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                                                                                                         આર-૨ શાખા  
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ હસ્તકની મેરિકલ કૉલેજો અને તેને સલંગ્ન સસં્થાઓ ખાતે વવવવધ વવષયોના 
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વગગ-૧ ની નીચે દશાગવેલ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે Online 
(https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અરજીઓ તારીખ: ૧૫/૧૧/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ કલાક થી તારીખ: ૩૦/૧૧/૨૦૧૯, ૧૩:૦૦ 
કલાક સધુી મગંાવવામા ંઆવે છે. (જાહરેાત ક્રમાકં: ૮૪/૨૦૧૯-૨૦ થી જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૦૭/૨૦૧૯-૨૦) આ જાહરેાતની 
અન્ય વવગતો આયોગના નોરટસ બોિગ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in અથવા આયોગની વેબસાઇટ 
https://gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા વવનતંી છે. 
 
(1) પ્રસ્તતુ જાહરેાતોની પ્રાથવમક કસોટી, પ્રાથવમક કસોટીના પરરણામ અને રૂબરૂ મલુાકાતની સભંવવત તારીખ/માસ 

ની વવગતો નીચે મજુબ છે.    

 

ક્રમ જાહરેાત ક્રમાકં મદદનીશ પ્રાધ્યાપક-વવષયનુ ંનામ 

પ્રાથવમક 

કસોટીની 

સચૂચત તારીખ 

પ્રાથવમક 

કસોટીના 

પરરણામનો 

સભંવવત માસ 

રૂબરૂ મલુાકાતનો 

સભંવવત માસ 

૧ ૮૪/૨૦૧૯-૨૦ જનરલ સર્જરી (ખાસ ભરતી) ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગષ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

૨ ૮૫/૨૦૧૯-૨૦ 

ટી.બી. અને ચેસ્ટ િીસીઝ/ ટયબુરક્યલુોસીસ 
એન્િ રેસ્સ્પરેટરી મેરિસીન/પલ્મોનરી 

મેરિસીન 

૧૭-૦૫-૨૦ ઓગષ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 

૩ ૮૬/૨૦૧૯-૨૦ રેરિયોથેરાપી ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગષ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
૪ ૮૭/૨૦૧૯-૨૦ રેરિયો-િાયગ્નોસીસ ૨૪-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૫ ૮૮/૨૦૧૯-૨૦ ઓટોરાઇનોલેરરિંગોલોજી (ઈ.એન.ટી.) ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગષ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
૬ ૮૯/૨૦૧૯-૨૦ ઓપ્થોલ્મોલોજી ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગષ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
૭ ૯૦/૨૦૧૯-૨૦ જનરલ મેિીસીન ૧૭-૦૫-૨૦ ઓગષ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
૮ ૯૧/૨૦૧૯-૨૦ ઓથોપેિીકસ ૨૪-૦૫-૨૦ ઓગષ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
૯ ૯૨/૨૦૧૯-૨૦ પેિીયાટ્રીકસ(ખાસ ભરતી) ૨૪-૦૫-૨૦ ઓગષ્ટ-૨૦ નવેમ્બર-૨૦ 
૧૦ ૯૩/૨૦૧૯-૨૦ પેિીયાટ્રીકસ(સામાન્ય ભરતી) ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 

 

ગજુરાત જાહેર સવેા આયોગ 
સકેટર-૧૦/એ, “છ-૩” સકક લની નજીક, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
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૧૧ ૯૪/૨૦૧૯-૨૦ ફીજીયોલોજી(ખાસ ભરતી) ૨૪-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૧૨ ૯૫/૨૦૧૯-૨૦ ફીજીયોલોજી(સામાન્ય ભરતી) ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૧૩ ૯૬/૨૦૧૯-૨૦ માઇક્રોબાયોલોજી(ખાસ ભરતી) ૨૪-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૧૪ ૯૭/૨૦૧૯-૨૦ માઇક્રોબાયોલોજી(સામાન્ય ભરતી) ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૧૫ ૯૮/૨૦૧૯-૨૦ એનેસ્થેશીયોલોજી ૨૪-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૧૬ ૯૯/૨૦૧૯-૨૦ એનેટોમી ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૧૭ ૧૦૦/૨૦૧૯-૨૦ ફોરેસ્ન્સક મેરિસીન ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૧૮ ૧૦૧/૨૦૧૯-૨૦ ફામાગકોલોજી ૩૧-૦૫-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૧૯ ૧૦૨/૨૦૧૯-૨૦ કોમ્યવુનટી મેરિસીન ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૨૦ ૧૦૩/૨૦૧૯-૨૦ બાયોકેમેસ્ટ્રી ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૨૧ ૧૦૪/૨૦૧૯-૨૦ ન્યરુોસર્જરી ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
૨૨ ૧૦૫/૨૦૧૯-૨૦ કાિીયોલોજી ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 

૨૩ ૧૦૬/૨૦૧૯-૨૦ 
બન્સગ & પ્લાસ્સ્ટક સર્જરી(પ્લાસ્સ્ટક એન્િ 

રરકંસ્ટ્રક્ટીવ સર્જરી) 
૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 

૨૪ ૧૦૭/૨૦૧૯-૨૦ મેિીકલ ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજી ૦૭-૦૬-૨૦ સપ્ટેમ્બર-૨૦ િીસેમ્બર-૨૦ 
 

 
ક્રમ 

જાહરેાત 
ક્રમાકં 

મદદનીશ 
પ્રાધ્યાપક-વવષયનુ ં

નામ 

કુલ 
જગ્યા
ઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મરહલાઓ 

માટે અનામત જગ્યાઓ 

શારીરરક 
અશક્ત

તા 
ધરાવતા 
ઉમેદવા
રોમાટે 

અનામત 
જગ્યાઓ 

 ૧ ૨ ૩ ૪ ૫  
 

સામા

ન્ય 

આવથિક 

રીતે 

નબળા 

વગગ 

સા.શૈ

. પ. 

વગગ 

અન.ુ 

જાવત 

અન.ુ     

જન

જાવત 

સામા

ન્ય 

આવથિક 

રીતે 

નબળા 

વગગ 

સા.શૈ

. પ. 

વગગ 

અન.ુ 

જાવત 

અન.ુ     

જનજા

વત 

 

૧ 
૮૪/૨૦૧
૯-૨૦ 

જનરલ 
સર્જરી(ખાસ ભરતી ૨૧ ૦૦ ૦૦ ૧૫ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૪ ૦૧ ૦૧ 

૦૦ 
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૨ 
૮૫/૨૦૧
૯-૨૦ 

ટી.બી. અને ચેસ્ટ 
િીસીઝ/ 

ટયબુરક્યલુોસીસ 
એન્િ રેસ્સ્પરેટરી 
મેરિસીન/પલ્મોન

રી મેરિસીન 

૦૫ ૦૩ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
૦૦ 

૩ 
૮૬/૨૦૧
૯-૨૦ 

રેરિયોથેરાપી ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૪ 
૮૭/૨૦૧
૯-૨૦ 

રેરિયો-
િાયગ્નોસીસ ૨૨ ૧૩ ૦૨ ૦૪ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૫ 
૮૮/૨૦૧
૯-૨૦ 

ઓટોરાઇનોલેરરિંગો
લોજી (ઈ.એન.ટી.) ૦૫ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૬ 
૮૯/૨૦૧
૯-૨૦ 

ઓપ્થોલ્મોલોજી ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૭ 
૯૦/૨૦૧
૯-૨૦ 

જનરલ મેિીસીન ૪૩ ૧૯ ૦૪ ૧૪ ૦૦ ૦૬ ૦૫ ૦૧ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૨ 

૮ 
૯૧/૨૦૧
૯-૨૦ 

ઓથોપેિીકસ ૨૯ ૧૩ ૦૨ ૧૦ ૦૨ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૯ 
૯૨/૨૦૧
૯-૨૦ 

પેિીયાટ્રીકસ 

(ખાસ ભરતી) 
૧૩ ૦૦ ૦૦ ૦૮ ૦૧ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૦ 
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૧૦ 
૯૩/૨૦૧
૯-૨૦ 

પેિીયાટ્રીકસ 

(સામાન્ય ભરતી) ૦૬ ૦૬ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

૧૧ 
૯૪/૨૦૧
૯-૨૦ 

ફીજીયોલોજી 

(ખાસ ભરતી) ૧૧ ૦૦ ૦૩ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૨ 
૯૫/૨૦૧
૯-૨૦ 

ફીજીયોલોજી 

(સામાન્ય ભરતી) ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૩ 
૯૬/૨૦૧
૯-૨૦ 

માઇક્રોબાયોલોજી 

(ખાસ ભરતી) ૧૦ ૦૦ ૦૨ ૦૫ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૪ 
૯૭/૨૦૧
૯-૨૦ 

માઇક્રોબાયોલોજી 

(સામાન્ય ભરતી) ૦૪ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૫ 
૯૮/૨૦૧
૯-૨૦ 

એનેસ્થેશીયોલોજી ૧૮ ૦૪ ૦૪ ૦૮ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૬ 
૯૯/૨૦૧
૯-૨૦ 

એનેટોમી ૧૦ ૦૪ ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૭ 
૧૦૦/૨૦
૧૯-૨૦ 

ફોરેસ્ન્સક મેરિસીન ૧૦ ૦૨ ૦૧ ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૮ 
૧૦૧/૨૦
૧૯-૨૦ 

ફામાગકોલોજી ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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૧૯ 
૧૦૨/૨૦
૧૯-૨૦ 

કોમ્યવુનટી 
મેરિસીન ૧૮ ૦૭ ૦૪ ૦૫ ૦૦ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૦ 
૧૦૩/૨૦
૧૯-૨૦ 

બાયોકેમેસ્ટ્રી ૧૬ ૦૮ ૦૨ ૦૩ ૦૦ ૦૩ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૧ 
૧૦૪/૨૦
૧૯-૨૦ 

ન્યરુોસર્જરી ૦૭ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૨ 
૧૦૫/૨૦
૧૯-૨૦ 

કાિીયોલોજી ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૩ 
૧૦૬/૨૦
૧૯-૨૦ 

બન્સગ & પ્લાસ્સ્ટક 
સર્જરી(પ્લાસ્સ્ટક 
એન્િ રરકંસ્ટ્રક્ટીવ 

સર્જરી) 

૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૨૪ 
૧૦૭/૨૦
૧૯-૨૦ 

મેિીકલ 
ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજી ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 
નોંધ :  
(૧) ઉપર દર્શાવલે જગ્યશઓ પકૈી નીચ ેદર્શાવેલ જે તે જગ્યશઓની સશમે દર્શાવ્યશ મજુબની ર્શરીરરક ર્ક્તતશ 
ધરશવતશ ઉમેદવશરો જ અરજી કરવશપશત્ર છે.       
 

