ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
સેકટર-૧૦/એ, “છ-૩” સકક લની નજીક, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
આર-૨ શાખા
ુ ની કચેરી હસ્તકની સરકારી હોમિયોપેથી કોલેજ ખાતે પ્રોફેસર (હોમિયોપેથી) – પ્રેકટીસ ઓફ િેડિમસન, વર્ગ -૧ (ગજ
ુ રાત
આયષ
ુ રાત હોમિયોપેથી સેવા) (જા.
હોમિયોપેથી સેવા) (જા. ક્ર. ૦૨/૨૦૧૯-૨૦) અને પ્રોફેસર (હોમિયોપેથી) – રે પટગ રી, વર્ગ -૧ (ગજ
ક્ર. ૦૩/૨૦૧૯-૨૦) ની નીચે દશાગ વેલ જગ્યાઓ પર ઉિેદવારો પસંદ કરવા િાટે Online ( https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
ુ ી િંર્ાવવાિાં આવે છે . આ
) અરજીઓ તારીખ-૧૫/૦૭/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક થી તારીખ-૩૧/૦૭/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક સધ
જાહેરાતની અન્ય મવર્તો આયોર્ના નોટીસ બોિગ અથવા આયોર્ની વેબ સાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/ ઉપર જોવા
મવનંતી છે .
જાહેરાતની સંપ ૂર્ગ મવર્તો આયોર્ની વેબસાઇટ પર વંચાર્ે લઇને જ ઉિેદવારે Online અરજી કરવાની રહેશે.
(1)

- પ્રાથમિક કસોટી યોજવાની સંભમવત તારીખ

:

૧૭/૧૧/૨૦૧૯

- પ્રાથમિક કસોટીના પડરર્ાિનો સંભમવત િાસ

:

ુ રી-૨૦૨૦
જાન્યઆ

ુ ાકાતનો સંભમવત િાસ
- રૂબરૂ મલ

:

ુ રી-૨૦૨૦
ફેબ્રઆ

- આખરી પડરર્ાિ

:

ુ ાકાત પ ૂર્ગ થયાના કાિકાજના ૧૦
રૂબરૂ મલ
ડદવસો દરમિયાન પડરર્ાિ પ્રમસધ્ધ
કરવાિાં આવશે.

જાહેરાત
ક્રિાંક

મવષયન ંુ નાિ

૧

૨

કુ લ

જગ્યા

કક્ષાવાર જગ્યાઓ

૩

૪

ઓ

આમથિક
સાિાન્ય

રીતે
નબળા
વર્ગ

સા.શૈ.
પ.
વર્ગ

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી િડહલાઓ િાટે
અનાિત જગ્યાઓ
૫
આમથિક

અનુ.

અનુ.

જામત

જનજામત

સાિાન્ય

રીતે
નબળા
વર્ગ

સા.શૈ.
પ.
વર્ગ

અનુ.

અનુ.

જામત

જનજામત

પ્રોફેસર
૦૨/

૨૦૧૯૨૦

(હોમિયોપેથી) –
પ્રેકટીસ ઓફ

િેડિમસન, વર્ગ -૧

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

ુ રાત હોમિયોપેથી
(ગજ
સેવા)

પ્રોફેસર
૦૩/

૨૦૧૯૨૦

(હોમિયોપેથી) –
રે પટગ રી, વર્ગ -૧

ુ રાત હોમિયોપેથી
(ગજ
સેવા)

નોંધ :
(૧)

ઉપર દર્શાવેલ જગ્યશઓ પૈકી એક પણ જગ્યશ ર્શરીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવશરો મશટે અનશમત નથી.
પ્રોફેસર (હોમિયોપેથી) – પ્રેકટીસ ઓફ િેડિમસન, વર્ગ -૧ (જા.ક્ર.-૦૨/૨૦૧૯-૨૦)િાં LD (OL) = One leg

affected, (right or left), LD (OA) = One arm affected, LV = Low Vision, HH = Hard of Hearing, LC =
Leprosy Cured, DF = Dwarfism, AC = Acid attack victims, MuD = Muscular Dystrophy, ASD = Autism
Spectrum Disorder, SLD = Specific Learning Disability પ્રકારની શારીડરક અશકતતા ધરાવતા ઉિેદવારો અરજી
કરી શકશે. આ મસવાયની અન્ય પ્રકારની અશક્તતા ધરાવતા ઉિેદવારો સંબમં ધત જાહેરાત િાટે અરજી કરવાને પાત્ર નથી.
પ્રોફેસર (હોમિયોપેથી) – રે પટગ રી, વર્ગ -૧ (જા.ક્ર.-૦૩/૨૦૧૯-૨૦)િાં OL = One leg affected, (right or left),

OA = One arm affected, HH = Hard of Hearing, LC = Leprosy Cured, DF = Dwarfism, AC = Acid attack
victims, MuD = Muscular Dystrophy, MD = Multiple Disability પ્રકારની શારીડરક અશકતતા ધરાવતા ઉિેદવારો
અરજી કરી શકશે. આ મસવાયની અન્ય પ્રકારની અશક્તતા ધરાવતા ઉિેદવારો સંબમં ધત જાહેરાત િાટે અરજી કરવાને પાત્ર
નથી.
(૨)

અનાિત કક્ષાના ઉિેદવારો બબન અનાિત જગ્યા િાટે અરજી કરી શકશે અને તે ઓને બબનઅનાિત ઉિેદવારો

િાટેનાં ધોરર્ો લાગ ંુ પિશે.
(3)

િડહલાઓ િાટેની અનાિત જગ્યા િાટે જો િડહલા ઉિેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય (જો િડહલા િાટે જગ્યા અનાિત

ુ ુ ષ ઉિેદવારોને ફાળવી શકાશે.
હોય તો) તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પર
(૪)

બબન અનાિત કેટેર્રીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી િડહલા ઉિેદવારો િાટેની અનાિત જગ્યાઓ તથા આમથિક રીતે

ુ બુ ચત જામત અને અન.ુ જનજામતની કુ લ અનાિત જગ્યાઓ અને તે પૈકી િડહલા ઉિેદવારો
નબળા વર્ો, સા.શૈ.પ.વર્ગ ., અનસ
િાટેની અનાિત જગ્યાઓ પર પસંદર્ી જે તે કેટેર્રીના ઉિેદવારો તથા તે પૈકી િડહલા ઉિેદવારોએ પસંદર્ીની પ્રડક્રયા
ુ અને આયોર્ે સંબમં ધત સેવાની કાયગક્ષિતા જાળવી રાખવા મનયત કરે લ લાયકી ધોરર્ ધ્યાને
દરમિયાન પ્રાપ્ત કરે લ ગર્
લઇ કરવાિાં આવશે.
(૫)

ઉિેદવારોએ જાહેરાત ક્રિાંક અને જગ્યાન ંુ નાિ સ્પષ્ટ રીતે વાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી, ઓનલાઇન અરજી

કરતી વખતે તિાિ મવર્તો અરજીપત્રકિાં ભયાગ બાદ, તે મવર્તોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફિગ કરવાની
રહેશે.
(૬)

ુ ારો કરવાની
કન્ફિગ થયેલ અરજીપત્રકની મવર્તો કે તેિાં ઉિેદવારે આપેલ િાડહતીિાં ક્ષમત કે ચ ૂક બાબતે સધ

રજુઆત / મવનંતી ગ્રાહ્ય રાખવાિાં આવશે નહીં.
(૭)

એક કરતા વધારે સંખ્યાિાં અરજી કયાગ ના ડકસ્સાિાં છે લ્લે કન્ફિગ થયેલ અરજીપત્રક જ િાન્ય રાખવાિાં આવશે.

બબન અનાિત વર્ગ ના ઉિેદવારો િાટે છે લ્લે કન્ફિગ થયેલ ફી સાથેન ંુ અરજીપત્રક િાન્ય રાખવાિાં આવશે.
(૮)

ુ ાકાતને પાત્ર થયાના ડકસ્સાિાં રજુ કરવાના થતાં પ્રિાર્પત્રો ( સાિાન્ય સ ૂચનાઓિાં આપેલ
ઉિેદવારોએ રૂબરૂ મલ

ક્રિિાં ) તૈયાર રાખવાના રહેશે.
(૯)

ઓનલાઈન જાહેરાત િાટેના ભરે લા અરજીપત્રક બબિાર્ સડહત આયોર્ની કચેરીિાં હાલ પ ૂરતા િોકલવા નહીં,

આયોર્ દ્વારા જ્યારે િંર્ાવવાિાં આવે ત્યારે જ િોકલી આપવા.

