
                                      

 ગજુરાત હેર સેવા આયોગ 
 

સેકટર-૧૦ / એ, “છ-૩” સકલ પાસે, “છ” રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
 

અગ યની હેરાત 
સરકારી હોિમયોપેથી કોલેજોમા ંિવિવધ િવષયોના એસોિસએટ ોફેસર / રીડર  વગ-૧ ની જ યા પર ભરતી કરવા 

માટે આયોગ વારા  તારીખ-૧૫/૦૯/૨૦૧૮ ના રોજ નીચે મુજબ હેરાત િસ ધ કરવામા ંઆવી છે.  

મ હેરાત માંક જ યાનુ નામ 

૧ ૫૬/૨૦૧૮-૧૯ એસોિસએટ ોફેસર, હોિમયોપેિથક મટીરીયા મેિડકા 

૨ ૫૭/૨૦૧૮-૧૯ એસોિસએટ ોફેસર, હોિમયોપેિથક ફામસી  

૩ ૫૮/૨૦૧૮-૧૯ એસોિસએટ ોફેસર, હોિમયોપેિથક ઓગનન ઑફ મેિડિસન  

૪ ૫૯/૨૦૧૮-૧૯ એસોિસએટ ોફેસર, પેથોલો  એ ડ માઇ ોબાયોલો   

૫ ૬૦/૨૦૧૮-૧૯ એસોિસએટ ોફેસર, િફિઝયોલો  ઇ કલુડીગં બાયોકેમે ટી  

૬ ૬૧/૨૦૧૮-૧૯ એસોિસએટ ોફેસર, એનાટોમી 

૭ ૬૨/૨૦૧૮-૧૯ એસોિસએટ ોફેસર, ફોરિ સક મેડીસીન એ ડ ટો ીકોલો   

 
૧. ગુજરાત હેર સવેા આયોગ ારા . . ૫૬/૨૦૧૮-૧૯ થી . . ૬૨/૨૦૧૮-૧૯ ની સરકારી હોિમયોપેથી 

કોલેજોમા ંિવિવધ િવષયોના એસોિસએટ ોફેસર / રીડર  વગ-૧ અ વયે જઓેએ ઓનલાઇન અર  કરલે છે પરંતુ તઓે 

એક કે બી  કારણસર તઓેની અર  ક ફમ કરવાનુ ંચકૂી ગયેલ છે, તવેા ઉમેદવારો પોતાની અર  ક ફમ કરી શકે તે માટે 

આયોગની કચેરીમા ં કામકાજના િદવસોએ તારીખ-૧૨/૧૧/૨૦૧૮ થી તારીખ-૧૬/૧૧/૨૦૧૮ દરિમયાન સવાર ે ૧૧:૦૦ 

કલાક થી સાજં ે૦૪:૦૦ કલાક સુધીમાં ઓનલાઇન અર  કયાની િ ટ સાથ ે . ૧૦૦૦/- રોકડેથી ચૂકવીને પોતાની અર  

ક ફમ કરાવી શકશે.  

૨. ઉપરો  હેરાત અ વયે, જ ેઉમેદવારોએ આ હેરાત સબંંધમાં ઓનલાઇન અર  કરલે નથી કે ફકત ONE TIME 

REGISTRATION (OTR) કરલે હોય તેવા ઉમેદવારોએ અર  કરવાની રહેતી નથી. 

૩. જ ેઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અર પ કમાં ફોટો અને સહી અપલોડ કરલે નથી તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો તાજતેરનો 

પાસપોટ સાઈઝના બે ફોટો ાફ તથા ફોટોવાળંુ ઓળખપ  તથા તેની ઝેરો  નકલ સાથ ેલઈન ેઅર  ક ફમ કરવા આવવાનું 

રહેશે.  

૪. આયોગ ારા તારીખ-૦૩/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ િસ ધ થયેલ “અગ યની સચૂના”મા ં જણા યા અનસુાર . . 

૫૬/૨૦૧૮-૧૯ થી . . ૬૨/૨૦૧૮-૧૯ ના ઉમેદવારોએ અર પ કની નકલ તથા લાગુ પડતા દ તાવજેો / માણપ ોની ન લ 

તારીખ-૨૦/૧૧/૨૦૧૮ સુધીમાં આયોગની કચેરીન ેમળી ય ત ેરીતે મોકલી આપવા જણાવવામા ંઆવ ેછે. 

                               તારીખ-૦૫/૧૧/૨૦૧૮ 


