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આર-૫ શાખા  
 

આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ હસ્તકની રેરિયોલોજીસ્ટ, ગજુરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા (તજજ્ઞ 
સેવા), વગગ-૧ (જાહરેાત ક્રમાાંક: ૦૧/૨૦૨૦-૨૧) અને વપરિયાટ્રીવશયન, ગજુરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા 
(તજજ્ઞ સેવા), વગગ-૧ (જાહરેાત ક્રમાાંક: ૦૨/૨૦૨૦-૨૧) ની નીચે દશાગવેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસાંદ 
કરવા માટે Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અરજીઓ તારીખ: ૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક 
થી તારીખ: ૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કલાક સધુી માંગાવવામાાં આવે છે. આ જાહરેાતની અન્ય વવગતો 
આયોગના નોરટસ બોિગ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in અથવા આયોગની વેબસાઇટ 
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા વવનાંતી છે. 
 
 જાહરેાતની સાંપણૂગ વવગતો આયોગની વેબસાઇટ પર વાંચાણે લઇને જ ઉમેદવારે Online અરજી 
કરવાની રહશેે.  

 

પ્રસ્તતુ જાહરેાતોની પ્રાથવમક કસોટી, પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામ અને રૂબરૂ મલુાકાતની સાંભવવત 

તારીખ/માસ ની વવગતો નીચે મજુબ છે.    

 

ક્રમ જાહેરાત ક્રમાાંક જગ્યાનુાં નામ 
પ્રાથવમક 
કસોટીની 

સચૂચત તારીખ 

પ્રાથવમક 
કસોટીના 

પરરણામનો 
સાંભવવત માસ 

રૂબરૂ મુલાકાતનો 
સાંભવવત માસ 

૧ ૦૧/૨૦૨૦-૨૧ રેરિયોલોજીસ્ટ, તજજ્ઞ સેવા, વગગ-૧ ૦૯/૦૫/૨૦૨૧ જુલાઇ-૨૦૨૧ સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૧ 

૨ ૦૨/૨૦૨૦-૨૧ વપરિયાટ્રીવશયન, તજજ્ઞ સેવા, વગગ-૧ ૦૯/૦૫/૨૦૨૧ જુલાઇ-૨૦૨૧ સપ્ટેમ્બર-૨૦૨૧ 

 
 

 

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
સેકટર-૧૦/એ, “છ-૩” સકક લની નજીક, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
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ક્ર
મ 

જાહેરાત 
ક્રમાાંક 

જગ્યાનુાં નામ 
કુલ 

જગ્યા 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મરહલાઓ માટે 
અનામત જગ્યાઓ 

શારીરરક 
અશક્તતા 
ધરાવતા 
ઉમેદવારો

માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ 

માજી 
સૈવનક 
માટે 

અનામત 
જગ્યાઓ  

 ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
 

ચબન 
અનામ

ત  

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

સા.શૈ
.પ. 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ     
જન
જાવત 

ચબન 
અના
મત  

આવથિક 
રીતે 

નબળા 
વગગ 

સા.શૈ
.પ. 
વગગ 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ     
જન
જાવત 

  

૧ 
૧/૨૦૨૦-
૨૧ 

રેરિયોલોજીસ્ટ, 
વગગ-૧ ૪૯ ૨૧ ૦૫ ૧૪ ૦૩ ૦૬ ૦૭ ૦૧ ૦૫ ૦૧ ૦૨ 

૦૧ 

 

૦૦ 

૨ 
૨/૨૦૨૦-
૨૧ 

વપરિયાટ્રીવશયન, 
વગગ-૧ ૧૩૧ ૫૧ ૧૭ ૪૦ ૦૭ ૧૬ ૧૭ ૦૬ ૧૩ ૦૨ ૦૫ ૦૪ 

 

૦૧ 

 

નોંધ :  
(૧) ઉપર દર્શાવલે જગ્યશઓ પકૈી નીચે દર્શાવલે કોષ્ટકમશાં જે ત ેજગ્યશઓની સશમ ેદર્શાવ્યશ મુજબની ર્શરીરરક 
અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમદેવશરો જ અરજી કરવશપશત્ર છે.       

ક્ર્મ જગ્યાનુાં નામ શારીરરક અશક્તતા 
૧ રેરિયોલોજીસ્ટ, વગગ-૧ OL 

૨ વપરિયાટ્રીવશયન, વગગ-૧ OL 

 
OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)     

(૨) ચબન અનામત કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા વગગ, સા.શૈ.પ.વગગ, અન.ુજાવત અને અન.ુજનજાવતના ઉમેદવારો 
ચબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તે સાંજોગોમાાં તેઓને ચબનઅનામત કક્ષાનાાં ધોરણો લાગુાં પિશે. 
(3) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય (જો મરહલા માટે જગ્યા 
અનામત હોય તો) તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 
(૪)  ઉમેદવારોએ જાહેરાત ક્રમાાંક અને જગ્યાનુાં નામ સ્પષ્ટ રીતે વાાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓનલાઇન 
અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમાાં ભયાગ બાદ તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી 
કન્ફમગ કરવાની રહેશે. 



 
 

3 

 

(૫) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમાાં ઉમેદવારે આપેલ મારહતીમાાં ક્ષવત કે ચકૂ બાબતે સધુારો  
કરવાની રજૂઆત / વવનાંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
(૬) એક કરતા વધારે સાંખ્યામાાં અરજી કયાગના રકસ્સામાાં છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામાાં 
આવશે. ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેનુાં અરજીપત્રક માન્ય રાખવામાાં આવશે.  
(૭)  ઓનલાઈન જાહેરાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક (જે રોલ નાંબર પર ઉમેદવાર ઉપસ્સ્થત રહ્યા હોય તે જ 
અરજીપત્રક)  ચબિાણ સરહત આયોગની કચેરીમાાં હાલ પરૂતા મોકલવા નહીં. આયોગ દ્વારા જ્યારે માંગાવવામાાં આવે 
ત્યારે જ મોકલી આપવા.  
(૮)   આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ (EWS) રાજ્ય સરકારના સામાજીક ન્યાય અને અવધકારરતા  
વવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાાંક : એ.િબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા.૧૩-૯-૨૦૧૯ના ઠરાવ 
ક્રમાાંક : ઇિબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ પૈકી લાગુ પિતા ઠરાવથી વનયત થયેલ નમનૂા (અંગે્રજીમાાં Annexure 
KH અથવા ગુજરાતીમાાં પરરવશષ્ટ–ગ) માાં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર ( અથાગત તેઓ EWS Category હેઠળ 
અનામતના લાભ માટેની પાત્રતા ધરાવે છે તે મતલબનુાં પ્રમાણપત્ર ) ના નાંબર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી 
કરતી વખતે દશાગવવાના રહેશે. EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્રની સમયની અવવધની માન્યતા આ ઠરાવોની જોગવાઇ 
મુજબની રહેશે. 
 
(2) શૈક્ષચણક લાયકાત અને અનભુવ : (જાહરેાત ક્રમાાંક:- ૦૧/૨૦૨૦-૨૧ અને જા.ક્ર. ૦૨/૨૦૨૦-૨૧) 

A. Possess a degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of  Surgery or as the case 

may be Bachelor of Dental 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 as such or declared to be a deemed as university under 

section 3 of the University Grants Commission Act,1956 (3 of 1956) or possess 

any other qualifications specified in First or Second Schedule to the Indian Medical 

Council Act,1956 or as the case may be possess an equivalent qualification 

recognised by the Dental Council of India and  
 

B.  (i)   possess a post-graduate diploma in respective subject as shown in the 

Annexure against the each post, 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 

respective subject in Government Hospital or owned manage or controlled by the 

Non-Government Organisation Hospital or Trust Hospital or  
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(ii)     possess post-graduate degree in respective subject as shown in the Annexure 

against the each post, 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 or as the case may be Dental Council of India or a 

degree of Diplomate of National Board awarded by the National Board of 

Examinations.  

 

 

Annexure  

Sr. 

No. 
Post Education Qualification 

(1) (2) (3) 

1 Radiologist 

M.D. (Radio Diagnosis) or  

M.D. (Radiology) or  

Diplomate of National Board or  

Post Graduate Diploma in Radiology / Radio Diagnosis.  

2 Pediatrician 

M.D. (Paediatrics) or  

Diplomate of National Board or 

Post Graduate Diploma in Paediatrics  

 
 
(૩) ‘ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭’ માાં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની કોમ્પ્યટુરના 
ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી હોવી જોઈએ. 
 
(૪)  ગુજરાતી અને / અથવા રહન્દીનુાં પરૂત ુજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

(૫)  પગાર: રૂ. ૬૭૭૦૦-૨૦૮૭૦૦ /- (પે મેટ્રીક્ષ લેવલ-૧૧)  

(૬) ઉંમર: ૪૦ વષગથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. (ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં 
આવશે.  
 