(૧૦) આમથિક રીતે નબળા વર્ોના ઉિેદવારોએ રાજ્ય સરકારના સાિાજજક ન્યાય અને અમધકારીતા મવભાર્ના
તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રિાંક : ઇ.િબલ્ય.ુ એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી મનયત થયેલ નમ ૂના (અંગ્રેજીિાં Annexure
ુ રાતીિાં પડરમશષ્ટ-ર્) િાં િેળવેલ પાત્રતા પ્રિાર્પત્ર (અથાગ ત તેઓ EWS Category હેઠળ આવે છે તે
KH અથવા ગજ
િતલબન ુ પ્રિાર્પત્ર)ના નંબર અને તારીખ ઓન લાઈન અરજી કરતી વખતે દશાગ વવાના રહેશે.

(2)

ુ વ : (જાહેરાત ક્રિાંક:-૦૨/૨૦૧૯-૨૦ અને ૦૩/૨૦૧૯-૨૦)
શૈક્ષબર્ક લાયકાત અને અનભ
POSSESS;

(a)

a Post–Graduate degree in Homoeopathy in the concerned subject as specified

in column (3) against each of the posts specified in the Annexure –A (below) of any
of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in
India or any other educational institutions recognized as such or declared to be
deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act,
1956. and
(b)

have at least three years of teaching experience as Associate Professor / Reader

(Homoeopathy), Class-I in the concerned subject as specified in column (4) against
each posts specified in the Annexure - A (below) in a degree level Medical Institution
and / or in a Homoeopathic College recognized by the Central Council of
Homoeopathy or the Central Government.
Explanation:
“Teaching Experience means teaching experience in the subject concerned in a
homoeopathic college and includes teaching experience in the subject concerned in a Medical
college permitted by the Central government.”

Annexure -A
Sr
no
(1)
1

2

Name of
post
(2)
Professor
(Homoeopathy)
(Practice of Medicine)
Professor
(Homoeopathy)
(Repertory)

Education/qualification

Experience

(3)
M.D. (Homoeopathy) or
M.D. (Medicine)

(4)
At least three Years teaching experience
as Associate Professor / Reader in
Practice of Medicine
At least three years teaching experience
as Associate Professor / Reader in
Repertory

M.D.(Homoeopathy)
(Repertory)

ુ રાત મલ્ુ કી સેવા વર્ીકરર્ અને ભરતી (સાિાન્ય) મનયિો, ૧૯૬૭’િાં દશાગ વેલ કોમ્પપ્યટ
ુ ર એપ્લીકેશનન ંુ પાયાન ંુ
‘ગજ

(3)

જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈશે.
ુ રાતી અથવા ડહન્દી અથવા તે બંનેન ંુ પ ૂરતુ જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.
ગજ

(4)

(5) પર્ાર : રૂ. 78,800-2,09,200 (સાતિા પર્ારપંચના પે િેડિક્ષન ંુ લેવલ - ૧૨)
(6) ઉંિર : ૪૭ વષગથી વધ ુ ઉંિર હોવી જોઇશે નહીં. ઉંિર અરજી સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ર્ર્વાિાં આવશે.
(ઓન લાઈન અરજી)
(7) ઉંિરિાં છૂટછાટ:

૧

ુ રાત સરકારના કિગચારીઓ: (૧) જાહેરાતિાં લાયકાત તરીકે અનભ
ુ વ િાંર્ેલ હોય તો ઉપલી
ગજ
ુ રાત
ગજ

ુ કી
મલ

સેવા

અને

વયિયાગ દા લાગ ુ પિશે નડહ .

વર્ીકરર્ અને ભરતી (સાિાન્ય) (૨) જાહેરાતિાં અનભ
ુ વને લાયકાત તરીકે િાંર્ેલ ન હોય પરં ત ુ
મનયિો, ૧૯૬૭ ની જોર્વાઇઓ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી મવષયક, પશ ુ બચડકત્સાની પદવી કે ડિપ્લોિા
ુ બ
ુ રાત
મજ
ગજ
સરકારની
ની જગ્યા પર મનિણ ૂક પાિેલ કિગચારીને જાહેરાતિાંની આવી
નોકરીિાં કાયિી ધોરર્ે અથવા
લાયકાત વાળી જગ્યા (Any Such Post) િાટે ઉપલી વય િયાગ દા
હંર્ાિી ધોરર્ે સળં ર્ છ િાસથી
લાગ ુ પિશે નહીં.
કાિર્ીરી બજાવતા હોય અને
ુ વ એક લાયકાત તરીકે
(૩) જાહેરાતિાં દશાગ વેલ જગ્યા િાટે અનભ
તેઓની
પ્રથિ
મનિણ ૂક
િાંર્ેલ ન હોય ત્યારે જે સંવર્ગ િાંથી બઢતી િળવાપાત્ર હોય તેિાં
જાહેરાતિાંની જગ્યાિાં દશાગ વેલ
ફરજ બજાવતા કિગચારીને, તેઓએ બજાવેલ સેવાના સિય અથવા
વય િયાગ દાની અંદર થયેલ હોય
ુ ાં વધ ુ પાંચ વષગની છુટછાટ તે બે પૈકી જે ઓછું હોય તે
તો વધિ
તેવા કિગચારીઓ
િળશે.

નોંધ:
(૧)

The Candidate appointed by direct selection shall require to get him-self registered with

Gujarat homoeopathy Act, 1963 at the time of appointment, if he is not so registered.
(૨)

ુ ાકાતિાં આયોર્ની સચ
ુ નાઓ / ધોરર્ો મજ
ુ બ જાહેરાતિાં દશાગ વેલ કેટેર્રી વાઈઝ જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાને
રૂબરૂ મલ

ુ બ અનસ
ુ રવાન ંુ રહેશે.
લઈ નીચે મજ
કુ લ જગ્યાઓ

ુ ાકાત િાટે બોલાવવાિાં આવનાર
કુ લ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલ
ઉિેદવારોની સંખ્યા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી વધ ુ

કુ લ જગ્યાઓથી ૦૩ ર્ર્ા

(૩)

ુ ા/ આધાર
જો યમુ નવસીટીએ િાકગ શીટિાં ટકાવારી દશાગ વેલ ન હોય તો ઉિેદવારે ટકાવારી ર્ર્વા િાટેની ફોમ્પયગલ

અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહેશે.
(૪)

જો ઉિેદવાર મવદે શની યમુ નવસીટીની પદવી િેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતિાં િાન્યતા / સિકક્ષતા ર્ર્વા

અંર્ે જરૂરી આધાર / પ ૂરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.
(૫)

ુ જગ્યા િાટેની વય િયાગ દા ૪૭ વષગ મનયત થયેલ હોઇ, સરકારી કિગચારી મસવાય અન્ય કોઇપર્ કક્ષાના
પ્રસ્તત

ઉિેદવારોને ઉપલી વયિયાગ દાિાં છૂટછાટ િળવાપાત્ર થતી નથી.
(૬)

આ જાહેરાતો અન્વયે ભરતી પ્રડક્રયાના દરે ક તબક્કે ઉિેદવારે હાજર રહેવ ંુ પિશે, અન્યથા તેઓની ઉિેદવારી રદ

કરવાિાં આવશે
ુ રાતના
(૭) અરજી ફી: સાિાન્ય કેટેર્રીના (બબન અનાિત) ઉિેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સમવિસ ચાર્જ. મ ૂળ ગજ
અનાિત કક્ષાના,આમથિક રીતે નબળા વર્ો, િાજી સૈમનકો તથા શારીડરક અશક્તતા ધરાવતા ઉિેદવારોએ ફી ભરવાની
ુ રાત રાજય મસવાયના અનાિત વર્ગ ના ઉિેદવારોએ મનયત ફી ભરવાની રહેશે.
નથી. ગજ

( એચ. કે. ઠાકર )
ુ ત સબચવ
સંયક
ુ રાત જાહેર સેવા આયોર્
ગજ

નોંધ: ઓનલશઇન અરજી કરવશની રીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉપર જોઈ ર્કશર્ે.

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
GANDHINAGAR.
R-2 Branch
Online applications are invited for the Post of Professor in the Government
Homoeopathy Colleges in the subjects Homoeopathic Practice of Medicine, Class-I (Advt. No.
02/2019-20) and Homoeopathic Repertory, Class-I (Advt. No. 03 /2019-20) under the Director,
AYUSH (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) Gujarat State,
between date-15/07/2019 13:00 to date- 31/07/2019 13:00. Candidates are instructed to visit
Notice Board or the Website of Commission https://gpsc.gujarat.gov.in or https://gpscojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, application form
and age relaxation.
(1) - Tentative date of Preliminary Test

:

17-11-2019

- Tentative Month of result

:

JANUARY-2020

- Tentative Month of Interview

:

FEBRUARY-2020

- Final Result will be Published during 10 working days after the last date of interview.
ADVT.
NO.

FACULTY

Total
Vacancy

Category wise vacancy

Out of total Post reserved for Woman

1

2

3

4

5

General

Economically
Weaker
Sections

S.E.B.C.

S.C.

S.T.

General

Economic
ally
Weaker
Sections

S.E.B.C.

S.C.

S.T.

