ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ

આર-૫શાખા

જાહેરાતક્રમાાંક:-૧૧૪/૨૦૧૬-૧૭ઓર્થોપેડીક સર્જન, ગુજરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા(તજજ્ઞ સેવા),વગગ -૧ કલ
ૂ ૪૮જગ્યાના ઉમેદવાર પસાંદ કરવા માટે On-line અરજીઓ તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭૧૩.૦૦ કલાક ર્થી તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૭

ુ ીમાાં આયોગની
૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાાં માંગાવવામાાં આવે છે .ખાસનોંધ:- ભરે લાઅરજીપત્રકો તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૭ સધ
કચેરીમાાં જમા કરાવવાના રહેશે. ત્યાર બાદ મળે લા અરજીપત્રકોવવચારણાાંમાાં લેવામાાં આવશે નહહ.
ભરે લાઅરજીપત્રકો મોકલવા અંગે ની તકેદારી ની નોંધ:ઓનલાઇન જાહેરાત માટે ના ભરે લાઅરજીપત્રક ઉમેદવારે ઓનલાઇન જાહેરાતની અરજી કરવાની રીત ક્રમાાંક:
૧૫ અને ૧૬ માાં સુચવેલઉમેદવારીને સાંબવાં ધત પ્રમાણપત્રો અને લાગુ પડતા આધાર પુરાવાની પ્રમાણણત કરે લ નકલો
ુ ારઅચુક જોડીને જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ વવગત મુજબ સાંપણ
ુ ગઅરજીપત્રકવનધાગ રીતતારીખની સમય મયાગ દામાાં
ક્રમાાંનસ
આયોગમાાં જમા કરાવવાના રહેશે. જો તે પૈકી કોઇ પણ પ્રમાણપત્ર કે આધાર પુરાવા જોડવામાાં આવેલ નહીં હોયતો
અરજી અધુરી ગણી રદ કરાશે.
ુ ગઅરજીપત્રકવનધાગ રીતતારીખની સમય મયાગ દામા આયોગમાાં જમા ર્થઇ ગયા
ખાસ અગત્યની સુચના:- સાંપણ
બાદ નહીં જોડેલખુટતા પ્રમાણપત્ર મોકલવામાાં આવશે કે તે સ્વવકારવા બાબતે કોઇપણ રજુઆત કે પત્રવ્યવહાર
કરવામા આવશે તો આયોગ દ્રારાવવચારણામાલેવાશે નહીં.
આ જ્ગગ્યાઓની કે ટેગરી પ્રમાણે સાંખ્યાની વવગત નીચે મુજબ છે .
વગગ ન ાંુ નામ

ક્રમ

કુ લ જગ્યાઓ

કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત
જગ્યાઓ

૧

ણબન અનામત

૨૫

૦૭

૨

સા.અનેશૈ.પ.વગગ

૧૩

૦૪

૧

અનુ.જાવત

૦૩

૦૧

૨

અનુ.જન.જાવત

૦૭

૦૨

કલ
ૂ

૪૮

૧૪

નોંધ :
(૧)

શારીરીક અશક્ત ઉમેદવારો માટે ૧જગ્યા અનામત છે . જે માટે OL(one leg affected) LorR ની અપાંગતા કે જેઓ
પોતાની જાતેહરીફરી શકે તેમજ કામગીરી કરી શકે તેવા પ્રકારની શારીરીક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવાર અરજી
કરી શકશે. તે વસવાયની અન્ય અપાંગતા ધરાવતા ઉમેદવારો આ જગ્યા માટે ચાલી શકશે નહહ.

(૨) જો મહહલાઓ માટે ની અનામત બેઠ્ક જેટલા મહહલા ઉમેદવારો જે તે કે ટેગરીમાાં ઉપલબ્ધ નહીં ર્થાય તો તેવી બેઠકો
પુરુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.
(૩) ણબનઅનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જગ્યાઓ તર્થા સા.શૈ.પ.વગગ ની
કલ
ૂ અનામત જગ્યાઓ અને તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત જગ્યાઓ પર પસાંદગી જે તે કે ટેગરીના
ઉમેદવારો તર્થા તે પૈકી મહહલા ઉમેદવારોએ પસાંદગીની પ્રહક્રયા દરમયાાંન પ્રાપ્ત કરે લ ગુણ અને આયોગે
સાંબવાં ધત સેવાની કાયગક્ષમતા જાળવી રાખવા વનયત કરે લ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાાં આવશે.
શૈક્ષણણક લાયકાત:(૧) ભારતમાકેન્દ્રીય અર્થવા રાજ્ય અવધવનયમર્થી અર્થવા તે હેઠળ વર્થપાયેલી અર્થવા સાંવર્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકી
ની કોઈપણ યુવનવવસિટી અર્થવા તે તરીકે માન્ય ર્થયેલી અર્થવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમશન અવધવનયમ,૧૯૫૬(સન
૧૯૫૬ના ૩જા) ની કલમ ૩ હેઠળ ડીમડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર ર્થયેલી બીજી કોઈપણ શૈક્ષણણક સાંવર્થાની બેચરલ ઓફ
મેડીસીન એન્ડ બેચરલ ઓફ સર્જરીનાવનાતકની પદવી ધરાવતા હોવા જોઇશે. અર્થવા ભારતના મેડીકલ કાઉસ્ન્સલ
અવધવનયમ,૧૯૫૬ની પ્રર્થમ અર્થવા દ્વિતીય અનુસ ૂણચમાાંવનદીષ્ટ કરે લી બીજી કોઈ લાયકાતો

(૨) ભારતમાકેન્દ્રીય અર્થવા રાજ્ય અવધવનયમર્થી અર્થવા તે હેઠળ વર્થપાયેલી અર્થવા સાંવર્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની
કોઈપણ યુવનવવસિટીનોઓર્થોપેહડક્સ વવષયમાાં અનુવનાતક હડપ્લોમા અર્થવા ભારતીયમેડીકલ કાઉસ્ન્સલે(મેડીકલ
કાઉસ્ન્સલ ઓફ ઈન્ડીયા-એ)માન્ય કરે લી સમકક્ષ લાયકાત અને સરકારી હોસ્વપટલમા અર્થવાપોતાની

હોસ્વપટલ નો કે

જે વર્થાવનક સત્તાવધકારી પાસે રજીવરે શનકરાવેલ હોય તેનો અર્થવા ણબન-સરકારી સાંવર્થાની માણલકીની,તેના િારા
સાંચાણલત ર્થતી અર્થવા તેના િારા વનયાંવત્રત ર્થતી હોસ્વપટલમાાં અર્થવા રવટ હોસ્વપટલમાઓર્થોપેહડક્સ વવષયમાાં બે
વષગનો અનુભવઅર્થવા
(૩) ભારતમાકેન્દ્રીય અર્થવા રાજ્ય અવધવનયમર્થી અર્થવા તે હેઠળ વર્થપાયેલી અર્થવા સાંવર્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની
કોઈપણ યુવનવવસિટીનીએમ.એસ. (ઓર્થોપેહડક્સ)ના વવષયમા અનુ-વનાતકની પદવી અર્થવા ભારતીય મેડીકલ
કાઉસ્ન્સલે (મેડીકલ કાઉસ્ન્સલ ઓફ ઈન્ડીયા-એ) માન્ય કરે લી સમકક્ષ લાયકાત
(૪) ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો-૧૯૬૭ની વખતોવખતની જોગવાઈ અનુસારનુાં
કોમપ્યુટર અંગેન ુ પ્રાર્થવમક જ્ઞાન
(૫) ગુજરાતી અને/અર્થવા હહન્દીનુપ
ાં રુ તુ જ્ઞાન.
નોંધ :- ૧. ઉમેદવારે ગુજરાત મેડીકલકાઉન્સીલ એક્ટ, ૧૯૬૭ અનુસાર નોંધણી કરાવેલ ન હોય તો આ જગ્યા માટે
અરજી કરતા સમયે નોંધણી કરાવેલ હોવી જરૂરી રહેશે.
.પગાર: ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦/- +ગ્રેડ પે રુ/- ૬૬૦૦/ઉંમર: ૪૦ વષગ ર્થી વધુ નહીં.
ઉંમર ઓન લાઈન અરજીકરવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.ઉપલીવયમયાગ દામાાં નીચે મુજબ છુટછાટ
મળશે.
૧

ફક્તમ ૂળ ગુજરાતના સા. અને શૈ. પ.વગગ.,અનુ

પાાંચ વષગ (વધુમા વધુ ૪૫ વષગ સુધીની મયાગદામાાં રહેશે)

જાવત.,અનુ જન જાવતના ઉમેદવાર
૨

ણબનઅનામત મહહલા ઉમેદવારો

પાાંચ વષગ (વધુમા વધુ ૪૫ વષગ સુધીની મયાગદામાાં રહેશે.)