 
 



 
 

5 

 

 
(૭)   ઉંમરમાાં છૂટછાટ અને અન્ય જોગવાઇઓ : ઉપલી વયમયાગદામાાં નીચે મુજબ છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે.  
 
૧ ફક્ત મળૂ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા 

વગગ, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગગ, અનસુચુચત જાવત અને અનસુચુચત 
જનજાવતના પ્રરુુષ ઉમેદવાર 

પાાંચ વષગ (આ રીતે છૂટછાટ આપતાાં ઉપલી વયમયાગદા ૪૫ 
વષગથી વધવી ન જોઇએ) 
 
 

૨ ચબન અનામત વગગના મરહલા ઉમેદવાર પાાંચ વષગ (આ રીતે છૂટછાટ આપતાાં ઉપલી વયમયાગદા ૪૫ 
વષગથી વધવી ન જોઇએ) 

૩ ફક્ત મળૂ ગુજરાતના આવથિક રીતે નબળા 
વગગ, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત 
વગગ, અનસુચુચત જાવત અને  અનસુચુચત 
જનજાવતના મરહલા ઉમેદવાર  

દશ વષગ ( આ છૂટછાટમાાં મરહલાઓ માટેની છુટછાટ કે જે પાાંચ 
વષગની છે તેનો સમાવેશ થાય છે ) વધમુાાં વધ ુ ૪૫ વષગની 
વયમયાગદાને આધીન.  

૪ શારીરીક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવાર  સાંબાંવધત જગ્યા સામે દશાગવેલ અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોને 
મેરિકલ બોિગના તબીબી પ્રમાણપત્રને આધીન ૧૦ વષગ સધુીની 
છૂટછાટ (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષગની વયમયાગદાને આધીન)  

૫ માજી સૈવનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. 
સરહત  

લશ્કરમાાં બજાવેલ સેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ વષગ (આ રીતે 
છૂટછાટ આપતાાં ઉપલી વયમયાગદા ૪૫ વષગથી વધવી ન 
જોઇએ)    

૬ ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગુજરાત 
મુલકી સેવા અને વગીકરણ અને ભરતી 
(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાઈ 
મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાાં કાયમી 
ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે સળાંગ છ 
માસથી કામગીરી બજાવતા હોય અને 
તેઓની પ્રથમ વનમણકૂ જાહેરાતમાાંની 
જગ્યામાાં દશાગવેલ વયમયાગદાની અંદર 
થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ    

(૧) જાહેરાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ હોય તો 
ઉપલી વયમયાગદા લાગુ પિશે નરહ.  
(૨) જાહેરાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન હોય; 
પરાંત ુઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવષયક, પશ ુચચરકત્સાની પદવી 
કે રિપ્લોમા ની જગ્યા પર વનમણકૂ પામેલ કમગચારીને 
જાહેરાતમાાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા (Any Such Post) 
માટે ઉપલી વય મયાગદા લાગુ પિશે નહીં.  
(૩) જાહેરાતમાાં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક લાયકાત 
તરીકે માાંગેલ ન  હોય ત્યારે જે સાંવગગમાાંથી બઢતી મળવાપાત્ર 
હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા કમગચારીને,  તેઓએ બજાવેલ 
સેવાના સમય અથવા તો વધમુાાં વધ ુપાાંચ વષગની છૂટછાટ તે 
બે પૈકી જે ઓછુાં હોય તે મળશે. 
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નોંધ: 
(૧) The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself registered 

under the Gujarat Medical Council, 1967 or the Dentist Act,1948 or any other corresponding 

law for the time being in force at the time of his application for direct selection, if he is not so 

registered. 

(૨)  જા.ક્ર. ૦૧/૨૦૨૦-૨૧ અને જા.ક્ર. ૦૨/૨૦૨૦-૨૧ માટે પ્રાથવમક કસોટીની પરીક્ષા પધ્ધવત: સાંબાંવધત વવષયનુાં ૨૦૦ 
ગણુનુાં પ્રશ્નપત્ર રહેશે.જેનો સમયગાળો ૧૮૦ વમવનટ્સનો રહેશે.પ્રાથવમક કસોટીમાાં ઉમેદવાર ૨૫% થી ઓછા ગણુ મેળવશે, 
તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં, જેમાાં અનુસચૂચત જાવત અને અનુસચૂચત જન જાવત વગગના 
ઉમેદવાર ૨૦% થી ઓછા ગણુ મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામાાં આવશે નહીં.  
 (૩)      રૂબરૂ મુલાકાતમાાં આયોગની સચૂનાઓ / ધોરણો મુજબ જાહેરાતમાાં દશાગવેલ કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાની 
સાંખ્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મુજબ અનસુરવાનુાં રહેશે.  
        કુલ જગ્યાઓ                      કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાાં આવનાર  

                                                             ઉમેદવારોની સાંખ્યા                                                                 

            ૦૧                 ૦૬ 

            ૦૨                            ૦૮ 

            ૦૩                               ૧૦ 

      ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                  કુલ જગ્યાઓની સાંખ્યાથી ૦૩ ગણા 

(૪) જો યવુનવવસિટીએ માકગશીટમાાં ટકાવારી દશાગવેલ ન હોય, તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની ફોમ્યુગલા/ 
આધાર અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહેશે.  
(૫) જો ઉમેદવાર વવદેશની યવુનવવસિટીની પદવી/અનભુવ મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમાાં માન્યતા / 
સમકક્ષતા ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ કરવાના રહેશે. 
(૬)    આ જાહેરાતો અન્ વયે ભરતી પ્રરક્રયાના દરેક તબકે્ક ઉમેદવારે હાજર રહેવુાં પિશે, અન્યથા તેઓની ઉમેદવારી 
રદ કરવામાાં આવશે. 
(૭)    અરજી ફી: સામાન્ય કેટેગરીના (ચબન અનામત) ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ. મળૂ 
ગુજરાતના અનામત કક્ષાના, આવથિક રીતે નબળા વગો, માજી સૈવનકો તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ 
ફી ભરવાની નથી. ગુજરાત રાજય વસવાયના અનામત વગગના ઉમેદવારોએ વનયત ફી ભરવાની રહેશે.  
 
                                                                             (સચચન પટવધગન) 
                                                                           સાંયકુત સચચવ                                                                                    
                                                                     ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
નોંધ: ઓનલશઇન અરજી કરવશની રીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉપર જોઈ ર્કશર્.ે 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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 GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

GANDHINAGAR.  

 
 

R-5 Branch 

Online applications are invited for the Post of Radiologist, Gujarat Health and Medical Services 

(Specialist Service), Class-I (Advt. No.:01/2020-21) and Pediatrician, Gujarat Health and Medical 

Services (Specialist Service), Class-I (Advt. No.:02/2020-21) under the Health & Family Welfare 

Department between date:10/11/2020, 13:00 to date: 01/12/2020, 13:00.  

           Candidates are instructed to visit Notice Board  https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in or the 

website of Commission or https://gpsc.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General 

Instructions, application form and age relaxation.  

1. Tentative date/month of Preliminary test, Result of Preliminary test and interview are shown below; 

 

 

Sr. 

No. 

Advt.no Name of the Post Tentative 

Date of 

Preliminary 

Test 

Tentative 

month of 

Preliminary 

Test’s result 

Tentative 

month of 

Interview 

1  01/2020-21 Radiologist, Specialist Service, Class-I 09/05/2021 July-2021 Sept.-2021 

2 02/2020-21 Pediatrician, Specialist Service, Class-I 09/05/2021 July-2021 Sept.-2021 

Advt. 

No. 
Name of the Post 

Total 

Vacancy 
Category wise vacancy 

Out of total Post, vacancies 

reserved for  Women 

Reserv

ed for 

Physic

ally 

Disable

d 

Reserv

ed for       

Ex. 

Service

men 

1 2 3 4 5 6 7 

Unre

serve

d 

EWS S.E.

B.C 

S.C S.T Unre

serve

d 

EWS S.E.

B.C 

S.C S.T   

1/2020

-21 

Radiologist 49 21 05 14 03 06 07 01 05 01 02 01 

00 

2/2020

-21 
Pediatrician 131 51 17 40 07 16 17 06 13 02 05 04 

01 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/


 
 

8 

 

 

Note: - 

1)  The candidates possessing disability as shown below can apply for the post as shown 

against it. The candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not 

eligible to apply. 

Sr 

No. Name of the Post 
PH 

1 Radiologist OL 

2 Pediatrician OL 

 OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)            

2) Candidates of EWS, S.E.B.C, S.C, and S.T. can apply against General Category 

and criteria of General Category shall apply in that case.   

