અગત્યની જાહેરાત
સરકારી આયુર્વેદ કોલેજોમાાં વર્વવર્વધ વર્વષયોના લેક્ચરર વસવનયર સ્કેલ(રીડર) ર્વગગ- ૧ ની આયોગ
દ્વારા પ્રવસધ્ધ કરર્વામાાં આર્વેલ જાહેરાત ક્ર. ૧૭/૨૦૧૭-૧૮ થી જા.ક્ર.૩૦/૨૦૧૭-૧૮ સાંદર્ગમાાં જ્ગ્યાઓના
પ્રમાણમાાં ઓછી અરજીઓ મળે લ હોઇ આ જ્યાઓ માટે પ્રાથવમક કસોટીનુ ાં આયોજન ન કરતાાં સીધી
રુબરુ મુલાકાત યોજર્વા વનણગય કરે લ હોય તેઓને ઓનલાઇન ક્્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક્ની નક્લની સાથે
નીચે જણાર્વેલ પ્રમાણપત્રોની સ્ર્વયાં પ્રમાણણત નક્લ તા- ૦૬/૦૭/૨૦૧૭ સુધીમાાં આયોગને મળી જાય
તે રીતે મોક્લી આપર્વા જણાર્વર્વામાાં આર્વે છે . આ સમયમયાગદા બાદ મળે લી અરજીઓ ધ્યાને લેર્વામાાં
આર્વશે નહી.
(૧)

ઉમેદર્વારે ઓનલાઇન ક્્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક(બારકોડ ર્વાળાં)ની સ્પષ્ટ અને સ્ર્વચ્છ નકલ
ડાઉંનલોડ કરર્વાની રહેશે. જેમાાં ફોટોગ્રાફ, સહી સહહત વર્વગતો ર્વાંચાય તેર્વી હોર્વી જોઇએ. ફોટોગ્રાફ
સ્ષષ્ટ ન હોય તો પાસપોટગ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ અરજીપત્રક પર લગાર્વર્વાનો રહેશે. સહી સ્પષ્ટ ન
હોય તો ફરીથી અરજીપત્રક્માાં સહી કરર્વાની રહેશે.

(૨)

જ્મ તારીખના પુરાર્વા માટે એસ.એસ.સી.ઈ.નુ ાં પ્રમાણપત્ર

(જ્મ તારીખનો દાખલો કે શાળા

છોડયાનુ ાં પ્રમાણપત્ર મા્ય ગણાશે નહીં)
(૩)
(૪)

જાવતનુ ાં પ્રમાણપત્ર (અનુ. જાવત, અનુ.જનજાવત, અને સા. અને શૈ. પ. ર્વગગના ઉમેદર્વારો માટે)
સામાજજક અને શૈક્ષણણક પછાત ર્વગગના ઉમેદર્વારોએ (જાહેરાતમાાં દશાગવ્યા મુજબ વનયત
સમયગાળાનુ ાં ગુજરાતી નમુના મુજબનુ ાં પહરવશષ્ટ-ક અરજીપત્રક્માાં દશાગર્વેલ નાંબર અને તારીખનુ ાં
જ) રજૂ કરર્વાનુ ાં રહેશે. પહરવશષ્ટ-ક ના વર્વકલ્પે અ્ય કોઈ પ્રમાણપત્ર મા્ય રાખર્વામાાં આર્વશે
નહહિં. અંગ્રેજીમાાં Annexure-A (જે કે્ર સરકારની ર્રતી કે સાંસ્થાઓ માટે છે ) તે મા્ય રાખર્વામાાં
આર્વશે નહીં.પરણણત મહહલા ઉમેદર્વારોએ આવુ ાં પ્રમાણપત્ર તેઓની માતા-વપતાના આર્વકના
સાંદર્ગમાાં રજૂ કરર્વાનુ ાં રહેશે. જો આર્વા ઉમેદર્વારોએ તેમના પવતની આર્વકના સાંદર્ગમાાં રજૂ કરે લ
હશે તો તે મા્ય રાખર્વામાાં આર્વશે નહીં.

