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ગુજરાત �હેર સેવા આ યોગ 
�હેરાત �માંક :-  ૧૧૩  /૨૦૧૬ –  ૧૭ , લેકચરર (િસલેક્શન  સ્કેલ), ગુજરાત નિસ�ગ સેવા, વગર્-૧ ના ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે On-line 
અર�ઓ તા.૧૫ / ૦૨ / ૨૦૧૭ ૧૩.૦૦ કલાક થી તા. ૦૨ /૦૩ / ૨૦૧૫ ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાં મંગાવવામા ંઆવે છે. ભ રેલા અર� પત્રકો મોડામાં 
મોડા તા. ૧૬/૩/૨૦૧૭ સ ુધીમાં આ યોગની કચ ેરીમાં જમા કરાવવાના રહેશે. ત્યારબ ાદ મળેલા અર� પત્રકો િવચારણામાં લ ેવામાં 
આ વશે નહીં. 
 

 �હેરાત અન્વયે ઓ નલાઇન ભ રેલ અર� પત્રક ઉમેદવારે ઓ નલાઇન અર�  કરવાની રીત �માંક: ૧૫  અન ે ૧૬માં દશાર્વ્યા મ ુજબ  
ઉમેદવારીન ે સ ંબ ંિધત �માણપત્રો અન ે લાગ ુ પડતાં આ ધાર/પૂરાવાની સ્વ�માિણત નકલો �માન ુસાર �ડીન ે �હેરાતમાં દશાર્વેલ 
િવગતો મ ુજબ  સ ંપૂણર્ અર� પત્રક િનધાર્�રત સમય મયાર્દામાં આ યોગ ખાતે જમા કરાવવાના રહેશે. જરૂરી હોય તે પૈકી કોઇપણ 
�માણપત્ર/આ ધાર/પૂરાવો �ડવાનો બ ાકી રહી ગયેલ હશે તો આ વું અર� પત્ર અર�  અધુરી ગણી રદ કરવામાં આ વશ.ે 
 અર� પત્રક િનધાર્�રત સમય મયાર્દામાં આ યોગ ખાતે જમા થઇ ગયાં બ ાદ નહીં �ડેલા કે ખૂટતા �માણપત્ર મોકલવામાં આ વશે 
કે તે સ્વીકારવા બ ાબ તે કોઇપણ રજૂઆ ત કરવામાં આ વશે તો આ યોગ � ારા આ  બ ાબ ત િવચારણામાં લ ેવામાં આ વશે નહીં.  
જગ્યાન ું નામ : લેકચરર (િસલેક્શન સ્કેલ), ગુજરાત નિસ�ગ સેવા, વગર્-૧ 
કૂલ જગ્યા : ૧૨ 
આ જગ્યાઓની િવગત નીચે મુજબ છે.  
�મ કેટેગરી કૂલ જગ્યા તે પૈકી મ�હલા ઉમેદવાર 
૧ િબન અનામત  ૦૯  ૦૩  
૨ સામાિજક અન ેશૈક્ષિણક પછાત વગર્  ૦૩  ૦૧  

કૂલ ૧૨  ૦૪  
 

(૧) અન.ુ �િત તથા અનુ. જન�િતના ઉમેદવારો િબન અનામત જગ્યા માટે અર� કરી શકશે અન ેતેઓને િબન અનામત વગર્ના ધોરણો લાગુ 
પડશે. 

(૨) � મ�હલાઓ માટેની અનામત બેઠક  જટેલા મ�હલા ઉમેદવાર જ ેતે કેટેગરીમા ંઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેવી બેઠક પુરુષ ઉમેદવારોનેફાળવી 
શકાશે. 

(૩) િબન અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ અન ેતે પૈકી મ�હલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા સા.શૈ.પ. વગર્ની કૂલ અનામત જગ્યાઓ 
અન ેતે પૈકી મ�હલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ પર પસંદગી જ ેતે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મ�હલા ઉમેદવારોએ 
પસંદગીની ��ીયા દરમ્યાન �ા� કરેલ ગુણ અન ેઆયોગ ેસંબંિધત સેવાની કાયર્ક્ષમતા �ળવી રાખવા િનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાન ે
લઇ કરવામાં આવશે. 

(૪) Locomotor Disabilityની ૪૦ %  થી ૬૦ % સુધીની અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જઓે પોતાની રીત ેહરીફરી શકે ને કામગીરી 
કરી શકે તેવા શારી�રક અશક્ત ઉમેદવાર આ જગ્ય માટે અર� કરી શકશે. આ િસવાયની અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અર� કરવાને 
પાત્ર નથી.   

જરૂરી લાયકાત અન  ેઅનુભ વ :  
(૧) ભારતમાં કેન્� કે રાજ્ય અિધિનયમથી સ્થાિપત કે સંસ્થાિપત યુિનવિસર્ટી પૈકીની કોઇપણ યુિનવિસર્ટી અથવા ય.ુ�.સી. અિધિનયમ 

૧૯૫૬ની કલમ ૩ હેઠળ તે યુિનવિસર્ટી તરીકે માન્ય થયેલ અથવા �હેર થયેલ શૈક્ષિણક સંસ્થાની ઇિન્ડયન નિસ�ગ કાઉિન્સલ �ારા માન્ય 
નિસ�ગમાં અનુસ્નાતકની પદવી 

(૨) નિસ�ગમા ંઅનુસ્નાતકની પદવી મેળવ્યા બાદનો ઓછામા ંઓછો ૧૦ વષર્નો અનુભવ જ ેપૈકી ઓછામા ંઓછો ૭  વષર્નો ઇિન્ડયન નિસ�ગ 
કાઉિન્સલ �ારા માન્ય નિસ�ગ કોલેજ અથવા નિસ�ગ સ્કૂલ,અથવા નિસ�ગ તાલીમ સંસ્થામાંનો શૈક્ષિણક અનુભવ હોવો �ઇશે. 

(૩) ગુજરાતી અથવા �હન્દી અથવા બંને ભાષાનુ ંપૂરતું જ્ઞાન. 
(૪) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગ�કરણ અન ેભરતી (સામાન્ય) િનયમો-૧૯૬૭ની વખતોવખતની �ગવાઇ અનુસાર કોમ્પ્યુટર અંગેનુ ં �ાથિમક જ્ઞાન  
નોંધ: ઉમેદવારે ગુજરાત નિસર્સ, મીડવાઇવ્સ એન્ડ હેલ્થ િવઝીટસર્ એકટ ૧૯૬૭ અનુસાર ગુજરાત નિસ�ગ કાઉિન્સલમા ંનિસર્સ, મીડવાઇફ 

અથવા તેની સમકક્ષ કેડરમાં નોંધણી કરાવેલ ન હોય તો આ જગ્યા માટે અર� કરતા સમય ેનોંધણી કરાવેલ હોવી જરૂરી રહેશે. 
 