ક્ર્મ મદદનીશ પ્રાધ્યાપક-વવષયનુ ંનામ શારીરરક અશક્તતા 
૧ જનરલ સર્જરી(ખાસ ભરતી OL 

૨ ટી.બી. અને ચેસ્ટ િીસીઝ/ ટયબુરક્યલુોસીસ એન્િ રેસ્સ્પરેટરી 
મેરિસીન/પલ્મોનરી મેરિસીન 

OL 

૩ રેરિયોથેરાપી OL 
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૪ રેરિયો-િાયગ્નોસીસ OL 

૫ ઓટોરાઇનોલેરરિંગોલોજી (ઈ.એન.ટી.) OL 

૬ ઓપ્થોલ્મોલોજી OL 

૭ જનરલ મેિીસીન OL 

૮ ઓથોપેિીકસ OL 

૯ પેિીયાટ્રીકસ OL 

૧૦ ફીજીયોલોજી OL 

૧૧ માઇક્રોબાયોલોજી BLA,OL,OA,OAL 

૧૨ એનેસ્થેશીયોલોજી OL 

૧૩ એનેટોમી BLA,OL,OA,OAL 

૧૪ ફોરેસ્ન્સક મેરિસીન OL 

૧૫ ફામાગકોલોજી BLA,OL,OA,OAL 

૧૬ કોમ્યવુનટી મેરિસીન OL 

૧૭ બાયોકેમેસ્ટ્રી OA,OL,L 

૧૮ ન્યરુોસર્જરી OL 

૧૯ કાિીયોલોજી OL 

૨૦ બન્સગ & પ્લાસ્સ્ટક સર્જરી(પ્લાસ્સ્ટક એન્િ રરકંસ્ટ્રક્ટીવ સર્જરી) OL 

૨૧ મેિીકલ ગેસ્ટ્રોએન્ટ્રોલોજી OL 

 

BLA= BOTH LEGS AND ARMS AFFECTED         OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT) 

OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)      L= LIFTING  
OAL= ONE ARM AND LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT) 

(૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને ચબનઅનામત 
ઉમેદવારો માટેના ંધોરણો લાગુ ંપિશે. 
(3) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય (જો મરહલા માટે જગ્યા 
અનામત હોય તો), તો તે જગ્યા તે કક્ષાના પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે. 
(૪) ચબન અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ તથા આવથિક 
રીતે નબળા વગો, સા.શૈ.પ.વગગ., અનસુચુચત જાવત અને અન.ુ જનજાવતની કુલ અનામત જગ્યાઓ અને તે પૈકી 
મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ પર પસદંગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી મરહલા 
ઉમેદવારોએ પસદંગીની પ્રરક્રયા દરવમયાન પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ અને આયોગે સબંવંધત સેવાની કાયગક્ષમતા જાળવી 
રાખવા વનયત કરેલ લાયકી ધોરણ ધ્યાને લઇ કરવામા ંઆવશે.  
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(૫) ઉમેદવારોએ જાહરેાત ક્રમાકં અને જગ્યાનુ ંનામ સ્પષ્ટ રીતે વાચંીને ઓનલાઇન અરજી કરવી. ઓનલાઇન 
અરજી કરતી વખતે તમામ વવગતો અરજીપત્રકમા ંભયાગ બાદ તે વવગતોની ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી 
કન્ફમગ કરવાની રહશેે. 
(૬) કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રકની વવગતો કે તેમા ં ઉમેદવારે આપેલ મારહતીમા ં ક્ષવત કે ચકૂ બાબતે સધુારો  
કરવાની રજૂઆત / વવનતંી ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 
(૭) એક કરતા વધારે સખં્યામા ંઅરજી કયાગના રકસ્સામા ંછેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ માન્ય રાખવામા ં
આવશે. ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી સાથેનુ ંઅરજીપત્રક માન્ય રાખવામા ંઆવશે.  
(૮) ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામા ંરજૂ કરવાના થતા ંપ્રમાણપત્રો તૈયાર રાખવાના રહશેે. 
(૯) ઓનલાઈન જાહરેાત માટેના ભરેલા અરજીપત્રક  ચબિાણ સરહત આયોગની કચેરીમા ંહાલ પરૂતા મોકલવા 
નહીં. આયોગ દ્વારા જ્યારે મગંાવવામા ંઆવે ત્યારે જ મોકલી આપવા.  
(૧૦)   આવથિક રીતે નબળા વગોના ઉમેદવારોએ (EWS) રાજ્ય સરકારના સામાજીક ન્યાય અને અવધકારરતા  
વવભાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવ ક્રમાકં : એ.િબલ્ય.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા.૧૩-૯-૨૦૧૯ના ઠરાવ 
ક્રમાકં : ઇિબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ પૈકી લાગ ુપિતા ઠરાવથી વનયત થયેલ નમનૂા (અંગે્રજીમા ંAnnexure 
KH અથવા ગજુરાતીમા ં પરરવશષ્ટ–ગ) મા ં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર ( અથાગત તેઓ EWS Category હઠેળ 
અનામતના લાભ માટેની પાત્રતા ધરાવે છે તે મતલબનુ ંપ્રમાણપત્ર ) ના નબંર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી 
કરતી વખતે દશાગવવાના રહશેે. EWS પાત્રતા પ્રમાણપત્રની સમયની અવવધની માન્યતા આ ઠરાવોની જોગવાઇ 
મજુબની રહશેે. 
 
(2) શૈક્ષચણક લાયકાત અને અનભુવ : (જાહરેાત ક્રમાકં:- ૮૪/૨૦૧૯-૨૦ થી ૧૦૭//૨૦૧૯-૨૦) 

        POSSESS  
 

A. Academic qualifications as specified in the annexure-l or annexure-ll obtained from 

any of the University established or incorporated by or under the Central or a State 
Act in India, or any other educational institution recognised 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 recognised by the Medical Council 

of India; 

 

B. possess at least three years teaching experience as Junior Resident / Registrar / 

Demonstrator or Tutor in the Concerned Subject and one-year senior resident in 

the subject as specified in the Annexures at recognised / approved / permitted 

Medical college as prescribed below: 

 



 

 

8 

 

i. for the Candidate possessing MD or MS or DNB degree in the Concerned 

Subject as specified in the Annexures from Medical Council of India 

recognised Medical College or Institute and have three years teaching 

experience in the Concerned Subject as Junior Resident in a MCI recognised 

Medical Colleges attached Medical Hospitals or Institute in the concerned 

subject and one year teaching experience as Senior Resident after obtaining 

MD or MS or DNB degree in the concerned subject in a Medial Council of 

India recognised Government Medical College, attached Medical Hospitals or 

Institute. 

 

ii. for the Candidate possessing DNB degree in the Concerned Subject as specified 

in the Annexure-I from other than Medical Council of India recognised 

Medical College or Institute and have three years teaching experience as Junior 

Resident in a recognised Government Medical Colleges attached Medical 

Hospitals or Institute in the concerned subjects after obtaining DNB degree and 

one year teaching experience as Senior Resident in the concerned subject in 

recognised Government Medical Colleges attached Medical Hospitals or 

Institute. 

 

iii. for the Candidate possessing MBBS with M.Sc. (Medical) or M.Sc. with Ph.D. 

or M.Sc. with D.Sc. degree in the concerned subject specified in the Annexure-

I shall have three years teaching experience as Junior Resident / Registrar / 

Demonstrator or Tutor in the concerned subject in a recognised Government 

Medical Colleges attached Medical Hospitals or Institute and one year teaching 

experience as Senior Resident in the concerned subject in a recognised 

Government Medical Colleges attached Medical Hospitals or Institute. 

 

iv. for the Candidate possessing MDS degree in any dental subject, shall have three 

years teaching experience as Junior Resident / Registrar / Demonstrator or 

Tutor in dentistry department in a Medical Council of India recognised Medical 

College or Institute and one year teaching experience as Senior Resident in 

dentistry department/dentistry subject in a Medical Council of India recognised 

Medical College attached Medical Hospitals or Institute. 

 

v. for the candidate possessing D.M./M.Ch./DNB degree in the concerned subject 

as specified in the Annexure-ll from Medical Council of India recognised 

Medical College or Institute and have three years teaching experience in the 

subject as Resident / Registrar / Demonstrator / Tutor in the concerned subject 

in a recognised Medical College, attached Medical Hospitals or Institute. 
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vi. for the candidate possessing DNB degree in the concerned subject as specified 

in the Annexure-ll from the other than Medical Council of India recognised 

Medical College or Institute and have three years teaching experience in the 

concerned subject as Resident / Registrar / Demonstrator / Tutor in Medical 

Council of India recognised Medical College attached medical hospital or 

teaching institute after obtaining DNB degree and shall undergo one additional 

year of Senior residency or equivalent training or research job in a MCI 

recognised hospital/Institution.  

Annexure –I 

Broad Specialties Subjects 

Sr. 