૩

ફક્ત મ ૂળ ગુજરાતના સા. અને શૈ. પ.વગગ ,

દશ વષગ (આ છુટછાટમાાં મહહલાઓ માટે ની છુટછાટ કે જે પાાંચ વષગની છે

અનુ જાવત.,અનુ જન જાવત.ના મહહલા ઉમેદવાર

તેનો સમાવેશ ર્થાય છે ) (વધુમા વધુ ૪૫ વષગ સુધીની મયાગદામાાં રહેશે)

૪

અશકત ઉમેદવાર:-OL(one leg affected) LorR ની ૧૦૦ ટકા સુધીની શારીરીક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે
જેઓ પોતાની રીતે હરીફરી શકે નેકામગીરી કરી શકે તેઓનેમેડીકલ બોડગ ના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વષગ સુધીની
છુટછાટવધુમા વધુ ૪૫ વષગ સુધીની મયાગદામાાં મળવાપાત્ર છે .આ વસવાયની શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી
કરવાને પાત્ર નર્થી

૫

ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ કે જેઓ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાાંકાયમી ધોરણે અર્થવા હાંગામી ધોરણે સળાં ગ છ
માસર્થીકામગીરી બજાવતા હોય અને તેઓની પ્રર્થમ વનમણક
ાં ૂ જાહેરાતમાાંની જગ્યામાાં દશાગવેલવયમયાગદાની અંદર ર્થયેલ હોય તેવા
કમગચારીઓ(૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનુભવ માાંગેલ હોય તો ઉપલીવયમયાગદા લાગુ પડશે નહીં. (૨) જાહેરાતમાાં
અનુભવને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય પરાં ત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવષયક, પશુ ણચહકત્સાનીપદવી કે હડપ્લોમાનીજગ્યા પર
વનમણક
ાં ૂ પામેલ કમગચારીનેજાહેરાતમાાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા (Any such post) માટે ઉપલી વય મયાગદા લાગુ પડશે
નહીં. (૩) જાહેરાતમાાં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનુભવ એક લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય ત્યારે જે સાંવગ
ાં ગમાાંર્થીબઢતીમળવાપાત્ર
હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા કમગચારીને, તેઓએ બજાવેલસેવાનાસમય અર્થવા તો વધુમાાં વધુ પાાંચ વષગની છુટછાટ તે બે પૈકી જે
ઓછુાં હોય તે મળશે

( સણચનપટવધગન )
સાંયક્ુ ત સણચવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ
૧.નાગહરકત્વ:ઉમેદવાર,

(ક)ભારતનો નાગહરકઅર્થવા (ખ)નેપાળનો પ્રજાજન અર્થવા (ગ) ભ ૂતાનનો પ્રજાજન અર્થવા (ઘ) વતબેટ નો વનવાગ વસત
જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાર્થી ૧લી જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા જોઇએ ,અર્થવા

(ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાર્થી પાહકવતાન, પ ૂવગ પાહકવતાન(બાાંગ્લાદે શ),
બમાગ
(મયાનમાર),શ્રીલાંકા,કેન્યા,યુગાન્ડા
જેવા
પ ૂવગ
આહિકાના
દે શો,
સાંયક્ુ ત
પ્રજાસત્તાક
ટાાંઝાનીયા,ઝાાંબીયા,મલાવી,ઝૈર,ઇર્થોપીયા, અર્થવા વવયેટનામર્થી વર્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ.પરાં ત ુ પેટા
ક્રમાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)માાં આવતા ઉમેદવારોના હકવસામાાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ.

નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકવસામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુાં અરજીપત્રક આયોગ વવચારણામાાં
લેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામાાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના હકવસામાાં પાત્રતા
પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણ ૂક આપશે.
૨.

ભરે લાઅરજીપત્રક:-

(૧) જો એક કરતાાં વધુ જાહેરાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરે ક જાહેરાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહેશે
અને પ્રત્યેક અરજી સાર્થે ફી ભરવાની રહેશે.
(૨) મુળઅનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તોપણઅરજી ફી ભરવાની રહેશે નહી.
(૩)શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહી
(૪) ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોની અરજી ફી વગરની અણગ્રમ નકલ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહી.
(૫)અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહેરાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાગ વેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો
ણબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ણબનઅનામતનાધોરણો લાગુ પડશે.
(૬)જાહેરાતમાાં મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મહહલા ઉમેદવારો અરજી
કરી શકે છે .
(૭) જાહેરાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુ લ જગ્યાઓ પૈકી મહહલા ઉમેદવારો માટે અમુક જગ્યાઓ અનામત

હોય ત્યારે

મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફક્ત પુરુષ ઉમેદવારો માટે અનામત છે તેમ
ગણવાનુાં નર્થી, આ જગ્યાઓ પર પુરુષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસાંદગી માટે વવચારણા ર્થઇ શકે છે , પુરુષ તેમજ
મહહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે . (દા.ત. કુ લ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે
પરાં ત ુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામે મહહલા ઉમેદવાર પણ પસાંદગી પામી શકે છે .)
(૮) જાહેરાતમાાં માત્ર મહહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કે ટેગરીમાાં પુરુષ ઉમેદવાર અરજી
કરી

શકે છે કેમ કે મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન ર્થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસાંદગી માટે પરુ ુ ષ ઉમેદવારોની

વવચારણા ર્થઇ શકે છે . પરાં ત ુ જે જગ્યાઓ મહહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મહહલા
ુ ા પસાંદગી પામે/જેટલી સાંખ્યામાાં પસાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રર્થમ વવચારણામાાંલેવાના ર્થશે અને
ઉમેદવારો પુરેપર
કોઇ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ ન ર્થાય કે ઓછા મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ ર્થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પુરુષ ઉમેદવારોને
ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે..(દા.ત.કુ લ ૧૦ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને૦૮ મહહલા ઉમેદવાર પસાંદ
ર્થાય છે તો૦૨ પુરુષ ઉમેદવારો પસાંદગી પામીશકે છે .)

૩.

જન્મ તારીખ:-

(૧)આયોગ જન્મ તારીખ ના પુરાવા માટે એસ. એસ. સી બોડગ િારા અપાયેલએસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે
છે . પરાં ત ુ આ પ્રમાણપત્રમાાં દશાગ વેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુાં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અવધકારીએ આપેલ વય અને
અવધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ મોકલવાની રહેશે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અવધકૃત અવધકારીએવપષ્ટપણેજણાવેલ
હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષાનુાં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાાં
આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે . જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના
પ્રમાણપત્રમાાં દશાગ વેલ જન્મતારીખ કરતાાં જુદી છે તર્થા માનવાનેપરુ તુાં કારણ છે . ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને
અવધવાસનુાં પ્રમાણપત્ર તેની વવશ્વાસહતાગ (credibility)ના આધારે વવીકાર કે અવવીકારનો વનણગય આયોગ િારા લેવામાાં
આવશે.
(૨)ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાગ વેલ જન્મ તારીખમાાં પાછળર્થી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર ર્થઈ શકશે નહી.
૪.