02/
201920

Professor in
Homoeopathic
Practice of
Medicine,
Class-I

01

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

03/
201920

Professor in
Homoeopathic
Repertory,
Class-I

01

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Note:1) Out of above mentioned posts, not a single post is reserved for Physically Disabled
Candidates.
Professor in Homoeopathic Practice of Medicine, Class-I (Advt. No:-02/ 2019-20) Candidate
having disability of LD (OL) = One leg affected, (right or left), LD (OA) = One arm affected, LV =
Low Vision, HH = Hard of Hearing, LC = Leprosy Cured, DF = Dwarfism, AC = Acid attack victims,
MuD = Muscular Dystrophy, ASD = Autism Spectrum Disorder, SLD = Specific Learning Disability
can apply.
Professor in Homoeopathic Repertory, Class-I (Advt. No:-03/ 2019-20) Candidate having
disability of OL = One leg affected, (right or left), OA = One arm affected, HH = Hard of Hearing,
LC = Leprosy Cured, DF = Dwarfism, AC = Acid attack victims, MuD = Muscular Dystrophy, MD
= Multiple Disability can apply.

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 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 No. and name of post before applying online.
Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled in the
application form.
6) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online
application, or information filled in by the candidate shall not be accepted.

7) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest confirmed
application will be considered by the commission. For candidates belonging to unreserved
category the last confirmed application with fees will be considered by the commission.
8) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for interview (in
the order mentioned in general instructions).
9) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the commission.
The physical copy of the application may be send 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. (Annexure- “ kh “ in English
or Annexure- “ G “ in Gujarati). The candidates shall mention the number and date of EWS
certificate while applying online.

(2)

Educational Qualification and Experience (Advt. No:-02/2019-20 and 03/2019-20) :
POSSESS:

(a)

a Post–Graduate degree in Homoeopathy in the concerned subject as specified

in column (3) against each of the posts specified in the Annexure –A (below) of any
of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in
India or any other educational institutions recognized as such or declared to be
deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act,
1956. and
(b)

have at least three years of teaching experience as Associate Professor / Reader

(Homoeopathy), Class-I in the concerned subject as specified in column (4) against
each posts specified in the Annexure - A (below) in a degree level Medical Institution
and / or in a Homoeopathic College recognized by the Central Council of
Homoeopathy or the Central Government.

Explanation:
“Teaching Experience means teaching experience in the subject concerned in a
homoeopathic college and includes teaching experience in the subject concerned in a
Medical college permitted by the Central government.”

Annexure- A
Sr
no
(1)
1

2

Name of
Education/qualification
post
(2)
(3)
Professor
M.D. (Homoeopathy) or
(Homoeopathy)
M.D. (Medicine)
(Practice of
Medicine)
Professor
M.D.(Homoeopathy)
(Homoeopathy)
(Repertory)
(Repertory)

Experience
(4)
At least three Years teaching experience
as Associate Professor / Reader in
Practice of Medicine
At least three years teaching experience
as Associate Professor / Reader in
Repertory

(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. 78,800-2,09,200/- (Pay Metrix Level 12 in 7th Pay Commission)

(6)

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

(7)

Age Relaxation: as below

1

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

(i) If experience is prescribed as one of the qualifications, the upper
age limit shall not apply.
(ii) If experience is not prescribed as one of the qualifications and a
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.
(iii) 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

the time of his first of years for which service has been put in by him, whichever is
appointment.
less.

Note:
(1) The Candidate appointed by direct selection shall require to get him-self registered with
the Gujarat homoeopathy Act, 1963 at the time of appointment, if he is not so registered.
(2) As per the Instruction/Provision of the commission, the 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

(3) The candidates should produce formula / method of calculation of percentage where
percentage of marks is not given by the University.
(4) The candidates having qualification from foreign University should produce necessary
documents / proof regarding the recognition/equivalence of their degree.
(5) As criteria of Age for this post has been prescribed maximum up to 47 years, candidates
other than Govt. Employee are not eligible for any age relaxation.
(6) 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, Ex-serviceman of
Gujarat state and category who is physically disabled have not to pay application fee. While
candidates of reserved category of other states have to pay application fee.

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

જાહેરાતની સાિાન્ય જોર્વાઈઓ
૧

નાર્ડરકત્વ:ઉમેદવશર,
(ક) ભશરતનો નશગરરક અથવશ
(ખ) નેપશળનો પ્રજાજન અથવશ
(ગ) ભ ૂતશનનો પ્રજાજન અથવશ
(ઘ) તતબેટનો તનવશા તિત જે ભશરતમશાં કશયમી વિવશટ કરવશનશ ઇરશદશથી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલશાં ભશરતમશાં આવેલશ
હોવશ જોઇએ,અથવશ
(ચ) મ ૂળ ભશરતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભશરતમશાં કશયમી વિવશટ કરવશનશ ઇરશદશથી પશરકસ્તશન, પ ૂવા પશરકસ્તશન
(બશાંગ્લશદે ર્), બમશા (મ્યશનમશર), શ્રીલાંકશ, કે ન્યશ, યુગશન્ડશ જેવશ પ ૂવા આરિકશનશ દે ર્ો, િાંયક્ુ ત પ્રજાિત્તશક ટશાંઝશનીયશ, ઝશાંબીયશ,
મલશવી, ઝૈર, ઇથોપીયશ, અથવશ તવયેટનશમથી સ્થળશાંતર કરીને આવેલ હોવશ જોઇએ પરાં ત ુ પેટશક્રમશાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને
(ચ) મશાં આવતશ ઉમેદવશરોનશ રકસ્િશમશાં િરકશરે પશત્રતશ પ્રમશણપત્ર આપેલ હોવુ ાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉિેદવારના ડકસ્સાિાં પાત્રતા પ્રિાર્પત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉિેદવારનું અરજીપત્રક આયોર્ મવચારર્ાિાં લેશે. અને

જો મનિણ ૂક િાટે તેિના નાિની ભલાિર્ કરવાિાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેિના ડકસ્સાિાં પાત્રતા પ્રિાર્પત્ર આપવાની શરતે
કાિચલાઉ મનિણકૂ આપશે.
૨

અરજીપત્રક:(૧) જો એક કરતશાં વધુ જાહેરશત મશટે અરજી કરવશની હોય તો દરે ક જાહેરશત મશટે અલગ અલગ અરજી કરવશની રહેર્ે
અને પ્રત્યેક અરજી િશથે ફી ભરવશની રહેર્ે.
(૨) બબન અનશમત વગાનશ ઉમેદવશરોએ , જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફિમશાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચશજીિ તથશ

ઓન

લશઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + િતવિિ ચશજીિ ફી ભરવશની રહેર્ે. અનશમત વગાનશ ઉમેદવશરો ( આતથિક રીતે નબળશ વગો,
િશમશજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછશત વગા , અનુસ ૂબચત જાતત અને અનુસ ૂબચત જનજાતત) તથશ ર્શરીરરક રીતે અર્ક્ત
ઉમેદવશરો અને મશજી િૈતનકોને ફી ભરવશમશાંથી મુક્ક્ત આપવશમશ આવેલ છે . જેથી

તેમણે કોઇ ફી ભરવશની રહેતી નથી.

(૨) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો જો બબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવશની રહેર્ે નહી.
(૩) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો મશટે જાહેરશતમશાં અનશમત જગ્યશઓ દર્શા વેલ ન હોય ત્યશાં આવશ ઉમેદવશરો બબનઅનશમત
જગ્યશ મશટે અરજી કરી ર્કર્ે અને તેમને પિાંદગી મશટે બબનઅનશમતનશ ધોરણો લશગુ પડર્ે.
(૪) જાહેરશતમશાં મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમશાં મરહલશ ઉમેદવશરો અરજી

કરી

ર્કે છે .
(૫) જાહેરશતમશાં જે તે કે ટેગરીમશાં કુ લ જગ્યશઓ પૈકી મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે અમુક જગ્યશઓ અનશમત હોય ત્યશરે મરહલશ
ઉમેદવશરોની અનશમત જગ્યશઓ તિવશયની બશકી રહેતી જગ્યશઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવશરો મશટે અનશમત છે તેમ ગણવશનુ ાં
નથી, આ જગ્યશઓ પર પુરુષ તેમજ મરહલશ ઉમેદવશરોની પિાંદગી મશટે તવચશરણશ થઇ ર્કે છે , પુરુષ તેમજ મરહલશ
ઉમેદવશરો અરજી કરી ર્કે છે . (દશ.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યશઓ પૈકી ૦૩ જગ્યશ મરહલશ ઉમેદવશર મશટે અનશમત છે પરાં ત ુ બશકી
રહેતી ૦૭ જગ્યશ િશમે મરહલશ ઉમેદવશર પણ પિાંદગી પશમી ર્કે છે .)