પગાર : રૂ. ૧૫૬૦૦ - ૩૯૧૦૦ ( �ેડ પ ે - ૭૬૦૦ )  
ઉંમર : ૪૫  વષર્થી વધુ નહી. ઉંમર અર�  સ્વીકારવાની છે�ી તારીખના રોજ  ગણવામાં આ વશે.  
ઉંમરમાં છૂટછાટ  અન ેઅન્ય �ગવાઇઓ: ઉપલી વયમયાર્દામા ંનીચે મુજબ છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.  
૧  ગુજરાત સરકારના કમર્ચારીઓ કે જઓે ગુજરાત 

સરકારની નોકરીમા ંકાયમી ધોરણ ેઅથવા હંગામી ધોરણ ે
સળંગ છ માસથી કામગીરી બ�વતા હોય અન ેતેઓની 
�થમ િનમણૂક �હેરાતમાંની જગ્યામાં દશાર્વેલ વય 
મયાર્દાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમર્ચારીઓ    

(૧) �હેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનુભવ માંગેલ હોય તો ઉપલીવયમયાર્દા લાગ ુ
પડશે ન�હ. (૨) �હેરાતમા ં અનુભવન ે લાયકાત તરીકે માંગેલ ન હોય પરંતુ 
ઇજનેરી, તબીબી , ખેતી િવષયક, પશુ િચ�કત્સાની પદવી કે �ડપ્લોમા ની 
જગ્યા પર િનમણૂક પામેલ કમર્ચારીન ે �હેરાતમાંની આવી લાયકાત વાળી 
જગ્યા (Any Such Post) માટે ઉપલી વય મયાર્દા લાગ ુ પડશે નહીં. (૩) 
�હેરાતમા ંદશાર્વેલ જગ્યા માટે અનુભ વ એક લાયકાત તરીકે માંગ ેલ ન  
હોય ત્યારે જ  ેસંવંગ ર્માંથી બ ઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાં ફરજ  બ �વતા 
કમર્ચારીન ે,  તેઓ એ  બ �વેલ સેવાના સમય અથવા તો વધુમા ં વધ  ુ
પાંચ વષર્ન ી છુટછાટ તે બ ે પૈકી જ  ેઓ છું હોય તે મળશે.  

 ( તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના �હેરનામા મ ુજબ  ઉપલી વય મયાર્દામાં છૂટછાટ સ�હત) 
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�હેરાતની સામાન્ય �ગવાઈઓ  
૧ . નાગ�રકત્વ:- 

ઉમેદવાર, 
(ક) ભારતનો નાગ�રક અથવા  (ખ) નેપાળનો ��જન અથવા (ગ) ભૂતાનનો ��જન અથવા (ઘ) િતબેટનો િનવાર્િસત જ ેભારતમા ંકાયમી 
વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી �ન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમા ંઆવેલા હોવા �ઇએ, અથવા (ચ) મૂળ ભારતીય વ્યિક્ત કે જ ેભારતમા ં
કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા�કસ્તાન, પૂવર્ પા�કસ્તાન (બાંગ્લાદેશ), બમાર્ ( મ્યાનમાર), શ્રીલંકા, કેન્યા, યુગાન્ડા, જવેા પૂવર્ 
આ��કાના દેશો, સંયુક્ત ��સત્તાક ટાંઝાનીયા, ઝાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા િવયેટનામથી સ્થળાંતર કરીન ેઆવેલ હોવા 
�ઇએ.પરંત ુપેટા �માંક (ખ), (ગ), (ઘ) અન ે(ચ)મા ંઆવતા ઉમેદવારોના �કસ્સામા ંસરકારે પાત્રતા �માણપત્ર આપેલ હોવંુ �ઇએ.  
નોંધ:- જ ેઉમેદવારના �કસ્સામા ંપાત્રતા �માણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનું અર�પત્રક આયોગ િવચારણામા ંલેશે. અન ે� િનમણૂક 
માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના �કસ્સામા ંપાત્રતા �માણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમણૂક 
આપશે. 

૨ . ભ રેલાં અર� પત્રક : - 
(૧) � એક કરતાં વધ ુ�હેરાત માટે અર� કરવાની હોય તો દરેક �હેરાત માટે અલગ અલગ અર� કરવાની રહેશે અન ે�ત્યેક અર� 

સાથ ેફી ભરવાની રહેશે. 
(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો � િબનઅનામત જગ્યા માટે અર� કરે તો અર� ફી ભરવાની રહેશે નહી. 
(૩) અર� ફી વગરની અિ�મ નકલ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહી. 
(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે �હેરાતમા ંઅનામત જગ્યાઓ દશાર્વેલ ન હોય ત્યા ંઆવા ઉમેદવારો િબનઅનામત જગ્યા માટે અર� 

કરી શકશે અન ેતેને િબનઅનામતનાધોરણો લાગ ુપડશે. 
(૫) �હેરાતમાં મ�હલા ઉમેદવારો માટે જગ્યા અનામત ન હોય તો પણ જ ેતે કેટેગરીમા ંમ�હલા ઉમેદવારો અર� કરી શકે છે. 
(૬) �હેરાતમાં જ ે ત ે કેટેગરીમા ં કૂલ જગ્યાઓ પૈકી મ�હલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત  હોય ત્યારે મ�હલા ઉમેદવારોની 

અનામત જગ્યાઓ િસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર 
પુરુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટે િવચારણા થઇ શકે છે, પુરુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કરી શકે છે. (દા.ત. 
કૂલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મ�હલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મ�હલા ઉમેદવાર પણ પસંદગી 
પામી શકે છે.) 

(૭) �હેરાતમાં માત્ર મ�હલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જ ેતે કેટેગરીમા ંપુરુષ ઉમેદવાર અર� કરી  શકે છે કેમ કે 
મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસંદગી માટે પુરુષ ઉમેદવારોની િવચારણા થઇ શકે છે. પરંતુ જ ેજગ્યાઓ 
મ�હલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અન ેતે જગ્યા ઉપર મ�હલા ઉમેદવારો પુરેપુરા પસંદગી પામે / જટેલી સંખ્યામા ંપસંદગી પામે 
તો તેમને જ �થમ િવચારણામા ંલેવાના થશે અન ેકોઇ મ�હલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાય કે ઓછા મ�હલા ઉમેદવાર પસંદ થાય તો 
તેટલા �માણમાં પુરુષ ઉમેદવારોન ેધ્યાનમાં  લેવામાં આવશે. (દા.ત. કૂલ ૧૦ જગ્યા મ�હલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અન ે૦૮ 
મ�હલા ઉમેદવાર પસંદ થાય છે તો ૦૨ પુરુષ ઉમેદવારો પસંદગી પામી શકે છે.) 

૩ . જન્મ તારીખ :- 
(૧) આયોગ જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોડર્  �ારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. �માણપત્ર જ માન્ય રાખ ેછે. અન્ય 

કોઇ પૂરાવા જવેા કે શાળા છો�ાનુ ં �માણપત્ર કે જન્મનો દાખલો વગેરે માન્ય રાખવામા ં આવશે નહીં. પરંતુ આ �માણપત્રમા ં
દશાર્વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ંઉમેદવાર માન ેતો સક્ષમ અિધકારીએ આપેલ વય અન ેઅિધવાસના �માણપત્રની �માિણત નકલ 
મોકલવાની રહેશે. આ �માણપત્રમા ં અિધકૃત અિધકારીએ સ્પ�પણ ેજણાવેલ હોવંુ �ઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની 
પરીક્ષાનુ ંમૂળ �માણપત્ર તપાસેલ છે અન ેપોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ પુરાવાઓન ેઆધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ 
............ છે. જ ેએસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના �માણપત્રમા ંદશાર્વેલ જન્મતારીખ કરતા ંજુદી છે તથા માનવાન ેપૂરતુ ં
કારણ છે. ઉમેદવારે રજૂ કરેલ વય અન ે અિધવાસનુ ં �માણપત્ર તેની િવ�ાસહતાર્ (credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે 
અસ્વીકારનો િનણર્ય આયોગ �ારા લેવામાં આવશે. 
ખાસ  નોંધ :- અર� પત્રક સાથ  ે એસ .એસ .સી.ઇ. �માણપત્ર ન  હોવાના સં�ગોમા ં અર� પત્રક અમાન્ય ગણી રદ 
કરવામાં આ વશે. 

