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                                                                                                               આર-૨ શાખા  

આરોગ્ય અન ેપરરવાર કલ્યાણ રવભાગ હસ્તકની મેરિકલ કૉલેજો અને તેને સંલગ્ન સંસ્થાઓ ખાતે રવરવધ 

રવષયોના સહ-પ્રાધ્યાપક, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૧ ની નીચે દર્ાગવેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટે Online 

(https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અરજીઓ તારીખ:૦૭/૧૧/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક થી તારીખ: ૩૦/૧૧/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક 

સુધી મંગાવવામાં આવે છે. (જાહેરાત ક્રમાંક: ૫૨/૨૦૧૯-૨૦ થી જાહેરાત ક્રમાંક: ૮૧/૨૦૧૯-૨૦) આ જાહેરાતની અન્ય રવગતો 

આયોગના નોટીસ બોિગ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in અથવા આયોગની વેબ સાઇટ https://gpsc.gujarat.gov. in 

ઉપર જોવા રવનંતી છે.  

 

[1] પ્રસ્તુત જાહેરાતોની પ્રાથમિક કસોટી, પ્રાથમિક કસોટીના પમરણાિ અને રૂબરૂ િુલાકાતની સંભમિત 

તારીખ/િાસ ની મિગત નીચે િુજબ છે. 

ક્રિ જાહેરાત ક્રિાંક 
મિમિધ મિષયોના સહ-પ્રાધ્યાપક  

મિષય  

પ્રાથમિક 

કસોટીની 

સૂમચત 

તારીખ 

પ્રાથમિક 

કસોટીના 

પમરણાિનો 

સંભમિત 

િાસ 

રૂબરૂ 

િુલાકાતનો 

સંભમિત િાસ 

૧ 

૫૨/૨૦૧૯-૨૦ 

ટ્યુબરુુ્ક્લોમસસ એન્ડ રમેસ્પરટેરી 

િેમડસીન/પલ્િોનરી િેમડસીન (ટી.બી. & ચેસ્ટ 

ડીસીઝીસ) 

૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

૨ 
૫૩/૨૦૧૯-૨૦ ફાિાુકોલોજી ૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

૩ ૫૪/૨૦૧૯-૨૦ િાઇક્રોબાયોલોજી (ખાસ ભરતી) ૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

૪ ૫૫/૨૦૧૯-૨૦ 
પેમડયામટિ ક્સ (ખાસ ભરતી) ૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

૫ ૫૬/૨૦૧૯-૨૦ ઓટોરાઇનોલેમરંગોલોજી (ઇ.એન.ટી)   ૨૨-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

૬ ૫૭/૨૦૧૯-૨૦ 
ઓબ્સ એન્્ડ ગાયનેક (ખાસ ભરતી) ૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

૭ ૫૮/૨૦૧૯-૨૦ 
પેથોલોજી ૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

૮ ૫૯/૨૦૧૯-૨૦ ઓથોપેમડક્સ (ખાસ ભરતી) ૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

૯ ૬૦/૨૦૧૯-૨૦ સ્કીન એન્્ડ િી.ડી  (ડિેટોલોજી, 

મિમનરીયોલોજી એન્ડ લેપ્રેસી) 
૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

૧૦ ૬૧/૨૦૧૯-૨૦ જનરલ સજુરી (ખાસ ભરતી)  ૨૯-૦૩-૨૦ જૂન-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ 

 

ગુજરાત જાહેર સેિા આયોગ 

સેકટર-૧૦/એ, “છ-૩” સકુલની નજીક, “છ” રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
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૧૧ ૬૨/૨૦૧૯-૨૦ 
એનેટોિી  ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૧૨  
૬૩/૨૦૧૯-૨૦ રમેડયોથેરાપી  ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૧૩ ૬૪/૨૦૧૯-૨૦ 
રમેડયોડાયગ્નોસીસ (ખાસ ભરતી) ૧૦-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નિેમ્બર-૨૦ 

૧૪ ૬૫/૨૦૧૯-૨૦ 
રમેડયોડાયગ્નોસીસ (સાિાન્ય ભરતી) ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૧૫ ૬૬/૨૦૧૯-૨૦ 
કોમ્યુનીટી િેડીસીન  ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૧૬ ૬૭/૨૦૧૯-૨૦ 
ઓપ્થેલ્િોલોજી  ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૧૭ ૬૮/૨૦૧૯-૨૦ 
ફોરને્્મસક િેડીસીન  ૧૨-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૧૮ ૬૯/૨૦૧૯-૨૦ 
એનેસ્થેશીયોલોજી ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૧૯ ૭૦/૨૦૧૯-૨૦ 
મફઝીયોલોજી ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૨૦ ૭૧/૨૦૧૯-૨૦ 
પેમડયાટિ ીક સજુરી  ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૨૧ ૭૨/૨૦૧૯-૨૦ 
ડેન્્ટીસ્ટિ ી  ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઈ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૨૨ ૭૩/૨૦૧૯-૨૦ બન્સુ & પ્લામસ્ટક સજુરી  

(પ્લામસ્ટક એન્્ડ મરકંસ્ટિ ક્ટીિ સજુરી) 
૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નિેમ્બર-૨૦ 

૨૩ ૭૪/૨૦૧૯-૨૦ નેફ્રોલોજી  ૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નિેમ્બર-૨૦ 

૨૪ ૭૫/૨૦૧૯-૨૦ યુરોલોજી ૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નિેમ્બર-૨૦ 

૨૫ ૭૬/૨૦૧૯-૨૦ સી.ટી.સજુરી (કામડુયોિેસ્રુ્ક્લર એન્્ડ થોરામસક 

સજુરી) 
૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નિેમ્બર-૨૦ 

૨૬ ૭૭/૨૦૧૯-૨૦ 
ન્યુરોલોજી  ૦૩-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નિેમ્બર-૨૦ 

૨૭ ૭૮/૨૦૧૯-૨૦ 
ન્યુરોસજુરી ૧૦-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નિેમ્બર-૨૦ 

૨૮ ૭૯/૨૦૧૯-૨૦ 
િેમડકલ ગેસ્ટિ ોએન્ટિ ોલોજી  ૧૦-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નિેમ્બર-૨૦ 

૨૯ ૮૦/૨૦૧૯-૨૦ બાયોકેિેસ્ટિ ી (ખાસ ભરતી) ૧૯-૦૪-૨૦ જુલાઇ-૨૦ ઓક્ટોબર-૨૦ 

૩૦ ૮૧/૨૦૧૯-૨૦ બાયોકેિેસ્ટિ ી (સાિાન્ય ભરતી) ૧૦-૦૫-૨૦ ઓગસ્ટ-૨૦ નિેમ્બર-૨૦ 
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ક્રિ જાહેરાત ક્રિાંક 
સહ-પ્રાધ્યાપક  

મિષયનંુ નાિ 

કુલ 

જગ્યા

ઓ 

કક્ષાિાર જગ્યાઓ 

 

 

કક્ષાિાર જગ્યાઓ પૈકી 

િમહલાઓ િાટે અનાિત 

જગ્યાઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬  

સાિાન્ય EWS 
સા.શ.ૈ 

પ. િગુ 

અનુ. 

જામત 

અનુ.     

જન 

જામત 

સાિાન્ય EWS  

સા.શ.ૈ 

પ. િગુ 

અનુ. 

જામત 

અનુ.     

જન 

જામત 

૧ ૫૨/૨૦૧૯-૨૦ ટ્યુબરુુ્ક્લોમસસ 

એન્ડ રમેસ્પરટેરી 

િેમડસીન/પલ્િોન

રી િેમડસીન 

(ટી.બી. & ચેસ્ટ 

ડીસીઝીસ) 

૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨ ૫૩/૨૦૧૯-૨૦ ફાિાુકોલોજી ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૩ ૫૪/૨૦૧૯-૨૦ િાઇક્રોબાયોલોજી 

(ખાસ ભરતી) 
૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૪ ૫૫/૨૦૧૯-૨૦ પેમડયામટિ ક્સ 

(ખાસ ભરતી) 
૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫ ૫૬/૨૦૧૯-૨૦ ઓટોરાઇનોલેમરં

ગો-લોજી 

(ઇ.એન.ટી)   

૦૪ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬ ૫૭/૨૦૧૯-૨૦ ઓબ્સ એન્્ડ 

ગાયનેક (ખાસ 

ભરતી) 

૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૩  

૦૦ 

 

૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૭ ૫૮/૨૦૧૯-૨૦ પેથોલોજી ૦૫ ૦૧ ૦૦ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૮ ૫૯/૨૦૧૯-૨૦ ઓથોપેમડક્સ 

(ખાસ ભરતી) 
૦૯ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૧ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૯ ૬૦/૨૦૧૯-૨૦ સ્કીન એન્્ડ િી.ડી  

(ડિેટોલોજી, 

મિમનરીયોલોજી 

એન્ડ લેપ્રેસી) 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ ૬૧/૨૦૧૯-૨૦ જનરલ સજુરી 

(ખાસ ભરતી) 
૧૧ ૦૦ ૦૦ ૦૬ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ 

૧૧ ૬૨/૨૦૧૯-૨૦ એનેટોિી ૦૮ ૦૦ ૦૦ ૦૫ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 

૧૨ ૬૩/૨૦૧૯-૨૦ રમેડયોથેરાપી ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૩ ૬૪/૨૦૧૯-૨૦ રમેડયોડાયગ્નોસીસ 

(ખાસ ભરતી) 
૦૯ ૦૦ ૦૧ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 
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૧૪ ૬૫/૨૦૧૯-૨૦ રમેડયોડાયગ્નોસીસ  

(સાિાન્ય ભરતી)  
૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૫ ૬૬/૨૦૧૯-૨૦ કોમ્યુનીટી 

િેડીસીન  
૦૬ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૬ ૬૭/૨૦૧૯-૨૦ ઑપ્થલ્િોલોજી  ૦૬ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ ૬૮/૨૦૧૯-૨૦ ફોરને્્મસક 

િેડીસીન  
૧૪ ૦૭ ૦૧ ૦૪ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૧૮ ૬૯/૨૦૧૯-૨૦ એનેસ્થેશીયોલોજી ૦૫ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૯ ૭૦/૨૦૧૯-૨૦ મફજીયોલોજી ૦૯ ૦૦ ૦૨ ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૨૦ ૭૧/૨૦૧૯-૨૦ પેમડયાટિ ીક સજુરી  ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૧ ૭૨/૨૦૧૯-૨૦ ડેન્્ટીસ્ટિ ી  ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૨ ૭૩/૨૦૧૯-૨૦ બન્સુ & પ્લામસ્ટક 

સજુરી 

(પ્લામસ્ટક એન્્ડ 

મરકંસ્ટિ ક્ટીિ 

સજુરી) 

૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૩ ૭૪/૨૦૧૯-૨૦ નેફ્રોલોજી  ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૪ ૭૫/૨૦૧૯-૨૦ યુરોલોજી ૦૮ ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૫ ૭૬/૨૦૧૯-૨૦ સી.ટી.સજુરી 

(કામડુયોિેસ્રુ્ક્લર 

એન્્ડ થોરામસક 

સજુરી) 

૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૬ ૭૭/૨૦૧૯-૨૦ ન્યુરોલોજી ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૭ ૭૮/૨૦૧૯-૨૦ ન્યુરોસજુરી ૦૬ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૮ ૭૯/૨૦૧૯-૨૦ િેમડકલ 

ગેસ્ટિ ોએન્ટિ ોલોજી  
૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૯ ૮૦/૨૦૧૯-૨૦ બાયોકેિેસ્ટિ ી  

(ખાસ ભરતી) 
૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૩૦ ૮૧/૨૦૧૯-૨૦ બાયોકેિેસ્ટિ ી 

(સાિાન્ય ભરતી) 
૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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નોંધ :  

(૧)  ઉપર દર્ાગવેલ જાહેરાતોની જગ્યાઓ પૈકી એક પણ જગ્યા ર્ારીરરક રીતે અર્ક્ત ઉમેદવારો માટે અનામત નથી. પરંતુ, આ 

જગ્યાઓ પૈકી નીચે દર્ાગવેલ જ ેતે જગ્યાઓની સામે દર્ાગવ્યા મુજબની ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો જ અરજી કરવા 

પાત્ર છે. 
 

