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                                                                                                           આર-૨ શાખા  
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ હસ્તકની મેરિકલ કૉલેજો અને તેને સલંગ્ન સસં્થાઓ ખાતે 

વવવવધ વવષયોના સહ-પ્રાધ્યાપક, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૧ ની નીચે દશાગવેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો 
પસદં કરવા માટે Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અરજીઓ તારીખ:૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ 
કલાક થી તારીખ: ૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક સધુી મગંાવવામા ંઆવે છે. (જાહરેાત ક્રમાકં:૦૫/૨૦૨૦-૨૧ 
થી જાહરેાત ક્રમાકં:૧૧/૨૦૨૦-૨૧) આ જાહરેાતની અન્ય વવગતો આયોગના નોટીસ બોિગ https://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in અથવા આયોગની વેબ સાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા વવનતંી છે.  
 
[1] પ્રસ્તતુ જાહરેાતોની પ્રાથવમક કસોટી, પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામ અને રૂબરૂ મલુાકાતની સભંવવત 

તારીખ/માસ ની વવગત નીચે મજુબ છે. 

ક્રમ જાહરેાત ક્રમાકં 
વવવવધ વવષયોના સહ-પ્રાધ્યાપક  

વવષય  

પ્રાથવમક 

કસોટીની 

સચૂચત તારીખ 

પ્રાથવમક 

કસોટીના 

પરરણામનો 

સભંવવત માસ 

રૂબરૂ 

મલુાકાતનો 

સભંવવત માસ 

૧  ૦૫/૨૦૨૦-૨૧ ઓથોપેરિક્સના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ ૦૬.૦૬.૨૦૨૧ ઓગસ્ટ-૨૧ ઓક્ટોબર-૨૧ 

૨  ૦૬/૨૦૨૦-૨૧ પેરિયારિક્સના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ ૦૬.૦૬.૨૦૨૧ ઓગસ્ટ-૨૧ ઓક્ટોબર-૨૧ 

૩  ૦૭/૨૦૨૦-૨૧ જનરલ મેરિસીનના  સહપ્રાધ્યાપક, (ખાસ 
ભરતી) વગગ-૧ 

૦૬.૦૬.૨૦૨૧ ઓગસ્ટ-૨૧ ઓક્ટોબર-૨૧ 

૪  ૦૮/૨૦૨૦-૨૧ જનરલ મેરિસીનના  સહપ્રાધ્યાપક, (સામાન્ય) 
વગગ-૧ 

૧૩.૦૬.૨૦૨૧ ઓગસ્ટ-૨૧ ઓક્ટોબર-૨૧ 

૫  ૦૯/૨૦૨૦-૨૧ માઈક્રોબાયોલોજીના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ ૧૩.૦૬.૨૦૨૧ ઓગસ્ટ-૨૧ ઓક્ટોબર-૨૧ 

૬  ૧૦/૨૦૨૦-૨૧ આઈ.એચ.બી.ટી. (ઈમ્યનુોરહમેટોલોજી એન્િ 
બ્લિ િાન્સફ્યઝુન) ના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ 

૨૦.૦૬.૨૦૨૧ ઓગસ્ટ-૨૧ ઓક્ટોબર-૨૧ 

૭  ૧૧/૨૦૨૦-૨૧ કારિિયોલોજીના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ ૧૩.૦૬.૨૦૨૧ ઓગસ્ટ-૨૧ ઓક્ટોબર-૨૧ 

 

 

 

 

ગુજરાત જાહેર સવેા આયોગ 

સકેટર-૧૦/એ, “છ-૩” સકક લની નજીક, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
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ક્રમ જાહરેાત ક્રમાકં સહ-પ્રાધ્યાપક  

વવષયનુ ંનામ 

કુલ 
જગ્યા
ઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 

 

 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મરહલાઓ 
માટે અનામત જગ્યાઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬  

સામાન્ય EWS 
સા.શૈ. 

પ. વગગ 

અન.ુ 

જાવત 

અન.ુ     

જનજાવત 
સામાન્ય EWS 

સા.શૈ. 

પ. વગગ 

અન.ુ 

જાવત 

અન.ુ     

જનજાવત 

૧ ૦૫/૨૦૨૦-૨૧ 
ઓથોપેરિક્સના 
સહપ્રાધ્યાપક, 
વગગ-૧ 

૦૭ ૦૫ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ ૦૬/૨૦૨૦-૨૧ 
પેરિયારિક્સના 
સહપ્રાધ્યાપક, 
વગગ-૧ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૩ ૦૭/૨૦૨૦-૨૧ 

જનરલ 
મેરિસીનના  
સહપ્રાધ્યાપક, 
(ખાસ ભરતી) વગગ-
૧ 

૧૮ ૦૦ ૦૪ ૦૮ ૦૦ ૦૬ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૪ ૦૮/૨૦૨૦-૨૧ 

જનરલ 
મેરિસીનના  
સહપ્રાધ્યાપક, 
(સામાન્ય) વગગ-૧ 

૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫ ૦૯/૨૦૨૦-૨૧ 
માઈક્રોબાયોલોજી
ના સહપ્રાધ્યાપક, 
વગગ-૧ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬ ૧૦/૨૦૨૦-૨૧ 

આઈ.એચ.બી.ટી. 
(ઈમ્યનુોરહમેટોલોજી 
એન્િ બ્લિ 
િાન્સફ્યઝુન) ના 
સહપ્રાધ્યાપક, 
વગગ-૧ 

૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૭ ૧૧/૨૦૨૦-૨૧ 
કારિિયોલોજીના 
સહપ્રાધ્યાપક, 
વગગ-૧ 

૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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નોંધ : (૧)  ઉપર દશાગવેલ જાહરેાતોની જગ્યાઓ પૈકી એક પણ જગ્યા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો માટે 
અનામત નથી. પરંત,ુ આ જગ્યાઓ પૈકી નીચે દશાગવેલ જે તે જગ્યાઓની સામે દશાગવ્યા મજુબની શારીરરક 
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા પાત્ર છે. 

ક્રમ જાહરેાત ક્રમાકં સહ-પ્રાધ્યાપક: વવષય શારીરરક અશક્તતા 
૧ ૦૫/૨૦૨૦-૨૧ ઓથોપેરિક્સના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ OL 

૨ ૦૬/૨૦૨૦-૨૧ પેરિયારિક્સના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ OL 

૩ ૦૭/૨૦૨૦-૨૧ જનરલ મેરિસીનના સહપ્રાધ્યાપક, (ખાસ ભરતી) વગગ-૧ OL 

૪ ૦૮/૨૦૨૦-૨૧ જનરલ મેરિસીનના સહપ્રાધ્યાપક, (સામાન્ય) વગગ-૧ OL 

૫ ૦૯/૨૦૨૦-૨૧ માઈક્રોબાયોલોજીના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ BLA,OL,OA,OAL 

૬ 
૧૦/૨૦૨૦-૨૧ આઈ.એચ.બી.ટી. (ઈમ્યનુોરહમેટોલોજી એન્િ બ્લિ 

િાન્સફ્યઝુન) ના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ 
OL 

૭ ૧૧/૨૦૨૦-૨૧ કારિિયોલોજીના સહપ્રાધ્યાપક, વગગ-૧ OL 

 
BLA= Both legs and Both arms affected, 

OL= One leg affected (right or left, 

OA = One arm affected 

OAL = One arm and One leg. 
 

