજક અને ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત વર્ગ પૈકી
ઉમેદવશર જે વર્ગનશ હોય તેની વવર્તો અરજીપત્રકમશં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવશરે અરજીપત્રક અને પરરવર્ષ્ટની સંબવં ધત કોલમમશં જે તે અનશમત કક્ષશ દર્શગ વેલ
નહી હોય તો પશછળથી અનશમત વર્ગનશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મેળવવશનો હક્ક દશવો મશન્ય
રશખવશમશં આવર્ે નહીં.
(૪) અનશમત વર્ગનો લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ ઉમેદવશરે તેનશ સમથગનમશં સક્ષમ અવધકશરી દ્વશરશ
વનયત નમુનશમશં આપવશમશં આવેલ જાવત પ્રમશર્પત્રની નકલ અરજી સશથે અચ ૂક

સશમેલ

કરવશની રહેર્ે. અરજીપત્રક સશથે જાવત પ્રમશર્પત્રની નકલ સશમેલ નહીં હોય તો તે પશછળથી
સ્વીકશરવશમશં આવર્ે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવશને પશત્ર બનર્ે.
(૫) સશમશજજક અને ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત વર્ગનશ ઉમેદવશરોને અનશમતનો લશભ જો તેઓનો
સમશવેર્ “ઉન્નત વર્ગમશં” નહી થતો હોય તો જ મળવશપશત્ર થર્ે.
(અ)

સશમશજજક અને ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત વર્ગનશ ઉમેદવશરોએ ઉન્નત વર્ગમશં સમશવેર્ ન થતો

હોવશ અંર્ેન ું સશમશજજક ન્યશય અને અવધકશરરતશ વવભશર્નુ ં તશરીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬નશ ઠરશવથી
વનયત

થયેલ

ગુજરશતી

નમ ૂનશ

‘પરરવર્ષ્ટ-ક’

મુજબનુ ં

અથવશ

ઉક્ત

વવભશર્નશ

તશરીખ:૨૭/૦૪/૨૦૧૦નશ ઠરશવથી વનયત કરશયેલ ગુજરશતી નમ ૂનશ ‘પરરવર્ષ્ટ-૪’ મુજબનું
પ્રમશર્પત્ર રજૂ કરવશનું રહેર્ે.
(બ) તશરીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬નશ રોજ કે ત્યશરબશદ ઈસ્યુ થયેલ ‘ઉન્નત વર્ગમશં સમશવેર્ નરહ
થવશ અંર્ેન ું પ્રમશર્પત્ર’ની મહિમ અવવધ ઈસ્યુ થયશ-વર્ગ સરહત ત્રર્ નશર્શકીય વર્ગની રહેર્ે
પરં ત ુ આવું પ્રમશર્પત્ર સંબવં ધત જાહેરશત મશટે ઓનલશઈન અરજી કરવશની છે લ્લી તશરીખ સુધીમશં
ઈસ્યુ કરશયેલ હોવુ ં જોઈએ.
નોંધ:ઉન્નત વર્ગમશં સમશવેર્ નરહ હોવશ અંર્ેનશ પ્રમશર્પત્રની મશન્યતશ/સ્વીકૃવત તથશ
સમયર્શળશ અને અવવધનશ અથગઘટન બશબતે સરકશરશ્રીનશ ઠરશવો/પરરપત્રોની જોર્વશઈઓ
આખરી ર્ર્શર્ે.
(ક) પરરચર્ત મરહલશ ઉમેદવશરોએ આવુ પ્રમશર્પત્ર તેમનશ મશતશ-વપતશની આવકનશ સંદભગમશં રજૂ
કરવશનું રહેર્ે. જો આવશ ઉમેદવશરોએ તેમનશ પવતની આવકનશ સંદભગમશં રજૂ કરે લ હર્ે તો તેમની
અરજી રદ્દ કરવશમશં આવર્ે. અરજી સશથે ગુજરશતી નમ ૂનશ ‘પરરવર્ષ્ટ-ક’ અથવશ ‘પરરવર્ષ્ટ-૪’
ને બદલે અંગ્રેજી નમ ૂનશ ‘Annexure-A’ મશં પ્રમશર્પત્ર રજૂ કરે લ હર્ે તો પર્ અરજી રદ્દ કરવશમશં
આવર્ે કેમકે ‘Annexure-A’ભશરત સરકશર હેઠળ રોજર્શરી મશટે આપવશમશં આવે છે , નરહ કે

ગુજરશત સરકશર હેઠળ. જો કોઈ ઉમેદર્વારે વનયત સમયર્ાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુ થયેલ વનયત
નમ ૂનાન ાંુ િમાિપત્ર રજૂ કરે લ નહહ હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ર્િર્વામાાં આર્વશે અને
તેઓને ણિનઅનામત જગ્યા સામે પિ વર્વર્ારિામાાં લેર્વામાાં આર્વશે નહહ.
(ર્) ઉમેદવશરે ઓનલશઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વર્ગમશં સમશવેર્ નરહ થવશ અંર્ેન ુ ં
પ્રમશર્પત્ર’ ની વવર્તો જર્શવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સશથે જોર્વશની રહેર્.ે જો આવશ
પ્રમશર્પત્રમશંકોઈ ભ ૂલ હોવશને કશરર્ે ઉમેદવશર જાહેરશતની છે લ્લી તશરીખ બશદનુ ં નવુ ં પ્રમશર્પત્ર
મેળવે તો પર્ સશમશજજક અને ર્ૈક્ષચર્ક રીતે પછશત વર્ગનશ ઉમેદવશર તરીકે પશત્ર થવશ મશટે
ઓનલશઈન અરજીમશં જર્શવેલ પ્રમશર્પત્ર જ મશન્ય રહેર્ે.
(ઇ)ઉન્નત વર્ગમશં સમશવેર્ ન થતો હોવશ અંર્ેન ુ ં પ્રમશર્પત્ર આપવશ મશટે ૬ મશપદંર્ો ધ્યશને
લેવશય છે . પ્રમશર્પત્રની અવવધ હવે ત્રર્ વર્ગની છે . પરં ત ુ ઉક્ત મશપદં ર્ો પૈકી કોઈપર્ મશપદંર્મશં
આ અવવધ દરમ્પયશન ફેરફશર થશય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરશત સંબવં ધત ઉમેદવશરે તથશ તેનશ
મશતશ-વપતશ/વશલીએ સ્વયં સંબવં ધત સિશવધકશરી તેમજ તેનશ દ્વશરશ પ્રમશર્પત્રમશં કોઈ ફેરફશર
કરવશમશં આવે તો ગુજરશત જાહેર સેવશ આયોર્ને કરવશની રહેર્ે. ઉમેદવશર/મશતશ-વપતશ/વશલી
આવી જાહેરશત નરહિં કરીને કોઈપર્ વવર્તો છૂપશવર્ે તો તેઓ કશયદે સરની કશયગવશહીને પશત્ર
બનર્ે અને તેઓએ મેળવેલ અનશમતનો લશભ રદ્દ કરવશપશત્ર થર્ે. ઉન્નત વર્ગમશં સમશવેર્ નરહ
થવશ અંર્ેનશ પ્રમશર્પત્ર

મેળવવશ મશટે નશ કોઈપર્ મશપદં ર્મશં ફેરફશરની સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરશત

કરવશની જવશબદશરી ઉમેદવશર/મશતશ-વપતશ/વશલીની વ્યક્ક્તર્ત રીતે અને સંયક્ુ ત રીતે રહેર્ે.
(૭) સરકશરની પ્રવતગમશન જોર્વશઈ મુજબ અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો ચબનઅનશમત વર્ગનશ
ઉમેદવશરોની સશથે વનયત ધોરર્ો ( અથશગત વયમયશગદશ ,અનુભવની લશયકશત, ચબનઅનશમત
વર્ગનશ ઉમેદવશરો મશટે અપનશવેલ હોય તેનશ કરતશં વધુ વવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર ) મશં છૂટછશટ
લીધશ વસવશય પોતશની ગુર્વિશનશ આધશરે પસંદર્ી પશમે તો ચબનઅનશમત જગ્યશની સશમે
ર્ર્તરીમશં લેવશનશ થશય છે .
(૮) ઉમેદવશરે અરજીમશં જાવત અંર્ે જે વવર્ત દર્શગ વેલ હર્ે તેમશં પશછળથી ફેરફશર કરવશની
વવનંતી મશન્ય રશખવશમશં આવર્ે નહી.
૭.

