
         આર-૨ શાખા 

નિયામકશ્રી, આયષુ (આયરેુ્વદ, યોગા, અિે િેચરોથેરાપી, યિુાિી, નિધ્ધા અિે હોમીયોપેથી 

પધ્ધનિ)િી કચેરી હસ્િકિી આચાયય (આયરેુ્વદ) ગજુરાિ આયરેુ્વદ િેર્વા ર્વગય-૧ િી કુલ ૦૫ જગ્યાઓ 

પર ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે જાહરેાત ક્રમાકં: 30/૨૦૧૮-૧૯માટે Online અરજીઓ તા:૧૫-

૦૫-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાકથી તા:૩0-૫-૨૦૧૮, ૧૩.૦૦ કલાક સધુી મગંાવવામા ંઆવે છે. 

આ જાહરેાતની અન્ય વવગતો આયોગના નોટીસ બોર્ડ અથવા આયોગની વેબ સાઇટ 

www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા વવનતંી છે. જાહરેાતની સપંરૂ્ડ વવગતો આયોગની 

વેબસાઇટ પર વચંાર્ ેલઇને જ ઉમેદવારે Online અરજી કરવાની રહશેે. 
િોંધ : 

(૧) આ જાહરેાતની પ્રાથવમક કસોટી સભંવત: િા.૦૯-૯-૨૦૧૮ િા રોજ યોજવામા ંઆવશે. 

(૨) પ્રાથવમક કસોટીનુ ંપરરર્ામ સભંવત: િરે્વમ્બર-૨૦૧૮મા ંપ્રવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સભંવત: જાન્યઆુરી-૨૦૧૯મા ંયોજવામા ંઆવશે. 
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૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

30 આચાયય (આયરેુ્વદ) ગજુરાિ 
આયરેુ્વદ સેવા વગડ-૧ 

૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

નોંધ: 
(૧)  ઉપર દશાડવેલ જગ્યાઓ પૈકી એક પર્ જગ્યા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો માટે અનામત 
નથી. 
 OL (One Leg) પ્રકારની શારીરરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. આ 
વસવાયની અન્ય પ્રકારની અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો સબંવંધત જાહરેાત માટે અરજી કરવાને પાત્ર 
નથી. 
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને  
બબનઅનામત ઉમેદવારો  માટેના ંધોરર્ો લાગ ુપર્શે. 
(૩) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો તે જગ્યા 

તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.  

 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

ગાધંીનગર 

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


(૪) ઉમેદવારોએ  જાહરેાત  ક્રમાકં  અને  જગ્યાનુ ં નામ  સ્પષ્ટ રીતે  વાચંીને ઓનલાઇન  

અરજી  કરવી, ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે તમામ  વવગતો અરજીપત્રકમા ં  ભયાડ  બાદ, ત ે

વવગતોની  ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમડ કરવાની રહશેે. 

(૫) કન્ફમડ  થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો  કે  તેમા ંઉમેદવારે  આપેલ મારહતીમા ંક્ષવત  કે  ચકૂ  

બાબતે સધુારો  કરવાની  રજુઆત / વવનતંી ગ્રાહ્ય રાખવામા ં આવશે  નહીં. 

(૬) એક  કરતા  વધારે  સખં્યામા ંઅરજી કયાડના રકસ્સામા ંછેલ્લે કન્ફમડ થયેલ અરજીપત્રક જ    

માન્ય રાખવામા ંઆવશે. બબન અનામત વગડના ઉમેદવારો માટે છેલ્લ ેકન્ફમડ થયેલ ફી  સાથેનુ ં  

અરજીપત્રક માન્ય  રાખવામા ં આવશે.  

(૭)  ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામા ં રજુ કરવાના થતા ં પ્રમાર્પત્રો ( 

સામાન્ય સચૂનાઓમા ંઆપેલ ક્રમમા ં)  તૈયાર રાખવાના રહશેે.   

(૮) ઓનલાઈન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક (જે રોલ નબંર પર ઉમેદવાર ઉપસ્સ્થત 

રહ્યા હોય તે જ અરજીપત્રક)  બબર્ાર્  સરહત  આયોગની  કચેરીમા ંહાલ  પરૂતા  મોકલવા નહીં, 

આયોગ દ્વારા જ્યારે  મગંાવવામા ંઆવે  ત્યારે જ મોકલી આપવા. 

 

૧.  શૈક્ષણિક લાયકાિ: 
Possess 

A Post Graduate degree in Ayurved with any one subject as prescribed 

by Central Council of Indian Medicine obtained from any of the universities 

established or incorporated by or under the Central or State act in India; or 

any other educational institution recognized by the Government or declared 

to be deemed as University under section 3 of the Universities Grants 

Commission act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by 

The Central Council of Indian Medicine. 

 

૧.૧ અનભુવ 

Possess 

At least Ten years teaching experience or Five years teaching 

experience as Associate Professor (Reader) or total Ten years research 

experience in Regular Service In  Research Council of Central Government, 

State Government, Union Territory. University or National Institution with 

not less than Five papers published in a recognized Journal: 

 Provided that the research experience of regular Ph.D holder shall be 

considered equivalent to One year teaching experience 

 

           EXPLANATION: “Teaching Experience” means teaching experience in 

recognised Ayurved Colleges affiliated to the University established by law in 

India. 



૨. ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરર્ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો ૧૯૬૭મા ંદશાડવેલ કોમ્પ્યટુર 

એ્લીકેશનનુ ંપાયાનુ ંજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે 

૩. સસં્કૃત અને ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બનેંનુ ંપરુત ુજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

૪. પગાર: ૧૫,૬૦૦-૩૯,૧૦૦ (પીબી-૩) ગ્રેર્ પ-ેરૂ.૭૬૦૦ (ROP-2009) રૂ.૭૮૮૦૦-૨૦૯૨૦૦ 

(ROP-2009) ના પે મેટ્રીક્ષ મજુબના લેવલ ૧ મજુબ 

૫. ઉંમર: ૪૭ વષડથી વધ ુ ઉમરનો હોવો જોઇશ ે નહીં. ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી 

તારીખના રોજ ગર્વામા ંઆવશે. 

ઉપલી  વયમયાડદામા ં નીચ ે મજુબની  છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે:- 

૧ ગજુરાિ િરકારિા કમયચારીઓ; 

ગજુરાિ મલુ્કી િેર્વા અિે ર્વગીકરિ અિે ભરિી ( િામાન્ય ) 

નિયમો,૧૯૬૭િી જોગર્વાઇ મજુબ ગજુરાિ િરકારિી િોકરીમાાં 
કાયમી ધોરિે અથર્વા હાંગામી ધોરિે િળાંગ છ માિ સધુી કામગીરી 
બજાર્વિા હોય અિે િેઓિી પ્રથમ નિમણ  ાંક જાહરેાિમાાંિી જગ્યામાાં 
દશાયરે્વલ ર્વયમયાયદાિી અંદર થયેલ હોયિેર્વા કમયચારીઓ 

(૧) જો જાહરેાિમાાં લાયકાિ િરીકે 
અનભુર્વ માાંગેલ હોય િો ઉપલી 
ર્વયમયાયદા લાગપુડશે િહીં. 
 