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને ચબનઅનામત 
ઉમેદવારો માટેના ંધોરણો લાગુ ંપિશે. 
(૩) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય (જો મરહલા માટે જગ્યા 
અનામત હોય તો) તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદવારોને ફ્ાળવી શકાશે. 
(૪) ચબન અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા આવથિક 
રીતે નબળા વગો, સા.શૈ.પ.વગગ., અનસુચુચત જાવત અને અન.ુ જનજાવતની કુલ અનામત જગ્યાઓ અને તે પૈકી 
મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ પર પસદંગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મરહલા 
ઉમેદવારોએ પસદંગીની પ્રરક્રયા દરવમયાન પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ અને આયોગે સબંવંધત સેવાની કાયગક્ષમતા જાળવી 
રાખવા વનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામા ંઆવશે.  
(૫) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ સ્પષ્ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઇન અરજી કરવી, ઓનલાઇન 
અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમા ંભયાગ બાદ, તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી 
કન્ફ્મગ કરવાની રહશેે. 
(૬) કન્ફ્મગ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમા ં ઉમેદવારે આપેલ મારહતીમા ં ક્ષવત કે ચકૂ બાબતે સધુારો  
કરવાની રજૂઆત / વવનતંી ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 
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(૭) એક કરતા વધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાગના રકસ્સામા ં છેલ્લે કન્ફ્મગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામા ં
આવશે. ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફ્મગ થયેલ ફ્ી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક માન્ય રાખવામા ંઆવશે.  
(૮) ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામા ંરજૂ કરવાના થતા ંપ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહશેે.  
(૯) ઓનલાઈન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક  ચબિાણ સરહત આયોગની કચેરીમા ંહાલ પરૂતા મોકલવા 
નહીં. આયોગ દ્વારા જ્યારે મગંાવવામા ંઆવે ત્યારે જ મોકલી આપવા.  
(૧૦)    આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ (EWS) રાજ્ય સરકારના સામાજીક ન્યાય અને અવધકારરતા  
વવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાકં : ઇિબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા.૧૩-૯-૨૦૧૯ના ઠરાવ 
ક્રમાકં : ઇિબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ પૈકી લાગ ુપિતા ઠરાવથી વનયત થયેલ નમનૂા (અંગે્રજીમા ંAnnexure 
KH અથવા ગજુરાતીમા ં પરરવશષ્ટ–ગ) મા ં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાગત તેઓ EWS Category હઠેળ 
અનામતના લાભ માટેની પાત્રતા ધરાવે છે તે મતલબનુ ંપ્રમાણપત્ર) ના નબંર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી 
કરતી વખતે દશાગવવાના રહશેે. EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્રની સમયની અવવધની માન્યતા આ ઠરાવોની જોગવાઇ 
મજુબ અથવા રાજ્ય સરકારની આ બાબતે અમલમા ંહોઇ તેવી સચુનાઓ મજુબ રહશેે. 
 
શૈક્ષચણક લાયકાત:  

POSSESS 
 

academic qualifications as specified in the Annexures (below) against each subject 

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 as a University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification recognised by the Medical 

Council of India; and 

 

અનભુવ : 

For Broad Speicalities Subjects: 

Have at least four years teaching experience as Assistant Professor, Class-I in the 

concerned subject as specified in Annexure-I (below) in a permitted/approved/recognised 

medical college/institutions with two research publications in Indexed Journals as first 
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author or as corresponding author along with five years of experience after Post 

Graduation. Or; 

 

For Super Speciality Subjects: 

Have at least two years experience as Assistant Professor, Class I in the concerned 

subject as specified in Annexure-II in a permitted /approved/recognised medical college / 

institutions with two research publications in indexed journals as first Author or as 

corresponding author along with two years Post Super Speciality experience. 

Annexure –I 

BROAD SPECIALITIES SUBJECTS 

Sr. 

No. 
SUBJECT QUALIFICATION 

(1) (2) (3) 

1 ORTHOPAEDICS 
M.S. (Orthopaedics)/ 

DNB (Orthopaedics) 

2 PAEDIATRICS 
M.D.( Paediatrics)/ 

DNB (Paediatrics) 

3 GENERAL MEDICINE 

M.D.(Medicine)/ 

M.D.(General Medicine)/ 

DNB (General Medicine) 

4 
MICROBIOLOGY 

 

M.D. (Bacteriology)/ 

M.D.(Microbiology)/ 

M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with Ph.D.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Bacteriology) with Ph.D.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Bacteriology) with D.Sc.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with Ph.D. (Medical Microbiology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with D.Sc.(Medical Microbiology)/ 

DNB (Microbiology) 

5 

IMMUNO 

HAEMATOLOGY AND 

BLOOD TRANSFUSION. 

 

D.M. (Immunology)/ 

M.D. (Immuno-Haematology & Blood Transfusion/ 

M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two years 

teaching experience or special training in the department of Immuno-

Haematology & Blood Transfusion/ 

DNB (Immuno-Haematology & Blood Transfusion)/ 

DNB (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two years 

teaching experience or special training in the department of Immuno-

Haematology & Blood Transfusion. 
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Annexure –II 

SUPER SPECIALITY SUBJECTS 
Sr. 

No. 
SUBJECT QUALIFICATION 

(1) (2) (3) 

1 
CARDIOLOGY 

 

D.M.(Cardiology)/ 

DNB (Cardiology) 

 
(3) ‘ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭’મા ં દશાગવેલ કોમ્પ્યટુર એપ્લીકેશનનુ ં
પાયાનુ ંજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈશે. 
(4)  ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બનેંનુ ંપરૂત ુજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(5)  પગાર: પે બેન્િ રૂ. ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦/- (પીબી-૪), ગે્રિ પે: રૂ.૯,૦૦૦/-  

(6)  ઉંમર: ૪૩ વષગથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ં
આવશે. (ઓન લાઈન અરજી) 
(7)  ઉંમરમા ંછૂટછાટ: 

૧ 

મળૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત 
જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગગના અને આવથિક રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારો 
(જો જાહરેાતમા ં સબંવંધત કેટેગરીની અનામત 
જગ્યાઓ દશાગવેલ હોય, તો) 

પાચં વષગ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગની મયાગદામા)ં 

૨ 

મળૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત 
જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગગના અને આવથિક રીતે નબળા વગગના મરહલા 
ઉમેદવારો 

દસ વષગ (આ છૂટછાટમા ંમરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે પાચં 
વષગની છે, તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે, વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગની 
મયાગદામા ંછૂટછાટ મળશે.) 

૩ ચબન અનામત (સામાન્ય) મરહલા ઉમેદવારો પાચં વષગ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગની મયાગદામા)ં 

૪  
માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સરહત 
ઉમેદવારો 

સરંક્ષણ સેવામા ંબજાવેલ સેવા ઉપરાંત બીજા ત્રણ વષગ  

૫ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો દસ વષગ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગની મયાગદામા)ં 
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નોંધ: 
(૧) The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself 

registered in a State Medical Council/Dental Register or Indian Medical Council/Dental 

Register under the Indian Medical Council Act, 1956/ Dental Council Act,1948 at the 

time of making application for direct selection, if he is not so registered. 