મશજી સૈવનક

(૧) મશજી સૈવનક ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રકમશં વવર્તો આપવશની રહેર્ે.
(૨) મશજી સૈવનક ઉમેદવશરે રર્સ્ચશર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સશથે અચ ૂક મોકલવશની રહેર્ે.
૮.

ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો

(ક) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રકમશં વવર્તો આપવશની રહેર્ે.

(ખ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ૪૦% કે તેથી વધુ હોય તેવશ ઉમેદવશરને જ ર્શરીરરક અર્ક્તતશનો
લશભ મળવશપશત્ર રહેર્ે. ર્શરીરરક અર્ક્તતશનો લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ ઉમેદવશરે (૧) અંધત્વ
અથવશ ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવર્ની ખશમી (૩) હલનચલન અર્ક્તતશ અથવશ મર્જનો લકવો
તે પૈકીની કઇ ર્શરીરરક અર્ક્તતશ છે તે દર્શગ વવુ.ં
(ર્) જાહેરશતમશં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો મશટે અનશમત જગ્યશ દર્શગવેલ ન
હોય ,પરં ત ુ જગ્યશની ફરજોને અનુરૂપ જે પ્રકશરની ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોને
પશત્ર ર્ર્ેલ હોય તેઓ તે જાહેરશત મશટે અરજી કરી ર્કર્ે. આવશ પ્રસંર્ે ઉંમરમશં છૂટછશટ
મળર્ે.
(ઘ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરે તેનશ સમથગનમશં સશમશન્ય વહીવટ વવભશર્નશ
તશ.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ નશ પરરપત્ર ક્રમશંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨,થી વનયત થયેલ નમ ૂનશમશં
સરકશરી હોક્સ્પટલનશ સુવપ્રન્ટે ન્ર્ેન્ટ / વસવવલ સર્જન / મેરર્કલ બોર્ગ દ્વશરશ આપવશમશં આવેલ
પ્રમશર્પત્રની નકલ અરજી સશથે અચ ૂક મોકલવશની રહેર્ે. જો પ્રમશર્પત્રની નકલ સશમેલ
કરવશમશં નહીં આવેલ હોય તો તે પશછળથી સ્વીકશરવશમશં આવર્ે નહીં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ
ઉમેદવશર તરીકેનો લશભ મળવશપશત્ર થર્ે નહીં.
૯. મરહલશ ઉમેદવશર
મરહલશઓની અનશમત જ્ગગ્યશઓ મશટે જો યોગ્ય મરહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ધ નહીં થશય તો
તેની જગ્યશ જે તે કક્ષશનશ (category) પુરુર્ ઉમેદવશરોને ફશળવી ર્કશર્ે.
જો ઉમેદવશરનો સમશવેર્ મશજી સૈવનક, ર્શરીરરક અર્ક્તતશ, મરહલશ કે વવધવશ પૈકીનશ વવકલ્પો
પૈકી એક થી વધુ વવકલ્પોમશં થતો હોય તેવશ રકસ્સશમશં તેને લશગુ પર્તશ વવકલ્પો પૈકી જેમશં
વધુ લશભ મળવશપશત્ર હર્ે તે મળર્ે.
૧૦.

વવધવશ ઉમેદવશર

(૧) ઉમેદવશર વવધવશ હોય તો અરજી પત્રકમશં તે કોલમ સશમે “હશ” અવશ્ય લખવુ ં અન્યથશ
“લશગુ પર્તુ ં નથી” એમ દર્શગ વવું .
(૨) વવધવશ ઉમેદવશરે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમશં તે કોલમ સશમે “હશ” અચ ૂક
લખવુ ં અન્યથશ “લશગુ પર્ત ું નથી” એમ દર્શગવવુ ં .

(૩) વવધવશ ઉમેદવશરે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વવધવશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મેળવવશ
ઇચ્છતશ હોય તો અરજી સશથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેવી એરફર્ેવવટ રજુ કરવશની રહેર્ે.
(૪) વવધવશ ઉમેદવશરને સરકશરની પ્રવતગમશન જોર્વશઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુર્મશં પશંચ
ટકશ ગુર્ ઉમેરવશમશં આવર્ે.
(૫) કોઇ મરહલશ ઉમેદવશર જાહેરશત મશટે અરજી કરે તે સમયે “વવધવશ” ન હોય, પરં ત ુ અરજી
કયશગ બશદ અથવશ જાહેરશત પ્રવસધ્ધ થયશની છે લ્લી તશરીખ વીતી ર્યશ બશદ અથવશ ભરતી
પ્રરક્રયશનશ કોઇપર્ તબક્કે “વવધવશ” બને અને તે અંર્ે જરૂરી દસ્તશવેજી પ ૂરશવશઓ રજુ કરે તો
તેની રજૂઆત મળ્યશ તશરીખ પછીનશ ભરતી પ્રરક્રયશનશ જે પર્ તબક્કશ બશકી હોય તે તબક્કશથી
જ તેવશ મરહલશ ઉમેદવશરોને “વવધવશ મરહલશ ઉમેદવશર” તરીકેનશ લશભ આપવશમશં આવર્ે.
૧૧.

નશ વશંધશ પ્રમશર્પત્ર:-

(૧) ગુજરશત સરકશરનશ સરકશરી /અધગ સરકશરી/ સરકશર હસ્તકનશ કોપોરે ર્ન /કંપનીઓમશં
સેવશ બજાવતશ અવધકશરીઓ / કમગચશરીઓ આયોર્ની જાહેરશતનશ સંદભગમશં બશરોબશર અરજી
કરી ર્કર્ે અને તેની જાર્

ઉમેદવશરે પોતશનશ વવભશર્/ખશતશ/કચેરીને અરજી કયશગ ની

તશરીખથી રદન-૭ મશં અચ ૂક કરવશની રહેર્ે. જો ઉમેદવશરનશ વનયોક્તશ તરફથી અરજી
મોકલવશની છે લ્લી તશરીખ બશદ ૩૦ રદવસમશં અરજી કરવશની પરવશનર્ી નહીં આપવશની
જાર્ કરવશમશં આવર્ે તો તેઓની અરજી નશમંજુર કરી ઉમેદવશરી રદ કરવશમશં આવર્ે.
(૨) કેન્દ્ર સરકશરની અથવશ અન્ય કોઇપર્ રશજ્ય સરકશરની નોકરીમશં હોય તેવશ ઉમેદવશરે
ખશતશ મશરફત અરજી મોકલવશની રહેર્ે અથવશ આ અરજી સશથે વનમણ ૂક અવધકશરીનુ ં નશ
વશંધશ પ્રમશર્પત્ર રજુ કરવશનુ ં રહેર્ે.
(૩)

રૂબરૂ મુલશકશત સમયે ઉમેદવશરે સક્ષમ અવધકશરી દ્વશરશ આપવશમશં આવેલ નશ વશંધશ

પ્રમશર્પત્ર અસલમશં રજુ કરવશનુ ં રહેર્ે.
૧૨. ર્ેરલશયક ઉમેદવશર:ગુજરશત જાહેર સેવશ આયોર્ કે અન્ય જાહેર સેવશ આયોર્ અથવશ અન્ય સરકશરી / અધગ
સરકશરી /સરકશર હસ્તકની સંસ્થશઓ દ્વશરશ ઉમેદવશર ક્યશરે ય પર્ ર્ેરલશયક ઠરશવેલ હોય તો
તેની વવર્ત અરજીપત્રકમશં આપવશની રહેર્ે. જો ઉમેદવશરનો ર્ેરલશયકનો સમય ચશલુ હર્ે
તો આવશ ઉમેદવશરની અરજી રદ થવશને પશત્ર બનર્ે.