ક્રિ જાહેરાત ક્રિાંક સહ-પ્રાધ્યાપક: મિષય શારીમરક અશક્તતા 

૧ 
૫૨/૨૦૧૯-૨૦ 

ટ્યુબરુુ્ક્લોમસસ એન્ડ રમેસ્પરટેરી િેમડસીન/પલ્િોનરી 

િેમડસીન (ટી.બી. & ચેસ્ટ ડીસીઝીસ)  
OL 

૨ ૫૩/૨૦૧૯-૨૦ ફાિાુકોલોજી  BLA,OL,OA,OAL 

૩ ૫૪/૨૦૧૯-૨૦ િાઇક્રોબાયોલોજી (ખાસ ભરતી) BLA,OL,OA,OAL 

૪ ૫૫/૨૦૧૯-૨૦ પેમડયામટિ ક્સ (ખાસ ભરતી) OL 

૫ ૫૬/૨૦૧૯-૨૦ ઓટોરાઇનોલેમરંગોલોજી (ઇ.એન.ટી)   OL 

૬ ૫૭/૨૦૧૯-૨૦ ઓબ્સ્ટેમટિ ક્સ એન્્ડ ગાયનેકોલોજી OL 

૭ ૫૮/૨૦૧૯-૨૦ પેથોલોજી  OL 

૮ ૫૯/૨૦૧૯-૨૦ ઓથોપેમડક્સ (ખાસ ભરતી) OL 

૯ ૬૦/૨૦૧૯-૨૦ સ્કીન એન્્ડ િી.ડી. (ડિેટોલોજી, મિમનરીયોલોજી & લેપ્રસી) OL 

૧૦ ૬૧/૨૦૧૯-૨૦ જનરલ સજુરી (ખાસ ભરતી) OL 

૧૧ ૬૨/૨૦૧૯-૨૦ એનેટોિી BLA,OL,OA,OAL 

૧૨ ૬૩/૨૦૧૯-૨૦ રમેડયોથેરાપી  OL 

૧૩ ૬૪/૨૦૧૯-૨૦ રમેડયોડાયગ્નોસીસ (ખાસ ભરતી) OL 

૧૪ ૬૫/૨૦૧૯-૨૦ રમેડયોડાયગ્નોસીસ (સાિાન્ય)  OL 

૧૫ ૬૬/૨૦૧૯-૨૦ કોમ્યુનીટી િેડીસીન  OL 

૧૬ ૬૭/૨૦૧૯-૨૦ ઑપ્થલ્િોલોજી  OL 

૧૭ ૬૮/૨૦૧૯-૨૦ ફોરને્્મસક િેડીસીન  OL 

૧૮ ૬૯/૨૦૧૯-૨૦ એનેસ્થેશીયોલોજી OL 

૧૯ ૭૦/૨૦૧૯-૨૦ મફજીયોલોજી OL 

૨૦ ૭૧/૨૦૧૯-૨૦ પેમડયાટિ ીક સજુરી  OL 

૨૧ ૭૨/૨૦૧૯-૨૦ ડેન્્ટીસ્ટિ ી  OL 

૨૨ ૭૩/૨૦૧૯-૨૦ બન્સુ & પ્લામસ્ટક સજુરી(પ્લામસ્ટક એન્્ડ મરકંસ્ટિ ક્ટીિ સજુરી) OL 

૨૩ ૭૪/૨૦૧૯-૨૦ નેફ્રોલોજી  OL 

૨૪ ૭૫/૨૦૧૯-૨૦ યુરોલોજી OL 

૨૫ ૭૬/૨૦૧૯-૨૦ સી.ટી.સજુરી (કામડુયોિેસ્રુ્ક્લર એન્્ડ થોરામસક સજુરી) OL 

૨૬ ૭૭/૨૦૧૯-૨૦ ન્યુરોલોજી  OL 

૨૭ ૭૮/૨૦૧૯-૨૦ ન્યુરોસજુરી OL 

૨૮ ૭૯/૨૦૧૯-૨૦ િેમડકલ ગેસ્ટિ ોએન્ટિ ોલોજી  OL 
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૨૯ ૮૦/૨૦૧૯-૨૦ બાયોકેિેસ્ટિ ી (ખાસ ભરતી) OA,OL,L 

૩૦ ૮૧/૨૦૧૯-૨૦ બાયોકેિેસ્ટિ ી (સાિાન્ય ભરતી)  OA,OL,L 

 

BLA= Both legs and Both arms affected, 

OL= One leg affected (right or left, 

OA = One arm affected 

OAL = One arm and One leg. 

L = Lifting 

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો રબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી ર્કરે્ અને તેઓને રબનઅનામત ઉમેદવારો  માટેનાં 

ધોરણો લાગું પિરે્. 

(૩) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય (જો મરહલા માટે જગ્યા અનામત હોય તો) 

તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પુરુષ ઉમેદવારોને ફાળવી ર્કારે્. 

(૪) રબન અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા આરથગક રીતે નબળા 

વગો, સા.રૈ્.પ.વગગ., અનુસુરચત જારત અને અનુ. જનજારતની કુલ અનામત જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત 

જગ્યાઓ પર પસંદગી જ ેતે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા ત ેપૈકી મરહલા ઉમેદવારોએ પસંદગીની પ્રરક્રયા દરરમયાન પ્રાપ્ત કરલે ગણુ અને 

આયોગે સંબંરધત સેવાની કાયગક્ષમતા જાળવી રાખવા રનયત કરલે લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામાં આવરે્.  

(૫) ઉમેદવારોએ જાહેરાત ક્રમાંક અને જગ્યાનંુ નામ સ્પષ્ટ રીતે વાંચીને ઓનલાઇન અરજી કરવી, ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે 

તમામ રવગતો અરજીપત્રકમાં ભયાગ બાદ, તે રવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમગ કરવાની રહેરે્. 

(૬) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની રવગતો કે તેમાં ઉમેદવાર ેઆપેલ મારહતીમાં ક્ષરત કે ચૂક બાબતે સુધારો  કરવાની રજૂઆત / 

રવનંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવરે્ નહી.ં 

(૭) એક કરતા વધાર ેસંખ્યામાં અરજી કયાગના  રકસ્સામાં છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામાં આવરે્. રબન 

અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેનંુ અરજીપત્રક માન્ય રાખવામાં આવરે્.  

(૮) ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મુલાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામાં રજૂ કરવાના થતાં પ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહેરે્.  

(૯) ઓનલાઈન જાહેરાત માટેના ભરલેા અરજીપત્રક  રબિાણ સરહત આયોગની કચેરીમાં હાલ પૂરતા મોકલવા નહી.ં આયોગ 

દ્વારા જ્યાર ેમંગાવવામાં આવે ત્યાર ેજ મોકલી આપવા.  

(૧૦)    આરથગક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ (EWS) રાજ્ય સરકારના સામાજીક ન્યાય અને અરધકારરતા  રવભાગના 

તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાંક : ઇિબલ્યુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા.૧૩-૯-૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાંક : 

ઇિબલ્યુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ પૈકી લાગુ પિતા ઠરાવથી રનયત થયેલ નમૂના (અંગે્રજીમાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાં 

પરરરર્ષ્ટ–ગ) માં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર ( અથાગત તેઓ EWS Category હેઠળ અનામતના લાભ માટેની પાત્રતા ધરાવે છે તે 



 
 

7 

 

મતલબનંુ પ્રમાણપત્ર ) ના નંબર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાના રહેરે્. EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્રની સમયની 

અવરધની માન્યતા આ ઠરાવોની જોગવાઇ મુજબની રહેરે્. 

 

[2] શૈક્ષમણક લાયકાત અને અનુભિ:  

POSSESS  

(a) academic qualifications as specified in the Annexures (below) against each subject 

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, or possess an 

equivalent qualification recognized by Medical Council of India; and 

For Speicalities Subjects: 

(i) Have at least four years teaching experience as Assistant Professor, Class-I in the 

concerned subject as specified in Annexure-I (below) in a 

permitted/approved/recognized medical college/institutions with two research 

publications in Indexed Journals as first author or as corresponding author along with 

five years of experience after Post Graduation. 

For Super Speciality Subjects: 

(ii) Have at least two years experience as Assistant Professor, Class I in the concerned 

subject as specified in Annexure-II in a permitted /approved/recognized medical 

college / institution with two research publications in indexed journals as first Author 

or as corresponding author along with two years Post Super Speciality experience.  

Annexure –I 
SPECIALITIES SUBJECTS 

Sr. 

No. 
SUBJECT QUALIFICATION 

(1) (2) (3) 

1 

TUBERCULOSIS AND 

RESPIRATORY 

MEDICINE/PULMONARY 

MEDICINE (T.B. & 

CHEST DISEASES) 

M.D.(Tuberculosis)/ 

M.D.(T.B. & Respiratory Diseases)/ 

M.D.(Medicine) with T.D.D, D.T.D or D.T.C.D. /  

M.D.(T.B. & Chest Diseases)/ 

DNB (Tuberculosis & Chest Diseases). 

2 PHARMACOLOGY M.D.(Pharmacology)/ 
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M.B.B.S. with Ph.D. (Medical Pharmacology)/ 

M.Sc.(Medical Pharmacology) with Ph.D.(Medical Pharmacology)/ 

M.Sc.(Medical Pharmacology) with D.Sc.(Medical Pharmacology)/ 

DNB (Pharmacology). 

3 MICROBIOLOGY 

M.D. (Bacteriology)/ 

M.D.(Microbiology)/ 

M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with Ph.D.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Bacteriology) with Ph.D.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Bacteriology) with D.Sc. (Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with Ph.D. (Medical Microbiology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with D.Sc.(Medical Microbiology)/ 

DNB (Microbiology). 

4 
PAEDIATRICS 

 

M. D. (Paediatrics)/ 

DNB (Paediatrics). 

