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                                                                                              આર-૨ શાખા  

 
આરો ય િવભાગના આ ષુ કચેર  હ તકની સરકાર  હોિમયોપેથી કોલેજ ખાતે લેકચરર (હોિમયોપેથી)–સ ર , સામા ય 
રા ય સેવા, વગ-૨ ( . :૨૫/૨૦૧૯-૨૦), અને લેકચરર (હોિમયોપેથી)–ઓ ક એ ડ ગાયનેકોલો , સામા ય રા ય 
સેવા, વગ-૨ ( . :૨૬/૨૦૧૯-૨૦) ની નીચે દશાવેલ જ યાઓ પર ઉમેદવારો પસદં કરવા માટ Online (https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in) અર ઓ તાર ખ:૨૪/૦૯/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક થી તાર ખ:૦૯/૧૦/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક ધુી 
મગંાવવામા ં આવે છે. આ હરાતની અ ય િવગતો આયોગના નોટ સ બોડ અથવા આયોગની વેબ સાઇટ 
https://gpsc.gujarat.gov.in/  ઉપર જોવા િવનતંી છે.  

 
 

1. તુ હરાતોની ાથિમક કસોટ , ાથિમક કસોટ ના પ રણામ અને બ  લુાકાતની સભંિવત તાર ખ/માસ ની 

િવગત નીચ ે જુબ છે.    

 

હરાત માકં જ યા ુ ંનામ 

ાથિમક 

કસોટ ની ૂચત 

તાર ખ 

ાથિમક 

કસોટ ના 

પ રણામનો 

સભંિવત માસ 

બ  

લુાકાતનો 

સભંિવત માસ 

૨૫/૨૦૧૯-૨૦ 

 
લેકચરર (હોિમયોપેથી)–સ ર ,  
સામા ય રા ય સેવા, વગ-૨ 

 
 

૦૨/૦૨/૨૦૨૦ 
 
એિ લ-૨૦૨૦ 
 

 
ૂન-૨૦૨૦ 

 

 ૨૬/૨૦૧૯-૨૦ 

લેકચરર (હોિમયોપેથી)–ઓ ક એ ડ 
ગાયનેકોલો ,  

સામા ય રા ય સેવા, વગ-૨ 
 

૦૫/૦૧/૨૦૨૦ 

 

માચ-૨૦૨૦ 
 

ૂન-૨૦૨૦ 
 

 

 

જુરાત હર સેવા આયોગ 

સેકટર-૧૦/એ, “છ-૩” સકલની ન ક, “છ” રોડ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
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હરાત 
માકં 

િવષય ુ ંનામ 
ુલ 

જ યા
ઓ 

ક ાવાર જ યાઓ 
ક ાવાર જ યાઓ પૈક  મ હલાઓ 

માટ અનામત જ યાઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

સામા ય 

આિથક 

ર તે 

નબળા 

વગ 

સા.શૈ.

પવગ 

અ .ુ 

િત 

અ .ુ     

જન

િત 

સામા ય 

આિથક 

ર તે 

નબળા 

વગ 

સા.શૈ.પ. 

વગ 

અ .ુ 

િત 

અ .ુ     

જન

િત 

     
૨૫/૨૦૧૯-
૨૦ 

લેકચરર 
(હોિમયોપેથી)–સ ર , 
સામા ય રા ય સેવા, 
વગ-૨ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

     
૨૬/૨૦૧૯-
૨૦ 

લેકચરર(હોિમયોપેથી)
–ઓ ક એ ડ 
ગાયનેકોલો , 
સામા ય રા ય સેવા, 
વગ-૨ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 
 
ન ધ :  
(૧) ઉપર દશાવેલ જ યાઓ પૈક  એક પણ જ યા શાર રક ર તે અશ ત ઉમેદવારો માટ અનામત નથી. 

લેકચરર (હોિમયોપેથી)–સ ર , સામા ય રા ય સેવા, વગ-૨ ( . .-   /૨૦૧૯-૨૦)મા ંLD (OL) = 
One leg affected, (right or left), LD (BL) = Both legs affected, LV = Low Vision, HH = Hard of Hearing, 
LC = Leprosy Cured, DF = Dwarfism, AC = Acid attack victims કારની શાર રક અશકતતા ધરાવતા 
ઉમેદવારો અર  કર  શકશે. આ િસવાયની અ ય કારની અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો સબંિંધત હરાત માટ 
અર  કરવાને પા  નથી. 

       લેકચરર(હોિમયોપેથી)–ઓ ક એ ડ ગાયનેકોલો , સામા ય રા ય સેવા, વગ-૨ ( . .-   /૨૦૧૯-
૨૦)મા ંLD (OL) = One leg affected, (right or left), LD (BL) = Both legs affected, LV = Low Vision, HH 

= Hard of Hearing, LC = Leprosy Cured, DF = Dwarfism, AC = Acid attack victims કારની શાર રક 
અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અર  કર  શકશે. આ િસવાયની અ ય કારની અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
સબંિંધત હરાત માટ અર  કરવાને પા  નથી. 
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(૨) અનામત ક ાના ઉમેદવારો બન અનામત જ યા માટ અર  કર  શકશે અને તેઓને બનઅનામત 
ઉમેદવારો  માટના ંધોરણો લા ુ ંપડશે. 
(3) મ હલાઓ માટની અનામત જ યા માટ જો મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ ન થાય (જો મ હલા માટ જ યા 
અનામત હોય તો) તો તે જ યા તે ક ાના ુ ુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 
(૪) બન અનામત કટગર ની જ યાઓ અને તે પૈક  મ હલા ઉમેદવારો માટની અનામત જ યાઓ તથા આિથક 
ર તે નબળા વગ , સા.શૈ.પ.વગ., અ ુ ુચત િત અને અ .ુ જન િતની ુલ અનામત જ યાઓ અને તે પૈક  મ હલા 
ઉમેદવારો માટની અનામત જ યાઓ પર પસદંગી  તે કટગર ના ઉમેદવારો તથા તે પૈક  મ હલા ઉમેદવારોએ 
પસદંગીની યા દરિમયાન ા ત કરલ ણુ અને આયોગે સબંિંધત સેવાની કાય મતા ળવી રાખવા િનયત 
કરલ લાયક  ધોરણ યાને લઇ કરવામા ંઆવશે.  
(૫) ઉમેદવારોએ હરાત માકં અને જ યા ુ ંનામ પ ટ ર તે વાચંીને ઓનલાઇન અર  કરવી, ઓનલાઇન 
અર  કરતી વખતે તમામ િવગતો અર પ કમા ંભયા બાદ, તે િવગતોની ખાતર  કર ને યાર પછ  જ અર  ક ફમ 
કરવાની રહશે. 
(૬) ક ફમ થયેલ અર પ કની િવગતો ક તેમા ં ઉમેદવાર આપેલ મા હતીમા ં િત ક કૂ બાબતે ધુારો  
કરવાની ર ુઆત / િવનતંી ા  રાખવામા ંઆવશે નહ . 
(૭) એક કરતા વધાર સં યામા ંઅર  કયાના  ક સામા ંછે લે ક ફમ થયેલ અર પ ક જ મા ય રાખવામા ં
આવશે. બન અનામત વગના ઉમેદવારો માટ છે લે ક ફમ થયેલ ફ  સાથે ુ ંઅર પ ક મા ય રાખવામા ંઆવશે.  
(૮) ઉમેદવારોએ બ  લુાકાતને પા  થયાના ક સામા ંર ુ કરવાના થતા ં માણપ ો ( સામા ય ચૂનાઓમા ં
આપેલ મમા ં) તૈયાર રાખવાના રહશે.  
(૯) ઓનલાઈન હરાત માટના ભરલા અર પ ક  બડાણ સ હત આયોગની કચેર મા ંહાલ રૂતા મોકલવા 
નહ , આયોગ ારા યાર મગંાવવામા ંઆવે યાર જ મોકલી આપવા.  
(૧૦)   આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમેદવારોએ રા ય સરકારના સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના 
તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ ના ઠરાવ માકં : ઇ.ડબ .ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલ ન નૂા ( ે મા ંAnnexure 

KH અથવા જુરાતીમા ંપ રિશ ટ-ગ) મા ંમેળવેલ પા તા માણપ  (અથાત તેઓ EWS Category હઠળ આવે છે તે 

મતલબ  ુ માણપ )ના નબંર અને તાર ખ ઓન લાઈન અર  કરતી વખતે દશાવવાના રહશે. 