૧૩.

ફરજજયશત વનવ ૃવિ, રુખસદ, બરતરફ :-

અર્શઉ ઉમેદવશરને સરકશરી સેવશ/ સરકશર હસ્તકની કંપની કે બોર્ગ કોપોરે ર્નમશંથી ક્યશરે ય
પર્ ફરજજયશત વનવ ૃવિ, રૂખસદ કે બરતરફ કરવશમશં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમશં તેની
વવર્ત આપવશની રહેર્ે.
૧૪.

અર્ત્યની જોર્વશઇઓ:-

(૧) આ જગ્યશની વનમણ ૂક મશટે સીધી ભરતીથી પસંદર્ીની પ્રરક્રયશ અનુસરવશની થશય છે .જે
મશટે The Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016
અનુસશર ઉમેદવશરોની પસંદર્ી પ્રશથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મુલશકશત યોજીને કરવશમશં આવર્ે.
ુ શર જરૂરી અરજીઓની ચકશસર્ી કરી ઉમેદવશરોને
પ્રશથવમક કસોટીનશ ગુર્ ક્રમશંનસ

રૂબરૂ

મુલશકશત મશટે ની પશત્રતશ નક્કી કરશર્ે. આ કસોટીનુ ં મશધ્યમ આયોર્ અન્યથશ નક્કી કરર્ે નહીં
તો ગુજરશતી રહેર્ે. પ્રશથવમક કસોટી સશમશન્યત: અમદશવશદ / ર્શંધીનર્ર ખશતે લેવશમશં આવર્ે
અને ઉમેદવશરોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહેવશનુ ં રહેર્ે.
(૨) પ્રશથવમક કસોટીમશ મેળવેલ ગુર્ આખરી પસંદર્ી મશટે ર્ર્વશમશં આવર્ે. રૂબરૂ મુલશકશત
મશટે બોલશવવશનશ થતશં ઉમેદવશરોમશં, જો કોઈ ઉમેદવશરનશ પ્રશથવમક કસોટીમશ ૧૦% કે તેથી
ઓછશ ગુર્ હર્ે તો રૂબરૂ મુલશકશત મશટે પશત્રતશ નક્કી કરવશ,અરજી ચકશસર્ીને પશત્ર
ઉમેદવશરોની યશદી મશટે વવચશરર્શમશં લેવશમશં આવર્ે નહીં
(૩) પ્રશથવમક કસોટીમશં સશમશન્ય અભ્યશસનશ ૧૦૦ ગુર્નશ ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સંબવં ધત વવર્યનશ
૨૦૦ ગુર્નશ ૨૦૦ પ્રશ્નો રહેર્ે.
(૪) ઉમેદવશરોની આખરી પસંદર્ી ૫૦ ટકશ ગુર્ભશર પ્રશથવમક કસોટીનશ ૩૦૦ ગુર્મશથી
મેળવેલ ગુર્ અને ૫૦ ટકશ ગુર્ભશર રૂબરૂ મુલશકશતનશ ૧૦૦ ગુર્મશંથી

મેળવેલ ગુર્નશ

આધશરે કરવશમશં આવર્ે એટલે કે પ્રશથવમક કસોટીમશ ૩૦૦ ગુર્મશંથી મેળવેલ ગુર્ને ૫૦ ટકશ
ગુર્ભશર અને રૂબરૂ મુલશકશતમશં૧૦૦ ગુર્મશંથી મેળવેલ ગુર્ને ૫૦ ટકશ ગુર્ભશર ર્ર્ી કૂલ
૧૦૦ ગુર્મશંથી ગુર્ આપવશમશ આવર્ે.
નોધ:-અસશધશરર્ સંજોર્ો તથશ અપવશદ રૂપ રકસ્સશમશં સીધી ભરતી મશટે ની મશત્ર રૂબરૂ
મુલશકશતનશ આધશરે પસંદર્ી પ્રરક્રયશ અપનશવવશનો વનર્ગય લેવશનો આયોર્ને અવધકશર રહે
છે .

સ્પષ્ટીકરર્:જો ઉમેદવશરે પ્રશથવમક કસોટીમશ ૩૦૦ ગુર્મશંથી ૧૫૦ ગુર્ મેળવેલ હર્ે અને રૂબરૂ
મુલશકશતમશં ૧૦૦ ગુર્મશંથી ૬૦ ગુર્ મેળવર્ે તો લેચખત પ્રશથવમક કસોટીનશ ૫૦ ટકશ ગુર્
ભશર મુજબ ૨૫ ગુર્ અને રૂબરૂ મુલશકશતનશ ૫૦ ટકશ ગુર્ ભશર મુજબ ૩૦ ગુર્ એમ કૂલ ૫૫
ગુર્ થર્ે .પ્રશથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મુલશકશતનશ કુલ:-૧૦૦ ગુર્મશંથી પસંદર્ી મશટેન ુ ં લશયકી
ધોરર્ ચબન અનશમત વર્ગ અને અનશમત વર્ગનશ ઉમેદવશરો મશટે નીચે મુજબ રશખવશમશં આવે
છે :ક્રમ

વર્ગ (Category)

વર્ગ -૧ અને ૨

વર્ગ-૧ અને ૨

(પુરૂર્)

(મરહલશ )

૧

ચબનઅનશમત(સશમશન્ય) વર્ગ

૫૦

૪૫

૨

સશ.ર્ૈ.પ.વર્ગ

૩૫

૩૧

૩

અનુ.જાવત

૩૫

૩૧

૪

અનુ જન જાવત

૩૫

૩૧

(૫) અપવશદ રૂપ રકસ્સશમશં અસશધશરર્ સંજોર્ોમશં પરં પરશર્ત રીતે મશત્ર રૂબરૂ મુલશકશતને
આધશરે જ પસદર્ી અંર્ે આયોર્ દ્વશરશ વનર્ગય લેવશમશં આવર્ે જેમશ પસંદર્ીનુ ં લશયકીધોરર્
મશત્ર રૂબરૂ મુલશકશતનશ ગુર્ને આધશરે ઉપર જર્શવ્યશ મુજબનુ ં રહેર્ે.
(૬) પ્રશથવમક કસોટીમશં ઉમેદવશરને O.M.R. Sheet મશં જવશબ આપવશ મશટે A, B, C, D
અને E એમ પશંચ વવકલ્પ આપવશમશં આવર્ે, પશંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો
રહેર્ે. જો ઉમેદવશરે તમશમ વવકલ્પો ખશલી રશખ્યશ હોય (encode કયશગ ન હોય) અથવશ ખોટશ
જવશબ આપેલ હોય તો જેતે જવશબનશ

વનવશ્રત ગુર્નશ ૦.૩ ટકશ ગુર્ Negative Marks

મેળવેલ મશકગ સ મશથી કશપવશમશં આવર્ે. અને જો પશંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોર્
કરે લ હોય તો “શ ૂન્ય” ગુર્ કશપવશનશ રહેર્ે. અથશગ ત મશત્ર E ‘Not attended’ વવકલ્પ જ
encode કયો હર્ે તો તે પ્રશ્ન મશટે કોઇ નેર્ેટીવ ગુર્ કશપવશમશં આવર્ે નહીં.