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 same category.  

4)      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. 

5)       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. 

6)     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. 

7)        Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for interview 

(in the order mentioned in general instruction). And upload online when asked by 

Commission.   
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8)       Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS candidates shall be in the 

format as prescribed by Social Justice and Empowerment Department, Govt. of Gujarat’s 

Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019. G.R. No: EWS/122019/45903/A, 

Date: 13/09/2019, whichever may be concerned (Annexure-Kh in English and Annexure- G 

(ગ) in Gujarati). The candidates shall mention the number and date of EWS eligibility  

certificate while applying online. The validity of the time period of the EWS Eligibility 

Certificate will be in accordance with the provisions of these resolutions. 

 

(2) Educational Qualification and Experience (Advt. No:01/2020-21 and 02/2020-21): 

 

A. Possess a degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of  Surgery or as the case 

may be Bachelor of Dental 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 as such or declared to be a deemed as university under 

section 3 of the University Grants Commission Act,1956 (3 of 1956) or possess 

any other qualifications specified in First or Second Schedule to the Indian Medical 

Council Act,1956 or as the case may be possess an equivalent qualification 

recognised by the Dental Council of India and  
 

B.  (i)   possess a post-graduate diploma in respective subject as shown in the 

Annexure against the each post, 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 

respective subject in Government Hospital or owned manage or controlled by the 

Non-Government Organisation Hospital or Trust Hospital or  

 

(ii)     possess post-graduate degree in respective subject as shown in the Annexure 

against the each post, 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 or as the case may be Dental Council of India or a 

degree of Diplomate of National Board awarded by the National Board of 

Examinations.  
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Annexure  

Sr. 

No. 
Post Education Qualification 

(1) (2) (3) 

1 Radiologist 

M.D. (Radio Diagnosis) or  

M.D. (Radiology) or  

Diplomate of National Board or  

Post Graduate Diploma in Radiology / Radio Diagnosis.  

2 Pediatrician 

M.D. (Paediatrics) or  

Diplomate of National Board or 

Post Graduate Diploma in Paediatrics  

 (3) Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat 

Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and  

(4) Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both. 

(5) Pay Scale: - Rs. 67700-208700 /- (Pay Matrix Level-11) 

(6) Age: Not more than 40 years. Age will be Considered as on last date of receipt of 

online application. 

(7)      Upper Age Limit shall be relaxed as under: 

1 E.W.S, S.E.B.C, S.C, and S.T. Male 

Candidates of Gujarat Origin only 

5 years (Subject to Maximum 45 Years) 

2 Women Candidate belonging to 

unreserved category  

5 years (Subject to Maximum 45 Years) 

3 Women Candidate belonging to 

E.W.S, S.E.B.C, S.C and S.T. 

category of Gujarat Origin Only 

10 years (including relaxation of 5 years as women 

Candidate) Subject to maximum 45 years.  

4  Disabled Candidates  10 years (Subject to Maximum 45 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 Ex. Serviceman Including E.C.O. / 

S.S.C.O. 

Length of Military Service plus three years 

(Subject to Maximum 45 Years) 
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6 As per Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment 

(General) Rules 1967, A candidate 

who of Gujarat Govt. Employee 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 the time of his 

first appointment. 

(1) If experience is prescribed as one of the 

qualifications, the upper age limit shall not apply.  

(2) If experience is not prescribed as one of the 

qualifications and 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. 

(3) 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 of years for which 

service has been put in by him, which is less. 

Note: 

(1)   The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself 

registered under the Gujarat Medical Council, 1967 or the Dentist Act,1948 or any other 

corresponding law for the time being in force at the time of his application for direct 

selection, if he is not so registered. 

 (2)   Preliminary Exam Pattern for Advt No.01/2020-21 and 02/2020-21: A paper of 

Concerned subject of 200 marks. Duration: 180 minutes. As per the Instruction/Provision 

of the Commission, the candidates who possess less than 25% marks in Preliminary Test 

shall not be eligible for Interview. Of which, the candidates of SC & ST categories, who 

possess less than 20% marks in Preliminary Test shall not be eligible for Interview.  

 (3) As per the Instruction/Provision of the commission, number of 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 

(4) The candidates should produce formula / method of calculation of percentage where   

percentage of marks is not given by the University.   
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(5) The Candidates has to produce necessary documents, in support of Indian Legality / 

Equivalence if he possesses foreign university degree/experience     

(6) Candidates shall require to remain present at each stage of Recruitment process, 

otherwise his/her candidature shall be cancelled. 

(7) 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 physically disabled candidates have not to pay application 

fees. While candidates of reserved category of other states have to pay application fee.  

 

                                                                                                           (SACHIN PATWARDHAN) 

                                                                                                             Joint Secretary 

                                                                                            Gujarat Public Service Commission 

Note:  

Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to apply 

online.  
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 ૧  નાગરરકત્વ:-  

 ઉમેદવશર, 
 (ક) ભશરતનો નશગરરક અથવશ 
 (ખ) નેપશળનો પ્રજાજન અથવશ 
 (ગ) ભતૂશનનો પ્રજાજન અથવશ 

(ઘ) તતબેટનો તનવશા તસત જે ભશરતમશાં કશયમી વસવશટ કરવશનશ ઇરશદશથી ૧લી જાન્યઆુરી, ૧૯૬૨ પહલેશાં ભશરતમશાં 
આવેલશ હોવશ જોઇએ,અથવશ  
(ચ) મળૂ ભશરતીય વ્યક્ક્ત કે જે ભશરતમશાં કશયમી વસવશટ કરવશનશ ઇરશદશથી પશરકસ્તશન, પવૂા પશરકસ્તશન       
(બશાંગ્લશદેર્), બમશા (મ્યશનમશર), શ્રીલાંકશ, કેન્યશ, યગુશન્ડશ જેવશ પવૂા આરિકશનશ દેર્ો, સાંયકુ્ત પ્રજાસત્તશક ટશાંઝશનીયશ, 
ઝશાંબીયશ, મલશવી, ઝૈર, ઇથોપીયશ, અથવશ તવયેટનશમથી સ્થળશાંતર કરીને આવેલ હોવશ જોઇએ પરાંત ુ પેટશક્રમશાંક 
(ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) મશાં આવતશ ઉમેદવશરોનશ રકસ્સશમશાં સરકશરે પશત્રતશ પ્રમશણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

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

 
 ૨  અરજીપત્રક:- 

(૧) જો એક કરતશાં વધ ુજાહરેશત મશટે અરજી કરવશની હોય તો દરેક જાહરેશત મશટે અલગ અલગ અરજી કરવશની રહેરે્  
અને પ્રત્યેક અરજી સશથે ફી ભરવશની રહરેે્. 
(૨) બબન અનશમત વગાનશ ઉમેદવશરોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસમશાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચશજીસ તથશ ઓન 
લશઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સતવિસ ચશજીસ ફી ભરવશની રહરેે્. અનશમત વગાનશ ઉમેદવશરો (આતથિક રીતે નબળશ 
વગો, સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગા, અનસુબૂચત જાતત અને અનસુબૂચત જનજાતત) તથશ ર્શરીરરક રીતે 
અર્ક્ત ઉમેદવશરો અને મશજી સૈતનકોને ફી ભરવશમશાંથી મકુ્ક્ત આપવશમશ આવેલ છે. જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવશની 
રહતેી નથી. અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો જો બબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવશની રહરેે્ નહી. 
(૩) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો મશટે જાહરેશતમશાં અનશમત જગ્યશઓ દર્શાવેલ ન હોય ત્યશાં આવશ ઉમેદવશરો 
બબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરી ર્કરે્ અને તેમને પસાંદગી મશટે બબનઅનશમતનશ ધોરણો લશગુાં પડરે્. 
(૪) જાહરેશતમશાં મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમશાં મરહલશ ઉમેદવશરો અરજી   
કરી ર્કે છે. 
(૫) જાહરેશતમશાં જે તે કેટેગરીમશાં કુલ જગ્યશઓ પૈકી મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે અમકુ જગ્યશઓ અનશમત હોય ત્યશરે મરહલશ 
ઉમેદવશરોની અનશમત જગ્યશઓ તસવશયની બશકી રહતેી જગ્યશઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવશરો મશટે અનશમત છે તેમ ગણવશનુાં 
નથી, આ જગ્યશઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલશ ઉમેદવશરોની પસાંદગી મશટે તવચશરણશ થઇ ર્કે છે , પરુુષ તેમજ મરહલશ 
ઉમેદવશરો અરજી કરી ર્કે છે. (દશ.ત. કુલ ૧૦ જગ્યશઓ પૈકી ૦૩ જગ્યશ મરહલશ ઉમેદવશર મશટે અનશમત છે પરાંતુ 
બશકી રહતેી ૦૭ જગ્યશ સશમે મરહલશ ઉમેદવશર પણ પસાંદગી પશમી ર્કે છે.) 
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(૬) જાહરેશતમશાં મશત્ર મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમશાં પરુુષ ઉમેદવશર અરજી 
કરી  ર્કે છે કેમ કે મરહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ધ ન થશય તો આ જગ્યશઓ પર પસાંદગી મશટે પરુુષ ઉમેદવશરોની તવચશરણશ 
થઇ ર્કે છે. પરાંત ુજે જગ્યશઓ મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જ અનશમત હોય અને તે જગ્યશ ઉપર મરહલશ ઉમેદવશરો પરેુપુરશ 
પસાંદગી પશમે/જેટલી સાંખ્યશમશાં પસાંદગી પશમે તો તેમને જ પ્રથમ તવચશરણશમશાં લેવશનશ થરે્ અને કોઇ મરહલશ ઉમેદવશર 
પસાંદ ન થશય કે ઓછશ મરહલશ ઉમેદવશર પસાંદ થશય તો તેટલશ પ્રમશણમશાં પરુુષ ઉમેદવશરોને ધ્યશનમશાં લેવશમશાં આવરે્. 
(દશ.ત.કુલ ૧૦ જગ્યશ મરહલશ ઉમેદવશર મશટે અનશમત છે અને ૦૮ મરહલશ ઉમેદવશર પસાંદ થશય છે તો ૦૨ પરુુષ 
ઉમેદવશરો પસાંદગી પશમી  ર્કે છે.) 
(૭) પ્રશથતમક કસોટીનશ પરરણશમનશ આધશરે જે ઉમેદવશરો અરજી ચકશસણીને પશત્ર થતશ હોય , તેમણે આયોગ જણશવે 
ત્યશરે જરૂરી પ્રશમશણપત્રો/ દસ્તશવેજો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની વેબસશઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર 
ઓન લશઇન અપલોડ કરવશનશ રહરેે્.  