No. 
Subject Qualification 

(1) (2) (3) 

1 
General 

Surgery(Special Drive) 

M.S.(Surgery)/ 

M.S. (General Surgery)/  

DNB (General Surgery) 

2 

T.B. & Chest Diseases 

(Tuberculosis and 

Respiratory Medicine/ 

Pulmonary Medicine) 

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) 

3 Radiotherapy 

M.D. (Radio-Diagnosis)/ 

M.D. (Radiology)/ 

M.S.(Radiology)/ 

M.D. (Radiotherapy)/ 

DNB (Radiotherapy) 

4 Radio-Diagnosis 

M.D. (Radio-Diagnosis)/ 

M.D. (Radiology)/ 

M.S. (Radiology)/ 

DNB (Radio-Diagnosis) 

5 
Oto-Rhino-

Laryngology/(E.N.T) 

M.S.(Oto-Rhino-Laryngology)/ 

M.S.(ENT)/ 

DNB(Oto-Rhino-Laryngology) 

6 
Ophthalmology 

 

M.S. (Ophthalmology) / 

M.D (Ophthalmology)/ 

DNB (Ophthalmology) 

7 General Medicine 

M.D.(Medicine)/ 

M.D. (General Medicine)/ 

DNB (General Medicine) 
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8 Orthopaedics 
M.S. (Orthopaedics)/ 

DNB (Orthopaedics) 

9 Paediatrics 
M. D.(Paediatrics)/ 

DNB (Paediatrics) 

10 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) 

11 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) 

12 Anaesthesiology 

M.D. (Anaesthesiology)/ 

M.S. (Anaesthesiology)/ 

DNB (Anaesthesiology) 

13 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) 

14 Forensic Medicine  
M.D. (Forensic Medicine) / 

DNB (Forensic Medicine) 

15 

 

 

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) 

16 Community Medicine 

M.D. (Social & Preventive Medicine) / 

M.D (Community Medicine) / 

M.D. (Community Health Administration) / 

M.D. (Health Administration) / 

DNB (Community Medicine) 
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17 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 Specialty Subjects 

Sr. 

No. 
Subject Qualification 

(1) (2) (3) 

1 Neuro Surgery 
M.Ch.(Neuro-Surgery) / 

DNB (Neuro-Surgery) 

2 Cardiology 
D.M.(Cardiology)/ 

DNB (Cardiology) 

3 

Burns & Plastic 

Surgery (Plastic & 

Reconstructive 

Surgery) 

M.Ch. (Plastic and Reconstructive Surgery) /  

M.Ch.(Plastic Surgery) / 

DNB (Plastic and Reconstructive Surgery) 

4 

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) ‘ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭’મા ંદશાગવેલ કોમ્પ્યટુર એપ્લીકેશનનુ ં
પાયાનુ ંજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈશે. 
 
(4)  ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બનેંનુ ંપરૂત ુજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.  

(5)  પગાર: પે બેન્િ રૂ. ૧૫,૬૦૦-૩૯,૧૦૦ (પી બી-૩), ગે્રિ પે: રૂ.૭,૦૦૦/- 

(6) ઉંમર: ૪૩ વષગથી વધ ુઉંમર હોવી જોઇશે નહીં. ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ં
આવશે. (ઓન લાઈન અરજી)  
 
(7)  ઉંમરમા ંછૂટછાટ: 
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૧ મળુ ગજુરાતના  અનસુચુચત જાવત, અનસુચુચત જનજાવત,   
સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગના અને  આવથિક 
રીતે નબળા વગગના ઉમેદવારો 

પાચં વષગ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગની મયાગદામા)ં 
 
 

૨ ચબન અનામત/અનામત વગગના મરહલા ઉમેદવાર પાચં વષગ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગ સધુી ) 
૩ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો દસ વષગ (વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગ સધુી ) 
૪  માજી સૈવનકો, ઈ.સી.ઓ., એસ.એસ.સી.ઓ. સરહત 

(અનામત જગ્યા દશાગવેલ હોય તો) 
લશ્કરમા ં બજાવેલ સેવા ઉપરાતં બીજા ત્રણ વષગ 
(વધમુા ંવધ ુ૪૫ વષગ સધુી) 

૫ ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગજુરાત મલુકી સેવા અને 
વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ની 
જોગવાઈ મજુબ ગજુરાત સરકારની નોકરીમા ં કાયમી 
ધોરણે અથવા હંગામી ધોરણે સળંગ છ માસથી કામગીરી 
બજાવતા હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણકૂ જાહરેાતમાનંી 
જગ્યામા ં દશાગવેલ વયમયાગદાની અંદર થયેલ હોય તેવા 
કમગચારીઓ    

(૧) જાહરેાતમા ંલાયકાત તરીકે અનભુવ માગેંલ હોય 
તો ઉપલી વયમયાગદા લાગ ુપિશે નરહ.  
(૨) જાહરેાતમા ંઅનભુવને લાયકાત તરીકે માગેંલ ન 
હોય; પરંત ુ ઇજનેરી, તબીબી, ખેતી વવષયક, પશ ુ
ચચરકત્સાની પદવી કે રિપ્લોમા ની જગ્યા પર વનમણકૂ 
પામેલ કમગચારીને જાહરેાતમાનંી આવી લાયકાત 
વાળી જગ્યા (Any Such Post) માટે ઉપલી વય મયાગદા 
લાગ ુપિશે નહીં.  
(૩) જાહરેાતમા ં દશાગવેલ જગ્યા માટે અનભુવ એક 
લાયકાત તરીકે માગેંલ ન  હોય ત્યારે જે સવંગગમાથંી 
બઢતી મળવાપાત્ર હોય તેમા ં ફરજ બજાવતા 
કમગચારીને,  તેઓએ બજાવેલ સેવાના સમય અથવા 
તો વધમુા ંવધ ુપાચં વષગની છૂટછાટ તે બે પૈકી જે 
ઓછં હોય તે મળશે. 

નોંધ: 
(૧) The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself 

registered in a State Medical Council or Dental Register or Indian Medical Council or 

Dental Register under the Indian Medical Council Act, 1956 or Dental Council Act,1948 

at the time of his application for direct selection, if he is not so registered. 

(૨)    પ્રાથવમક કસોટીની પરીક્ષા પધ્ધવત: સબંવંધત વવષયનુ ં૨૦૦ ગણુનુ ંપ્રશ્નપત્ર રહશેે. જેનો સમયગાળો ૧૮૦ 
વમવનટ્સનો રહશેે. પ્રાથવમક કસોટીમા ંઉમેદવાર ૨૫% થી ઓછા ગણુ મેળવશે, તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર 
ગણવામા ંઆવશે નહીં, જેમા ંઅનસુચૂચત જાવત અને અનસુચૂચત જન જાવત વગગના ઉમેદવાર ૨૦% થી ઓછા ગણુ 
મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર ગણવામા ંઆવશે નહીં. 
(૩)      રૂબરૂ મલુાકાતમા ંઆયોગની સચૂનાઓ / ધોરણો મજુબ જાહરેાતમા ંદશાગવેલ કેટેગરી વાઈઝ જગ્યાની 
સખં્યાને ધ્યાને લઈ નીચે મજુબ અનસુરવાનુ ંરહશેે.  
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        કુલ જગ્યાઓ                      કુલ જગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામા ંઆવનાર  

                                                             ઉમેદવારોની સખં્યા                                                                 

            ૦૧                 ૦૬ 

            ૦૨                           ૦૮ 

            ૦૩                              ૧૦ 

      ૦૪ કે તેથી વધ ુ                                  કુલ જગ્યાઓની સખં્યાથી ૦૩ ગણા 

(૪) જો યવુનવવસિટીએ માકગશીટમા ંટકાવારી દશાગવેલ ન હોય, તો ઉમેદવારે ટકાવારી ગણવા માટેની ફોમ્યુગલા/ 

આધાર અરજી સાથે રજૂ કરવાના રહશેે.  

(૫) જો ઉમેદવાર વવદેશની યવુનવવસિટીની પદવી/અનભુવ મેળવેલ હશે તો તેવી પદવીની ભારતમા ંમાન્યતા / 

સમકક્ષતા ગણવા અંગે જરૂરી આધાર / પરૂાવા રજૂ કરવાના રહશેે. 

(૬)    આ જાહરેાતો અન્ વયે ભરતી પ્રરક્રયાના દરેક તબકે્ક ઉમેદવારે હાજર રહવે ુ ંપિશે, અન્યથા તેઓની ઉમેદવારી 

રદ કરવામા ંઆવશે. 

(૭)    અરજી ફી: સામાન્ય કેટેગરીના (ચબન અનામત) ઉમેદવારે ભરવાની ફી રૂ.૧૦૦/- + પૉસ્ટલ સવવિસ ચાર્જ. મળૂ 

ગજુરાતના અનામત કક્ષાના, આવથિક રીતે નબળા વગો, માજી સૈવનકો તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ 

ફી ભરવાની નથી. ગજુરાત રાજય વસવાયના અનામત વગગના ઉમેદવારોએ વનયત ફી ભરવાની રહશેે.  

 

 

                                                                         સચચન પટવધગન 
                                                                          (સયંકુત સચચવ)                                                                                    
                                                                      ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
નોંધ:  
(1) ઓનલશઇન અરજી કરવશની રીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉપર જોઈ ર્કશર્ે. 
(2) નનવનૃિ, રશજીનશમશ તેમ જ બઢતી અથવશ અન્ય કશરણોસર સદરહુ જાહરેશતોમશાં દર્શાવેલ જગ્યશઓની 
સાંખ્યશમશાં વધઘટ થઇ ર્કે છે.  
 
 
 
 

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

GANDHINAGAR.  

 

R-2 Branch 

Online applications are invited for the Post of Assistant Professor, General State Service, 
Class-I, under the Health & Family Welfare Department for various subjects (Advt. No.:     

84/2019-20 to Advt. No.: 107/2019-20) between date:15/11/2019, 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 

shown below; 

Sr. 

No. 