(૭)

આ રૂબરૂ મુલશકશતમશં આયોર્ની સ ૂચનશઓ/ ધોરર્ો મુજબ જાહેરશતમશં દર્શગ વેલ

કેટેર્રીવશર જગ્યશની સંખ્યશને ધ્યશને લઈ, નીચે મુજબ અનુસરવશનું રહેર્ે :કુલ જ્ગગ્યશઓ ની

કુલ જ્ગગ્યશઓ પૈકી રૂબરૂ મુલશકશત મશટે બોલશવવશમશં

સંખ્યશ

આવનશર ઉમેદવશરોની સખ્યશં

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધુ

કુલ જ્ગગ્યશઓથી ૦૩ ર્ર્શ

(૮) પ્રશથવમક કસોટીમશં કૂલ ગુર્નશ ૧૦% થી ઓછશ ગુર્ મેળવર્ે તો તેમને રૂબરૂ મુલશકશતને
પશત્ર ર્ર્વશમશં આવર્ે નહીં.
(૯)

જાહેરશતમશં ઠરશવેલ લઘુિમ લશયકશત તેમજ અનુભવ કરતશં વધુ ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત

અને / અથવશ વધુ અનુભવ અને / અથવશ લશયકશતમશં ઊંચી ટકશવશરીને આધશરે રૂબરૂ
મુલશકશત મશટે આયોર્ ઉમેદવશરોની સંખ્યશ મયશગ રદત કરી ર્કર્ે.
(૧૦)

મશજી સૈવનકો તથશ ર્શરીરરક અર્ક્ત ઉમેદવશરોની જગ્યશઓ અનશમત હોય ત્યશરે

સબંવધત કેટેર્રીનશ મશજી સૈવનકો તથશ ર્શરીરરક અર્ક્ત ઉમેદવશરો પૈકી જે ઉમેદવશરો આ
પ્રમશર્ેનશ લધુતમ ગુર્ મેળવતશ હર્ે તેમને સબંવધત કેટેર્રીની અનશમત જગ્યશ સશમે
ર્ર્વશમશં આવર્ે. જો જાહેરશતમશં જર્શવ્યશ પ્રમશર્ેની આ કેટેર્રીઓ મશટે રશખવશમશં આવેલ
અનશમત જગ્યશઓ મશટે આ લધુતમ ગુર્ મેળવતશ ઉમેદવશરો પ્રશપ્ત ન થશય કે પુરતી સંખ્યશમશં
પ્રશપ્ત ન થશય તો સંબવધત કેટેર્રીનશ લધુતમ ગુર્નશ ૧૦% ધોરર્ હળવુ કરીને પસંદર્ી
કરવશમશં આવર્ે.
(૧૧) મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે લધુતમ ગુર્નશ ૧૦% નુ ં ધોરર્ હળવુ કરીને પસંદર્ી પદ્વત
અનુસરવશની રહેર્ે અને રૂબરૂ મુલશકશત બશદ જે તે કેટેર્રીનશ મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે ની
અનશમત સંખ્યશ જેટલશ મરહલશ ઉમેદવશરોથી વધુ ઉમેદવશરો ઉપલબ્ધ થશય તો ભલશમર્
યશદીમશં મરહલશ ઉમેદવશરોનો સમશવેર્ થયશ બશદ બશકીનશ મરહલશ ઉમેદવશરોની પ્રવતક્ષશયશદીમશં

પસંદર્ી ર્ર્વશમશં આવર્ે. આ જોર્વશઇ મુજબ લધુતમ લશયકી ધોરર્ આ મુજબ રહેર્ે.
ચબન અનશમત વર્ગનશ મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે ૪૫ ગુર્ તેમજ અનશમત વર્ગનશ મરહલશ
ઉમેદવશરો મશટે ૩૧ ગુર્ રશખવશમશં આવર્ે.
૧૫.

રૂબરૂ મુલશકશત:-

(૧) રૂબરૂ મુલશકશત આયોર્ની કચેરી ખશતે જ લેવશમશં આવર્ે. ઉમેદવશરે પોતશનશ ખચે
ઉપક્સ્થત થવશનું રહેર્ે. (૨)

અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જન જાવતનશ ઉમેદવશરો તથશ

બેરોજર્શર ઉમેદવશરો કે જેઓનશ મશતશ-વપતશ ની વશવર્િક આવક આવકવેરશ ને પશત્ર ન હોય
તેઓને તેમનશ રહેઠશર્નશ સ્થળે થી રૂબરૂ મુલશકશત મશટે આવવશ તથશ જવશ મશટે ગુજરશત
એસ.ટી. વનર્મ દ્વશરશ વનયત થયેલ રટરકટનશ દર પ્રમશર્ે બસ ભશડું મળવશપશત્ર થર્ે. આ મશટે
ઉમેદવશરે રૂબરૂ મુલશકશતનશ રદવસે વનયત ફોમગ ભરવશનુ રહેર્ે અને તેની સશથે અસલ રટરકટ
રજુ કરવશની રહેર્ે.
(૩) રૂબરૂ મુલશકશતનશ રદવસે રૂબરૂ મુલશકશતનશ પત્રમશં દર્શગ વવશમશં આવેલ અસલ પ્રમશર્પત્રો
રજુ કરવશનશ રહેર્ે. જો ઉમેદવશર અસલ પ્રમશર્પત્ર રજુ કરર્ે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલશકશત
મશટે પશત્ર બનર્ે નહીં તેની ખશસ નોંધ લેવી.
૧૬.

નીચે દર્શગવ્યશ મુજબની અરજીઓ રદ કરવશમશં આવર્ે.(આ યશદી મશત્ર દષ્ટશંત સ્વરૂપે

છે જે સંપ ૂર્ગ નથી)
(૧) આયોર્નશ ઓનલશઇન મુસદ્દશ મુજબ અરજી કરે લ ન હોય
(૨) અરજીમશં દર્શગવેલ વવર્તો અધ ૂરી કે અસંર્ત હોય.
(૩) અરજીમશં ઉમેદવશરે સહી અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૪) અરજી ફેક્સથી અથવશ ઈ-મેઇલ થી મોકલશવેલ હોય.
(૫) અરજીમશં પશસપોટગ સશઈઝનો ફોટોગ્રશફ અપલોર્ કરે લ ન હોય.
(૬) અરજી સશથે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
(૭) અનશમત કક્ષશનશ તથશ ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોએઅરજીપત્રક સશથે સક્ષમ
અવધકશરી દ્વશરશ અપશયેલ પ્રમશર્પત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.

(૮) મશજી સૈવનક ઉમેદવશરે રર્સ્ચશર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૯) ઉમેદવશરે ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશતનશ સંદભગમશં મશકગ ર્ીટ / પદવી પ્રમશર્પત્રની નકલ રજુ કરે લ
ન હોય.
(૧૦) જન્મ તશરીખ મશટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમશર્પત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૧) ઉમેદવશરે અરજીપત્રકમશં અનુભવ દર્શગ વેલ હોય (જેનશ આધશરે પશત્રતશ નક્કી કરવશની
થતી હોય) પરં ત ુ તેનશ સમથગનમશં પ્રમશર્પત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથવશ તો રજુ કરે લ
પ્રમશર્પત્રમશં તેઓનો અનુભવનો સમયર્શળો, મુળ પર્શર, કુલ પર્શર અને અનુભવનો પ્રકશર
દર્શગવેલ ન હોય તથશ સંસ્થશનશ લેટરપેર્ ઉપર ન હોય .
૧૭ .

