
 

ગજુરાત જાહેર સેવા આયોગ 
 

સરકારી આયરેુ્વદ કોલેજોમાાં વર્વવર્વધ વર્વષયના લેક્ચરર સસલેકશન સ્કેલ (પ્રોફેસર) આયવેુદ વગગ-૧         
( ગજુરાત આયરેુ્વદ સેર્વા ) ની નીચે દશાગવેલ કુલ ૫૪ જગ્યાઓ પર ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે જા. ક્ર.             
      / ૨૦૧૭-૧૮  થી       /૨૦૧૭-૧૮ માટે Online અરજીઓ તા: ૧૫-૦૪-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાકથી 
તા: ૩૦-૦૪-૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સધુી મગંાવવામાં આવે છે. આ જાહરેાતની અન્ય સવગતો આયોગના 
નોટીસ બોર્ગ અથવા આયોગની વેબ સાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉપર જોવા સવનતંી છે. જાહરેાતની 
સપંરૂ્ગ સવગતો આયોગની વેબસાઇટ પર વચંાર્ે લઇને જ ઉમેદવારે Online અરજી કરવાની રહશેે.. 
 

જાહરેાત ક્રમાંક પ્રાથસમક કસોટીની 
સચૂચત  તારીખ 

પ્રાથસમક કસોટીના 
પરરર્ામનો  સંભસવત માસ  

રૂબરૂ મલુાકાતનો 
સંભસવત  માસ  

૫, ૮ અને ૧૨-૨૦૧૭-૧૮ ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ જુલાઇ-૨૦૧૭ સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭ 
૬, ૭ અને ૧૧/ ૨૦૧૭-૧૮ ૨૪-૦૬-૨૦૧૭ ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭  
૨, ૩, ૪ અને ૯ /૨૦૧૭-૧૮ ૨૫-૦૬-૨૦૧૭ સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭  ઓકટોબર-૨૦૧૭ 
૧, ૧૦, ૧૩ અને ૧૪ / ૨૦૧૭-૧૮   ૧૬-૦૭-૨૦૧૭ સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૭ નવેમ્બર-૨૦૧૭ 

 
 
જાહેરાત 
ક્રમાાંક  

વર્વષયનુાં નામ કુલ 

જગ્યાઓ  

કક્ષાર્વાર જગ્યાઓ  કક્ષાર્વારજગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ 
માટે અનામત જગ્યાઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

   સામાન્ય અન.ુ
જાવત 

અન.ુ     
જનજાવત 

સા.શૈ. 
પ. ર્વર્ગ 

સામાન્ય અન.ુ
જાવત 

અન.ુ     
જનજાવત 

સા.શૈ.  
પ. ર્વર્ગ 

૦૧ સરંહતા સસદ્ાતં  ૦૭ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૨ રચના શરીર ૦૬ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૩ રક્રયા શરીર  ૦૫ ૦૪ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૪ પચંકમગ ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૫ દ્રવ્યગુર્  ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૬ રસશાસ્ત્ર અન ે
ભૈષજ્ય કલ્પના 

૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૭ રોગ સનદાન અન ે
સવકૃસિ સનદાન  

૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

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


૦૮ સ્વસ્થવિૃ  ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

૦૯ અગદતતં્ર અન ે
સવધી વધૈયક  

૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૦ પ્રસતૂી અન ે સ્ત્રી 
રોગ 

૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૧ શાલક્ય તતં્ર  ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૨ શલ્ય તતં્ર  ૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૩ કૌમાર ભતૃ્ય  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૪ કાય ચચરકત્સા  ૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 કુલ  ૫૪ ૪૪ ૦૦ ૦૧ ૦૯ ૧૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

 
નોંધ:  

(૧)  ઉપર દશાગવેલ કુલ ૫૪ જગ્યાઓ પૈકી ૦૧ જગ્યા શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારો માટે અનામત 
છે. OL (One Leg) પ્રકારની શારીરરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. આ 
સસવાયની અન્ય પ્રકારની અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો સબંસંધત જાહરેાત માટે અરજી કરવાને પાત્ર 
નથી. 

     (૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેઓને   
     ચબનઅનામત ઉમેદવારો  માટેનાં ધોરર્ો લાગ ુપર્શે. 
     (3) મરહલાઓ માટેની અનામત જગ્યા માટે જો મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો તે જગ્યા તે  
     કક્ષાના પરુુષ ઉમેદવારોને ફાળવી શકાશે.  
     (૪)  ચબન અનામત કેટેગરીની જગ્યાઓ અને તે પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ  
     તથાસા.શૈ.પ.વગગ., અનસુચુચત જાસત અને અન.ુ જનજાસતની કૂલ અનામત જગ્યાઓ અને તે પૈકી   
     મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ પર પસદંગી જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તે પૈકી  
     મરહલા ઉમેદવારોએ પસદંગીની પ્રરક્રયા  દરસમયાન પ્રાપ્ત કરેલ ગરુ્ અને આયોગે સબંસંધત સેવાની  
     કાયગક્ષમતા જાળવી રાખવા સનયત કરેલ લાયકી ધોરર્ ધ્યાને લઇ કરવામાં આવશે.  
     (૫) ઉમેદવારોએ  જાહરેાત  ક્રમાંક  અને  જગ્યાન ુ ંનામ  સ્પષ્ટ રીતે  વાંચીને ઓનલાઇન  અરજી       
     કરવી, ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે તમામ  સવગતો અરજીપત્રકમાં  ભયાગ  બાદ, તે સવગતોની  
     ખાતરી કરીને ત્યાર પછી જ અરજી કન્ફમગ કરવાની રહશેે. 



(૬)  કન્ફમગ  થયેલ અરજીપત્રકની સવગતો  કે  તેમાં ઉમેદવારે  આપેલ મારહતીમાં ક્ષસત  કે  ચકૂ  
બાબતે સધુારો  કરવાની  રજુઆત / સવનતંી ગ્રાહ્ય રાખવામાં  આવશે  નહીં. 
 
 
(૭)  એક  કરતા  વધારે  સખં્યામાં અરજી કયાગના  રકસ્સામાં છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ અરજીપત્રક જ  
માન્ય રાખવામાં આવશે. ચબન અનામત વગગના ઉમેદવારો માટે છેલ્લે કન્ફમગ થયેલ ફી  સાથેન ુ ં 
અરજીપત્રક માન્ય  રાખવામાં  આવશે.  
(૮)  ઉમેદવારોએ રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર થયાના રકસ્સામાં રજુ કરવાના થતાં પ્રમાર્પત્રો  ( સામાન્ય 
સચૂનાઓમાં આપેલ ક્રમમાં )  તૈયાર રાખવાના રહશેે.   