Advt.no Name of the Post Tentative 

Date of 

Preliminary 

Test 

Tentative 

month of 

Preliminary 

Test’s 

result 

Tentative 

month of 

Interview 

1 84/2019-20 
General Surgery(Special Drive) 17-05-2020 August-2020 Nov-2020 

2 85/2019-20 

T.B. & Chest Diseases (Tuberculosis 

and Respiratory Medicine/ Pulmonary 

Medicine) 

17-05-2020 August-2020 Nov-2020 

3 86/2019-20 Radiotherapy 17-05-2020 August-2020 Nov-2020 

4 87/2019-20 Radio-Diagnosis 24-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

5 
88/2019-20 Oto-Rhino-Laryngology/(E.N.T) 17-05-2020 August-2020 Nov-2020 

6 
89/2019-20 Ophthalmology 17-05-2020 August-2020 Nov-2020 

7 
90/2019-20 General Medicine 17-05-2020 August-2020 Nov-2020 

8 
91/2019-20 Orthopaedics 24-05-2020 August-2020 Nov-2020 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
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9 
92/2019-20 Paediatrics(Special Recruitment) 24-05-2020 August-2020 Nov-2020 

10 
93/2019-20 Paediatrics (General Recruitment) 31-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

11 
94/2019-20 Physiology(Special Recruitment) 24-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

12 
95/2019-20 Physiology(General Recruitment) 31-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

13 
96/2019-20 Microbiology(Special Recruitment) 24-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

14 
97/2019-20 Microbiology(General Recruitment) 31-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

15 
98/2019-20 Anaesthesiology 24-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

16 
99/2019-20 Anatomy 31-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

17 
100/2019-20 Forensic Medicine 31-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

18 
101/2019-20 Pharmacology 31-05-2020 Sept-2020 Dec-2020 

19 
102/2019-20 Community Medicine 07-06-2020 Sept-2020 Dec-2020 

20 
103/2019-20 Biochemistry 07-06-2020 Sept-2020 Dec-2020 

21 
104/2019-20 Neuro Surgery 07-06-2020 Sept-2020 Dec-2020 

22 
105/2019-20 Cardiology 07-06-2020 Sept-2020 Dec-2020 

23 
106/2019-20 

Burns & Plastic Surgery (Plastic & 

Reconstructive Surgery) 
07-06-2020 Sept-2020 Dec-2020 

24 
107/2019-20 

Medical 

Gastroenterology 
07-06-2020 Sept-2020 Dec-2020 
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Advt. 

No. 
Name of the Post 

Total 

Vaca

ncy 
Category wise vacancy 

Out of total Post, vacancies 

reserved for  Women 

Reserv

ed for 

Physic

ally 

Disable

d 

1 2 3 4 5  

Gene

ral 

EWS S.E.B

.C. 

S.C S.T Gene

ral 

EWS S.E.B

.C. 

S.C S.T  

84/201

9-20 

General Surgery(Special 

Drive) 21 00 00 15 03 03 00 00 04 01 01 00 

85/201

9-20 

T.B. & Chest 

Diseases/Tuberculosis and 

Respiratory Medicine/ 

Pulmonary Medicine 

05 03 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 

86/201

9-20 
Radiotherapy 04 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 

87/201

9-20 
Radio-Diagnosis 22 13 02 04 01 02 03 00 01 00 00 00 

88/201

9-20 

Oto-Rhino-

Laryngology/ 

(E.N.T) 
05 03 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 

89/201

9-20 
Ophthalmology 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 

90/201

9-20 
General Medicine 43 19 04 14 00 06 05 01 04 00 01 02 

91/201

9-20 
Orthopaedics 29 13 02 10 02 02 03 00 03 00 00 01 

92/201

9-20 

Paediatrics(Special 

Recruitment) 
13 00 00 08 01 04 00 00 02 00 01 00 

93/201

9-20 

Paediatrics (General 

Recruitment) 
06 06 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 

94/201

9-20 

Physiology(Special 

Recruitment) 
11 00 03 05 01 02 00 00 01 00 00 00 

95/201

9-20 

Physiology(General 

Recruitment) 
02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

96/201

9-20 

Microbiology(Special 

Recruitment) 
10 00 02 05 01 02 00 00 01 00 00 00 

97/201

9-20 

Microbiology(General 

Recruitment) 
04 04 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 

98/201

9-20 
Anaesthesiology 18 04 04 08 01 01 01 01 02 00 00 00 

99/201

9-20 
Anatomy 10 04 03 02 00 01 01 00 00 00 00 00 
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100/ 

2019-

20 

Forensic Medicine  10 02 01 05 00 02 00 00 01 00 00 00 

101/ 

2019-

20 

Pharmacology 05 00 02 01 01 01 00 00 00 00 00 00 

102/ 

2019-

20 

Community Medicine 18 07 04 05 00 02 01 00 01 00 00 00 

103/ 

2019-

20 

Biochemistry 16 08 02 03 00 03 01 00 00 00 00 00 

104/ 

2019-

20 

Neuro Surgery 07 05 00 01 00 01 01 00 00 00 00 00 

105/ 

2019-

20 

Cardiology 05 04 00 01 00 00 01 00 00 00 00 00 

106/ 

2019-

20 

Burns & Plastic 

Surgery (Plastic & 

Reconstructive 

Surgery) 

04 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 

107/ 

2019-

20 

Medical 

Gastroenterology 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Note: - 

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

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

eligible to apply. 

Sr No. 
Name of the Post 

PH  

1 General Surgery(Special Drive) OL 

2 
T.B. & Chest Diseases (Tuberculosis and Respiratory Medicine/ 

Pulmonary Medicine) 

OL 

3 Radiotherapy OL 

4 Radio-Diagnosis OL 

5 Oto-Rhino-Laryngology/(E.N.T) OL 

6 Ophthalmology OL 

7 General Medicine OL 



 

 

18 

 

8 Orthopaedics OL 

9 Paediatrics OL 

10 Physiology OL 

11 Microbiology BLA,OL,OA,OAL 

12 Anaesthesiology OL 

13 Anatomy BLA,OL,OA,OAL 

14 Forensic Medicine  OL 

15 Pharmacology BLA,OL,OA,OAL 

16 Community Medicine OL 

17 Biochemistry OA,OL,L 

18 Neuro Surgery OL 

19 Cardiology OL 

20 Burns & Plastic Surgery (Plastic & ReconstructiveSurgery) OL 

21 Medical Gastroenterology OL 

BLA= BOTH LEGS AND ARMS AFFECTED             OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT) 

 OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)           L= LIFTING  
 OAL= ONE ARM AND LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT) 

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 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. 
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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.  

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 candidates shall be in the 

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

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

Date: 13/09/2019, whichever may be concerned (Annexure-Kh in English and Annexure- G 
(ગ) in Gujarati). The candidates shall mention the number and date of EWS eligibility 
certificate while applying online. The validity of the time period of the EWS Eligibility 

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

 

(2) Educational Qualification and Experience (Advt.No:84/2019-20 To 107/2019-

20): 

 
        POSSESS  
 

A. academic qualifications as specified in the annexure-l or annexure-ll obtained from 

any of the University established or incorporated by or under the Central or a State 
Act in India, or any other educational institution recognised 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 recognised by the Medical Council 

of India; 
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B. possess at least three years teaching experience as Junior Resident / Registrar / 

Demonstrator or Tutor in the Concerned Subject and one-year senior resident in 

the subject as specified in the Annexures at recognised / approved / permitted 

Medical college as prescribed below: 

 

i. for the Candidate possessing MD or MS or DNB degree in the Concerned 

Subject as specified in the Annexures from Medical Council of India 

recognised Medical College or Institute and have three years teaching 

experience in the Concerned Subject as Junior Resident in a MCI 

recognised Medical Colleges attached Medical Hospitals or Institute in 

the concerned subject and one year teaching experience as Senior 

Resident after obtaining MD or MS or DNB degree in the concerned 

subject in a Medial Council of India recognised Government Medical 

College, attached Medical Hospitals or Institute. 

ii. for the Candidate possessing DNB degree in the Concerned Subject as 

specified in the Annexure-I from other than Medical Council of India 

recognised Medical College or Institute and have three years teaching 

experience as Junior Resident in a recognised Government Medical 

Colleges attached Medical Hospitals or Institute in the concerned 

subjects after obtaining DNB degree and one year teaching experience 

as Senior Resident in the concerned subject in recognised Government 

Medical Colleges attached Medical Hospitals or Institute. 

iii. for the Candidate possessing MBBS with M.Sc. (Medical) or M.Sc. with 

Ph.D. or M.Sc. with D.Sc. degree in the concerned subject specified in 

the Annexure-I shall have three years teaching experience as Junior 

Resident / Registrar / Demonstrator or Tutor in the concerned subject in 

a recognised Government Medical Colleges attached Medical Hospitals 

or Institute and one year teaching experience as Senior Resident in the 

concerned subject in a recognised Government Medical Colleges 

attached Medical Hospitals or Institute. 

iv. for the Candidate possessing MDS degree in any dental subject, shall 

have three years teaching experience as Junior Resident / Registrar / 

Demonstrator or Tutor in dentistry department in a Medical Council of 

India recognised Medical College or Institute and one year teaching 

experience as Senior Resident in dentistry department/dentistry subject 

in a Medical Council of India recognised Medical College attached 

Medical Hospitals or Institute. 

v. for the candidate possessing D.M./M.Ch./DNB degree in the concerned 

subject as specified in the Annexure-ll from Medical Council of India 

recognised Medical College or Institute and have three years teaching 

experience in the subject as Resident / Registrar / Demonstrator / Tutor 
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in the concerned subject in a recognised Medical College, attached 

Medical Hospitals or Institute. 

vi. for the candidate possessing DNB degree in the concerned subject as 

specified in the Annexure-ll from the other than Medical Council of 

India recognised Medical College or Institute and have three years 

teaching experience in the concerned subject as Resident / Registrar / 

Demonstrator / Tutor in Medical Council of India recognised Medical 

College attached medical hospital or teaching institute after obtaining 

DNB degree and shall undergo one additional year of Senior residency 

or equivalent training or research job in a MCI recognised 

hospital/Institution.  

Annexure –I 

Broad Specialties Subjects 

Sr. 