 ૩    જન્મ તારીખ:- 

(૧)  આયોગ જન્મ તશરીખ નશ પરુશવશ મશટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડા દ્વશરશ અપશયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમશણપત્ર જ મશન્ય 
રશખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમશણપત્રમશાં દર્શાવેલ જન્મતશરીખ ખોટી હોવશન ુાં ઉમેદવશર મશને તો સક્ષમ અતધકશરીએ આપેલ વય 
અને અતધવશસનશ પ્રમશણપત્રની પ્રમશબણત નકલ મોકલવશની રહરેે્. આ પ્રમશણપત્રમશાં અતધકૃત અતધકશરીએ સ્પષ્ટપણે 
જણશવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષશન ુાં મળૂ પ્રમશણપત્ર તપશસેલ છે અને પોતશની સમક્ષ રજૂ 
કરવશમશાં આવેલ પરુશવશઓને આધશરે ઉમેદવશરની સશચી જન્મતશરીખ ............ ... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ 
પરીક્ષશનશ પ્રમશણપત્રમશાં દર્શાવેલ જન્મતશરીખ કરતશાં જુદી છે તથશ મશનવશને પરૂતુાં કશરણ છે. ઉમેદવશરે રજૂ કરેલ વય અને 
અતધવશસનુાં પ્રમશણપત્ર તેની તવશ્વશસતનયતશ (credibility) નશ આધશરે સ્વીકશર કે અસ્વીકશરનો તનણાય આયોગ દ્વશરશ લેવશમશાં 
આવરે્. 
(૨) ઉમેદવશરે અરજી પત્રકમશાં દર્શાવેલ જન્મ તશરીખમશાં પશછળથી કોઇપણ કશરણસર ફેરફશર થઈ ર્કરે્ નહી. 

 ૪    વયમયાગદા :- 
                        જાહરેશતમશાં દર્શાવ્યશન ુાંસશર  
 
૫      શૈક્ષચણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવશર જાહરેશતમશાં દર્શાવેલ રૈ્ક્ષબણક લશયકશત અરજી સ્વીકશરવશની છેલ્લી તશરીખનશ રોજ ધરશવતશ હોવશ 
જોઇએ. 
(૨) ઉમેદવશરે રૈ્ક્ષબણક લશયકશત મશન્ય યતુનવતસિટી/સાંસ્થશમશથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવશરે અરજી સશથે મશન્ય યતુનવતસિટી/સાંસ્થશનશ ગણુ પત્રક (બધશ જ વષો/સેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમશણપત્રોની 
સ્વયાં પ્રમશબણત નકલ રજૂ કરવશની રહરેે્. કોલેજનશ આચશયા દ્વશરશ અપશયેલ પ્રમશણપત્ર મશન્ય ગણવશમશાં આવરે્ નહી.  
(૪) રૈ્ક્ષબણક લશયકશત કશમચલશઉ ધોરણે મશન્ય રશખવી તેવો ઉમેદવશર નો હક્ક દશવો સ્વીકશરવશમશાં આવરે્ નહી.  
(૫) જો જગ્યશનશ ભરતી તનયમોમશાં દર્શાવેલ રૈ્ક્ષબણક લશયકશતની સમકક્ષ લશયકશત મશન્ય ગણશરે્ તેવી જોગવશઇ હોય  
તો, જાહરેશતમશાં દર્શાવેલ લશયકશતની સમકક્ષ લશયકશત ઉમેદવશર ધરશવે છે તેવો તેમનો હક્ક દશવો હોય તો આવશ  
ઉમેદવશરે સમકક્ષતશ પ્રસ્થશતપત કરતશ આદેર્ો/અતધકૃતતશની તવગતો આપવશની રહરેે્.  
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 ૬  અનભુવ:- 

(૧) મશાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકશરવશની છેલ્લી તશરીખનશ રોજ ગણવશમશાં આવરે્.  
(૨) (અ)જાહરેશતમશાં અન્યથશ જોગવશઇ કરવશમશાં ન આવી હોય તો જરૂરી લશયકશતો મેળવવશમશાં આવે તે તશરીખથી,    
    (બ) અરજી સ્વીકશરવશની છેલ્લી તશરીખનશ સાંદભામશાં અનભુવ ગણવશમશાં આવરે્. 
(૩) ઉમેદવશરે અરજીમશાં જે અનભુવ દર્શાવેલ હોય તેનશ સમથાનમશાં અનભુવનો સમયગશળો (રદવસ , મશસ, વષા), મળૂ 
પગશર અને કુલ પગશરની તવગતો તથશ બજાવેલ ફરજોનો પ્રકશર/મેળવેલ અનભુવની તવગતો સશથેન ુાં સ્વયાંસ્પષ્ટ 
પ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશન ુાં રહરેે્. આવુાં પ્રમશણપત્ર સાંસ્થશનશ લેટરપેડ પર સક્ષમ સત્તશતધકશરીની સહી અને તશરીખ સશથેન ુાં 
રજૂ કરવશન ુાં રહરેે્. ઉમેદવશરે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરેલ પ્રમશણપત્ર મશન્ય ગણવશમશાં આવરે્ 
નરહ.  
(૪) ઉમેદવશરે રજૂ કરેલ અનભુવનશ પ્રમશણપત્રોમશાં પશછળથી કોઇ ફેરફશર કરવશની તવનાંતી મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ 
નહીં. જો ઉમેદવશરો દ્રશરશ સાંપણૂા તવગતો સશથેનશ અનભુવનુાં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશમશાં આવરે્ નરહ, તો  ઉપલબ્ધ 
પ્રમશણપત્ર / તવગતોનશ  આધશરે આયોગ તનણાય કરરે્. જે ઉમેદવશરોને બાંધનકતશા રહરેે્.  
(૫) અંર્કશલીન, રોજજિંદશ વેતનદશર, એપે્રન્ટીસર્ીપ, તશલીમી, મશનદવેતન, આમાંતત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્ ચશર્જ (મળૂ હોદ્દશ 
તસવશયની વધશરશની કશમગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવશરે મેળવેલ અનભુવ મશન્ય અનભુવ તરીકે ગણતરીમશાં 
લેવશમશાં આવરે્ નહીં. ઉપરશાંત અભ્યશસકશળ દરતમયશન મેળવેલ અનભુવ (ઉ.દશ. Ph.D. દરતમયશન મેળવેલ સાંર્ોધનનો 
અનભુવ, Ph.D. મશટેનશ Senior Research fellow તથશ Junior Research fellow તરીકે કરેલી કશમગીરી) મશન્ય રશખવશમશાં 
આવરે્ નહી.  
 