 શૈક્ષણિક લાયકાત અને અનભુર્વ: 
ભારતમાં કેન્દ્રીય અથવા રાજ્ય અસધસનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેલી અથવા સસં્થાસપત 
યસુનવસસિટીઓ પૈકી કોઇપર્માંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યસુનવસસિટી ગ્રાન્ટસ કસમશન 
અસધસનયમ,૧૯૫૬ની કલમ ૩ હઠેળ ર્ીમ્ર્ યસુનવસસિટી તરીકે જાહરે થયેલ બીજી કોઈ શૈક્ષચર્ક 
સસં્થામાંથી મેળવેલ Annexure-I માં દરેક જગ્યા સામે સનદીષ્ટ કયાગ પ્રમાર્ેની અનસુ્નાતકની  પદવી  
ધરાવતો હોવો જોઈશે અથવા ભારતીય ચચરકત્સા કેન્દ્રીય પરરષદ (સેન્રલ કાઉન્ન્સલ ઓફ ઈન્ર્ીયન 
મેરર્સીન) એ માન્ય કયાગ પ્રમાર્ેની તેને સમકક્ષ લાયકાત અને Annexure-I ના કોલમ(૪) માં  
ઠરાવ્યા પ્રમાર્ેનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઈશે: 
        પરંત ુસબસંધત સવષયમાં અનસુ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોય તેવો ઉમેદવાર ઉપ્લબ્ધ ન 
હોય, તો Annexure-II માં સબંસંધત સવષયની સામે દશાગવેલા સલંગ્ન સવષયમાં અનસુ્નાતકની પદવી 
અથવા ભારતીય ચચરકત્સા કેન્દ્રીય પરરષદ (સેન્રલ કાઉન્સીલ ઓફ ઈન્ર્ીયન મેર્ીસીન) એ માન્ય 
કયાગ પ્રમાર્ેની પદવી ધરાવતો હોય, તેવા ઉમેદવારની સીધી પસદંગી માટે સવચારર્ા કરી શકાશે: 
         વધમુાં, પી.એચ.ર્ી.ની પદવી ધરાવનારનો સશંોધનનો અનભુવ,.એક વષગના અધ્યાપનના 
અનભુવને સમકક્ષ ગર્ાશે   
 

 સ્પષ્ટીકરિ:  “અધ્યાપનનો અનભુવ” એટલે ભારતમાં કાયદાથી સ્થપાયેલી યસુનવસસિટી સાથે 
સલંગ્ન હોય તેવી માન્ય આયવુેદીક કોલેજોમાં અધ્યાપનનો અનભુવ.   

 ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરર્ અને ભરતી (સામાન્ય) સનયમો ૧૯૬૭માં દશાગવેલ કોમ્પ્યટુર 
એપ્લીકેશનન ુ ં પાયાન ુ ંજ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઈશ.ે 

  સસં્કૃત અને ગજુરાતી અથવા રહન્દી અથવા તે બનંેન ુ ંપરુત ુજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇશે.  
 પર્ાર : રૂ. ૧૫૬૦૦ – ૩૯૧૦૦/- ( ગ્રેર્ પે રૂ. ૭૬૦૦)  
  ઉંમર : ૪૭  વષગથી વધ ુઉમરનો હોવો જોઇશે નહીં . ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી  તારીખના 
રોજ ગર્વામાં આવશે.  
 



 

 

૧ ગજુરાત સરકારના કમગચારીઓ: ગજુરાત મલુકી સેર્વા અને ર્વર્ીકરિ 
અને ભરતી (સામાન્ય) વનયમો,૧૯૬૭ ની જોર્ર્વાઇ મજુબ ગજુરાત 
સરકારની નોકરીમાાં કાયમી ધોરિે અથર્વા હાંર્ામી ધોરિે સળાંર્ છ 
માસ સધુી કામર્ીરી બજાર્વતા હોય અને તેઓની પ્રથમ વનમણ  ાંક 
જાહરેાતમાાં  દશાગરે્વલ ર્વય મયાગદાની અંદર થયેલ હોય. 

ઉપલી ર્વય 
મયાગદા લાગ ુ
પડશે નહીં. 

 
           ( એચ કે ઠાકર ) 

                                                                       સાંયકુત સણચર્વ                                                                                    
                          ગજુરાત જાહરે સેર્વા આયોર્ 

ANNEXURE I  

NO SUBJECT EDUCATION/Q
UALIFICATION 

EXPERIENCE 

(i) (ii) (iii) (IV) 
1 SAMHITA M.D 

(SAMHITA) 
At least 10 years teaching experience in  Samhita  or At  
least 05 years teaching experience as a lecturer (senior 
scale )(Reader) in Samhita or At least 10 years research  
experience in  regular service in Research Councils  of  
Central  Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  with  
minimum  05  papers  published in  a  recognized  journal. 

2 RACHNA 
SHARIR 

M.D 
(RACHNA 
SHARIR) 

At least 10 years teaching experience in    Rachna sharir   
or At  least 05 years teaching experience as a lecturer 
(senior scale )(Reader) in  Rachna sharir   or At least 10 
years research  experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  Government  
or  Union  territory  or  University  or  National  
Institutions  with  minimum  05   papers   published in  a  
recognized  journal. 

3 KRIYA 
SHARIR 

M.D 
(KRIYA SHARIR) 

At least 10 years teaching experience in  Kriya sharir  or 
At  least 05 years teaching experience as a lecturer 
(senior scale )(Reader) in  Kriya sharir  or At least 10 years 
research  experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  Government  
or  Union  territory  or  University  or  National  
Institutions  with  minimum  05   papers published in  a  
recognized  journal. 

4 DRAVYAGU
N 

M.D 
(DRAVYAGUN) 

At least 10 years teaching experience in  Dravyagun or At  
least 05 years teaching experience as a lecturer (senior 
scale )(Reader) in  Dravyagun or At least 10 years 
research  experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  Government  
or  Union  territory  or  University  or  National  
Institutions  with  minimum  05   papers   published in  a  
recognized  journal. 



(i) (ii) (iii) (IV) 

5 RASA 
SHASHTRA 

AND 
BHAISHAJYA 

KALPANA 

M.D 
(RASA 

SHASHTRA 
AND 

BHAISHAJYA 
KALPANA) 

At least 10 years teaching experience in  Rasa Shashtra 
and Bhaishajya Kalpana or At  least 05 years teaching 
experience as a lecturer (senior scale )(Reader) in  Rasa 
Shashtra and Bhaishajya Kalpana  or At least 10 years 
research  experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  Government  
or  Union  territory  or  University  or  National  
Institutions  with  minimum  05   papers   published in  a  
recognized  journal. 

6 ROGNIDAN 
AND VIKRIT 

VIGYAN 

M.D 
(ROGNIDAN 
AND VIKRIT 

VIGYAN) 

At least 10 years teaching experience in  Rognidan  and  
Vikrit Vigyan or At  least 05 years teaching experience as 
a lecturer (senior scale )(Reader) in  Rognidan  and  Vikrit 
Vigyan  or At least 10 years research  experience in  
regular service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  territory  
or  University  or  National  Institutions  with  minimum  
05   papers   published in  a  recognized  journal. 

7 SWASTHAVRI

TTA 

M.D 
(SWASTHAVRITT

A) 

At least 10 years teaching experience in  Swasthavritta  
or At  least 05 years teaching experience as a lecturer 
(senior scale )(Reader) in  Swasthavritta   or At least 10 
years research  experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  Government  
or  Union  territory  or  University  or  National  
Institutions  with  minimum  05   papers   published in  a  
recognized  journal. 