(૨) ઉમેદવારે અર� પત્રકમા ંદશાર્વેલ જન્મ તારીખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 
૪ . શૈક્ષ િણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર �હેરાતમાં દશાર્વેલ શૈક્ષિણક લાયકાત અર� સ્વીકારવાની છે�ી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા �ઇશે. 
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષિણક લાયકાત માન્ય યુિનવિસર્ટી/સંસ્થામાંથી મેળવેલ હોવી �ઇશે. 
(૩) ઉમેદવારે અર� સાથ ેમાન્ય યુિનવિસર્ટી/સંસ્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ વષ� / સેમેસ્ટર) અન ેપદવી �માણપત્રોની સ્વયં �માિણત 

નકલ રજૂ કરવાની રહેશે. કોલેજના આચાયર્ �ારા અપાયેલ �માણપત્ર માન્ય ગણવામા ંઆવશે નહી. 
(૪) શૈક્ષિણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણ ેમાન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હ� દાવો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
(૫) �હેરાતમાં દશાર્વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હ� દાવો હોય તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા 

�સ્થાિપત કરતા આદેશો / અિધકૃતતાની િવગતો આપવાની રહેશે. 
 

૫ . અનુભ વ :- 
(૧) માંગેલ અનુભવ,અર� સ્વીકારવાની છે�ી તારીખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) (અ) �હેરાતમાં અન્યથા �ગવાઇ કરવામા ંન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામા ંઆવે તે તારીખથી, 

(બ) અર� સ્વીકારવાની છે�ી તારીખના સંદભર્માં અનુભવ ગણવામા ંઆવશે.  
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(૩) ઉમેદવારે અર�માં જ ેઅનુભવ દશાર્વેલ હોય તેના સમથર્નમા ંઅનુભવનો સમયગાળો ( �દવસ, માસ, વષર્), મૂળ પગાર અન ે કૂલ 
પગારની િવગતો તથા બ�વેલ ફર�નો �કાર/મેળવેલ અનુભવની િવગતો સાથેનુ ં�માણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે. આવંુ �માણપત્ર 
સંસ્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાિધકારીની સહી અન ેતારીખ સાથેનુ ંરજૂ કરવાનું રહેશે. 

(૪) ઉમેદવારે રજૂ કરેલ અનુભવના �માણપત્રમા ંપાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની િવનંતી માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં.અર� કયાર્પછી 
અનુભવના નવા �માણપત્રો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહી. 

(૫) અંશકાલીન, રોિજદંા વેતનદાર, એ�ેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદ્ વેતન, આમંિત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનુભવ માન્ય 
અનુભવ તરીકે ગણત્રીમા ંલેવામાં આવશે નહીં. 

૬ . અનુસ ૂિચત �િત, અનુસ ૂિચત જન�િત,સામાિજક અન  ેશૈક્ષ િણક રીત  ેપછાત વગર્:- 
(૧) મૂળ ગુજરાતના સામાિજક અન ેશૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોન ેજ આ �હેરાત અન્વયે અનામત વગર્ના ઉમેદવાર તરીકે લાભ 

મળશે. 
(૨) અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન�િત, સામાિજક અન ે શૈક્ષિણક રીત ે પછાત વગર્ પૈકી ઉમેદવાર જ ે વગર્ના હોય તેની િવગતો 

અર�પત્રકમાં અચૂક આપવી. 
(૩) ઉમેદવારે અર�પત્રક અન ેપ�રિશ�ની સંબંિધત કોલમમા ંજ ેતે અનામત કક્ષા દશાર્વેલ નહીં હોય તો પાછળથી અનામત વગર્ના 

ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હ� દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 
(૪) અનામત વગર્નો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથર્નમાં સક્ષમ અિધકારી �ારા િનયત નમુનામા ંઆપવામાં આવેલ �િત 

�માણપત્રની નકલ અર� સાથ ેઅચૂક  સામેલ કરવાની રહેશે. અર�પત્રક સાથ ે�િત �માણપત્રની નકલ સામેલ નહીં  હોય તો તે 
પાછળથી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહીં અન ેઅર�પત્રક રદ થવાન ેપાત્ર બનશે. 

(૫) સામાિજક અન ેશૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ � તેઓનો સમાવેશ “ઉ�ત વગર્મા”ં નહીં થતો હોય તો જ 
મળવાપાત્ર થશે. 

(૬) સામાિજક અન ે શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગર્મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ં સામાિજક ન્યાય અન ે
અિધકા�રતા િવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ�રિશ� (ક) (ગુજરાતીમા)ંના ંનમુનામા ં�માણપત્ર રજૂ કરવાનુ ં
રહેશે. આ �માણપત્ર તા.૦૧-૦૪-ર૦૧૬ થી તા.૩૧-૦૩-ર૦૧૭ ના સમયગાળાની આવકને  ધ્યાન ે લઇ, તા.૦૧-૦૪ -ર૦૧૬  થી 
અર�  કરવાની છે�ી તારીખ સુધીમા ં મેળવેલ હોવુ ં �ઇએ . પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવારોએ આવુ �માણપત્ર તેમના માતા-
િપતાની આવકના સંદભર્માં રજૂ કરવાનું રહેશે, � આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભર્માં આવંુ �માણપત્ર રજૂ કરેલ 
હશે તો તેમની અર� રદ કરવામા ંઆવશે. અર� સાથ ેપ�રિશ� (ક)ના બદલ ેએનેક્ષર-A (અં�ે�મા)ં રજૂ કરેલ હશે તો પણ 
અર� રદ કરવામા ંઆવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળની નોકરી માટેનુ ંછે. � ઉમેદવારે આ �માણપત્ર (પ�રિશ� 
(ક) અર� સાથ ેરજૂ કરેલ નહીં હોય તો તેઓની અર� અમાન્ય ગણવામા ંઆવશે અન ેિબનઅનામત જગ્યા માટે પણ િવચારણામા ં
લેવામાં આવશે નહીં.        

(૭) સરકારની �વતર્માન �ગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો  િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારોની સાથ ે િનયત ધોરણો (અથાર્ત 
વયમયાર્દા, અનુભવની લાયકાત, િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વધ ુિવસ્તૃત કરેલ અન્ય કે્ષત્ર)મા ં
છૂટછાટ લીધા િસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસંદગી પામે તો િબનઅનામત જગ્યાની સામે ગણતરીમા ંલેવાના થાય છે. 

(૮) ઉમેદવારે અર�માં �િત અંગ ેજ ેિવગત દશાર્વેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની િવનંતી માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહી. 
૭ . મા�  સૈિનક : - 

(૧) મા� સૈિનક ઉમેદવારોએ અર�પત્રકમા ંિવગતો આપવાની રહેશે. 
(૨) મા� સૈિનક ઉમેદવારે �ડસ્ચાજ ર્ બુકની નકલ અર�પત્રક સાથ ેઅચૂક મોકલવાનીરહેશે. 

૮ . શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો :- 
(ક) શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર�પત્રકમાં િવગતો આપવાની રહેશે. 
(ખ) શારી�રક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુ હોય તેવા ઉમેદવારન ે જ શારી�રક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે. શારી�રક 

અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે... 
(૧) અંધત્વ અથવા ઓછી �િ� (૨) શ્રવણની ખામી (૩)  હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારી�રક 
અશક્તતા છે તે દશાર્વવંુ. 

(ગ) �હેરાતમાં શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાર્વેલ ન હોય,પરંત ુજગ્યાની ફર�ન ેઅનુરૂપ જ ે�કારની 
શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોન ેપાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે �હેરાત માટે અર� કરી શકશે. આવા �સંગ ેઉંમરમા ંછૂટછાટ 
મળશે. 