શૈક્ષણણક લાયકાત:-

(૧)ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ શૈક્ષણણક લાયકાત અરજી વવીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.
(૨)ઉમેદવારે શૈક્ષણણક લાયકાત માન્ય યુવનવવસિટી/સાંવર્થામાર્થીમેળવેલ હોવી જોઇએ.
(૩)ઉમેદવારે અરજી સાર્થે માન્ય યુવનવવસિટી/સાંવર્થાના ગુણ પત્રક (બધા જ વષો/સેમેવટર)અને પદવી પ્રમાણપત્રોની
વવયાં પ્રમાણણત નકલ રજુ કરવાની રહેશે. કોલેજના આચાયગ િારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી.
(૪)શૈક્ષણણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો વવીકારવામાાં આવશે નહી.
(૫)જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા
ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રવર્થાવપત કરતા આદે શો/અવધકૃતતાની વવગતો આપવાની રહેશે.
૫.

અનુભવ :-

(૧)માાંગેલ અનુભવ,અરજી વવીકારવાની છે લ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.
(૨) (અ) જાહેરાતમાાં અન્યર્થા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખર્થી,
(બ) અરજી વવીકારવાની છે લ્લી તારીખના સાંદભગમાાં અનુભવ ગણવામાાં આવશે.
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનુભવ દશાગ વેલ હોય તેના સમર્થગનમાાં અનુભવનો સમયગાળો (હદવસ, માસ, વષગ), મ ૂળ
પગાર અને કુ લ પગારની વવગતો તર્થા બજાવેલફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનુભવની વવગતો સાર્થેન ાંુ પ્રમાણપત્ર રજુ
કરવાનુાં રહેશે. આવુાં પ્રમાણપત્ર સાંવર્થાના લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તાવધકારીની સહી અને તારીખ સાર્થેન ાંુ રજુ કરવાનુાં
રહેશે.
(૪) ઉમેદવારે રજુ કરે લ અનુભવના પ્રમાણપત્રમાાં પાછળર્થી કોઇ ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે
નહીં.અરજી કયાગ પછી અનુભવના નવા પ્રમાણપત્રો વવીકારવામાાં આવશે નહી.
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંવત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ
અનુભવ માન્ય અનુભવ તરીકે ગણત્રીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.
૬.અનુસ ૂણચત જાવત,અનુસ ૂણચત જનજાવત,સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ:(૧) મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસ ૂણચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ ના ઉમેદવારોને
જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે.
(૨) અનુસ ૂણચત જાવત, અનુસ ૂણચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે વગગના હોય
તેની વવગતો અરજીપત્રકમાાં અચ ૂક આપવી.
(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પહરવશષ્ટની સાંબવાં ધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેલ નહી હોય તો પાછળર્થી
અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં.
(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમર્થગનમાાં સક્ષમ અવધકારી િારા વનયત નમુનામાાં
આપવામાાં આવેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાર્થે અચ ૂક સામેલ કરવાની રહેશે. અરજીપત્રક સાર્થે જાવત

પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળર્થી વવીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ ર્થવાને
પાત્ર બનશે.
(૫) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગ ના ઉમેદવારોનેઅનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ “ઉન્નત વગગ માાં”
નહી ર્થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર ર્થશે.
(૬) સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગ માાં સમાવેશ ન ર્થતો હોવા અંગેન ાંુ સામાજજક
ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવર્થી(ગુજરાતીમાાં) વનયત ર્થયેલ પહરવશષ્ટ- (ક)
અર્થવા નવા વનયત ર્થયેલ નમુના- પહરવશષ્ટ મુજબના નમુનામાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહેશે.
(ક) આ પ્રમાણપત્ર નાણાકીય વષગ સને ૨૦૧૫-૧૬ની આવકને આધારે મેળવેલ હશે અને આવકના માપદાં ડ બદલાયેલ
ના હોય તો તે માન્ય ગણાશે.વધુમાતા.૧/૪/૨૦૧૬ ર્થી ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે ની છે લ્લી તારીખ સુધીમા
આ પ્રમાણપત્ર મેળવેલ હશે તો તે માન્ય ગણાશે.
(ખ)

ઉન્ન્તવગગમા સમાવેશ ન ર્થતો હોવા અંગે ન ુ પ્રમાણપત્ર માતા-વપતાની આવકના સાંદભગમાઆપવામા આવતુાં
હોવાર્થી આ પ્રમાણપત્ર અરજી સાર્થે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-વપતાની આવકમા ફેરફાર ર્થતો હોયતો
ઉમેદવારે /અરજદારે વવયાં આવા વધારા- ઘટાડાની પ્રમાણણક જાહેરાત પ્રમાણપત્ર આપનાર સક્ષમ અવધકારી
સમક્ષ કરવાની રહેશે. આ રીતે સક્ષમ અવધકારીને જાણ કયાગ બાદ સક્ષમ અવધકારીએ જે વનણગય લીધેલ હોય તેની
જાણ આયોગની કચેરીને કરવાની રહેશે જે ઉમેદવાર/અરજદાર આવી વવૈચ્ચ્છક જાહેરાત ન કરીને આવકમા
વધારો છુપાવશે તો તેને મળે લો લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ િારા કરવામા આવતી
કાયદે સરનીકાયગવાહીને પાત્ર બનશે.

(ગ)પહરણીત મહહલા ઉમેદવારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-વપતાની આવકના સાંદભગમાાં રજુ કરવાનુાં રહેશે, જો
આવા ઉમેદવારોએ તેમના પવતની આવકના સાંદભગમાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ હશે તો તેમની અરજી રદ
કરવામાાં આવશે.
(ધ) અરજી સાર્થે પહરવશષ્ટ (ક) અર્થવા નવા વનયત ર્થયેલ નમુના- પહરવશષ્ટ- (૪) ના બદલે એનેક્ષર-A (અંગ્રેજીમાાં)રજુ
કરે લ હશે તો પણ અરજી રદ કરવામાાં આવશે.કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળની નોકરી માટે ન ાંુ છે .
(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર (પહરવશષ્ટ (ક)) અર્થવા નવા વનયત ર્થયેલ નમુના- પહરવશષ્ટ- (૪) અરજી સાર્થે રજુ
કરે લ નહીં હોય તો તેઓની અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને ણબનઅનામત જગ્યા માટે પણ વવચારણામાાં
લેવામાાં આવશે નહીં.
(૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો

ણબનઅનામત વગગના ઉમેદવારોની સાર્થે

વનયત ધોરણો(અર્થાગ તવયમયાગ દા,અનુભવની લાયકાત,ણબનઅનામત વગગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના
કરતાાં વધુ વવવત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માાં છૂટછાટ લીધા વસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસાંદગી પામે તો
ણબનઅનામતજગ્યાની સામે ગણતરીમાાં લેવાના ર્થાય છે .
(૮) ઉમેદવારે અરજીમાાં જાવત અંગે જે વવગત દશાગ વેલ હશે તેમાાં પાછળર્થી ફેરફાર કરવાની વવનાંતી માન્ય રાખવામાાં
આવશે નહી.
૭.

માજી સૈવનક

(૧) માજી સૈવનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહેશે.
(૨) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડવચાર્જ બુકની નકલ અરજીપત્રક સાર્થે અચ ૂક મોકલવાનીરહેશે.
૮.

શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો

(ક) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં વવગતો આપવાની રહેશે.
(ખ) શારીહરક અશક્તતા ૪૦% કે તેર્થી વધુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.
શારીહરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંધત્વ અર્થવા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩)
હલનચલન અશક્તતા અર્થવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીહરક અશક્તતા છે તે દશાગ વવુ.ાં

(ગ) જાહેરાતમાાં શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગ વેલ ન હોય ,પરાં ત ુ જગ્યાનીફરજોને
અનુરૂપ જે પ્રકારની શારીહરક અશક્તતાધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહેરાત માટે અરજી કરી
શકશે.આવા પ્રસાંગે ઉંમરમાાં છૂટછાટ મળશે.
(ઘ) શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેનાસમર્થગનમાાં સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પહરપત્ર
ક્રમાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,ર્થી વનયત ર્થયેલ નમ ૂનામાાં સરકારી હોસ્વપટલના સુવપ્રટે ન્ડેન્ટ/વસવવલ સર્જન/મેડીકલ
બોડગ િારા આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી સાર્થે અચ ૂક મોકલવાની રહેશે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ સામેલ
કરવામાાં નહીં આવેલ હોય તો તે પાછળર્થી વવીકારવામાાં આવશે નહીં શારીહરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકે નો લાભ
મળવાપાત્ર ર્થશે નહીં.
૯. મહહલા ઉમેદવાર
મહહલાઓનીઅનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં ર્થાય તો તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના
(category)પુરુષ ઉમેદવારોનેફાળવી શકાશે.
જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીહરક અશક્તતા, મહહલા કે વવધવા પૈકીનાવવકલ્પો પૈકી એક ર્થી વધુ
વવકલ્પોમાાં ર્થતો હોય તેવા હકવસામાાં તેને લાગુ પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધુ લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.
૧૦.

વવધવા ઉમેદવાર

(૧) ઉમેદવાર વવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા”અવશ્ય લખવુઅ
ાં ન્યર્થા “લાગુ પડતુાં નર્થી”એમ
દશાગ વવુાં .
(૨) વવધવા ઉમેદવારે જો પુન: લગ્ન કરે લ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ સામે “હા”અચ ૂક લખવુાં અન્યર્થા“લાગુ
પડતુાં નર્થી”એમ દશાગ વવુાં .
(૩) વવધવા ઉમેદવારે પુન: લગ્ન કરે લ ન હોય અને વવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો અરજી
સાર્થે પુન: લગ્ન કરે લ નર્થી તેવી એહફડેવવટ રજુ કરવાની રહેશે.
(૪)વવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મુજબ તેઓએ મેળવેલ ગુણમાાં પાાંચ ટકા ગુણ ઉમેરવામાાં
આવશે.
(૫)

કોઇ મહહલા ઉમેદવાર જાહેરાત માટે અરજી કરે તે સમયે “વવધવા” ન હોય, પરાં ત ુ અરજી કયાગ બાદ અર્થવા

જાહેરાત પ્રવસધ્ધ ર્થયાની છે લ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અર્થવા ભરતી પ્રહક્રયાના કોઇપણ તબક્કે “વવધવા” બને અને
તે અંગે જરૂરી દવતાવેજી પ ૂરાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના ભરતી પ્રહક્રયાના જે પણ તબક્કા
બાકી હોય તે તબક્કાર્થી જ તેવા મહહલા ઉમેદવારોને“વવધવા મહહલા ઉમેદવાર” તરીકે ના લાભ આપવામાાં આવશે.
૧૧.

ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:-

(૧) ગુજરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હવતકના કોપોરે શન /કાં પનીઓમાાં સેવા બજાવતા અવધકારીઓ /
કમગચારીઓ આયોગની જાહેરાતના સાંદભગમાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણઉમેદવારે પોતાના
વવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગ નીતારીખર્થી હદન-૭ માાં અચ ૂક કરવાની રહેશે.જો ઉમેદવારના વનયોક્તા તરફર્થી
અરજીમોકલવાની છે લ્લી તારીખ બાદ ૩૦ હદવસમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે
તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારીરદ કરવામાાં આવશે.
(૨)કે ન્દ્ર સરકારની અર્થવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત અરજી
મોકલવાની રહેશે અર્થવા આ અરજી સાર્થે વનમણ ૂક અવધકારીનુ“ાં ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર” રજુ કરવાનુાં રહેશે.
(૩)રૂબરૂ મુલાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અવધકારી િારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર અસલમાાં રજુ
કરવાનુાં રહેશે.

૧૨. ગે રલાયક ઉમેદવાર:ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ કે અન્ય જાહેર સેવા આયોગ અર્થવા અન્ય સરકારી /અધગ સરકારી /સરકાર
હવતકની સાંવર્થાઓ િારા ઉમેદવાર ક્યારે ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેનીવવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહેશે.
જો ઉમેદવારનો ગે રલાયકનો સમય ચાલુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ ર્થવાને પાત્ર બનશે.
૧૩.

ફરજજયાત વનવ ૃવત્ત, રુખસદ, બરતરફ :અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હવતકની કાં પની કે બોડગ કોપોરે શનમાાંર્થી ક્યારે ય પણફરજજયાત

વનવ ૃવત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની વવગત આપવાની રહેશે.
૧૪.

અગત્યની જોગવાઇઓ:-

(૧) આ જગ્યાની વનમણ ૂક માટે સીધી ભરતીર્થી પસાંદગીની પ્રહક્રયા અનુસરવાની ર્થાય છે .જે માટે The Gujarat public
Service CommissionProcedure (Amendment) Rules, 2016 અનુસાર ઉમેદવારોની પસાંદગી પ્રાર્થવમક કસોટી અને
ુ ાર જરૂરી અરજીઓની ચકાસણી કરી
રૂબરૂ મુલાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે. પ્રાર્થવમક કસોટીના ગુણ ક્રમાાંનસ
ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુલાકાત માટે ની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીનુાં માધ્યમ આયોગ અન્યર્થા નક્કી કરશે નહીં તો
ગુજરાતી રહેશ.ે પ્રાર્થવમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ/ગાાંધીનગર ખાતે લેવામાાં આવશે અને ઉમેદવારોએ વવખચે
ઉપસ્વર્થત રહેવાનુાં રહેશ.ે
(૨) પ્રાર્થવમક કસોટીમામેળવેલ ગુણ આખરી પસાંદગી માટે ગણવામાાં આવશે. રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવાના ર્થતાાં
ઉમેદવારોમાાં, જો કોઈ ઉમેદવારના પ્રાર્થવમક કસોટીમા ૧૦% કે તેર્થી ઓછા ગુણ હશે તો રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્રતા
નક્કી કરવા,અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં
(૩) પ્રાર્થવમક કસોટીમાાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગુણના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સાંબવાં ધત વવષયના ૨૦૦ ગુણના ૨૦૦ પ્રશ્નો
રહેશે.
(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસાંદગી ૫૦ ટકા ગુણભાર પ્રાર્થવમક કસોટીના ૩૦૦ ગુણમાર્થીમેળવેલ ગુણ અને ૫૦ ટકા
ગુણભાર રૂબરૂ મુલાકાતના ૧૦૦ ગુણમાાંર્થીમેળવેલગુણના આધારે કરવામાાં આવશે એટલે કે પ્રાર્થવમક કસોટીમા ૩૦૦
ગુણમાાંર્થીમેળવેલ ગુણને ૫૦ ટકા ગુણભાર અને રૂબરૂ મુલાકાતમાાં૧૦૦ ગુણમાાંર્થીમેળવેલ ગુણને ૫૦ ટકા ગુણભાર
ગણી કલ
ૂ ૧૦૦ ગુણમાાંર્થી ગુણ આપવામા આવશે.
નોધ:-અસાધારણ સાંજોગો તર્થા અપવાદ રૂપ હકવસામાાં સીધી ભરતી માટે ની માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતના આધારે પસાંદગી
પ્રહક્રયા અપનાવવાનો વનણગય લેવાનો આયોગને અવધકાર રહે છે .
વપષ્ટીકરણ:- જો ઉમેદવારે પ્રાર્થવમક કસોટીમા ૩૦૦ ગુણમાાંર્થી ૧૫૦ ગુણ મેળવેલ હશે અને રૂબરૂ મુલાકાતમાાં ૧૦૦
ગુણમાાંર્થી ૬૦ ગુણ મેળવશે તોલેણખત પ્રાર્થવમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગુણ ભાર મુજબ ૨૫ ગુણ અને રૂબરૂ મુલાકાતના
૫૦ ટકા ગુણ ભાર મુજબ ૩૦ ગુણ એમ કલ
ૂ ૫૫ ગુણ ર્થશે .પ્રાર્થવમક કસોટી/ અને રૂબરૂ મુલાકાતના કલ
ૂ :-૧૦૦
ગુણમાાંર્થી પસાંદગી માટે ન ાંુ લાયકી ધોરણ ણબન અનામત વગગ અને અનામતવગગ ના ઉમેદવારો માટે નીચે મુજબ
રાખવામાાં આવે છે
ક્રમ