8 AGADTANTR
A AND 
VIDHI 

AYURVED 

M.D 
(AGADTANTRA 

AND VIDHI 
AYURVED) 

At least 10 years teaching experience in  Agadtantra and 
Vidhi Ayurved  or At  least 05 years teaching experience 
as a lecturer (senior scale )(Reader) in  Agadtantra and 
Vidhi Ayurved  or At least 10 years research  experience 
in  regular service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  territory  
or  University  or  National  Institutions  with  minimum  
05   papers published in  a  recognized  journal. 

9 PRASHUTI 
AND 

STRIROGA 

M.D./M.S. 
(PRASHUTI 

AND 
STRIROGA) 

At least 10 years teaching experience in  Prashuti  and  
Striroga  or At  least 05 years teaching experience as a 
lecturer (senior scale )(Reader) in  Prashuti and  Striroga  
or At least 10 years research  experience in  regular 
service in Research Councils  of  Central  Government  or  
State  Government  or  Union  territory  or  University  or  
National  Institutions  with  minimum  05   papers  
published in  a  recognized  journal. 

10 KUMAR 
BHARITYA 

M.D 
(KUMAR 

BHARITYA) 

At least 10 years teaching experience in  Kumar  Bharitya  
or At  least 05 years teaching experience as a lecturer 
(senior scale )(Reader) in  Kumar  Bharitya  or At least 10 
years research  experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  Government  
or  Union  territory  or  University  or  National  
Institutions  with  minimum  05   papers published in  a  
recognized  journal. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNEXURE II 

NO SPECIALITY REQUIRED NAME OF ALLIED SUBJECT 
1 SWASTHAVRITTA KAYACHIKITSA 

2 AGADTANTRA  DRAVYAGUNA or RASASHASHTRA 
3 ROG VIGGVYAN KAYACHIKITSA 

4 RACHANA SHARIR SHALYA 

5 KRIYA SHARIR AYURVEDA SAMHITA EVAM SIDDHANT or KAYACHIKITSA   
6 SHALAKYA SHALYA 

7 PANCHKARMA KAYACHIKITSA 
8 BALROGA PRASUTI evam  STIROGA or KAYACHIKITSA 

9 KAYACHIKITSA MANASROGA 
10 SHALYA NISCHETANA EVAM KSHA-KIRANA 

11 PRASUTI EVAM 
STRIROG 

SHALYA TANTRA  

 
 
           

 

(i) (ii) (iii) (IV) 

11 KAYA 
CHIKITSA 

M.D 
(KAYA 

CHIKITSA) 

At least 10 years teaching experience in  Kaya  Chikitsa  
or At  least 05 years teaching experience as a lecturer 
(senior scale )(Reader) in  Kaya  Chikitsa  or At least 10 
years research  experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  Government  
or  Union  territory  or  University  or  National  
Institutions  with  minimum  05 papers published in  a  
recognized  journal. 

12 SHALYA 
TANTRA 

M.D./M.S. 
(SHALYA 
TANTRA) 

At least 10 years teaching experience in  Shalya  Tantra  
or At  least 05 years teaching experience as a lecturer 
(senior scale )(Reader) in  Shalya  Tantra   or At least 10 
years research  experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  Government  
or  Union  territory  or  University  or  National  
Institutions  with  minimum  05   papers published in  a  
recognized  journal. 

13 SHALAKYA 
TANTRA 

M.D./M.S. 
SHALAKYA 

TANTRA 

At least 10 years teaching experience in  SHALAKYA 
TANTRA or At  least 05 years teaching experience as a 
lecturer (senior scale )(Reader) in  SHALAKYA TANTRA or 
At least 10 years research  experience in  regular service 
in Research Councils  of  Central  Government  or  State  
Government  or  Union  territory  or  University  or  
National  Institutions  with  minimum  05   papers 
published in  a  recognized  journal. 

14 PANCHKAR
MA 

M.D 
(SAMHITA) 

At least 10 years teaching experience in  Panchkarma or 
At  least 05 years teaching experience as a lecturer 
(senior scale )(Reader) in  Panchkarma  or At least 10 
years research  experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  Government  
or  Union  territory  or  University  or  National  
Institutions  with  minimum  05 papers published in a  
recognized  journal. 



 
 
 

૧.નાગરરકત્વ:-  

ઉમેદવાર, 

(ક)ભારતનો નાગરરક  અથવા  (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથવા (ઘ) 

સતબેટ નો સનવાગસસત જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેાં 

ભારતમાં આવેલા હોવા જોઇએ ,અથવા  

(ચ) મળૂ ભારતીય વ્યન્ક્ત કે જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પારકસ્તાન, પવૂગ 

પારકસ્તાન(બાંગ્લાદેશ), બમાગ (મ્યાનમાર),શ્રીલકંા,કેન્યા,યગુાન્ર્ા જેવા પવૂગ આરિકાના દેશો, સયંકુ્ત 

પ્રજાસિાક ટાંઝાનીયા,ઝાંબીયા,મલાવી,ઝૈર,ઇથોપીયા, અથવા સવયેટનામથી સ્થળાંતર કરીને આવેલ 
હોવા જોઇએ.પરંત ુપેટા ક્રમાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)માં આવતા ઉમેદવારોના રકસ્સામાં સરકારે પાત્રતા 

પ્રમાર્પત્ર આપેલ હોવ ુ ંજોઇએ.  

નોંધ:- જે ઉમેદવારના રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાર્પત્ર જરૂરી હોય તેવા ઉમેદવારન ુ ંઅરજીપત્રક આયોગ 

સવચારર્ામાં લેશે. અને જો સનમણકૂ માટે તેમના નામની ભલામર્ કરવામાં આવશે તો રાજ્ય સરકાર 

તેમના રકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાર્પત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ સનમણકૂ આપશે. 

૨. ભરેલા અરજીપત્રક:- 

(૧) જો એક કરતાં વધ ુજાહરેાત માટે અરજી કરવાની હોય તો દરેક જાહરેાત માટે અલગ અલગ અરજી 
કરવાની રહશેે અને પ્રત્યેક અરજી સાથે ફી ભરવાની રહશેે. 

              (૨) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો અરજી ફી ભરવાની રહશેે 
નહી. 

(૩) અરજી ફી વગરની અચગ્રમ નકલ સવચારર્ામાં લેવામાં આવશે નહી.  

(૪) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાં અનામત જગ્યાઓ દશાગવેલ ન હોય ત્યાં આવા 
ઉમેદવારો ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને ચબનઅનામતના ધોરર્ો લાગ ુપર્શે. 

(૫)  જાહરેાતમાં મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત ન હોય તો પર્ જે તે કેટેગરીમાં મરહલા 
ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. 

 (૬) જાહરેાતમાં જે તે કેટેગરીમાં કુલ જગ્યાઓ પૈકી મરહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત   

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈઓ 



 

              હોય ત્યારે મરહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ સસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુુષ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગર્વાન ુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટે 

સવચારર્ા થઇ શકે છે, પરુુષ તેમજ મરહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી 
૦૩ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે મરહલા ઉમેદવાર પર્ 

પસદંગી પામી શકે છે.) 