(ઘ) શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેનાસમથર્નમા ંસામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પ�રપત્ર �માંક-૧૦૨૦૦૮-
૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી િનયત થયેલ નમૂનામા ંસરકારી હોિસ્પટલના સુિ�ટેન્ડેન્ટ/િસિવલ સજર્ન/મેડીકલ બોડર્�ારા આપવામા ંઆવેલ 
�માણપત્રની નકલ અર� સાથ ેઅચૂક મોકલવાની રહેશે. � �માણપત્રની નકલ સામેલ કરવામા ંનહીં આવેલ હોય તો તે પાછળથી 
સ્વીકારવામાં આવશે નહીં શારી�રક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

૯ . મ�હલા ઉમેદવાર 
મ�હલાઓની અનામત જ્ગ્યાઓ માટે � યોગ્ય મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તેની જગ્યા જ ે ત ે કક્ષાના (category) પુરુષ 
ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 

૧૦  િવધવા ઉમેદવાર :- 
(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર� પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવંુ અન્યથા “લાગુ પડતું નથી” એમ દશાર્વવંુ. 
(૨) િવધવા ઉમેદવારે � પુન: લ� કરેલ હોય તો અર� પત્રકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અચૂક લખવંુ અન્યથા “લાગ ુપડતુ ંનથી” એમ 

દશાર્વવંુ . 
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(૩) િવધવા ઉમેદવારે પુન: લ� કરેલ ન હોય અન ેિવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અર� સાથે પુન: લ� કરેલ 
નથી તેવી એ�ફડેિવટ રજૂ કરવાની રહેશે. 

(૪) િવધવા ઉમેદવારને સરકારની �વતર્માન �ગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાં પાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાં આવશે. 
(૫) કોઇ મ�હલા ઉમેદવાર �હેરાત માટે અર� કરે તે સમય ે“િવધવા” ન હોય, પરંત ુઅર� કયાર્ બાદ અથવા �હેરાત �િસધ્ધ થયાની 

છે�ી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી ���યાના કોઇપણ તબ�ે “િવધવા” બને અન ેતે અંગે જરૂરી દસ્તાવે� પૂરાવાઓ રજૂ 
કરે તો તેની રજૂઆત મ�ા તારીખ પછીના ભરતી ���યાના જ ેપણ તબ�ા બાકી હોય તે તબ�ાથી જ તેવા મ�હલા ઉમેદવારોન ે
“િવધવા મ�હલા ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામા ંઆવશે. 

નોંધ :- �  ઉમેદવારનો સમાવેશ મા�  સૈિનક, શારી�રક અશક્તતા, મ�હલા કે િવધવા પૈકીના િવકલ્પો પૈકી એક થી વધ  ુ
િવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા �કસ્સામા ંતેન ે લાગુ પડતા િવકલ્પો પૈકી જમેાં વધ  ુલાભ  મળવાપાત્ર હશે ત ેમળશ .ે 

૧૧  ના- વાંધા �માણપત્ર :- 
(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધર્ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપ�રેશન /કંપનીઓમા ંસેવા બ�વતા અિધકારીઓ / કમર્ચારીઓ 

આયોગની �હેરાતના સંદભર્મા ંબારોબાર અર� કરી શકશે અન ેતેની �ણ ઉમેદવારે પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેરીન ેઅર� કયાર્ની 
તારીખથી �દન-૭ માં અચૂક કરવાની રહેશે. � ઉમેદવારના િનયોક્તા તરફથી અર� મોકલવાની છે�ી તારીખ બાદ ૩૦ �દવસમા ં
અર� કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની �ણ કરવામાં આવશે તો તેઓની અર� નામંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે. 

(૨) કેન્� સરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમા ં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અર� મોકલવાની રહેશે 
અથવા આ અર� સાથ ેિનમણૂક અિધકારીનુંના વાંધા �માણપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહેશે. 

(૩) રૂબરૂ મુલાકાત સમય ેઉમેદવારે સક્ષમ અિધકારી �ારા આપવામા ંઆવેલ ના વાંધા �માણપત્ર અસલમા ંરજૂ કરવાનું રહેશે. 
૧૨  ગેરલાયક ઉમેદવાર :- 

ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ કે અન્ય �હેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી /અધર્ સરકારી /સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ �ારા 
ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની િવગત અર�પત્રકમા ંઆપવાની રહેશે. � ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે 
તો આવા ઉમેદવારની અર� રદ થવાન ેપાત્ર બનશે. 

૧૩  ફરિજયાત િનવૃિત્ત , રુખસદ, બ રતરફ :- 
અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોડર્  કોપ�રેશનમાંથી ક્યારેય પણ ફરિજયાત િનવૃિત્ત, રુખસદ કે બરતરફ 
કરવામાં આવેલ હોય તો અર�પત્રકમા ંતેની િવગત આપવાની રહેશે. 

૧૪  અગત્યની �ગવાઇઓ  :-    
(૧) આ જગ્યાની િનમણૂક માટે સીધી ભરતીથી પસંદગીની ���યા અનુસરવાની થાય છે.જ ેમાટે The Gujarat Public Service 

Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અનુસાર ઉમેદવારોની પસંદગી �ાથિમક કસોટી અન ે રૂબરૂ 
મુલાકાત યો�ન ે કરવામા ં આવશે. �ાથિમક કસોટીના ગુણ �માંનુસાર જરૂરી અર�ઓની ચકાસણી કરી ઉમેદવારોને  રૂબરૂ 
મુલાકાત માટેની પાત્રતા ન�ી કરાશે. આ કસોટીનુ ં માધ્યમ આયોગ અન્યથા ન�ી કરશે નહીં તો ગુજરાતી રહેશે. �ાથિમક 
કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ/ગાંધીનગર ખાતે લેવામા ં આવશે અન ે ઉમેદવારોએ સ્વખચ� ઉપિસ્થત રહેવાનુ ં રહેશે. �ાથિમક 
કસોટીનો અભ્યાસ�મ આયોગની વેબસાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in પર મૂકવામાં આવશે.  

(૨) �ાથિમક કસોટીમા મેળવેલ ગુણ આખરી પસંદગી માટે ગણવામા ંઆવશે. રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવાના થતા ંઉમેદવારોમા,ં � 
કોઈ ઉમેદવારના �ાથિમક કસોટીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગુણ હશે તો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા ન�ી કરવા,અર� ચકાસણીન ે
પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં 

(૩) �ાથિમક કસોટીમા ંસામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગુણના ૧૦૦ ��ો અન ેસંબંિધત િવષયના ૨૦૦ ગુણના ૨૦૦ ��ો રહેશે. 
(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસંદગી ૫૦ ટકા ગુણભાર �ાથિમક કસોટીના ૩૦૦ ગુણમાથી  મેળવેલ ગુણ અન ે ૫૦ ટકા ગુણભાર રૂબરૂ 

મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણમાંથી  મેળવેલ ગુણના આધારે કરવામા ંઆવશે એટલ ેકે �ાથિમક કસોટીમા ૩૦૦ ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણન ે૫૦ 
ટકા ગુણભાર અન ે રૂબરૂ મુલાકાતમાં૧૦૦ ગુણમાંથી મેળવેલ ગુણન ે ૫૦ ટકા ગુણભાર ગણી કૂલ ૧૦૦ ગુણમાંથી ગુણ આપવામા 
આવશે. 
નોધ:- અસાધારણ સં�ગો તથા અપવાદ રૂપ �કસ્સામા ં સીધી ભરતી માટેની માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતના આધારે પસંદગી ���યા 
અપનાવવાનો િનણર્ય લેવાનો આયોગન ેઅિધકાર રહે છે.        
સ્પ�ીકરણ:- � ઉમેદવારે �ાથિમક કસોટીમા ૩૦૦ ગુણમાંથી ૧૫૦ ગુણ મેળવેલ હશે અન ેરૂબરૂ મુલાકાતમા ં૧૦૦ ગુણમાંથી ૬૦ ગુણ 
મેળવશે તોલેિખત �ાથિમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગુણ ભાર મુજબ ૨૫ ગુણ અન ેરૂબરૂ મુલાકાતના  ૫૦ ટકા ગુણ ભાર મુજબ ૩૦ ગુણ 
એમ કૂલ ૫૫ ગુણ થશે .�ાથિમક કસોટી/ અન ેરૂબરૂ મુલાકાતના કૂલ:-૧૦૦ ગુણમાંથી પસંદગી માટેનુ ંલાયકી ધોરણ િબન અનામત 
વગર્ અન ેઅનામતવગર્ના ઉમેદવારો માટે નીચે મુજબ રાખવામા ંઆવે છે  

�મ  વગર્ (Category) વગર્-૧અન ે૨(પુરૂષ)  વગર્-૧ અન ે૨ (મ�હલા )  
૧ િબનઅનામત(સામાન્ય) વગર્ ૫૦ ૪૫ 
૨ સા.શૈ.પ.વગર્ ૩૫ ૩૧ 
૩ અન.ુ�િત  ૩૫ ૩૧ 
૪ અન ુજન �િત  ૩૫ ૩૧  

(૫) અપવાદ રૂપ �કસ્સામા ં અસાધારણ સં�ગોમા ં પરંપરાગત રીત ે માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતન ે આધારે જ પસદગી અંગ ે આયોગ �ારા 
િનણર્ય લેવામા ંઆવશે જમેા પસંદગીનુ ંલાયકીધોરણ માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતના ગુણન ેઆધારે ઉપર જણાવ્યા મુજબનુ ં રહેશે. 

(૬) �ાથિમક કસોટીમા ંઉમેદવારન ેO.M.R. Sheet માં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અન ેE એમ પાંચ િવકલ્પ આપવામા ં
આવશે, પાંચમો િવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહેશે. � ઉમેદવારે તમામ િવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાર્ ન 
હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો જતેે જવાબના  િનિશ્રત ૦.૩ ટકા ગુણ Negative Marks મેળવેલ માકર્સ માથી 
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કાપવામાં આવશે. અન ે� પાંચમો િવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોડ કરેલ હોય તો “શૂન્ય”  ગુણ કાપવાના રહેશે. અથાર્ત 
માત્ર E  ‘Not attended’  િવકલ્પ જ encode કય� હશે તો તે �� માટે કોઇ નેગેટીવ ગુણ કાપવામા ંઆવશે નહીં.  

(૭) આ રૂબરૂ મુલાકાતમા ંઆયોગની સૂચનાઓ/ધોરણો મુજબ �હેરાતમા ંદશાર્વેલ કેટેગરીવાર જગ્યાની સંખ્યાન ેધ્યાને લઈ, નીચે મુજબ 
અનુસરવાનુ ંરહેશે :- 

કૂલ જ્ગ્યાઓની સંખ્યા કૂલ જ્ગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર ઉમેદવારોની સખ્યા ં
૦૧ ૦૬ 
૦૨ ૦૮ 
૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વધ ુ કૂલ જ્ગ્યાઓથી  ૦૩ ગણા  
(૮) �હેરાતમાં ઠરાવેલ લઘુત્તમ લાયકાત તેમજ અનુભવ કરતાં વધ ુ શૈક્ષિણક લાયકાત અન/ે અથવા વધ ુ અનુભવ અન/ે અથવા 

લાયકાતમા ંઊંચી ટકાવારીન ેઆધારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સંખ્યા મયાર્�દત કરી શકશે. 
 (૯) મા� સૈિનકો તથા શારી�રક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબંિધત કેટેગરીના મા� સૈિનકો તથા શારી�રક 

અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જ ે ઉમેદવારો આ �માણનેા લધુતમ ગુણ મેળવતા હશે તેમને સબંિધત કેટેગરીની અનામત જગ્યા સામે 
ગણવામા ંઆવશે. � �હેરાતમાં જણાવ્યા �માણનેી આ કેટેગરીઓ માટે રાખવામા ંઆવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લધુતમ ગુણ 
મેળવતા ઉમેદવારો �ા� ન થાય કે પુરતી સંખ્યામા ં�ા� ન થાય તો સંબિધત કેટેગરીના લધુતમ ગુણના ૧૦% ધોરણ હળવુ કરીન ે
પસંદગી કરવામાં આવશે. 

 (૧૦) મ�હલા ઉમેદવારો માટે લધુતમ ગુણના ૧૦% નું ધોરણ હળવુ કરીને પસંદગી પ�િત અનુસરવાની રહેશે અન ેરૂબરૂ મુલાકાત બાદ જ ે
તે કેટેગરીના મ�હલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સંખ્યા જટેલા મ�હલા ઉમેદવારોથી વધ ુ ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામણ 
યાદીમાં મ�હલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા બાદ બાકીના મ�હલા ઉમેદવારોની �તોક્ષાયાદીમા ં પસંદગી ગણવામા ં આવશે. આ 
�ગવાઇ મુજબ લધુતમ લાયકી ધોરણ આ મુજબ રહેશે. િબનઅનામત વગર્ના મ�હલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગુણ તેમજ અનામત વગર્ના 
મ�હલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગુણ રાખવામા ંઆવશે. 

૧૫  રૂબ રૂ  મુલાકાત :- 
(૧) રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની કચેરી ખાત ેજ લેવામાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચ� ઉપિસ્થત થવાનુ ંરહેશે. 
(૨) અનુસૂિચત �િત, અનુસૂિચત જન �િતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જઓેના માતા-િપતા ની વાિષર્ક આવક 

આવકવેરાને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મુલાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગુજરાત એસ.ટી. િનગમ 
�ારા િનયત થયેલ �ટ�કટના દર �માણ ેબસ ભાડંુ મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાતના �દવસે િનયત ફોમર્ ભરવાન ુ
રહેશે અન ેતેની સાથ ેઅસલ �ટ�કટ રજૂ કરવાની રહેશે. 

(૩) રૂબરૂ મુલાકાતના �દવસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમા ંદશાર્વવામાં આવેલ અસલ �માણપત્રો રજૂ કરવાના રહેશે. � ઉમેદવાર અસલ 
�માણપત્ર રજૂ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી. 

૧૬  નીચે દશાર્વ્યા મુજબ ની અર� ઓ  રદ કરવામાં આ વશે. (આ  યાદી માત્ર દ�ાંત સ્વરૂપ  ેછે જ  ેસંપૂણર્ નથી) 
(૧) આયોગના ઓન-લાઇન અન ેમુસ�ા મુજબ અર� કરેલ ન હોય. 
(૨) અર�માં દશાર્વેલ િવગતો અધૂરી કે અસંગત હોય. 
(૩) અર�માં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૪) અર� ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
(૫) અર�માં પાસપોટર્  સાઈઝનો ફોટો�ાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
(૬) અર� સાથે પૂરેપૂરી ફી ભરેલ ન હોય. 
(૭) િબનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારે અર�પત્રક સાથે સક્ષમ અિધકારી �ારા અપાયેલ �િત અંગેના �માણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન 

હોય. 
(૮) શારી�રક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે અર�પત્રક સાથે સક્ષમ અિધકારી �ારા અપાયેલ િવકલાંગતાનુ ં�માણપત્રની નકલ રજૂ 

કરેલ ન હોય. 
(૯) મા� સૈિનક ઉમેદવારે �ડસ્ચાજ ર્ બુકની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય 

(૧૦) ઉમેદવારે શૈક્ષિણક લાયકાતના સંદભર્મા ંમાકર્શીટ/પદવી �માણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
(૧૧) જન્મ તારીખ માટે એસ .એસ .સી.ઇ. �માણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન  હોય. 
(૧૨) ઉમેદવારે અર�પત્રકમાં અનુભવ દશાર્વેલ હોય (જનેા આધારે પાત્રતા ન�ી કરવાની થતી હોય) પરંત ુતેના સમથર્નમા ં�માણપત્ર 

રજૂ કરેલ ન હોય અથવા તો રજૂ કરેલ �માણપત્રમા ંતેઓનો અનુભવનો સમયગાળો, મુળ પગાર, કૂલ પગાર અન ેઅનુભવનો 
�કાર દશાર્વેલ ન હોય તથા સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય.  