 
નોંધ: 

The Candidate appointed by direct selection shall required to get him-self 

registered in State board of Ayurved and Unanai System of Medicine at the time of 

his application for direct selection, if he is not so registered. 

(૨) જો ઉમેદવાર વવદેશની યવુનવસીટીની પદવી મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમા ં

માન્યતા / સમકક્ષતા ગર્વા ંગગે જરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે. 

(૩)  અરજી ફી:  સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવવિસ 

ચાર્જ. મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની 

નથી. ગજુરાત રાજય વસવાયના અનામત વગડના ઉમેદવારોએ વનયત ફી ભરવાની રહશેે. 

 
(એચ કે ઠાકર) 
સયંકુ્ત સબચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
ગાધંીનગર 

 
  



 
જાહરેાિિી િામાન્ય જોગર્વાઈઓ 

 
 ૧  િાગહરકત્ર્વ:-  

ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાગરરક અથવા 
(ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
(ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 
(ઘ) વતબેટનો વનવાડવસત  જે ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ 
પહલેા ંભારતમા ંઆવેલા હોવા જોઇએ,અથવા 
(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂડ 
પારકસ્તાન(બાગં્લાદેશ), બમાડ (મ્પયાનમાર), શ્રીલકંા, કેન્યા, યગુાન્ર્ા જેવા પવૂડ આરિકાના દેશો, સયંકુ્ત 
પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા વવયેટનામથી સ્થળાતંર કરીને આવલે 
હોવા જોઇએ. પરંત ુપેટાક્રમાકં (ખ), (ગ), (ઘ), અને (ચ) મા ંઆવતા ઉમેદવારોના રકસ્સામા ંસરકારે 
પાત્રતા પ્રમાર્પત્ર આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 
િોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામા ં પાત્રતા પ્રમાર્પત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુ ંઅરજીપત્રક આયોગ 
વવચારર્ામા ંલેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામર્ કરવામા ંઆવશે તો રાજ્ય સરકાર 
તેમના રકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાર્પત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 
 
 ૨  ભરેલા અરજીપત્રક:- 
(૧) જો એક કરતા ંવધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ 
અરજી કરવાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમદેવારો જો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની 
રહશેે નહી. 
(૩) બબન અનામત વગડના ઉમદેવારોની અરજી ફી વગરની અબગ્રમ નકલ વવચારર્ામા ં લેવામા ં
આવશે નહી.  
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમા ં અનામત જગ્યાઓ દશાડવેલ ન હોય ત્યા ંઆવા 
ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને બબનઅનામતના ધોરર્ો લાગ ુપર્શે. 
(૫)  જાહરેાતમા ંમરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પર્ જે ત ે કેટેગરીમા ંમરહલા 
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. 

 (૬) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગરીમા ં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત  
હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગર્વાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટે 
વવચારર્ા થઇ શકે છે, 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 પર્ 
પસદંગી પામી શકે છે.) 

 



 

(૭) જાહરેાતમા ંમાત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પર્ જે તે કેટેગરીમા ં પરુુષ 
ઉમેદવાર અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમદેવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસદંગી 
માટેપરુુષ ઉમેદવારોની વવચારર્ા થઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય 
અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસદંગી પામે/જેટલી સખં્યામા ંપસદંગી પામે તો તેમને 
જ પ્રથમ વવચારર્ામા ંલેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસદં ન થાય કે ઓછા મરહલાઉમેદવાર 
પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાર્મા ં પરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમા ં  લેવામા ંઆવશે..(દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા 
મરહલા ઉમદેવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમદેવાર પસદં થાય છે તો  ૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો 
પસદંગી પામી  શકે છે.) 

(૮) ઓનલાઈન જાહરેાત માટેનાભરેલા અરજીપત્રક (જે રોલ નબંર પર ઉમેદવાર ઉપસ્સ્થત રહ્યા હોય 
તે જ અરજીપત્રક)  બબર્ાર્  સરહત  આયોગની  કચેરીમા ંહાલ  પરૂતા  મોકલવા નહીં, આયોગ દ્વારા 
જ્યારે  મગંાવવામા ંઆવે  ત્યારે જ મોકલી આપવા. 

 ૩    જન્મ િારીખ:- 

(૧)  આયોગ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોર્ડ દ્વારા અપાયલે એસ.એસ.સી.ઇ. 
પ્રમાર્પત્ર જ માન્ય રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાર્પત્રમા ંદશાડવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ંઉમેદવાર માને 
તો સક્ષમ અવધકારીએ આપલે વય અને અવધવાસના પ્રમાર્પત્રની પ્રમાબર્ત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ 
પ્રમાર્પત્રમા ંઅવધકૃત અવધકારીએ સ્પષ્ટપર્ે જર્ાવેલ હોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની 
પરીક્ષાનુ ં મળૂ પ્રમાર્પત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ પરુાવાઓને આધારે 
ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાર્પત્રમા ં
દશાડવેલ જન્મતારીખ કરતા ં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ં કારર્ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને 
અવધવાસનુ ં પ્રમાર્પત્ર તેની વવશ્વાસવનયતા (credibility) ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો વનર્ડય 
આયોગ દ્વારા લેવામા ંઆવશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ં દશાડવેલ જન્મ તારીખમા ં પાછળથી કોઇપર્ કારર્સર ફેરફાર થઈ 
શકશે નહી. 
 
 ૪  શૈક્ષબર્ક લાયકાત:- 
(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમા ં દશાડવલે શકૈ્ષબર્ક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ 
ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબર્ક લાયકાત માન્ય યવુનવવસિટી/સસં્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યવુનવવસિટી/સસં્થાના ગરુ્ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેસ્ટર)અને 
પદવી પ્રમાર્પત્રોની સ્વય ં પ્રમાબર્ત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયડ દ્વારા અપાયેલ 
પ્રમાર્પત્ર માન્ય ગર્વામા ંઆવશે નહી. 
(૪) શૈક્ષબર્ક લાયકાત કામચલાઉ ધોરર્ે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામા ં
આવશે નહી. 
(૫) જાહરેાતમા ંદશાડવલે લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમદેવાર ધરાવ ેછે તેવો તેમનો હક્ક દાવો 
હોય તો આવા  ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદેશો/અવધકૃતતાની વવગતો આપવાની રહશેે. 
 



 
 
 
 ૫  અનભુર્વ:- 
(૧)   માગંેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગર્વામા ંઆવશે.  
(૨) (અ)  જાહરેાતમા ં અન્યથા જોગવાઇ કરવામા ં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો 
મેળવવામા ંઆવે તે તારીખથી,    
(બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભડમા ંઅનભુવ ગર્વામા ંઆવશે. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમા ંજે અનભુવ દશાડવેલ હોય તેના સમથડનમા ંઅનભુવનો સમયગાળો (રદવસ, 
માસ, વષડ), મળૂ પગાર અને કુલ પગારની વવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની 
વવગતો સાથેનુ ં પ્રમાર્પત્ર રજુ કરવાનુ ં રહશેે. આવુ ં પ્રમાર્પત્ર સસં્થાના લટેરપેર્ પર સક્ષમ 
સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાથેનુ ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાર્પત્રમા ં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનતંી માન્ય 
રાખવામા ંઆવશે નહીં.અરજી કયાડ  પછી અનભુવના નવા પ્રમાર્પત્રો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહી. 