5 
OTO-RHINO- 

LARYNGOLOGY (E.N.T)  

M.S.(Oto-rhino-laryngology)/ 

DNB (Oto-rhino-laryngology) 

6 

OBSTETRICS & 

GYNAECOLOGY 

 

M.D.(Obstetrics & Gynaecology)/  

M.S. (Obstetrics & Gynaecology)/  

DNB (Obstetrics & Gynaecology) 

7 
PATHOLOGY 

 

M.D. (Pathology)/ 

Ph.D.( Pathology)/ 

D.Sc.(Pathology)/ 

DNB (Clinical Pathology) 

8 
ORTHOPAEDICS 

 

M.S. (Orthopaedics)/ 

DNB (Orthopaedics) 

9 

DERMATOLOGY, 

VENEREOLOGY AND 

LEPROSY. (SKIN & V.D.)  

 

M.D.(Dermatology & Venereology )/ 

M.D.(Dermatology, Venereology & Leprosy)/  

M.D.(Dermatology)/ 

M.D.(Dermatology including Venereology)/ 

M.D.(Dermatology including Venereology/ Leprosy)/ 

M.D.(Medicine) with D.V.D or D.D/ 

DNB (Dermatology)/ 

DNB (Dermatology, Venereology, Leprosy). 

10 
GENERAL SURGERY 

 

M.S.(Surgery)/ 

M.S.(General Surgery)/ 

DNB (General Surgery). 

 

11 

ANATOMY 

 

M.S.(Anatomy)/ 
M.D.(Anatomy)/ 

M.B.B.S. with M.Sc.(Anatomy)/ 

M.Sc.(Medical Anatomy) with Ph.D.(Medical Anatomy)/ 

M.Sc. (Medical Anatomy) with D.Sc. (Medical Anatomy)/  

DNB (Anatomy). 

12 RADIO-THERAPY 
M.D.(Radiotherapy)/ 
DNB (Radiotherapy). 
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13 
RADIO-DIAGNOSIS. 

 

M.D.(Radio-Diagnosis)/ 

M.D.(Radiology)/ 

M.S.(Radiology)/ 

DNB (Radio-Diagnosis). 

14 
COMMUNITY 

MEDICINE. 

 

M.D.(Social & Preventive Medicine)/ 

M.D.(Community Medicine)/ 

M.D. (Community Health Administration)/ 

M.D. (Health Administration)/ 

DNB (Community Medicine). 

15 
OPHTHALMOLOGY 

 

M.S. (Ophthalmology)/ 

M.D.(Ophthalmology)/ 

DNB (Ophthalmology). 

16 FORENSIC MEDICINE 
M.D.(Forensic Medicine)/ 

DNB (Forensic Medicine). 

17 
ANAESTHESIOLOGY 

 

M.D. (Anaesthesiology)/ 

M.S. Anaesthesiology)/ 

DNB (Anaesthesiology). 

18 PHYSIOLOGY 

M.D.(Physiology)/ 

M.B.B.S. with M.Sc.(Physiology)/ 

M.Sc.(Medical Physiology) with Ph.D.(Medical Physiology)/ 

M.Sc.(Medical Physiology) with D.Sc. (Medical Physiology)/ 

 DNB (Physiology) 

19 DENTISTRY M.D.S./DNB. 

20 BIOCHEMISTRY  

M.D.(Biochemistry)/ 

M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Biochemistry)/ 

M.Sc. (Medical Biochemistry) with Ph.D. (Medical Biochemistry)/ 

M.Sc. (Medical Biochemistry) with D.Sc. (Medical Biochemistry)/ 

DNB (Biochemistry). 

 

Annexure –II 
SUPER SPECIALITY SUBJECTS 

Sr. 

No. 
SUBJECT QUALIFICATION 

(1) (2) (3) 

1 PAEDIATRIC SURGERY 
M.Ch.(Paediatric Surgery)/ 

DNB (Paediatric Surgery). 

2 

PLASTIC & 

RECONSTRUCTIVE 

SURGERY 

M.Ch.(Plastic & Reconstructive Surgery) /  

M.Ch.(Plastic Surgery)/ 

DNB (Plastic & Reconstructive Surgery). 

3 NEPHROLOGY 
D.M. (Nephrology)/ 

DNB (Nephrology). 

4 UROLOGY 
M.Ch. (Urology)/ 

DNB (Urology). 
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5 

CARDIO VASCULAR & 

THORACIC SURGERY (C.T. 

SURGERY) 

 

M.Ch.(Cardio Vascular & Thoracic Surgery)/ 

M.Ch.(Cardiac Surgery)/ 

M.Ch.(Vascular Surgery)/ 

M.Ch.(Thoracic Surgery)/ 

DNB (Cardio Vascular & Thoracic Surgery). 

6 NEUROLOGY 
D.M. (Neurology)/ 

DNB (Neurology). 

7 NEURO SURGERY 
M.Ch.(Neuro-Surgery) / 

DNB (Neuro-Surgery). 

8 
MEDICAL 

GASTROENTEROLOGY 

D.M.(Medical Gastroenterology)/ 

D.M.(Gastroenterology)/ 

M.D.(Medicine) or  

M.D.(Paediatrics) with 2 years special training in Gastroenterology/ 

DNB (Medical Gastroenterology) or 

DNB (Medicine) or 

DNB (Paediatrics) with 2 years special training in Gastroenterology. 

 

(3) ‘ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) રનયમો, ૧૯૬૭’માં દર્ાગવેલ કોમ્પ્યુટર એ્લીકેર્નનંુ પાયાનંુ જ્ઞાન ધરાવતા 

હોવા જોઈરે્. 

(4)  ગુજરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બંનેનંુ પૂરતુ જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇરે્.  

(5)  પગાર: પે બેન્િ રૂ. ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦/- (પીબી-૪), ગે્રિ પે: રૂ.૯,૦૦૦/-  

(6)  ઉંમર: ૪૩ વષગથી વધુ ઉંમર હોવી જોઇરે્ નહી.ં ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાં આવરે્. (ઓન લાઈન 

અરજી)  

(7)  ઉંમરમાં છૂટછાટ: 

૧ મુળ ગુજરાતના  અનુસુરચત જારત, અનુસુરચત જનજારત,   

સામારજક અને રૈ્ક્ષરણક રીતે પછાત વગગના અને  આરથગક રીતે 

નબળા વગગના ઉમેદવારો 

પાંચ વષગ (વધુમાં વધુ ૪૫ વષગની મયાગદામાં) 

 

 

૨ રબન અનામત/અનામત વગગના મરહલા ઉમેદવાર પાંચ વષગ (વધુમાં વધુ ૪૫ વષગ સુધી )  

૩ ર્ારરરીક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો દસ વષગ (વધુમાં વધુ ૪૫ વષગ સુધી) 

૪  માજી સૈરનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સરહત (અનામત 

જગ્યા દર્ાગવેલ હોય તો) 

લશ્કરમાં બજાવેલ સેવા ઉપરાંત બીજા ત્રણ વષગ (વધુમાં 

વધુ ૪૫ વષગ સુધી) 

૫ ગુજરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગુજરાત મુલકી સેવા અને 

વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) રનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાએ 

મુજબ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાં કાયમી ધોરણે અથવા 

હંગામી ધોરણે સળંગ છ માસથી કામગીરી બજાવતા હોય અને 

તેઓની પ્રથમ રનમણૂક જાહેરાતમાંની જગ્યામાં દર્ાગવલે 

વયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેવા કમગચારીઓ    

(૧) જાહેરાતમાં લાયકાત તરીકે અનુભવ માંગેલ હોય તો 

ઉપલી વયમયાગદા લાગુ પિરે્ નરહ . 

(૨) જાહેરાતમાં અનુભવને લાયકાત તરીકે માંગેલ ન હોય 

પરંતુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી રવષયક, પરુ્ રચરકત્સાની 

પદવી કે રિ્લોમા ની જગ્યા પર રનમણૂક પામેલ 

કમગચારીને જાહેરાતમાંની આવી લાયકાત વાળી જગ્યા 

(Any Such Post) માટે ઉપલી વય મયાગદા લાગુ પિરે્ નહી.ં  
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(૩) જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ જગ્યા માટે અનુભવ એક 

લાયકાત તરીકે માંગેલ ન  હોય ત્યાર ેજ ે સંવગગમાંથી 

બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાં ફરજ બજાવતા કમગચારીને,  

તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા તો વધુમાં વધુ 

પાંચ વષગની છુટછાટ તે બે પૈકી જ ેઓછંુ હોય તે મળરે્. 

નોધં: 

(૧) The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself registered in 

a State Medical Council/Dental Register or Indian Medical Council/Dental Register under the 

Indian Medical Council Act, 1956/ Dental Council Act,1948 at the time of making application 

for direct selection, if he is not so registered. 

(૨)   પ્રાથરમક કસોટીની પરીક્ષા પધ્ધરત: સંબંરધત રવષયનંુ ૨૦૦ ગુણનંુ પ્રશ્નપત્ર રહેરે્. જનેો સમયગાળો ૧૮૦ રમરનટનો રહેરે્. 

પ્રાથરમક કસોટીમાં ઉમેદવાર ૨૫% થી ઓછા ગુણ મેળવરે્ તો તેમને રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર ગણવામાં આવરે્ નહી,ં જમેાં 

અનુસૂરચત જારત અને અનુસૂરચત જન જારત વગગના ઉમેદવાર ૨૦% થી ઓછા ગુણ મેળવરે્ તો તેમને રૂબરૂ મુલાકાત માટે પાત્ર 

ગણવામાં આવરે્ નહી.ં  

(૩)  રૂબરૂ મુલાકાતમાં આયોગની સૂચનાઓ / ધોરણો મુજબ જાહેરાતમાં દર્ાગવેલ કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાને લઈ 

નીચે મુજબ અનુસરવાનંુ રહેરે્.  

 

   કુલ જગ્યાઓ                      કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મુલાકાત માટે બોલાવવામાં આવનાર  

                                                     ઉમેદવારોની સંખ્યા                                                                 

       ૦૧              ૦૬ 

       ૦૨               ૦૮ 

       ૦૩                           ૧૦ 

   ૦૪ કે તેથી વધુ                                   કુલ જગ્યાઓની સંખ્યાથી ૦૩ ગણા 

(૪) જો યુરનવસીટીએ માકગર્ીટમાં ટકાવારી દર્ાગવેલ ન હોય તો ઉમેદવાર ેટકાવારી ગણવા માટેની ફોમ્પયુગલા/ આધાર અરજી 

સાથે રજૂ કરવાના રહેરે્.  

(૫) જો ઉમેદવાર રવદેર્ની યુરનવસીટીની પદવી/અનુભવ મેળવેલ હરે્ તો તેવી પદવી/અનુભવની ભારતમાં માન્યતા / સમકક્ષતા 

ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પૂરાવા રજૂ કરવાના રહેરે્. 

(૬) આ જાહેરાતો અન્્વયે ભરતી પ્રરક્રયાના દરકે તબકે્ક ઉમેદવાર ેહાજર રહેવું પિરે્, અન્યથા તેઓની ઉમેદવારી રદ કરવામાં 

આવરે્. 
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(૭)    અરજી ફી: સામાન્ય કેટેગરીના (રબન અનામત) ઉમેદવાર ેભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સરવગસ ચાજગ. મૂળ ગુજરાતના 

અનામત કક્ષાના, આરથગક રીતે નબળા વગો, માજી સૈરનકો તથા ર્ારીરરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની નથી. 