૧૭  િનમણૂક:- 
(૧) ઉપરની �હેરાત સંબંધમા ં િનમણૂક માટે પસંદ થયેલા  ઉમેદવારની સરકારશ્રીના સંબંિધત  િવભાગન ે આયોગ �ારા ભલામણ 

કરવામા ં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી િનમણૂકપત્ર મેળવતાં પહેલા ં કોમ્પ્યુટર અંગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય 
સરકાર વખતોવખત ન�ી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહેશે. આ �કારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર િનમણૂકન ે
પાત્ર બનશે નહીં. 

(૨) િનમણૂક અંગેની સઘળી કાયર્વાહી સરકારશ્રી �ારા કરવામાં આવતી હોઇ, આ અંગેનો કોઇ પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાન ેલેશે નહીં.  
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષિણક લાયકાત / અનુભવ / ઉંમર વગેરેના સમથર્નમા ંરજૂ કરેલ �માણપત્રો કોઇપણ તબ�ે અયોગ્ય માલુમ પડશે 

તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની િનમણૂક પણ રદ થવાને પાત્ર રહેશે અન ેઆવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી 
ધારા હેઠળની કાયર્વાહીન ે પાત્ર થશે, જથેી ઉમેદવારન ે સલાહ આપવામા ં આવે છે કે, તેમણે રજૂ કરેલા �માણપત્રો ખુબજ 
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ચોકસાઈથી પુણર્ રીત ેખરાઈ કયાર્ બાદ જ આયોગમા ંરજૂ કરવા. 
૧૮  ગેરવતર્ણૂંક અંગ  ેદોિષત ઠરેલા ઉમેદવારો િવરૂધ્ધ પગલા ં:- 

ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામા ંઆવે છે કે તેઓએ અર�પત્રકમા ંકોઇપણ �કારની ખોટી મા�હતી દશાર્વવી નહી, તેમજ આવશ્યક 
મા�હતી છૂપાવવી નહી, ઉપરાંત તેઓએ રજૂ કરેલ અસલ દસ્તાવે� કે તેની �માિણત નકલમા ંકોઇપણ સં�ગોમા ંસુધારો અથવા ફેરફાર 
અથવા બી� કોઇપણ ચેડા ંકરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડા ંકરેલ/બનાવટી દસ્તાવે� રજૂ કરવા નહી, � એકજ બાબતના બે કે તેથી 
વધ ુદસ્તાવે�માં અથવા તેની �માિણત નકલમાં કોઇપણ �કારની અચોકસાઇ અથવા િવસંગતતા જણાય તો તે િવસંગતતાઓ બાબતની 
સ્પ�તા રજૂ કરવી. � કોઇ ઉમેદવાર આયોગ �ારા દોિષત �હેર થયેલ હોય અથવા થાય તો, 

(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગ ેકોઇપણ રીત ેયોગ્યતા �ા� કરવા, 
(૨) નામ બદલીન ેપરીક્ષા આપવી, 
(૩) કોઇ અન્ય વ્યિક્ત �ારા છળ કપટથી કામ પુણર્ કરાવ્ય ુહોય, 
(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજૂ કયાર્ હોય, 
(૫) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમુકત અથવા ખોટા િનવેદનો કરેલ હોય, 
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગ ેકોઇપણ અિનયિમત કે અનુિચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમય ેકોઇ અનુિચત સાધનોનો ઉપયોગ કય� હોય, 
(૮) ઉત્તરવહી માં અ�ીલ ભાષા કે અિશ� બાબતો સ�હતની અસંગત બાબતો રજૂ કરેલ હોય, 
(૯) પરીક્ષા ખંડમા ં કોઇપણ રીતની ગેરવતર્ણૂક આચરવી, જવેી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પુસ્તક , ગાઇડ, 

કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હસ્તિલિખત સા�હત્યની મદદથી અથવા વાતિચત �ારા કે કોઇ સાંકેિતક રીત ેનકલ કરવા કે અન્ય 
ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 

 (૧૦) આયોગ �ારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગ ે િનયુકત થયેલા કમર્ચારીઓન ે પજવણી કરવી , કોઇપણ �કારની શારી�રક 
ઇ�પહોચાડવી,   અથવા  

(૧૧) ઉપરોકત �ગવાઇઓમા ંઉ�ેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીધી અથવા આડકતરી રીતે આયોગ પર 
દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાર્વેલ િશક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ �યત્ન કય� હોય, ફોજદારી કાયર્વાહીન ેપાત્ર બનશે.  

 (ક) આયોગ �ારા તે પસંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અન ે/અથવા 
(ખ) તેને આયોગ લ ેતેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે 

(૧) આયોગ �ારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસંદગી માટે , અન ે 
(૨) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાંથી સરકાર �ારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અન ે 

(ગ) � સરકારી સેવામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તેના િવરૂધ્ધ સમુિચત િનયમો અનુસાર િશસ્તભંગના પગલા ં લઇ શકાશે. 
(૧૨) ઉપરોકત િવગતોમા ંિન�દર્� કરેલ િશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર �ારા ઉમેદવારન ે/કમર્ચારીન ે

 (૧) આરોપનામામા ંતેમની સામેના સ્પ� આરોપો અથવા કેસના �કાર બાબત,ે 
(૨) લેખીતમા ંિશક્ષા અંગ ેબચાવનામંુ- હકીકત રજૂ કરવા અન ે
(૩) િશક્ષા અંગ ેિનયત સમય મયાર્દામા ંરૂબરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે. 

  
 (સિચન  પટવધર્ન) 

સંયુક્ત સિચવ 
ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ 
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Online અર�  કરવાની તથા અર�  ફી ભ રવાની રીત:- 
આ  �હેરાતના સંદભ ર્માં આ યોગ � ારા ઓ ન  લાઈન  જ  અર�  સ્વીકારવામા ંઆ વશે. ઉમેદવાર તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭ , ૧૩.૦૦ કલાક થી 
તા. ૦૨ /૦૩/૨૦૧૭ , ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાં http://gpsc-ojas.guj.nic.in પર અર� પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અર�  કરવા માટે ન ીચ ે 
મ ુજબ ના Steps (૧) થી (૧૬)અન ુસરવાના રહેશે. Confirmation Number મ� ા પછી જ અર�  માન્ય ગણાશ.ે 
(૧) સૌ �થમ http://ojas.guj.nic.in પર જવંુ. 
(૨) Apply On line પર Click કરવંુ. આ �માણ ેclick કરવાથી (1) More Detailsતથા (2) Apply Nowબટન દેખાશે. સૌ�થમ 

More Details પર Click કરીન ે�હેરાતની બધી જ િવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો અન ેત્યારબાદ Apply Now બટન િક્લક 
કરવંુ. 