 
(2) શૈ ણક લાયકાત અને અ ભુવ : ( હરાત માકં:-૨૫/૨૦૧૯-૨૦ થી ૨૬/૨૦૧૯-૨૦) 

         POSSESS;  

A post–graduate degree in Homoeopathy included in the second schedule of the 

Homeopathy Central Council Act,1973 or a post–graduate medical degree  in 

concerned subject recognized by the Medical Council of India as shown in the 
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Annexure –A below 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 a University under 

section 3 of the University Grants Commission Act, 1956. 

 Provided that preference shall be given to those candidates who holds 

experience of working as R.M.O. or House Physician either in the Homeopathic 

Hospital attached to a Homeopathic Medical College recognised by the Central 

Council or the Government or Medical College recognised by the Medical 

Council of India or the Government.  

Annexure -A 

 
 

(3) ‘ જુરાત ુ ક  સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭’મા ંદશાવેલ કો ટુર એ લીકશન ુ ં
પાયા ુ ં ાન ધરાવતા હોવા જોઈશે. 

Sr No Subject Qualification 

(1) (2) (3) 

1 
 

Surgery 

 
M.D. (Homoeopathy) 

Or 
M.S. (Surgery) 

Or 
M.S. (General Surgery) 

2 Gynaecology and Obstetrics 

 
M.D. (Homoeopathy) 

Or 
M.D. (Obstetrics and Gynaecology) 

Or 
M.S.( Obstetrics and Gynaecology) 
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      (4)  જુરાતી અથવા હ દ  અથવા તે બનેં ુ ં રૂ  ુ ાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(5)  પગાર: . ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ (સાતમા પગારપચંના પે મે ુ ંલવેલ - ૯)  
(6)  મર: ૪૦ વષથી વ  ુ મર હોવી જોઇશે નહ . મર અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામા ં

આવશે. (ઓન લાઈન અર )  
(7)  મરમા ં ટછાટ: 

 
૧ બન અનામત/અનામત વગના મ હલા ઉમેદવાર પાચં વષ (વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષ ધુી )  

૨ શા રર ક િવ લાગંતા ધરાવતા ઉમેદવારો દસ વષ (વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષ ધુી ) 

૩ મા  સૈિનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સ હત 
(અનામત જ યા દશાવેલ હોય તો) 

લ કરમા ં બ વેલ સેવા ઉપરાતં બી  ણ વષ 
(વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષ ધુી ટછાટ મળશે) 

૪  જુરાત સરકારના કમચાર ઓ: જુરાત લુક  સેવા અને 
વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ની 
જોગવાએ જુબ જુરાત સરકારની નોકર મા ં કાયમી 
ધોરણે અથવા હગંામી ધોરણે સળંગ છ માસથી કામગીર  
બ વતા હોય અને તેઓની થમ િનમ કૂ હરાતમાનંી 
જ યામા ંદશાવેલ વય મયાદાની દર થયેલ હોય તેવા 
કમચાર ઓ    

(૧) હરાતમા ંલાયકાત તર ક અ ભુવ માગંેલ હોય 
તો ઉપલી વયમયાદા લા  ુપડશે ન હ . 
(૨) હરાતમા ંઅ ભુવને લાયકાત તર ક માગંેલ ન 
હોય પરં  ુ ઇજનેર , તબીબી, ખેતી િવષયક, પ  ુ
ચ ક સાની પદવી ક ડ લોમા ની જ યા પર િનમ કૂ 
પામેલ કમચાર ને હરાતમાનંી આવી લાયકાત 
વાળ  જ યા (Any Such Post) માટ ઉપલી વય મયાદા 
લા  ુપડશે નહ .  
(૩) હરાતમા ં દશાવેલ જ યા માટ અ ભુવ એક 
લાયકાત તર ક માગંલે ન  હોય યાર  સવંગમાથંી 
બઢતી મળવાપા  હોય તેમા ં ફરજ બ વતા 
કમચાર ને,  તેઓએ બ વેલ સેવાના સમય અથવા 
તો વ મુા ંવ  ુપાચં વષની ટછાટ તે બે પૈક   
ઓ  ંહોય તે મળશે. 

 

ન ધ: 
 (૧) બ  લુાકાતમા ંઆયોગની ચુનાઓ /ધોરણો જુબ હરાતમા ંદશાવેલ કટગર  વાઈઝ જ યાની સં યાને 
યાને લઈ નીચે જુબ અ સુરવા ુ ંરહશે.  
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ુલ જ યાઓ                       ુલ જ યાઓ પૈક  બ  લુાકાત માટ બોલાવવામા ંઆવનાર  

                                                    ઉમેદવારોની સં યા                                                                

      ૦૧                        ૦૬ 

૦૨                         ૦૮ 

૦૩                                     ૧૦ 

૦૪ ક તેથી વ  ુ                                    ુલ જ યાઓથી ૦૩ ગણા 

(૨) The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself registered 
with Gujarat Homoeopathy Council under the Gujarat Homoeopathy Act, 1963 at the 
time of joining duty, if he/she is not so registered. 

(૩) જો ઉમેદવાર િવદશની િુનવસ ટ ની પદવી/અ ભુવ મેળવેલ હશે તો તેની ભારતમા ંમા યતા/સમક તા 

ગણવા ગે જ ર  આધાર/ રૂાવા ર ૂ કરવાના રહશે. 

(૪) જો િુનવસ ટ એ માકશીટમા ંટકાવાર  દશાવેલ ન હોય તો ઉમેદવાર ટકાવાર  ગણવા માટની ફો લુા/ આધાર 

અર  સાથે ર ૂ કરવાના રહશે.  

(૫)  આ હરાત અ  વયે ઉમેદવાર ભરતી યાના દરક તબ ે ઉમેદવાર હાજર રહ ુ ંપડશે, અ યથા તેઓની 

ઉમેદવાર  રદ કરવામા ંઆવશે.                                                                                                                               

(૬) અર  ફ : સામા ય કટગર ના ઉમેદવાર ભરવાની ફ  .૧૦૦/- + પૉ ટલ સિવસ ચા . ળૂ જુરાતના 

અનામત ક ાના,EWS કટગર ના,મા  સૈિનક તથા શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફ  ભરવાની નથી. 

જુરાત રાજય િસવાયના અનામત વગના ઉમેદવારોએ િનયત ફ  ભરવાની રહશે.  

 
 
      (એચ. ક. ઠાકર) 

                                                                       સં કુત સ ચવ                                                                                   
 જુરાત હર સેવા આયોગ 
 
 

ન ધ: ઓનલાઇન અર  કરવાની ર ત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉપર જોઈ શકાશે. 
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 
GANDHINAGAR.  

R-2 Branch 

Online applications are invited for the Post of Lecturer in the Government Homoeopathy 

Colleges in the subject Homoeopathic Surgery, General State Service, Class-II (Advt. No.    

25/2019-20); Homoeopathic Obstetrics and Gynaecology, General State Service, Class-

II (Advt.No:26/2019-20) under the Director, AYUSH (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, 

Unani, Siddha and Homoeopathy) of Health and Family welfare department, Gujarat 

State, between date-24/09/2019 13:00 to date-09/10/2019 13:00.  

           Candidates are instructed to visit Notice Board or the Website of Commission 

https://gpsc.gujarat.gov.in or https://gpsc-ojas.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: 

 

 

Advt. No. 