 ૭  અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ  અને આવથિક રીતે નબળા વગગ :- 

(૧) મળૂ ગજુરશતનશ અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જનજાતત, સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગા અને 
આતથિક રીતે નબળશ વગા નશ ઉમેદવશરોને જ અનશમત વગાનશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મળરે્.  
(૨)  અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જનજાતત, સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગા અને આતથિક રીતે નબળશ 
વગા  પૈકી ઉમેદવશર જે વગાનશ હોય તેની તવગતો અરજીપત્રકમશાં અચકૂ આપવી. 
(૩)  ઉમેદવશરે અરજીપત્રકનશ સાંબાંતધત કોલમમશાં જે તે અનશમત કક્ષશ દર્શાવેલ નહી હોય તો પશછળથી અનશમત 
વગાનશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મેળવવશનો હક્ક દશવો મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ નહીં. 
(૪) અનશમત વગાનો લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ ઉમેદવશરે તેનશ સમથાનમશાં સક્ષમ અતધકશરી દ્વશરશ તનયત નમનૂશમશાં 
આપવશમશાં આવેલ જાતત પ્રમશણપત્રની નકલ અરજી સશથે અચકૂ  સશમેલ કરવશની રહરેે્. અરજીપત્રક સશથે જાતત 
પ્રમશણપત્રની નકલ સશમેલ નહીં હોય તો તે પશછળથી સ્વીકશરવશમશાં આવરે્ નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવશને પશત્ર 
બનરે્. 
(૫) સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશરોને અનશમતનો લશભ જો તેઓનો સમશવેર્ “ઉન્નત વગામશાં” 
નહી થતો હોય તો જ મળવશપશત્ર થરે્. 
(૬)(અ) સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશરોએ ઉન્નત વગામશાં સમશવેર્ ન થતો હોવશ અંગેનુાં સશમશજજક 
ન્યશય અને અતધકશરરતશ તવભશગનુાં તશરીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬નશ ઠરશવથી તનયત થયેલ ગજુરશતી નમનૂશ ‘પરરતર્ષ્ટ-ક’ 
મજુબનુાં અથવશ નવશ તનયત કરશયેલ ગજુરશતી નમનૂશ ‘પરરતર્ષ્ટ-૪’ મજુબનુાં પ્રમશણપત્ર  રજૂ કરવશન ુાં રહરેે્. 
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(૬)(બ) સશમશજજક ન્યશય અને અતધકશરીતશ તવભશગનશ તશ.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ નશ ઠરશવ ક્રમશાંક 
સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ‘ઉન્નત વગામશાં સમશવેર્ નરહ થવશ અંગેનશ પ્રમશણપત્ર’ની મહત્તમ અવતધ 
(Validity) ઈસ્ય ુ થયશ-વષા સરહત ત્રણ નશણશકીય વષાની રહરેે્ પરાંત ુ આવુાં પ્રમશણપત્ર સાંબાંતધત જાહરેશત મશટે 
ઓનલશઈન અરજી કરવશની છેલ્લી તશરીખ સધુીમશાં ઈસ્ય ુ કરશયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમશણપત્ર આ સમયગશળશ 
દરતમયશન ઇસ્ય ુથયેલ ુહરે્, તો જ મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ અન્યથશ તે મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ નરહ. 

(૬)(ક) પરરબણત મરહલશ ઉમેદવશરોએ આવ ુપ્રમશણપત્ર તેમનશ મશતશ-તપતશની આવકનશ સાંદભામશાં રજૂ કરવશન ુાં રહરેે્. જો 
આવશ ઉમેદવશરોએ તેમનશ પતતની આવકનશ સાંદભામશાં રજૂ કરેલ હરે્ તો તેમની અરજી રદ્દ કરવશમશાં આવરે્.  

(૬)(િ) ઉમેદવશરે ઓનલશઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગામશાં સમશવેર્ નરહ થવશ અંગેનુાં પ્રમશણપત્ર’ ની તવગતો 
જણશવેલ હોય તેની જ નકલ અરજી સશથે જોડવશની રહરેે્. જો આવશ પ્રમશણપત્રમશાં કોઈ ભલૂ હોવશને કશરણે ઉમેદવશર 
જાહરેશતની છેલ્લી તશરીખ બશદનુાં નવુાં પ્રમશણપત્ર મેળવે તો પણ સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશર 
તરીકે પશત્ર થવશ મશટે ઓનલશઈન અરજીમશાં જણશવેલ પ્રમશણપત્ર જ મશન્ય રહરેે્.  

(૬)(ઇ) ઉન્નત વગામશાં સમશવેર્ ન થતો હોવશ અંગેનુાં પ્રમશણપત્ર આપવશ મશટે ૬ મશપદાંડો ધ્યશને લેવશય છે. પ્રમશણપત્રની 
અવતધ હવે ત્રણ વષાની છે. પરાંત ુઉક્ત મશપદાંડો પૈકી કોઈપણ મશપદાંડમશાં આ અવતધ દરમ્યશન ફેરફશર થશય તો તેની 
સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેશત સાંબાંતધત ઉમેદવશરે તથશ તેનશ મશતશ-તપતશ/વશલીએ સ્વયાં સાંબાંતધત સત્તશતધકશરી તેમજ તેનશ દ્વશરશ 
પ્રમશણપત્રમશાં કોઈ ફેરફશર કરવશમશાં આવે તો ગજુરશત જાહરે સેવશ આયોગને કરવશની રહરેે્. ઉમેદવશર/મશતશ -
તપતશ/વશલી આવી જાહરેશત નરહિં કરીને કોઈપણ તવગતો છૂપશવરે્ તો તેઓ કશયદેસરની કશયાવશહીને પશત્ર બનરે્ અને 
તેઓએ મેળવેલ અનશમતનો લશભ રદ્દ કરવશપશત્ર થરે્. ઉન્નત વગામશાં સમશવેર્ નરહ થવશ અંગેનશ પ્રમશણપત્ર  મેળવવશ 
મશટેનશ કોઈપણ મશપદાંડમશાં ફેરફશરની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેશત કરવશની જવશબદશરી ઉમેદવશર/મશતશ-તપતશ/વશલીની 
વ્યક્ક્તગત રીતે અને સાંયકુ્ત રીતે રહરેે્. 

(૭)  આતથિક રીતે નબળશ વગોનશ ઉમેદવશરોએ રશજ્ય સરકશરનશ સશમશજજક ન્યશય અને અતધકશરીતશ તવભશગનશ તશ. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯  નશ ઠરશવ ક્રમશાંક : ઇ.ડબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી તનયત થયેલ નમનૂશ (અંગે્રજીમશાં  
Annexure KH અથવશ ગજુરશતીમશાં પરરતર્ષ્ટ-ગ) મશાં મેળવેલ આતથિક રીતે નબળશ વગો મશટેનશ પ્રમશણપત્રનશ નાંબર 
અને તશરીખ ઓન લશઇન અરજી કરતી વખતે દર્શાવવશનશ રહરેે્ . આ પશત્રતશ પ્રમશણપત્ર સાંબાંતધત જાહરેશત મશટે 
ઓનલશઈન અરજી કરવશની છેલ્લી તશરીખ સધુીમશાં ઈસ્ય ુ કરશયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમશણપત્ર આ સમયગશળશ 
દરતમયશન ઇસ્ય ુથયેલ ુહરે્, તો જ મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ અન્યથશ તે મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ નરહ.  

(૮) સરકશરની પ્રવતામશન જોગવશઈ મજુબ અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો બબનઅનશમત વગાનશ ઉમેદવશરોની સશથે 
તનયત ધોરણો (અથશાત વયમયશાદશ, અનભુવની લશયકશત, બબનઅનશમત વગાનશ ઉમેદવશરો મશટે અપનશવેલ હોય તેનશ 
કરતશાં વધ ુ તવસ્તતૃ કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) મશાં છૂટછશટ લીધશ તસવશય પોતશની ગણુવત્તશનશ આધશરે પસાંદગી પશમે તો 
બબનઅનશમત જગ્યશની સશમે ગણતરીમશાં લેવશનશ થશય છે. 

(૯)  ઉમેદવશરે અરજીમશાં જાતત અંગે જે તવગત દર્શાવેલ હરે્ તેમશાં પશછળથી ફેરફશર કરવશની તવનાંતી મશન્ય 
રશખવશમશાં આવરે્ નહી. 