(૭) જાહરેાતમાં માત્ર મરહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પર્ જે તે કેટેગરીમાં પરુુષ 
ઉમેદવાર અરજી કરી  શકે છે કેમ કે મરહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસદંગી 

માટેપરુુષ ઉમેદવારોની સવચારર્ા થઇ શકે છે. પરંત ુજે જગ્યાઓ મરહલા ઉમેદવારો માટે જ અનામત 

હોય અને તે જગ્યા ઉપર મરહલા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસદંગી પામે/જેટલી સખં્યામાં પસદંગી પામે તો 

તેમને જ પ્રથમ સવચારર્ામાં લેવાના થશે અને કોઇ મરહલા ઉમેદવાર પસદં ન થાય કે ઓછા 
મરહલાઉમેદવાર પસદં થાય તો તેટલા પ્રમાર્માં પરુુષ ઉમેદવારોને ધ્યાનમાં  લેવામાં આવશે..(દા.ત.કુલ 

૧૦ જગ્યા મરહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે અને ૦૮ મરહલા ઉમેદવાર પસદં થાય છે તો  ૦૨ પરુુષ 

ઉમેદવારો પસદંગી પામી  શકે છે.)    

(૮) ભરેલા અરજીપત્રક ચબર્ાર્  સરહત  આયોગની  કચેરીમાં હાલ  પરૂતા  મોકલવા નહીં, આયોગ દ્વારા 
જ્યારે  મગંાવવામાં આવે  ત્યારે જ મોકલી આપવા.  

૩.    જન્મ તારીખ:- 

(૧)  આયોગ જન્મ તારીખ ના પરુાવા માટે એસ. એસ. સી. ઇ. બોર્ગ દ્વારા અપાયેલ એસ. એસ. સી. ઇ. 
પ્રમાર્પત્ર જ માન્ય રાખે છે. પરંત ુઆ પ્રમાર્પત્રમાં દશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાન ુ ંઉમેદવાર માને 
તો સક્ષમ અસધકારીએ આપેલ વય અને અસધવાસના પ્રમાર્પત્રની પ્રમાચર્ત નકલ મોકલવાની રહશેે. 

આ પ્રમાર્પત્રમાં અસધકૃત અસધકારીએ સ્પષ્ટપર્ે જર્ાવેલ હોવ ુ ંજોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેની 

પરીક્ષાન ુ ંમળૂ પ્રમાર્પત્ર તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પરુાવાઓને આધારે 

ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ............ છે. જે એસ. એસ. સી. કે તેની સમકક્ષ પરીક્ષાના પ્રમાર્પત્રમાં 
દશાગવેલ જન્મતારીખ કરતાં જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ંકારર્ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને 

અસધવાસન ુ ંપ્રમાર્પત્ર તેની સવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો સનર્ગય આયોગ 

દ્વારા લેવામાં આવશે. 

 

 



 

(૨) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દશાગવેલ જન્મ તારીખમાં પાછળથી કોઇપર્ કારર્સર ફેરફાર થઈ શકશે 
નહી. 

૪. શૈક્ષચર્ક લાયકાત:- 

(૧) ઉમેદવાર જાહરેાતમાં દશાગવેલ શૈક્ષચર્ક લાયકાત અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ધરાવતા 
હોવા જોઇએ. 

(૨) ઉમેદવારે શૈક્ષચર્ક લાયકાત માન્ય યસુનવસસિટી / સસં્થામાથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 

(૩) ઉમેદવારે અરજી સાથે માન્ય યસુનવસસિટી/સસં્થાના ગરુ્ પત્રક ( બધા જ વષો / સેમેસ્ટર )અને 
પદવી પ્રમાર્પત્રોની સ્વય ં પ્રમાચર્ત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. કોલેજના આચાયગ દ્વારા અપાયેલ 
પ્રમાર્પત્ર માન્ય ગર્વામાં આવશે નહી. 

(૪) શૈક્ષચર્ક લાયકાત કામચલાઉ ધોરર્ે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવાર નો હક્ક દાવો સ્વીકારવામાં 
આવશે નહી. 

(૫) જાહરેાતમાં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય 
તો આવા  ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાસપત કરતા આદેશો / અસધકૃતતાની સવગતો આપવાની રહશેે. 

૫. અનભુવ :- 

(૧)   માંગેલ અનભુવ, અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગર્વામાં આવશે.  

(૨) (અ) જાહરેાતમાં અન્યથા જોગવાઇ કરવામાં ન આવી હોય તો જરૂરી લાયકાતો મેળવવામાં આવે તે 
તારીખથી,    

(બ) અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના સદંભગમાં અનભુવ ગર્વામાં આવશે.  

(૩) ઉમેદવારે અરજીમાં જે અનભુવ દશાગવેલ હોય તેના સમથગનમાં અનભુવનો સમયગાળો ( રદવસ, 
માસ, વષગ ), મળૂ પગાર અને કુલ પગારની સવગતો તથા બજાવેલ ફરજોનો પ્રકાર / મેળવેલ અનભુવની 

સવગતો સાથેન ુ ં પ્રમાર્પત્ર રજુ કરવાન ુ ં રહશેે. આવ ુ ં પ્રમાર્પત્ર સસં્થાના લેટરપેર્ પર સક્ષમ 

સિાસધકારીની સહી અને તારીખ સાથેન ુ ંરજુ કરવાન ુ ંરહશેે. 

(૪) ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાર્પત્રમાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની સવનતંી માન્ય 
રાખવામાં આવશે નહીં.અરજી કયાગ  પછી અનભુવના નવા પ્રમાર્પત્રો સ્વીકારવામાં આવશે નહી. 

(૫) અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, આમસંત્રત ફૅકલ્ટી તરીકે 
ઉમેદવારે મેળવેલ અનભુવ માન્ય અનભુવ તરીકે ગર્ત્રીમાં લેવામાં આવશે નહીં. 



૬.અનસુચૂચત જાસત, અનસુચૂચત જનજાસત, સામાજજક અને શૈક્ષચર્ક રીતે પછાત વગગ:- 

(૧) મળૂ ગજુરાતના અનસુચૂચત જાસત, અનસુચૂચત જનજાસત, સામાજજક અને શૈક્ષચર્ક રીતે પછાત વગગના 
ઉમેદવારોને જ અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મળશે. 

(૨) અનસુચૂચત જાસત, અનસુચૂચત જનજાસત, સામાજજક અને શૈક્ષચર્ક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે 

વગગના હોય તેની સવગતો અરજીપત્રકમાં અચકૂ આપવી. 

(૩) ઉમેદવારે અરજીપત્રક અને પરરસશષ્ટની સબંસંધત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય 
તો પાછળથી અનામત વગગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાં આવશે 

નહીં. 

(૪) અનામત વગગનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેના સમથગનમાં સક્ષમ અસધકારી દ્વારા સનયત 

નમનુામાં આપવામાં આવેલ જાસત પ્રમાર્પત્રની નકલ અરજી સાથે અચકૂ  સામેલ કરવાની રહશેે. 
અરજીપત્રક સાથે જાસત પ્રમાર્પત્રની નકલ સામેલ નહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે 

નહીં અને અરજીપત્રક રદ થવાને પાત્ર બનશે. 