વગગ (Category)

વગગ -૧અને ૨(પુરૂષ)

વગગ -૧ અને ૨ (મહહલા )

૧

ણબનઅનામત(સામાન્ય) વગગ

૫૦

૪૫

૨

સા.શૈ.પ.વગગ

૩૫

૩૧

૩

અનુ.જાવત

૩૫

૩૧

૪

અનુ જન જાવત

૩૫

૩૧

(૫) અપવાદ રૂપ હકવસામાાં અસાધારણ સાંજોગોમાાં પરાં પરાગત રીતે માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતને આધારે જ પસદગી અંગે
આયોગ િારા વનણગય લેવામાાં આવશે જેમા પસાંદગીનુાં લાયકીધોરણ માત્ર રૂબરૂ મુલાકાતના ગુણને આધારે ઉપર
જણાવ્યા મુજબનુાં રહેશે.

(૬) પ્રાર્થવમક કસોટીમાાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માાં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ પાાંચ વવકલ્પ
આપવામાાં આવશે, પાાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકે નો રહેશે. જો ઉમેદવારે તમામ વવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય
(encode કયાગ ન હોય) અર્થવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો જેતે જવાબનાવનવશ્રત ૦.૩ ટકા ગુણ Negative
Marksમેળવેલમાકગ સ માર્થી કાપવામાાં આવશે. અને જો પાાંચમો વવકલ્પ E ‘Not attended’ એનકોડ કરે લ હોય તો
“શ ૂન્ય” ગુણ કાપવાના રહેશે. અર્થાગ ત માત્ર E ‘Not attended’ વવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ
નેગેટીવ ગુણ કાપવામાાં આવશે નહીં.
(૭)

આ રૂબરૂ મુલાકાતમાાં આયોગની સ ૂચનાઓ/ધોરણો મુજબ જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ કે ટેગરીવારજગ્યાનીસાંખ્યાને
ધ્યાને લઈ, નીચે મુજબ અનુસરવાનુાં રહેશે :કલ
ૂ

જ્ગગ્યાઓની

કલ
ૂ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર ઉમેદવારોની સખ્યાાં

સાંખ્યા
૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેર્થી વધુ

કલ
ૂ જ્ગગ્યાઓર્થી ૦૩ ગણા

(૮)પ્રાર્થવમક કસોટીમાાં કલ
ૂ ગુણના ૧૦% ર્થી ઓછા ગુણ મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર ગણવામાાં આવશે
નહીં.
(૯)

જાહેરાતમાાં ઠરાવેલ લઘુત્તમ લાયકાત તેમજ અનુભવ કરતાાં વધુ શૈક્ષણણક લાયકાત અને/ અર્થવા વધુ અનુભવ
અને/ અર્થવા લાયકાતમાાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મુલાકાત માટે આયોગ ઉમેદવારોની સાંખ્યા મયાગ હદત
કરી શકશે.

(૧૦)

માજી સૈવનકો તર્થા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબાંવધત કેટેગરીના માજી
સૈવનકો તર્થા શારીહરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાણેનાલધુતમ ગુણ મેળવતા હશે તેમને
સબાંવધત કે ટેગરીની અનામત જગ્યા સામે ગણવામાાં આવશે. જો જાહેરાતમાાં જણાવ્યા પ્રમાણેની આ કેટેગરીઓ
માટે રાખવામાાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લધુતમ ગુણ મેળવતા ઉમેદવારો પ્રાપ્ત ન ર્થાય કે પુરતી
સાંખ્યામાાં પ્રાપ્ત ન ર્થાય તો સાંબવધતકેટેગરીનાલધુતમગુણના ૧૦% ધોરણ હળવુ કરીને પસાંદગી કરવામાાં
આવશે.

(૧૧) મહહલા ઉમેદવારો માટે લધુતમગુણના ૧૦% નુાં ધોરણ હળવુ કરીને પસાંદગી પદ્ધવત અનુસરવાની રહેશે અને
રૂબરૂ મુલાકાત બાદ જે તે કે ટેગરીના મહહલા ઉમેદવારો માટે ની અનામત સાંખ્યા જેટલા મહહલા ઉમેદવારોર્થી વધુ
ઉમેદવારો ઉપલબ્ધ ર્થાય તો ભલામણ યાદીમાાં મહહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ ર્થયા બાદ બાકીના મહહલા ઉમેદવારોની
પ્રતોક્ષાયાદીમાાં પસાંદગી ગણવામાાં આવશે. આ જોગવાઇ મુજબ લધુતમ લાયકી

ધોરણ આ મુજબ રહેશે.

ણબનઅનામત વગગ ના મહહલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગુણ તેમજ અનામત વગગ ના મહહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગુણ
રાખવામાાં આવશે.
૧૫.
(૧)
(૨)

રૂબરૂ મુલાકાત:રૂબરૂ મુલાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપસ્વર્થત ર્થવાનુાં રહેશે.
અનુસ ૂણચત.જાવતના ઉમેદવારો તર્થા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-વપતા ની વાવષિક આવક
આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહેઠાણનાવર્થળે ર્થી રૂબરૂ મુલાકાત માટે આવવા તર્થા જવા માટે
ગુજરાત એસ.ટી. વનગમ િારા વનયત ર્થયેલ હટહકટના દર પ્રમાણે બસ ભાડુાં મળવાપાત્ર ર્થશે. આ માટે
ઉમેદવારે રૂબરૂ મુલાકાતના હદવસે વનયત ફોમગ ભરવાનુાં રહેશે અને તેની સાર્થે અસલ હટહકટ રજુ કરવાની
રહેશે.

(૩)

રૂબરૂ મુલાકાતના હદવસે રૂબરૂ મુલાકાતના પત્રમાાં દશાગ વવામાાં આવેલ અસલ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાના રહેશે.
જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની ખાસ
નોંધ લેવી.

(૪)

ઇન્ટરવ્યુ કવમહટ િારા રૂબરૂ મુલાકાતમાાં ઉમેદવારોના એકાં દર દે ખાવ (Overall Performance)ને ધ્યાને લેવામાાં
આવશે અને ઇન્ટરવ્યુ કવમહટ ઇન્ટરવ્યુ દરમયાન ઉમેદવાર ના Overall Performance ને ધ્યાનમાાં રાખીને
ુ તે ગુણ આપશે.
ચચાગ વવચારણા કયાગ બાદ સવાગ નમ

૧૬.