Name of the Post 

Tentative 

Date of 

Preliminar

y Test 

Tentative Month 

of declaration of 

Result of 

Preliminary Test   

Tentative 

Month of 

Interview 

 25/2019-20 
Lecturer (Homoeopathy) - Surgery,   

General State Service, Class-II 02/02/2020 April-2020 June-2020 

 26/2019-20 

Lecturer (Homoeopathy) - 

Obstetrics and Gynaecology,  

General State Service, Class-II 
05/01/2020 March-2020 June-2020 
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Advt. No. Name of the 
Post 

   Total 
 Vacancy Category wise vacancy Out of total Post reserved for  

Women 

1 2 3 4 5 
General EWS S.E.B.C S.C S.T General EWS S.E.B.C S.C S.T 

25/2019-20 Lecturer 
(Homoeopathy) 

–Surgery,  
Class-II 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

26/2019-20 Lecturer 
(Homoeopathy) -

Obstetrics and 
Gynaecology, 

Class-II 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Note :- 

1) Out of above mentioned posts, not a single post is reserved for Physically Disabled Candidates. 

          Lecturer in Homoeopathic Surgery, Class-II (Advt. No :-  /2019-20) Candidate having 

disability of LD (OL) = One leg affected, (right or left), LD (BL) = Both legs affected, LV = 

Low Vision, HH = Hard of Hearing, LC = Leprosy Cured, DF = Dwarfism, AC = Acid attack 

victims can apply. 

          Lecturer in Homoeopathic Obstetrics and Gynaecology, Class-II (Advt. No:-  / 2019-20) 

Candidate having disability of LD (OL) = One leg affected, (right or left), LD (BL) = Both legs 

affected, LV = Low Vision, HH = Hard of Hearing, LC = Leprosy Cured, DF = Dwarfism, AC 

= Acid attack victims can apply. 

The candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are not 

eligible to apply. 

2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 

Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.  

3) In case of non-availability of woman candidate in the respective category (If woman reserved 

posts are available), the reserved post will be allotted to male candidates belonging to the 

same category.  
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4) Selection to the posts of unreserved category and posts reserved for Economically Weaker 

Section, SEBC category, SC category, ST category including the post reserved for woman 

candidates of respective category shall be made on the basis of marks obtained in selection 

process by the candidates of respective categories and on the basis of qualifying standard 

prescribed by the commission keeping in view to maintain efficiency of respective 

cadre/service. 

5) Candidates shall carefully read Advertisement No. and name of post before applying online. 

Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled in the 

application form.  

6) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online 

application or information filled in by the candidate shall not be accepted. 

7) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest confirmed 

application will be considered by the Commission. For candidates belonging to unreserved 

category the last confirmed application with fees will be considered by the commission. 

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

the order mentioned in general instructions).  

9) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the commission as 

of now. The physical copy of the application may be sent as and when asked by the 

commission. 

10) Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS category shall be in the format 

as prescribed by Social Justice and Empowerment Department, Government of Gujarat's 

Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019. (Annexure- “Kh”   in English   or 

Annexure- “G” in  Gujarati). The candidates shall mention the number and date of EWS 

certificate while applying online. 

 

(2)  Educational Qualification and Experience: (Advt. No: 25/2019-20 and 26/2019-20) 
 
         POSSESS;  
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A post–graduate degree in Homoeopathy included in the second schedule of the 

Homeopathy Central Council Act,1973 or a post–graduate medical degree  in 

concerned subject recognized by the Medical Council of India as shown in the 

Annexure–A below 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 a University under 

section 3 of the University Grants Commission Act, 1956. 

 Provided that preference shall be given to those candidates who holds 

experience of working as R.M.O. or House Physician either in the Homeopathic 

Hospital attached to a Homeopathic Medical College recognised by the Central 

Council or the Government or Medical College recognised by the Medical 

Council of India or the Government.  

Annexure –A 

 

Sr No Subject Qualification 

(1) (2) (3) 

1 
 

Surgery 

M.D. (Homoeopathy) 
Or 

M.S. (Surgery) 
Or 

M.S. (General Surgery) 

2 Gynaecology and Obstetrics 

 
M.D. (Homoeopathy) 

Or 
M.D. (Obstetrics and Gynaecology) 

Or 
M.S.( Obstetrics and Gynaecology) 
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(3) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil 
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and  

(4) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both 

(5) Pay Scale: -Rs. 53100-167800/- (Pay Metrix Level-9 in 7th Pay Commission) 

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

(7)      Age Relaxation: as below 

 
1 Women Candidate belonging to unreserved 

/reserved category  
5 years (Maximum up to 45 Years) 

2 Physically Disabled  10 Years (Maximum up to 45 Years) 

3 Ex. Serviceman Including E.C.O. / S.S.C.O. Length of Military Service plus 
three years,  
(Maximum up to 45 years.) 

4 As per Gujarat Civil Services 
Classification and Recruitment (General) 
Rules 1967 and amendment from time to 
time, A candidate who is already in Gujarat 
Govt. service, either as a permanent or a 
temporary officiating continuously for six 
months and had not crossed    age  limit 
prescribed for the Advertised post at 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 prescribe 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. 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 equal number of years for which 
service has been put in by him, 
which is less. 
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Note :  

(1) As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of each category 
are being called for interview as per following norms: 

      No. of Posts  No.of Candidates to be called for an interview 

 01         06 

 02         08 

03          10 
04 & more        03 times of No. of posts 

 

(2) The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself registered 
with Gujarat Homoeopathy Council under the Gujarat Homoeopathy Act, 1963 at the 
time of joining duty, if he/she is not so registered. 

(3) The candidates having qualification from foreign University should produce necessary 
documents / proof regarding the recognition/equivalency of their degree.     

(4) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where   
percentage of marks is not given by the University.       

(5) Candidate shall remain present at every stage of this recruitment Process, otherwise 
his/ her Candidature shall be rejected by the commission.  

(6) Application Fees: - Candidates of General category have to pay Rs. 100/- + applicable 
postal charges, while Candidates belonging to reserved categories and Economically 
Weaker Section of Unreserved category of Gujarat state and Ex. Serviceman and P.H. 
Candidates have not to pay Application fees. While candidates of reserved category of 
other states have to pay prescribed application fee.  

 

 

                 ( H. K. THAKAR) 

               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  નાગ રક વ:-  

 ઉમેદવાર, 
 (ક) ભારતનો નાગ રક અથવા 
 (ખ) નપેાળનો જન અથવા 
 (ગ) તૂાનનો જન અથવા 

 (ઘ) િતબેટનો િનવાિસત  ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી આુર ,૧૯૬૨ પહલા ંભારતમા ં
આવલેા             હોવા જોઇએ,અથવા  

 (ચ) ળૂ ભારતીય ય ત ક  ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા ક તાન, વૂ પા ક તાન        
(બાં લાદશ), બમા ( યાનમાર), ીલકંા, ક યા, ગુા ડા વા વૂ આ કાના દશો, સં ુ ત સ ાક ટાઝંાનીયા, 
ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા િવયટેનામથી થળાતંર કર ન ે આવલે હોવા જોઇએ પરં  ુ પેટા માકં 
(ખ),(ગ), (ઘ), અન ે(ચ) મા ંઆવતા ઉમેદવારોના ક સામા ંસરકાર પા તા માણપ  આપલે હો ુ ંજોઇએ. 

 
ન ધ:-  ઉમેદવારના ક સામા ંપા તા માણપ  જ ર  હોય તેવા ઉમેદવાર ુ ંઅર પ ક આયોગ િવચારણામા ં

લેશે. અને જો િનમ કૂ માટ તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો રા ય સરકાર તેમના ક સામા ંપા તા માણપ  

આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમ કૂ આપશે. 

 
 ૨  અર પ ક:- 

(૧) જો એક કરતા ંવ  ુ હરાત માટ અર  કરવાની હોય તો દરક હરાત માટ અલગ અલગ અર  કરવાની રહશે 
       અને યેક અર  સાથે ફ  ભરવાની રહશે. 

(૨) બન અનામત વગના ઉમદેવારોએ , જો તઓે પો ટ ઑ ફસમા ંફ  ભર તો . ૧૦૦ + પો ટલ ચાજ સ તથા    
ઓન લાઇન ફ  ભર તો . ૧૦૦ + સિવસ ચાજ સ ફ  ભરવાની રહશે. અનામત વગના ઉમદેવારો ( આિથક ર તે 
નબળા વગ , સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ, અ ુ ૂચત િત અને અ ુ ૂચત જન િત) તથા શાર રક 
ર તે અશ ત ઉમદેવારો અને મા  સિૈનકોને ફ  ભરવામાથંી ુ ત આપવામા આવલે છે. થી    તમેણ ેકોઇ ફ  
ભરવાની રહતી નથી.     