વનમણ ૂક:-

(૧) ઉપરની જાહેરશત સંબધ
ં મશં વનમણ ૂક મશટે પસંદ

થયેલશ ઉમેદવશરની સરકશરશ્રીનશ

સંબવં ધત વવભશર્ને આયોર્ દ્વશરશ ભલશમર્ કરવશમશં આવર્ે. ઉમેદવશરોએ આખરી વનમણ ૂકપત્ર
મેળવતશં પહેલશં કોમ્પપ્યુટર અંર્ેની સીસીસી અથવશ તેની સમકક્ષ રશજ્ય સરકશર વખતોવખત
નક્કી કરે તેવી લશયકશત મેળવી લેવશની રહેર્ે.આ પ્રકશરની લશયકશત નહીં ધરશવનશર ઉમેદવશર
વનમણ ૂકને પશત્ર બનર્ે નહીં.
(૨) વનમણ ૂક અંર્ેની સઘળી કશયગવશહી સરકશરશ્રી દ્વશરશ કરવશમશં આવતી હોવશથી આ અંર્ેનો
કોઇપર્ પત્રવ્યવહશર આયોર્ ધ્યશને લેર્ે નહીં.
(૩) ઉમેદવશરે તેની ર્ૈક્ષચર્ક લશયકશત / અનુભવ / ઉંમર વર્ેરેનશ સમથગનમશં રજુ કરે લ
પ્રમશર્પત્રો કોઇપર્ તબક્કે અયોગ્ય મશલુમ પર્ર્ે તો તેની ઉમેદવશરી રદ થર્ે તેમજ ભલશમર્
બશદની વનમણ ૂક પર્ રદ થવશને પશત્ર રહેર્ે અને આવશ ઉમેદવશર ભશરતીય ફોજદશરી ધશરશ
હેઠળની કશયગવશહી ને પશત્ર થર્ે, જેથી ઉમેદવશરને સલશહ આપવશમશં આવે છે કે, તેમર્ે રજુ
કરે લશ પ્રમશર્પત્રો ખુબજ ચોકસશઈથી પુર્ગ રીતે ખરશઈ કયશગ બશદ જ આયોર્મશં રજુ કરવશ.
૧૮.

ર્ેરવતગણકં ૂ અંર્ે દોવર્ત ઠરે લશ ઉમેદવશરો વવરૂધ્ધ પર્લશં

ઉમેદવશરોને આથી ચેતવર્ી આપવશમશં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમશં કોઇપર્ પ્રકશરની
ખોટી મશરહતી દર્શગવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મશરહતી છૂપશવવી નહી,ઉપરશંત તેઓએ રજુ
કરે લ અસલ દસ્તશવેજો કે તેની પ્રમશચર્ત નકલમશં કોઇપર્ સંજોર્ોમશં સુધશરો અથવશ ફેરફશર

અથવશ બીજા કોઇપર્ ચેર્શં કરવશ નહીં અથવશ તેઓએ આવશ ચેર્શં કરે લ/બનશવટી દસ્તશવેજો
રજુ કરવશ નહી,જો એકજ બશબતનશ બે કે તેથી વધુ દસ્તશવેજોમશં અથવશ તેની પ્રમશચર્ત
નકલમશં કોઇપર્ પ્રકશરની અચોકસશઇ અથવશ વવસંર્તતશ જર્શય તો તે વવસંર્તતશઓ
બશબતની સ્પષ્ટતશ રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવશર આયોર્ દ્વશરશ દોવર્ત જાહેર થયેલ હોય અથવશ
થશય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવશરી અંર્ે કોઇપર્ રીતે યોગ્યતશ પ્રશપ્ત કરવશ,
(ર) નશમ બદલીને પરીક્ષશ આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વશરશ છળ કપટથી કશમ પુર્ગ કરશવ્યુ હોય ,
(૪) બનશવટી દસ્તશવેજ રજુ કયશગ હોય ,
(પ) અર્ત્યની બશબત છુપશવવશ અથવશ દોર્મુકત અથવશ ખોટશ વનવેદનો કરે લ હોય ,
(૬) તેઓની ઉમેદવશરી અંર્ે કોઇપર્ અવનયવમત કે અનુચચત ઉપશયોનો સહશરો લીધો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુચચત સશધનોનો ઉપયોર્ કયો હોય ,
(૮) ઉિરવહી મશં અશ્લીલ ભશર્શ કે અવર્ષ્ટ બશબતો સરહતની અસંર્ત બશબતો રજુ કરે લ
હોય,
(૯) પરીક્ષશ ખંર્મશં કોઇપર્ રીતની ર્ેરવતગણ ૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવશરની
જવશબવહીની નકલ કરવી,પુસ્તક , ર્શઇર્, કશપલી તેવશ કોઇપર્ છશપેલ કે હસ્તચલચખત
સશરહત્યની મદદથી અથવશ વશતચીત દ્વશરશ કે કોઇ સશંકેવતક રીતે નકલ કરવશ કે અન્ય
ઉમેદવશરોને નકલ કરશવવશની ર્ેરરરતીઓ પૈકી કોઇપર્ ર્ેરરીતી આચરવશ મશટે ,
(૧૦) આયોર્ દ્વશરશ પરીક્ષશની કશમર્ીરી અંર્ે વનયુકત થયેલશ કમગચશરીઓને પજવર્ી કરવી
, કોઇપર્ પ્રકશરની ર્શરીરરક ઇજા પહોચશર્વી અથવશ
(૧૧) ઉપરોકત જોર્વશઇઓમશં ઉલ્લેખશયેલ દરે ક અથવશ કોઇપર્ કૃત્ય કરવશ કે કરશવવશ
તેર્ે કે સીધી અથવશ આર્કતરી રીતે આયોર્ પર દબશર્ લશવનશર ઉમેદવશર નીચે દર્શગ વેલ
વર્ક્ષશ ઉપરશંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો હોય,ફોજદશરી કશયગવશહીને પશત્ર બનર્ે.

(ક) આયોર્ દ્વશરશ તે પસંદર્ીનશ ઉમેદવશર તરીકે ર્ેરલશયક ઠરશવી ર્કશર્ે, અને / અથવશ
(ખ) તેને આયોર્ લે તેવી કોઇપર્ પરીક્ષશ કે કોઇપર્ રૂબરૂ મુલશકશત મશટે કશયમી કે મુકરર
મુદત મશટે
(૧) આયોર્ દ્વશરશ લેવશનશર કોઇપર્ પરીક્ષશ કે પસંદર્ી મશટે , અને
(ર) રશજય સરકશર હેઠળની કોઇપર્ નોકરીમશંથી સરકશર દ્વશરશ ર્ેરલશયક ઠરશવી ર્કશર્ે અને
(ર્) જો સરકશરી સેવશમશં અર્શઉથી જ હોય તો તેનશ વવરૂધ્ધ સમુચચત વનયમો અનુસશર
વર્સ્તભંર્નશ પર્લશં લઇ ર્કશર્ે.
(૧ર) ઉપરોકત વવર્તોમશં વનરદિ ષ્ટ કરે લ વર્ક્ષશ કરતશ પહેલશ આયોર્/ સરકશર દ્વશરશ
ઉમેદવશરને / કમગચશરીને
(૧) આરોપનશમશમશં તેમની સશમેનશ સ્પષ્ટ આરોપો અથવશ કેસનશ પ્રકશર બશબતે,
(ર) લેચખતમશં વર્ક્ષશ અંર્ે બચશવનશમુ-ં હકીકત રજુ કરવશ અને
(૩) વર્ક્ષશ અંર્ે વનયત સમય મયશગ દશમશં રૂબરૂ રજુઆત કરવશની તક આપવશમશં આવર્ે.