No. 
Subject Qualification 

(1) (2) (3) 

1 
General 

Surgery(Special Drive) 

M.S.(Surgery)/ 

M.S. (General Surgery)/  

DNB (General Surgery) 

2 

T.B. & Chest Diseases 

(Tuberculosis and 

Respiratory Medicine/ 

Pulmonary Medicine) 

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) 

3 Radiotherapy 

M.D. (Radio-Diagnosis)/ 

M.D. (Radiology)/ 

M.S.(Radiology)/ 

M.D. (Radiotherapy)/ 

DNB (Radiotherapy) 

4 Radio-Diagnosis 

M.D. (Radio-Diagnosis)/ 

M.D. (Radiology)/ 

M.S. (Radiology)/ 

DNB (Radio-Diagnosis) 

5 
Oto-Rhino-

Laryngology/(E.N.T) 

M.S.(Oto-Rhino-Laryngology)/ 

M.S.(ENT)/ 

DNB(Oto-Rhino-Laryngology) 

6 
Ophthalmology 

 

M.S. (Ophthalmology) / 

M.D (Ophthalmology)/ 

DNB (Ophthalmology) 
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7 General Medicine 

M.D.(Medicine)/ 

M.D. (General Medicine)/ 

DNB (General Medicine) 

8 Orthopaedics 
M.S. (Orthopaedics)/ 

DNB (Orthopaedics) 

9 Paediatrics 
M. D.(Paediatrics)/ 

DNB (Paediatrics) 

10 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) 

11 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) 

12 Anaesthesiology 

M.D. (Anaesthesiology)/ 

M.S. (Anaesthesiology)/ 

DNB (Anaesthesiology) 

13 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) 

14 Forensic Medicine  
M.D. (Forensic Medicine) / 

DNB (Forensic Medicine) 

15 

 

 

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) 

16 Community Medicine 

M.D. (Social & Preventive Medicine) / 

M.D (Community Medicine) / 

M.D. (Community Health Administration) / 

M.D. (Health Administration) / 
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DNB (Community Medicine) 

17 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 Specialty Subjects 

Sr. 

No. 
Subject Qualification 

(1) (2) (3) 

1 Neuro Surgery 
M.Ch.(Neuro-Surgery) / 

DNB (Neuro-Surgery) 

2 Cardiology 
D.M.(Cardiology)/ 

DNB (Cardiology) 

3 

Burns & Plastic 

Surgery (Plastic & 

Reconstructive 

Surgery) 

M.Ch. (Plastic and Reconstructive Surgery) /  

M.Ch.(Plastic Surgery) / 

DNB (Plastic and Reconstructive Surgery) 

4 

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) 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. 15600-39100 (PB-3); Grade Pay: Rs.7,000/- 

(6) Age: Not more than 43 years. Age will be Considered as on last date of online 

application. 

(7)      Age Relaxation: as below 
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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 prescribed as 

one of the qualifications and Govt. 

servant appointed to a post requiring a 

Medical, Engineering, Veterinary or, 

Agriculture degree or diploma and who 

applied for any such post, the upper age 

limit shall not apply. 

(3) If experience is not prescribed as 

one of the qualifications in the 

advertisement, Govt. servants who are 

working on the post from which an 

employee can be promoted to the post 

so advertised, be entitled to relaxation 

of 5 years, or to the extent of equal 

number of years for which service has 

been put in by him, which is less. 

Note: 

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

registered in a State Medical Council or Dental Register or Indian Medical Council or 

Dental Register under the Indian Medical Council Act, 1956 or Dental Council Act,1948 

at the time of his 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 
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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 physically disabled candidates have not to pay application 

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

 

 

                                                                                                  SACHIN PATWARDHAN 

                                                                                                             (Joint Secretary) 

                                                                                            Gujarat Public Service Commission 
Note:  
 

(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.  

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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 ૧  નાગરરકત્વ:-  
 ઉમેદવશર, 
 (ક) ભશરતનો નશગરરક અથવશ 
 (ખ) નેપશળનો પ્રજાજન અથવશ 
 (ગ) ભતૂશનનો પ્રજાજન અથવશ 

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

 
નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાણપત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારનુ ંઅરજીપત્રક આયોગ વવચારણામાં 
લેશે. અને જો વનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામણ કરવામા ંઆવશે તો રાજ્ય સરકાર તેમના રકસ્સામા ંપાત્રતા 
પ્રમાણપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ વનમણકૂ આપશે. 

 
 ૨  અરજીપત્રક:- 

(૧) જો એક કરતશાં વધ ુજાહરેશત મશટે અરજી કરવશની હોય તો દરેક જાહરેશત મશટે અલગ અલગ અરજી કરવશની રહરેે્ 
અને પ્રત્યેક અરજી સશથે ફી ભરવશની રહરેે્. 
(૨) બબન અનશમત વગાનશ ઉમેદવશરોએ, જો તેઓ પોસ્ટ ઑરફસમશાં ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + પોસ્ટલ ચશજીસ તથશ ઓન 
લશઇન ફી ભરે તો રૂ. ૧૦૦ + સનવિસ ચશજીસ ફી ભરવશની રહરેે્. અનશમત વગાનશ ઉમેદવશરો (આનથિક રીતે નબળશ 
વગો, સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગા, અનસુબૂચત જાનત અને અનસુબૂચત જનજાનત) તથશ ર્શરીરરક રીતે 
અર્ક્ત ઉમેદવશરો અને મશજી સૈનનકોને ફી ભરવશમશાંથી મકુ્ક્ત આપવશમશ આવેલ છે. જેથી તેમણે કોઇ ફી ભરવશની 
રહતેી નથી. અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો જો બબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવશની રહરેે્ નહી. 
(૩) અનશમત કક્ષશનશ ઉમેદવશરો મશટે જાહરેશતમશાં અનશમત જગ્યશઓ દર્શાવેલ ન હોય ત્યશાં આવશ ઉમેદવશરો 
બબનઅનશમત જગ્યશ મશટે અરજી કરી ર્કરે્ અને તેમને પસાંદગી મશટે બબનઅનશમતનશ ધોરણો લશગુાં પડરે્. 
(૪) જાહરેશતમશાં મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત ન હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમશાં મરહલશ ઉમેદવશરો અરજી   
કરી ર્કે છે. 
(૫) જાહરેશતમશાં જે તે કેટેગરીમશાં કુલ જગ્યશઓ પૈકી મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે અમકુ જગ્યશઓ અનશમત હોય ત્યશરે મરહલશ 
ઉમેદવશરોની અનશમત જગ્યશઓ નસવશયની બશકી રહતેી જગ્યશઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવશરો મશટે અનશમત છે તેમ ગણવશનુાં 
નથી, આ જગ્યશઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલશ ઉમેદવશરોની પસાંદગી મશટે નવચશરણશ થઇ ર્કે છે, પરુુષ તેમજ મરહલશ 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ 
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ઉમેદવશરો અરજી કરી ર્કે છે. (દશ.ત. કુલ ૧૦ જગ્યશઓ પૈકી ૦૩ જગ્યશ મરહલશ ઉમેદવશર મશટે અનશમત છે પરાંત ુ
બશકી રહતેી ૦૭ જગ્યશ સશમે મરહલશ ઉમેદવશર પણ પસાંદગી પશમી ર્કે છે.) 
(૬) જાહરેશતમશાં મશત્ર મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જગ્યશઓ અનશમત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમશાં પરુુષ ઉમેદવશર અરજી 
કરી  ર્કે છે કેમ કે મરહલશ ઉમેદવશર ઉપલબ્ધ ન થશય તો આ જગ્યશઓ પર પસાંદગી મશટે પરુુષ ઉમેદવશરોની નવચશરણશ 
થઇ ર્કે છે. પરાંત ુજે જગ્યશઓ મરહલશ ઉમેદવશરો મશટે જ અનશમત હોય અને તે જગ્યશ ઉપર મરહલશ ઉમેદવશરો પરેુપરુશ 
પસાંદગી પશમે/જેટલી સાંખ્યશમશાં પસાંદગી પશમે તો તેમને જ પ્રથમ નવચશરણશમશાં લેવશનશ થરે્ અને કોઇ મરહલશ ઉમેદવશર 
પસાંદ ન થશય કે ઓછશ મરહલશ ઉમેદવશર પસાંદ થશય તો તેટલશ પ્રમશણમશાં પરુુષ ઉમેદવશરોને ધ્યશનમશાં લેવશમશાં આવરે્. 
(દશ.ત.કુલ ૧૦ જગ્યશ મરહલશ ઉમેદવશર મશટે અનશમત છે અને ૦૮ મરહલશ ઉમેદવશર પસાંદ થશય છે તો ૦૨ પરુુષ 
ઉમેદવશરો પસાંદગી પશમી  ર્કે છે.) 
(૭) પ્રશથનમક કસોટીનશ પરરણશમનશ આધશરે જે ઉમેદવશરો અરજી ચકશસણીને પશત્ર થતશ હોય, તેમણે આયોગ જણશવે 
ત્યશરે જરૂરી પ્રશમશણપત્રો/ દસ્તશવેજો સ્કેન (Scan) કરીને આયોગની વેબસશઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર 
ઓન લશઇન અપલોડ કરવશનશ રહરેે્.  

 ૩    જન્મ તારીખ:- 
(૧)  આયોગ જન્મ તશરીખ નશ પરુશવશ મશટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોડા દ્વશરશ અપશયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમશણપત્ર જ મશન્ય 
રશખે છે. પરાંત ુઆ પ્રમશણપત્રમશાં દર્શાવેલ જન્મતશરીખ ખોટી હોવશનુાં ઉમેદવશર મશને તો સક્ષમ અનધકશરીએ આપેલ વય 
અને અનધવશસનશ પ્રમશણપત્રની પ્રમશબણત નકલ મોકલવશની રહરેે્. આ પ્રમશણપત્રમશાં અનધકૃત અનધકશરીએ સ્પષ્ટપણ ે
જણશવેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની પરીક્ષશનુાં મળૂ પ્રમશણપત્ર તપશસેલ છે અને પોતશની સમક્ષ રજૂ 
કરવશમશાં આવેલ પરુશવશઓને આધશરે ઉમેદવશરની સશચી જન્મતશરીખ ............... છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેની સમકક્ષ 
પરીક્ષશનશ પ્રમશણપત્રમશાં દર્શાવેલ જન્મતશરીખ કરતશાં જુદી છે તથશ મશનવશને પરૂત ુાં કશરણ છે. ઉમેદવશરે રજૂ કરેલ વય અને 
અનધવશસનુાં પ્રમશણપત્ર તેની નવશ્વશસનનયતશ (credibility) નશ આધશરે સ્વીકશર કે અસ્વીકશરનો નનણાય આયોગ દ્વશરશ લેવશમશાં 
આવરે્. 
(૨) ઉમેદવશરે અરજી પત્રકમશાં દર્શાવેલ જન્મ તશરીખમશાં પશછળથી કોઇપણ કશરણસર ફેરફશર થઈ ર્કરે્ નહી. 