(૫) ંગશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવતેન, આમવંત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે 
ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગર્ત્રીમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. 

 ૬  અનસુ  ણચિ જાનિ, અનસુ  ણચિ જિજાનિ, િામાજજક અિે શૈક્ષણિક રીિે પછાિ ર્વગય:- 
(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શકૈ્ષબર્ક રીતે પછાત 
વગડના ઉમદેવારોને જ અનામત વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શકૈ્ષબર્ક રીતે પછાત વગડ પૈકી ઉમેદવાર 
જે વગડના હોય તેની વવગતો અરજીપત્રકમા ંઅચકૂ આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પરરવશષ્ટની સબંવંધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશાડવેલ નહી 
હોય તો પાછળથી અનામત વગડના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશ ે
નહીં. 
(૪) અનામત વગડનો લાભ મળેવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથડનમા ંસક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત 
નમનુામા ં આપવામા ં આવેલ જાવત પ્રમાર્પત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. 
અરજીપત્રક સાથ ેજાવત પ્રમાર્પત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહીં 
અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
(૫)  સામાજજક અન ેશકૈ્ષબર્ક રીતે પછાત વગડના ઉમદેવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવશે 
“ઉન્નત વગડમા”ં નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
(૬)(ક)  સામાજજક અને શકૈ્ષબર્ક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગડમા ં સમાવેશ ન 
થતો હોવા ંગગેનુ ં 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 ંપ્રમાર્પત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 
(૬)(ખ) તારીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ કે ત્યારબાદ ઈસ્ય ુ થયેલ ‘ઉન્નત વગડમા ં સમાવેશ નરહ 
થવા ંગગેનુ ં પ્રમાર્પત્ર’ની મહત્તમ અવવધ ઈસ્ય ુ થયા-વષડ સરહત ત્રર્ નાર્ાકીય વષડની રહશેે પરંત ુ



આવુ ંપ્રમાર્પત્ર સબંવંધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સધુીમા ંઈસ્ય ુકરાયેલ 
હોવુ ંજોઈએ. 

િોંધ: ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ નરહ હોવા ંગગેના પ્રમાર્પત્રની માન્યતા/સ્વીકૃવત તથા સમયગાળા 
અને અવવધના અથડઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પરરપત્રોની જોગવાઈઓ આખરી ગર્ાશે.  

(૬)(ગ) પરરબર્ત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાર્પત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સદંભડમા ં રજૂ 
કરવાનુ ંરહશેે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સદંભડમા ંરજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી 
રદ્દ કરવામા ંઆવશે. 
(૬)(ઘ)  અરજી સાથે  ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરવશષ્ટ-ક’અથવા ‘પરરવશષ્ટ-૪’ને બદલે ંગગ્રજેી 
નમનૂા ‘Annexure-A’ મા ં પ્રમાર્પત્ર રજૂ કરેલ હશ ે તો પર્ અરજી રદ્દ કરવામા ં આવશે કેમકે 
‘Annexure-A’ભારત સરકાર હઠેળ રોજગારી માટે આપવામા ંઆવે છે, નરહ કે ગજુરાત સરકાર હઠેળ. 
(૬)(ચ)  જો કોઈ ઉમેદર્વારે નિયિ િમયગાળા દરમ્યાિ ઈસ્ય ુથયેલ નિયિ િમ  િાનુાં પ્રમાિપત્ર 
રજ  કરેલ િહહ હોય િો િેઓિી અરજી અમાન્ય ગિર્વામાાં આર્વશે અિે િેઓિે ણબિઅિામિ જગ્યા િામે 
પિ નર્વચારિામાાં લેર્વામાાં આર્વશે િહહ. 
(૬)(છ)  ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ નરહ થવા ંગગનેુ ં
પ્રમાર્પત્ર’ ની વવગતો જર્ાવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સાથે જોર્વાની રહશે.ે જો આવા પ્રમાર્પત્રમા ં
કોઈ ભલૂ હોવાને કારર્ે ઉમેદવાર જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ બાદનુ ં નવુ ં પ્રમાર્પત્ર મેળવે તો પર્ 
સામાજજક અને શકૈ્ષબર્ક રીતે પછાત વગડના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઈન અરજીમા ં
જર્ાવલે પ્રમાર્પત્ર જ માન્ય રહશેે. 
(૬)(જ)  ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા ંગગેનુ ંપ્રમાર્પત્ર આપવા માટે ૬ માપદંર્ો ધ્યાન ે
લેવાય છે. પ્રમાર્પત્રની અવવધ હવે ત્રર્ વષડની છે. પરંત ુઉક્ત માપદંર્ો પૈકી કોઈપર્ માપદંર્મા ંઆ 
અવવધ દરમ્પયાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત સબંવંધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-
વપતા/વાલીએ સ્વય ંસબંવંધત સત્તાવધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાર્પત્રમા ંકોઈ ફેરફાર કરવામા ંઆવે તો 
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગને કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-વપતા/વાલી આવી જાહરેાત નરહિં કરીન ે
કોઈપર્ વવગતો છૂપાવશે તો તેઓ કાયદેસરની કાયડવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મળેવલે 
અનામતનો લાભ રદ્દ કરવાપાત્ર થશે. ઉન્નત વગડમા ંસમાવેશ નરહ થવા ંગગનેા પ્રમાર્પત્ર  મેળવવા 
માટેના કોઈપર્ માપદંર્મા ં ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-
વપતા/વાલીની વ્યસ્ક્તગત રીતે અને સયંકુ્ત રીતે રહશેે. 
(૬)(૭)  સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત વગડના 
ઉમેદવારોની સાથ ે વનયત ધોરર્ો (અથાડત વયમયાડદા ,અનભુવની લાયકાત, બબનઅનામત વગડના 
ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતા ંવધ ુ વવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) મા ંછૂટછાટ લીધા વસવાય 
પોતાની ગરુ્વત્તાના આધારે પસદંગી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની સામે ગર્તરીમા ંલેવાના થાય છે. 
(૬)(૮)  ઉમેદવારે અરજીમા ંજાવત ંગગે જે વવગત દશાડવેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની 
વવનતંી માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહી. 

 ૭    માજી િૈનિક 

(૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંવવગતો આપવાની રહશેે. 

(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 

 



 ૮    શારીહરક અશક્િિા ધરાર્વિા ઉમેદર્વારો 

(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંવવગતો આપવાની રહશેે. 