(૫)  સામાજજક અને શૈક્ષચર્ક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો સમાવેશ 

“ઉન્નત વગગમાં” નહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
(૬)  સામાજજક અને શૈક્ષચર્ક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા 

અંગેન ુ ંસામાજજક ન્યાય અને અસધકારરતા સવભાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠરાવથી સનયત થયેલ 

પરરસશષ્ટ-(ક) (ગજુરાતીમાં)ના નમનુામાં તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ના રોજ પરૂા થયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના  

નાંર્ાકીય  વષગની આવકને ધ્યાને  લઇને આપવામાં  આવેલ પ્રમાર્પત્ર અથવા તા.૩૧-૦૩-
૨૦૧૭ના રોજ  પરૂા થયેલ ૨૦૧૬-૧૭ના  નાંર્ાકીય વષગની આવકને  ધ્યાને લઇને  આપવામાં  

આવેલ  પ્રામર્પ્રત્ર રજુ  કરવાન ુ ંરહશેે. આ પરરસશષ્ટ-(ક) (ગજુરાતીમાં) તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ  

અથવા ત્યાર બાદ  સક્ષમ અસધકારીએ  આપેલુ ંહોવ ુ ંજોઇએ. વધમુાં ઓનલાઈન અરજી કરવા માટેની 

છેલ્લી તારીખ સધુીમા આ પ્રમાર્પત્ર મેળવેલ હશે તો જ તે માન્ય ગર્ાશે. 
(ખ)  ઉન્ન્ત વગગમા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ુપ્રમાર્પત્ર માતા-સપતાની આવકના સદંભગમા આપવામા 

આવત ુ ંહોવાથી આ પ્રમાર્પત્ર અરજી સાથે રજુ કરતી વખતે ઉમેદવારના માતા-સપતાની આવકમા 

ફેરફાર થતો હોયતો ઉમેદવારે / અરજદારે સ્વય ં આવા વધારા- ઘટાર્ાની પ્રમાચર્ક જાહરેાત 

પ્રમાર્પત્ર આપનાર સક્ષમ અસધકારી સમક્ષ કરવાની રહશેે. આ રીતે સક્ષમ અસધકારીને જાર્ 
કયાગબાદ સક્ષમ અસધકારીએ જે સનર્ગય લીધેલ હોય તેની જાર્ આયોગની કચેરીને કરવાની રહશેે જે 

ઉમેદવાર/અરજદાર આવી સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત ન કરીને આવકમા વધારો છુપાવશે તો તેને મળેલો 

લાભ રદ કરવામા આવશે અને આયોગ દ્વારા કરવામા આવતી કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બનશે.  

 



 

(ગ)પરરર્ીત મરહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાર્પત્ર તેમના માતા-સપતાની આવકના સદંભગમાં રજુ કરવાન ુ ં

રહશેે, જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પસતની આવકના સદંભગમાં આવ ુ ંપ્રમાર્પત્ર રજુ કરેલ હશે તો 

તેમની અરજી રદ કરવામાં આવશે. 
(ધ) અરજી સાથે પરરસશષ્ટ (ક) અથવા નવા સનયત થયેલ નમનુા-પરરસશષ્ટ-(૪)ના બદલે એનેક્ષર-A 

(અંગ્રેજીમાં) રજુ કરેલ હશે તો પર્ અરજી રદ કરવામાં આવશે .કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર 

હઠેળની નોકરી માટેન ુ ંછે.  
(ચ) જો ઉમેદવારે આ પ્રમાર્પત્ર (પરરસશષ્ટ (ક))અથવા નવા સનયત થયેલ નમનુા-પરરસશષ્ટ-(૪)અરજી 

સાથે રજુ કરેલ નહીં હોયતો તેઓની અરજી અમાન્ય ગર્વામાં આવશે અને ચબનઅનામત જગ્યા 

માટે પર્ સવચારર્ામાં લેવામાં આવશે નહીં.        

 (૭) સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ચબનઅનામત વગગના 
ઉમેદવારોની સાથે સનયત ધોરર્ો ( અથાગત વયમયાગદા ,અનભુવની લાયકાત, ચબનઅનામત વગગના 

ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વધ ુ સવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર ) માં છૂટછાટ લીધા 

સસવાય પોતાની ગરુ્વિાના આધારે પસદંગી પામે તો ચબનઅનામત જગ્યાની સામે ગર્તરીમાં 

લેવાના થાય છે. 
 (૮) ઉમેદવારે અરજીમાં જાસત અંગે જે સવગત દશાગવેલ હશે તેમાં પાછળથી ફેરફાર કરવાની સવનતંી 

માન્ય રાખવામાં આવશે નહી. 

૭.   માજી સૈસનક 

(૧) માજી સૈસનક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં સવગતો આપવાની રહશેે. 

(૨) માજી સૈસનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ અરજીપત્રક સાથે અચકૂ મોકલવાની  રહશેે. 

૮.   શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો 

(ક) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં સવગતો આપવાની રહશેે. 

(ખ) શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુ હોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીરરક અશક્તતાનો લાભ 
મળવાપાત્ર રહશેે.  શારીરરક અશક્તતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી 
દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રવર્ની ખામી (૩)  હલનચલન અશક્તતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ શારીરરક 

અશક્તતા છે તે દશાગવવ ુ.ં 

 



 

(ગ) જાહરેાતમાં શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાગવેલ ન હોય ,પરંત ુ
જગ્યાની ફરજોને અનરુૂપ જે પ્રકારની શારીરરક અશક્તતા  ધરાવતા ઉમેદવારોને પાત્ર ગર્ેલ હોય તેઓ 

તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે.આવા પ્રસગંે ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે. 

(ઘ) શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના  સમથગનમાં સામાન્ય વહીવટ સવભાગના            
તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરરપત્ર ક્રમાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી સનયત થયેલ નમનૂામાં સરકારી 

હોન્સ્પટલના સસુપ્રન્ટેન્રે્ન્ટ / સસસવલ સર્જન / મેરર્કલ બોર્ગ  દ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાર્પત્રની નકલ 
અરજી સાથે અચકૂ મોકલવાની રહશેે. જો પ્રમાર્પત્રની નકલ સામેલ કરવામાં નહીં આવેલ હોય તો તે 

પાછળથી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 

૯. મરહલા ઉમેદવાર  

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

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ માજી સૈસનક, શારીરરક અશક્તતા, મરહલા કે સવધવા પૈકીના સવકલ્પો પૈકી એક 
થી વધ ુસવકલ્પોમાં થતો હોય તેવા રકસ્સામાં તેને લાગ ુપર્તા સવકલ્પો પૈકી જેમાં વધ ુલાભ મળવાપાત્ર 

હશે તે મળશે.    

૧૦.   સવધવા ઉમેદવાર 

(૧) ઉમેદવાર સવધવા હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અવશ્ય લખવ ુ ં અન્યથા “લાગ ુપર્ત ુ ં
નથી” એમ દશાગવવ ુ ં. 

(૨) સવધવા ઉમેદવારે જો પનુ: લગ્ન કરેલ હોય તો અરજી પત્રકમાં તે કોલમ સામે “હા” અચકૂ લખવ ુ ં
અન્યથા  “લાગ ુપર્ત ુ ંનથી” એમ દશાગવવ ુ ં. 

(૩) સવધવા ઉમેદવારે પનુ: લગ્ન કરેલ ન હોય અને સવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા 
હોય તો અરજી સાથે પનુ: લગ્ન કરેલ નથી તેવી એરફરે્સવટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૪)  સવધવા ઉમેદવારને સરકારની પ્રવતગમાન જોગવાઈ મજુબ તેઓએ મેળવેલ ગરુ્માં પાંચ ટકા ગરુ્ 
ઉમેરવામાં આવશે. 