 ૪    વયમયાગદા :- 
(૧) ઉંમર જાહરેશતમશાં દર્શાવેલ અરજી સ્વીકશરવશની છેલ્લી તશરીખનશ રોજ ગણવશમશાં આવરે્. 
(૨) જાહરેશતમશાં દર્શાવેલ  ઉપલી વયમયશાદશમશાં નીચે મજુબની છૂટછશટ મળવશપશત્ર છે. 

૧ મળુ ગજુરશતનશ  અનસુબુચત જાનત, અનસુબુચત જનજાનત,   
સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગાનશ અને  આનથિક 
રીતે નબળશ વગાનશ ઉમેદવશરો 

પશાંચ વષા (વધમુશાં વધ ુ૪૫ વષાની મયશાદશમશાં) 
 
 

૨ મળુ ગજુરશતનશ  અનસુબુચત જાનત, અનસુબુચત જનજાનત,   
સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગા અને  આનથિક 
રીતે નબળશ વગાનશ મરહલશ ઉમેદવશરો 

દસ વષા (આ છૂટછશટમશાં મરહલશ મશટેની છૂટછશટ કે 
જે પશાંચ વષાની છે, તેનો સમશવેર્ થઇ જાય છે, 
વધમુશાં વધ ુ૪૫ વષાની મયશાદશમશાં છૂટછશટ મળરે્.) 

૩ બબન અનશમત (સશમશન્ય) મરહલશ ઉમેદવશરો પશાંચ વષા (વધમુશાં વધ ુ૪૫ વષાની મયશાદશમશાં) 

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

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

 ૬  અનભુવ:- 
(૧) મશાંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકશરવશની છેલ્લી તશરીખનશ રોજ ગણવશમશાં આવરે્.  
(૨) (અ)જાહરેશતમશાં અન્યથશ જોગવશઇ કરવશમશાં ન આવી હોય તો જરૂરી લશયકશતો મેળવવશમશાં આવે તે તશરીખથી,    
    (બ) અરજી સ્વીકશરવશની છેલ્લી તશરીખનશ સાંદભામશાં અનભુવ ગણવશમશાં આવરે્. 

૪ મશજી સૈનનકો, ઇ.સી.ઓ., એસ.સી.ઓ સરહત ઉમેદવશરો સાંરક્ષણ સેવશમશાં બજાવેલ સેવશ ઉપરશાંત બીજા ત્રણ 
વષા (વધમુશાં વધ ુ૪૫ વષા સધુી છૂટછશટ મળરે્) 

૫ ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો દસ વષા (વધમુશાં વધ ુ૪૫ વષાની મયશાદશમશાં) 

૬ ગજુરશત સરકશરનશ કમાચશરીઓ: ગજુરશત મલુ્કી સેવશ 
અને વગીકરણ અને ભરતી (સશમશન્ય) નનયમો, ૧૯૬૭ 
ની જોગવશએ મજુબ ગજુરશત સરકશરની નોકરીમશાં કશયમી 
ધોરણે અથવશ હાંગશમી ધોરણે સળાંગ છ મશસથી કશમગીરી 
બજાવતશ હોય અને તેઓની પ્રથમ નનમણકૂ 
જાહરેશતમશાંની જગ્યશમશાં દર્શાવેલ વય મયશાદશની અંદર 
થયેલ હોય તેવશ કમાચશરીઓ   

(૧) જાહરેશતમશાં લશયકશત તરીકે અનભુવ મશાંગેલ 
હોય તો ઉપલી વયમયશાદશ લશગ ુપડરે્ નરહ . 
(૨) જાહરેશતમશાં અનભુવને લશયકશત તરીકે મશાંગેલ 
ન હોય પરાંત ુઇજનેરી, તબીબી, ખેતી નવષયક, પશ ુ
બચરકત્સશની પદવી કે રડપ્લોમશ ની જગ્યશ પર 
નનમણકૂ પશમેલ કમાચશરીને જાહરેશતમશાંની આવી 
લશયકશત વશળી જગ્યશ (Any Such Post) મશટે ઉપલી 
વય મયશાદશ લશગ ુપડરે્ નહીં.  
(૩) જાહરેશતમશાં દર્શાવેલ જગ્યશ મશટે અનભુવ એક 
લશયકશત તરીકે મશાંગેલ ન  હોય ત્યશરે જે સાંવગામશાંથી 
બઢતી મળવશપશત્ર હોય તેમશાં ફરજ બજાવતશ 
કમાચશરીને,  તેઓએ બજાવેલ સેવશનશ સમય અથવશ 
તો વધમુશાં વધ ુપશાંચ વષાની છૂટછશટ તે બે પૈકી જે 
ઓછાં હોય તે મળરે્. 
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(૩) ઉમેદવશરે અરજીમશાં જે અનભુવ દર્શાવેલ હોય તેનશ સમથાનમશાં અનભુવનો સમયગશળો (રદવસ, મશસ, વષા), મળૂ 
પગશર અને કુલ પગશરની નવગતો તથશ બજાવેલ ફરજોનો પ્રકશર/મેળવેલ અનભુવની નવગતો સશથેનુાં સ્વયાંસ્પષ્ટ 
પ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશનુાં રહરેે્. આવુાં પ્રમશણપત્ર સાંસ્થશનશ લેટરપેડ પર સક્ષમ સિશનધકશરીની સહી અને તશરીખ સશથેનુાં 
રજૂ કરવશનુાં રહરેે્. ઉમેદવશરે આપેલ self-Declaration અને affidavit પર રજૂ કરેલ પ્રમશણપત્ર મશન્ય ગણવશમશાં આવરે્ 
નરહ.  
(૪) ઉમેદવશરે રજૂ કરેલ અનભુવનશ પ્રમશણપત્રોમશાં પશછળથી કોઇ ફેરફશર કરવશની નવનાંતી મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ 
નહીં. જો ઉમેદવશરો દ્રશરશ સાંપણૂા નવગતો સશથેનશ અનભુવનુાં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશમશાં આવરે્ નરહ, તો  ઉપલબ્ધ 
પ્રમશણપત્ર / નવગતોનશ  આધશરે આયોગ નનણાય કરરે્. જે ઉમેદવશરોને બાંધનકતશા રહરેે્.  
(૫) અંર્કશલીન, રોજજિંદશ વેતનદશર, એપે્રન્ટીસર્ીપ, તશલીમી, મશનદવેતન, આમાંનત્રત ફકૅલ્ટી, ઇન્ ચશર્જ (મળૂ હોદ્દશ 
નસવશયની વધશરશની કશમગીરી), Against post તરીકે ઉમેદવશરે મેળવેલ અનભુવ મશન્ય અનભુવ તરીકે ગણતરીમશાં 
લેવશમશાં આવરે્ નહીં. ઉપરશાંત અભ્યશસકશળ દરનમયશન મેળવેલ અનભુવ (ઉ.દશ. Ph.D. દરનમયશન મેળવેલ સાંર્ોધનનો 
અનભુવ, Ph.D. મશટેનશ Senior Research fellow તથશ Junior Research fellow તરીકે કરેલી કશમગીરી) મશન્ય રશખવશમશાં 
આવરે્ નહી.  
 

 ૭  અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, સામાજજક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત વગગ અને આવથિક રીતે નબળા વગગ :- 
(૧) મળૂ ગજુરશતનશ અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત, સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગા અને 
આનથિક રીતે નબળશ વગા નશ ઉમેદવશરોને જ અનશમત વગાનશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મળરે્. 
(૨)  અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત, સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગા અને આનથિક રીતે નબળશ 
વગા  પૈકી ઉમેદવશર જે વગાનશ હોય તેની નવગતો અરજીપત્રકમશાં અચકૂ આપવી. 
(૩)  ઉમેદવશરે અરજીપત્રકનશ સાંબ ાંનધત કોલમમશાં જે તે અનશમત કક્ષશ દર્શાવેલ નહી હોય તો પશછળથી અનશમત 
વગાનશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મેળવવશનો હક્ક દશવો મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ નહીં. 
(૪) અનશમત વગાનો લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ ઉમેદવશરે તેનશ સમથાનમશાં સક્ષમ અનધકશરી દ્વશરશ નનયત નમનૂશમશાં 
આપવશમશાં આવેલ જાનત પ્રમશણપત્રની નકલ અરજી સશથે અચકૂ  સશમેલ કરવશની રહરેે્. અરજીપત્રક સશથે જાનત 
પ્રમશણપત્રની નકલ સશમેલ નહીં હોય તો તે પશછળથી સ્વીકશરવશમશાં આવરે્ નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવશને પશત્ર 
બનરે્. 
(૫) સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશરોને અનશમતનો લશભ જો તેઓનો સમશવેર્ “ઉન્નત વગામશાં” 
નહી થતો હોય તો જ મળવશપશત્ર થરે્. 
(૬)(અ) સશમશજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછશત વગાનશ ઉમેદવશરોએ ઉન્નત વગામશાં સમશવેર્ ન થતો હોવશ અંગેનુાં સશમશજજક 
ન્યશય અને અનધકશરરતશ નવભશગનુાં તશરીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬નશ ઠરશવથી નનયત થયેલ ગજુરશતી નમનૂશ ‘પરરનર્ષ્ટ-ક’ 
મજુબનુાં અથવશ નવશ નનયત કરશયેલ ગજુરશતી નમનૂશ ‘પરરનર્ષ્ટ-૪’ મજુબનુાં પ્રમશણપત્ર  રજૂ કરવશનુાં રહરેે્. 
(૬)(બ) સશમશજજક ન્યશય અને અનધકશરીતશ નવભશગનશ તશ.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ નશ ઠરશવ ક્રમશાંક 
સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ‘ઉન્નત વગામશાં સમશવેર્ નરહ થવશ અંગેનશ પ્રમશણપત્ર’ની મહિમ અવનધ 
(Validity) ઈસ્ય ુ થયશ-વષા સરહત ત્રણ નશણશકીય વષાની રહરેે્ પરાંત ુ આવુાં પ્રમશણપત્ર સાંબ ાંનધત જાહરેશત મશટે 
ઓનલશઈન અરજી કરવશની છેલ્લી તશરીખ સધુીમશાં ઈસ્ય ુકરશયેલ હોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રમશણપત્ર આ સમયગશળશ 
દરનમયશન ઇસ્ય ુથયેલ ુહરે્, તો જ મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ અન્યથશ તે મશન્ય રશખવશમશાં આવરે્ નરહ. 
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(૬)(ક) પરરબણત મરહલશ ઉમેદવશરોએ આવ ુપ્રમશણપત્ર તેમનશ મશતશ-નપતશની આવકનશ સાંદભામશાં રજૂ કરવશનુાં રહરેે્. જો 
આવશ ઉમેદવશરોએ તેમનશ પનતની આવકનશ સાંદભામશાં રજૂ કરેલ હરે્ તો તેમની અરજી રદ્દ કરવશમશાં આવરે્. 