(૨) અનામત ક ાના ઉમેદવારો જો બનઅનામત જ યા માટ અર  કર તો અર  ફ  ભરવાની રહશે નહ . 
(૩) અનામત ક ાના ઉમેદવારો માટ હરાતમા ં અનામત જ યાઓ દશાવેલ ન હોય યા ં આવા ઉમદેવારો 

બનઅનામત જ યા માટ અર  કર  શકશે અને તેમને પસદંગી માટ બનઅનામતના ધોરણો લા  ુપડશે. 
(૪) હરાતમા ંમ હલા ઉમેદવારો માટ જ યાઓ અનામત ન હોય તો પણ  તે કટગર મા ંમ હલા ઉમેદવારો અર    

કર  શક છે. 
(૫) હરાતમા ં  ત ેકટગર મા ં ુલ જ યાઓ પૈક  મ હલા ઉમેદવારો માટ અ કુ જ યાઓ અનામત  હોય યાર 

મ હલા ઉમેદવારોની અનામત જ યાઓ િસવાયની બાક  રહતી જ યાઓ ફ ત ુ ુષ ઉમેદવારો માટ અનામત છે 
તેમ ગણવા ુ ંનથી, આ જ યાઓ પર ુ ુષ તમેજ મ હલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટ િવચારણા થઇ શક છે, 

હરાતની સામા ય જોગવાઈઓ 
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ુ ુષ તમેજ મ હલા ઉમેદવારો અર  કર  શક છે. (દા.ત. ુલ ૧૦ જ યાઓ પૈક  ૦૩ જ યા મ હલા ઉમેદવાર 
માટ અનામત છે પરં  ુબાક  રહતી ૦૭ જ યા સામે મ હલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી શક છે.) 

(૬) હરાતમા ંમા  મ હલા ઉમદેવારો માટ જ યાઓ અનામત હોય તો પણ  તે કટગર મા ં ુ ુષ ઉમદેવાર અર  
કર   શક છે કમ ક મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ ધ ન થાય તો આ જ યાઓ પર પસદંગી માટ ુ ુષ ઉમેદવારોની 
િવચારણા થઇ શક છે. પરં  ુ  જ યાઓ મ હલા ઉમદેવારો માટ જ અનામત હોય અને તે જ યા ઉપર મ હલા 
ઉમેદવારો રુ રુા પસદંગી પામે/ ટલી સં યામા ંપસદંગી પામે તો તમેને જ થમ િવચારણામા ંલવેાના થશ ે
અને કોઇ મ હલા ઉમદેવાર પસદં ન થાય ક ઓછા મ હલા ઉમેદવાર પસદં થાય તો તેટલા માણમા ં ુ ુષ 
ઉમેદવારોને યાનમા ં લવેામા ંઆવશે..(દા.ત. ુલ ૧૦ જ યા મ હલા ઉમેદવાર માટ અનામત છે અને ૦૮ મ હલા 
ઉમેદવાર પસદં થાય છે તો  ૦૨ ુ ુષ ઉમેદવારો પસદંગી પામી  શક છે.) 

(૭) ાથિમક કસોટ ના પ રણામના આધાર  ઉમદેવારો અર  ચકાસણીને પા  થતા હોય, તેમણે આયોગ જણાવ ે
યાર જ ર  ામાણપ ો/ દ તાવજેો કન (Scan) કર ને આયોગની વબેસાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 
પર ઓન લાઇન અપલોડ કરવાના રહશે.  

 

 ૩    જ મ તાર ખ:- 

(૧)  આયોગ જ મ તાર ખ ના રુાવા માટ એસ. એસ. સી. ઇ. બોડ ારા અપાયલે એસ.એસ.સી.ઇ. માણપ  જ 
મા ય રાખે છે. પરં  ુઆ માણપ મા ંદશાવેલ જ મતાર ખ ખોટ  હોવા ુ ંઉમેદવાર માને તો સ મ અિધકાર એ 
આપલે વય અને અિધવાસના માણપ ની મા ણત નકલ મોકલવાની રહશે. આ માણપ મા ં અિધ ૃત 
અિધકાર એ પ ટપણે જણાવલે હો ુ ંજોઇએ ક તઓેએ એસ. એસ. સી. ક તેની પર ા ુ ં ળૂ માણપ  તપાસલે 
છે અને પોતાની સમ  ર ૂ કરવામા ંઆવલે રુાવાઓને આધાર ઉમેદવારની સાચી જ મતાર ખ ............... છે. 
 એસ.એસ.સી. ક તેની સમક  પર ાના માણપ મા ંદશાવેલ જ મતાર ખ કરતા ં ુદ  છે તથા માનવાન ે
રુ ુ ંકારણ છે. ઉમદેવાર ર ુ  કરલ વય અને અિધવાસ ુ ં માણપ  તનેી િવ ાસિનયતા (credibility) ના આધાર 
વીકાર ક અ વીકારનો િનણય આયોગ ારા લવેામા ંઆવશે. 

(૨) ઉમેદવાર અર  પ કમા ંદશાવલે જ મ તાર ખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફરફાર થઈ શકશે નહ . 

 ૪    વયમયાદા :- 

(૧) મર હરાતમા ંદશાવલે અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે. 
(૨) હરાતમા ંદશાવલે  ઉપલી વયમયાદામા ંનીચે જુબની ટછાટ મળવાપા  છે. 

૧ ળુ જુરાતના  અ ુ ુચત િત, અ ુ ુચત 
જન િત,   સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત 
વગના અને  આિથક ર તે નબળા વગના ઉમદેવારો 

પાચં વષ (વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષની મયાદામા)ં 
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 ૫      શૈ ણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર હરાતમા ંદશાવલે શૈ ણક લાયકાત અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ધરાવતા હોવા 
જોઇએ. 

(૨) ઉમેદવાર શૈ ણક લાયકાત મા ય િુનવિસટ /સં થામાથી મળેવેલ હોવી જોઇએ. 

૨ ળુ જુરાતના  અ ુ ુચત િત, અ ુ ુચત 
જન િત,   સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત 
વગ અને  આિથક ર તે નબળા વગના મ હલા 
ઉમેદવારો 

દસ વષ (આ ટછાટમા ં મ હલા માટની 
ટછાટ ક  પાચં વષની છે, તેનો સમાવશે 

થઇ ય છે, વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષની મયાદામા ં
ટછાટ મળશે.) 

૩ બન અનામત (સામા ય) મ હલા ઉમદેવારો પાચં વષ (વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષની મયાદામા)ં 

૪ મા  સિૈનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સ હત 
ઉમેદવારો 

સરં ણ સવેામા ંબ વેલ સવેા ઉપરાતં બી  
ણ વષ  

૫ શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો  દસ વષ (વ મુા ંવ  ુ૪૫ વષની મયાદામા)ં  

૬ જુરાત સરકારના કમચાર ઓ: જુરાત ુ ક  
સેવા અને વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) 
િનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ જુબ જુરાત 
સરકારની નોકર મા ંકાયમી ધોરણે અથવા હગંામી 
ધોરણે સળંગ છ માસથી કામગીર  બ વતા હોય 
અને તેઓની થમ િનમ કૂ હરાતમાનંી જ યામા ં
દશાવલે વય મયાદાની દર થયેલ હોય તવેા 
કમચાર ઓ   

(૧) હરાતમા ં લાયકાત તર ક અ ભુવ 
માગંલે હોય તો ઉપલી વયમયાદા લા  ુપડશ ે
ન હ . 
(૨) હરાતમા ં અ ભુવને લાયકાત તર ક 
માગંલે ન હોય પરં  ુઇજનરે , તબીબી, ખેતી 
િવષયક, પ  ુ ચ ક સાની પદવી ક ડ લોમા 
ની જ યા પર િનમ કૂ પામલે કમચાર ન ે