 



 

(૫)  કોઇ મરહલા ઉમેદવાર જાહરેાત માટે અરજી કરે તે સમયે “સવધવા” ન હોય, પરંત ુઅરજી કયાગ બાદ 
અથવા જાહરેાત પ્રસસધ્ધ થયાની છેલ્લી તારીખ વીતી ગયા બાદ અથવા ભરતી પ્રરક્રયાના કોઇપર્ તબકે્ક 

“સવધવા” બને અને તે અંગે જરૂરી દસ્તાવેજી પરૂાવાઓ રજુ કરે તો તેની રજૂઆત મળ્યા તારીખ પછીના 
ભરતી પ્રરક્રયાના જે પર્ તબક્કા બાકી હોય તે તબક્કાથી જ તેવા મરહલા ઉમેદવારોને “સવધવા મરહલા 

ઉમેદવાર” તરીકેના લાભ આપવામાં આવશે.  

૧૧.    ના વાંધા પ્રમાર્પત્ર:- 

(૧) ગજુરાત સરકારના સરકારી /અધગ સરકારી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરેશન /કંપનીઓમાં સેવા 

બજાવતા અસધકારીઓ / કમગચારીઓ આયોગની જાહરેાતના સદંભગમાં બારોબાર અરજી કરી શકશે અને 

તેની જાર્  ઉમેદવારે પોતાના સવભાગ/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી રદન-૭ માં અચકૂ 
કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવારના સનયોક્તા તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્લી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાં 

અરજી કરવાની પરવાનગી નહીં આપવાની જાર્ કરવામાં આવશે તો તેઓની અરજી નામજુંર કરી 

ઉમેદવારી  રદ કરવામાં આવશે. 

(૨)  કેન્દ્ર સરકારની અથવા અન્ય કોઇપર્ રાજ્ય સરકારની નોકરીમાં હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત 
અરજી મોકલવાની રહશેે અથવા આ અરજી સાથે સનમણકૂ અસધકારીન ુ ં ના વાંધા પ્રમાર્પત્ર રજુ કરવાન ુ ં

રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અસધકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ ના વાંધા પ્રમાર્પત્ર 
અસલમાં રજુ કરવાન ુ ંરહશેે. 

૧૨.  ગેરલાયક ઉમેદવાર:-  

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી / અધગ સરકારી /સરકાર 

હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પર્ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની  સવગત અરજીપત્રકમાં 
આપવાની રહશેે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી રદ થવાને 

પાત્ર બનશે. 

૧૩.     ફરજજયાત સનવસૃિ, રુખસદ, બરતરફ :- 

અગાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોર્ગ કોપોરેશનમાંથી ક્યારેય પર્  

ફરજજયાત સનવસૃિ, રૂખસદ કે બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાં તેની સવગત આપવાની 
રહશેે.  



 

૧૪.      અગત્યની જોગવાઇઓ:-    

(૧) આ જગ્યાની સનમણકૂ માટે સીધી ભરતીથી પસદંગીની પ્રરક્રયા અનસુરવાની થાય છે.જે માટે The 

Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016 અનસુાર ઉમેદવારોની 
પસદંગી પ્રાથસમક કસોટી અને રૂબરૂ મલુાકાત યોજીને કરવામાં આવશે. પ્રાથસમક કસોટીના ગરુ્ ક્રમાંનસુાર 

જરૂરી અરજીઓની ચકાસર્ી કરી ઉમેદવારોને  રૂબરૂ મલુાકાત માટેની પાત્રતા નક્કી કરાશે. આ કસોટીન ુ ં

માધ્યમ આયોગ અન્યથા નક્કી કરશે નહીં તો ગજુરાતી રહશેે. પ્રાથસમક કસોટી સામાન્યત: અમદાવાદ / 
ગાંધીનગર ખાતે લેવામાં આવશે અને ઉમેદવારોએ સ્વખચે ઉપન્સ્થત રહવેાન ુ ંરહશેે.  

(૨) પ્રાથસમક કસોટીમા મેળવેલ ગરુ્ આખરી પસદંગી માટે ગર્વામાં આવશે. રૂબરૂ મલુાકાત માટે 
બોલાવવાના થતાં ઉમેદવારોમાં, જો કોઈ ઉમેદવારના પ્રાથસમક કસોટીમા ૧૦% કે તેથી ઓછા ગરુ્ હશે 

તો રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્રતા નક્કી કરવા,અરજી ચકાસર્ીને પાત્ર ઉમેદવારોની યાદી માટે સવચારર્ામાં 
લેવામાં આવશે નહીં 

 (૩) પ્રાથસમક કસોટીમાં સામાન્ય અભ્યાસના ૧૦૦ ગરુ્ના ૧૦૦ પ્રશ્નો અને સબંસંધત સવષયના ૨૦૦ 
ગરુ્ના ૨૦૦ પ્રશ્નો રહશેે. 

(૪) ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી ૫૦ ટકા ગરુ્ભાર પ્રાથસમક કસોટીના ૩૦૦ ગરુ્માથી  મેળવેલ ગરુ્ 
અને ૫૦ ટકા ગરુ્ભાર રૂબરૂ મલુાકાતના ૧૦૦ ગરુ્માંથી  મેળવેલ ગરુ્ના  આધારે કરવામાં આવશે 

એટલે કે પ્રાથસમક કસોટીમા ૩૦૦ ગરુ્માંથી મેળવેલ ગરુ્ને ૫૦ ટકા ગરુ્ભાર અને રૂબરૂ મલુાકાતમાં૧૦૦ 

ગરુ્માંથી મેળવેલ ગરુ્ને ૫૦ ટકા ગરુ્ભાર ગર્ી કૂલ ૧૦૦ ગરુ્માંથી ગરુ્ આપવામા આવશે. 

નોધ:- અસાધારર્ સજંોગો તથા અપવાદ રૂપ રકસ્સામાં સીધી ભરતી માટેની માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતના 

આધારે પસદંગી પ્રરક્રયા અપનાવવાનો સનર્ગય લેવાનો આયોગને અસધકાર રહ ેછે.        