(૨)  પ્રાથવમક કસોટીની પરીક્ષા પધ્ધવત: સબંવંધત વવષયનુ ં ૨૦૦ ગણુનુ ં પ્રશ્નપત્ર રહશેે. જેનો સમયગાળો ૧૮૦ 
વમવનટનો રહશેે. પ્રાથવમક કસોટીમા ંઉમેદવાર ૨૫% થી ઓછા ગણુ મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 
ગણવામા ંઆવશે નહીં, જેમા ંઅનસુચૂચત જાવત અને અનસુચૂચત જનજાવત વગગના ઉમેદવાર ૨૦% થી ઓછા ગણુ 
મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ંઆવશે નહીં. 
(૩)  રૂબરૂ મલુાકાતમા ં આયોગની સચૂનાઓ / ધોરણો મજુબ જાહરેાતમા ં દશાગવેલ કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાની 
સખં્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મજુબ અનસુરવાનુ ંરહશેે.  
   કુલ જગ્યાઓ                      કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર  

                                                    ઉમેદવારોની સખં્યા                                                                 

       ૦૧              ૦૬ 

       ૦૨                       ૦૮ 

       ૦૩                           ૧૦ 

   ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                  કુલ જગ્યાઓની સખં્યાથી ૦૩ ગણા 

(૪) જો યવુનવસીટીએ માકગશીટમા ં ટકાવારી દશાગવેલ ન હોય તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની ફ્ોમ્યુગલા/ 

આધાર અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહશેે.  

૬ 

ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગજુરાત મલુ્કી સેવા 
અને વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, 
૧૯૬૭ ની જોગવાએ મજુબ ગજુરાત સરકારની 
નોકરીમા ં કાયમી ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે 
સળંગ છ માસથી કામગીરી બજાવતા હોય અને 
તેઓની પ્રથમ વનમણકૂ જાહરેાતમાનંી જગ્યામાં 
દશાગવેલ વય મયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેવા 
કમગચારીઓ 

(૧) જાહરેાતમા ં લાયકાત તરીકે અનભુવ માગેંલ હોય તો 
ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપિશે નરહ. 
(૨) જાહરેાતમાં અનભુવને લાયકાત તરીકે માગેંલ ન હોય 
પરંત ુઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવષયક, પશ ુચચરકત્સાની પદવી 
કે રિપ્લોમા ની જગ્યા પર વનમણકૂ પામેલ કમગચારીને 
જાહરેાતમાનંી આવી લાયકાત વાળી જગ્યા (Any Such Post) 

માટે ઉપલી વય મયાગદા લાગ ુપિશે નહીં. 
(૩) જાહરેાતમા ં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત 
તરીકે માગેંલ ન  હોય ત્યારે જે સવંગગમાથંી બઢતી 
મળવાપાત્ર હોય તેમા ં ફ્રજ બજાવતા કમગચારીને,  તેઓએ 
બજાવેલ સેવાના સમય અથવા તો વધમુા ંવધ ુપાચં વષગની 
છૂટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછં હોય તે મળશે. 
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(૫) જો ઉમેદવાર વવદેશની યવુનવસીટીની પદવી/અનભુવ મેળવેલ હશે તો તેવી પદવી/અનભુવની ભારતમા ં

માન્યતા / સમકક્ષતા ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે. 

(૬) આ જાહરેાતો અન્ વયે ભરતી પ્રરક્રયાના દરેક તબ્ે ઉમેદવારે હાજર રહુેં ુ ં પિશે, અન્યથા તેઓની 

ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવશે. 

(૭)    અરજી ફ્ી: સામાન્ય કેટેગરીના (ચબન અનામત) ઉમેદવારે ભરવાની ફ્ી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ. મળૂ 

ગજુરાતના અનામત કક્ષાના, આવથિક રીતે નબળા વગો, માજી સૈવનકો તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા 

ઉમેદવારોએ ફ્ી ભરવાની નથી. ગજુરાત રાજય વસવાયના અનામત વગગના ઉમેદવારોએ વનયત ફ્ી ભરવાની રહશેે.   

 

                                                        

   (મહશે પ્રજાપવત) 
                                                                       સયંકુત સચચવ                                                                                   
                                                                ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
 

નોંધ: 
(1) ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉપર જોઈ શકાશે. 
(2) વનું વૃિ, રાજીનામા તેમ જ બઢતી અથવા અન્ય કારણોસર સદરહ ુજાહરેાતોમા ંદશાગવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ં
વધઘટ થઇ શકે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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R-2 Branch 

Online applications are invited for the Post of Associate Professor, General State Service, 

Class-I for various subjects (Advt. No.: 05/2020-21 to Advt. No.:11/2020-21)  in 

Government Medical Colleges, attached Medical hospitals and institutions under Health 

& Family Welfare Department between date: 10/11/2020, 13:00 to date: 01/12/2020 

13:00. Candidates are instructed to visit Notice Board https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in or the 

Website of Commission or https://gpsc.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, 

General Instructions, application form and age relaxation.  

 

[1]    Tentative date/month of Preliminary test, Result of Preliminary test and interview 

are as below: 

 

 

 

.. 

 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

GANDHINAGAR.  

Sr. 

No. 

Advt. No. Associate Professor - Subject Tentative 

Date of 

Preliminary 

Test 

Tentative 

Month of 

Preliminary 

Test’s result 

Tentative 

Month of 

interview 

1 05 /2020-21 
ORTHOPAEDICS 06.06.2021 August-2021 October-2021 

2  06/2020-21 PAEDIATRICS 06.06.2021 August-2021 October-2021 

3  07/2020-21 
GENERAL MEDICINE 

(SPECIAL RECRUITMENT) 
06.06.2021 August-2021 October-2021 

4  08/2020-21 
GENERAL MEDICINE  

(GENERAL RECRUITMENT) 
13.06.2021 August-2021 October-2021 

5  09/2020-21 MICROBIOLOGY 13.06.2021 August-2021 October-2021 

6  10/2020-21 
IMMUNO 

HAEMATOLOGY AND 

BLOOD TRANSFUSION 

20.06.2021 August-2021 October-2021 

7  11/2020-21 CARDIOLOGY 13.06.2021 August-2021 October-2021 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
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Note:  

(1) Out of above mentioned posts, not a single post is reserved for Physically Disabled Candidates. 

The candidates possessing disability as shown below can apply for the post as shown against it. 

The candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible to apply.       

Sr. 

No. 

Advt. No. Associate Professor - Subject Name  Physical 

Disability  
1   05/2020-21 ORTHOPAEDICS OL 

2   06/2020-21 PAEDIATRICS OL 

3   07/2020-21 GENERAL MEDICINE (SPECIAL RECRUITMENT) OL 

4  08/2020-21 GENERAL MEDICINE  (GENERAL RECRUITMENT) OL 

5  09/2020-21 MICROBIOLOGY BLA,OL,OA,OAL 

6   10/2020-21 IMMUNO HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION OL 

7   11/2020-21 CARDIOLOGY OL 

BLA = Both legs and Both arms affected, 

OL = One leg affected (right or left), 

OA = One arm affected, 

OAL = One arm and One leg. 

Sr.

No. 
Advt. No. 