નીચે દશાગ વ્યા મુજબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત વવરૂપે છે જે સાંપ ૂણગ નર્થી)

(૧) આયોગનાઓનલાઇનમુસદ્દા મુજબ અરજી કરે લ ન હોય
(૨) અરજીમાાં દશાગ વેલ વવગતો અધ ૂરી કે અસાંગત હોય.
(૩) અરજીમાાં ઉમેદવારે સહી અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૪) અરજી ફેક્સર્થી અર્થવા ઈ-મેઇલ ર્થી મોકલાવેલ હોય.
(૫) અરજીમાાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરે લ ન હોય.
(૬)) ણબન અનામત વગગ ના ઉમેદવારોનીઅરજી સાર્થે પ ૂરે પ ૂરી ફી ભરે લ ન હોય.
(૭) અનામત કક્ષાનાતર્થા શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક સાર્થે સક્ષમ અવધકારી િારાઅપાયેલ
પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૮) માજી સૈવનક ઉમેદવારે હડવચાર્જ બુકની નકલ રજુ કરે લ ન હોય
(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષણણક લાયકાતના સાંદભગમાાં માકગ શીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજુ કરે લ ન હોય.
(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનુભવ દશાગ વેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની ર્થતી હોય) પરાં ત ુ તેના
સમર્થગનમાાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ ન હોય અર્થવા તો રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનુભવનો સમયગાળો,મુળ
પગાર, કુ લ પગાર અને અનુભવનો પ્રકાર દશાગ વેલ ન હોય તર્થા સાંવર્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય .
૧૭ .

વનમણ ૂક:-

(૧) ઉપરની જાહેરાત સાંબધ
ાં માાં વનમણકૂ માટે પસાંદર્થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીનાસાંબવાં ધત વવભાગને આયોગ િારા
ભલામણ કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી વનમણ ૂકપત્ર મેળવતાાં પહેલાાં કોમપ્યુટર અંગે ની સીસીસી અર્થવા તેની
સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહેશે.આ પ્રકારની લાયકાત નહીં
ધરાવનાર ઉમેદવાર વનમણ ૂકને પાત્ર બનશે નહીં.
(૨) વનમણ ૂક અંગેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રીિારા કરવામાાં આવતી હોવાર્થી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર
આયોગ ધ્યાને લેશેનહીં.
(૩)ઉમેદવારે તેની શૈક્ષણણક લાયકાત /અનુભવ/ઉંમર વગેરેના સમર્થગનમાાં રજુ કરે લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબક્કે અયોગ્ય
માલુમ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ ર્થશે તેમજ ભલામણ બાદની વનમણકૂ પણ રદ ર્થવાને પાત્ર રહેશે અને આવા
ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારાહેઠળની કાયગવાહી ને પાત્ર ર્થશે, જેર્થી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાાં આવે છે કે ,
તેમણે રજુ કરે લા પ્રમાણપત્રો ખુબજ ચોકસાઈર્થી પુણગ રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગમાાં રજુ કરવા.
૧૮.ગેરવતગણક
ાં ૂ અંગે દોવષત ઠરે લા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં
ઉમેદવારોને આર્થી ચેતવણી આપવામાાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી માહહતી

દશાગ વવી નહી,તેમજ આવશ્યક માહહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજુ કરે લ અસલ દવતાવેજો કે તેની પ્રમાણણત
નકલમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં સુધારો અર્થવા ફેરફાર અર્થવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં અર્થવા તેઓએ આવા ચેડાાં
કરે લ/બનાવટી દવતાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેર્થી વધુ દવતાવેજોમાાં અર્થવા તેની પ્રમાણણત

નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકસાઇ અર્થવા વવસાંગતતા જણાય તો તે વવસાંગતતાઓ બાબતની વપષ્ટતા રજુ
કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ િારા દોવષત જાહેર ર્થયેલ હોય અર્થવા ર્થાય તો ,
(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા,
(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી,

(૩) કોઇ અન્ય વ્યસ્ક્ત િારા છળ કપટર્થી કામ પુણગકરાવ્યુ હોય ,
(૪) બનાવટી દવતાવેજ રજુ કયાગ હોય ,

(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અર્થવા દોષમુકત અર્થવા ખોટા વનવેદનો કરે લ હોય ,
(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અવનયવમત કે અનુણચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય ,
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનુણચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય ,

(૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અવશષ્ટબાબતો સહહતની અસાંગત બાબતો રજુ કરે લ હોય,
(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગે રવતગણ ૂક આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી,પુવતક
, ગાઇડ, કાપલી તેવા કોઇપણ છાપેલ કે હવતણલણખત સાહહત્યની મદદર્થી અર્થવા વાતણચત િારા કે કોઇ સાાંકેવતક રીતે
નકલ કરવા કે અન્યઉમેદવારોને નકલ કરાવવાનીગે રરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે ,
(૧૦) આયોગ િારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે વનયુકત ર્થયેલા કમગચારીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારની
શારીહરક ઇજાપહોચાડવી અર્થવા
(૧૧) ઉપરોકતજોગવાઇઓમાાંઉલ્લેખાયેલ દરે ક અર્થવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે કે સીધી અર્થવા આડકતરી
રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગ વેલ વશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ પ્રયત્ન કયો
હોય,ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર બનશે.
(ક) આયોગ િારા તે પસાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગે રલાયક ઠરાવી શકાશે, અને /અર્થવા
(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મુલાકાત માટે કાયમી કે મુકરર મુદત માટે
(૧) આયોગ િારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પસાંદગી માટે , અને
(ર) રાજય સરકાર હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંર્થી સરકાર િારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને
(ગ) જો સરકારી સેવામાાં અગાઉર્થી જ હોય તો તેના વવરૂધ્ધ સમુણચત વનયમો અનુસાર વશવતભાંગના પગલાાં લઇ શકાશે.
(૧ર) ઉપરોકતવવગતોમાાં વનહદિ ષ્ટ કરે લ વશક્ષા કરતા પહેલા આયોગ/ સરકાર િારા ઉમેદવારને /કમગચારીને
(૧) આરોપનામામાાં તેમની સામેના વપષ્ટ આરોપો અર્થવા કે સના પ્રકાર બાબતે,
(ર) લેખીતમાાં વશક્ષા અંગે બચાવનામુ-ાં હકીકત રજુ કરવા અને

(૩) વશક્ષા અંગે વનયત સમય મયાગ દામાાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.

(સણચનપટવધગન)
સાંયક્ુ ત સણચવ
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

Online અરજી કરવાની તર્થા અરજી ફી ભરવાની રીત:આ જાહેરાતના સાંદભગમાાં આયોગ િારા ઓન લાઈન જ અરજી વવીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭,૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૦૨/૦૩/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સુધીમાાં http://gpsc-ojas.guj.nic.inપર અરજી
પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના Steps (૧) ર્થી (૧૬) અનુસરવાના રહેશે. Confirmation
Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે.
(૧)
સૌ પ્રથમ http://ojas.guj.nic.in પર જવુ.ાં
(૨)
Apply On line Click કરવુ.ાં
આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દે ખાશે. સૌપ્રથમ More Details પર
Click કરીને જાહેરાતની બધી જ વવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો. અને ત્યારબાદ Apply Now બટન ક્લલક કરવુ.ાં
(૩)
ઓર્થોપેડીક સર્જન, ગુજરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા(તજજ્ઞ સેવા),વગગ -૧ઉપર click કરવાથી જગ્યાની
વવગતો મળશે
(૪)
તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દે ખાશે. ApplicationFormat માાં સૌ પ્રથમ
“Personal Details”ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરડી (*) વનશાની હોય તેની વવગતો ફરજજયાત ભરવાની
રહેશે.) “Personal Details” માાં જયાાં Mobile Number અને email ID માાંગ્યા છે , તેની વવગત લખવી જેથી
જરૂર જણાયે આયોગ ઉમેદવારને માહહતગાર કરી શકે.
(૫)
Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરવુ ાં અને
પોતાની શૈક્ષણણક વવગતો ભરવી.
(૬)
Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualificationભરવી.
(૭)
Experience Details પર “click” કરવુ ાં અને Experience Detailsભરવી. વધુ Experience ઉમેરવા માગતા હોવ
તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી.
(૮)
Additional Information પર “click” કરી ત્યાાં માહહતી ભરવી. જે વધારાનો અનુભવ ojas module માાં
સમાવવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojasમાાં જણાવ્યા મુજબના અનુભવના કોઠા પ્રમાણે આપે
વધારાના અનુભવની વવગત ઉમેરીનેમોકલવી.
(૯)
તેની નીચે “Self-declaration” માાં Yes / No પર click કરવુ.ાં
(૧૦) હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number generate
થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીનેરાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સાંદભભમાાં આયોગ સાથેના કોઈ
પણ પત્ર વ્યવહારમાાં તે દશાભ વવાનો રહેશે.
(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાાં કો સુધારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાાં જ ને કરી શકાશે,આ
સુવવધા અરજી Confirm કરતાાં પહેલા ઉપલબ્ધ છે . એક વખત અરજી Confirm ર્થઇ ગયા પછી/બાદ આ
સુવવધા ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.
(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં 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. ઊંચા અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature નુ ાં માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચા અને
૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature
.jpg Formatમાાં(10 KB) સા ઝ થી વધારે નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જો એ.) “Browse” Button પર
click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફા લમાાં .jpg Format માાં તમારો photo store થયેલ છે તે
ફા લને ત્યાાંથી Select કરો અને “Open” Button ને click કરો. હવે “Browse” Button ની બાજુ માાં “Upload
“Button પર Click કરો હવે બાજુ માાં તમારો photo દે ખાશે. હવે આજ રીતે signature પણ upload કરવાની
રહેશે.
(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” તથા Birth
Date Type કયાભ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview ૨: confirm application
દે ખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર લલીક કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમાાં સુધારો
કરવાનો જણાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી confirm કયાભ પહેલા
કો પણ પ્રકારનો સુધારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાં ત.ુ અરજી confirm થ ગયા બાદ અરજીમાાં કો પણ
સુધારો થ શકશે નહીં. જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ confirm application પર લલીક કરવુ.ાં
Confirm application પર લલીક કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાાં online સ્ક્વીકાર થઈ જશે. અહીં
“confirmation number” generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયભવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે
સાચવવાનો રહેશે. Confirmation number વસવાય કો પણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ
અરજીપત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક કાઢી રાખવી.