સ્પષ્ટીકરર્:-  

જો ઉમેદવારે પ્રાથસમક કસોટીમા ૩૦૦ ગરુ્માંથી ૧૫૦ ગરુ્ મેળવેલ હશે અને રૂબરૂ મલુાકાતમાં ૧૦૦ 
ગરુ્માંથી ૬૦ ગરુ્ મેળવશે તો લેચખત પ્રાથસમક કસોટીના ૫૦ ટકા ગરુ્ ભાર મજુબ ૨૫ ગરુ્ અને રૂબરૂ 
મલુાકાતના  ૫૦ ટકા ગરુ્ ભાર મજુબ ૩૦ ગરુ્ એમ કૂલ ૫૫ ગરુ્ થશે .પ્રાથસમક કસોટી / અને રૂબરૂ 

મલુાકાતના કુલ:-૧૦૦ ગરુ્માંથી પસદંગી માટેન ુ ંલાયકી ધોરર્ ચબન અનામત વગગ અને અનામત  

 



 

વગગના ઉમેદવારો માટે નીચે મજુબ રાખવામાં આવે છે :- 

ક્રમ  વગગ (Category) વગગ -૧ અન ે૨ (પરુૂષ)   વગગ-૧ અને ૨ (મરહલા ) 

૧ ચબનઅનામત(સામાન્ય) વગગ ૫૦ ૪૫ 

૨ સા.શૈ.પ.વગગ ૩૫ ૩૧ 

૩ અન.ુજાસત  ૩૫ ૩૧ 

૪ અન ુજન જાસત  ૩૫ ૩૧ 

(૫) અપવાદ રૂપ રકસ્સામાં અસાધારર્ સજંોગોમાં પરંપરાગત રીતે માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતને આધારે જ 

પસદગી અંગે આયોગ દ્વારા સનર્ગય લેવામાં આવશે જેમા પસદંગીન ુ ંલાયકીધોરર્ માત્ર રૂબરૂ મલુાકાતના 

ગરુ્ને આધારે ઉપર જર્ાવ્યા મજુબન ુ ં રહશેે. 

 (૬) પ્રાથસમક કસોટીમાં ઉમેદવારને O.M.R. Sheet માં જવાબ આપવા માટે A, B, C, D અને E એમ 
પાંચ સવકલ્પ આપવામાં આવશે, પાંચમો સવકલ્પ E ‘Not attended’ તરીકેનો રહશેે. જો ઉમેદવારે તમામ 

સવકલ્પો ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાગ ન હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો જેતે જવાબના  

સનસશ્રત ગરુ્ના ૦.૩ ટકા ગરુ્ Negative Marks મેળવેલ માકગસ માથી કાપવામાં આવશે. અને જો પાંચમો 
સવકલ્પ E  ‘Not attended’  એનકોર્ કરેલ હોય તો “શનૂ્ય”  ગરુ્ કાપવાના રહશેે. અથાગત માત્ર E  ‘Not 

attended’  સવકલ્પ જ encode કયો હશે તો તે પ્રશ્ન માટે કોઇ નેગેટીવ ગરુ્ કાપવામાં આવશે નહીં.  

 (૭) આ રૂબરૂ મલુાકાતમાં આયોગની સચૂનાઓ/ ધોરર્ો મજુબ જાહરેાતમાં દશાગવેલ કેટેગરીવાર 
જગ્યાની સખં્યાને ધ્યાને લઈ, નીચે મજુબ અનસુરવાન ુ ંરહશેે :- 

કુલ જ્ગગ્યાઓ ની સખં્યા કુલ જ્ગગ્યાઓ પૈકી રૂબરૂ મલુાકાત માટે બોલાવવામાં આવનાર 
ઉમેદવારોની સખ્યાં 

૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 

૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી વધ ુ કુલ જ્ગગ્યાઓથી  ૦૩ ગર્ા  

(૮)  પ્રાથસમક કસોટીમાં કૂલ ગરુ્ના ૧૦% થી ઓછા ગરુ્ મેળવશે તો તેમને રૂબરૂ મલુાકાતને પાત્ર 

ગર્વામાં આવશે નહીં. 



 

(૯) જાહરેાતમાં ઠરાવેલ લઘિુમ લાયકાત તેમજ અનભુવ કરતાં વધ ુ શૈક્ષચર્ક લાયકાત અને / 
અથવા વધ ુઅનભુવ અને / અથવા લાયકાતમાં ઊંચી ટકાવારીને આધારે રૂબરૂ મલુાકાત માટે આયોગ 

ઉમેદવારોની સખં્યા મયાગરદત કરી શકશે. 

(૧૦)  માજી સૈસનકો તથા શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારોની જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યારે સબસંધત કેટેગરીના 
માજી સૈસનકો તથા શારીરરક અશક્ત ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારો આ પ્રમાર્ેના લધતુમ ગરુ્ મેળવતા 

હશે તેમને સબસંધત કેટેગરીની અનામત જગ્યા સામે ગર્વામાં આવશે. જો જાહરેાતમાં જર્ાવ્યા પ્રમાર્ેની 
આ કેટેગરીઓ માટે રાખવામાં આવેલ અનામત જગ્યાઓ માટે આ લધતુમ ગરુ્ મેળવતા ઉમેદવારો 

પ્રાપ્ત ન થાય કે પરુતી સખં્યામાં પ્રાપ્ત ન થાય તો સબંસધત કેટેગરીના લધતુમ ગરુ્ના ૧૦% ધોરર્ 

હળવ ુકરીને પસદંગી કરવામાં આવશે. 

(૧૧)  મરહલા ઉમેદવારો માટે લધતુમ ગરુ્ના ૧૦% ન ુ ંધોરર્ હળવ ુકરીને પસદંગી પદ્સત અનસુરવાની 
રહશેે અને રૂબરૂ મલુાકાત બાદ જે તે કેટેગરીના મરહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત સખં્યા જેટલા મરહલા 

ઉમેદવારોથી વધ ુઉમેદવારો ઉપલબ્ધ થાય તો ભલામર્ યાદીમાં મરહલા ઉમેદવારોનો સમાવેશ થયા 

બાદ બાકીના મરહલા ઉમેદવારોની પ્રતોક્ષાયાદીમાં પસદંગી ગર્વામાં આવશે. આ જોગવાઇ મજુબ 

લધતુમ લાયકી  ધોરર્ આ મજુબ રહશેે. ચબન અનામત વગગના મરહલા ઉમેદવારો માટે ૪૫ ગરુ્ તેમજ 
અનામત વગગના મરહલા ઉમેદવારો માટે ૩૧ ગરુ્ રાખવામાં આવશે. 

૧૫.      રૂબરૂ મલુાકાત:-  

(૧) રૂબરૂ મલુાકાત આયોગની કચેરી ખાતે જ લેવામાં આવશે. ઉમેદવારે પોતાના ખચે ઉપન્સ્થત થવાન ુ ં
રહશેે. (૨)  અનસુચૂચત જાસત, અનસુચૂચત જન જાસતના ઉમેદવારો તથા બેરોજગાર ઉમેદવારો કે જેઓના 
માતા-સપતા ની વાસષિક આવક આવકવેરા ને પાત્ર ન હોય તેઓને તેમના રહઠેાર્ના સ્થળેથી રૂબરૂ 

મલુાકાત માટે આવવા તથા જવા માટે ગજુરાત એસ.ટી. સનગમ દ્વારા સનયત થયેલ રટરકટના દર પ્રમાર્ે 

બસ ભાડંુ મળવાપાત્ર થશે. આ માટે ઉમેદવારે રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે સનયત ફોમગ ભરવાન ુરહશેે અને 

તેની સાથે અસલ રટરકટ રજુ કરવાની રહશેે. 

(૩)  રૂબરૂ મલુાકાતના રદવસે રૂબરૂ મલુાકાતના પત્રમાં દશાગવવામાં આવેલ અસલ પ્રમાર્પત્રો રજુ 
કરવાના રહશેે. જો ઉમેદવાર અસલ પ્રમાર્પત્ર રજુ કરશે નહીં તો તેઓ રૂબરૂ મલુાકાત માટે પાત્ર બનશે 

નહીં તેની ખાસ નોંધ લેવી.       