Name of the Post 

(Associate Professor, 

General State Service, 

class-I, Subjects)  

T
o

ta
l 

V
a

ca
n

cy
 

Category wise vacancy 
Out of total Post reserved for  

Women 

1 2 3 

(Subjects) 

4 5 6 
General EWS S.E.B.C S.C S.T General EWS S.E.B.C S.C S.T 

1  05/2020-21 
ORTHOPAEDICS 07 05 02 00 00 00 01 00 00 00 00 

2 06/2020-21 
PAEDIATRICS 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

3  07/2020-21 GENERAL 

MEDICINE 

(SPECIAL 

RECRUITMENT) 

 

18 00 04 08 00 06 00 01 02 00 01 

4  08/2020-21 GENERAL 

MEDICINE  

(GENERAL 

RECRUITMENT) 

03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

5  09/2020-21 MICROBIOLOGY 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

6  

 10/2020-21 

IMMUNO 

HAEMATOLOGY 

AND 

BLOOD 

TRANSFUSION. 

 

05 04 00 01 00 00 01 00 00 00 00 

7  11/2020-21 
CARDIOLOGY 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
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(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 woman 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) Selection to the posts of unreserved category and posts reserved for Economically 

Weaker Section, SEBC category, SC category, ST category including the post reserved for 

woman candidates of respective category shall be made on the basis of marks obtained in 

selection process by the candidates of respective categories 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 Number 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 submission 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.  

(9) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the commission 

as of now. The physical copy of the application may be sent as and when asked by the 

commission. 

(10)  Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS category shall be in the 

format as prescribed by Social Justice and Empowerment Department, Government of 

Gujarat's Resolution No:EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019 and G.R. 



 

 

12 

 

No:EWS/122019/45903/A, Date:13/09/2019 whichever may be concerned. (Annexure-“kh” 

in English or Annexure- “G” in Gujarati). The candidates shall mention the number and date 

of EWS certificate while applying online. The validity of the time period of the EWS 

eligibility certificate will be in accordance with the provision of these resolutions or the 

relevant instructions of the state government in force. 

 

[2] Educational Qualification:    
   POSSESS;  

academic qualifications as specified in the Annexures (below) against each  

subject 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 recognised as such or 

declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants 

Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification recognised by the Medical 

Council of India; and 

 

EXPERIENCE 

For Broad Specialties Subjects: 

Have at least four years teaching experience as Assistant Professor, Class-I in the 

concerned subject as specified in Annexure-I (below) in a permitted/approved/recognised 

medical college/institutions with two research publications in Indexed Journals as first 

author or as corresponding author along with five years of experience after Post 

Graduation. Or; 

 

For Super Specialty Subjects: 

Have at least two years experience as Assistant Professor, Class I in the concerned 

subject as specified in Annexure-II in a permitted /approved/recognised medical college / 
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institutions with two research publications in indexed journals as first Author or as 

corresponding author along with two years Post Super Speciality experience.  

Annexure –I 

BROAD SPECIALITIES SUBJECTS 

Sr. 

No. 
SUBJECT QUALIFICATION 

(1) (2) (3) 

1 ORTHOPAEDICS 
M.S. (Orthopaedics)/ 

DNB (Orthopaedics) 

2 PAEDIATRICS 
M. D.( Paediatrics)/ 

DNB (Paediatrics) 

3 
GENERAL MEDICINE 

 

M.D.(Medicine)/ 

M.D.(General Medicine)/ 

DNB (General Medicine) 

 

4 
MICROBIOLOGY. 

 

M.D. (Bacteriology)/ 

M.D.(Microbiology)/ 

M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with Ph.D.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Bacteriology) with Ph.D.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Bacteriology) with D.Sc.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with Ph.D. (Medical Microbiology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with D.Sc.(Medical Microbiology)/ 

DNB (Microbiology) 

5 

IMMUNO 

HAEMATOLOGY AND 

BLOOD TRANSFUSION. 

 

D.M. (Immunology)/ 

M.D. (Immuno-Haematology & Blood Transfusion/ 

M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two years 

teaching experience or special training in the department of Immuno-

Haematology & Blood Transfusion/ 

DNB (Immuno-Haematology & Blood Transfusion)/ 

DNB (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two years 

teaching experience or special training in the department of Immuno-

Haematology & Blood Transfusion. 

 

Annexure –II 

SUPER SPECIALITY SUBJECTS 

Sr. 

No. 
SUBJECT QUALIFICATION 

(1) (2) (3) 

1 
CARDIOLOGY. 

 

D.M.(Cardiology)/ 

DNB (Cardiology) 
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[3] The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and  

[4] Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both. 

[5] Pay Scale: Rs.37,400-67,000/- (PB-4) Grade Pay:  Rs.9,000/- 

[6] Age: Not more than 43 years. Age will be Considered as on last date of online 

application. 

[7]      Age Relaxation: as below 

1 

Candidate belonging SC/ST/SEBC/EWS 

category of Gujarat Origin (if there is a 

post(s) shown in the concerned reserved 

category) 

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

2 
Women Candidate belonging 
SC/ST/SEBC/EWS category of Gujarat 

Origin 

10 Years (Which Includes the relaxation 
of 5 years applicable to woman)  
(Maximum Upto 45 Years) 

3 
Women Candidate of Unreserved 
Category (General Category) 

5 years (Maximum Upto 45 Years) 

4 
Ex. Serviceman Including E.C.O. / 
S.S.C.O.  

Length of Military Service plus three 
years 

5  Physically Disabled 10 Years (Maximum Up to 45 Years) 
6 As per Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) 
Rules 1967 and amendment from time to 
time, A candidate who is already in 
Gujarat Govt. service, either as a 
permanent or a temporary officiating 
continuously for six months and had not 
crossed age limit prescribed for the 
Advertised post at the time of his first 
appointment. 

(1) If experience is prescribed as one of 
the qualifications, the upper age limit 
shall not apply.  
(2) If experience is not prescribed as one 
of the qualifications and Govt. servant 
appointed to a post requiring a Medical, 
Engineering, Veterinary or, Agriculture 
degree or diploma and who applied for 
any such post, the upper age limit shall 
not apply. 
(3) If experience is not prescribed as one 
of the qualifications in the advertisement, 
Govt. servants who are working on the 
post from which an employee can be 
promoted to the post so advertised, be 
entitled to relaxation of 5 years, or to the 
extent of equal number of years for which 
service has been put in by him, whichever 
is less. 
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Note: 

(1)   The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself 

registered in a State Medical Council/Dental Register or Indian Medical Council/Dental 

Register under the Indian Medical Council Act, 1956/ Dental Council Act, 1948 at the 

time of making application for direct selection, if he is not so registered. 

(2)   Preliminary Exam Pattern: A paper of concerned subject of 200 marks. Duration: 

180 minutes. As per the Instruction/Provision of the Commission, the candidates who 

possess less than 25% marks in Preliminary Test shall not be eligible for Interview; of 

which, the candidates of SC & ST categories who possess less than 20% marks in 

Preliminary Test shall not be eligible for Interview. 

(3) As per the Instruction/Provision of the commission, number of 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 

(4) The candidates should produce formula / method of calculation of percentage where   

percentage of marks is not given by the University.       

(5) The candidates having qualification/experience from foreign University should 

produce necessary documents / proof regarding the recognition/equivalency of their 

degree.     

(6) Candidates shall require to remain present at each stage of Recruitment process, 

otherwise his/her candidature shall be cancelled. 