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

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

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

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

(૯)  ઉમેદવશરે અરજીમશાં જાનત અંગે જે નવગત દર્શાવેલ હરે્ તેમશાં પશછળથી ફેરફશર કરવશની નવનાંતી મશન્ય 
રશખવશમશાં આવરે્ નહી. 

 જો કોઈ ઉમેદવારે વનયત સમયગાળા દરમ્યાન ઈસ્ય ુથયેલ વનયત નમનૂાનુ ંપ્રમાણપત્ર રજૂ કરેલ નરહ હોય તો તેઓની 
અરજી અમાન્ય ગણવામા ંઆવશે અને તેઓને ચબનઅનામત જગ્યા સામે પણ વવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નરહ. 
 
 ૮    માજી સૈવનક 

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

મશજી સૈનનકોને અરજીપત્રકની રકિંમત, અરજી ફી અને પરીક્ષશ ફી ભરવશમશાંથી મકુ્ક્ત આપવશમશાં આવેલ છે. 
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 ૯    શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 
(ક) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રકમશાં સ્પષ્ટ  નવગતો આપવશની રહરેે્. 
(ખ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ૪૦% કે તેથી વધ ુહોય તેવશ ઉમેદવશરને જ ર્શરીરરક અર્ક્તતશનો લશભ મળવશપશત્ર રહરેે્. 
ર્શરીરરક અર્ક્તતશનો લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ ઉમેદવશરે (૧) અંધત્વ અથવશ ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવણની ખશમી (૩) 
હલનચલન અર્ક્તતશ અથવશ મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ ર્શરીરરક અર્ક્તતશ છે તે દર્શાવવુાં. 
(ગ) જાહરેશતમશાં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરો મશટે અનશમત જગ્યશ દર્શાવેલ ન હોય,પરાંત ુજગ્યશની ફરજોને 
અનરુૂપ જે પ્રકશરની ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોને પશત્ર ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેશત મશટે અરજી કરી ર્કરે્. 
આવશ પ્રસાંગે ઉંમરમશાં છૂટછશટ મળરે્. 
(ઘ) ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરે તેનશ  સમથાનમશાં સશમશન્ય વહીવટ નવભશગનશ તશ.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ નશ 
પરરપત્ર ક્રમશાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નનયત થયેલ નમનૂશમશાં સરકશરી હોક્સ્પટલનશ   સનુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/નસનવલ 
સર્જન/મેરડકલ બોડા  દ્વશરશ આપવશમશાં આવેલ પ્રમશણપત્રની નકલ અરજી સશથે અચકૂ મોકલવશની રહરેે્. જો પ્રમશણપત્રની 
નકલ સશમેલ કરવશમશાં નહીં આવેલ હોય તો તે પશછળથી સ્વીકશરવશમશાં આવરે્ નહીં ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ઉમેદવશર 
તરીકેનો લશભ મળવશપશત્ર થરે્ નહીં. 

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

 ૧૧    વવધવા ઉમેદવાર 
(૧) ઉમેદવશર નવધવશ હોય તો અરજી પત્રકમશાં તે કોલમ સશમે “હશ” અવશ્ય લખવુાં  અન્યથશ “લશગ ુપડતુાં નથી” એમ 
દર્શાવવુાં . 
(૨) નવધવશ ઉમેદવશરે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમશાં તે કોલમ સશમે “હશ” અચકૂ લખવુાં અન્યથશ  “લશગ ુ
પડતુાં  નથી” એમ દર્શાવવુાં. 
(૩) નવધવશ ઉમેદવશરે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને નવધવશ ઉમેદવશર તરીકે લશભ મેળવવશ ઇચ્છતશ હોય તો અરજી 
સશથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફડેનવટ રજૂ કરવશની રહરેે્. 
(૪) નવધવશ ઉમેદવશરને સરકશરની પ્રવતામશન જોગવશઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગણુમશાં પશાંચ ટકશ ગણુ ઉમેરવશમશાં 
આવરે્. 
(૫) કોઇ મરહલશ ઉમેદવશર જાહરેશત મશટે અરજી કરે તે સમયે “નવધવશ” ન હોય, પરાંત ુઅરજી કયશા બશદ અથવશ જાહરેશત 
પ્રનસધ્ધ થયશની છેલ્લી તશરીખ વીતી ગયશ બશદ અથવશ ભરતી પ્રરક્રયશનશ કોઇપણ તબકે્ક “નવધવશ” બને અને તે અંગે 
જરૂરી દસ્તશવેજી પરૂશવશઓ રજૂ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યશ તશરીખ પછીનશ ભરતી પ્રરક્રયશનશ જે પણ તબક્કશ બશકી હોય 
તે તબક્કશથી જ તેવશ મરહલશ ઉમેદવશરોને “નવધવશ મરહલશ ઉમેદવશર” તરીકેનશ લશભ આપવશમશાં આવરે્.  
  

 જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈવનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે વવધવા પૈકીના વવકલ્પો પૈકી એક થી વધ ુ
વવકલ્પોમા ંથતો હોય તેવા રકસ્સામા ંતેને લાગ ુપિતા વવકલ્પો પૈકી જેમાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર હશે તે મળશે.    
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 ૧૨     ના વાંધા પ્રમાણપત્ર:- 
(૧) ગજુરશત સરકશરનશ સરકશરી /અધા સરકશરી/ સરકશર હસ્તકનશ કોપોરેર્ન /કાંપનીઓમશાં સેવશ બજાવતશ અનધકશરીઓ 
/ કમાચશરીઓ આયોગની જાહરેશતનશ સાંદભામશાં બશરોબશર અરજી કરી ર્કરે્ અને તેની જાણ ઉમેદવશરે પોતશનશ 
નવભશગ/ખશતશ/કચેરીને અરજી કયશાની તશરીખથી રદન-૭ મશાં અચકૂ કરવશની રહરેે્. જો ઉમેદવશરનશ નનયોક્તશ તરફથી 
અરજી મોકલવશની છેલ્લી તશરીખ બશદ ૩૦ રદવસમશાં અરજી કરવશની પરવશનગી નહીં આપવશની જાણ કરવશમશાં આવરે્ 
તો તેઓની અરજી નશમાંજુર કરી ઉમેદવશરી રદ કરવશમશાં આવરે્. 
(૨) કેન્દ્ર સરકશરની અથવશ અન્ય કોઇપણ રશજ્ય સરકશરની નોકરીમશાં હોય તેવશ ઉમેદવશરે આ અરજી સશથે નનમણકૂ       
અનધકશરીનુાં  નશ વશાંધશ પ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશનુાં રહરેે્. 
(૩) રૂબરૂ મલુશકશત સમયે ઉમેદવશરે સક્ષમ અનધકશરી દ્વશરશ આપવશમશાં આવેલ નશ વશાંધશ પ્રમશણપત્ર અસલમશાં રજૂ કરવશનુાં 
રહરેે્. 

 
 ૧૩  ગેરલાયક ઉમેદવાર :-  

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

 ૧૪     ફરજજયાત વનવવૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 
અગશઉ ઉમેદવશરને સરકશરી સેવશ/ સરકશર હસ્તકની કાંપની કે બોડા કોપોરેર્નમશાંથી ક્યશરેય પણ  ફરજજયશત નનવનૃિ, 

 રૂખસદ કે બરતરફ કરવશમશાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમશાં તેની નવગત આપવશની રહરેે્. 
 

 ૧૫  રજીસ્ટે્રશન :-  
તબીબી/દાંત નવજ્ઞશન/પશ ુબચરકત્સશ/કશયદશની અથવશ અન્ય જ્ગગ્યશ મશટેનશ રકસ્સશમશાં કે જેમશાં રજીસ્રેર્ન જરૂરી હોય ત્યશાં   
ઉમેદવશરે રજીસ્રેર્ન પ્રમશણપત્રની નકલ રજૂ કરવશની રહરેે્ અને અરજી સમયે રજીસ્રેર્ન જે તે સાંસ્થશ ખશતે  ચશલ ુ
છે તેવ ુપ્રમશણપત્ર રજૂ કરવશનુાં રહરેે્. 