 નોંધ.૧. સશમશજીક ન્યશય અને અતધકશરીતશ તવભશગનશ ઠરશવ ક્રમશાંક: ઇડબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ,  
તશ.૨૬.૦૬.૨૦૨૦ની જોગવશઇ મજુબ આતથિક રીતે નબળશ વગો (EWS) મશટેનશ પશત્રતશ પ્રમશણપત્રો ઇસ્ય ુ થયશ 
તશરીખથી ત્રણ વષા સધુી મશન્ય ગણવશમશાં આવરે્. પરાંત ુતશ.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તશ.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુથયેલ 
EWS પ્રમશણપત્રની વધશરેલ અવતધનો લશભ લેવશ મશટે ઉમેદવશરે તેનશ કુટુાંબની આવકમશાં વધશરો થયો નથી અને 
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રશજ્ય સરકશરનશ અનશમતનશ હતે ુમશટે નક્કી થયેલ પશત્રતશનશ મશપદાંડ મજુબ લશયક ઠરે છે તેવી બશાંહધેરી ઉક્ત ઠરશવ 
સશથેનશ પરરતર્ષ્ટથી તનયત કયશા મજુબનશ નમનૂશમશાં આપવશની રહરેે્. આયોગ જ્યશરે EWS પ્રમશણપત્ર માંગશવે તે સમયે 
ઉમેદવશરે પ્રમશણપત્રની સશથે આ બશાંહધેરી રજૂ કરવશની રહરેે્.  
(https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf)  
આ જોગવશઇનશ દુરઉપયોગ બદલ અનશમતનો લશભ રદ થવશ પશત્ર છે અને ઉમેદવશર કશયદેસરની કશયાવશહીને પશત્ર 
બને છે. જેથી વધશરેલ અવતધનો લશભ લેતશ અગશઉ ઉમેદવશરોએ ઉક્ત ઠરશવની તમશમ જોગવશઇઓનો અભ્યશસ કરી 
લેવશ જણશવવશમશાં આવે છે.  

 નોંધ.૨.  સશમશજીક ન્યશય અને અતધકશરીતશ તવભશગનશ ઠરશવ ક્રમશાંક: સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ,  
તશ.૧૨.૦૬.૨૦૨૦ની જોગવશઇઓને આતધન તશ.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તશ.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ અને તશ.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી 
તશ.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ દરતમયશન ઇસ્ય ુ કરવશમશાં આવેલ ઉન્નત વગામશાં સમશવેર્ નરહ થવશ અંગેનશ પ્રમશણપત્ર (Non 
Creamy Layer Certificate) ને પણ મશન્ય ગણવશમશાં આવરે્ પરાંત ુઆ સમયગશળશનશ દરતમયશન ઇસ્ય ુથયેલ પ્રમશણપત્ર 
સશથે ઉમેદવશરે તેનશ “બબન ઉન્નત વગાનશ દરજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) મશાં કોઇ ફેરફશર થયેલ નથી તથશ 
તેઓ રશજ્ય સરકશરનશ અનશમતનશ હતે ુમશટે નક્કી થયેલ પશત્રતશનશ મશપદાંડ મજુબ લશયક ઠરે છે તે મજુબનુાં બશાંહધેરી 
પત્રક ઉક્ત ઠરશવ સશથેનશ પરરર્ીષ્ટથી તનયત થયેલશ નમનૂશમશાં આપવશનુાં રહરેે્. આયોગ જ્યશરે NCLC પ્રમશણપત્ર 
માંગશવે તે સમયે ઉમેદવશરે પ્રમશણપત્રની સશથે આ બશાંહધેરી રજૂ કરવશની રહરેે્.                                                       
(https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELF-DECLERATION_FORM.pdf)  
આ જોગવશઇનશ દુરઉપયોગ બદલ અનશમતનો લશભ રદ થવશ પશત્ર છે અને ઉમેદવશર કશયદેસરની કશયાવશહીને પશત્ર 
બને છે. જેથી વધશરેલ અવતધનો લશભ લેતશ અગશઉ ઉમેદવશરોએ ઉક્ત ઠરશવની તમશમ જોગવશઇઓનો અભ્યશસ કરી 
લેવશ જણશવવશમશાં આવે છે.  

  જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાન ુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોય તો તેઓની 
અરજી અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નરહ. 
 
 ૮    માજી સૈવનક 

 (૧) મશજી સૈતનક ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રકમશાં તવગતો આપવશની રહરેે્. 
 (૨) મશજી સૈતનક ઉમેદવશરે રડસ્ચશર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સશથે અચકૂ મોકલવશની  રહરેે્.  
 (૩)સશમશન્ય વહીવટ તવભશગનશ તશરીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ નશ ઠરશવ ક્રમશાંક: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગવશઇ મજુબ 

મશજી સૈતનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષશ ફી ભરવશમશાંથી મકુ્ક્ત આપવશમશાં આવેલ છે. 
 

 ૯    શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 

(ક) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રકમશાં સ્પષ્ટ  તવગતો આપવશની રહરેે્. 
(ખ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવશ ઉમેદવશરને જ ર્શરીરરક અર્ક્તતશનો લશભ મળવશપશત્ર રહરેે્.  
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 દર્શાવવુાં.  

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/NCLC_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
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(ગ) જાહરેશતમશાં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો મશટે અનશમત જગ્યશ દર્શાવેલ ન હોય ,પરાંત ુજગ્યશની ફરજોને 
અનરુૂપ જે પ્રકશરની ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોને પશત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેશત મશટે અરજી કરી ર્કરે્. 
આવશ પ્રસાંગે ઉંમરમશાં છૂટછશટ મળરે્. 
(ઘ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરે તેનશ  સમથાનમશાં સશમશન્ય વહીવટ તવભશગનશ તશ.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ નશ 
પરરપત્ર ક્રમશાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી તનયત થયેલ નમનૂશમશાં સરકશરી હોક્સ્પટલનશ   સતુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/તસતવલ 
સર્જન/મેરડકલ બોડા  દ્વશરશ આપવશમશાં આવેલ પ્રમશણપત્રની નકલ અરજી સશથે અચકૂ મોકલવશની રહરેે્. જો પ્રમશણપત્રની 
નકલ સશમેલ કરવશમશાં નહીં આવેલ હોય તો તે પશછળથી સ્વીકશરવશમશાં આવરે્ નહીં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ઉમેદવશર  
તરીકેનો લશભ મળવશપશત્ર થરે્ નહીં. 

 ૧૦  મરહલા ઉમેદવાર 

મરહલશઓની અનશમત જ્જગ્યશઓ મશટે જો યોગ્ય મરહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ધ નહીં થશય તો તે જગ્યશ જે તે કક્ષશનશ (category) 
પરુુષ ઉમેદવશરોને  ફશળવી ર્કશરે્.  

 ૧૧    વવધવા ઉમેદવાર 

(૧) ઉમેદવશર તવધવશ હોય તો અરજી પત્રકમશાં તે કોલમ સશમે “હશ” અવશ્ય લખવુાં  અન્યથશ “લશગ ુ પડતુાં નથી” એમ 
દર્શાવવુાં . 
(૨) તવધવશ ઉમેદવશરે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમશાં તે કોલમ સશમે “હશ” અચકૂ લખવુાં અન્યથશ  “લશગુ 
પડતુાં  નથી” એમ દર્શાવવુાં. 
(૩) તવધવશ ઉમેદવશરે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને તવધવશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ હોય તો અરજી 
સશથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડેતવટ રજૂ કરવશની રહરેે્. 
(૪) તવધવશ ઉમેદવશરને સરકશરની પ્રવતામશન જોગવશઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમશાં પશાંચ ટકશ ગણુ ઉમેરવશમશાં  
આવરે્. 
(૫) કોઇ મરહલશ ઉમેદવશર જાહરેશત મશટે અરજી કરે તે સમયે “તવધવશ” ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયશા બશદ અથવશ જાહરેશત 
પ્રતસધ્ધ થયશની છેલ્લી તશરીખ વીતી ગયશ બશદ અથવશ ભરતી પ્રરક્રયશનશ કોઇપણ તબકે્ક “તવધવશ” બને અને તે અંગે 
જરૂરી દસ્તશવેજી પરૂશવશઓ રજૂ 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 આવરે્.  
  

 જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વધુ 
વવકલ્પોમાાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગ ુપિતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 
 ૧૨     ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

(૧) ગજુરશત સરકશરનશ સરકશરી /અધા સરકશરી/ સરકશર હસ્તકનશ કોપોરેર્ન /કાંપનીઓમશાં સેવશ બજાવતશ અતધકશરીઓ 
/ કમાચશરીઓ આયોગની જાહરેશતનશ સાંદભામશાં બશરોબશર અરજી કરી ર્કરે્ અને તેની જાણ ઉમેદવશરે પોતશનશ 
તવભશગ/ખશતશ/કચેરીને અરજી કયશાની તશરીખથી રદન-૭ મશાં અચકૂ કરવશની રહરેે્. જો ઉમેદવશરનશ તનયોક્તશ તરફથી 
અરજી મોકલવશની છેલ્લી તશરીખ બશદ ૩૦ રદવસમશાં અરજી કરવશની પરવશનગી નહીં આપવશની જાણ કરવશમશાં આવરે્ 
તો તેઓની અરજી નશમાંજુર કરી ઉમેદવશરી રદ કરવશમશાં આવરે્. 
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(૨) કેન્દ્ર સરકશરની અથવશ અન્ય કોઇપણ રશજ્ય સરકશરની નોકરીમશાં હોય તેવશ ઉમેદવશરે આ અરજી સશથે તનમણકૂ       
અતધકશરીન ુાં  નશ વશાંધશ પ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશન ુાં રહરેે્. 
(૩) રૂબરૂ મલુશકશત સમયે ઉમેદવશરે સક્ષમ અતધકશરી દ્વશરશ આપવશમશાં આવેલ નશ વશાંધશ પ્રમશણપત્ર અસલમશાં રજૂ કરવશન ુાં 
રહરેે્. 