હરાતમાનંી આવી લાયકાત વાળ  જ યા 
(Any Such Post) માટ ઉપલી વય મયાદા 
લા  ુપડશે નહ .  
(૩) હરાતમા ંદશાવલે જ યા માટ અ ભુવ 
એક લાયકાત તર ક માગંેલ ન  હોય યાર  
સવંગમાથંી બઢતી મળવાપા  હોય તેમા ં
ફરજ બ વતા કમચાર ને,  તેઓએ બ વલે 
સેવાના સમય અથવા તો વ મુા ંવ  ુપાચં 
વષની ટછાટ તે બે પૈક   ઓ  ંહોય ત ે
મળશ.ે 
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(૩) ઉમેદવાર અર  સાથે મા ય િુનવિસટ /સં થાના ણુ પ ક (બધા જ વષ /સમેે ટર)અને પદવી માણપ ોની 
વય ં મા ણત નકલ ર ુ કરવાની રહશે. કોલજેના આચાય ારા અપાયલે માણપ  મા ય ગણવામા ંઆવશ ે

નહ . 
(૪) શૈ ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે મા ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હ  દાવો વીકારવામા ંઆવશે નહ . 
(૫) જો જ યાના ભરતી િનયમોમા ંદશાવેલ શૈ ણક લાયકાતની સમક  લાયકાત મા ય ગણાશે તવેી જોગવાઇ હોય  

તો, હરાતમા ંદશાવેલ લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તવેો તમેનો હ  દાવો હોય તો આવા  
ઉમેદવાર સમક તા થાિપત કરતા આદશો/અિધ ૃતતાની િવગતો આપવાની રહશે. 

 
 

 ૬  અ ભુવ:- 

(૧) માગંેલ અ ભુવ, અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવશે.  
(૨) (અ) હરાતમા ંઅ યથા જોગવાઇ કરવામા ંન આવી હોય તો જ ર  લાયકાતો મળેવવામા ંઆવે તે તાર ખથી,    
(બ) અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના સદંભમા ંઅ ભુવ ગણવામા ંઆવશે. 
(૩) ઉમદેવાર અર મા ં  અ ભુવ દશાવલે હોય તેના સમથનમા ંઅ ભુવનો સમયગાળો ( દવસ, માસ, વષ),     

ળૂ પગાર અને ુલ પગારની િવગતો તથા બ વેલ ફરજોનો કાર/મેળવેલ અ ભુવની િવગતો સાથે ુ ં
વયં પ ટ માણપ  ર ુ  કરવા ુ ંરહશે. આ ુ ં માણપ  સં થાના લેટરપેડ પર સ મ સ ાિધકાર ની સહ  અન ે

તાર ખ સાથે ુ ંર ુ  કરવા ુ ંરહશે. ઉમદેવાર આપલે self-Declaration અને affidavit પર ર ૂ કરલ માણપ  
મા ય ગણવામા ંઆવશે ન હ.  

(૪) ઉમેદવાર ર ુ  કરલ અ ભુવના માણપ ોમા ંપાછળથી કોઇ ફરફાર કરવાની િવનતંી મા ય રાખવામા ંઆવશ ે
નહ .જો ઉમેદવારો ારા સં ણૂ િવગતો સાથનેા અ ભુવ ુ ં માણપ  ર ૂ કરવામા ંઆવશે ન હ, તો  ઉપલ ધ 
માણપ  / િવગતોના  આધાર આયોગ િનણય કરશે.  ઉમેદવારોને બધંનકતા રહશે.  

(૫) શકાલીન, રો જદા વતેનદાર, એ ે ટ સશીપ, તાલીમી, માનદવતેન, આમિં ત ફક ટ , ઇ  ચા  ( ળૂ હો ા 
િસવાયની વધારાની કામગીર ), Against post તર ક ઉમેદવાર મેળવલે અ ભુવ મા ય અ ભુવ તર ક ગણતર મા ં
લેવામા ં આવશે નહ . ઉપરાતં અ યાસકાળ દરિમયાન મળેવલે અ ભુવ (ઉ.દા. Ph.D. દરિમયાન મળેવલે 
સશંોધનનો અ ભુવ, Ph.D. માટના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તર ક કરલી કામગીર ) 
મા ય રાખવામા ંઆવશે નહ .  

 

 ૭  અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ અને આિથક ર તે નબળા  વગ :- 

(૧) ળૂ જુરાતના અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ અને આિથક 
ર તે નબળા વગ ના ઉમદેવારોને જ અનામત વગના ઉમદેવાર તર ક લાભ મળશે. 

(૨) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ અને આિથક ર તે નબળા વગ  
પૈક  ઉમેદવાર  વગના હોય તનેી િવગતો અર પ કમા ંઅ કૂ આપવી. 

(૩) ઉમદેવાર અર પ કના સબંિંધત કોલમમા ં  તે અનામત ક ા દશાવલે નહ  હોય તો પાછળથી અનામત વગના 
ઉમેદવાર તર ક લાભ મળેવવાનો હ  દાવો મા ય રાખવામા ંઆવશે નહ . 

(૪) અનામત વગનો લાભ મેળવવા ઇ છતા ઉમદેવાર તનેા સમથનમા ં સ મ અિધકાર  ારા િનયત ન નુામા ં
આપવામા ંઆવેલ િત માણપ ની નકલ અર  સાથે અ કૂ  સામેલ કરવાની રહશે. અર પ ક સાથે િત 
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માણપ ની નકલ સામેલ નહ  હોય તો તે પાછળથી વીકારવામા ંઆવશે નહ  અને અર પ ક રદ થવાન ે
પા  બનશે. 

(૫) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમદેવારોન ેઅનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવશે “ઉ ત વગમા”ં 
નહ  થતો હોય તો જ મળવાપા  થશે. 

(૬)(અ) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા ગે ુ ંસામા જક 
યાય અને અિધકા રતા િવભાગ ુ ંતાર ખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ જુરાતી ન નૂા ‘પ રિશ ટ-

ક’ જુબ ુ ંઅથવા નવા િનયત કરાયેલ જુરાતી ન નૂા ‘પ રિશ ટ-૪’ જુબ ુ ં માણપ   ર ૂ કરવા ુ ંરહશ.ે 
(૬)(બ) સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ માકં 

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ જુબ ‘ઉ ત વગમા ંસમાવશે ન હ થવા ગનેા માણપ ’ની મહ મ અવિધ 
(Validity) ઈ  ુથયા-વષ સ હત ણ નાણાક ય વષની રહશે પરં  ુઆ ુ ં માણપ  સબંિંધત હરાત માટ 
ઓનલાઈન અર  કરવાની છે લી તાર ખ ધુીમા ંઈ  ુકરાયલે હો ુ ંજોઈએ. જો આ માણપ  આ સમયગાળા 
દરિમયાન ઇ  ુથયે  ુહશ,ે તો જ મા ય રાખવામા ંઆવશે અ યથા તે મા ય રાખવામા ંઆવશે ન હ. 

(૬)(ક) પ રણત મ હલા ઉમેદવારોએ આ  ુ માણપ  તમેના માતા-િપતાની આવકના સદંભમા ંર ૂ કરવા ુ ંરહશે. જો 
આવા ઉમદેવારોએ તેમના પિતની આવકના સદંભમા ંર ૂ કરલ હશે તો તેમની અર  ર  કરવામા ંઆવશે. 

(૬)(ડ) ઉમદેવાર ઓનલાઈન અર  કરતી વખતે  ‘ઉ ત વગમા ંસમાવેશ ન હ થવા ગે ુ ં માણપ ’ ની િવગતો 
જણાવલે હોય તનેી જ નકલ અર  સાથે જોડવાની રહશ.ે જો આવા માણપ મા ંકોઈ લૂ હોવાને કારણ ે
ઉમેદવાર હરાતની છે લી તાર ખ બાદ ુ ંન ુ ં માણપ  મળેવે તો પણ સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત 
વગના ઉમેદવાર તર ક પા  થવા માટ ઓનલાઈન અર મા ંજણાવેલ માણપ  જ મા ય રહશે.  