(૧૪)સામાન્યકેટેગરીનાઉમેદવારોઅરજીફીનીચેનાબેવવકલ્પપૈકીકોઈપણર્થીભરીશકેછે.
(૧)પોવટઓફીસમાાં:સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફીસાંદભે“ Print.Challan” ઉપર કલીક કરીને

વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ કાઢવાની રહેશે. આ વપ્રન્ટે ડ ચલણની નકલ લ ને નજીકની કોમ્પ્યુટરની સુવવધા
ધરાવતી પોસ્ક્ટઓહફસમાાં જવાનુ ાં રહેશે. પોસ્ક્ટઓફીસમાાંરૂ. ૧૦૦/- આયોગનીફી + પૉસ્ક્ટલ સવવિસચાર્જ
ુ ાં
તારીખ.૦૨/૦૩/૨૦૧૭ સુધીમાાં ભરવાનીરહેશેઅનેફીભયાભ અંગેનચલણમે
ળવવાનુરહે
ાં શે.

(૨)ઓનલાઈનફી;ફીજમાકરાવવામાટે “Print Challan”ઉપરકલીક કરવુ ાં અને વવગતો ભરવી અને ત્યા“ Online

(૧૫)

Payment of fee”ઉપર ક્લીક કરવુાં ત્યારબાદ આપેલ વવકલ્પોમા Net Banking
અર્થવા“Other Payment Mode” ના વવકલ્પ માર્થી યોગ્ય વવકલ્પ પસાંદ કરવો
ભરવી ફી જમા ર્થયા બાદ આપને આપની ફી જમા ર્થઈ ગઈ છે તેવ ાંુ Screen પર
e-receiptમળશે .જેની“Print” કાઢીલેવી .જોપ્રહક્રયામાકોઈખામીહશેતો Screen પર
તેમ જોવા મળશે.

,Card Payment
અને આગળની વવગતો
લખાયેલ ુ આવશે અને
આપની ફી ભરાયેલનર્થી

સામાન્યકેટેગરીનાઉમેદવારોએઆ ચલણ તથા confirm થયેલ અરજીપત્રકસાર્થે જોડવાના આવશ્યક

ુ ારઅચુક જોડીને આયોગને
પ્રમાણપત્રો વવયાં પ્રમાણણત કરીને, નીચે મુજબ લાગુ પડતાક્રમાાંનસ
તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૭સુધીમાઅરજીપત્રકણબડાણો સહહત આર.પી.એ.ડી./વપીડપોવટર્થી મોકલવાના રહેશે અર્થવા
આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેશે
(૧) On line confirm ર્થયેલ અરજીપત્રક. (૨) જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ.નુાં પ્રમાણપત્રની
નકલ (જન્મનો દાખલો કે શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે નહહ (૩) વનયત શૈક્ષણણક લાયકાતનાડીગ્રી
પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) ડીગ્રીનાઅંતીમ વષગની માક્સીટની નકલ
(૫) ઇન્ટનગશીપકાં પ્લીશનસટી
(૬)
સબાંવધત કાઉસ્ન્સલના નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૭)
અનુભવના પ્રમાણપત્ર નકલ (જો જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૮) સાંશોધન પત્રો (જો
જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૯) નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની
નકલ/પરણીત મહહલા ઉમેદવારે મેરેજરજીવરે શનની નકલ (૧૦) વવધવા મહહલા ઉમેદવારના હકવસામા પુન:
લગ્ન કયાગ નર્થી તેવી એફીડેવીટની નકલ (૧૧)શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.વવભાગના
તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરીપત્રર્થી વનયત ર્થયેલ નમુનામુજબનુ પ્રમાણપત્ર (૧૨) અન્ય લાગુ પડ્તા હોય
તેવાઆધાર/ પુરાવા.

અનામત વગગ ના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહીં અને તેઓએ અરજીપત્રકસાર્થે જોડવાના
ુ ારઅચુક જોડીને આયોગને
આવશ્યક પ્રમાણપત્રો વવયાં પ્રમાણણત કરીને, નીચે મુજબલાગુ પડતા ક્રમાાંનસ
તા.૧૬/૦૩/૨૦૧૭સુધીમાઅરજીપત્રકણબડાણો સહહત આર.પી.એ.ડી./વપીડપોવટર્થી મોકલવાના રહેશે અર્થવા
આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહેશે
(૧) On line confirm ર્થયેલ અરજીપત્રક (૨) જન્મ તારીખના પુરાવા માટે એસ.એસ.સીક્રે ડીટસટીની નકલ (૩) જાવત
પ્રમાણપત્રની નકલ (૪) સા.અનેશૈ.પ.વગગ ના ઉમેદવારો માટે વનયત ર્થયેલ સમય ગાળામામેળવેલ વનયત
ર્થયેલ
પહરવશષ્ટ-ક
મુજબનુ/ાં નવા
વનયત
ર્થયેલ
નમુના-પહરવશષ્ટ(૪)
નોન
ક્લીમીલેયર
પ્રમાણપત્ર(અંગેજીમાઅપાતુએનેક્ષર-એ માન્ય નર્થી (૫) વનયત શૈ.લા ના ડીગ્રી પ્રમાણપત્રની નકલ (૬)
ડીગ્રીનાઅંતીમ વષગની માક્સીટની નકલ (૭) ઇન્ટનગશીપકાં પ્લીશનસટી (૮) સબાંવધતકાઉસ્ન્સલ નારજીવરે શનની
નકલ(જો જાહેરાતની જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૯) અનુભવના પ્રમાણપત્ર નકલ (જો જાહેરાતની
જોગવાઇ મુજબ જરૂરી હોય તો) (૧૦) નામ/અટકમા ફેરફાર કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ/પહરણીત
મહહલા ઉમેદવારે મેરેજરજીવરે શન નકલ (૧૧) વવધવા મહહલા ઉમેદવારના હકવસામા પુન: લગ્ન કયાગ નર્થી
તેવી એફીડેવીટની નકલ (૧૨) શારીહરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.વવભાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના
પહરપત્રર્થી વનયત ર્થયેલ નમુના મુજબનુાં પ્રમાણપત્ર (૧૩) અન્ય લાગુ પડતા હોય તેવા આધાર/પુરાવા.
(૧૭) દરે ક જાહેરાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાાં, સાંજોગોવશાત, જો કો ઉમેદવારે એકથી વધુ
અરજી કરે લ હશે, તો છે લ્લી કન્ફમભ થયેલ અરજી, તેની સાથે વનયત ફી ભરે લ હશે, તો તે માન્ય ગણાશે અને
અગાઉની અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવશે. અગાઉની અરજી સાથે ભરે લ ફી છે લ્લી કન્ફમભ થયેલ અરજી સામે
ગણવામાાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છે લ્લી કન્ફમભ થયેલ અરજી સાથે વનયત ફી ભરે લ નહીં હોય, તો આવા
ઉમેદવારની વનયત ફી સાથેની કન્ફમભ થયેલી છે લ્લી અરજી માન્ય ગણવામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી
વધુ અરજી સાથે ફી ભરે લ હશે, તો તે રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહીં.