ગુજરાત રાજય રસવાયના અનામત વગગના ઉમેદવારોએ રનયત ફી ભરવાની રહેરે્.                                                                      

 

 (સરચન પટવધગન) 

                                                                             સંયુકત સરચવ                                                                                   

                                                                       ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 

નોંધ: 

(1) ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉપર જોઈ ર્કારે્. 

(2) રનવૃરિ, રાજીનામા તેમ જ બઢતી અથવા અન્ય કારણોસર સદરહુ જાહેરાતોમાં દર્ાગવેલ જગ્યાઓની સંખ્યામાં વધઘટ 

થઇ ર્કે છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

GANDHINAGAR 

 

      Online applications are invited for the Post of Associate Professor, General State Service, 

Class-I for various subjects (Advt. No.: 52/2019-20 to Advt. No.: 81/2019-20)  in Government 

Medical Colleges, attached Medical hospitals and institutions under Health & Family Welfare 

Department between date: 07/11/2019, 13:00 to date: 30/11/2019 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 as 

below: 

Sr. 

No. 
Advt. No. Associate Professor - Subject 

Tentative 

Date of 

Preliminary 

Test 

Tentative 

Month of 

Preliminary 

Test’s result 

Tentative 

Month of 

interview 

1 52/2019-20 

TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY 

MEDICINE/PULMONARY MEDICINE 

(T.B. & CHEST DISEASES) 

22-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

2 
53/2019-20 PHARMACOLOGY 22-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

3 54/2019-20 MICROBIOLOGY (SPECIAL DRIVE)  22-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

4 55/2019-20 PAEDIATRICS (SPECIAL DRIVE) 22-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

5 56/2019-20 OTO-RHINO-LARYNGOLOGY (E.N.T.)  22-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

6 57/2019-20 OBSTETRICS & GYNAECOLOGY 

(SPECIAL DRIVE) 

29-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

7 58/2019-20 PATHOLOGY 29-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

8 59/2019-20 ORTHOPAEDICS (SPECIAL DRIVE) 29-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

9 60/2019-20 SKIN & V.D. (DERMATOLOGY, 

VENEREOLOGY AND LEPROSY ) 

29-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

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

No. 
Advt. No. Name of the Post 

T
o

ta
l 

V
a

c
a

n
c
y

 

Category wise vacancy 
Out of total Post reserved for  

Women 

1 2 3 4 5 6 
General EWS S.E.B.C S.C S.T General EWS S.E.B.C S.C S.T 

1  

52/2019-20 

TUBERCULOSIS 

AND 

RESPIRATORY 

MEDICINE/PULMO

NARY MEDICINE 

(T.B. & CHEST 

DISEASES) 

03 02 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

2  

53/2019-20 
PHARMACOLOGY 08 00 00 05 01 02 00 00 01 00 00 

10 61/2019-20 GENERAL SURGERY (SPECIAL 

DRIVE) 

29-03-2020 JUNE-2020 SEPT-2020 

11 62/2019-20 ANATOMY 12-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

12  
63/2019-20 

RADIO-THERAPY 12-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

13 64/2019-20 RADIO-DIAGNOSIS (SPECIAL DRIVE)  10-05-2020 AUG-2020 NOV-2020 

14 65/2019-20 RADIO-DIAGNOSIS (GENERAL 

RECRUITMENT)  

19-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

15 66/2019-20 COMMUNITY MEDICINE 12-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

16 67/2019-20 OPHTHALMOLOGY 12-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

17 68/2019-20 FORENSIC MEDICINE 12-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

18 69/2019-20 ANAESTHES IOLOGY 19-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

19 70/2019-20 PHYSIOLOGY 19-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

20 71/2019-20 PAEDIATRIC SURGERY 19-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

21 72/2019-20 DENTIS TRY 19-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

22 73/2019-20 BURNS & PLASTIC SURGERY 

(PLASTIC & RECONSTRUCTIVE 

SURGERY) 

03-05-2020 AUG-2020 NOV-2020 

23 74/2019-20 NEPHROLOGY 03-05-2020 AUG-2020 NOV-2020 

24 75/2019-20 UROLOGY 03-05-2020 AUG-2020 NOV-2020 

25 76/2019-20 C.T. SURGERY (CARDIO VASCULAR & 

THORACIC SURGERY) 

03-05-2020 AUG-2020 NOV-2020 

26 77/2019-20 NEUROLOGY 03-05-2020 AUG-2020 NOV-2020 

27 78 /2019-20 NEURO SURGERY 10-05-2020 AUG-2020 NOV-2020 

28 79/2019-20 MEDICAL GASTROENTEROLOGY 10-05-2020 AUG-2020 NOV-2020 

29 80/2019-20 BIOCHEMISTRY (SPECIAL DRIVE) 19-04-2020 JUL-2020 OCT-2020 

30 81/2019-20 BIOCHEMISTRY (GENERAL 

RECRUTIMENT) 

10-05-2020 AUG-2020 NOV-2020 
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3  

54/2019-20 

MICROBIOLOGY 

(SPECIAL DRIVE)  07 00 00 04 01 02 00 00 01 00 00 

4  

55/2019-20 

PAEDIATRICS 

(SPECIAL DRIVE) 04 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00 

5  

56/2019-20 

OTO-RHINO-
LARYNGOLOGY 

(E.N.T.) 
04 02 00 01 00 01 00 00 00 00 00 

6  

57/2019-20 

OBSTETRICS & 

GYNAECOLOGY 

(SPECIAL DRIVE) 
07 00 00 03 01 03 00 00 00 00 00 

7 58/2019-20 
PATHOLOGY 05 01 00 04 00 00 00 00 01 00 00 

8 59/2019-20 ORTHOPAEDICS 

(SPECIAL DRIVE) 09 00 00 05 01 03 00 00 01 00 00 

9 60/2019-20 SKIN & V.D.  

(DERMATOLOGY, 

VENEREOLOGY 

AND LEPROSY ) 

01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 

10 61/2019-20 GENERAL 

SURGERY 

(SPECIAL DRIVE) 
11 00 00 06 00 05 00 00 02 00 01 

11 62/2019-20 
ANATOMY 08 00 00 05 00 03 00 00 01 00 01 

12 63/2019-20 RADIO-THERAPY 05 04 00 01 00 00 01 00 00 00 00 

13 64/2019-20 RADIO-DIAGNOSIS 

 (SPECIAL DRIVE) 09 00 01 05 01 02 00 00 01 00 00 

14 65/2019-20 RADIO-DIAGNOSIS 

(GENERAL 

RECRUITMENT) 
03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

15 66/2019-20 COMMUNITY 

MEDICINE 06 00 00 04 01 01 00 00 01 00 00 

15 67/2019-20 OPHTHALMOLOGY 06 05 00 01 00 00 01 00 00 00 00 

16 68/2019-20 FORENSIC 

MEDICINE 14 07 01 04 00 02 01 00 01 00 00 

17 69/2019-20 ANAESTHESIOLOG

Y 05 02 01 00 00 02 00 00 00 00 00 

18 70/2019-20 PHYSIOLOGY 09 00 02 05 00 02 00 00 01 00 00 

19 71/2019-20 PAEDIATRIC 

SURGERY 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

20 72/2019-20 DENTISTRY 05 04 00 01 00 00 01 00 00 00 00 

22 73/2019-20 BURNS & PLASTIC 

SURGERY 

(PLASTIC 
05 04 00 01 00 00 01 00 00 00 00 
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&RECONSTRUCTIV

E 

SURGERY) 

23 74/2019-20 NEPHROLOGY 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

24 75/2019-20 UROLOGY 08 05 00 02 00 01 01 00 00 00 00 

25 76/2019-20 C.T. SURGERY 

(CARDIO 

VASCULAR & 

THORACIC 

SURGERY) 

03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

26 77/2019-20 NEUROLOGY 05 04 00 01 00 00 01 00 00 00 00 

27 78/2019-20 NEURO SURGERY 06 05 00 01 00 00 01 00 00 00 00 

28 79/2019-20 MEDICAL 

GASTROENTEROL

OGY 
01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

29 80/2019-20 BIOCHEMISTY 

(SPECIAL DRIVE) 07 00 00 04 01 02 00 00 01 00 00 

30 81/2019-20 BIOCHEMISTY 

(GENERAL 

RECRUITMENT)  
03 03 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. 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. 

Advt. No. Associate Professor - Subject Name  Physical 

Disability  

1 52/2019-20 TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY MEDICINE/PULMONARY 

MEDICINE (T.B.& CHEST DISEASES) 
OL 

2 53/2019-20 PHARMACOLOGY BLA,OL,OA,OAL 

3 54/2019-20 MICROBIOLOGY (SPECIAL DRIVE) BLA,OL,OA,OAL 

4 55/2019-20 PAEDIATRICS (SPECIAL DRIVE) OL 

5 56/2019-20 OTO-RHINO-LARYNGOLOGY (E.N.T) OL 

6 57/2019-20 OBSTETRICS & GYNAECOLOGY(SPECIAL DRIVE) OL 

7 58/2019-20 PATHOLOGY OL 

8 59/2019-20 ORTHOPAEDICS (SPECIAL DRIVE) OL 

9 60/2019-20 SKIN & V.D. (DERMATOLOGY,VENEREOLOGY AND LEPROSY) OL 

10 61/2019-20 GENERAL SURGERY OL 

11 62/2019-20 ANATOMY BLA,OL,OA,OAL 
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12 63/2019-20 RADIO-THERAPY OL 

13 64/2019-20 RADIODIAGNOSIS (SPECIAL DRIVE) OL 

14 65/2019-20 RADIODIAGNOSIS (GENERAL RECRUITMENT)   OL 

15 66/2019-20 COMMUNITY MEDICINE OL 

16 67/2019-20 OPHTHALMOLOGY OL 

17 68/2019-20 FORENSIC MEDICINE OL 

18 69/2019-20 ANAESTHESIOLOGY OL 

19 70/2019-20 PHYSIOLOGY OL 

20 71/2019-20 PAEDIATRIC SURGERY OL 

21 72/2019-20 DENTISTRY OL 

22 73/2019-20 BURNS & PLASTIC SURGERY (PLASTIC & RECONSTRUCTIVE 

SURGERY) 

OL 

23 74/2019-20 NEPHROLOGY OL 

24 75/2019-20 UROLOGY OL 

25 76/2019-20 C.T. SURGERY (CARDIO VASCULAR & THORACIC SURGERY) OL 

26 77/2019-20 NEUROLOGY OL 

27 78/2019-20 NEURO SURGERY OL 

28 79/2019-20 MEDICAL GASTROENTEROLOGY OL 

29 80/2019-20 BIOCHEMISTRY (SPECIAL DRIVE) OA,OL,L 

30 81/2019-20 BIOCHEMISTRY (GENERAL RECRUITMENT) OA,OL,L 

 
BLA = Both legs and Both arms affected, 

OL = One leg affected (right or left), 

OA = One arm affected, 

OAL = One arm and One leg. 

L = Lifting 

(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.  

(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 
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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 submission 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.  