  (૬)(ઇ) ઉ ત વગમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા ગે ુ ં માણપ  આપવા માટ ૬ માપદંડો યાને લવેાય છે. માણપ ની 
અવિધ હવે ણ વષની છે. પરં  ુઉ ત માપદંડો પૈક  કોઈપણ માપદંડમા ંઆ અવિધ દર યાન ફરફાર થાય તો 
તેની વૈ છક હરાત સબંિંધત ઉમદેવાર તથા તનેા માતા-િપતા/વાલીએ વય ંસબંિંધત સ ાિધકાર  તમેજ 
તેના ારા માણપ મા ં કોઈ ફરફાર કરવામા ં આવે તો જુરાત હર સવેા આયોગને કરવાની રહશે. 
ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલી આવી હરાત ન હ કર ન ે કોઈપણ િવગતો પાવશ ે તો તઓે કાયદસરની 
કાયવાહ ને પા  બનશે અને તઓેએ મળેવેલ અનામતનો લાભ ર  કરવાપા  થશે. ઉ ત વગમા ંસમાવશે ન હ 
થવા ગનેા માણપ   મેળવવા માટના કોઈપણ માપદંડમા ંફરફારની વૈ છક હરાત કરવાની જવાબદાર  
ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલીની ય તગત ર તે અને સં ુ ત ર તે રહશે. 

(૭) આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમદેવારોએ રા ય સરકારના સામા જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાવ માકં : ઇ.ડબ .ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયલે ન નૂા ( ે મા ં
Annexure KH અથવા જુરાતીમા ંપ રિશ ટ-ગ) મા ંમળેવલે આિથક ર તે નબળા વગ  માટના માણપ ના 
નબંર અને તાર ખ ઓન લાઇન અર  કરતી વખતે દશાવવાના રહશ.ે આ પા તા માણપ  સબંિંધત હરાત 
માટ ઓનલાઈન અર  કરવાની છે લી તાર ખ ધુીમા ં ઈ  ુ કરાયેલ હો ુ ં જોઈએ. જો આ માણપ  આ 
સમયગાળા દરિમયાન ઇ  ુથયે  ુહશ,ે તો જ મા ય રાખવામા ંઆવશે અ યથા તે મા ય રાખવામા ંઆવશે ન હ.  

(૮) સરકારની વતમાન જોગવાઈ જુબ અનામત ક ાના ઉમેદવારો બનઅનામત વગના ઉમેદવારોની સાથે િનયત 
ધોરણો (અથાત વયમયાદા ,અ ભુવની લાયકાત, બનઅનામત વગના ઉમેદવારો માટ અપનાવેલ હોય તનેા 
કરતા ંવ  ુિવ તૃ કરલ અ ય ે ) મા ં ટછાટ લીધા િસવાય પોતાની ણુવ ાના આધાર પસદંગી પામે તો 
બનઅનામત જ યાની સામે ગણતર મા ંલેવાના થાય છે. 
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(૯)  ઉમદેવાર અર મા ં િત ગે  િવગત દશાવેલ હશ ેતેમા ંપાછળથી ફરફાર કરવાની િવનતંી મા ય રાખવામા ં
આવશે નહ . 

 જો કોઈ ઉમેદવાર િનયત સમયગાળા દર યાન ઈ  ુથયેલ િનયત ન નૂા ુ ં માણપ  ર ૂ કરલ ન હ હોય તો તેઓની 

અર  અમા ય ગણવામા ંઆવશે અને તેઓને બનઅનામત જ યા સામે પણ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે ન હ. 
 

 ૮    મા  સૈિનક 

 (૧) મા  સૈિનક ઉમેદવારોએ અર પ કમા ંિવગતો આપવાની રહશે. 
 (૨) મા  સૈિનક ઉમેદવાર ડ ચા  કુની નકલ અર પ ક સાથે અ કૂ મોકલવાની  રહશે. 
 (૩) સામા ય વહ વટ િવભાગના તાર ખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ માકં: આરઇએસ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨             

  જોગવાઇ જુબ મા  સિૈનકોને અર પ કની કમત, અર  ફ  અને પર ા ફ  ભરવામાથંી ુ ત આપવામા ં
   આવલે છે. 

 

 ૯    શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 

 (ક) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ અર પ કમા ં પ ટ  િવગતો આપવાની રહશે. 
 (ખ) શાર રક અશ તતા ૪૦% ક તથેી વ  ુહોય તેવા ઉમદેવારને જ શાર રક અશ તતાનો લાભ મળવાપા  રહશે.              

શાર રક અશ તતાનો લાભ મળેવવા ઇ છતા ઉમેદવાર  
(૧) ધ વ અથવા ઓછ  ટ (૨) વણની ખામી (૩) હલનચલન અશ તતા અથવા મગજનો લકવો તે પકૈ ની 
કઇ શાર રક અશ તતા છે તે દશાવ ુ.ં 

 (ગ) હરાતમા ંશાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ અનામત જ યા દશાવલે ન હોય,પરં  ુજ યાની ફરજોન ે
     અ ુ પ  કારની શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમદેવારોને પા  ગણલે હોય તેઓ તે હરાત માટ અર  
     કર  શકશે. આવા સગંે મરમા ં ટછાટ મળશે. 

  (ઘ) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમદેવાર તનેા  સમથનમા ંસામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના                
પ રપ  માકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી િનયત થયેલ ન નૂામા ંસરકાર  હો પટલના   િુ ટ ડ ટ/િસિવલ 
સ ન/મે ડકલ બોડ  ારા આપવામા ંઆવેલ માણપ ની નકલ અર  સાથે અ કૂ મોકલવાની રહશે. જો 
માણપ ની નકલ સામલે કરવામા ંનહ  આવલે હોય તો તે પાછળથી વીકારવામા ંઆવશે નહ  શાર રક 

અશ તતા ઉમેદવાર તર કનો લાભ મળવાપા  થશે નહ . 

 ૧૦  મ હલા ઉમેદવાર 

 મ હલાઓની  અનામત યાઓ માટ જો યો ય મ હલા ઉમદેવાર ઉપલ ધ નહ  થાય તો તે જ યા  તે ક ાના 
 (category) ુ ુષ ઉમદેવારોને  ફાળવી શકાશે.  
  

 ૧૧    િવધવા ઉમેદવાર 

  (૧) ઉમદેવાર િવધવા હોય તો અર  પ કમા ંતે કોલમ સામ ે“હા” અવ ય લખ ુ ં અ યથા “લા  ુપડ ુ ંનથી” એમ 
        દશાવ ુ ં. 
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  (૨) િવધવા ઉમદેવાર જો નુ: લ ન કરલ હોય તો અર  પ કમા ંતે કોલમ સામે “હા” અ કૂ લખ ુ ંઅ યથા  “લા  ુ   
        પડ ુ ં નથી” એમ દશાવ ુ ં. 

 (૩) િવધવા ઉમદેવાર નુ: લ ન કરલ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવા ઇ છતા હોય તો અર  
     સાથ ે નુ: લ ન કરલ નથી તવેી એ ફડિવટ ર ુ  કરવાની રહશે. 

 (૪) િવધવા ઉમેદવારને સરકારની વતમાન જોગવાઈ જુબ તઓેએ મેળવેલ ણુમા ંપાચં ટકા ણુ ઉમેરવામા ં
     આવશે. 

 (૫) કોઇ મ હલા ઉમદેવાર હરાત માટ અર  કર તે સમયે “િવધવા” ન હોય, પરં  ુઅર  કયા બાદ અથવા 
     હરાત િસ ધ થયાની છે લી તાર ખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી યાના કોઇપણ તબ ે “િવધવા” બન ે
અને ત ે ગે જ ર  દ તાવે  રૂાવાઓ ર ુ  કર તો તનેી ર ૂઆત મ યા તાર ખ પછ ના ભરતી યાના  
    પણ તબ ા બાક  હોય તે તબ ાથી જ તવેા મ હલા ઉમેદવારોને “િવધવા મ હલા ઉમદેવાર” તર કના લાભ 
આપવામા ંઆવશે.  