(૫)

શારીહરક અશક્ત ઉમેદર્વારોના હકસ્સામાાં સા.ર્વ.વર્વ.ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પહરપત્ર મુજબનુ ાં
વનયત નમ ૂનામાાં સરકારી હોસ્સ્પટલના સુવપ્રટે્ડે્ટ / વસવર્વલ સર્જન /મેડીકલ બોડગ દ્વારા આપેલ
પ્રમાણપત્ર

(૬)

માજી સૈવનક ઉમેદર્વારોના હકસ્સામાાં હડસ્ચાર્જ બુકની નકલ

(૭) પહરણીત મહહલાઓના હકસ્સામાાં લ્ન નોંધણીનુ ાં પ્રમાણપત્ર/ અટક અથર્વા નામ બદલાર્વેલ હોય
તો તે અંગેના જાહેરનામાની નકલ
(૮)

વર્વધર્વા મહહલા ઉમેદર્વારોના હકસ્સામાાં પુન: લ્ન ન કયાગ અંગેના સોગાંદનામાની નકલ

(૯) ર્વગગ-૩ ની જાહેરાત માટે રમતગમતના પ્રમાણપત્ર ( જાહેરાતમાાં દશાગર્વલ
ે હોય તે નમ ૂનામાાં )
(૧૦) સ્નાતક (બધાાં જ ર્વષગ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક )
(૧૧) સ્નાતક પદર્વી પ્રમાણપત્ર
(૧૨) અનુસ્નાતક (બધાાં જ ર્વષગ/ સેમેસ્ટરના ગુણપત્રક )
(૧૩)

અનુસ્નાતક પદર્વી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગર્વાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)

(૧૪)

તબીબી, દાં ત વર્વષયકઅનેપશુણચહકત્સા વર્વષયક જાહેરાતો માટે ઇ્ટનગશીપ પ ૂણગ

કયાગ અંગેન ુ ાં

પ્રમાણપત્ર(જો જાહેરાતની જોગર્વાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(૧૫) જે જાહેરાતમાાં કાઉસ્્સલનુ ાં રજીસ્રેશન જરૂરી હોય ત્યાાં સાંબવાં ધત કાઉસ્્સલમાાં રજીસ્રેશન
કરાર્વેલ હોય તે
નોંધણી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગર્વાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(૧૬) પી.એચ. ડી. પદર્વી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગર્વાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(૧૭) નેટ/સ્લેટપ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતનીજોગર્વાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(૧૮) વર્વદે શની યુવનર્વવસિટીમાાંથી પદર્વી મેળર્વેલ હોય તો તેની મા્યતા અંગેના પુરાર્વાની નકલ
(૧૯) જાહેરાતમાાંદશાગર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદર્વાર ધરાર્વે છે તેર્વો તેમનો હક્ક દાર્વો
હોય તો આર્વા ઉમેદર્વારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાવપત કરતા આદે શો/અવધકૃતતાની વર્વગતો /
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરર્વાનુ ાં રહેશે.
(૨૦) સરકારી કમગચારીના સાંબધ
ાં માાં “ના-ર્વાાંધા પ્રમાણપત્ર”
(૨૧) અનુર્ર્વના પ્રમાણપત્રો (જાહેરાત મુજબ જરૂરી હોય તો ક્રમાનુસાર મેળર્વેલ અનુર્ર્વ, લાગુ
પડતા સાંર્વગગના કાયગકાળની શરૂઆતથી પગારની વર્વગત, ફરજ/કામના પ્રકાર દશાગર્વર્વાના
રહેશે.)
(૨૨) સાંશોધનપત્રો (જો જાહેરાતની જોગર્વાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(૨૩) ણબનઅનામત ઉમેદર્વારોએ ર્રે લ ફીની ઝેરોક્ષ નકલ
(૨૪) શારીહરક માપ અંગેન ુ ાં તબીબી પ્રમાણપત્ર (જો જાહેરાતની જોગર્વાઈ મુજબ જરૂરી હોય તો)
(૨૫) જાહેરાતની જોગર્વાઈ અનુસધ
ાં ાનમાાં લાગુ પડતા અ્ય આધાર પુરાર્વા/પ્રમાણપત્રો
ખાસ સ ૂચના :- અરજી સાથે ઉપર દશાગર્વલ
ે પ્રમાણપત્રો પૈકી લાગુ પડતા હોય તેર્વા જ પ્રમાણપત્રો/પુરાર્વા સામેલ કરર્વાના
રહેશે અને અચુકપણે તેનો ક્રમ જાળર્વર્વાનો રહેશ.ે લાગુ પડતા ન હોય તેર્વા પ્રમાણપત્રો/પુરાર્વા સામેલ કરર્વાના રહેશે
નહીં. અરજી સાથે જોડેલા પ્રમાણપત્રો ઉમેદર્વારે સ્ર્વયાં પ્રમાણણત કરીને મોકલર્વાના રહેશ.ે

નોંધ: જો આપની પાસે ઓન-લાઇન ક્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક ન હોય તો આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂ આર્વી રોકડા રૂ ૩૦૦/ર્રી ઓન-લાઇન ક્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક મેળર્વી લેવ.ુાં