(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ 
મળવાપાત્ર રહશેે.  શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મળેવવા ઇચ્છતા ઉમદેવારે (૧) ંગધત્વ અથવા ઓછી 
દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવર્ની ખામી (૩)  હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પકૈીની કઇ શારીરરક 
અશક્તતા છે તે દશાડવવુ.ં 

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

(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમદેવારે તેના  સમથડનમા ંસામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૧-
૧૨-૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનયત થયેલ નમનૂામા ં સરકારી 
હોસ્સ્પટલના સવુપ્રન્ટેન્રે્ન્ટ/વસવવલ સર્જન/મેરર્કલ બોર્ડ  દ્વારા આપવામા ં આવેલ પ્રમાર્પત્રની નકલ 
અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાર્પત્રની નકલ સામેલ કરવામા ંનહીં આવેલ હોય તો ત ે
પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

 ૯  મહહલા ઉમેદર્વાર 

મરહલાઓની  અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા 
જે તે કક્ષાના (category) પરુુષ ઉમેદવારોને  ફાળવી શકાશે. 

જો ઉમદેવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક 
થી વધ ુવવકલ્પોમા ંથતો હોય તેવા રકસ્સામા ંતેને લાગ ુપર્તા વવકલ્પો પૈકી જેમા ંવધ ુલાભ મળવાપાત્ર 
હશે તે મળશે.    

 ૧૦    નર્વધર્વા ઉમેદર્વાર 

 
(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવુ ં અન્યથા “લાગ ુ
પર્તુ ંનથી” એમ દશાડવવુ ં. 
(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવુ ં
અન્યથા  “લાગ ુપર્તુ ંનથી” એમ દશાડવવુ ં. 

(૩) વવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા 
હોય તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફરે્વવટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૪) વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતડમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગરુ્મા ંપાચં ટકા 
ગરુ્ ઉમેરવામા ંઆવશે. 

(૫) કોઇ મરહલા ઉમદેવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમય ે “વવધવા” ન હોય, પરંત ુઅરજી કયાડ 
બાદ અથવા જાહરેાત પ્રવસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપર્ 



તબકે્ક “વવધવા” બને અને તે ંગગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ 
પછીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પર્ તબક્કા બાકી હોય ત ેતબક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “વવધવા 
મરહલા ઉમદેવાર” તરીકેના લાભ આપવામા ંઆવશે.  
 
 ૧૧     િા ર્વાાંધા પ્રમાિપત્ર:- 
(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધડ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કંપનીઓમા ં સવેા 
બજાવતા અવધકારીઓ / કમડચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સદંભડમા ંબારોબાર અરજી કરી શકશે અન ે
તેની જાર્  ઉમેદવારે પોતાના વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાડની તારીખથી રદન-૭ મા ં અચકૂ 
કરવાની રહશેે.જો ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફથી અરજીમોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમા ં
અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાર્ કરવામા ં આવશે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી 
ઉમેદવારી  રદ કરવામા ંઆવશે. 
(૨) કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપર્ રાજ્ય સરકારની નોકરીમા ં હોય તવેા ઉમેદવારે ખાતા 
મારફત અરજી મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથે વનમણકૂ અવધકારીનુ ં ના વાધંા પ્રમાર્પત્ર રજુ 
કરવાનુ ંરહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા આપવામા ંઆવેલ ના વાધંા પ્રમાર્પત્ર 
અસલમા ંરજુ કરવાનુ ંરહશેે. 
 
 ૧૨  ગેરલાયક ઉમેદર્વાર :-  

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધડ સરકારી 
/સરકાર હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પર્ ગેરલાયક ઠરાવલે હોય તો તેની  વવગત 
અરજીપત્રકમા ંઆપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની 
અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
 
 ૧૩      ફરજજયાિ નિવનૃિ, રુખિદ, બરિરફ :- 

અગાઉ ઉમદેવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ડ કોપોરેશનમાથંી ક્યારેય પર્  
ફરજજયાત વનવવૃત્ત, રૂખસદ કે બરતરફ કરવામા ંઆવલે હોય તો અરજીપત્રકમા ંતેની વવગત આપવાની 
રહશેે.  
 ૧૪  રજીસ્રેશિ :-  

તબીબી/દંત વવજ્ઞાન/પશ ુ બચરકત્સા/કાયદાની અથવા અન્ય જ્ગગ્યા માટેના રકસ્સામા ં કે જેમા ં
રજીસ્ટે્રશન જરૂરી હોય ત્યા ં ઉમેદવારે રજીસ્ટે્રશન પ્રમાર્પત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહશેે અને અરજી 
સમયે રજીસ્ટે્રશન જે તે સસં્થા ખાતે ચાલ ુછે તેવ ુપ્રમાર્પત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 

 ૧૫       અગત્યિી જોગર્વાઇઓ :-    

(૧) આ જગ્યાની વનમણકૂ માટે સીધી પસદંગીથીભરતીની પ્રરક્રયા અનસુરવાની થાય છે.આ ભરતી 
વખતો વખત સધુયાડ મજુબ The Gujarat Public Service Commission Procedure Rules પ્રમાર્ે પ્રથમ 
પ્રાથવમક કસોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામા ં આવશે. પ્રાથવમક કસોટીના ગરુ્ 
ક્રમાનંસુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસર્ી કરી ઉમેદવારોને  રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ 



કસોટીનુ ં માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથવમક કસોટી સામાન્યત: 
ગાધંીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામા ંઆવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપસ્સ્થત રહવેાનુ ંરહશેે.  

(૨) પ્રાથવમક કસોટીમા મેળવેલ ગરુ્ આખરી પસદંગી માટે ગર્વામા ંઆવશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
બોલાવવાના થતા ંઉમેદવારોમા,ં જો કોઈ ઉમદેવારના પ્રાથવમક કસોટીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગરુ્ હશે 
તો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા,અરજી ચકાસર્ીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે વવચારર્ામા ં
લેવામા ંઆવશે નહીં 

(૩) પ્રાથવમક કસોટીમા ંસામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગરુ્ના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સબંવંધત વવષયના ૨૦૦ 
ગરુ્ના ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 

(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી ૫૦ ટકા ગરુ્ભાર પ્રાથવમક કસોટીના ૩૦૦ ગરુ્માથી  મેળવેલ 
ગરુ્ અને ૫૦ ટકા ગરુ્ભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગરુ્માથંી  મેળવેલ ગરુ્ના  આધારે કરવામા ંઆવશે 
એટલે કે પ્રાથવમક કસોટીમા ૩૦૦ ગરુ્માથંી મેળવેલ ગરુ્ને ૫૦ ટકા ગરુ્ભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમા૧ં૦૦ 
ગરુ્માથંી મેળવેલ ગરુ્ને ૫૦ ટકા ગરુ્ભાર ગર્ી કલૂ ૧૦૦ ગરુ્માથંી ગરુ્ આપવામા આવશે. 