 
 
 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદવાર :-  

ગજુરશત જાહરે સેવશ આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવશ આયોગ અથવશ અન્ય સરકશરી /અધા સરકશરી /સરકશર હસ્તકની 
સાંસ્થશઓ દ્વશરશ ઉમેદવશર ક્યશરેય પણ ગેરલશયક ઠરશવેલ હોય તો તેની તવગત અરજીપત્રકમશાં આપવશની રહરેે્. જો 
ઉમેદવશરનો ગેરલશયકનો સમય ચશલ ુહરે્ તો આવશ ઉમેદવશરની અરજી રદ થવશને પશત્ર બનરે્.  
 

 ૧૪     ફરજજયાત વનવવૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 

અગશઉ ઉમેદવશરને સરકશરી સેવશ/ સરકશર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરેર્નમશાંથી ક્યશરેય પણ  ફરજજયશત તનવતૃત્ત, 
 રૂખસદ કે બરતરફ કરવશમશાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમશાં તેની તવગત આપવશની રહરેે્. 

 

 ૧૫  રજીસ્ટે્રશન :-  

તબીબી/દાંત તવજ્ઞશન/પશુ બચરકત્સશ/કશયદશની અથવશ અન્ય જ્જગ્યશ મશટેનશ રકસ્સશમશાં કે જેમશાં રજીસ્રેર્ન જરૂરી હોય ત્યશાં   
ઉમેદવશરે રજીસ્રેર્ન પ્રમશણપત્રની નકલ રજૂ કરવશની રહરેે્ અને અરજી સમયે રજીસ્રેર્ન જે તે સાંસ્થશ ખશતે  ચશલ ુ
છે તેવ ુપ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશન ુાં રહરેે્. 

   

 ૧૬       અગત્યની જોગવાઇઓ :-    

(૧) આ જગ્યશની તનમણકૂ મશટે પ્રથમ પ્રશથતમક કસોટી અને ત્યશરબશદ રૂબરૂ મલુશકશત યોજીને કરવશમશાં આવરે્ 
પ્રશથતમક કસોટીનશ ગણુ ક્રમશાંનસુશર જરૂરી અરજીઓની ચકશસણી કરી ઉમેદવશરોને  રૂબરૂ મલુશકશત મશટેની પશત્રતશ 
નક્કી કરશરે્. આ કસોટીન ુાં મશધ્યમ આયોગ તનયત કરે તે મજુબ ગજુરશતી અથવશ અંગે્રજી રહરેે્. પ્રશથતમક કસોટી 
સશમશન્યત: ગશાંધીનગર/અમદશવશદ ખશતે લેવશમશાં આવરે્ અને ઉમેદવશરોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેશન ુાં રહરેે્. પ્રશથતમક 
કસોટી અને રૂબરૂ મલુશકશતમશાં મેળવેલ ગણુનશ આધશરે આખરી પસાંદગી કરવશમશાં આવરે્.  
(૨) પ્રશથતમક કસોટીમશાં આયોગે તનયત કરેલ લઘતુ્તમ લશયકી ધોરણ મજુબનશ ગણુ મેળવવશ ફરજજયશત છે. એટલે કે 
જે કોઈ ઉમેદવશર પ્રશથતમક કસોટીમશાં આયોગે તનયત કરેલ લઘતુ્તમ લશયકી ધોરણ મજુબનશ ગણુ મેળવી ર્કરે્  નરહ 
તો    રૂબરૂ મલુશકશત મશટે પશત્રતશ નક્કી કરવશ, અરજી ચકશસણીને પશત્ર ઉમેદવશરોને યશદી મશટે તવચશરણશમશાં લેવશમશાં 
આવરે્ નહીં.    

 ૧૭       રૂબરૂ મલુાકાત:-  

(૧) રૂબરૂ મલુશકશત આયોગ ભવન ખશતે જ લેવશમશાં આવરે્. પ્રશથતમક કસોટીનશ પરરણશમનશ આધશરે રૂબરૂ મલુશકશત  
મશટે પશત્ર થતશ  ઉમેદવશરે રૂબરૂ મલુશકશત મશટે પોતશનશ ખચે અને ફરજીયશત પણે ઉપક્સ્થત થવશન ુાં રહરેે્. તેમજ જે 
ભરતી પ્રસાંગો અન્વયે ર્શરીરરક ક્ષમતશ કસોટી અને / અથવશ ર્શરીરરક મશપદાંડ ચકશસણીની જોગવશઇ છે, તેવશ 
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તમશમ તબકે્ક ઉમેદવશરે ફરજીયશત પણે ઉપક્સ્થત રહવેશન ુાં રહરેે્. જો ઉમેદવશર ભરતી પ્રરક્રયશનશ કોઈ પણ તબકે્ક 
ગેરહશજર રહરેે્ તો તેમની ઉમેદવશરી રદ કરવશમશાં આવરે્. 

(૨) અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જન જાતતનશ ઉમેદવશરો તથશ કોઇ આવકન ુસશધન નથી તેવશ  ઉમેદવશરો કે જેઓનશ 
મશતશ-તપતશની વશતષિક આવક આવકવેરશ ને પશત્ર ન હોય તેઓને તેમનશ રહઠેશણનશ સ્થળેથી રૂબરૂ મલુશકશત મશટે 
આવવશ તથશ જવશ મશટે ગજુરશત એસ.ટી. તનગમ દ્વશરશ તનયત થયેલ રટરકટનશ દર પ્રમશણે બસ ભશડુાં મળવશપશત્ર થરે્. 
આ મશટે ઉમેદવશરે રૂબરૂ મલુશકશતનશ રદવસે તનયત ફોમા ભરવશન ુ રહરેે્ અને તેની સશથે અસલ રટરકટ રજૂ કરવશની 
રહરેે્. 

(૩) રૂબરૂ મલુશકશતનશ રદવસે રૂબરૂ મલુશકશતનશ પત્રમશાં દર્શાવવશમશાં આવેલ અસલ પ્રમશણપત્રો રજૂ કરવશનશ રહરેે્. તથશ 
આ પ્રમશણપત્રોની સ્વયાંપ્રમશબણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બશરકોડ વશળશ અરજીપત્રકની નકલ પણ 
આયોગ ભવનમશાં જમશ કરશવવશની રહરેે્. જો ઉમેદવશર અસલ પ્રમશણપત્ર રજૂ કરરે્ નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુશકશત 
મશટે પશત્ર બનરે્ નહીં તેની ખશસ નોંધ લેવી. 

(૪) વગા-૩નશ રકસ્સશમશાં રૂબરૂ મલુશકશત યોજવશની થતી ન હોઈ, વગા-૩ની ભરતી પ્રરક્રયશમશાં રૂબરૂ મલુશકશતની જોગવશઈ 
લશગ ુપડરે્ નહીં.  

 

૧૮    નીચે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂગ નથી )   

 (૧) અરજીમશાં દર્શાવેલ તવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 
 (૨) અરજીમશાં ઉમેદવશરે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
 (૩) અરજી ફેક્સથી અથવશ ઈ-મેઇલ થી મોકલશવેલ હોય. 
 (૪) અરજીમશાં પશસપોટા સશઈઝનો ફોટોગ્રશફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
 (૫) અનશમત કક્ષશનશ તથશ ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રક સશથે સક્ષમ અતધકશરી દ્વશરશ  
        અપશયેલ પ્રમશણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
 (૬) મશજી સૈતનક ઉમેદવશરે રડસ્ચશર્જ બકુની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય 
 (૭) ઉમેદવશરે રૈ્ક્ષબણક લશયકશતનશ સાંદભામશાં મશકાર્ીટ/પદવી પ્રમશણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
 (૮) જન્મ તશરીખ મશટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમશણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 

 (૯) ઉમેદવશરે અરજીપત્રકમશાં અનભુવ દર્શાવેલ હોય (જેનશ આધશરે પશત્રતશ નક્કી કરવશની થતી હોય) પરાંત ુ તેનશ 
      સમથાનમશાં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય અથવશ તો રજૂ કરેલ પ્રમશણપત્રમશાં તેઓનો અનભુવનો સમયગશળો , 
      મળુ પગશર, કુલ પગશર અને અનભુવનો પ્રકશર દર્શાવેલ ન હોય,અનભુવનુાં પ્રમશણપત્ર સાંસ્થશનશ લેટરપેડ ઉપર                

          ન હોય તથશ સક્ષમ સત્તશતધકશરીની સહી તવનશન ુાં હોય. 
 (૧૦) તબીબી તર્ક્ષણ તવષયક જ્જગ્યશની જાહરેશતમશાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH મશન્ય    
                છે, તેવ ુયતુનવતસિટી અથવશ કોલેજનશ સક્ષમ અતધકશરીન ુાં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય. 
 