(એચ. કે. ઠશકર)
સંયક્ુ ત સચચવ
ગુજરશત જાહેર સેવશ આયોર્

Online અરજી કરવશની તથશ અરજી ફી ભરવશની રીત:આ જાહેરશતનશ સંદભગમશં આયોર્ દ્વશરશ ઓન લશઈન જ અરજી સ્વીકશરવશમશં આવર્ે. ઉમેદવશર તશ.
તશ:૧૬ -૧૦-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલશકથી તશ: ૦૧-૧૧-૨૦૧૭,, ૧૩.૦૦ કલશક સુધીમશં http://gpscojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવશરે અરજી કરવશ મશટે નીચે મુજબનશ Steps
(૧) થી (૧૬) અનુસરવશનશ રહેર્ે. Confirmation Number મળ્યશ પછી જ અરજી મશન્ય ર્ર્શર્ે.
(૧)

સૌ પ્રથમ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ં

(૨)

Apply On line Click કરવુ.ં
આ પ્રમશર્ે click કરવશથી (1) More Details તથશ (2) Apply Now બટન દે ખશર્ે.
સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીને જાહેરશતની બધી જ વવર્તોનો અભ્યશસ ઉમેદવશરોએ
કરવો. અને ત્યશરબશદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવુ.ં

(૩)

સરકશરી આયુવેદ કોલેજોમશં વવવવધ વવર્યનશ વ્યશખ્યશતશ , ગુજરશત આયુવેદ સેવશ. વર્ગ-૨
ઉપર click કરવશથી જગ્યશની વવર્તો મળર્ે

(૪)

તેની નીચે Apply Now પર Click કરવશથી Application Format દે ખશર્ે. Application Format
મશં સૌ પ્રથમ “Personal Details”ઉમેદવશરે ભરવી. (અહીં લશલ ફુદરર્ી (*) વનર્શની હોય
તેની વવર્તો ફરજજયશત ભરવશની રહેર્ે.) “Personal Details” મશં જ્યશં Mobile Number અને
email ID મશંગ્યશ છે , તેની વવર્ત લખવી જેથી જરૂર જર્શયે આયોર્ ઉમેદવશરને મશરહતર્શર
કરી ર્કે.

(૫)

Personal Details ભરશયશ બશદ Educational Details ભરવશ મશટે Educational Details પર
click કરવુ ં અને પોતશની ર્ૈક્ષચર્ક વવર્તો ભરવી.

(૬)

Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી.

(૭)

Experience Details પર “click” કરવું અને Experience Details ભરવી. વધુ Experience
ઉમેરવશ મશર્તશ હોવ તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી.

(૮)

Additional Information પર “click” કરી ત્યશં મશરહતી ભરવી. જે વધશરશનો અનુભવ ojas
module મશં સમશવવષ્ટ ન થતો હોય, તો સશદશ કશર્ળ પર ojasમશં જર્શવ્યશ મુજબનશ
અનુભવનશ કોઠશ પ્રમશર્ે આપે વધશરશનશ અનુભવની વવર્ત ઉમેરીને મોકલવી.

(૯)

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

(૧૦) હવે save પર “click” કરવશથી તમશરો Data Save થર્ે. અહીં ઉમેદવશરનો Application
Number generate થર્ે. જે ઉમેદવશરે

સશચવીને રશખવશનો રહેર્ે અને હવે પછી આ જાહેરશતનશ

સંદભગમશં આયોર્ સશથેનશ કોઈ પર્ પત્ર વ્યવહશરમશં તે દર્શગ વવશનો રહેર્ે.
(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમશં કોઇ સુધશરશ-વધશરશ કરવશનશ હોય તો Edit Applicationમશં જઇને
કરી ર્કશર્ે,આ સુવવધશ અરજી Confirm કરતશં પહેલશ ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm
થઇ ર્યશ પછી / બશદ આ સુવવધશ ઉપલબ્ધ રહેર્ે નહીં.
(૧૨) હવે પેજનશ ઉપરનશ ભશર્મશં upload photo પર click કરો અહીં તમશરો application number
type કરો અને તમશરી Birth date type કરો. ત્યશરબશદ ok પર click કરો. અહીં,photo અને
signature upload કરવશનશ છે . (ફોટશનુ ં મશપ ૫ સે.મી. ઊંચશઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળશઈ અને
signature નું મશપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચશઇ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળશઈ રશખવી) photo અને
signature upload કરવશ સૌ પ્રથમ તમશરો photo અને signature .jpg Formatમશં(10 KB)
સશઇઝ થી વધશરે નહીં તે રીતે Computer મશં હોવશ જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો
હવે Choose File નશ સ્ક્રીનમશંથી જે ફશઇલમશં .jpg Format મશં તમશરો photo store થયેલ છે
તે ફશઇલને ત્યશંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Browse” Button ની
બશજુમશં “Upload “Button પર Click કરો હવે બશજુમશં તમશરો photo દે ખશર્ે. હવે આજ રીતે
signature પર્ upload કરવશની રહેર્ે.
(૧૩) હવે પેજનશ ઉપરનશ ભશર્મશં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number”
તથશ Birth Date Type

કયશગ બશદ Ok પર click કરવશથી બે (૨) બટન ૧: Application

preview ૨: confirm application દે ખશર્ે. ઉમેદવશરે “Application preview” પર ક્લીક કરી
પોતશની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમશં સુધશરો કરવશનો જર્શય, તો Edit Application ઉપર
click કરીને સુધશરો કરી લેવો. અરજી confirm કયશગ પહેલશ કોઇપર્ પ્રકશરનો સુધશરો અરજીમશં
કરી ર્કશર્ે. પરં ત ુ. અરજી confirm થઇ ર્યશ બશદ અરજીમશં કોઇપર્ સુધશરો થઇ ર્કર્ે નહીં.
જો અરજી સુધશરવશની જરૂર ન જર્શય તો જ confirm application પર ક્લીક કરવુ.ં Confirm
application પર ક્લીક કરવશથી ઉમેદવશરની અરજીનો આયોર્મશં online સ્વીકશર થઈ જર્ે.
અહીં “confirmation number” generate થર્ે જે હવે પછીની બધી જ કશયગવશહી મશટે જરૂરી

હોઈ, ઉમેદવશરે સશચવવશનો રહેર્ે. Confirmation number વસવશય કોઇપર્ પત્રવ્યવહશર કરી
ર્કશર્ે નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કશઢી રશખવી.
(૧૪) સશમશન્ય કેટેર્રીનશ ઉમેદવશરે ભરવશની થતી ફી નીચેનશ બે વવકલ્પો પૈકી કોઈ પર્ વવકલ્પથી
ભરી ર્ક્ર્ે.
(૧) પોસ્ટ ઓફીસમશં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટેર્ ચલર્ની નકલ કશઢવશની
રહેર્ે. આ વપ્રન્ટે ર્ ચલર્ની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પપ્યુટરની સુવવધશ ધરશવતી પોસ્ટ
ઓરફસમશં જવશનુ ં રહેર્ે. પોસ્ટ ઓફીસમશં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચશર્જ
તશરીખ.૦૧/૧૧/૨૦૧૭ સુધીમશં ભરવશની રહેર્ે અને ફી ભયશગ અંર્ેન ુ ં ચલર્ મેળવવશનું
રહેર્ે. આ ચલર્ તથશ confirm થયેલ અરજીપત્રક સશથે જોર્વશનશ આવશ્યક સ્વયં પ્રમશચર્ત
કરે લ પ્રમશર્પત્રો (૧) જન્મ તશરીખનશ પુરશવશ મશટે એસ.એસ.સી.ઇ. ક્રેર્ીટ સરટિફીકેટની નકલ
(૨) વનયત ર્ૈ.લશ નશ ર્ીગ્રી પ્રમશર્પત્રની નકલ અને ર્ીગ્રીનશ અંવતમ વર્ગની મશકગ ર્ીટની
નકલ (૩) સબંવધત કશઉક્ન્સલનશ રજીસ્રે ર્નની નકલ (૪) અનુભવનશ પ્રમશર્પત્ર નકલ (૫)
નશમ / અટકમશં ફેરફશર કરશવેલ હોય તો સરકશરી ર્ેઝેટની નકલ / પરરર્ીત મરહલશ
ઉમેદવશરે મેરેજ રજીસ્રેર્નની નકલ (૬) ર્શરીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવશરે સશ.વ. વવભશર્નશ
તશ.૦૧/૧૨/૨૦૦૮નશ પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમુનશ મુજબનુ પ્રમશર્પત્ર (૭) અન્ય લશગુ
પર્તશ હોય તેવશ આધશર / પુરશવશ