 

(7) Application Fees:- Candidates of General (Unreserved) category have to pay Rs. 

100/- + applicable postal charges as Application Fees, while Candidates belonging to 

reserved categories and Economically Weaker Section of Unreserved category of Gujarat 
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state, Ex-serviceman and category who is physically disabled have not to pay application 

fees. While candidates of reserved category of other states have to pay application fee. 

 

 

(Mahesh Prajapati) 

JOINT SECRETARY 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

Note: 

(1) Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to apply 

online.  

 

(2) Number of posts for the above mentioned advertisements may change (increase or 

decrease) subject to Retirement, Resignation or Promotion or any other reasons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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 ૧  નાગરરકત્વ:-  
 ઉમેદવાર, 
 (ક) ભારતનો નાગરરક અથવા 
 (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
 (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 

 (ઘ) વતબેટનો વનવાગવસત જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ં ભારતમા ં
આવેલા             હોવા જોઇએ,અથવા  

 (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂગ પારકસ્તાન        
(બાગં્લાદેશ), બમાગ (મ્યાનમાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, યગુાન્િા જેવા પવૂગ આરિકાના દેશો, સયંકુ્ત પ્રજાસિાક ટાઝંાનીયા, 
ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્થળાતંર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ પરંત ુ પેટાક્રમાકં 
(ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) માં આવતા ઉમેદવારોના રકસ્સામાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોું ુ ંજોઇએ. 

 
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામા ં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુ ંઅરજીપત્રક આયોગ વવચારણામા ં

લેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 

 
 ૨  અરજીપત્રક:- 

(૧) જો એક કરતા ંવધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહશેે 
       અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફ્ી ભરવાની રહશેે. 

(૨) ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફ્સમા ં ફ્ી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીસ તથા    
ઓન લાઇન ફ્ી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સવવિસ ચાજીસ ફ્ી ભરવાની રહશેે. અનામત વગગના ઉમેદવારો ( આવથિક રીતે 
નબળા વગો, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ, અનસુચૂચત જાવત અને અનસુચૂચત જનજાવત) તથા 
શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો અને માજી સૈવનકોને ફ્ી ભરવામાથંી મકુ્ક્ત આપવામા આવેલ છે. જેથી    તેમણે 
કોઇ ફ્ી ભરવાની રહતેી નથી.     

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફ્ી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમા ં અનામત જગ્યાઓ દશાગવેલ ન હોય ત્યા ં આવા ઉમેદવારો 

ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પસદંગી માટે ચબનઅનામતના ધોરણો લાગ ુપિશે. 
(૪) જાહરેાતમા ંમરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાં મરહલા ઉમેદવારો અરજી   

કરી શકે છે. 
(૫) જાહરેાતમા ં જે તે કેટેગરીમા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે 

મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફ્ક્ત પરુુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે 
તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટે વવચારણા થઇ શકે છે, 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ 
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પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર 
માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી શકે છે.) 

(૬) જાહરેાતમા ંમાત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમા ંપરુુષ ઉમેદવાર અરજી 
કરી  શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસદંગી માટે પરુુષ ઉમેદવારોની 
વવચારણા થઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા 
ઉમેદવારો પરેુપરુા પસદંગી પામે/જેટલી સખં્યામાં પસદંગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ વવચારણામા ં લેવાના થશે 
અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસદં ન થાય કે ઓછા મરહલા ઉમેદવાર પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાણમા ં પરુુષ 
ઉમેદવારોને ધ્યાનમા ં લેવામા ંઆવશે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા 
ઉમેદવાર પસદં થાય છે તો  ૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો પસદંગી પામી  શકે છે.) 

(૭) પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામના આધારે જે ઉમેદવારો અરજી ચકાસણીને પાત્ર થતા હોય, તેમણે આયોગ જણાવે 
ત્યારે જરૂરી પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર 
ઓન લાઇન અપલોિ કરવાના રહશેે.  

 

 ૩    જન્મ તારીખ:- 
(૧)  આયોગ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોિગ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ 

માન્ય રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાણપત્રમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ંઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ 
આપેલ વય અને અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાચણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાં અવધકતૃ 
અવધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોું ુ ંજોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ 
છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............... છે. 
જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાં દશાગવેલ જન્મતારીખ કરતાં જુદી છે તથા માનવાને 
પરુત ુ ં કારણ છે. ઉમેદવારે રજૂ કરેલ વય અને અવધવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસવનયતા (credibility) ના 
આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો વનણગય આયોગ દ્વારા લેવામા ંઆવશે. 

(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંદશાગવેલ જન્મ તારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફે્રફ્ાર થઈ શકશે નહી. 

 ૪    વયમયાગદા :- 
(૧) ઉંમર જાહરેાતમા ંદશાગવેલ અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) જાહરેાતમાં દશાગવેલ  ઉપલી વયમયાગદામાં નીચે મજુબની છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧ મળુ ગજુરાતના  અનસુચુચત જાવત, અનસુચુચત 
જનજાવત,   સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગગના અને  આવથિક રીતે નબળા વગગના 
ઉમેદવારો 

પાચં વષગ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગની મયાગદામા)ં 
 
 

૨ મળુ ગજુરાતના  અનસુચુચત જાવત, અનસુચુચત 
જનજાવત,   સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગગ અને  આવથિક રીતે નબળા વગગના મરહલા 
ઉમેદવારો 

દસ વષગ (આ છૂટછાટમા ં મરહલા માટેની છૂટછાટ કે જે 
પાચં વષગની છે, તેનો સમાવેશ થઇ જાય છે, વધમુા ંવધ ુ
૪૫ વષગની મયાગદામા ંછૂટછાટ મળશે.) 

૩ ચબન અનામત (સામાન્ય) મરહલા ઉમેદવારો પાચં વષગ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગની મયાગદામા)ં 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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 ૫      શૈક્ષચણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમા ં દશાગવેલ શૈક્ષચણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 

(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાત માન્ય યવુનવવસિટી/સસં્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યવુનવવસિટી/સસં્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમાણપત્રોની 

સ્વય ંપ્રમાચણત નકલ રજૂ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે 
નહી. 

(૪) શૈક્ષચણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હ્ દાવો સ્વીકારવામાં આવશે નહી. 
(૫) જો જગ્યાના ભરતી વનયમોમા ંદશાગવેલ શૈક્ષચણક લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત માન્ય ગણાશે તેવી જોગવાઇ હોય  

તો, જાહરેાતમા ંદશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ્ દાવો હોય તો આવા  
ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વવગતો આપવાની રહશેે. 

 
 
 ૬  અનભુવ:- 

(૧) માગેંલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે.  
(૨) (અ)જાહરેાતમા ંઅન્યથા જોગવાઇ કરવામા ંન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામા ંઆવે તે તારીખથી,    
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમાં અનભુવ ગણવામા ંઆવશે. 