  
 જો ઉમેદવારનો સમાવેશ મા  સૈિનક, શાર રક અશ તતા, મ હલા ક િવધવા પૈક ના િવક પો પૈક  એક થી વ  ુ

િવક પોમા ંથતો હોય તેવા ક સામા ંતેને લા  ુપડતા િવક પો પૈક  મા ંવ  ુલાભ મળવાપા  હશે તે મળશે.    

 
 ૧૨     ના વાધંા માણપ :- 

 (૧) જુરાત સરકારના સરકાર  /અધ સરકાર / સરકાર હ તકના કોપ રશન /કપંનીઓમા ં સવેા બ વતા      
     અિધકાર ઓ / કમચાર ઓ આયોગની હરાતના સદંભમા ં બારોબાર અર  કર  શકશે અને તનેી ણ        
        ઉમેદવાર પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર ને અર  કયાની તાર ખથી દન-૭ મા ંઅ કૂ કરવાની રહશે. જો 
        ઉમેદવારના િનયો તા તરફથી અર  મોકલવાની છે લી તાર ખ બાદ ૩૦ દવસમા ંઅર  કરવાની પરવાનગી 
        નહ  આપવાની ણ કરવામા ંઆવશે તો તઓેની અર  નામં ુર કર  ઉમદેવાર  રદ કરવામા ંઆવશે. 

 (૨)  ક  સરકારની અથવા અ ય કોઇપણ રા ય સરકારની નોકર મા ંહોય તવેા ઉમેદવાર આ અર  સાથે િનમ કૂ 
        અિધકાર ુ ં ના વાધંા માણપ  ર ુ  કરવા ુ ંરહશે. 

 (૩)  બ  લુાકાત સમયે ઉમદેવાર સ મ અિધકાર  ારા આપવામા ંઆવલે ના વાધંા માણપ  અસલમા ંર ુ 
        કરવા ુ ંરહશે. 

 
 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદવાર :-  

 જુરાત હર સવેા આયોગ ક અ ય હર સવેા આયોગ અથવા અ ય સરકાર  /અધ સરકાર  /સરકાર હ તકની 
 સં થાઓ ારા ઉમદેવાર ારય પણ ગેરલાયક ઠરાવલે હોય તો તેની  િવગત અર પ કમા ંઆપવાની રહશે. જો 
 ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચા  ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અર  રદ થવાને પા  બનશે. 
 
 ૧૪      ફર જયાત િન િૃ , ુખસદ, બરતરફ :- 

 અગાઉ ઉમદેવારને સરકાર  સવેા/ સરકાર હ તકની કંપની ક બોડ કોપ રશનમાથંી ારય પણ  ફર જયાત િન િૃ , 
 ખસદ ક બરતરફ કરવામા ંઆવલે હોય તો અર પ કમા ંતનેી િવગત આપવાની રહશે. 
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 ૧૫  ર શન :-  

 તબીબી/દંત િવ ાન/પ  ુચ ક સા/કાયદાની અથવા અ ય યા માટના ક સામા ંક મા ંર શન જ ર  હોય યા ં
ઉમેદવાર ર શન માણપ ની નકલ ર ૂ કરવાની રહશે અને અર  સમયે ર શન  તે સ ં થા ખાતે  ચા  ુ છે તે  ુ
માણપ  ર ૂ કરવા ુ ંરહશે. 
   

 ૧૬       અગ યની જોગવાઇઓ :-    

 (૧) આ જ યાની િનમ કૂ માટ થમ ાથિમક કસોટ  અને યારબાદ બ  લુાકાત યો ન ે કરવામા ં આવશ ે
     ાથિમક કસોટ ના ણુ માં સુાર જ ર  અર ઓની ચકાસણી કર  ઉમેદવારોને  બ  લુાકાત માટની પા તા 
ન  કરાશે. આ કસોટ ુ ંમા યમ આયોગ િનયત કર ત ે જુબ જુરાતી અથવા ે  રહશે. ાથિમક કસોટ  સામા યત: 
ગાધંીનગર/અમદાવાદ ખાતે લવેામા ંઆવશે અને ઉમદેવારોએ વખચ ઉપ થત રહવા ુ ંરહશે. ાથિમક કસોટ  અને બ  
લુાકાતમા ંમેળવલે ણુના આધાર આખર  પસદંગી કરવામા ંઆવશે.  
  (૨) ાથિમક કસોટ મા ંઆયોગે િનયત કરલ લ ુ મ લાયક  ધોરણ જુબના ણુ મેળવવા ફર જયાત છે. એટલે ક 

      કોઈ ઉમેદવાર ાથિમક કસોટ મા ંઆયોગે િનયત કરલ લ ુ મ લાયક  ધોરણ જુબના ણુ મેળવી શકશ ે 
ન હ તો બ  લુાકાત માટ પા તા ન  કરવા, અર  ચકાસણીને પા  ઉમદેવારોને યાદ  માટ િવચારણામા ંલવેામા ંઆવશ ે
નહ .    
 

 ૧૭       બ  લુાકાત:-  

 (૧) બ  લુાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામા ંઆવશે. ાથિમક કસોટ ના પ રણામના આધાર બ  લુાકાત 
        માટ પા  થતા  ઉમદેવાર બ  લુાકાત માટ પોતાના ખચ અને ફર યાત પણે ઉપ થત થવા ુ ંરહશે. તેમજ 
 ભરતી સગંો અ વયે શાર રક મતા કસોટ  અને / અથવા શાર રક માપદંડ ચકાસણીની જોગવાઇ છે, તવેા તમામ 

તબ ે ઉમદેવાર ફર યાત પણે ઉપ થત રહવા ુ ંરહશ.ે જો ઉમેદવાર ભરતી યાના કોઈ પણ તબ ે ગરેહાજર રહશે તો 
તેમની ઉમેદવાર  રદ કરવામા ંઆવશે. 
 (૨) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવક  ુસાધન નથી તવેા  ઉમેદવારો ક ઓના    

માતા-િપતા ની વાિષક આવક આવકવેરા ને પા  ન હોય તઓેને તમેના રહઠાણના થળેથી બ  લુાકાત માટ આવવા તથા 
જવા માટ જુરાત એસ.ટ . િનગમ ારા િનયત થયેલ ટ કટના દર માણે બસ ભા ુ  ંમળવાપા  થશે. આ માટ ઉમેદવાર બ  
લુાકાતના દવસે િનયત ફોમ ભરવા  ુરહશે અને તનેી સાથ ેઅસલ ટ કટ ર ુ  કરવાની રહશે. 
 (૩) બ  લુાકાતના દવસે બ  લુાકાતના પ મા ંદશાવવામા ંઆવલે અસલ માણપ ો ર ુ  કરવાના રહશે. 

     તથા આ માણપ ોની વયં મા ણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોડ વાળા અર પ કની નકલ 
પણ આયોગ ભવનમા ંજમા કરાવવાની રહશે. જો ઉમેદવાર અસલ માણપ  ર ુ  કરશ ેનહ  તો તઓે બ  લુાકાત માટ 
પા  બનશે નહ  તેની ખાસ ન ધ લેવી. 
 (૪) વગ-૩ના ક સામા ં બ  લુાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વગ-૩ની ભરતી યામા ં બ  લુાકાતની 

        જોગવાઈ લા  ુપડશે નહ .  
 