(૬) જાહેરશતમશાં મશત્ર મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમશાં પુરુષ ઉમેદવશર અરજી કરી
ર્કે છે કે મ કે મરહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ધ ન થશય તો આ જગ્યશઓ પર પિાંદગી મશટે પુરુષ ઉમેદવશરોની તવચશરણશ થઇ
ર્કે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યશઓ મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જ અનશમત હોય અને તે જગ્યશ ઉપર મરહલશ ઉમેદવશરો પુરેપરુ શ
પિાંદગી પશમે/જેટલી િાંખ્યશમશાં પિાંદગી પશમે તો તેમને જ પ્રથમ તવચશરણશમશાં લેવશનશ થર્ે અને કોઇ મરહલશ ઉમેદવશર
પિાંદ ન થશય કે ઓછશ મરહલશ ઉમેદવશર પિાંદ થશય તો તેટલશ પ્રમશણમશાં પુરુષ ઉમેદવશરોને ધ્યશનમશાં

લેવશમશાં

આવર્ે..(દશ.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યશ મરહલશ ઉમેદવશર મશટે અનશમત છે અને ૦૮ મરહલશ ઉમેદવશર પિાંદ થશય છે તો ૦૨ પુરુષ
ઉમેદવશરો પિાંદગી પશમી ર્કે છે .)
(૭) પ્રશથતમક કિોટીનશ પરરણશમનશ આધશરે જે ઉમેદવશરો અરજી ચકશિણીને પશત્ર થતશ હોય, તેમણે આયોગ જણશવે ત્યશરે
જરૂરી પ્રશમશણપત્રો/ દસ્તશવેજો સ્કે ન (Scan) કરીને આયોગની વેબિશઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લશઇન
અપલોડ કરવશનશ રહેર્ે.

૩

જન્િ તારીખ:(૧) આયોગ જન્મ તશરીખ નશ પુરશવશ મશટે એિ. એિ. િી. ઇ. બોડા દ્વશરશ અપશયેલ એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમશણપત્ર જ મશન્ય રશખે
છે . પરાં ત ુ આ પ્રમશણપત્રમશાં દર્શા વેલ જન્મતશરીખ ખોટી હોવશનુ ાં ઉમેદવશર મશને તો િક્ષમ અતધકશરીએ આપેલ વય અને
અતધવશિનશ પ્રમશણપત્રની પ્રમશબણત નકલ મોકલવશની રહેર્ે. આ પ્રમશણપત્રમશાં અતધકૃત અતધકશરીએ સ્પષ્ટપણે જણશવેલ
હોવુ ાં જોઇએ કે તેઓએ એિ. એિ. િી. કે તેની પરીક્ષશનુ ાં મ ૂળ પ્રમશણપત્ર તપશિેલ છે અને પોતશની િમક્ષ રજૂ કરવશમશાં
આવેલ પુરશવશઓને આધશરે ઉમેદવશરની િશચી જન્મતશરીખ ............... છે . જે એિ.એિ.િી. કે તેની િમકક્ષ પરીક્ષશનશ
પ્રમશણપત્રમશાં દર્શા વેલ જન્મતશરીખ કરતશાં જુ દી છે તથશ મશનવશને પુરતુ ાં કશરણ છે . ઉમેદવશરે રજુ કરે લ વય અને
અતધવશિનુ ાં પ્રમશણપત્ર તેની તવશ્વશિતનયતશ (credibility) નશ આધશરે સ્વીકશર કે અસ્વીકશરનો તનણાય આયોગ દ્વશરશ લેવશમશાં
આવર્ે.
(૨) ઉમેદવશરે અરજી પત્રકમશાં દર્શા વેલ જન્મ તશરીખમશાં પશછળથી કોઇપણ કશરણિર ફેરફશર થઈ ર્કર્ે નહી.

૪

વયિયાગ દા :(૧) ઉંમર જાહેરશતમશાં દર્શા વેલ અરજી સ્વીકશરવશની છે લ્લી તશરીખનશ રોજ ગણવશમશાં આવર્ે.
(૨) જાહેરશતમશાં દર્શા વેલ ઉપલી વયમયશા દશમશાં નીચે મુજબની છૂટછશટ મળવશપશત્ર છે .
૧

મુળ ગુજરશતનશ
જનજાતત,

અનુસબુ ચત જાતત, અનુસબુ ચત પશાંચ વષા (વધુમશાં વધુ ૪૫ વષાની મયશા દશમશાં)

િશમશજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછશત

વગાનશ અને આતથિક રીતે નબળશ વગાનશ ઉમેદવશરો

૨

અનુસબુ ચત જાતત, અનુસબુ ચત

દિ વષા (આ છૂટછશટમશાં મરહલશ મશટે ની

જનજાતત,

િશમશજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછશત

છૂટછશટ કે જે પશાંચ વષાની છે , તેનો િમશવેર્

વગા અને

આતથિક રીતે નબળશ વગાનશ મરહલશ

થઇ જાય છે , વધુમશાં વધુ ૪૫ વષાની મયશા દશમશાં

મુળ ગુજરશતનશ

ઉમેદવશરો

છૂટછશટ મળર્ે.)

૩

બબન અનશમત (િશમશન્ય) મરહલશ ઉમેદવશરો

પશાંચ વષા (વધુમશાં વધુ ૪૫ વષાની મયશા દશમશાં)

૪

મશજી

િૈતનકો,

ઉમેદવશરો

ઇ.િી.ઓ.,

એિ.િી.ઓ

િરહત

િાંરક્ષણ િેવશમશાં બજાવેલ િેવશ ઉપરશાંત બીજા
ત્રણ વષા

૫

ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો

દિ વષા (વધુમશાં વધુ ૪૫ વષાની મયશા દશમશાં)

૬

ગુજરશત િરકશરનશ કમાચશરીઓ: ગુજરશત મુલ્કી

(૧) જાહેરશતમશાં લશયકશત તરીકે અનુભવ

િેવશ અને વગીકરણ અને ભરતી (િશમશન્ય)

મશાંગેલ હોય તો ઉપલી વયમયશા દશ લશગુ પડર્ે

તનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવશએ મુજબ ગુજરશત

નરહ .

િરકશરની નોકરીમશાં કશયમી ધોરણે અથવશ હાંગશમી

(૨) જાહેરશતમશાં અનુભવને લશયકશત તરીકે

ધોરણે િળાંગ છ મશિથી કશમગીરી બજાવતશ હોય

મશાંગેલ ન હોય પરાં ત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી

અને તેઓની પ્રથમ તનમણ ૂક જાહેરશતમશાંની જગ્યશમશાં

તવષયક, પશુ બચરકત્િશની પદવી કે રડપ્લોમશ

દર્શા વેલ વય મયશા દશની અંદર થયેલ હોય તેવશ

ની જગ્યશ પર તનમણ ૂક પશમેલ કમાચશરીને

કમાચશરીઓ

જાહેરશતમશાંની આવી લશયકશત વશળી જગ્યશ
(Any Such Post) મશટે ઉપલી વય મયશા દશ
લશગુ પડર્ે નહીં.
(૩) જાહેરશતમશાં દર્શા વેલ જગ્યશ મશટે અનુભવ
એક લશયકશત તરીકે મશાંગેલ ન હોય ત્યશરે જે
િાંવગામશાંથી બઢતી મળવશપશત્ર હોય તેમશાં
ફરજ બજાવતશ કમાચશરીને, તેઓએ બજાવેલ
િેવશનશ િમય અથવશ તો વધુમશાં વધુ પશાંચ
વષાની છુટછશટ તે બે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે
મળર્ે.

૫

શૈક્ષબર્ક લાયકાત:(૧) ઉમેદવશર જાહેરશતમશાં દર્શા વેલ ર્ૈક્ષબણક લશયકશત અરજી સ્વીકશરવશની છે લ્લી તશરીખનશ રોજ ધરશવતશ હોવશ જોઇએ.
(૨) ઉમેદવશરે ર્ૈક્ષબણક લશયકશત મશન્ય યુતનવતિિટી/િાંસ્થશમશથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩) ઉમેદવશરે અરજી િશથે મશન્ય યુતનવતિિટી/િાંસ્થશનશ ગુણ પત્રક (બધશ જ વષો/િેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમશણપત્રોની સ્વયાં
પ્રમશબણત નકલ રજુ કરવશની રહેર્ે. કોલેજનશ આચશયા દ્વશરશ અપશયેલ પ્રમશણપત્ર મશન્ય ગણવશમશાં આવર્ે નહી.
(૪) ર્ૈક્ષબણક લશયકશત કશમચલશઉ ધોરણે મશન્ય રશખવી તેવો ઉમેદવશર નો હક્ક દશવો સ્વીકશરવશમશાં આવર્ે નહી.
(૫) જો જગ્યશનશ ભરતી તનયમોમશાં દર્શા વેલ ર્ૈક્ષબણક લશયકશતની િમકક્ષ લશયકશત મશન્ય ગણશર્ે તેવી જોગવશઇ હોય તો,
જાહેરશતમશાં દર્શા વેલ લશયકશતની િમકક્ષ લશયકશત ઉમેદવશર ધરશવે છે તેવો તેમનો હક્ક દશવો હોય તો આવશ ઉમેદવશરે
િમકક્ષતશ પ્રસ્થશતપત કરતશ આદે ર્ો/અતધકૃ તતશની તવગતો આપવશની રહેર્ે.