 
 
 ૧૯   વનમણકૂ :- 

(૧) ઉપરની જાહરેશત સાંબાંધમશાં તનમણકૂ મશટે પસાંદ  થયેલશ ઉમેદવશરની સરકશરશ્રીનશ સાંબાંતધત તવભશગને આયોગ 
દ્વશરશ ભલશમણ કરવશમશાં આવરે્. ઉમેદવશરોએ આખરી તનમણકૂપત્ર મેળવતશાં પહલેશાં કોમ્્યટુર અંગેની સીસીસી અથવશ 
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તેની સમકક્ષ રશજ્ય સરકશર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લશયકશત મેળવી લેવશની રહરેે્. આ પ્રકશરની લશયકશત નહીં 
ધરશવનશર ઉમેદવશર તનમણકૂને પશત્ર બનરે્ નહીં. 
(૨) તનમણકૂ અંગેની સઘળી કશયાવશહી સરકશરશ્રી  દ્વશરશ કરવશમશાં આવતી હોવશથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહશર    
આયોગ ધ્યશને લેરે્  નહીં. 
(૩) ઉમેદવશરે  તેની રૈ્ક્ષબણક લશયકશત / અનભુવ /ઉંમર વગેરેનશ સમથાનમશાં રજૂ કરેલ પ્રમશણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક   
અયોગ્ય મશલમુ પડરે્ તો તેની ઉમેદવશરી રદ થરે્ તેમજ ભલશમણ બશદની તનમણકૂ પણ રદ થવશને પશત્ર રહરેે્ 
અને આવશ ઉમેદવશર ભશરતીય ફોજદશરી ધશરશ હઠેળની કશયાવશહીને પશત્ર થરે્, જેથી ઉમેદવશરને સલશહ       
આપવશમશાં આવે છે કે, તેમણે રજૂ કરેલશ પ્રમશણપત્રો ખબુજ ચોકસશઈથી પણુા રીતે ખરશઈ કયશા બશદ જ આયોગમશાં                
રજૂ કરવશ. 

 ૨૦    ગેરવતગણ ૂાંક અંગે દોવષત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલાાં :- 

 ઉમેદવશરોને આથી ચેતવણી આપવશમશાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમશાં કોઇપણ પ્રકશરની ખોટી મશરહતી દર્શાવવી 
નહી,તેમજ આવશ્યક મશરહતી છૂપશવવી નહી,ઉપરશાંત તેઓએ રજૂ કરેલ અસલ દસ્તશવેજો કે તેની પ્રમશબણત 
 નકલમશાં કોઇપણ સાંજોગોમશાં સધુશરો અથવશ ફેરફશર અથવશ બીજા કોઇપણ ચેડશાં કરવશ નહીં અથવશ તેઓએ આવશ ચેડશાં 
કરેલ/બનશવટી દસ્તશવેજો રજૂ કરવશ નહી,જો એકજ બશબતનશ બે કે તેથી વધ ુદસ્તશવેજોમશાં અથવશ તેની પ્રમશબણત 
 નકલમશાં કોઇપણ પ્રકશરની અચોકસશઇ અથવશ તવસાંગતતશ જણશય તો તે તવસાંગતતશઓ બશબતની સ્પષ્ટતશ રજૂ કરવી.જો 
કોઇ ઉમેદવશર આયોગ દ્વશરશ દોતષત જાહરે થયેલ હોય અથવશ થશય તો , 

 (૧) તેઓની ઉમેદવશરી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતશ પ્રશ્ત કરવશ 
 (ર) નશમ બદલીને પરીક્ષશ આપવી, 
 (૩) કોઇ અન્ય વ્યક્ક્ત દ્વશરશ છળ કપટથી કશમ પણુા કરશવ્ય ુ હોય , 

   (૪) બનશવટી દસ્તશવેજ રજૂ કયશા હોય, દસ્તશવેજો ઓનલશઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning મશાં કોઈ ચેડશ કરેલ 
હોય,   

 (પ) અગત્યની બશબત છુપશવવશ અથવશ દોષમકુત અથવશ ખોટશ તનવેદનો કરેલ હોય, 
 (૬) તેઓની ઉમેદવશરી અંગે કોઇપણ અતનયતમત કે અનબુચત ઉપશયોનો સહશરો લીધો હોય , 
  (૭)કસોટી સમયે કોઇ અનબુચત સશધનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 
 (૮) ઉત્તરવહી મશાં અશ્લીલ ભશષશ કે અતર્ષ્ટ  બશબતો સરહતની અસાંગત બશબતો રજૂ કરેલ હોય, 
 (૯) પરીક્ષશ ખાંડમશાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવશરની જવશબવહીની નકલ કરવી ,  
       પસુ્તક, ગશઇડ, કશપલી તેવશ કોઇપણ છશપેલ કે હસ્તબલબખત સશરહત્યની મદદથી અથવશ વશતચીત દ્વશરશ કે કોઇ 
       સશાંકેતતક રીતે નકલ કરવશ કે અન્ય  ઉમેદવશરોને નકલ કરશવવશની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવશ 
       મશટે, 

(૧૦)આયોગ દ્વશરશ પરીક્ષશની કશમગીરી અંગે તનયકુત થયેલશ કમાચશરીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકશરની         
ર્શરીરરક ઇજા પહોંચશડવી અથવશ  
(૧૧) ઉપરોકત જોગવશઇઓમશાં ઉલ્લેખશયેલ દરેક અથવશ કોઇપણ કૃત્ય કરવશ કે કરશવવશ પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે 

સીધી અથવશ આડકતરી રીતે આયોગ પર દબશણ લશવનશર ઉમેદવશર નીચે દર્શાવેલ તર્ક્ષશ ઉપરશાંત આપોઆપ  
ફોજદશરી કશયાવશહીને પશત્ર બનરે્. 

  (ક) આયોગ દ્વશરશ તે પસાંદગીનશ ઉમેદવશર તરીકે ગેરલશયક ઠરશવી ર્કશરે્ , અને /અથવશ  
  (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષશ કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુશકશત મશટે કશયમી કે મકુરર મદુત મશટે  
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   (૧) આયોગ દ્વશરશ લેવશનશર કોઇપણ પરીક્ષશ કે પસાંદગી મશટે, અને  
   (ર) રશજય સરકશર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમશાંથી સરકશર દ્વશરશ ગેરલશયક ઠરશવી ર્કશરે્ અને  
  (ગ) જો સરકશરી સેવશમશાં અગશઉથી જ હોય તો તેનશ તવરૂધ્ધ સમબુચત તનયમો અનસુશર તર્સ્તભાંગનશ પગલશાં            
              
 (૧ર) ઉપરોકત તવગતોમશાં તનરદિષ્ટ કરેલ તર્ક્ષશ કરતશ પહલેશ આયોગ/ સરકશર દ્વશરશ ઉમેદવશરને /કમાચશરીને  
     (૧) આરોપનશમશમશાં તેમની સશમેનશ સ્પષ્ટ આરોપો અથવશ કેસનશ પ્રકશર બશબતે, 
    (ર) લેબખતમશાં તર્ક્ષશ અંગે બચશવનશમુાં-હકીકત રજૂ કરવશ અને  
     (૩) તર્ક્ષશ અંગે તનયત સમય મયશાદશમશાં રૂબરૂ રજૂઆત કરવશની તક આપવશમશાં આવરે્.  
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નોંધ : રેરિયોલોજીસ્ટ, ગુજરાત આરોગ્ય અને તબીબી સેવા, વગગ-૧ અને વપરિયારટ્રવશયન, ગુજરાત આરોગ્ય અને 
તબીબી સેવા, વગગ-૧ની જગ્યાના ભરતી વનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોિવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી, વય 
મયાગદામાાં છુટછાટ, અરજી કયા સાંજોગોમાાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની વવગતો, પરરવશષ્ટ’ક’ નો નમનૂો, સરકારી 
કમગચારીએ રજૂ કરવાના ના-વાાંધા પ્રમાણપત્રનો નમનૂો અને જાહેરાતની અન્ય વધ ુવવગતો આયોગની કચેરીના 
નોટીસ બોિગ અને આયોગની વેબસાઈટ https://gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશે. 
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