(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 send 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:    

   POSSESS;  

(a)   academic qualifications as specified in the Annexures (below) against each subject 

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, or 

possess an equivalent qualification recognized by Medical Council of India; and 
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For Speicalities Subjects: 

(i)   Have at least four years teaching experience as Assistant Professor, Class-I in the 

concerned subject as specified in Annexure-I (below) in a 

permitted/approved/recognized medical college/institutions with two research 

publications in Indexed Journals as first author or as corresponding author along with 

five years of experience after Post Graduation. 

For Super Speciality Subjects:  

(ii)   Have at least two years experience as Assistant Professor, Class I in the concerned 

subject as specified in Annexure-II in a permitted /approved/recognized medical 

college / institution with two research publications in indexed journals as first Author 

or as corresponding author along with two years Post Super Speciality experience.  

Annexure –I 
SPECIALITIES SUBJECTS 

Sr. 

No. 
SUBJECT QUALIFICATION 

(1) (2) (3) 

1 

TUBERCULOSIS AND 

RESPIRATORY 

MEDICINE/PULMONARY 

MEDICINE (T.B. & 

CHEST DISEASES) 

M.D.(Tuberculosis)/ 

M.D.(T.B. & Respiratory Diseases)/ 

M.D.(Medicine) with T.D.D, D.T.D or D.T.C.D. /  

M.D.(T.B. & Chest Diseases)/ 

DNB (Tuberculosis & Chest Diseases). 

2 PHARMACOLOGY 

M.D.(Pharmacology)/ 

M.B.B.S. with Ph.D. (Medical Pharmacology)/ 

M.Sc.(Medical Pharmacology) with Ph.D.(Medical Pharmacology)/ 

M.Sc.(Medical Pharmacology) with D.Sc.(Medical Pharmacology)/ 

DNB (Pharmacology). 

3 
MICROBIOLOGY. 

 

M.D. (Bacteriology)/ 

M.D.(Microbiology)/ 

M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with Ph.D.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Bacteriology) with Ph.D.(Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Bacteriology) with D.Sc. (Medical Bacteriology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with Ph.D. (Medical Microbiology)/ 

M.Sc.(Medical Microbiology) with D.Sc.(Medical Microbiology)/ 

DNB (Microbiology). 

4 
PAEDIATRICS 
 

M. D. (Paediatrics)/ 
DNB (Paediatrics). 
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5 
OTO-RHINO- 

LARYNGOLOGY (E.N.T)  

M.S.(Oto-rhino-laryngology)/ 

DNB (Oto-rhino-laryngology) 

6 

OBSTETRICS & 

GYNAECOLOGY 

 

M.D.(Obstetrics & Gynaecology)/  

M.S. (Obstetrics & Gynaecology)/  

DNB (Obstetrics & Gynaecology) 

7 
PATHOLOGY 

 

M.D. (Pathology)/ 

Ph.D.( Pathology)/ 

D.Sc.(Pathology)/ 

DNB (Clinical Pathology) 

8 
ORTHOPAEDICS 

 

M.S. (Orthopaedics)/ 

DNB (Orthopaedics) 

9 

DERMATOLOGY, 

VENEREOLOGY AND 

LEPROSY. (SKIN & V.D.)  

 

M.D.(Dermatology & Venereology )/ 

M.D.(Dermatology, Venereology & Leprosy)/  

M.D.(Dermatology)/ 

M.D.(Dermatology including Venereology)/ 

M.D.(Dermatology including Venereology/ Leprosy)/ 

M.D.(Medicine) with D.V.D or D.D/ 

DNB (Dermatology)/ 

DNB (Dermatology, Venereology, Leprosy). 

10 
GENERAL SURGERY 

 

M.S.(Surgery)/ 

M.S.(General Surgery)/ 

DNB (General Surgery). 

 

11 

ANATOMY 

 

M.S.(Anatomy)/ 

M.D.(Anatomy)/ 

M.B.B.S. with M.Sc.(Anatomy)/ 

M.Sc.(Medical Anatomy) with Ph.D.(Medical Anatomy)/ 

M.Sc. (Medical Anatomy) with D.Sc. (Medical Anatomy)/  

DNB (Anatomy). 

12 
RADIO-THERAPY 

 

M.D.(Radiotherapy)/ 

DNB (Radiotherapy). 

13 
RADIO-DIAGNOSIS. 

 

M.D.(Radio-Diagnosis)/ 

M.D.(Radiology)/ 

M.S.(Radiology)/ 

DNB (Radio-Diagnosis). 

14 
COMMUNITY 

MEDICINE. 

 

M.D.(Social & Preventive Medicine)/ 

M.D.(Community Medicine)/ 

M.D. (Community Health Administration)/ 

M.D. (Health Administration)/ 

DNB (Community Medicine). 

15 
OPHTHALMOLOGY 

 

M.S. (Ophthalmology)/ 

M.D.(Ophthalmology)/ 

DNB (Ophthalmology). 

16 
FORENSIC MEDICINE 

 

M.D.(Forensic Medicine)/ 

DNB (Forensic Medicine). 

17 ANAESTHESIOLOGY M.D. (Anaesthesiology)/ 
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 M.S. Anaesthesiology)/ 

DNB (Anaesthesiology). 

18 PHYSIOLOGY 

M.D.(Physiology)/ 

M.B.B.S. with M.Sc.(Physiology)/ 

M.Sc.(Medical Physiology) with Ph.D.(Medical Physiology)/ 

M.Sc.(Medical Physiology) with D.Sc. (Medical Physiology)/ 

 DNB (Physiology) 

19 DENTISTRY M.D.S./DNB. 

20 BIOCHEMISTRY  

M.D.(Biochemistry)/ 

M.B.B.S. with M.Sc. (Medical Biochemistry)/ 

M.Sc. (Medical Biochemistry) with Ph.D. (Medical Biochemistry)/ 

M.Sc. (Medical Biochemistry) with D.Sc. (Medical Biochemistry)/ 

DNB (Biochemistry). 

Annexure –II 
SUPER SPECIALITY SUBJECTS 

Sr. 

No. 
SUBJECT QUALIFICATION 

(1) (2) (3) 

1 
PAEDIATRIC SURGERY 

 

M.Ch.(Paediatric Surgery)/ 

DNB (Paediatric Surgery). 

2 

PLASTIC & 

RECONSTRUCTIVE 

SURGERY 

M.Ch.(Plastic & Reconstructive Surgery) /  

M.Ch.(Plastic Surgery)/ 

DNB (Plastic & Reconstructive Surgery). 

3 
NEPHROLOGY 

 

D.M. (Nephrology)/ 

DNB (Nephrology). 

4 
UROLOGY 

 

M.Ch. (Urology)/ 

DNB (Urology). 

5 

CARDIO VASCULAR & 

THORACIC SURGERY (C.T. 

SURGERY) 

 

M.Ch.(Cardio Vascular & Thoracic Surgery)/ 

M.Ch.(Cardiac Surgery)/ 

M.Ch.(Vascular Surgery)/ 

M.Ch.(Thoracic Surgery)/ 

DNB (Cardio Vascular & Thoracic Surgery). 

6 
NEUROLOGY 

 

D.M. (Neurology)/ 

DNB (Neurology). 

7 
NEURO SURGERY 

 

M.Ch.(Neuro-Surgery) / 

DNB (Neuro-Surgery). 

8 
MEDICAL 

GASTROENTEROLOGY 

D.M.(Medical Gastroenterology)/ 

D.M.(Gastroenterology)/ 

M.D.(Medicine) or  

M.D.(Paediatrics) with 2 years special training in Gastroenterology/ 

DNB (Medical Gastroenterology) or 

DNB (Medicine) or 

DNB (Paediatrics) with 2 years special training in Gastroenterology. 
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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.37,400-67,000/- (PB-4) Grade Pay:  Rs.9,000/- 

[6] Age: Not more than 43 years. Age will be Considered as on last date of online application. 

[7] Age Relaxation: as below 

1 
Candidate belonging SC/ST/OBC/EWS category 

of Gujarat Origin  

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

2 
 Women Candidate belonging to unreserved   

/reserved category  

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

3  Physically Disabled  10 Years (Maximum Up to 45 Years) 

4 Ex. Serviceman Including E.C.O. / S.S.C.O. Length of Military Service plus three 

years, (Maximum Up to 45 years.) 

5 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)   The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself registered in a 

State Medical Council/Dental Register or Indian Medical Council/Dental Register under the 

Indian Medical Council Act, 1956/ Dental Council Act, 1948 at the time of making application 

for direct selection, if he is not so registered. 

 (2)   Preliminary Exam Pattern: 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.       

(5) The candidates having qualification/experience from foreign University should produce 

necessary documents / proof regarding the recognition/equivalency of their degree.     

 (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 
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category who is physically disabled 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: 

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

(2) Number of posts for the above mentioned advertisements may change (increase or decrease) subject 

to Retirement, Resignation or Promotion or any other reasons.  
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 ૧  નાગરિકત્વ:-  

 ઉમેદવાર, 
 (ક) ભારતનો નાગરરક અથવા 
 (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા 
 (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા 

(ઘ) તતબેટનો તનવાા તિત જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી, ૧૯૬૨ પહલેાાં ભારતમાાં આવેલા હોવા 
જોઇએ,અથવા  
(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યક્તત કે જે ભારતમાાં કાયમી વિવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂા પારકસ્તાન (બાાંગ્લાદેશ), બમાા 
(મ્યાનમાર), શ્રીલાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા જેવા પવૂા આરિકાના દેશો, િાંયતુત પ્રજાિત્તાક ટાાંઝાનીયા, ઝાાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, 
અથવા તવયેટનામથી સ્થળાાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ પરાંત ુપેટાક્રમાાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) માાં આવતા ઉમેદવારોના 
રકસ્િામાાં િરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપેલ હોવુાં જોઇએ. 