(૩) લેકચરર (િસલેક્શન સ્કેલ), ગુજરાત નિસ�ગ સેવા, વગર્-૧ ઉપર click કરવાથી જગ્યાની િવગતો મળશે 
(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માં સૌ �થમ “Personal 

Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહેશે.) “Personal Details” મા ં
જ્યાં Mobile Number અન ેemail ID માંગ્યા છે, તેની િવગત લખવી જથેી જરૂર જણાય ેઆયોગ ઉમેદવારન ેમા�હતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરવંુ અન ે પોતાની 
શૈક્ષિણક િવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૭) Experience Details પર “click” કરવંુ અન ેExperience Details ભરવી. વધ ુExperience ઉમેરવા માગતા હોવ તો  Add. 

More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યા ંમા�હતી ભરવી. જ ેવધારાનો અનુભવ ojas module માં સમાિવ� ન થતો હોય, 

તો સાદા  કાગળ પર ojasમાં જણાવ્યા મુજબના અનુભવના કોઠા �માણ ેઆપે વધારાના અનુભવની િવગત ઉમેરીનેમોકલવી. 
(૯) તેની નીચે “Self-declaration” માં Yes / Noપર clickકરવંુ. 

(૧૦) હવે save પર “click”કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application Number generate થશે. જ ેઉમેદવારે  
સાચવીન ેરાખવાનો રહેશે અન ેહવે પછી આ �હેરાતના સંદભર્મા ંઆયોગ સાથેના કોઈ પણ પત્ર વ્યવહારમા ંતે દશાર્વવાનો રહેશે. 

(૧૧) � આપની અર�પત્રકમા ં કોઇ સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાં જઇને કરી શકાશે, આ સુિવધા અર� 
Confirm કરતાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અર�  Confirmથઇ ગયા પછી/બ ાદ આ  સુિવધા ઉપલબ્ધ રહેશ  ેનહીં. 

(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંupload photoપર click કરો અહીં તમારો application number type કરો અન ેતમારી Birth date 
type કરો. ત્યાર બાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અન ેsignature uploadકરવાના છે. (ફોટાનુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૩.૬ 
સે.મી પહોળાઈ અન ેsignatureનું માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અન ે૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) photo અન ેsignature uploadકરવા 
સૌ �થમ તમારો photo અન ેsignature .jpg Formatમા ં(10 KB) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે Computer માં હોવા �ઇએ.) 
“Browse” Button પર click કરો હવે Choose Fileના સ્�ીનમાંથી જ ેફાઇલમા ંjpg Formatમાં તમારો photo storeથયેલ છે ત ે
ફાઇલન ેત્યાંથી Select કરો અન ે“Open” Button ન ેclickકરો. હવે “Browse” Button ની બાજુમા ં“Upload “Button પર 
Click કરો હવે બાજુમા ંતમારો photoદેખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ uploadકરવાની રહેશે.  

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં“Confirm Application” પર click કરો અન ે“Application number” તથા Birth Date Type 
કયાર્ બાદ Ok પર click કરવાથી બે ( ૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે 
“Application preview” પર ક્લીક કરી પોતાની અર� �ઈ લેવી. અર�મા ં સુધારો કરવાનો જણાય, તો Edit Application 
ઉપર click કરીન ે સુધારો કરી લેવો. અર� confirm કયાર્ પહેલા કોઇપણ �કારનો સુધારો અર�મા ં કરી શકાશે. પરંતુ. અર� 
confirm થઇ ગયા બાદ અર�મા ં કોઇપણ સુધારો થઇ શકશે નહીં. � અર� સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm 
application પર ક્લીક કરવંુ. Confirm application પર ક્લીક કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો આયોગમા ંonline સ્વીકાર થઈ 
જશે. અહીં “confirmation number” generate થશે જ ેહવે પછીની બધી જ કાયર્વાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશે. 
Confirmation number િસવાય કોઇપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ અર� પત્રકની િ�ન્ટ અચૂક કાઢી 
રાખવી. 

(૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભ રવાની થતી ફી નીચેન ા બ ે િવકલ્પો પૈકી કોઈ િવકલ્પથી ભ રી શક્શે. 
       (૧) પોસ્ટ ઓ ફીસમા ં: “Print Challan” ઉપર કલીક કરીન ેિ�ન્ટેડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ િ�ન્ટેડ ચલણની નકલ 
લઇન ે ન�કની કોમ્પ્યુટરની સુિવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓ�ફસમા ં જવાનુ ં રહેશે. પોસ્ટ ઓફીસમા ં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ 
સિવર્સ ચાજર્ તારીખ ૨ /૦૩ /૨૦૧૭  સુધીમાં ભરવાની રહેશે અન ેફી ભયાર્ અંગેનુ ંચલણ મેળવવાનું રહેશે. આ ચલણ તથા confirm 
થયેલ અર�પત્રક સાથ ે �ડવાના આવશ્યક સ્વય ં �માિણત કરેલ �માણપત્રો(૧) જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ.એસ.સી. �ેડીટ 
સટ�ફીકેટની નકલ ( ૨) િનયત  શૈ.લા ના ડી�ી �માણપત્રની નકલ  અન ે ડી�ીના અંતીમ વષર્ની માક્સ�ટની નકલ ( ૩) સબંિધત 
કાઉિન્સલના ર�સ્ટર્ેશનની નકલ (૪) અનુભવના �માણપત્ર નકલ (૫) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ / 
પરણીત મ�હલા ઉમેદવારે મેરેજ ર�સ્ટર્ેશનની નકલ  (૬) શારી�રક રીત ેઅશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.િવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરીપત્રથી 
િનયત થયેલ નમુના મુજબન ુ �માણપત્ર (૭) અન્ય લાગ ુપડ્તા હોય તેવા આધાર/પુરાવા  અચુક  �ડીન ેઆ યોગન  ેતા ૧૬ /૩ /૨૦૧૬  
સુધીમા ંઅર� પત્રક િબ ડાણો સ�હત તથા ફી ભ રેલા ચલણની નકલ સાથ  ેરૂબ રૂ/આ ર.પી.એ .ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોકલવાના 
રહેશે અથવા આ યોગની કચેરીમા ંરૂબ રૂમા ંઆ પી જવાના રહેશ .ે 
      (૨) ઓ ન  લાઈન  ફી : જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીન ેિવગતો ભરવી અન ેત્યા ં“Online  
Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવંુ. ત્યારબાદ આપેલ િવકલ્પોમાંથી “Net Banking Fee” અથવા “Other Payment 
Mode” ના િવકલ્પોમાંથી યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ કરવો અન ેઆગળની િવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવંુ  
Screen પર લખાયેલુ ંઆવશે અન ેe-receipt મળશે. જનેીPrint કાઢી લેવી. � ���યામા ંકોઈ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી 

http://gpsc-ojas.guj.nic.in/
http://ojas.guj.nic.in/
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ભરાયેલ નથી તેમ દેખાશે. 
(૧૫) અનામત વગર્ના ઉમેદવારો ( ફી માંથી મુ�કતઅપાયેલ ઉમેદવારો) એ confirmથયેલઅર�પત્રક તે સાથ ે �ડવાના આવશ્યક સ્વય ં