(૧૬)

અરજી ફી :(૧)
સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ક્ટ ઓફીસમાાંરૂ.૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ક્ટલ સવવિસ ચાર્જ ભરવાનો રહેશે.
અને ફી ભયાભ અંગેન ુ ાં ચલણ મેળવવાનુ ાં રહેશે. અથવા ઓન લાઈન ફી ભરી e-receipt લઈ લેવાની રહેશે.
(૨)
મ ૂળ ગુજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેતી નથી.
(૩)શારીહરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહેશે નહી
(૪)
અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પણ તેઓએ અરજી ફી ભરવાની
રહેશે નહીં. તે વસવાયના ધોરણો ણબન અનામત વગભના લાગુ પડશે.
(૫)
ણબન અનામત વગગના ઉમેદવારોની ફી ભયાભ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે . ફી ભરે લ નહી હોય તેવા
ઉમેદવારને કો પણ સાંજોગોમાાં પ્રાર્થવમક કસોટી/રૂબરૂ મુલાકાત પરીક્ષામાાં બેસવા દે વામાાં આવશે નહી.. આ
ફી ફલત પોસ્ક્ટ ઓહફસ દ્વારા જ સ્ક્વીકારવામાાં આવશે ,રોકડમાાં, ડીમાન્ડડ્રાફ્ટથી, ન્ન્ડયન પોસ્ક્ટલ ઓડભ ર કે પે
ઓડભ રના સ્ક્વરૂપમાાં આ ફી વવીકારવામાાં આવશે નહી. જેની ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી.
ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવાનુાં કે , અરજીપત્રક તર્થા પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી દરમયાન કોઇ ઉમેદવાર, આ જગ્યા ના
ભરતી વનયમો, તર્થા જાહેરાતની જોગવાઇઓ મુજબ લાયકાત ધરાવતા નર્થી તેમ માલ ૂમ પડશે તો તેમની ઉમેદવારી
કોઇ પણ તબક્કે રદ કરવામાાં આવશે.
નોંધ
:
ઓર્થોપેડીક
સર્જન,
ગુજરાત
જગ્યાનાભરતીવનયમો,અરજીપત્રક સાર્થે જોડવાના
સાંજોગોમાાં રદ ર્થવાને પાત્ર છે તેની વવગતો,
પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો અને જાહેરાતની અન્ય
વેબસાઈટwww.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા

આરોગ્ય
અને
તબીબી
સેવા(તજજ્ઞ
સેવા),વગગ -૧,ની
આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી ,વય મયાગ દામાાં છુટછાટ,અરજી કયા
પહરવશષ્ટ’ક’ નો નમ ૂનો,સરકારીકમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાાંધા
વધુ વવગતો આયોગની કચેરીનાનોટીસબોડગ અને આયોગની
મળશે.

Gujarat PublicService CommissionR-5
(Advt. 114/2016-17)
The candidates having the qualification mentioned below are requested to apply on line for their
candidature for the post of Orthopedic Surgeon, GujaratHeath & Medical Service (Specialist
Service). Class-Iunder Health and Family Welfare Departmentbetween date:15/02 /2017 , 13.00
Hrs. to date 02/03/2017, 13.00 Hrs.
(2) Candidaes are Instructed to visit Notice Board or Website of Commission
www.gpsc.gujarat.gov.in for all Provisions of advertisment,General Instructions,and the method
of on line application.

Total Post: - 46 as details below
No.

Category

TotalPost

1

General

25

Out of total post
reserved for Women
07

2
3
4

SEBC
SC
ST
TOTAL

13
03
07
48

04
01
02
14

Note:-(1) Disabled Candidates:1 post is reserve for Disabled Candidates OL (one leg)LorR
affected candidate who can move independently and perform duties can apply for the post.
Candidates other than prescribed above are not eligible for application.
(1) Incase of non-availability of women candidatess in the respective Category, the post so reserved
will be alloted 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 S.E.B.C. S.C. and S.T. Categories 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.
E.Q:(1) A degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery of any of the University established
or incorporated by or under the Central or state Act in india; or any other educational institution
recognized assuch or declared to be a deemed as University under section 3 of the University
Grantes Commission Act,1956 (3 of 1956) or possess any other qualifications specified in first or
second schedule to the Indian Medical Council Act. 1956. And
(2) A Post Graduate Diploma in Orthopaedics of the Universities established or incorporated by
or under the Central or state Act in india; or possess an equivalent qualifications recognized by the
Medical Council of India and have experience of two years in Orthopaedics Subject in Government
Hospital or owned managed hospital which has been registered with local authority or controlled
by the Non-Government Organisation Hospital or Trust Hospital. OR
(3). M.S (Orthopaedics) of the University established or incorporated by or under the Central or
State Act in India; or possess an equivalent post graduate qualifications recognized by the Medical
Council of India..
(4) 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.
(5). Adequate knowledge of Gujarati and/ or Hindi.
Note:-The Candidate required to get himself registered under the Gujarat Medical Council Act,
1967 or any other Corresponding law for the time being in force at the time of his application for
direct selecation if he is not so registered .

Pay:- Pay Band Rs. 15600-39100/- Plus Grade pay Rs.6600/-

Age:-Not more than 40 years.

...2...
Age will be calculated on the last date of the application.
Upper Agelimit shall be relaxed as under:
1 SEBC/S.C/ST Candidate of Gujarat 05 Years (Subject to maximum 45 years.)
Origin only,
2 women Candidate of Generelcategory
05 Years (Subject to maximum 45 years.)
3 women
Candidate
belonging 10 Years (including relaxation of 5 years as
toSEBC/S.C/.ST.category of Gujarat womenCandidate) Subject to maximum 45 years.
Origin only
4 Disabled Candidates: having disability of OL (one leg) LorRwho can move independently
and perform duties may be allowed relaxation in age up to 10 years on the basis of Medical
certificate issued by the Medical Board. Candidates having disability other than prescribed
above are not eligible for application.
5 A candidatewho is already in Guj. Govt. (i) If experience is prescribedas one of the
service, either as a permanentor as a qualifications, the upper agelimit shall not
temporary Govt. servant officiating apply.
continuously for six months and has not (ii) If experience is not prescribedas one of the
crossed agelimitprescribed for the qualifications and a Govt. servantappointed to
advertised post at the time of his first a post requiring a Medical, Engineering,
appointment.
VeterinaryorAgriculturedegree or diploma and
who applied for any such post, the upper
agelimit shall not apply.
(iii) If experience is not prescribedas one of the
qualifications in the advertisement, Govt.
servantwho are working on the postfrom which
an employeecan 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 Gujarati
advertisement.

(SachinPatvardhan)
Joint Secretary,
Gujarat Public Service Commission