૪ માજી સૈવનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સરહત 
ઉમેદવારો 

સરંક્ષણ સેવામા ંબજાવેલ સેવા ઉપરાંત બીજા ત્રણ વષગ  

૫ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો  દસ વષગ (વધમુાં વધ ુ૪૫ વષગની મયાગદામા)ં  

૬ ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગજુરાત મલુ્કી 
સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) 
વનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ મજુબ ગજુરાત 
સરકારની નોકરીમા ંકાયમી ધોરણે અથવા હંગામી 
ધોરણે સળંગ છ માસથી કામગીરી બજાવતા હોય 
અને તેઓની પ્રથમ વનમણકૂ જાહરેાતમાંની 
જગ્યામાં દશાગવેલ વય મયાગદાની અંદર થયેલ હોય 
તેવા કમગચારીઓ   

(૧) જાહરેાતમાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માંગેલ હોય તો 
ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપિશે નરહ . 
(૨) જાહરેાતમા ં અનભુવને લાયકાત તરીકે માગેંલ ન 
હોય પરંત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવષયક, પશ ુ
ચચરકત્સાની પદવી કે રિપ્લોમા ની જગ્યા પર વનમણકૂ 
પામેલ કમગચારીને જાહરેાતમાંની આવી લાયકાત વાળી 
જગ્યા (Any Such Post) માટે ઉપલી વય મયાગદા લાગ ુ
પિશે નહીં.  
(૩) જાહરેાતમાં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક 
લાયકાત તરીકે માંગેલ ન  હોય ત્યારે જે સવંગગમાથંી 
બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ંફ્રજ બજાવતા કમગચારીને,  
તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા તો વધમુા ંવધ ુ
પાચં વષગની છટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછં હોય તે મળશે. 
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(૩) ઉમેદવારે અરજીમા ંજે અનભુવ દશાગવેલ હોય તેના સમથગનમા ંઅનભુવનો સમયગાળો (રદવસ, માસ, વષગ), મળૂ 
પગાર અને કુલ પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફ્રજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની વવગતો સાથેનુ ં સ્વયસં્પષ્ટ 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં રહશેે. આું ુ ંપ્રમાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેિ પર સક્ષમ સિાવધકારીની સહી અને તારીખ 
સાથેનુ ં રજૂ કરવાનુ ં રહશેે. ઉમેદવારે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય 
ગણવામા ંઆવશે નરહ.  

(૪) ઉમેદવારે રજૂ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રોમા ંપાછળથી કોઇ ફે્રફ્ાર કરવાની વવનતંી માન્ય રાખવામાં આવશે 
નહીં.જો ઉમેદવારો દ્રારા સપંણૂગ વવગતો સાથેના અનભુવનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામા ંઆવશે નરહ, તો  ઉપલબ્ધ 
પ્રમાણપત્ર / વવગતોના  આધારે આયોગ વનણગય કરશે. જે ઉમેદવારોને બધંનકતાગ રહશેે.  

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમવંત્રત ફ્ૅકલ્ટી, ઇન્ ચાર્જ (મળૂ હોદ્દા 
વસવાયની વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગણતરીમા ં
લેવામા ં આવશે નહીં. ઉપરાતં અભ્યાસકાળ દરવમયાન મેળવેલ અનભુવ (ઉ.દા. Ph.D. દરવમયાન મેળવેલ 
સશંોધનનો અનભુવ, Ph.D. માટેના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તરીકે કરેલી કામગીરી) 
માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહી.  

 

 ૭  અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ અને આવથિક રીતે નબળા  વગગ :- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ અને આવથિક 

રીતે નબળા વગગ ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ અને આવથિક રીતે નબળા વગગ  

પૈકી ઉમેદવાર જે વગગના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રકના સબંવંધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી અનામત વગગના 

ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હ્ દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 
(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમા ં સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમનુામાં 

આપવામા ંઆવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક સાથે જાવત 
પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને 
પાત્ર બનશે. 

(૫) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગગમાં” 
નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 

(૬)(અ) સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંસામાજજક 
ન્યાય અને અવધકારરતા વવભાગનુ ંતારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરવશષ્ટ-ક’ 
મજુબનુ ંઅથવા નવા વનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરવશષ્ટ-૪’ મજુબનુ ંપ્રમાણપત્ર  રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 

(૬)(બ) સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકં 
સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ‘ઉન્નત વગગમા ં સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહિમ અવવધ 
(Validity) ઈસ્ય ુ થયા-વષગ સરહત ત્રણ નાણાકીય વષગની રહશેે પરંત ુઆું ુ ં પ્રમાણપત્ર સબંવંધત જાહરેાત માટે 
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમાં ઈસ્ય ુકરાયેલ હોું ુ ંજોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા 
દરવમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ માન્ય રાખવામાં આવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામાં આવશે નરહ. આ બાબતે 
રાજ્ય સરકાની અમલમા ંહોઇ તે સચુનાઓ ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 
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(૬)(ક) પરરચણત મરહલા ઉમેદવારોએ આું  ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સદંભગમા ંરજૂ કરવાનુ ંરહશેે. જો 
આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સદંભગમા ંરજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવામા ંઆવશે. 

(૬)(િ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગગમા ંસમાવેશ નરહ થવા અંગેનુ ંપ્રમાણપત્ર’ ની વવગતો 
જણાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોિવાની રહશેે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાં કોઈ ભલૂ હોવાને કારણે 
ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુ ંનું ુ ંપ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગગના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમા ંજણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે.  

  (૬)(ઇ) ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદંિો ધ્યાને લેવાય છે. 
પ્રમાણપત્રની અવવધ હવે ત્રણ વષગની છે. પરંત ુઉક્ત માપદંિો પૈકી કોઈપણ માપદંિમાં આ અવવધ દરમ્યાન 
ફે્રફ્ાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત સબંવંધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-વપતા/વાલીએ સ્વય ં સબંવંધત 
સિાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમા ં કોઈ ફે્રફ્ાર કરવામા ં આવે તો ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગને 
કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહરેાત નરહિં કરીને કોઈપણ વવગતો છૂપાવશે તો તેઓ 
કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગગમા ં
સમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદંિમા ંફે્રફ્ારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની 
જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને સયંકુ્ત રીતે રહશેે. 

(૭) આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના તા. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાવ ક્રમાકં : ઇ.િબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનયત થયેલ નમનૂા ( અંગે્રજીમા ં
Annexure KH અથવા ગજુરાતીમા ં પરરવશષ્ટ-ગ) મા ં મેળવેલ આવથિક રીતે નબળા વગો માટેના પ્રમાણપત્રના 
નબંર અને તારીખ ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે દશાગવવાના રહશેે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર સબંવંધત જાહરેાત 
માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ં ઈસ્ય ુ કરાયેલ હોું ુ ં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ 
સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે, તો જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે અન્યથા તે માન્ય રાખવામા ંઆવશે નરહ. 
આ બાબતે રાજ્ય સરકાની અમલમા ંહોઇ તે સચુનાઓ ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 

(૮) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની સાથે 
વનયત ધોરણો (અથાગત વયમયાગદા ,અનભુવની લાયકાત, ચબનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય 
તેના કરતાં વધ ુવવસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગણુવિાના આધારે પસદંગી પામે 
તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમા ંલેવાના થાય છે. 

(૯)  ઉમેદવારે અરજીમાં જાવત અંગે જે વવગત દશાગવેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફે્રફ્ાર કરવાની વવનતંી માન્ય રાખવામાં 
આવશે નહી. 