સ્પષ્ટીકરિ:- 

જો ઉમેદર્વારે પ્રાથનમક કિોટીમા ૩૦૦ ગિુમાાંથી ૧૫૦ ગિુ મેળરે્વલ હશે અિે રૂબરૂ મલુાકાિમાાં 
૧૦૦ ગિુમાાંથી ૬૦ ગિુ મેળર્વશે િો લેણખિ પ્રાથનમક કિોટીિા ૫૦ ટકા ગિુ ભાર મજુબ ૨૫ ગિુ અિે 
રૂબરૂ મલુાકાિિા  ૫૦ ટકા ગિુ ભાર મજુબ ૩૦ ગિુ એમ ક લ ૫૫ ગિુ થશે  

(૫) સીધીપસદંગીથી ભરતી અન્વયે આયોગ દ્વારા પ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત માટે કુલ જ્ગગ્યાની સખં્યા 
સામે નોંધાયેલ કુલ On Line Applications( Duplicate Application બાદ કયાડ પછીની Valid On Line 

Applications) ની સખં્યા ૨૫ કરતા વધ ુ હોય, ત્યારે તે જાહરેાત અન્વયે પ્રથમ પ્રાથવમક કસોટી 
યોજવામા ંઆવશે. અને પ્રાથવમક કસોટીના પરરર્ામના આધારે ઉમેદવારો પાસેથી અરજી પત્રક અન ે
જરૂરી દસ્તાવેજો મળેવી આગળની કાયડવાહી કરવામા ં આવશે. પરંત ુ જો સીધી પસદંગીથી ભરતી 
અન્વયેપ્રવસધ્ધ થયેલ જાહરેાત અન્વય,ે નોંધાયેલ કુલ On line Valid  Applications ની સખં્યા ૨૫ કે 
તેથી ઓછી હોયતો આયોગનો આદેશ મળેવી નોંધાયલે બાધાજ ઉમદેવારો પાસેથી અરજીપત્રક તથા 
જાહરેાતની જોગવાઈઓ મજુબ જરૂરી તમામ દસ્તાવેજ મગંાવી, પ્રથમ અરજી ચકાસર્ી કયાડ બાદ 
પ્રાથવમક કસોટી યોજવામા ંઆવશે. 

(૬) પ્રાથવમક કસોટીમા ંઉમદેવારને O.M.R. Sheet મા ંજવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ 
પાચં વવકલ્પ આપવામા ંઆવશ,ે પાચંમો વવકલ્પ E ‘Not attended’તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ 
વવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાડ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો જેતે જવાબના  
વનવશ્રત૦.૩ ટકા ગરુ્ Negative Marks મેળવેલ માકડસ માથી કાપવામા ંઆવશે. અને જો પાચંમો વવકલ્પ 
E  ‘Not attended’  એનકોર્ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગરુ્ કાપવાના રહશેે. અથાડત માત્ર E  ‘Not 

attended’  વવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગરુ્ કાપવામા ંઆવશે નહીં.  

(૭) ઉમેદવારોએ પ્રાથવમક કસોટીમા ં મેળવેલ ગરુ્ના આધારે, જાહરેાતની જોગવાઈ અને ભરતી 
વનયમો પ્રમાર્ે પાત્ર થતા કેટલા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવા તે માટે આયોગે નક્કી કયાડ 
મજુબ નીચે મજુબનુ ંધોરર્ અનસુરવામા ંઆવશે:- 



કુલ જ્ગગ્યાઓ ની સખં્યા કુલ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર ઉમેદવારોની સખ્યા ં

૦૧ ૦૬ 
૦૨ ૦૮ 
૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વધ ુ કુલ જ્ગગ્યાઓથી  ૦૩ ગર્ા 

(૮) પ્રાથવમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમા ં મેળવેલ ગરુ્ના આધારે આખરી પસદંગી યાદી તૈયાર 
કરાવામા ં  આવશે.  જાહરેાતમા ં જો મરહલાઓ, માજી સૈવનક તથા શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારો માટે  
અનામત જગ્યાઓ હોય અને મેળવેલ ગરુ્ના આધારે જો જાહરેાતમા ંદશાડવેલ આનામત જ્ગગ્યાની સખં્યા 
સામે પરુતી સખં્યામા ંમરહલા, માજી સૈવનક તથાશારીરરક અશક્ત ઉમદેવારોનો પસદંગી યાદીમા ંસમાવશે 
ન થતો હોય તો,સબવંધત કેટેગરીના કટ ઓફ માકડસના ૧૦% જેટલ ુધોરર્ હળવ ુકરીને કુલ અનામત 
જગ્યાઓ પૈકી બાકી રહતેી અનામત જગ્યાઓ સામે મરહલા/માજી સૈવનક/શારીરરક અશક્ત 
ઉમેદવારોનોપસદંગી યાદીમા ંસમાવેશ કરવાનો રહશે ે

 ૧૬       રૂબરૂ મલુાકાિ :-  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામા ં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચ ે ઉપસ્સ્થત 
થવાનુ ંરહશેે.  

(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જન જાવતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના 
માતા-વપતા ની વાવષિક આવક આવકવેરા ન ે પાત્ર ન હોય તઓેને તેમના રહઠેાર્ના સ્થળેથી રૂબરૂ 
મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. વનગમ દ્વારા વનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાર્ ે
બસ ભાડુ ંમળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે વનયત ફોમડ ભરવાન ુરહશેે અન ે
તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમા ં દશાડવવામા ંઆવેલ અસલ પ્રમાર્પત્રો રજુ 
કરવાના રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાર્પત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે 
નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 

(૪) ઈન્ટરવ્ય ુકમીટી દ્વારા રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઉમેદવારોના એકંદર દેખાવ (Overall Performance) ને 
ધ્યાને લેવામા ંઆવશે અન ેઈન્ટરવ્ય ુકમીટી ઈન્ટરવ્ય ુદરમ્પયાન ઉમદેવાર ના Overall Performance ન ે
ધ્યાનમા ંરાખીન ેચચાડવવચારર્ા કયાડ બાદ સવાડનમુતે ગરુ્ આપશે. 

 
 ૧૭    િીચે દશાયવ્યા મજુબિી અરજીઓ રદ કરર્વામાાં આર્વશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંિ સ્ર્વરૂપે છે જે 
િાંપ  િય િથી )   
(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 

(૨) અરજીમા ંદશાડવેલ વવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય. 

(૩) અરજીમા ંઉમદેવારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 



(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવલે હોય. 

(૫) અરજીમા ંપાસપોટડ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 

(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય. 

(૭) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએઅરજીપત્રક સાથે સક્ષમ 
અવધકારી દ્વારા  અપાયેલ પ્રમાર્પત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૮) માજી સૈવનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 

(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષબર્ક લાયકાતના સદંભડમા ંમાકડશીટ/પદવી પ્રમાર્પત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાર્પત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ં અનભુવ દશાડવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી 
હોય) પરંત ુતેના સમથડનમા ંપ્રમાર્પત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાર્પત્રમા ં તેઓનો 
અનભુવનો સમયગાળો, મળુ પગાર, કુલ પગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાડવેલ ન હોય તથા સસં્થાના 
લેટરપેર્ ઉપર ન હોય . 