   

 ૧૬       અગત્યની જોગવાઇઓ :-    
(૧) આ જગ્યશની નનમણકૂ મશટે પ્રથમ પ્રશથનમક કસોટી અને ત્યશરબશદ રૂબરૂ મલુશકશત યોજીને કરવશમશાં આવરે્ 
પ્રશથનમક કસોટીનશ ગણુ ક્રમશાંનસુશર જરૂરી અરજીઓની ચકશસણી કરી ઉમેદવશરોને  રૂબરૂ મલુશકશત મશટેની પશત્રતશ 
નક્કી કરશરે્. આ કસોટીનુાં મશધ્યમ આયોગ નનયત કરે તે મજુબ ગજુરશતી અથવશ અંગે્રજી રહરેે્. પ્રશથનમક કસોટી 
સશમશન્યત: ગશાંધીનગર/અમદશવશદ ખશતે લેવશમશાં આવરે્ અને ઉમેદવશરોએ સ્વખચે ઉપક્સ્થત રહવેશનુાં રહરેે્. પ્રશથનમક 
કસોટી અને રૂબરૂ મલુશકશતમશાં મેળવેલ ગણુનશ આધશરે આખરી પસાંદગી કરવશમશાં આવરે્.  
(૨) પ્રશથનમક કસોટીમશાં આયોગે નનયત કરેલ લઘિુમ લશયકી ધોરણ મજુબનશ ગણુ મેળવવશ ફરજજયશત છે. એટલે કે 
જે કોઈ ઉમેદવશર પ્રશથનમક કસોટીમશાં આયોગે નનયત કરેલ લઘિુમ લશયકી ધોરણ મજુબનશ ગણુ મેળવી ર્કરે્  નરહ 
તો    રૂબરૂ મલુશકશત મશટે પશત્રતશ નક્કી કરવશ, અરજી ચકશસણીને પશત્ર ઉમેદવશરોને યશદી મશટે નવચશરણશમશાં લેવશમશાં 
આવરે્ નહીં.    
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 ૧૭       રૂબરૂ મલુાકાત:-  
(૧) રૂબરૂ મલુશકશત આયોગ ભવન ખશતે જ લેવશમશાં આવરે્. પ્રશથનમક કસોટીનશ પરરણશમનશ આધશરે રૂબરૂ મલુશકશત  
મશટે પશત્ર થતશ  ઉમેદવશરે રૂબરૂ મલુશકશત મશટે પોતશનશ ખચે અને ફરજીયશત પણે ઉપક્સ્થત થવશનુાં રહરેે્. તેમજ જે 
ભરતી પ્રસાંગો અન્વયે ર્શરીરરક ક્ષમતશ કસોટી અને / અથવશ ર્શરીરરક મશપદાંડ ચકશસણીની જોગવશઇ છે, તેવશ 
તમશમ તબકે્ક ઉમેદવશરે ફરજીયશત પણે ઉપક્સ્થત રહવેશનુાં રહરેે્. જો ઉમેદવશર ભરતી પ્રરક્રયશનશ કોઈ પણ તબકે્ક 
ગેરહશજર રહરેે્ તો તેમની ઉમેદવશરી રદ કરવશમશાં આવરે્. 

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

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

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

 

૧૮    નીચે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામા ંઆવશે. (આ યાદી માત્ર દષ્ટાતં સ્વરૂપે છે જે સપંણૂગ નથી )   
 (૧) અરજીમશાં દર્શાવેલ નવગતો અધરૂી કે અસાંગત હોય. 
 (૨) અરજીમશાં ઉમેદવશરે સહી અપલોડ કરેલ ન હોય. 
 (૩) અરજી ફેક્સથી અથવશ ઈ-મેઇલ થી મોકલશવેલ હોય. 
 (૪) અરજીમશાં પશસપોટા સશઈઝનો ફોટોગ્રશફ અપલોડ કરેલ ન હોય. 
 (૫) અનશમત કક્ષશનશ તથશ ર્શરીરરક અર્ક્તતશ ધરશવતશ ઉમેદવશરોએ અરજીપત્રક સશથે સક્ષમ અનધકશરી દ્વશરશ  
        અપશયેલ પ્રમશણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
 (૬) મશજી સૈનનક ઉમેદવશરે રડસ્ચશર્જ બકુની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય 
 (૭) ઉમેદવશરે રૈ્ક્ષબણક લશયકશતનશ સાંદભામશાં મશકાર્ીટ/પદવી પ્રમશણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 
 (૮) જન્મ તશરીખ મશટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમશણપત્રની નકલ રજૂ કરેલ ન હોય. 

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

          ન હોય તથશ સક્ષમ સિશનધકશરીની સહી નવનશનુાં હોય. 
 (૧૦) તબીબી નર્ક્ષણ નવષયક જ્ગગ્યશની જાહરેશતમશાં મેળવેલ પદવી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH મશન્ય    
                છે, તેવ ુયનુનવનસિટી અથવશ કોલેજનશ સક્ષમ અનધકશરીનુાં પ્રમશણપત્ર રજૂ કરેલ ન હોય. 
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 ૧૯   વનમણકૂ :- 
(૧) ઉપરની જાહરેશત સાંબ ાંધમશાં નનમણકૂ મશટે પસાંદ  થયેલશ ઉમેદવશરની સરકશરશ્રીનશ સાંબ ાંનધત નવભશગને આયોગ 
દ્વશરશ ભલશમણ કરવશમશાં આવરે્. ઉમેદવશરોએ આખરી નનમણકૂપત્ર મેળવતશાં પહલેશાં કોમ્પ્યટુર અંગેની સીસીસી અથવશ 
તેની સમકક્ષ રશજ્ય સરકશર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લશયકશત મેળવી લેવશની રહરેે્. આ પ્રકશરની લશયકશત નહીં 
ધરશવનશર ઉમેદવશર નનમણકૂને પશત્ર બનરે્ નહીં. 
(૨) નનમણકૂ અંગેની સઘળી કશયાવશહી સરકશરશ્રી  દ્વશરશ કરવશમશાં આવતી હોવશથી આ અંગેનો કોઇપણ પત્રવ્યવહશર    
આયોગ ધ્યશને લેરે્  નહીં. 
(૩) ઉમેદવશરે  તેની રૈ્ક્ષબણક લશયકશત / અનભુવ /ઉંમર વગેરેનશ સમથાનમશાં રજૂ કરેલ પ્રમશણપત્રો કોઇપણ તબકે્ક   
અયોગ્ય મશલમુ પડરે્ તો તેની ઉમેદવશરી રદ થરે્ તેમજ ભલશમણ બશદની નનમણકૂ પણ રદ થવશને પશત્ર રહરેે્ 
અને આવશ ઉમેદવશર ભશરતીય ફોજદશરી ધશરશ હઠેળની કશયાવશહીને પશત્ર થરે્, જેથી ઉમેદવશરને સલશહ       
આપવશમશાં આવે છે કે, તેમણે રજૂ કરેલશ પ્રમશણપત્રો ખબુજ ચોકસશઈથી પણુા રીતે ખરશઈ કયશા બશદ જ આયોગમશાં                
રજૂ કરવશ. 

 ૨૦    ગેરવતગણ ૂકં અંગે દોવષત ઠરેલા ઉમેદવારો વવરૂધ્ધ પગલા ં:- 
 ઉમેદવશરોને આથી ચેતવણી આપવશમશાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમશાં કોઇપણ પ્રકશરની ખોટી મશરહતી દર્શાવવી 

નહી,તેમજ આવશ્યક મશરહતી છૂપશવવી નહી,ઉપરશાંત તેઓએ રજૂ કરેલ અસલ દસ્તશવેજો કે તેની પ્રમશબણત 
 નકલમશાં કોઇપણ સાંજોગોમશાં સધુશરો અથવશ ફેરફશર અથવશ બીજા કોઇપણ ચેડશાં કરવશ નહીં અથવશ તેઓએ આવશ ચેડશાં 
કરેલ/બનશવટી દસ્તશવેજો રજૂ કરવશ નહી,જો એકજ બશબતનશ બે કે તેથી વધ ુદસ્તશવેજોમશાં અથવશ તેની પ્રમશબણત 
 નકલમશાં કોઇપણ પ્રકશરની અચોકસશઇ અથવશ નવસાંગતતશ જણશય તો તે નવસાંગતતશઓ બશબતની સ્પષ્ટતશ રજૂ કરવી.જો 
કોઇ ઉમેદવશર આયોગ દ્વશરશ દોનષત જાહરે થયેલ હોય અથવશ થશય તો , 

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

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

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

(૧૦)આયોગ દ્વશરશ પરીક્ષશની કશમગીરી અંગે નનયકુત થયેલશ કમાચશરીઓને પજવણી કરવી, કોઇપણ પ્રકશરની          
ર્શરીરરક ઇજા પહોંચશડવી અથવશ  
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(૧૧) ઉપરોકત જોગવશઇઓમશાં ઉલ્લેખશયેલ દરેક અથવશ કોઇપણ કૃત્ય કરવશ કે કરશવવશ પ્રયત્ન કયો હોય તેણે કે 
સીધી અથવશ આડકતરી રીતે આયોગ પર દબશણ લશવનશર ઉમેદવશર નીચે દર્શાવેલ નર્ક્ષશ ઉપરશાંત આપોઆપ 
ફોજદશરી કશયાવશહીને પશત્ર બનરે્. 

  (ક) આયોગ દ્વશરશ તે પસાંદગીનશ ઉમેદવશર તરીકે ગેરલશયક ઠરશવી ર્કશરે્, અને /અથવશ  
  (ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપણ પરીક્ષશ કે કોઇપણ રૂબરૂ મલુશકશત મશટે કશયમી કે મકુરર મદુત મશટે  
   (૧) આયોગ દ્વશરશ લેવશનશર કોઇપણ પરીક્ષશ કે પસાંદગી મશટે, અને  
   (ર) રશજય સરકશર હઠેળની કોઇપણ નોકરીમશાંથી સરકશર દ્વશરશ ગેરલશયક ઠરશવી ર્કશરે્ અને  
  (ગ) જો સરકશરી સેવશમશાં અગશઉથી જ હોય તો તેનશ નવરૂધ્ધ સમબુચત નનયમો અનસુશર નર્સ્તભાંગનશ પગલશાં            
              
 (૧ર) ઉપરોકત નવગતોમશાં નનરદિષ્ટ કરેલ નર્ક્ષશ કરતશ પહલેશ આયોગ/ સરકશર દ્વશરશ ઉમેદવશરને /કમાચશરીને 
     (૧) આરોપનશમશમશાં તેમની સશમેનશ સ્પષ્ટ આરોપો અથવશ કેસનશ પ્રકશર બશબતે, 
    (ર) લેબખતમશાં નર્ક્ષશ અંગે બચશવનશમુાં-હકીકત રજૂ કરવશ અને  
     (૩) નર્ક્ષશ અંગે નનયત સમય મયશાદશમશાં રૂબરૂ રજૂઆત કરવશની તક આપવશમશાં આવરે્.  

 

 
                 સાંયકુ્ત સબચવ 

ગજુરશત જાહરે સેવશ આયોગ 
 