૬

અનુભવ:(૧) મશાંગેલ અનુભવ, અરજી સ્વીકશરવશની છે લ્લી તશરીખનશ રોજ ગણવશમશાં આવર્ે.
(૨) (અ)જાહેરશતમશાં અન્યથશ જોગવશઇ કરવશમશાં ન આવી હોય તો જરૂરી લશયકશતો મેળવવશમશાં આવે તે તશરીખથી,
(બ) અરજી સ્વીકશરવશની છે લ્લી તશરીખનશ િાંદભામશાં અનુભવ ગણવશમશાં આવર્ે.
(૩) ઉમેદવશરે અરજીમશાં જે અનુભવ દર્શા વેલ હોય તેનશ િમથાનમશાં અનુભવનો િમયગશળો (રદવિ, મશિ, વષા),

મ ૂળ

પગશર અને કુ લ પગશરની તવગતો તથશ બજાવેલ ફરજોનો પ્રકશર/મેળવેલ અનુભવની તવગતો િશથેન ુ ાં સ્વયાંસ્પષ્ટ

પ્રમશણપત્ર રજુ કરવશનુ ાં રહેર્ે. આવુ ાં પ્રમશણપત્ર િાંસ્થશનશ લેટરપેડ પર િક્ષમ િત્તશતધકશરીની િહી અને તશરીખ િશથેન ુ ાં રજુ
કરવશનુ ાં રહેર્ે. ઉમેદવશરે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરે લ પ્રમશણપત્ર મશન્ય ગણવશમશાં આવર્ે નરહ.
(૪) ઉમેદવશરે રજુ કરે લ અનુભવનશ પ્રમશણપત્રોમશાં પશછળથી કોઇ ફેરફશર કરવશની તવનાંતી મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે નહીં.જો
ઉમેદવશરો દ્રશરશ િાંપ ૂણા તવગતો િશથેનશ અનુભવનુ ાં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશમશાં આવર્ે નરહ, તો

ઉપલબ્ધ પ્રમશણપત્ર /

તવગતોનશ આધશરે આયોગ તનણાય કરર્ે. જે ઉમેદવશરોને બાંધનકતશા રહેર્ે.
(૫) અંર્કશલીન, રોજજિંદશ વેતનદશર, એપ્રેન્ટીિર્ીપ, તશલીમી, મશનદવેતન, આમાંતત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્ચશર્જ (મ ૂળ હોદ્દશ તિવશયની
વધશરશની કશમગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવશરે મેળવેલ અનુભવ મશન્ય અનુભવ તરીકે ગણતરીમશાં લેવશમશાં આવર્ે
નહીં. ઉપરશાંત અભ્યશિકશળ દરતમયશન મેળવેલ અનુભવ (ઉ.દશ. Ph.D. દરતમયશન મેળવેલ િાંર્ોધનનો અનુભવ, Ph.D.
મશટે નશ Senior Research fellow તથશ Junior Research fellow તરીકે કરે લી કશમગીરી) મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે નહી.

૭

અનુસ ૂબચત જામત, અનુસ ૂબચત જનજામત, સાિાજજક અને શૈક્ષબર્ક રીતે પછાત વર્ગ અને આમથિક રીતે નબળા

વર્ગ :-

(૧) મ ૂળ ગુજરશતનશ અનુસ ૂબચત જાતત, અનુસ ૂબચત જનજાતત, િશમશજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછશત વગા અને આતથિક રીતે
નબળશ વગા નશ ઉમેદવશરોને જ અનશમત વગાનશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મળર્ે.
(૨) અનુસ ૂબચત જાતત, અનુસ ૂબચત જનજાતત, િશમશજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછશત વગા અને આતથિક રીતે નબળશ વગા પૈકી
ઉમેદવશર જે વગાનશ હોય તેની તવગતો અરજીપત્રકમશાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવશરે અરજીપત્રકનશ િાંબતાં ધત કોલમમશાં જે તે અનશમત કક્ષશ દર્શા વેલ નહી હોય તો પશછળથી અનશમત વગાનશ
ઉમેદવશર તરીકે લશભ મેળવવશનો હક્ક દશવો મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે નહીં.
(૪) અનશમત વગાનો લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ ઉમેદવશરે તેનશ િમથાનમશાં િક્ષમ અતધકશરી દ્વશરશ તનયત નમુનશમશાં આપવશમશાં
આવેલ જાતત પ્રમશણપત્રની નકલ અરજી િશથે અચ ૂક િશમેલ કરવશની રહેર્ે. અરજીપત્રક િશથે જાતત પ્રમશણપત્રની નકલ
િશમેલ નહીં હોય તો તે પશછળથી સ્વીકશરવશમશાં આવર્ે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવશને પશત્ર બનર્ે.
(૫) િશમશજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશરોને અનશમતનો લશભ જો તેઓનો િમશવેર્ “ઉન્નત વગામશાં” નહી
થતો હોય તો જ મળવશપશત્ર થર્ે.
(૬)(અ) િશમશજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશરોએ ઉન્નત વગા મશાં િમશવેર્ ન થતો હોવશ અંગેન ુ ાં િશમશજજક ન્યશય
અને અતધકશરરતશ તવભશગનુ ાં તશરીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬નશ ઠરશવથી તનયત થયેલ ગુજરશતી નમ ૂનશ ‘પરરતર્ષ્ટ-ક’ મુજબનુ ાં
અથવશ નવશ તનયત કરશયેલ ગુજરશતી નમ ૂનશ ‘પરરતર્ષ્ટ-૪’ મુજબનુ ાં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશનુ ાં રહેર્ે.
(૬)(બ)

િશમશજજક ન્યશય અને અતધકશરીતશ તવભશગનશ તશ.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ નશ ઠરશવ ક્રમશાંક િર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ

મુજબ ‘ઉન્નત વગામશાં િમશવેર્ નરહ થવશ અંગેનશ પ્રમશણપત્ર’ની મહત્તમ અવતધ (Validity) ઈસ્યુ થયશ-વષા િરહત ત્રણ
નશણશકીય વષાની રહેર્ે પરાં ત ુ આવુ ાં પ્રમશણપત્ર િાંબતાં ધત જાહેરશત મશટે ઓનલશઈન અરજી કરવશની છે લ્લી તશરીખ સુધીમશાં
ઈસ્યુ કરશયેલ હોવુ ાં જોઈએ. જો આ પ્રમશણપત્ર આ િમયગશળશ દરતમયશન ઇસ્યુ થયેલ ુ હર્ે, તો જ મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે
અન્યથશ તે મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે નરહ.
(૬)(ક) પરરબણત મરહલશ ઉમેદવશરોએ આવુ પ્રમશણપત્ર તેમનશ મશતશ-તપતશની આવકનશ િાંદભામશાં રજૂ કરવશનુ ાં રહેર્ે. જો આવશ
ઉમેદવશરોએ તેમનશ પતતની આવકનશ િાંદભામશાં રજૂ કરે લ હર્ે તો તેમની અરજી રદ્દ કરવશમશાં આવર્ે.
(૬)(િ) ઉમેદવશરે ઓનલશઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગામશાં િમશવેર્ નરહ થવશ અંગેન ુ ાં પ્રમશણપત્ર’ ની તવગતો જણશવેલ
હોય તેની જ નકલ અરજી િશથે જોડવશની રહેર્ે. જો આવશ પ્રમશણપત્રમશાં કોઈ ભ ૂલ હોવશને કશરણે ઉમેદવશર જાહેરશતની
છે લ્લી તશરીખ બશદનુ ાં નવુ ાં પ્રમશણપત્ર મેળવે તો પણ િશમશજજક અને ર્ૈક્ષબણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશર તરીકે પશત્ર
થવશ મશટે ઓનલશઈન અરજીમશાં જણશવેલ પ્રમશણપત્ર જ મશન્ય રહેર્ે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત વગામશાં િમશવેર્ ન થતો હોવશ અંગેન ુ ાં પ્રમશણપત્ર આપવશ મશટે ૬ મશપદાં ડો ધ્યશને લેવશય છે . પ્રમશણપત્રની
અવતધ હવે ત્રણ વષાની છે . પરાં ત ુ ઉક્ત મશપદાં ડો પૈકી કોઈપણ મશપદાં ડમશાં આ અવતધ દરમ્યશન ફેરફશર થશય તો તેની
સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરશત િાંબતાં ધત ઉમેદવશરે તથશ તેનશ મશતશ-તપતશ/વશલીએ સ્વયાં િાંબતાં ધત િત્તશતધકશરી તેમજ તેનશ દ્વશરશ
પ્રમશણપત્રમશાં કોઈ ફેરફશર કરવશમશાં આવે તો ગુજરશત જાહેર િેવશ આયોગને કરવશની રહેર્ે. ઉમેદવશર/મશતશ-તપતશ/વશલી