(૧૨) તબીબી વશક્ષર્ વવષયક જ્ગગ્યાની જાહરેાતમા ંમેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM 
માન્ય છે, તેવ ુયવુનવસીટી અથવા કોલેજના સક્ષમ અવધકારીનુ ંપ્રમાર્પત્ર રજૂ કરેલ ન હોય. 
 
 ૧૮     નિમણ  ક :- 
(૧) ઉપરની જાહરેાત સબંધંમા ં વનમણકૂ માટે પસદં  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સબંવંધત 
વવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામર્ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણકૂપત્ર મેળવતા ં પહલેા ં
કોમ્પ્યટુર ંગગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત 
મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) વનમણકૂ ંગગનેી સઘળી કાયડવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ ંગગનેો કોઇપર્ 
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 
(૩) ઉમેદવારે  તેની શૈક્ષબર્ક લાયકાત / અનભુવ /ઉંમર વગેરેના સમથડનમા ંરજુ કરેલ પ્રમાર્પત્રો 
કોઇપર્ તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામર્ બાદની વનમણકૂ પર્ 
રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમદેવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હઠેળની કાયડવાહી ને પાત્ર થશે, 
જેથી ઉમદેવારને સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે, તેમર્ે રજુ કરેલા પ્રમાર્પત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પરુ્ડ 
રીતે ખરાઈ કયાડ બાદ જ આયોગમા ંરજુ કરવા. 

 ૧૯    ગેરર્વિયણ  ાંક અંગે દોનષિ ઠરેલા ઉમેદર્વારો નર્વરૂધ્ધ પગલાાં :- 

ઉમેદવારોને આથી ચેતવર્ી આપવામા ં આવે છે કે તઓેએ અરજીપત્રકમા ં કોઇપર્ પ્રકારની 
ખોટી મારહતી દશાડવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાતં તેઓએ રજુ કરેલ અસલ 
દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાબર્ત નકલમા ંકોઇપર્ સજંોગોમા ંસધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપર્ 
ચેર્ા ં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેર્ા ં કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ 
બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમા ંઅથવા તેની પ્રમાબર્ત નકલમા ં કોઇપર્ પ્રકારની અચોકસાઇ 



અથવા વવસગંતતા જર્ાય તો તે વવસગંતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ 
દ્વારા દોવષત જાહરે થયલે હોય અથવા થાય તો , 
(૧) તેઓની ઉમેદવારી ંગગે કોઇપર્ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા 
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 
(૩)  કોઇ અન્ય વ્યસ્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પરુ્ડ કરાવ્ય ુહોય , 
(૪)  બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાડ હોય ,  
(પ)  અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા વનવેદનો કરેલ હોય , 
(૬)  તેઓની ઉમેદવારી ંગગે કોઇપર્ અવનયવમત કે અનબુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય , 
(૭)  કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 
(૮)  ઉત્તરવહી મા ંઅશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટ  બાબતો સરહતની અસગંત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯)  પરીક્ષા ખરં્મા ં કોઇપર્ રીતની ગેરવતડણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની 
નકલ કરવી,પસુ્તક , ગાઇર્, કાપલી તવેા કોઇપર્ છાપલે કે હસ્તબલબખત સારહત્યની મદદથી અથવા 
વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાકેંવતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમદેવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ 
પૈકી કોઇપર્ ગેરરીતી આચરવા માટે, 
 (૧૦)  આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી ંગગે વનયકુત થયેલા કમડચારીઓને પજવર્ી કરવી , કોઇપર્ 
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોચાર્વી અથવા  
(૧૧)  ઉપરોકત જોગવાઇઓમા ંઉલ્લખેાયેલ દરેક અથવા કોઇપર્ કૃત્ય કરવા કે કરાવવાપ્રયત્ન કયો 
હોય તેર્ે કે સીધી અથવા આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાર્ લાવનાર ઉમદેવાર નીચે દશાડવલે વશક્ષા 
ઉપરાતં આપોઆપ,ફોજદારી કાયડવાહીને પાત્ર બનશે.  
(ક) આયોગ દ્વારા તે પસદંગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશ,ે અને /અથવા  
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપર્ પરીક્ષા કે કોઇપર્ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  
(૧) આયોગ દ્વારા લવેાનાર કોઇપર્ પરીક્ષા કે પસદંગી માટે , અને  
(ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપર્ નોકરીમાથંી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  
(ગ) જો સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમબુચત વનયમો અનસુાર  
વશસ્તભગંના પગલા ં લઇ શકાશે. 
(૧ર) ઉપરોકત વવગતોમા ં વનરદિષ્ટ કરેલ વશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારન ે
/કમડચારીન ે
   (૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબત,ે 
   (ર) લેબખતમા ંવશક્ષા ંગગે બચાવનામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને  
   (૩) વશક્ષા ંગગે વનયત સમય મયાડદામા ંરૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે.  
 

 
(એચ કે ઠાકર) 
સયંકુ્ત સબચવ 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
ગાધંીનગર 

 

 
  



Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 

આ જાહરેાતના સદંભડમા ંઆયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર 

તા.15-05-18, 13.૦૦ કલાક થી તા.30-05-18, 13.૦૦ કલાક સધુીમા ં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.inપર અરજી પત્રક ભરી શકશ.ે ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચ ે મજુબના 
Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય 

ગર્ાશે. 

(૧) સૌ પ્રથમ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.inપર જવુ.ં 

(૨) Apply On line Click કરવુ.ં  આ પ્રમાર્ ે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) 

Apply Now બટન દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર Click કરીન ે જાહરેાતની બધી જ 

વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો. અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવુ.ં 

(૩) નિયામકશ્રી, આયષુ (આયરેુ્વદ, યોગા, અિે િેચરોથેરાપી, યિુાિી, નિધ્ધા અિે હોમીયોપેથી 
પધ્ધનિ)િી કચેરી હસ્િકિી આચાયય (આયરેુ્વદ) ગજુરાિ આયરેુ્વદ િેર્વા ર્વગય-૧ ઉપર click 

કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળશ ે

(૪) તેની નીચ ેApply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application 

Format મા ં સૌ પ્રથમ “Personal Details”ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) 

વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” મા ં જ્યા ં
Mobile Number અને email ID માગં્યા છે, તેની વવગત લખવી જેથી જરૂર જર્ાયે 
આયોગ ઉમેદવારને મારહતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  

પર click કરવુ ંઅને પોતાની શૈક્ષબર્ક વવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 

(૭) Experience Details પર “click” કરવુ ં અને Experience Details ભરવી. વધ ુ

Experience ઉમેરવા માગતા હોવ તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 

(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યા ં મારહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ 

ojas module મા ંસમાવવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojasમા ં જર્ાવ્યા મજુબના 
અનભુવના કોઠા પ્રમાર્ે આપે વધારાના અનભુવની વવગત ઉમેરીને મોકલવી. 