 
નોંધ:- જે ઉમેદવાિના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂિી હોય તેવા ઉમેદવાિન ાં અિજીપત્રક આયોગ વવચાિણામાાં લેશે. અને જો 
વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કિવામાાં આવશે તો િાજ્ય સિકાિ તેમના રકસ્સામાાં પાત્રતા પ્રમાણપત્ર આપવાની શિતે 
કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 

 
 ૨  અિજીપત્રક:- 

(૧) જો એક કરતાાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી કરવાની રહશેે અને 
પ્રત્યેક અરજી િાથે ફી ભરવાની રહશેે. 
(૨) બબન અનામત વગાના ઉમેદવારોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફિમાાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચાજીિ તથા ઓન લાઇન ફી 
ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + િતવિિ ચાજીિ ફી ભરવાની રહશેે. અનામત વગાના ઉમેદવારો (આતથિક રીતે નબળા વગો, િામાજજક અને 
શૈક્ષબણક રીતે પાાત વગા, અનસુબૂચત જાતત અને અનસુબૂચત જનજાતત) તથા શારીરરક રીતે અશતત ઉમેદવારો અને માજી 
િૈતનકોને ફી ભરવામાાંથી મકુ્તત આપવામા આવેલ ાે. જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવાની રહતેી નથી. અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો 
બબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે નહી. 
(૩) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાાં અનામત જગ્યાઓ દશાાવેલ ન હોય ત્યાાં આવા ઉમેદવારો બબનઅનામત જગ્યા 
માટે અરજી કરી શકશે અને તેમને પિાંદગી માટે બબનઅનામતના ધોરણો લાગુાં પડશે. 
(૪) જાહરેાતમાાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે 
ાે. 
(૫) જાહરેાતમાાં જે તે કેટેગરીમાાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે મરહલા 
ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ તિવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફતત પરુુષ ઉમેદવારો માટે અનામત ાે તેમ ગણવાનુાં નથી, 
આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પિાંદગી માટે તવચારણા થઇ શકે ાે , પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી 

જાહેિાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ 
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કરી શકે ાે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત ાે પરાંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા િામે 
મરહલા ઉમેદવાર પણ પિાંદગી પામી શકે ાે.) 
(૬) જાહરેાતમાાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાાં પરુુષ ઉમેદવાર અરજી કરી  શકે 
ાે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પિાંદગી માટે પરુુષ ઉમેદવારોની તવચારણા થઇ શકે ાે. પરાંતુ 
જે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પિાંદગી પામે/જેટલી 
િાંખ્યામાાં પિાંદગી પામે તો તેમને જ પ્રથમ તવચારણામાાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પિાંદ ન થાય કે ઓાા મરહલા  
ઉમેદવાર પિાંદ થાય તો તેટલા પ્રમાણમાાં પરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાાં લેવામાાં આવશે. (દા.ત.કુલ ૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર 
માટે અનામત ાે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પિાંદ થાય ાે તો ૦૨ પરુુષ ઉમેદવારો પિાંદગી પામી  શકે ાે.) 
(૭) પ્રાથતમક કિોટીના પરરણામના આધારે જે ઉમેદવારો અરજી ચકાિણીને પાત્ર થતા હોય , તેમણે આયોગ જણાવે ત્યારે જરૂરી 
પ્રામાણપત્રો/ દસ્તાવેજો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની વેબિાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ઓન લાઇન અપલોડ 
કરવાના રહશેે.  

 ૩    જન્મ તાિીખ:- 

(૧)  આયોગ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એિ. એિ. િી. ઇ. બોડા દ્વારા અપાયેલ એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે ાે. 
પરાંત ુઆ પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાન ુાં ઉમેદવાર માને તો િક્ષમ અતધકારીએ આપેલ વય અને અતધવાિના 
પ્રમાણપત્રની પ્રમાબણત નકલ મોકલવાની રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાાં અતધકૃત અતધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ 
એિ. એિ. િી. કે તેની પરીક્ષાન ુાં મળૂ પ્રમાણપત્ર તપાિેલ ાે અને પોતાની િમક્ષ રજૂ કરવામાાં આવેલ પરુાવાઓને આધારે 
ઉમેદવારની િાચી જન્મતારીખ ............... ાે. જે એિ.એિ.િી. કે તેની િમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં દશાાવેલ જન્મતારીખ કરતાાં 
જુદી ાે તથા માનવાને પરૂતુાં કારણ ાે. ઉમેદવારે રજૂ કરેલ વય અને અતધવાિનુાં પ્રમાણપત્ર તેની તવશ્વાિતનયતા (credibility) ના 
આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો તનણાય આયોગ દ્વારા લેવામાાં આવશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં દશાાવેલ જન્મ તારીખમાાં પાાળથી કોઇપણ કારણિર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 

 ૪    વયમયાાદા :- 
(૧) ઉંમર જાહરેાતમાાં દશાાવેલ અરજી સ્વીકારવાની ાેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે. 
(૨) જાહરેાતમાાં દશાાવેલ  ઉપલી વયમયાાદામાાં નીચે મજુબની છૂટાાટ મળવાપાત્ર ાે. 

૧ મળુ ગજુરાતના  અનસુબુચત જાતત, અનસુબુચત જનજાતત,   
િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પાાત વગાના અને  આતથિક 
રીતે નબળા વગાના ઉમેદવારો 

પાાંચ વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં) 
 
 

૨ મળુ ગજુરાતના  અનસુબુચત જાતત, અનસુબુચત જનજાતત,   
િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પાાત વગા અને  આતથિક 
રીતે નબળા વગાના મરહલા ઉમેદવારો 

દિ વષા (આ છૂટાાટમાાં મરહલા માટેની છૂટાાટ કે 
જે પાાંચ વષાની ાે, તેનો િમાવેશ થઇ જાય ાે, 
વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં છૂટાાટ મળશે.) 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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૫      શૈક્ષણણક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દશાાવેલ શૈક્ષબણક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની ાેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાત માન્ય યતુનવતિિટી/િાંસ્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.  
(૩) ઉમેદવારે અરજી િાથે માન્ય યતુનવતિિટી/િાંસ્થાના ગણુ પત્રક (બધા જ વષો/િેમેસ્ટર)અને પદવી પ્રમાણપત્રોની સ્વયાં 
પ્રમાબણત નકલ રજૂ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયા દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નહી.  
(૪) શૈક્ષબણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. 
(૫) જો જગ્યાના ભરતી તનયમોમાાં દશાાવેલ શૈક્ષબણક લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત માન્ય ગણાશે તેવી જોગવાઇ હોય  તો , 
જાહરેાતમાાં દશાાવેલ લાયકાતની િમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે ાે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો આવા  ઉમેદવારે િમકક્ષતા 
પ્રસ્થાતપત કરતા આદેશો/અતધકૃતતાની તવગતો આપવાની રહશેે. 
 

૩ બબન અનામત (િામાન્ય) મરહલા ઉમેદવારો પાાંચ વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં) 

૪ માજી િૈતનકો, ઇ.િી.ઓ., એિ.િી.ઓ િરહત ઉમેદવારો િાંરક્ષણ િેવામાાં બજાવેલ િેવા ઉપરાાંત બીજા ત્રણ 
વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષા સધુી છૂટાાટ મળશે) 

૫ શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારો દિ વષા (વધમુાાં વધ ુ૪૫ વષાની મયાાદામાાં) 

૬ ગજુરાત િરકારના કમાચારીઓ: ગજુરાત મલુ્કી િેવા 
અને વગીકરણ અને ભરતી (િામાન્ય) તનયમો, ૧૯૬૭ 
ની જોગવાએ મજુબ ગજુરાત િરકારની નોકરીમાાં કાયમી 
ધોરણે અથવા હાંગામી ધોરણે િળાંગ ા માિથી કામગીરી 
બજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ તનમણકૂ 
જાહરેાતમાાંની જગ્યામાાં દશાાવેલ વય મયાાદાની અંદર 
થયેલ હોય તેવા કમાચારીઓ   

(૧) જાહરેાતમાાં લાયકાત તરીકે અનભુવ માાંગેલ 
હોય તો ઉપલી વયમયાાદા લાગ ુપડશે નરહ . 
(૨) જાહરેાતમાાં અનભુવને લાયકાત તરીકે માાંગેલ 
ન હોય પરાંત ુઇજનેરી, તબીબી, ખેતી તવષયક, પશુ 
બચરકત્િાની પદવી કે રડપ્લોમા ની જગ્યા પર 
તનમણકૂ પામેલ કમાચારીને જાહરેાતમાાંની આવી 
લાયકાત વાળી જગ્યા (Any Such Post) માટે ઉપલી 
વય મયાાદા લાગ ુપડશે નહીં.  
(૩) જાહરેાતમાાં દશાાવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક 
લાયકાત તરીકે માાંગેલ ન  હોય ત્યારે જે િાંવગામાાંથી 
બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમાાં ફરજ બજાવતા 
કમાચારીને,  તેઓએ બજાવેલ િેવાના િમય અથવા 
તો વધમુાાં વધ ુપાાંચ વષાની છૂટાાટ તે બે પૈકી જે 
ઓછાં હોય તે મળશે. 
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 ૬  અન ભવ:- 

(૧) માાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની ાેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામાાં આવશે.  
(૨) (અ)જાહરેાતમાાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાાં આવે તે તારીખથી ,    
    (બ) અરજી સ્વીકારવાની ાેલ્લી તારીખના િાંદભામાાં અનભુવ ગણવામાાં આવશે. 
(૩) ઉમેદવારે અરજીમાાં જે અનભુવ દશાાવેલ હોય તેના િમથાનમાાં અનભુવનો િમયગાળો (રદવિ , માિ, વષા), મળૂ પગાર 
અને કુલ પગારની તવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર/મેળવેલ અનભુવની તવગતો િાથેન ુાં સ્વયાંસ્પષ્ટ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ુાં 
રહશેે. આવુાં પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેડ પર િક્ષમ િત્તાતધકારીની િહી અને તારીખ િાથેન ુાં રજૂ કરવાન ુાં રહશેે. ઉમેદવારે 
આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણવામાાં આવશે નરહ.  
(૪) ઉમેદવારે રજૂ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રોમાાં પાાળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની તવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. જો 
ઉમેદવારો દ્રારા િાંપણૂા તવગતો િાથેના અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાાં આવશે નરહ, તો  ઉપલબ્ધ પ્રમાણપત્ર / તવગતોના  
આધારે આયોગ તનણાય કરશે. જે ઉમેદવારોને બાંધનકતાા રહશેે.  
(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપે્રન્ટીિશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમાંતત્રત ફૅકલ્ટી, ઇન્ ચાર્જ ( (મળૂ હોદા ા તિવાયની 
વધારાની કામગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગણતરીમાાં લેવામાાં આવશે નહીં.  
ઉપરાાંત અભ્યાિકાળ દરતમયાન મેળવેલ અનભુવ (ઉ.દા. Ph.D. દરતમયાન મેળવેલ િાંશોધનનો અનભુવ, Ph.D. માટેના Senior 

Research fellow તથા Junior Research fellow તરીકે કરેલી કામગીરી) માન્ય રાખવામાાં આવશે નહી.  
 