આવી જાહેરશત નરહિં કરીને કોઈપણ તવગતો છૂપશવર્ે તો તેઓ કશયદે િરની કશયાવશહીને પશત્ર બનર્ે અને તેઓએ મેળવેલ
અનશમતનો લશભ રદ્દ કરવશપશત્ર થર્ે. ઉન્નત વગામશાં િમશવેર્ નરહ થવશ અંગેનશ પ્રમશણપત્ર મેળવવશ મશટે નશ કોઈપણ
મશપદાં ડમશાં ફેરફશરની સ્વૈચ્ચ્છક જાહેરશત કરવશની જવશબદશરી ઉમેદવશર/મશતશ-તપતશ/વશલીની વ્યક્ક્તગત રીતે અને િાંયક્ુ ત
રીતે રહેર્ે.
(૭) આતથિક રીતે નબળશ વગોનશ ઉમેદવશરોએ રશજ્ય િરકશરનશ િશમશજજક ન્યશય અને અતધકશરીતશ તવભશગનશ તશ.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯

નશ ઠરશવ ક્રમશાંક : ઇ.ડબલ્યુ.એિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી તનયત થયેલ નમ ૂનશ ( અંગ્રેજીમશાં

Annexure KH અથવશ ગુજરશતીમશાં પરરતર્ષ્ટ-ગ) મશાં મેળવેલ આતથિક રીતે નબળશ વગો મશટે નશ પ્રમશણપત્રનશ નાંબર અને
તશરીખ ઓન લશઇન અરજી કરતી વખતે દર્શા વવશનશ રહેર્ે. આ પશત્રતશ પ્રમશણપત્ર િાંબતાં ધત જાહેરશત મશટે ઓનલશઈન
અરજી કરવશની છે લ્લી તશરીખ સુધીમશાં ઈસ્યુ કરશયેલ હોવુ ાં જોઈએ. જો આ પ્રમશણપત્ર આ િમયગશળશ દરતમયશન ઇસ્યુ
થયેલ ુ હર્ે, તો જ મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે અન્યથશ તે મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે નરહ.
(૮) િરકશરની પ્રવતામશન જોગવશઈ મુજબ અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો બબનઅનશમત વગાનશ ઉમેદવશરોની િશથે તનયત ધોરણો
(અથશા ત વયમયશા દશ ,અનુભવની લશયકશત, બબનઅનશમત વગાનશ ઉમેદવશરો મશટે અપનશવેલ હોય તેનશ કરતશાં વધુ તવસ્ત ૃત
કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) મશાં છૂટછશટ લીધશ તિવશય પોતશની ગુણવત્તશનશ આધશરે પિાંદગી પશમે તો બબનઅનશમત જગ્યશની િશમે
ગણતરીમશાં લેવશનશ થશય છે .
(૯) ઉમેદવશરે અરજીમશાં જાતત અંગે જે તવગત દર્શા વેલ હર્ે તેમશાં પશછળથી ફેરફશર કરવશની તવનાંતી મશન્ય રશખવશમશાં આવર્ે
નહી.
જો કોઈ ઉિેદવારે મનયત સિયર્ાળા દરમ્પયાન ઈસ્યુ થયેલ મનયત નમ ૂનાનું પ્રિાર્પત્ર રજૂ કરે લ નડહ હોય તો તેઓની અરજી
અિાન્ય ર્ર્વાિાં આવશે અને તેઓને બબનઅનાિત જગ્યા સાિે પર્ મવચારર્ાિાં લેવાિાં આવશે નડહ.
૮

િાજી સૈમનક
(૧) મશજી િૈતનક ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રકમશાં તવગતો આપવશની રહેર્ે.
(૨) મશજી િૈતનક ઉમેદવશરે રડસ્ચશર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક િશથે અચ ૂક મોકલવશની રહેર્ે.
(૩) િશમશન્ય વહીવટ તવભશગનશ તશરીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ નશ ઠરશવ ક્રમશાંક: આરઇએિ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨
જોગવશઇ મુજબ મશજી િૈતનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષશ ફી ભરવશમશાંથી મુક્ક્ત આપવશમશાં
આવેલ છે .

૯

શારીડરક અશક્તતા ધરાવતા ઉિેદવારો
(ક) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રકમશાં સ્પષ્ટ તવગતો આપવશની રહેર્ે.
(ખ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ૪૦% કે તેથી વધુ હોય તેવશ ઉમેદવશરને જ ર્શરીરરક અર્ક્તતશનો લશભ મળવશપશત્ર રહેર્ે.
ર્શરીરરક અર્ક્તતશનો લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ ઉમેદવશરે (૧) અંધત્વ અથવશ ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખશમી
(૩) હલનચલન અર્ક્તતશ અથવશ મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ ર્શરીરરક અર્ક્તતશ છે તે દર્શા વવુ.ાં
(ગ) જાહેરશતમશાં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો મશટે અનશમત જગ્યશ દર્શા વેલ ન હોય,પરાં ત ુ જગ્યશની ફરજોને
અનુરૂપ જે પ્રકશરની ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોને પશત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરશત મશટે અરજી
કરી ર્કર્ે. આવશ પ્રિાંગે ઉંમરમશાં છૂટછશટ મળર્ે.
(ઘ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરે તેનશ

િમથાનમશાં િશમશન્ય વહીવટ તવભશગનશ તશ.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ નશ

પરરપત્ર ક્રમશાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી તનયત થયેલ નમ ૂનશમશાં િરકશરી હોક્સ્પટલનશ

સુતપ્રન્ટે ન્ડેન્ટ/તિતવલ

િર્જન/મેરડકલ બોડા દ્વશરશ આપવશમશાં આવેલ પ્રમશણપત્રની નકલ અરજી િશથે અચ ૂક મોકલવશની રહેર્ે. જો પ્રમશણપત્રની
નકલ િશમેલ કરવશમશાં નહીં આવેલ હોય તો તે પશછળથી સ્વીકશરવશમશાં આવર્ે નહીં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ઉમેદવશર તરીકેનો
લશભ મળવશપશત્ર થર્ે નહીં.

૧૦

િડહલા ઉિેદવાર
મરહલશઓની

અનશમત જ્ગગ્યશઓ મશટે જો યોગ્ય મરહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ધ નહીં થશય તો તે જગ્યશ જે તે કક્ષશનશ

(category) પુરુષ ઉમેદવશરોને ફશળવી ર્કશર્ે.

૧૧

મવધવા ઉિેદવાર
(૧) ઉમેદવશર તવધવશ હોય તો અરજી પત્રકમશાં તે કોલમ િશમે “હશ” અવશ્ય લખવુ ાં અન્યથશ “લશગુ પડતુ ાં નથી” એમ
દર્શા વવુ ાં .
(૨) તવધવશ ઉમેદવશરે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમશાં તે કોલમ િશમે “હશ” અચ ૂક લખવુ ાં અન્યથશ

“લશગુ

પડતુ ાં નથી” એમ દર્શા વવુ ાં .
(૩) તવધવશ ઉમેદવશરે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને તવધવશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ હોય તો અરજી
િશથે પુન: લગ્ન કરે લ નથી તેવી એરફડેતવટ રજુ કરવશની રહેર્ે.
(૪) તવધવશ ઉમેદવશરને િરકશરની પ્રવતામશન જોગવશઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમશાં પશાંચ ટકશ ગુણ ઉમેરવશમશાં
આવર્ે.
(૫) કોઇ મરહલશ ઉમેદવશર જાહેરશત મશટે અરજી કરે તે િમયે “તવધવશ” ન હોય, પરાં ત ુ અરજી કયશા બશદ અથવશ
જાહેરશત પ્રતિધ્ધ થયશની છે લ્લી તશરીખ વીતી ગયશ બશદ અથવશ ભરતી પ્રરક્રયશનશ કોઇપણ તબક્કે “તવધવશ” બને અને તે અંગે
જરૂરી દસ્તશવેજી પ ૂરશવશઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યશ તશરીખ પછીનશ ભરતી પ્રરક્રયશનશ જે

પણ

તબક્કશ બશકી

હોય તે તબક્કશથી જ તેવશ મરહલશ ઉમેદવશરોને “તવધવશ મરહલશ ઉમેદવશર” તરીકેનશ લશભ આપવશમશાં આવર્ે.
જો ઉિેદવારનો સિાવેશ િાજી સૈમનક, શારીડરક અશક્તતા, િડહલા કે મવધવા પૈકીના મવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ મવકલ્પોિાં
થતો હોય તેવા ડકસ્સાિાં તેને લાગુ પિતા મવકલ્પો પૈકી જેિાં વધુ લાભ િળવાપાત્ર હશે તે િળશે.