(૯) તેની નીચ ે“Self-declaration” મા ંYes / No  પર click કરવુ.ં 

(૧૦) હવ ેsave  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application 

Number generate  થશે. જે ઉમેદવારે  સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવ ેપછી આ જાહરેાતના 
સદંભડમા ંઆયોગ સાથેના કોઈ પર્ પત્ર વ્યવહારમા ંતે દશાડવવાનો રહશેે.  



(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમા ંકોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમા ં
જઇને કરી શકાશ,ેઆ સવુવધા અરજી Confirm કરતા ં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત 

અરજી Confirm થઇ ગયા પછી / બાદ આ સવુવધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 

(૧૨) હવ ે પેજના ઉપરના ભાગમા ં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application 

number type કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો. 
અહીં,photo અને signature upload કરવાના છે. (ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ 

સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ 

રાખવી) photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature 

.jpg Formatમા(ં10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer મા ં હોવા જોઇએ.) 

“Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાથંી જે ફાઇલમા ં .jpg 

Format મા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાથંી Select કરો અને “Open” 

Button ને click કરો. હવ ે“Browse” Button ની બાજુમા ં“Upload “Button પર Click 

કરો હવ ેબાજુમા ંતમારો photo દેખાશે. હવ ેઆજ રીતે signature પર્ upload કરવાની 
રહશેે.  

(૧૩) હવ ેપેજના ઉપરના ભાગમા ં“Confirm Application” પર click કરો અને “Application 

number” તથા Birth Date Type  કયાડ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: 

Application preview ૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application 

preview” પર ક્લીક કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જર્ાય, 

તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાડ પહલેા 
કોઇપર્ પ્રકારનો સધુારો અરજીમા ંકરી શકાશે. પરંત.ુ અરજી confirm થઇ ગયા બાદ 

અરજીમા ંકોઇપર્ સધુારો થઇ શકશ ેનહીં. જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન જર્ાય તો જ 

confirm application પર ક્લીક કરવુ.ં Confirm application પર ક્લીક કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમા ં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation 

number” generate થશે જે હવ ે પછીની બધી જ કાયડવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે 

સાચવવાનો રહશેે. Confirmation number વસવાય કોઇપર્ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશ ે

નહીં. Confirm થયેલ અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 

(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી નીચેના બે વવકલ્પો પૈકી કોઈ પર્  

વવકલ્પથી ભરી શક્શ.ે 

       (૧) પોસ્ટ ઓફીસમા ં: “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને વપ્રન્ટેર્ ચલર્ની નકલ કાઢવાની 
રહશેે. આ વપ્રન્ટેર્ ચલર્ની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યટુરની સવુવધા ધરાવતી પોસ્ટ 

ઓરફસમા ં જવાનુ ંરહશેે. પોસ્ટ ઓફીસમા ંરૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ 

તારીખ. 30 /05/2018સધુીમા ં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયાડ ંગગેનુ ં ચલર્ મેળવવાનુ ં
રહશેે. આ ચલર્ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રક સાથ ે જોર્વાના આવશ્યક સ્વય ં



પ્રમાબર્ત કરેલ પ્રમાર્પત્રો (૧) જન્મ તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ. કે્રર્ીટ 

સરટિફીકેટની નકલ (૨) વનયત શૈ.લા ના ર્ીગ્રી પ્રમાર્પત્રની નકલ  અને ર્ીગ્રીના ંગવતમ 

વષડની માકડશીટની નકલ  (૩) સબવંધત કાઉસ્ન્સલના રજીસ્ટે્રશનની નકલ (૪) અનભુવના 
પ્રમાર્પત્ર નકલ (૫) નામ / અટકમા ંફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ / 

પરરર્ીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્ટે્રશનની નકલ (૬) શારીરરક રીત ે અશક્ત 

ઉમેદવારે સા.વ. વવભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા 
મજુબન ુ  પ્રમાર્પત્ર (૭) અન્ય લાગ ુપર્તા હોય તવેા આધાર / પરુાવા  અચકુ  જોર્ીન ે

ઉમેદવારે  પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા મગંાવવામા આવે 

ત્યારે જ અરજીપત્રક બબર્ાર્ો સરહત તથા ફી ભરેલા ચલર્ની નકલ સાથે આર.પી.એ.ર્ી. 
/ સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમા ંરૂબરૂમા ંઆપી જવાના 
રહશેે. 

       (૨) ઓન લાઈન ફી : જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીન ેવવગતો ભરવી 
અન ેત્યા ં“Online Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવુ.ં ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમાથંી 
“Net Banking Fee” અથવા “Other Payment Mode” ના વવકલ્પોમાથંી યોગ્ય વવકલ્પ 

પસદં કરવો અને આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ 

ગઈ છે તેવુ ં  Screen પર લખાયેલુ ંઆવશે અને e-receipt મળશ.ેજેની Print કાઢી લેવી. 
જો પ્રરક્રયામા ંકોઈ ખામી હશ ેતો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ દેખાશે. 

  (૧૫)   અનામત વગડના ઉમેદવારો (ફી માથંી મરુકત અપાયેલ ઉમેદવારો) એ confirm થયેલ 

અરજીપત્રક તે સાથે જોર્વાના આવશ્યક સ્વય ંપ્રમાબર્ત કરેલ પ્રમાર્પત્રો  (૧)  જન્મ 

તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ. કે્રર્ીટ સરટિફીકેટની નકલ  (૨) જાવત 

પ્રમાર્પત્રની નકલ (3) સા.અને શૈ.પ.વગડના ઉમદેવારો માટે વનયત થયેલ સમય 

ગાળામા મેળવેલ વનયત થયેલ પરરવશષ્ટ-ક (૪) વનયત  શૈ.લા ના ર્ીગ્રી પ્રમાર્પત્ર અને 
ર્ીગ્રીના ંગવતમ વષડની માકડશીટની નકલ. (૫) સબવંધત કાઉસ્ન્સલના રજીસ્ટે્રશનની  
નકલ (૬) અનભુવના પ્રમાર્પત્ર નકલ (૭) નામ / અટકમા ફેરફાર કરાવેલ હોય તો 
સરકારી ગેઝેટની નકલ / પરરર્ીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્ટે્રશન નકલ (૮) 

શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.વવભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી 
વનયત થયેલ નમનુા મજુબનુ ં  પ્રમાર્પત્ર (૯) અન્ય લાગ ુપર્તા હોય તેવા આધાર / 

પરુાવા અચકુ જોર્ીને અચકુ  જોર્ીને ઉમેદવારે  પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે  

અન ે આયોગ દ્વારા મગંાવવામા આવે  ત્યારે જ અરજીપત્રક બબર્ાર્ો સરહત 

આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવાના રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમા ં રૂબરૂમા ં
આપી જવાના રહશેે. 

    (૧૬)  દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઇ 

ઉમેદવારે એકથી વધ ુ અરજી કરેલ હશ,ે તો છેલ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી, તેની સાથ ે



વનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગર્ાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગર્વામા ંઆવશે. 