�માિણત કરેલ �માણપત્રો (૧) જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ.એસ.સી. �ેડીટ �માણપત્રની નકલ, (૨) �િત �માણપત્રની નકલ, (3) 
સા.અન ેશૈ.પ.વગર્ના ઉમેદવારો માટે િનયત થયેલ સમય ગાળામા ંમેળવેલ િનયત થયેલ પ�રિશ�-ક, (૪) િનયત  શૈક્ષિણક લાયકાતના 
ડી�ી �માણપત્ર અન ે ડી�ીના અંતીમ વષર્ની માકર્શીટની નકલ,  ( ૫) સબંિધત કાઉિન્સલના ર�સ્ટર્ેશનની નકલ, ( ૬) અનુભવના 
�માણપત્ર નકલ, (૭) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ. પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવારે મેરેજ ર�સ્ટર્ેશનની 
નકલ, (૮) શારી�રક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.િવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પ�રપત્રથી િનયત થયેલ નમુના મુજબનું  �માણપત્ર, (૯) 
અન્ય લાગ ુ પડતા હોય તેવા આધાર/પુરાવા અચુક �ડીન ે આ યોગન  ે તા. ૧૬ /૦૩ /૨૦૧૫  સુધીમા ં અર� પત્રક િબ ડાણો સ�હત 
રૂબ રૂ /આ ર.પી.એ .ડી./સ્પીડપોસ્ટથી મોકલવાના રહેશ  ેઅથવા આ યોગની કચેરીમા ંરૂબ રૂમા ંઆ પી જવાના રહેશ .ે 

(૧૬) દરેક �હેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અર� કરવી. આમ છતા,ં સં�ગોવશાત, � કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅર� કરેલ હશે, તો છે�ી 
કન્ફમર્ થયેલ અર�, તેની સાથ ેિનયત ફી ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અન ેઅગાઉની અર� ર� ગણવામા ંઆવશે. અગાઉની અર� 
સાથ ેભરેલ ફી છે�ી કન્ફમર્ થયેલ અર� સામે ગણવામા ંઆવશે નહીં. � ઉમેદવારે છે�ી કન્ફમર્ થયેલ અર� સાથ ેિનયત ફી ભરેલ નહીં 
હોય, તો આવા ઉમેદવારની િનયત ફી સાથેની કન્ફમર્ થયેલી છે�ી અર� માન્ય ગણવામા ંઆવશે. � ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅર� સાથ ે
ફી ભરેલ હશે, તો તે રીફંડ કરવામાં આવશે નહીં.  

અર�  ફી : 
(૧) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમાંરૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સિવર્સ ચાજર્ ભરવાનો રહેશે. અન ે ફી ભયાર્ અંગેનુ ં

ચલણ મેળવવાનુ ંરહેશે. અથવા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેવાની રહેશે. 
(૨) મૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અર� ફી ભરવાની રહેતી નથી.  
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો � િબન અનામત જગ્યા માટે અર� કરે તો પણ તેઓએ અર� ફી ભરવાની રહેશે નહીં. ત ેિસવાયના ધોરણો 

િબન અનામત વગર્ના લાગ ુપડશે.   
(૪) ફી ભયાર્ વગરની અર� રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભ રેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારન ે કોઇ પણ સં�ગોમા ં�ાથિમક કસોટી/રૂબ રૂ  મુલાકાત 

પરીક્ષ ામાં બ ેસવા દેવામા ં આ વશ  ે નહી. આ ફી ફક્ત પોસ્ટ ઓ�ફસ  તથા Online Payment �ારા જ સ્વીકારવામા ં આવશે, 
રોકડમા,ં ડીમાન્ડ ડર્ ાફ્ટથી, ઇિન્ડયન પોસ્ટલ ઓડર્ર કે પ ેઓડર્રના સ્વરૂપમા ંઆ  ફી સ્વીકારવામાં આ વશ  ેનહી. જને ી ઉમેદવારોએ  
ખાસ  નોંધ લેવી. 

ઉમેદવારોન  ેખાસ  જણાવવાન ુ ં કે, અર� પત્રક તથા �માણપત્રોની ચકાસણી દરમ્યાન  કોઇ ઉમેદવાર, આ  જગ્યા ના ભ રતી િનયમો, 
તથા �હેરાતની �ગવાઇઓ  મુજબ  લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પણ તબ �ે રદ કરવામા ં
આ વશે. 
 

નોંધ : લેકચરર ( િસલેક્શન સ્કેલ), ગુજરાત નિસ�ગ સેવા, વગર્-૧ની જગ્યાના ભ રતી િનયમો, અર� પત્રક સાથ  ે �ડવાના આ વશ્યક 
�માણપત્રોની યાદી, વય મયાર્દામા ંછુટછાટ, અર�  કયા સં�ગોમા ંરદ થવાન  ેપાત્ર છે તેન ી િવગતો, પ�રિશ�’ક’ નો નમૂન ો, સરકારી 
કમર્ચારીએ  રજૂ કરવાના ના-વાંધા �માણપત્રનો નમૂન ો અન  ે�હેરાતની અન્ય વધ  ુ િવગતો આ યોગની કચેરીના નોટીસ  બ ોડર્  અન  ે
આ યોગની વેબ સાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર �વા મળશ .ે 
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Gujarat Public Service Commission R-5 Branch 

Name of Post : Lecturer (Selection Scale),  Gujarat Nursing Service, Class- 1 
Total No. of Post : 12 
Sr. No. Category Total Post Reserved for Women  

1. General 09 3 
2 S.E.B.C. 03 1 

Total 12 4 
(1)  In case of non-availability of women candidatesin the respective Category, the post so reserved will be 
allotted to male candidates of the same Category. 
(2)  Selection to the posts of Unreserved Category and posts reserved for women candidates thereof as well as 
selection to the posts of SEBC Categorie and posts reserved for women candidates thereof shall be made on 
the basis of marks obtained in selection process by the candidates of respective categories and also women 
candidates of that category and on the basis of qualifying standard prescribed by the Commission keeping in 
view to maintain efficiency of respective service. 
(3)    SC and ST candidates can apply against General Categorie and criteria of General Categorie shall apply. 
(4)  Disabled Candidate having Locomotor Disability between 40 % to 60 % and who can move 
independently and perform duties can apply for the post. Candidates having disability other than prescribed 
above are not eligible for application. 
Educational Qualification & Experience: -  

1. A post graduate degree in Nursing 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 as such or 
declared to be deemed as University under section - 3 of the University Grants Commission Act, 1956; 
and recognized by the Indian Nursing Council    

2. at least 10 (ten) years’ experience after obtaining a post graduate degree in Nursing  out of which  
atleast seven years’ experience should be the teaching experience of  Nursing College, or Nursing 
School or training institutions of Nursing recognized by the Indian Nursing Council. 

3. Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both 
4. Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services 

classification and Recruitment (General) Rules.1967 as amended from time to time. 
NOTE:  1.The  selected candidate should be registered with the Gujarat Nursing Council as registered 
Nurse, registered Midwife or in the equivalent cadre under the Gujarat Nurses under Gujarat Nurses / 
Midwives and Health  Visitors Act-1968 at the time of his application if not so registered. 
Pay: - Rs. 15600-39100 plus (Grade Pay 7600) 
Age: -.AGE: Not more than 45 years. 
(Age will be calculated on the last date of receipt of application Upper Agelimit shall be relaxed as 
under: 
1 
 

A candidatewho is already in Govt. of 
Gujarat service, either as a permanentor as 
a temporary Govt. servant officiating 
continuously for six months and has not 
crossed agelimitprescribed for the 
advertised post at the time of his first 
appointment. 

(i) If experience is prescribedas one of the 
qualifications, the upper agelimit shall not apply. 
(ii) If experience is not prescribed as one of the 
qualifications and a Govt. servantappointed to a post 
requiring a Medical, Engineering, Veterinaryor, 
Agriculture degree or diploma and who applied for 
any such post, the upper agelimit shall not apply. 
(iii) If experience is not prescribed as one of the 
qualifications in the advertisement, Govt. servant 
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 
equalnumber of years for which service has been put 
in by him, which is less 

 For all other provisions of Advertisement, candidates are advised to see the Gujarati Advertisement.    