૧૨

ના વાંધા પ્રિાર્પત્ર:(૧) ગુજરશત િરકશરનશ િરકશરી /અધા િરકશરી/ િરકશર હસ્તકનશ કોપોરે ર્ન /કાંપનીઓમશાં િેવશ બજાવતશ
અતધકશરીઓ / કમાચશરીઓ આયોગની જાહેરશતનશ િાંદભામશાં બશરોબશર અરજી કરી ર્કર્ે અને તેની જાણ
ઉમેદવશરે પોતશનશ તવભશગ/ખશતશ/કચેરીને અરજી કયશા ની તશરીખથી રદન-૭ મશાં અચ ૂક કરવશની રહેર્ે. જો
ઉમેદવશરનશ તનયોક્તશ તરફથી અરજી મોકલવશની છે લ્લી તશરીખ બશદ ૩૦ રદવિમશાં અરજી કરવશની પરવશનગી
નહીં આપવશની જાણ કરવશમશાં આવર્ે તો તેઓની અરજી નશમાંજુર કરી ઉમેદવશરી રદ કરવશમશાં આવર્ે.
(૨) કેન્દ્ર િરકશરની અથવશ અન્ય કોઇપણ રશજ્ય િરકશરની નોકરીમશાં હોય તેવશ ઉમેદવશરે આ અરજી િશથે તનમણ ૂક
અતધકશરીનુ ાં નશ વશાંધશ પ્રમશણપત્ર રજુ કરવશનુ ાં રહેર્ે.
(૩) રૂબરૂ મુલશકશત િમયે ઉમેદવશરે િક્ષમ અતધકશરી દ્વશરશ આપવશમશાં આવેલ નશ વશાંધશ પ્રમશણપત્ર અિલમશાં રજુ
કરવશનુ ાં રહેર્ે.

૧૩

ર્ેરલાયક ઉિેદવાર :ગુજરશત જાહેર િેવશ આયોગ કે અન્ય જાહેર િેવશ આયોગ અથવશ અન્ય િરકશરી /અધા િરકશરી /િરકશર હસ્તકની
િાંસ્થશઓ દ્વશરશ ઉમેદવશર ક્યશરે ય પણ ગેરલશયક ઠરશવેલ હોય તો તેની

તવગત અરજીપત્રકમશાં આપવશની રહેર્ે. જો

ઉમેદવશરનો ગેરલશયકનો િમય ચશલુ હર્ે તો આવશ ઉમેદવશરની અરજી રદ થવશને પશત્ર બનર્ે.
૧૪

ફરજજયાત મનવ ૃમિ, રુખસદ, બરતરફ :અગશઉ ઉમેદવશરને િરકશરી િેવશ/ િરકશર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરે ર્નમશાંથી ક્યશરે ય પણ
રૂખિદ કે બરતરફ કરવશમશાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમશાં તેની તવગત આપવશની રહેર્ે.

ફરજજયશત તનવ ૃતત્ત,

૧૫

રજીસ્િે શન :તબીબી/દાં ત તવજ્ઞશન/પશુ બચરકત્િશ/કશયદશની અથવશ અન્ય જ્ગગ્યશ મશટે નશ રકસ્િશમશાં કે જેમશાં રજીસ્રે ર્ન જરૂરી હોય ત્યશાં

ઉમેદવશરે રજીસ્રે ર્ન પ્રમશણપત્રની નકલ રજૂ કરવશની રહેર્ે અને અરજી િમયે રજીસ્રે ર્ન જે તે િાંસ્થશ ખશતે ચશલુ છે તેવ ુ પ્રમશણપત્ર
રજૂ કરવશનુ ાં રહેર્ે.

૧૬

અર્ત્યની જોર્વાઇઓ :(૧) આ જગ્યશની તનમણ ૂક મશટે પ્રથમ પ્રશથતમક કિોટી અને ત્યશરબશદ રૂબરૂ મુલશકશત યોજીને કરવશમશાં આવર્ે

ુ શર જરૂરી અરજીઓની ચકશિણી કરી ઉમેદવશરોને રૂબરૂ મુલશકશત મશટે ની પશત્રતશ નક્કી કરશર્ે. આ
પ્રશથતમક કિોટીનશ ગુણ ક્રમશાંનિ
કિોટીનુ ાં મશધ્યમ આયોગ તનયત કરે તે મુજબ ગુજરશતી અથવશ અંગ્રેજી રહેર્ે. પ્રશથતમક કિોટી િશમશન્યત: ગશાંધીનગર/અમદશવશદ
ખશતે લેવશમશાં આવર્ે અને ઉમેદવશરોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહેવશનુ ાં રહેર્ે. પ્રશથતમક કિોટી અને રૂબરૂ મુલશકશતમશાં મેળવેલ ગુણનશ આધશરે
આખરી પિાંદગી કરવશમશાં આવર્ે.
(૨) પ્રશથતમક કિોટીમશાં આયોગે તનયત કરે લ લઘુત્તમ લશયકી ધોરણ મુજબનશ ગુણ મેળવવશ ફરજજયશત છે . એટલે કે
જે કોઈ ઉમેદવશર પ્રશથતમક કિોટીમશાં આયોગે તનયત કરે લ લઘુત્તમ લશયકી ધોરણ મુજબનશ ગુણ મેળવી ર્કર્ે નરહ તો રૂબરૂ મુલશકશત
મશટે પશત્રતશ નક્કી કરવશ, અરજી ચકશિણીને પશત્ર ઉમેદવશરોને યશદી મશટે તવચશરણશમશાં લેવશમશાં આવર્ે નહીં.

૧૭

રૂબરૂ મુલાકાત:(૧) રૂબરૂ મુલશકશત આયોગ ભવન ખશતે જ લેવશમશાં આવર્ે. પ્રશથતમક કિોટીનશ પરરણશમનશ આધશરે રૂબરૂ મુલશકશત

મશટે પશત્ર થતશ ઉમેદવશરે રૂબરૂ મુલશકશત મશટે પોતશનશ ખચે અને ફરજીયશત પણે ઉપક્સ્થત થવશનુ ાં રહેર્ે. તેમજ જે ભરતી પ્રિાંગો
અન્વયે ર્શરીરરક ક્ષમતશ કિોટી અને / અથવશ ર્શરીરરક મશપદાં ડ ચકશિણીની જોગવશઇ છે , તેવશ તમશમ તબક્કે ઉમેદવશરે ફરજીયશત
પણે ઉપક્સ્થત રહેવશનુ ાં રહેર્ે. જો ઉમેદવશર ભરતી પ્રરક્રયશનશ કોઈ પણ તબક્કે ગેરહશજર રહેર્ે તો તેમની ઉમેદવશરી રદ કરવશમશાં
આવર્ે.
(૨) અનુસ ૂબચત જાતત, અનુસ ૂબચત જન જાતતનશ ઉમેદવશરો તથશ કોઇ આવકનુ િશધન નથી તેવશ

ઉમેદવશરો કે જેઓનશ

મશતશ-તપતશ ની વશતષિક આવક આવકવેરશ ને પશત્ર ન હોય તેઓને તેમનશ રહેઠશણનશ સ્થળે થી રૂબરૂ મુલશકશત મશટે આવવશ તથશ જવશ
મશટે ગુજરશત એિ.ટી. તનગમ દ્વશરશ તનયત થયેલ રટરકટનશ દર પ્રમશણે બિ ભશડુ ાં મળવશપશત્ર થર્ે. આ મશટે ઉમેદવશરે રૂબરૂ મુલશકશતનશ
રદવિે તનયત ફોમા ભરવશનુ રહેર્ે અને તેની િશથે અિલ રટરકટ રજુ કરવશની રહેર્ે.
(૩) રૂબરૂ મુલશકશતનશ રદવિે રૂબરૂ મુલશકશતનશ પત્રમશાં દર્શા વવશમશાં આવેલ અિલ પ્રમશણપત્રો રજુ કરવશનશ રહેર્ે.
તથશ આ પ્રમશણપત્રોની સ્વયાંપ્રમશબણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બશરકોડ વશળશ અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોગ ભવનમશાં
જમશ કરશવવશની રહેર્ે. જો ઉમેદવશર અિલ પ્રમશણપત્ર રજુ કરર્ે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલશકશત મશટે પશત્ર બનર્ે નહીં તેની ખશિ નોંધ
લેવી.
(૪) વગા-૩નશ રકસ્િશમશાં રૂબરૂ મુલશકશત યોજવશની થતી ન હોઈ, વગા-૩ની ભરતી પ્રરક્રયશમશાં રૂબરૂ મુલશકશતની
જોગવશઈ લશગુ પડર્ે નહીં.
૧૮

નીચે દશાગ વ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવાિાં આવશે. (આ યાદી િાત્ર દષ્ટાંત સ્વરૂપે છે જે સંપ ૂર્ગ નથી )
(૧) અરજીમશાં દર્શા વેલ તવગતો અધ ૂરી કે અિાંગત હોય.
(૨) અરજીમશાં ઉમેદવશરે િહી અપલોડ કરે લ ન હોય.