અચુક

જોર્ીને ઉમેદવશરે

પોતશની પશસે સશચવીને

રશખવશનશ રહેર્ે અને આયોર્ દ્વશરશ મંર્શવવશમશ આવે ત્યશરે જ અરજીપત્રક ચબર્શર્ો સરહત
તથશ ફી ભરે લશ ચલર્ની નકલ સશથે આર.પી.એ.ર્ી. / સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવશનશ રહેર્ે
અથવશ આયોર્ની કચેરીમશં રૂબરૂમશં આપી જવશનશ રહેર્ે.
(૨) ઓન લશઈન ફી : જમશ કરશવવશ મશટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વવર્તો ભરવી
અને ત્યશં “Online Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવુ.ં ત્યશરબશદ આપેલ વવકલ્પોમશંથી “Net
Banking Fee” અથવશ “Other Payment Mode” નશ વવકલ્પોમશંથી યોગ્ય વવકલ્પ પસંદ કરવો
અને આર્ળની વવર્તો ભરવી. ફી જમશ થયશ બશદ આપની ફી જમશ થઈ ર્ઈ છે તેવ ુ ં Screen
પર લખશયેલ ું આવર્ે અને e-receipt મળર્ે.જેની Print કશઢી લેવી. જો પ્રરક્રયશમશં કોઈ ખશમી
હર્ે તો Screen પર આપની ફી ભરશયેલ નથી તેમ દે ખશર્ે.

(૧૫)

અનશમત વર્ગનશ ઉમેદવશરો (ફી મશંથી મુરકત અપશયેલ ઉમેદવશરો) એ confirm થયેલ

અરજીપત્રક તે સશથે જોર્વશનશ આવશ્યક સ્વયં પ્રમશચર્ત કરે લ પ્રમશર્પત્રો

(૧)

જન્મ

તશરીખનશ પુરશવશ મશટે એસ.એસ.સી.ઇ. ક્રેર્ીટ સરટિફીકેટની નકલ (૨) જાવત પ્રમશર્પત્રની
નકલ (3) સશ.અને ર્ૈ.પ.વર્ગનશ ઉમેદવશરો મશટે વનયત થયેલ સમય ર્શળશમશ મેળવેલ વનયત
થયેલ પરરવર્ષ્ટ-ક (૪) વનયત

ર્ૈ.લશ નશ ર્ીગ્રી પ્રમશર્પત્ર અને ર્ીગ્રીનશ તમશમ વર્ગની

મશકગ ર્ીટની નકલ. (૫) સબંવધત કશઉક્ન્સલનશ રજીસ્રે ર્નની નકલ (૬) અનુભવનશ પ્રમશર્પત્ર
નકલ (૭) નશમ / અટકમશ ફેરફશર કરશવેલ હોય તો સરકશરી ર્ેઝેટની નકલ / પરરર્ીત
મરહલશ ઉમેદવશરે

મેરેજ રજીસ્રે ર્ન નકલ (૮) ર્શરીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવશરે

સશ.વ.વવભશર્નશ તશ.૦૧/૧૨/૨૦૦૮નશ પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમુનશ મુજબનુ ં પ્રમશર્પત્ર
(૯) અન્ય લશગુ પર્તશ હોય તેવશ આધશર / પુરશવશ અચુક જોર્ીને અચુક જોર્ીને ઉમેદવશરે
પોતશની પશસે સશચવીને રશખવશનશ રહેર્ે અને આયોર્ દ્વશરશ મંર્શવવશમશ આવે ત્યશરે જ
અરજીપત્રક ચબર્શર્ો સરહત આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવશનશ રહેર્ે અથવશ
આયોર્ની કચેરીમશં રૂબરૂમશં આપી જવશનશ રહેર્ે.
(૧૬) દરે ક જાહેરશત મશટે ઉમેદવશરે એક જ અરજી કરવી. આમ છતશં, સંજોર્ોવર્શત, જો કોઇ
ઉમેદવશરે એકથી વધુ અરજી કરે લ હર્ે, તો છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સશથે વનયત
ફી ભરે લ હર્ે, તો તે મશન્ય ર્ર્શર્ે અને અર્શઉની અરજી રદ્દ ર્ર્વશમશં આવર્ે. અર્શઉની
અરજી સશથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સશમે ર્ર્વશમશં આવર્ે નહીં. જો ઉમેદવશરે
છે લ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સશથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આવશ ઉમેદવશરની વનયત
ફી સશથેની કન્ફમગ થયેલી છે લ્લી અરજી મશન્ય ર્ર્વશમશં આવર્ે. જો ઉમેદવશરે એકથી વધુ
અરજી સશથે ફી ભરે લ હર્ે, તો તે રીફંર્ કરવશમશં આવર્ે નહીં.
અરજી ફી :
(૧) સશમશન્ય કેટેર્રીનશ ઉમેદવશરે પોસ્ટ ઓફીસમશં રૂ. ૧૦૦/- આયોર્ની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ
ચશર્જ ભરવશનો રહેર્ે. અને ફી ભયશગ અંર્ેન ુ ં ચલર્ મેળવવશનુ ં રહેર્ે. અથવશ ઓન લશઈન ફી
ભરી e-receipt લઈ લેવશની રહેર્ે.
(૨) મ ૂળ ગુજરશતનશ અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરોએ અરજી ફી ભરવશની રહેતી નથી. ગુજરશત
બહશરનશ અનશમત વર્ગનશ ઉમેદવશરોએ અરજી ફી ભરવશની રહેર્ે.
(3)

અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો જો ચબન અનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરે તો પર્ તેઓએ
અરજી ફી ભરવશની રહેર્ે નહીં. તે વસવશયનશ ધોરર્ો ચબન અનશમત વર્ગનશ લશગુ પર્ર્ે.

(૪) ફી ભયશગ વર્રની અરજી રદ થવશને પશત્ર છે . ફી ભરે લ નહી હોય તેવશ ઉમેદવશરને કોઇ પર્
સંજોર્ોમશં પ્રશથવમક કસોટી/રૂબરૂ મુલશકશત પરીક્ષશમશં બેસવશ દે વશમશં આવર્ે નહી. આ ફી
ફક્ત પોસ્ટ ઓરફસ દ્વશરશઅથવશ ઓન લશઈન ફી જ સ્વીકશરવશમશં આવર્ે, રોકર્મશં, ર્ીમશન્ર્
ડ્રશફ્ટથી, ઇષ્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ગ ર કે પે ઓર્ગ રનશ સ્વરૂપમશં આ ફી સ્વીકશરવશમશં આવર્ે નહી.
જેની ઉમેદવશરોએ ખશસ નોંધ લેવી.
ઉમેદવશરોને ખશસ જર્શવવશનુ ં કે, અરજીપત્રક તથશ પ્રમશર્પત્રોની ચકશસર્ી દરવમયશન કોઇ
ઉમેદવશર, આ જગ્યશનશ ભરતી વનયમો તથશ જાહેરશતની જોર્વશઇઓ મુજબ લશયકશત ધરશવતશ
નથી તેમ મશલ ૂમ પર્ર્ે તો તેમની ઉમેદવશરી કોઇ પર્ તબક્કે રદ કરવશમશં આવર્ે.
નોંધ:- સરકશરી આયુવેદ કોલેજોમશં વવવવધ વવર્યનશ વ્યશખ્યશતશ આયુવેદ, વર્ગ-૨, ગુજરશત આયુવેદ
સેવશ ની જગ્યશનશ ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સશથે જોર્વશનશ આવશ્યક પ્રમશર્પત્રોની યશદી, વય
મયશગદશમશં છુટછશટ, અરજી કયશ સંજોર્ોમશં રદ થવશને પશત્ર છે તેની વવર્તો, પરરવર્ષ્ટ ‘ક’

/

પરરવર્ષ્ટ ‘૪’નો નમ ૂનો, સરકશરી કમગચશરીએ રજુ કરવશનશ નશ-વશંધશ પ્રમશર્પત્રનો નમ ૂનો, અર્ક્તતશ
પ્રમશર્પત્રનો નમુનો અને જાહેરશતની અન્ય વધુ વવર્તો આયોર્ની કચેરીનશ નોરટસબોર્ગ અને
આયોર્ની વેબસશઈટ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ઉપર જોવશ મળર્ે.