નોંધ-૧: સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાંક: ઇિબલ્યએુસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. 
૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મજુબ આવથિક રીતે નબળા વગો (EWS) માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો ઇસ્ય ુ(issue) 
થયા તારીખથી ત્રણ વષગ સધુી માન્ય ગણવામા ંઆવશે. પરંત ુતા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી 
ઇસ્ય ુથયેલ EWS પ્રમાણપત્રની વધારેલ અવવધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવારે તેના કુટંુબની આવકમા ંવધારો 
થયો નથી અને રાજ્ય સરકારના અનામતના હતે ુમાટે ન્ી થયેલ પાત્રતાના માપદંિ મજુબ લાયક ઠરે છે તેવી 
બાહેંધરી ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પરરવશષ્ટથી વનયત કયાગ મજુબના નમનૂામાં આપવાની રહશેે. આયોગ જ્યારે EWS 
પ્રમાણપત્ર મગાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાહંધેરી રજૂ કરવાની રહશેે. આ જોગવાઇના 
દુરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બને છે. જેથી 
વધારેલ અવવધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા 
જણાવવામા ંઆવે છે.             
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નોંધ-૨: સામાજજક ન્યાય અને અવધકારીતા વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકં: સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ, તા. 
૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગવાઇઓને આધીન તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી 
તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દરવમયાન ઇસ્ય ુકરવામા ંઆવેલ ઉન્નત વગગમા ંસમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર” (Non 
Creamy Layer Certificate) ને પણ માન્ય ગણવામા ંઆવશે પરંત ુ આ સમયગાળા દરવમયાન ઇસ્ય ુ થયેલ 
પ્રમાણપત્ર સાથે ઉમેદવારે તેના “ચબન ઉન્નત વગગના દરજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) મા ંકોઇ ફે્રફ્ાર 
થયેલ નથી તથા તેઓ રાજ્ય સરકારના અનામતના હતે ુમાટે ન્ી થયેલ પાત્રતાના માપદંિ મજુબ લાયક ઠરે 
છે તે મજુબનુ ંબાહંધેરીપત્રક ઉક્ત ઠરાવ સાથેના પરરવશષ્ટથી વનયત થયેલા નમનૂામા ંઆપવાનુ ંરહશેે. આયોગ 
જ્યારે NCLC પ્રામાણપત્ર મગંાવે તે સમયે ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રની સાથે આ બાહંધેરી રજૂ કરવાની રહશેે. આ 
જોગવાઇના દુરુપયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અને ઉમેદવાર કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર 
બને છે. જેથી વધારેલ અવવધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉક્ત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાસ 
કરી લેવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

 જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુ થયેલ વનયત નમનૂાનુ ં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોય તો 
તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામા ંઆવશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નરહ. 

 
 ૮    માજી સૈવનક 
 (૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંવવગતો આપવાની રહશેે. 
 (૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રિસ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 
 (૩) સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાકં: આરઇએસ૧૦૮૫-૩૪૩૩-ગ-૨ જોગવાઇ 

મજુબ માજી સૈવનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફ્ી અને પરીક્ષા ફ્ી ભરવામાથંી મકુ્ક્ત આપવામાં આવેલ છે. 
 

 ૯    શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
 (ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંસ્પષ્ટ  વવગતો આપવાની રહશેે. 
 (ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે.  
 શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી  
   (૩) હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાગવું ુ.ં 

 (ગ) જાહરેાતમા ંશારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગવેલ ન હોય,પરંત ુજગ્યાની ફ્રજોને 
     અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી 
     કરી શકશે. આવા પ્રસગેં ઉંમરમા ંછૂટછાટ મળશે. 

  (ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમા ં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના                
પરરપત્ર ક્રમાકં: પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨ થી વનયત થયેલ નમનૂામાં સરકારી હોક્સ્પટલના   
સવુપ્રન્ટેન્િેન્ટ/વસવવલ સર્જન/મેરિકલ બોિગ  દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ 
મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ કરવામા ં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં 
આવશે નહીં. શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

 ૧૦  મરહલા ઉમેદવાર 
 મરહલાઓની  અનામત જ્જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના 
 (category) પરુુષ ઉમેદવારોને  ફ્ાળવી શકાશે.  
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 ૧૧    વવધવા ઉમેદવાર 
  (૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખું ુ ં અન્યથા “લાગ ુપિતુ ંનથી” એમ 

        દશાગવું ુ ં. 
  (૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખું ુ ંઅન્યથા  “લાગ ુ   

        પિતુ ં નથી” એમ દશાગવું ુ ં. 
 (૩) વવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી 

     સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફ્િેવવટ રજૂ કરવાની રહશેે. 
 (૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમા ંપાચં ટકા ગણુ ઉમેરવામાં 

     આવશે. 
 (૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વવધવા” ન હોય, પરંત ુ અરજી કયાગ બાદ અથવા 

જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબ્ે “વવધવા” બને અને 
તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબ્ા 
બાકી હોય તે તબ્ાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “વવધવા મરહલા ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામા ંઆવશે.  

  
 જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ

વવકલ્પોમા ંથતો હોય તેવા રકસ્સામા ંતેને લાગ ુપિતા વવકલ્પો પૈકી જેમાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 
 ૧૨     ના વાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

 (૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કંપનીઓમા ંસેવા બજાવતા            
અવધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સદંભગમા ં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ        
      ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ મા ં અચકૂ કરવાની રહશેે. જો 
 ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફ્થી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમા ં અરજી કરવાની પરવાનગી 
      નહીં આપવાની જાણ કરવામા ંઆવશે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવશે. 

 (૨)  કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી સાથે વનમણકૂ 
        અવધકારીનુ ં ના વાંધા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 

 (૩)  રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ના વાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમા ં રજૂ 
        કરવાનુ ંરહશેે. 

 
 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદવાર :-  
 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર હસ્તકની 

 સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  વવગત અરજીપત્રકમા ંઆપવાની રહશેે. જો 
 ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
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 ૧૪      ફ્રજજયાત વનું વૃિ, રુખસદ, બરતરફ્ :- 
 અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોિગ કોપોરેશનમાંથી ક્યારેય પણ  ફ્રજજયાત વનું વૃિ, 

 રૂખસદ કે બરતરફ્ કરવામા ંઆવેલ હોય તો અરજીપત્રકમા ંતેની વવગત આપવાની રહશેે. 
 