અગાઉની અરજી સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી સામે ગર્વામા ંઆવશ ેનહીં. 
જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમડ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા 
ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમડ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગર્વામા ંઆવશે. જો 
ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી ભરેલ હશ,ે તો તે રીફંર્ કરવામા ંઆવશે નહીં.  

      અરજી ફી : 

    (૧)  સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમા ંરૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સવવિસ 

ચાર્જ ભરવાનો રહશેે. અને ફી ભયાડ ંગગેનુ ંચલર્ મેળવવાનુ ંરહશેે. અથવા ઓન લાઈન 

ફી ભરી e-receipt લઈ લેવાની રહશેે.  

    (૨)  મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી.  

    (3)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો બબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પર્ તેઓએ 

અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહીં. તે વસવાયના ધોરર્ો બબન અનામત વગડના લાગ ુપર્શ.ે   

   (૪) ફી ભયાડ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારન ેકોઇ 

પર્ સજંોગોમા ંપ્રાથવમક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામા ંબેસવા દેવામા ંઆવશ ેનહી.. 
આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓરફસ દ્વારા અથવા ઓન લાઈન ફી જ સ્વીકારવામા ંઆવશે, રોકર્મા,ં 
ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ડર કે પે ઓર્ડરના સ્વરૂપમા ંઆ ફી સ્વીકારવામા ં
આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.ઉમેદવારોને ખાસ જર્ાવવાનુ ં કે, 

અરજીપત્રક તથા પ્રમાર્પત્રોની ચકાસર્ી દરવમયાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના 
ભરતી વનયમો તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તમે માલમૂ 

પર્શ ેતો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પર્ તબકે્ક રદ કરવામા ંઆવશે. 

નોંધ:-    નિયામકશ્રી, આયષુ (આયરેુ્વદ, યોગા, અિે િેચરોથેરાપી, યિુાિી, નિધ્ધા અિે 
હોમીયોપેથી પધ્ધનિ)િી કચેરી હસ્િકિી આચાયય (આયરેુ્વદ) ગજુરાિ આયરેુ્વદ િેર્વા ર્વગય-૧ ની 
જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોર્વાના આવશ્યક પ્રમાર્પત્રોની યાદી, વય 
મયાડદામા ંછુટછાટ, અરજી કયા સજંોગોમા ંરદ થવાને પાત્ર છે તેની વવગતો, પરરવશષ્ટ’૪’ નો 
નમનૂો,સરકારી કમડચારીએ રજુ કરવાના ના-વાધંા પ્રમાર્પત્રનો નમનૂો અને જાહરેાતની 
અન્ય વધ ુ વવગતો આયોગની કચેરીના નોરટસબોર્ડ અને આયોગની વેબસાઈટ 
www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશે. 

 

  
 

  

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


 

R-2 Br. 

Online applications are invited for the post of  Principal (Ayurved)  

Gujarat ayurved Service Cl.1, under the Director, AYUSH (Ayurveda,Yoga 

and Naturopathy, Unanai, Siddha and Homoeopathy) Gujarat State. Advt. 

No. 30/2018-19 between date-15/5/2018,13.00 to date- 30/5/2018,13.00  

 Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of 

Commission www.gpsc.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, 

General Instructions, application form and age relaxation.  

(1) Preliminary test will be held on 09-9- 2018 (Tentative) 

(2)   Result of Preliminary test will be declared in November-2018. (Tentative) 

(3) Interview will be held approximately in January-2019. (Tentative) 

 

Advt. 

NO. 

Name of Post Total 

Vacancy 

Category wise vacancy Out of total Post reserved for  

Women 

Un 

reserved 

S.C. S.T. S.E 

.B.C. 

Un 

reserved 

S.C. S.T. S.E 

B.C 

 30 Principal 

(Ayurved)  

Class-1 05 4 0 0 1 01 0 0 0 

 

Note 

(1)   Out of Above mentioned post no any post is reserved for Physically 
Disabled Candidates.  

Candidate having disability OL (one leg) can apply for above 

mentioned posts. 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 reserved post so will be allotted to male candidates belonging to 

the same category. 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Gandhinagar 



(4)  Candidates shall carefully read advertisement no. and name of post before 

applying online. Candidate shall confirm the application only after verifying the 

details filled in the application form. 

(5)  Any request or representation to correct any error or omission in the 

confirmed online application, or information filled in by the candidate shall not 

be accepted. 

(6)  In case of more than one online application made by the candidate, only the 

latest confirmed application will be considered by the commission. For 

candidates belonging to unreserved category the last confirmed application with 

fees will be considered by the commission. 

(7) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for 

interview (in the order mentioned in general instructions). 

(8) Candidates are requested that do not send physical copy of the 
application (Online applied) to the commission if not so requested.  

1. Education Qualification :- 

Possess 

A Post Graduate degree in Ayurved with any one subject as prescribed 

by Central Council of Indian Medicine obtained from any of the universities 

established or incorporated by or under the Central or State act in India; or 

any other educational institution recognized by the Government or declared 

to be deemed as University under section 3 of the Universities Grants 

Commission act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by 

The Central Council of Indian l Medicine. 

1.1 Experience :- 

Possess 

At least Ten years teaching experience or Five years teaching 

experience as Associate Professor (Reader) or total Ten years research 

experience in Regular Service In  Research Council of Central Government, 

State Government, Union Territory. University or National Institution with 

not less than Five papers published in a recognized Journal: 

 Provided that the research experience of regular Ph.D holder shall be 

considered  equivalent to One year teaching  experience. 

 
EXPLANATION: “Teaching Experience” means teaching experience in 

recognised Ayurved Colleges affiliated to the University established by law 

in India. 

2.  The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the 
Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; 
and 

3. Adequate knowledge of (i) Sanskirit (ii)  Gujarati or Hindi Or Both 

4. Pay Scale:-Pay Band-Rs.78,800-2,09,200(ROP-2016),PAY MATRIX 
LEVAL-12 

5. Age: Not more than 47 years. Age will be considered as on last date of   
application.  



Upper Agelimit shall be relaxed as under:  

1 A candidate who is already in Gujarat 

Govt. service, either as a permanent or 

as a temporary officiating continuously 

for six month and had not crossed age 

limit prescribed for the advertised post 

at the time of his first appointment  

If experience is prescribed as one 
of the qualifications, the upper 
age limit shall not apply.  

 

NOTE: 

1) The Candidate appointed by direct selection shall required to get him-self 

registered in State board of Ayurved and Unanai System of Medicine at the 

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

2) Applicant has to produce necessary documents, in support of Indian 

Legality, if he possesses foreign university degree. 

 

3) Application Fee: General candidate have to pay Rs.100/- + Postal 

service charge, Unreserved candidate Origin of Gujarat and P.H. 

candidate do not need to pay fees, Unreserved candidate of other state 

have to pay prescribed fees.  
 

 For all other provisions of advertisement candidates are advised 

to see Gujarati Version of this advertisement. 

 

 

(H. K.THAKAR) 
Joint Secretary 

Gujarat Public Service Commission 
Gandhinagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