(૩) અરજી ફેક્િથી અથવશ ઈ-મેઇલ થી મોકલશવેલ હોય.
(૪) અરજીમશાં પશિપોટા િશઈઝનો ફોટોગ્રશફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૫) અનશમત કક્ષશનશ તથશ ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રક િશથે િક્ષમ અતધકશરી દ્વશરશ
અપશયેલ પ્રમશણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૬) મશજી િૈતનક ઉમેદવશરે રડસ્ચશર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૭) ઉમેદવશરે ર્ૈક્ષબણક લશયકશતનશ િાંદભામશાં મશકા ર્ીટ/પદવી પ્રમશણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) જન્મ તશરીખ મશટે એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમશણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૯) ઉમેદવશરે અરજીપત્રકમશાં અનુભવ દર્શા વેલ હોય (જેનશ આધશરે પશત્રતશ નક્કી કરવશની થતી હોય) પરાં ત ુ તેનશ
િમથાનમશાં પ્રમશણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અથવશ તો રજુ કરે લ પ્રમશણપત્રમશાં તેઓનો અનુભવનો િમયગશળો, મુળ પગશર, કુ લ પગશર
અને અનુભવનો પ્રકશર દર્શા વેલ ન હોય,અનુભવનુ ાં પ્રમશણપત્ર િાંસ્થશનશ લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથશ િક્ષમ િત્તશતધકશરીની િહી તવનશનુ ાં
હોય.
(૧૦) તબીબી તર્ક્ષણ તવષયક જ્ગગ્યશની જાહેરશતમશાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH મશન્ય છે , તેવ ુ
યુતનવિીટી અથવશ કોલેજનશ િક્ષમ અતધકશરીનુ ાં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરે લ ન હોય.
૧૯

મનિણ ૂક :(૧) ઉપરની જાહેરશત િાંબધ
ાં મશાં તનમણ ૂક મશટે પિાંદ થયેલશ ઉમેદવશરની િરકશરશ્રીનશ િાંબતાં ધત તવભશગને આયોગ
દ્વશરશ ભલશમણ કરવશમશાં આવર્ે. ઉમેદવશરોએ આખરી તનમણ ૂકપત્ર મેળવતશાં પહેલશાં કોમ્પ્યુટર અંગેની િીિીિી અથવશ તેની
િમકક્ષ રશજ્ય િરકશર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લશયકશત મેળવી લેવશની રહેર્ે. આ પ્રકશરની લશયકશત નહીં ધરશવનશર
ઉમેદવશર તનમણ ૂકને પશત્ર બનર્ે નહીં.
(૨) તનમણકૂ અંગેની િઘળી કશયાવશહી િરકશરશ્રી દ્વશરશ કરવશમશાં આવતી હોવશથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહશર
આયોગ ધ્યશને લેર્ે નહીં.
(૩) ઉમેદવશરે

તેની ર્ૈક્ષબણક લશયકશત / અનુભવ /ઉંમર વગેરેનશ િમથાનમશાં રજુ કરે લ પ્રમશણપત્રો કોઇપણ તબક્કે

અયોગ્ય મશલુમ પડર્ે તો તેની ઉમેદવશરી રદ થર્ે તેમજ ભલશમણ બશદની તનમણકૂ પણ રદ થવશને પશત્ર રહેર્ે
અને આવશ ઉમેદવશર ભશરતીય ફોજદશરી ધશરશ હેઠળની કશયાવશહી ને પશત્ર થર્ે , જેથી ઉમેદવશરને િલશહ
આપવશમશાં આવે છે કે, તેમણે રજુ કરે લશ પ્રમશણપત્રો ખુબજ ચોકિશઈથી પુણા રીતે ખરશઈ કયશા બશદ જ આયોગમશાં રજુ કરવશ.

૨૦

ર્ે રવતગણક
ં ૂ અંર્ે દોમષત ઠરે લા ઉિેદવારો મવરૂધ્ધ પર્લાં :ઉમેદવશરોને આથી ચેતવણી આપવશમશાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમશાં કોઇપણ પ્રકશરની ખોટી મશરહતી

દર્શા વવી

નહી,તેમજ આવશ્યક મશરહતી છૂપશવવી નહી,ઉપરશાંત તેઓએ રજુ કરે લ અિલ દસ્તશવેજો કે તેની પ્રમશબણત

નકલમશાં

કોઇપણ િાંજોગોમશાં સુધશરો અથવશ ફેરફશર અથવશ બીજા કોઇપણ ચેડશાં કરવશ નહીં અથવશ તેઓએ આવશ ચેડશાં કરે લ/બનશવટી
દસ્તશવેજો રજુ કરવશ નહી,જો એકજ બશબતનશ બે કે તેથી વધુ દસ્તશવેજોમશાં અથવશ તેની પ્રમશબણત નકલમશાં

કોઇપણ

પ્રકશરની અચોકિશઇ અથવશ તવિાંગતતશ જણશય તો તે તવિાંગતતશઓ બશબતની સ્પષ્ટતશ રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવશર આયોગ
દ્વશરશ દોતષત જાહેર થયેલ હોય અથવશ થશય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવશરી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતશ પ્રશપ્ત કરવશ
(ર) નશમ બદલીને પરીક્ષશ આપવી,
(૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વશરશ છળ કપટથી કશમ પુણા કરશવ્યુ હોય ,
(૪) બનશવટી દસ્તશવેજ રજુ કયશા હોય, દસ્તશવેજો ઓનલશઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning મશાં કોઈ ચેડશ
(પ) અગત્યની બશબત છુપશવવશ અથવશ દોષમુકત અથવશ ખોટશ તનવેદનો કરે લ હોય,
(૬) તેઓની ઉમેદવશરી અંગે કોઇપણ અતનયતમત કે અનુબચત ઉપશયોનો િહશરો લીધો હોય ,
(૭)કિોટી િમયે કોઇ અનુબચત િશધનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,
(૮) ઉત્તરવહી મશાં અશ્લીલ ભશષશ કે અતર્ષ્ટ બશબતો િરહતની અિાંગત બશબતો રજુ કરે લ હોય,

કરે લ હોય,

(૯) પરીક્ષશ ખાંડમશાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણ ૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવશરની જવશબવહીની નકલ કરવી,
પુસ્તક, ગશઇડ, કશપલી તેવશ કોઇપણ છશપેલ કે હસ્તબલબખત િશરહત્યની મદદથી અથવશ વશતચીત દ્વશરશ કે કોઇ
િશાંકેતતક રીતે નકલ કરવશ કે અન્ય ઉમેદવશરોને નકલ કરશવવશની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવશ
મશટે ,
(૧૦)આયોગ દ્વશરશ પરીક્ષશની કશમગીરી અંગે તનયુકત થયેલશ કમાચશરીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકશરની
ર્શરીરરક ઇજા પહોચશડવી અથવશ
(૧૧)ઉપરોકત જોગવશઇઓમશાં ઉલ્લેખશયેલ દરે ક અથવશ કોઇપણ કૃત્ય કરવશ કે કરશવવશ પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે િીધી
અથવશ આડકતરી રીતે આયોગ પર દબશણ લશવનશર ઉમેદવશર નીચે દર્શા વેલ તર્ક્ષશ ઉપરશાંત આપોઆપ, ફોજદશરી કશયાવશહીને
પશત્ર બનર્ે.
(ક) આયોગ દ્વશરશ તે પિાંદગીનશ ઉમેદવશર તરીકે ગેરલશયક ઠરશવી ર્કશર્ે , અને /અથવશ
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષશ કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલશકશત મશટે કશયમી કે મુકરર મુદત મશટે
(૧) આયોગ દ્વશરશ લેવશનશર કોઇપણ પરીક્ષશ કે પિાંદગી મશટે , અને
(ર) રશજય િરકશર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમશાંથી િરકશર દ્વશરશ ગેરલશયક ઠરશવી ર્કશર્ે અને
(ગ) જો િરકશરી િેવશમશાં અગશઉથી જ હોય તો તેનશ તવરૂધ્ધ િમુબચત તનયમો અનુિશર તર્સ્તભાંગનશ પગલશાં
(૧ર) ઉપરોકત તવગતોમશાં તનરદિ ષ્ટ કરે લ તર્ક્ષશ કરતશ પહેલશ આયોગ/ િરકશર દ્વશરશ ઉમેદવશરને /કમાચશરીને
(૧) આરોપનશમશમશાં તેમની િશમેનશ સ્પષ્ટ આરોપો અથવશ કે િનશ પ્રકશર બશબતે ,
(ર) લેબખતમશાં તર્ક્ષશ અંગે બચશવનશમુ-ાં હકીકત રજુ કરવશ અને
(૩) તર્ક્ષશ અંગે તનયત િમય મયશા દશમશાં રૂબરૂ રજુ આત કરવશની તક આપવશમશાં આવર્ે.
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