 ૧૫  રજીસ્િેશન :-  
 તબીબી/દંત વવજ્ઞાન/પશ ુ ચચરકત્સા/કાયદાની અથવા અન્ય જ્જગ્યા માટેના રકસ્સામા ં કે જેમા ંરજીસ્િેશન જરૂરી હોય ત્યાં 

ઉમેદવારે રજીસ્િેશન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહશેે અને અરજી સમયે રજીસ્િેશન જે તે સસં્થા ખાતે  ચાલ ુ છે તેું  ુ
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 
   

 ૧૬       અગત્યની જોગવાઇઓ :-    
(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામા ં આવશે પ્રાથવમક 

કસોટીના ગણુ ક્રમાંનસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને  રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા ન્ી કરાશે. આ 
કસોટીનુ ં માધ્યમ આયોગ વનયત કરે તે મજુબ ગજુરાતી અથવા અંગે્રજી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: 
ગાધંીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામા ંઆવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેાનુ ં રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ 
મલુાકાતમા ંમેળવેલ ગણુના આધારે આખરી પસદંગી કરવામા ંઆવશે.  
(૨) પ્રાથવમક કસોટીમા ંઆયોગે વનયત કરેલ લઘિુમ લાયકી ધોરણ મજુબના ગણુ મેળવવા ફ્રજજયાત છે. એટલે કે જે કોઈ 

ઉમેદવાર પ્રાથવમક કસોટીમા ંઆયોગે વનયત કરેલ લઘિુમ લાયકી ધોરણ મજુબના ગણુ મેળવી શકશે  નરહ તો રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્રતા ન્ી કરવા, અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોને યાદી માટે વવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.    
 

 ૧૭       રૂબરૂ મલુાકાત:-  
 (૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામના આધારે રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્ર થતા  ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફ્રજીયાત પણે ઉપક્સ્થત થવાનુ ંરહશેે. તેમજ જે ભરતી 
પ્રસગંો અન્વયે શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અને / અથવા શારીરરક માપદંિ ચકાસણીની જોગવાઇ છે, તેવા તમામ તબ્ે 
ઉમેદવારે ફ્રજીયાત પણે ઉપક્સ્થત રહવેાનુ ંરહશેે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબ્ે ગેરહાજર રહશેે તો તેમની 
ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવશે. 
 (૨) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જન જાવતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકન ુસાધન નથી તેવા  ઉમેદવારો કે જેઓના    

માતા-વપતા ની વાવષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા 
જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડંુ મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ 
મલુાકાતના રદવસે વનયત ફ્ોમગ ભરવાન ુરહશેે અને તેની સાથે અસલ રટરકટ રજૂ કરવાની રહશેે. 
 (૩) રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમા ં દશાગવવામા ંઆવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાના રહશેે.  

તથા આ પ્રમાણપત્રોની સ્વયપં્રમાચણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોિ વાળા અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોગ 
ભવનમા ંજમા કરાવવાની રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં 
તેની ખાસ નોંધ લેવી. 
 (૪) વગગ-૩ના રકસ્સામા ંરૂબરૂ મલુાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વગગ-૩ની ભરતી પ્રરક્રયામા ંરૂબરૂ મલુાકાતની જોગવાઈ 

લાગ ુપિશે નહીં.  
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૧૮    નીચે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામા ંઆવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાતં સ્વરૂપે છે જે સપંણૂગ નથી )   
 (૧) અરજીમાં દશાગવેલ વવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય. 
 (૨) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી અપલોિ કરેલ ન હોય. 
 (૩) અરજી ફે્ક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
 (૪) અરજીમાં પાસપોટગ  સાઈઝનો ફ્ોટોગ્રાફ્ અપલોિ કરેલ ન હોય. 
 (૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા  

      અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
 (૬) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રિસ્ચાર્જ બકુની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય 
 (૭) ઉમેદવારે શૈક્ષચણક લાયકાતના સદંભગમા ંમાકગશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
 (૮) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 

(૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ંઅનભુવ દશાગવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા ન્ી કરવાની થતી હોય) પરંત ુ તેના 
સમથગનમા ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય અથવા તો રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્રમા ંતેઓનો અનભુવનો સમયગાળો,  મળુ ર, કુલ 
પગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાગવેલ ન હોય,અનભુવનુ ં પ્રમાણપત્ર સસં્થાના લેટરપેિ ઉપર ન હોય તથા સક્ષમ 
સિાવધકારીની સહી વવનાનુ ંહોય. 

(૧૦) તબીબી વશક્ષણ વવષયક જ્જગ્યાની જાહરેાતમા ંમેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH માન્ય 
છે, તેું  ુયવુનવસીટી અથવા કોલેજના સક્ષમ અવધકારીનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય. 
 
 ૧૯   વનમણકૂ :- 

(૧) ઉપરની જાહરેાત સબંધંમા ં વનમણકૂ માટે પસદં  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સબંવંધત વવભાગને આયોગ      
દ્વારા ભલામણ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણકૂપત્ર મેળવતા ંપહલેા ંકોમ્પ્યટુર અંગેની સીસીસી અથવા 
તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત ન્ી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં 
ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 

 (૨) વનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર 
       આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 

  (૩) ઉમેદવારે  તેની શૈક્ષચણક લાયકાત / અનભુવ /ઉંમર વગેરેના સમથગનમા ંરજૂ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબ્ે   
       અયોગ્ય માલમુ પિશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ પણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે 
     અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફ્ોજદારી ધારા  હઠેળની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, જેથી ઉમેદવારને સલાહ       
     આપવામાં આવે છે કે, તેમણે રજૂ કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પણુગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગમા ં 
     રજૂ કરવા. 

 

 ૨૦    ગેરવતગણ ૂકં અંગે દોવષત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલા ં:- 
  ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામા ંઆવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમા ંકોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી  દશાગવવી 

નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાંત તેઓએ રજૂ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાચણત  નકલમા ં
 કોઇપણ સજંોગોમા ં સધુારો અથવા ફે્રફ્ાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેિાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેિાં 
કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમા ંઅથવા તેની પ્રમાચણત 
 નકલમા ં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા વવસગંતતા જણાય તો તે વવસગંતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજૂ 
કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોવષત જાહરે થયેલ હોય અથવા થાય તો , 
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 (૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા 
 (ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 
 (૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પણુગ કરાવ્ય ુહોય , 

(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજૂ કયાગ હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોિ કરતી વખતે Scanning મા ંકોઈ ચેિા કરેલ 
હોય,   

 (પ) અગત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા વનવેદનો કરેલ હોય, 
 (૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનચુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય , 
  (૭)કસોટી સમયે કોઇ અનચુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 
 (૮) ઉિરવહી મા ંઅશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ  બાબતો સરહતની અસગંત બાબતો રજૂ કરેલ હોય, 
 (૯) પરીક્ષા ખિંમા ં કોઇપણ રીતની ગેરવતગણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, 

       પસુ્તક, ગાઇિ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ 
       સાકેંવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા 
       માટે, 
(૧૦)આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકારની        

શારીરરક ઇજા પહોચાિવી અથવા  
 (૧૧)ઉપરોકત જોગવાઇઓમા ંઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કતૃ્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે સીધી  

અથવા આિકતરી રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેલ વશક્ષા ઉપરાતં આપોઆપ, 
ફ્ોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર બનશે.  

  (ક) આયોગ દ્વારા તે પસદંગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અથવા  
  (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  
   (૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસદંગી માટે, અને  
   (ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  

  (ગ) જો સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમચુચત વનયમો અનસુાર વશસ્તભગંના પગલા ં                        
    (૧ર) ઉપરોકત વવગતોમા ંવનરદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમગચારીને 
     (૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 
    (ર) લેચખતમા ંવશક્ષા અંગે બચાવનામુ-ં હકીકત રજૂ કરવા અને  
     (૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાગદામા ંરૂબરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે.  

 

 
       સયંકુ્ત સચચવ 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 
        

 