૧૮    નીચે દશા યા જુબની અર ઓ રદ કરવામા ંઆવશે. (આ યાદ  મા  દ ટાતં વ પે છે  સં ણૂ નથી )   

 (૧) અર મા ંદશાવેલ િવગતો અ રૂ  ક અસગંત હોય. 
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 (૨) અર મા ંઉમદેવાર સહ  અપલોડ કરલ ન હોય. 
 (૩) અર  ફ સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવલે હોય. 
 (૪) અર મા ંપાસપોટ સાઈઝનો ફોટો ાફ અપલોડ કરલ ન હોય. 
 (૫) અનામત ક ાના તથા શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર પ ક સાથે સ મ અિધકાર  ારા  

        અપાયેલ માણપ ની નકલ ર ુ  કરલ ન હોય. 
 (૬) મા  સૈિનક ઉમેદવાર ડ ચા  કુની નકલ ર ુ  કરલ ન હોય 
 (૭) ઉમેદવાર શૈ ણક લાયકાતના સદંભમા ંમાકશીટ/પદવી માણપ ની નકલ ર ુ  કરલ ન હોય. 
 (૮) જ મ તાર ખ માટ એસ.એસ.સી.ઇ. માણપ ની નકલ ર ુ  કરલ ન હોય. 
 (૯) ઉમદેવાર અર પ કમા ંઅ ભુવ દશાવેલ હોય ( ના આધાર પા તા ન  કરવાની થતી હોય) પરં  ુતનેા 

        સમથનમા ં માણપ  ર ુ  કરલ ન હોય અથવા તો ર ુ  કરલ માણપ મા ંતેઓનો અ ભુવનો સમયગાળો, 
 ળુ પગાર, ુલ પગાર અને અ ભુવનો કાર દશાવલે ન હોય,અ ભુવ ુ ં માણપ  સં થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય 
તથા સ મ સ ાિધકાર ની સહ  િવના ુ ંહોય. 
 (૧૦) તબીબી િશ ણ િવષયક યાની હરાતમા ંમળેવલે પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH મા ય 

છે, તે  ુ િુનવસ ટ  અથવા કોલેજના સ મ અિધકાર ુ ં માણપ  ર ૂ કરલ ન હોય. 
 
 ૧૯   િનમ કૂ :- 

 (૧) ઉપરની હરાત સબંધંમા ંિનમ કૂ માટ પસદં  થયેલા ઉમેદવારની સરકાર ીના  સબંિંધત િવભાગને આયોગ 
       ારા ભલામણ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવારોએ આખર  િનમ કૂપ  મળેવતા ંપહલા ંકો ટુર ગનેી સીસીસી 
અથવા તનેી સમક  રા ય સરકાર વખતોવખત ન  કર તેવી લાયકાત મળેવી લવેાની રહશે. આ કારની લાયકાત 
નહ  ધરાવનાર ઉમદેવાર િનમ કૂને પા  બનશે નહ . 

 (૨) િનમ કૂ ગેની સઘળ  કાયવાહ  સરકાર ી  ારા કરવામા ંઆવતી હોવાથી આ ગેનો કોઇપણ પ યવહાર 
       આયોગ યાને લશેે  નહ . 

  (૩) ઉમેદવાર  તનેી શૈ ણક લાયકાત / અ ભુવ / મર વગેરના સમથનમા ંર ુ  કરલ માણપ ો કોઇપણ તબ ે   
       અયો ય મા મુ પડશે તો તનેી ઉમદેવાર  રદ થશે તમેજ ભલામણ બાદની િનમ કૂ પણ રદ થવાને પા  રહશ ે
     અને આવા ઉમદેવાર ભારતીય ફોજદાર  ધારા  હઠળની કાયવાહ  ને પા  થશ,ે થી ઉમદેવારને સલાહ       
     આપવામા ંઆવે છે ક, તમેણે ર ુ  કરલા માણપ ો બુજ ચોકસાઈથી ણુ ર તે ખરાઈ કયા બાદ જ આયોગમા ં
ર ુ  કરવા. 

 

 ૨૦    ગેરવત ૂકં ગે દોિષત ઠરલા ઉમેદવારો િવ ધ પગલા ં:- 

  ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામા ં આવે છે ક તઓેએ અર પ કમા ં કોઇપણ કારની ખોટ  મા હતી 
 દશાવવી નહ ,તમેજ આવ યક મા હતી પાવવી નહ ,ઉપરાતં તેઓએ ર ુ  કરલ અસલ દ તાવેજો ક તનેી મા ણત 
 નકલમા ં કોઇપણ સજંોગોમા ં ધુારો અથવા ફરફાર અથવા બી  કોઇપણ ચેડા ંકરવા નહ  અથવા તઓેએ આવા ચડેા ં
કરલ/બનાવટ  દ તાવજેો ર ુ  કરવા નહ ,જો એકજ બાબતના બ ેક તેથી વ  ુદ તાવજેોમા ંઅથવા તનેી મા ણત 
 નકલમા ંકોઇપણ કારની અચોકસાઇ અથવા િવસગંતતા જણાય તો તે િવસગંતતાઓ બાબતની પ ટતા ર ુ  કરવી.જો 
કોઇ ઉમદેવાર આયોગ ારા દોિષત હર થયલે હોય અથવા થાય તો , 

 (૧) તેઓની ઉમેદવાર  ગે કોઇપણ ર તે યો યતા ા ત કરવા 
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 (ર) નામ બદલીને પર ા આપવી, 
 (૩) કોઇ અ ય ય ત ારા છળ કપટથી કામ ણુ કરા  ુહોય , 
   (૪) બનાવટ  દ તાવજે ર ુ  કયા હોય, દ તાવજેો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning મા ંકોઈ ચેડા        
            કરલ હોય,   
 (પ) અગ યની બાબત પાવવા અથવા દોષ કુત અથવા ખોટા િનવદેનો કરલ હોય, 
 (૬) તેઓની ઉમેદવાર  ગે કોઇપણ અિનયિમત ક અ ુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય , 
  (૭)કસોટ  સમયે કોઇ અ ુચત સાધનોનો ઉપયોગ કય  હોય , 
 (૮) ઉ રવહ  મા ંઅ લીલ ભાષા ક અિશ ટ  બાબતો સ હતની અસગંત બાબતો ર ુ  કરલ હોય, 
 (૯) પર ા ખડંમા ં કોઇપણ ર તની ગેરવત કૂ આચરવી, વી ક અ ય ઉમેદવારની જવાબવહ ની નકલ કરવી, 

       ુ તક, ગાઇડ, કાપલી તવેા કોઇપણ છાપેલ ક હ ત લ ખત સા હ યની મદદથી અથવા વાતચીત ારા ક કોઇ 
       સાકંિતક ર તે નકલ કરવા ક અ ય  ઉમદેવારોને નકલ કરાવવાની ગરે રતીઓ પૈક  કોઇપણ ગેરર તી આચરવા 
       માટ, 

 (૧૦)આયોગ ારા પર ાની કામગીર  ગે િન કુત થયલેા કમચાર ઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ કારની 
              શાર રક ઇ  પહોચાડવી અથવા  
 (૧૧)ઉપરોકત જોગવાઇઓમા ંઉ લખેાયલે દરક અથવા કોઇપણ ૃ ય કરવા ક કરાવવા ય ન કય  હોય તેણે ક સીધી 

 અથવા આડકતર  ર તે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમદેવાર નીચે દશાવલે િશ ા ઉપરાતં આપોઆપ, ફોજદાર  
કાયવાહ ને પા  બનશે.  

  (ક) આયોગ ારા તે પસદંગીના ઉમદેવાર તર ક ગેરલાયક ઠરાવી શકાશ,ે અને /અથવા  
  (ખ) તનેે આયોગ લે તવેી કોઇપણ પર ા ક કોઇપણ બ  લુાકાત માટ કાયમી ક કુરર દુત માટ  
   (૧) આયોગ ારા લવેાનાર કોઇપણ પર ા ક પસદંગી માટ, અને  
   (ર) રાજય સરકાર હઠળની કોઇપણ નોકર માથંી સરકાર ારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  

  (ગ) જો સરકાર  સેવામા ંઅગાઉથી જ હોય તો તનેા િવ ધ સ ુચત િનયમો અ સુાર િશ તભગંના પગલા ં                  
 (૧ર) ઉપરોકત િવગતોમા ંિન દ ટ કરલ િશ ા કરતા પહલા આયોગ/ સરકાર ારા ઉમેદવારને /કમચાર ન ે
     (૧) આરોપનામામા ંતમેની સામનેા પ ટ આરોપો અથવા કસના કાર બાબત,ે 
    (ર) લે ખતમા ંિશ ા ગે બચાવના ુ-ં હક કત ર ુ  કરવા અને  
     (૩) િશ ા ગે િનયત સમય મયાદામા ં બ  ર ુઆત કરવાની તક આપવામા ંઆવશે.  

 
       સં ુ ત સ ચવ 

જુરાત હર સેવા આયોગ 
 