 ૭  અન સણૂચત જાવત, અન સણૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષણણક િીતે પછાત વગા  અને આવથિક િીતે નબળા વગા :- 

(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જનજાતત, િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પાાત વગા અને આતથિક રીતે 
નબળા વગા ના ઉમેદવારોને જ અનામત વગાના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 
(૨)  અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જનજાતત, િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પાાત વગા અને આતથિક રીતે નબળા વગા  પૈકી 
ઉમેદવાર જે વગાના હોય તેની તવગતો અરજીપત્રકમાાં અચકૂ આપવી. 
(૩)  ઉમેદવારે અરજીપત્રકના િાંબાંતધત કોલમમાાં જે તે અનામત કક્ષા દશાાવેલ નહી હોય તો પાાળથી અનામત વગાના 
ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાાં આવશે નહીં. 
(૪) અનામત વગાનો લાભ મેળવવા ઇચ્ાતા ઉમેદવારે તેના િમથાનમાાં િક્ષમ અતધકારી દ્વારા તનયત નમનૂામાાં આપવામાાં 
આવેલ જાતત પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચકૂ  િામેલ કરવાની રહશેે. અરજીપત્રક િાથે જાતત પ્રમાણપત્રની નકલ િામેલ 
નહીં હોય તો તે પાાળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે.  
(૫) િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પાાત વગાના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો િમાવેશ “ઉન્નત વગામાાં” નહી થતો 
હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
(૬)(અ) િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પાાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં િામાજજક ન્યાય 
અને અતધકારરતા તવભાગનુાં તારીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી તનયત થયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરતશષ્ટ-ક’ મજુબનુાં અથવા 
નવા તનયત કરાયેલ ગજુરાતી નમનૂા ‘પરરતશષ્ટ-૪’ મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર  રજૂ કરવાન ુાં રહશેે. 
(૬)(બ) િામાજજક ન્યાય અને અતધકારીતા તવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક િશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ 
મજુબ ‘ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર’ની મહત્તમ અવતધ (Validity) ઈસ્ય ુથયા-વષા િરહત ત્રણ નાણાકીય 
વષાની રહશેે પરાંત ુ આવુાં પ્રમાણપત્ર િાંબાંતધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની ાેલ્લી તારીખ સધુીમાાં ઈસ્ય ુ કરાયેલ 
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હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ િમયગાળા દરતમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે , તો જ માન્ય રાખવામાાં આવશે અન્યથા તે માન્ય 
રાખવામાાં આવશે નરહ. 

(૬)(ક) પરરબણત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-તપતાની આવકના િાંદભામાાં રજૂ કરવાન ુાં રહશેે. જો આવા 
ઉમેદવારોએ તેમના પતતની આવકના િાંદભામાાં રજૂ કરેલ હશે તો તેમની અરજી રદા  કરવામાાં આવશે.  

(૬)(ડ) ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જે ‘ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર’ ની તવગતો જણાવેલ 
હોય તેની જ નકલ અરજી િાથે જોડવાની રહશેે. જો આવા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ભલૂ હોવાને કારણે ઉમેદવાર જાહરેાતની ાેલ્લી 
તારીખ બાદનુાં નવુાં પ્રમાણપત્ર મેળવે તો પણ િામાજજક અને શૈક્ષબણક રીતે પાાત વગાના ઉમેદવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે 
ઓનલાઈન અરજીમાાં જણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે.  

(૬)(ઇ) ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા માટે ૬ માપદાંડો ધ્યાને લેવાય ાે. પ્રમાણપત્રની અવતધ 
હવે ત્રણ વષાની ાે. પરાંત ુઉતત માપદાંડો પૈકી કોઈપણ માપદાંડમાાં આ અવતધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્ાક જાહરેાત 
િાંબાંતધત ઉમેદવારે તથા તેના માતા-તપતા/વાલીએ સ્વયાં િાંબાંતધત િત્તાતધકારી તેમજ તેના દ્વારા પ્રમાણપત્રમાાં કોઈ ફેરફાર 
કરવામાાં આવે તો ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગને કરવાની રહશેે. ઉમેદવાર/માતા-તપતા/વાલી આવી જાહરેાત નરહિં કરીને 
કોઈપણ તવગતો છૂપાવશે તો તેઓ કાયદેિરની કાયાવાહીને પાત્ર બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદા  કરવાપાત્ર 
થશે. ઉન્નત વગામાાં િમાવેશ નરહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર  મેળવવા માટેના કોઈપણ માપદાંડમાાં ફેરફારની સ્વૈચ્ચ્ાક જાહરેાત 
કરવાની જવાબદારી ઉમેદવાર/માતા-તપતા/વાલીની વ્યક્તતગત રીતે અને િાંયતુત રીતે રહશેે. 

(૭)  આતથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય િરકારના િામાજજક ન્યાય અને અતધકારીતા તવભાગના તા. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ડબલ્ય.ુએિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી તનયત થયેલ નમનૂા (અંગે્રજીમાાં Annexure KH 

અથવા ગજુરાતીમાાં પરરતશષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ આતથિક રીતે નબળા વગો માટેના પ્રમાણપત્રના નાંબર અને તારીખ ઓન લાઇન 
અરજી કરતી વખતે દશાાવવાના રહશેે. આ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર િાંબાંતધત જાહરેાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની ાેલ્લી તારીખ 
સધુીમાાં ઈસ્ય ુકરાયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ િમયગાળા દરતમયાન ઇસ્ય ુથયેલ ુહશે , તો જ માન્ય રાખવામાાં આવશે 
અન્યથા તે માન્ય રાખવામાાં આવશે નરહ.  

(૮) િરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો બબનઅનામત વગાના ઉમેદવારોની િાથે તનયત 
ધોરણો (અથાાત વયમયાાદા, અનભુવની લાયકાત, બબનઅનામત વગાના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાાં વધ ુતવસ્તતૃ 
કરેલ અન્ય કે્ષત્ર) માાં છૂટાાટ લીધા તિવાય પોતાની ગણુવત્તાના આધારે પિાંદગી પામે તો બબનઅનામત જગ્યાની િામે 
ગણતરીમાાં લેવાના થાય ાે. 

(૯)  ઉમેદવારે અરજીમાાં જાતત અંગે જે તવગત દશાાવેલ હશે તેમાાં પાાળથી ફેરફાર કરવાની તવનાંતી માન્ય રાખવામાાં આવશે 
નહી. 

 જો કોઈ ઉમેદવાિે વનયત સમયગાળા દિમ્યાન ઈસ્ય  થયેલ વનયત નમનૂાન  ાં પ્રમાણપત્ર િજૂ કિેલ નરહ હોય તો તેઓની અિજી 
અમાન્ય ગણવામાાં આવશે અને તેઓને ણબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચાિણામાાં લેવામાાં આવશે નરહ. 
 
 ૮    માજી સૈવનક 

 (૧) માજી િૈતનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં તવગતો આપવાની રહશેે. 
 (૨) માજી િૈતનક ઉમેદવારે રડસ્ચાર્જ ( બકુની નકલ અરજીપત્રક િાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે.  
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 (૩)િામાન્ય વહીવટ તવભાગના તારીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: આરઇએિ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગવાઇ મજુબ માજી 
િૈતનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષા ફી ભરવામાાંથી મકુ્તત આપવામાાં આવેલ ાે. 

 

 ૯    શાિીરિક અશક્તતા ધિાવતા ઉમેદવાિો 

(ક) શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાાં સ્પષ્ટ  તવગતો આપવાની રહશેે. 
(ખ) શારીરરક અશતતતા ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશતતતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે. શારીરરક 
અશતતતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્ાતા ઉમેદવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓાી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખામી (૩) હલનચલન અશતતતા 
અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક અશતતતા ાે તે દશાાવવુાં. 
(ગ) જાહરેાતમાાં શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાાવેલ ન હોય,પરાંત ુજગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે 
પ્રકારની શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે. આવા પ્રિાંગે ઉંમરમાાં 
છૂટાાટ મળશે. 
(ઘ) શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  િમથાનમાાં િામાન્ય વહીવટ તવભાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક-
૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી તનયત થયેલ નમનૂામાાં િરકારી હોક્સ્પટલના   સતુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/તિતવલ િર્જ (ન/મેરડકલ બોડા  દ્વારા 
આપવામાાં આવેલ પ્રમાણપત્રની નકલ અરજી િાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ િામેલ કરવામાાં નહીં આવેલ 
હોય તો તે પાાળથી સ્વીકારવામાાં આવશે નહીં શારીરરક અશતતતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.  

 ૧૦  મરહલા ઉમેદવાિ 

મરહલાઓની અનામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહીં થાય તો તે જગ્યા જે તે કક્ષાના  (category) પરુુષ 
ઉમેદવારોને  ફાળવી શકાશે.  
  

 ૧૧    વવધવા ઉમેદવાિ 

(૧) ઉમેદવાર તવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ િામે “હા” અવશ્ય લખવુાં  અન્યથા “લાગ ુપડતુાં નથી” એમ દશાાવવુાં . 
(૨) તવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાાં તે કોલમ િામે “હા” અચકૂ લખવુાં અન્યથા  “લાગ ુપડતુાં  નથી” 
એમ દશાાવવુાં. 
(૩) તવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને તવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્ાતા હોય તો અરજી િાથે  પનુ: 
લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડેતવટ રજૂ કરવાની રહશેે. 
(૪) તવધવા ઉમેદવારને િરકારની પ્રવતામાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમાાં પાાંચ ટકા ગણુ ઉમેરવામાાં આવશે. 
(૫) કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે િમયે “તવધવા” ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયાા બાદ અથવા જાહરેાત પ્રતિધ્ધ 
થયાની ાેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપણ તબકે્ક “તવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી 
પરૂાવાઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પાીના ભરતી પ્રરક્રયાના જે પણ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા 
મરહલા ઉમેદવારોને “તવધવા મરહલા ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામાાં આવશે.  
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 જો ઉમેદવાિનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શાિીરિક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વધ  વવકલ્પોમાાં થતો 
હોય તેવા રકસ્સામાાં તેને લાગ  પડતા વવકલ્પો પૈકી જેમાાં વધ  લાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    

 
 ૧૨     ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર:- 

(૧) ગજુરાત િરકારના િરકારી /અધા િરકારી/ િરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કાંપનીઓમાાં િેવા બજાવતા અતધકારીઓ / 
કમાચારીઓ આયોગની જાહરેાતના િાંદભામાાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના તવભાગ/ખાતા/કચેરીને 
અરજી કયાાની તારીખથી રદન-૭ માાં અચકૂ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના તનયોતતા તરફથી અરજી મોકલવાની ાેલ્લી તારીખ બાદ 
૩૦ રદવિમાાં અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાણ કરવામાાં આવશે તો તેઓની અરજી નામાંજુર કરી ઉમેદવારી રદ 
કરવામાાં આવશે. 
(૨) કેન્દ્ર િરકારની અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય િરકારની નોકરીમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે આ અરજી િાથે તનમણકૂ અતધકારીન ુાં  ના 
વાાંધા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ુાં રહશેે. 
(૩) રૂબરૂ મલુાકાત િમયે ઉમેદવારે િક્ષમ અતધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર અિલમાાં રજૂ કરવાન ુાં રહશેે. 

 
 ૧૩  ગેિલાયક ઉમેદવાિ :-  

ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે િેવા આયોગ અથવા અન્ય િરકારી /અધા િરકારી /િરકાર હસ્તકની િાંસ્થાઓ 
દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની તવગત અરજીપત્રકમાાં આપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો 
િમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને પાત્ર બનશે. 
 

 ૧૪     ફિજજયાત વનવવૃિ, ર ખસદ, બિતિફ :- 

અગાઉ ઉમેદવારને િરકારી િેવા/ િરકાર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરેશનમાાંથી ક્યારેય પણ  ફરજજયાત તનવતૃત્ત,  રૂખિદ 
કે બરતરફ કરવામાાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાાં તેની તવગત આપવાની રહશેે. 