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION

On Line applications are invited for 78 posts of Lecturer, Class-II (Gujarat Ayurveda
Service) in various subjects in Govt. Ayurved Colleges, Advt. No. 50 / 2017-18 to Advt.
No. 64 / 2017-18 between date- 16 /10 /2017 13.00 to date-01/11 /2017 13.00 Candidates
are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission http://gpscojas.gujarat.gov.in

for all provisions of advertisement, General Instructions, application

form and age relaxation.

ADVT NO.

APPROXIMATE
DATE FOR P.T.

APPROXIMATE
MAONTH
RESULT.

OF

APPROXIMATE MAONTH
OF INTERVIEW

MARCH.-2018

APRIL-2018

28-01-18
(evening)

MARCH.-2018

APRIL-2018

64 / 2017-18

04-03-18

MAY-2018

JUNE-2018

53/2017-18

07-01-18

MARCH-2018

APRIL-2018

21-01-18

APRIL-2018

51 /2017-18
52 /2017-18

04-02-18
(morning)

APRIL-2018

MAY-2018

57/2017-18

04-02-18
(evening)

APRIL-2018

MAY-2018

58 /2017-18
60/2017-18
50 /2017-18
59/ 2017-18

28-01-18
(morning)

56/2017-18
/ 61-2017-18
54 /2017-18

MAY-2018

55/2017-18
62/2017-18

63/2017-18

-

ADVT
NO.

FACULTY

1

2

Total
Vacancy

Category wise vacancy

3

Out of total Post reserved for
Women

4

5

Unreserved

S.C.

S.T

S.E. Unreserved
B.C.

S.C.

S.T

S.E.
B.C

50

Samhinta
Sidhdhhant

07

05

00

01

01

02

00

00

00

51

Rachana Sharir

07

05

00

01

01

02

00

00

00

52

Kriya Sharir

07

05

00

01

01

02

00

00

00

53

Dravya Guna

04

03

00

00

01

01

00

00

00

54

Rasa Shashtr and
Bhaishajya
Kalpana

04

03

00

00

01

01

00

00

00

55

Rog Nidan and
Vikrit Vigyana

04

03

00

00

01

01

00

00

00

56

Swasthavritta

04

03

00

00

01

01

00

00

00

57

Agadatantra and
Vidhi Ayurved

04

03

00

00

01

01

00

00

00

58

Prasuti and
Striroga

05

04

00

00

01

01

00

00

00

59

Kumarbhritya

04

03

00

00

01

01

00

00

00

60

Kaya Chikitsa

06

05

00

00

01

01

00

00

00

61

Shalya Tantara

05

04

00

00

01

01

00

00

00

62

Shalakya Tantra

05

04

00

00

01

01

00

00

00

63

Panchkarm

05

04

00

00

01

01

00

00

00

64

Sanskrit

07

05

00

01

01

02

00

00

00

Note:(1) For Advt. 50/2017-18 to 63-2017-18 out of the above mentioned 71 posts, 02 posts
are reserved for Physically Disabled Candidates. Candidate having disability OL (one leg)
can apply for Advt.50 to 63 and Candidate having disability B.L.( Both Legs), O.A. (One
Arm), O.L. (One Leg), O.A.L.( One Arm and one Leg) B.L.V.( Blind or Low Vision) can apply

for Advt.64 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).
Education Qualification and Experience:Possess a Post-graduate degree in the relevant subject as shown in the Annexure-I
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 or declared to be deemed University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956; or posses an equivalent qualification recognized as such by the
Central Council Of Indian Medicine:
Provided that if the suitable candidate who possess the post - graduate degree
in the concerned subject is not available, a candidate who possesses a post - graduate
degree in allied subjects 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.
 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.9,300-34,800/- Grade Pay-5,400/ Age: Not more than 37 years. Age will be Considered as on last date of application.
Upper Age limit shall be relaxed as under:
1 S.E.B.C, S.T. Candidates of origin of Gujarat

05 Years (maximum up to 45 years)

2 Women Candidates belonging to Unreserved

05 Years (maximum up to 45 years)

3 Women Candidates belonging to S.E.B.C., and S.T. Category of 10 Years (maximum up to 45 years)
origin of Gujarat
4 Physically Disabled: : In the case of physically Disabled candidates who are O.L. (One Leg affected) or
B.L.( Both Legs), O.A. (One Arm), O.A.L. ( One Arm and one leg) and B.L.V.( Blind or Low
Vision) O.A. (One Arm affected) of 40% or above and up to 100% shall be considered as suitable for
applying in the advertisement, shall get 10 years relaxation in the age limit subject to his / her ability
for age relaxation according to Govt. Rules. No relaxation is available to the candidates possessing other
than the prescribed physical disabilities.
5 A candidate who is
(i) If experience is prescribed as one of the qualifications, the upper age limit
already in Gujarat Govt shall not apply.
service, either as a
(ii) If experience is not prescribed as one of the qualifications and a Govt.
permanent or a
servant appointed to a post requiring a Medical, Engineering, Veterinary or
temporary officiating
Agriculture degree or diploma and who applied for any such post, the upper
continuously for six
age limit shall not apply.
months and had not
crossed age limit
(iii) If experience is not prescribed as one of the qualifications in the
prescribed for the
advertisement, Govt. servants who are working on the post from which an
advertised post at the
employee can be promoted to the post so advertised, be entitled to
time of his first
relaxation of 5 years, or to the extent of equal number of years for which
appointment.
service has been put in by him, whichever is less.

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

ANNEXURE I

NO

SUBJECT

EDUCATION/QUALIFICATION

(i)

(ii)

(iii)

1

SAMHITA

M. D.
(SAMHITA)

2

RACHNA SHARIR

M. D.
(RACHNA SHARIR)

3

KRIYA SHARIR

M. D.
(KRIYA SHARIR)

4

DRAVYAGUN

M. D.
(DRAVYAGUN)

5

6

RASA SHASHTRA AND BHAISHAJYA
KALPANA
ROG NIDAN AND VIKRIT VIGYAN

M. D.
(RASA SHASHTRA AND BHAISHAJYA KALPANA)
M. D.
( ROG NIDAN AND VIKRIT VIGYAN)

7

SWASTHAVRITTA

M. D.
(SWASTHA VRITTA)

8

AGADTANTRA AND VIDHI AYURVED

M. D.
(AGADTANTRA AND VIDHI AYURVED)

9

PRASUTI AND STRIROGA

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

PANCHKARM

M. D.
( PANCHKARMA )

15

SANSKRIT

M. A.
( SANSKRiT )

ANNEXURE II
NO Speciality required.

Name of allied subject.

1

Swastha Vritta

Kayachikitsa

2

Agadtantra

Dravyaguna or Rasashastra

3

Rog Vigyana

Kayachikitsa

4

Rachana Sharir

Shalya

5

Kriya Sharir

Ayurveda Samhita evam Siddhant or Kayachikitsa

6

Shalakya

Shalya

7

Panchkarm

Kayachikitsa

8

Balroga

Prasuti evam striroga or Kayachikitsa

9

Kayachikitsa

Manasroga

10

Shalya

Nischetana evam Ksha-Kirana

11

Prasuti evam Strirog

Shalya Tantra