 

 ૧૫  િજીસ્રેશન :-  

તબીબી/દાંત તવજ્ઞાન/પશુ બચરકત્િા/કાયદાની અથવા અન્ય જ્ગગ્યા માટેના રકસ્િામાાં કે જેમાાં રજીસ્રેશન જરૂરી હોય ત્યાાં   ઉમેદવારે 
રજીસ્રેશન પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરવાની રહશેે અને અરજી િમયે રજીસ્રેશન જે તે િાંસ્થા ખાતે  ચાલ ુ ાે તેવ ુ પ્રમાણપત્ર 
રજૂ કરવાન ુાં રહશેે. 

   

 ૧૬       અગત્યની જોગવાઇઓ :-    

(૧) આ જગ્યાની તનમણકૂ માટે પ્રથમ પ્રાથતમક કિોટી અને ત્યારબાદ રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાાં આવશે પ્રાથતમક કિોટીના 
ગણુ ક્રમાાંનિુાર જરૂરી અરજીઓની ચકાિણી કરી ઉમેદવારોને  રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કિોટીન ુાં માધ્યમ 
આયોગ તનયત કરે તે મજુબ ગજુરાતી અથવા અંગે્રજી રહશેે. પ્રાથતમક કિોટી િામાન્યત: ગાાંધીનગર/અમદાવાદ ખાતે લેવામાાં 
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આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેાન ુાં રહશેે. પ્રાથતમક કિોટી અને રૂબરૂ મલુાકાતમાાં મેળવેલ ગણુના આધારે 
આખરી પિાંદગી કરવામાાં આવશે.  
(૨) પ્રાથતમક કિોટીમાાં આયોગે તનયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુબના ગણુ મેળવવા ફરજજયાત ાે. એટલે કે જે કોઈ 
ઉમેદવાર પ્રાથતમક કિોટીમાાં આયોગે તનયત કરેલ લઘતુ્તમ લાયકી ધોરણ મજુબના ગણુ મેળવી શકશે  નરહ તો  રૂબરૂ મલુાકાત 
માટે પાત્રતા નક્કી કરવા, અરજી ચકાિણીને પાત્ર ઉમેદવારોને યાદી માટે તવચારણામાાં લેવામાાં આવશે નહીં.    

 ૧૭       રૂબરૂ મ લાકાત:-  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોગ ભવન ખાતે જ લેવામાાં આવશે. પ્રાથતમક કિોટીના પરરણામના આધારે રૂબરૂ મલુાકાત  માટે પાત્ર 
થતા  ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે પોતાના ખચે અને ફરજીયાત પણે ઉપક્સ્થત થવાન ુાં રહશેે. તેમજ જે ભરતી પ્રિાંગો અન્વયે 
શારીરરક ક્ષમતા કિોટી અને / અથવા શારીરરક માપદાંડ ચકાિણીની જોગવાઇ ાે, તેવા તમામ તબકે્ક ઉમેદવારે ફરજીયાત 
પણે ઉપક્સ્થત રહવેાન ુાં રહશેે. જો ઉમેદવાર ભરતી પ્રરક્રયાના કોઈ પણ તબકે્ક ગેરહાજર રહશેે તો તેમની ઉમેદવારી રદ કરવામાાં 
આવશે. 

(૨) અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જન જાતતના ઉમેદવારો તથા કોઇ આવકન ુિાધન નથી તેવા  ઉમેદવારો કે જેઓના માતા-
તપતાની વાતષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાણના સ્થળેથી રૂબરૂ મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા 
માટે ગજુરાત એિ.ટી. તનગમ દ્વારા તનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાણે બિ ભાડુાં મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ 
મલુાકાતના રદવિે તનયત ફોમા ભરવાન ુરહશેે અને તેની િાથે અિલ રટરકટ રજૂ કરવાની રહશેે. 

(૩) રૂબરૂ મલુાકાતના રદવિે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાાં દશાાવવામાાં આવેલ અિલ પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાના રહશેે. તથા આ 
પ્રમાણપત્રોની સ્વયાંપ્રમાબણત નકલો (Self-Attested Copies) અને બારકોડ વાળા અરજીપત્રકની નકલ પણ આયોગ ભવનમાાં 
જમા કરાવવાની રહશેે. જો ઉમેદવાર અિલ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે નહીં તેની 
ખાિ નોંધ લેવી. 

(૪) વગા-૩ના રકસ્િામાાં રૂબરૂ મલુાકાત યોજવાની થતી ન હોઈ, વગા-૩ની ભરતી પ્રરક્રયામાાં રૂબરૂ મલુાકાતની જોગવાઈ લાગુ 
પડશે નહીં.  

 

૧૮    નીચે દશાાવ્યા મ જબની અિજીઓ િદ કિવામાાં આવશે. (આ યાદી માત્ર દષટાાંત સ્વરૂપે છે જે સાંપણૂા નથી )   

 (૧) અરજીમાાં દશાાવેલ તવગતો અધરૂી કે અિાંગત હોય. 
 (૨) અરજીમાાં ઉમેદવારે િહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
 (૩) અરજી ફેતિથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 
 (૪) અરજીમાાં પાિપોટા િાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
 (૫) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશતતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક િાથે િક્ષમ અતધકારી દ્વારા          

અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
 (૬) માજી િૈતનક ઉમેદવારે રડસ્ચાર્જ ( બકુની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય 
 (૭) ઉમેદવારે શૈક્ષબણક લાયકાતના િાંદભામાાં માકાશીટ/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
 (૮) જન્મ તારીખ માટે એિ.એિ.િી.ઇ. પ્રમાણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 

 (૯) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાાં અનભુવ દશાાવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) પરાંત ુ તેના િમથાનમાાં 
પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય અથવા તો રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્રમાાં તેઓનો અનભુવનો િમયગાળો, મળુ પગાર, કુલ પગાર અને 
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અનભુવનો પ્રકાર દશાાવેલ ન હોય,અનભુવનુાં પ્રમાણપત્ર િાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર ન હોય તથા િક્ષમ િત્તાતધકારીની િહી તવનાન ુાં 
હોય. 

 (૧૦) તબીબી તશક્ષણ તવષયક જ્ગગ્યાની જાહરેાતમાાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH માન્ય    
                ાે, તેવ ુયતુનવતિિટી અથવા કોલેજના િક્ષમ અતધકારીન ુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય. 
 
 
 ૧૯   વનમણકૂ :- 

(૧) ઉપરની જાહરેાત િાંબાંધમાાં તનમણકૂ માટે પિાંદ  થયેલા ઉમેદવારની િરકારશ્રીના િાંબાંતધત તવભાગને આયોગ દ્વારા ભલામણ 
કરવામાાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી તનમણકૂપત્ર મેળવતાાં પહલેાાં કોમ્પ્યટુર અંગેની િીિીિી અથવા તેની િમકક્ષ રાજ્ય 
િરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની રહશેે. આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર તનમણકૂને 
પાત્ર બનશે નહીં. 
(૨) તનમણકૂ અંગેની િઘળી કાયાવાહી િરકારશ્રી  દ્વારા કરવામાાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર આયોગ 
ધ્યાને લેશે  નહીં. 
(૩) ઉમેદવારે તેની શૈક્ષબણક લાયકાત / અનભુવ /ઉંમર વગેરેના િમથાનમાાં રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક   
અયોગ્ય માલમુ પડશે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની તનમણકૂ પણ રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા 
ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળની કાયાવાહીને પાત્ર થશે , જેથી ઉમેદવારને િલાહ આપવામાાં આવે ાે કે, તેમણે રજૂ 
કરેલા પ્રમાણપત્રો ખબુજ ચોકિાઈથી પણુા રીતે ખરાઈ કયાા બાદ જ આયોગમાાં રજૂ કરવા. 

 ૨૦    ગેિવતાણ ૂાંક અંગે દોવિત ઠિેલા ઉમેદવાિો વવરૂધ્ધ પગલાાં :- 

 ઉમેદવારોને આથી ચેતવણી આપવામાાં આવે ાે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાાં કોઇપણ પ્રકારની ખોટી મારહતી દશાાવવી નહી,તેમજ 
આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાાંત તેઓએ રજૂ કરેલ અિલ દસ્તાવેજો કે તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ િાંજોગોમાાં 
સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાાં કરવા નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેડાાં કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા 
નહી,જો એકજ બાબતના બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમાાં અથવા તેની પ્રમાબણત નકલમાાં કોઇપણ પ્રકારની અચોકિાઇ અથવા 
તવિાંગતતા જણાય તો તે તવિાંગતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજૂ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોતષત જાહરે થયેલ હોય 
અથવા થાય તો , 

 (૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા 
 (ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 
 (૩) કોઇ અન્ય વ્યક્તત દ્વારા ાળ કપટથી કામ પણુા કરાવ્ય ુ હોય , 

   (૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજૂ કયાા હોય, દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અપલોડ કરતી વખતે Scanning માાં કોઈ ચેડા કરેલ હોય,   
 (પ) અગત્યની બાબત છપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા તનવેદનો કરેલ હોય, 
 (૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અતનયતમત કે અનબુચત ઉપાયોનો િહારો લીધો હોય , 
  (૭)કિોટી િમયે કોઇ અનબુચત િાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 
 (૮) ઉત્તરવહી માાં અશ્લીલ ભાષા કે અતશષ્ટ  બાબતો િરહતની અિાંગત બાબતો રજૂ કરેલ હોય, 
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(૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં કોઇપણ રીતની ગેરવતાણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ કરવી, પસુ્તક, ગાઇડ, કાપલી 
તેવા કોઇપણ ાાપેલ કે હસ્તબલબખત િારહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ િાાંકેતતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને 
નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીતી આચરવા માટે, 
(૧૦)આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે તનયકુત થયેલા કમાચારીઓને પજવણી કરવી , કોઇપણ પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોંચાડવી 
અથવા  
(૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે િીધી અથવા આડકતરી 
રીતે આયોગ પર દબાણ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાાવેલ તશક્ષા ઉપરાાંત આપોઆપ ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર બનશે. 
  (ક) આયોગ દ્વારા તે પિાંદગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે , અને /અથવા  
  (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષા કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  
   (૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપણ પરીક્ષા કે પિાંદગી માટે, અને  
   (ર) રાજય િરકાર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી િરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  
  (ગ) જો િરકારી િેવામાાં અગાઉથી જ હોય તો તેના તવરૂધ્ધ િમબુચત તનયમો અનિુાર તશસ્તભાંગના પગલાાં            
(૧ર) ઉપરોકત તવગતોમાાં તનરદિષ્ટ કરેલ તશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ િરકાર દ્વારા ઉમેદવારને /કમાચારીને  
     (૧) આરોપનામામાાં તેમની િામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેિના પ્રકાર બાબતે, 
    (ર) લેબખતમાાં તશક્ષા અંગે બચાવનામુાં-હકીકત રજૂ કરવા અને  
     (૩) તશક્ષા અંગે તનયત િમય મયાાદામાાં રૂબરૂ રજૂઆત કરવાની તક આપવામાાં આવશે.  

 

 
                 િાંયતુત િબચવ 

ગજુરાત જાહરે િેવા આયોગ 
 

 

 

 

 

 

 