 



 

૧૬.   નીચે દશાગવ્યા મજુબની અરજીઓ રદ કરવામાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દષ્ટાંત સ્વરૂપે છે જે સપંરૂ્ગ 
નથી)   

(૧) આયોગના ઓનલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય 

(૨) અરજીમાં દશાગવેલ સવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય. 

(૩) અરજીમાં ઉમેદવારે સહી અપલોર્ કરેલ ન હોય. 

(૪) અરજી ફેક્સથી અથવા ઈ-મેઇલ થી મોકલાવેલ હોય. 

(૫) અરજીમાં પાસપોટગ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ અપલોર્ કરેલ ન હોય. 

(૬) અરજી સાથે પરેૂપરૂી ફી ભરેલ ન હોય.  

(૭) અનામત કક્ષાના તથા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએઅરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અસધકારી 
દ્વારા  અપાયેલ પ્રમાર્પત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૮) માજી સૈસનક ઉમેદવારે રર્સ્ચાર્જ બકુની નકલ રજુ કરેલ ન હોય 

(૯) ઉમેદવારે શૈક્ષચર્ક લાયકાતના સદંભગમાં માકગશીટ / પદવી પ્રમાર્પત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૦) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાર્પત્રની નકલ રજુ કરેલ ન હોય. 

(૧૧) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં અનભુવ દશાગવેલ હોય (જેના આધારે પાત્રતા નક્કી કરવાની થતી હોય) 

પરંત ુ તેના સમથગનમાં પ્રમાર્પત્ર રજુ કરેલ ન હોય અથવા તો રજુ કરેલ પ્રમાર્પત્રમાં તેઓનો 

અનભુવનો સમયગાળો, મળુ પગાર, કુલ પગાર અને અનભુવનો પ્રકાર દશાગવેલ ન હોય તથા સસં્થાના 
લેટરપેર્ ઉપર ન હોય .  

૧૭ .   સનમણકૂ:-  

(૧) ઉપરની જાહરેાત સબંધંમાં સનમણકૂ માટે પસદં  થયેલા ઉમેદવારની સરકારશ્રીના  સબંસંધત સવભાગને 

આયોગ દ્વારા ભલામર્ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ આખરી સનમણકૂપત્ર મેળવતાં પહલેાં કોમ્પ્યટુર 
અંગેની સીસીસી અથવા તેની સમકક્ષ રાજ્ય સરકાર વખતોવખત નક્કી કરે તેવી લાયકાત મેળવી લેવાની 

રહશેે.આ પ્રકારની લાયકાત નહીં ધરાવનાર ઉમેદવાર સનમણકૂને પાત્ર બનશે નહીં.  

(૨) સનમણકૂ અંગેની સઘળી કાયગવાહી સરકારશ્રી  દ્વારા કરવામાં આવતી હોવાથી આ અંગેનો કોઇપર્ 
પત્રવ્યવહાર આયોગ ધ્યાને લેશે  નહીં. 



 

(૩)  ઉમેદવારે  તેની શૈક્ષચર્ક લાયકાત / અનભુવ / ઉંમર વગેરેના સમથગનમાં રજુ કરેલ પ્રમાર્પત્રો 
કોઇપર્ તબકે્ક અયોગ્ય માલમુ પર્શે તો તેની ઉમેદવારી રદ થશે તેમજ ભલામર્ બાદની સનમણકૂ પર્ 

રદ થવાને પાત્ર રહશેે અને આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદારી ધારા  હઠેળની કાયગવાહી ને પાત્ર થશે, 
જેથી ઉમેદવારને સલાહ આપવામાં આવે છે કે, તેમર્ે રજુ કરેલા પ્રમાર્પત્રો ખબુજ ચોકસાઈથી પરુ્ગ 

રીતે ખરાઈ કયાગ બાદ જ આયોગમાં રજુ કરવા. 

૧૮.   ગેરવતગણ ૂકં અંગે દોસષત ઠરેલા ઉમેદવારો સવરૂધ્ધ પગલાં 

ઉમેદવારોને આથી ચેતવર્ી આપવામાં આવે છે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાં કોઇપર્ પ્રકારની ખોટી મારહતી 
દશાગવવી નહી,તેમજ આવશ્યક મારહતી છૂપાવવી નહી,ઉપરાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્તાવેજો કે 

તેની પ્રમાચર્ત નકલમાં કોઇપર્ સજંોગોમાં સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપર્ ચેર્ાં કરવા 

નહીં અથવા તેઓએ આવા ચેર્ાં કરેલ/બનાવટી દસ્તાવેજો રજુ કરવા નહી,જો એકજ બાબતના બે કે 
તેથી વધ ુદસ્તાવેજોમાં અથવા તેની પ્રમાચર્ત નકલમાં કોઇપર્ પ્રકારની અચોકસાઇ અથવા સવસગંતતા 

જર્ાય તો તે સવસગંતતાઓ બાબતની સ્પષ્ટતા રજુ કરવી.જો કોઇ ઉમેદવાર આયોગ દ્વારા દોસષત જાહરે 

થયેલ હોય અથવા થાય તો , 

(૧) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપર્ રીતે યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા, 

(ર) નામ બદલીને પરીક્ષા આપવી, 

(૩) કોઇ અન્ય વ્યન્ક્ત દ્વારા છળ કપટથી કામ પરુ્ગ કરાવ્ય ુહોય , 

(૪) બનાવટી દસ્તાવેજ રજુ કયાગ હોય ,  

(પ) અગત્યની બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુત અથવા ખોટા સનવેદનો કરેલ હોય , 

(૬) તેઓની ઉમેદવારી અંગે કોઇપર્ અસનયસમત કે અનચુચત ઉપાયોનો સહારો લીધો હોય , 

(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનચુચત સાધનોનો ઉપયોગ કયો હોય , 

(૮) ઉિરવહી માં અશ્લીલ ભાષા કે અસશષ્ટ  બાબતો સરહતની અસગંત બાબતો રજુ કરેલ હોય, 

(૯) પરીક્ષા ખરં્માં કોઇપર્ રીતની ગેરવતગણકૂ આચરવી,જેવી કે અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહીની નકલ 
કરવી,પસુ્તક , ગાઇર્, કાપલી તેવા કોઇપર્ છાપેલ કે હસ્તચલચખત સારહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત  



 

દ્વારા કે કોઇ સાંકેસતક રીતે નકલ કરવા કે અન્ય  ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરરરતીઓ પૈકી કોઇપર્ 
ગેરરીતી આચરવા માટે, 

 (૧૦) આયોગ દ્વારા પરીક્ષાની કામગીરી અંગે સનયકુત થયેલા કમગચારીઓને પજવર્ી કરવી , કોઇપર્ 
પ્રકારની શારીરરક ઇજા પહોચાર્વી અથવા  

 (૧૧) ઉપરોકત જોગવાઇઓમાં ઉલ્લેખાયેલ દરેક અથવા કોઇપર્ કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેર્ે કે સીધી 
અથવા આર્કતરી રીતે આયોગ પર દબાર્ લાવનાર ઉમેદવાર નીચે દશાગવેલ સશક્ષા ઉપરાંત આપોઆપ 

પ્રયત્ન કયો હોય,ફોજદારી કાયગવાહીને પાત્ર બનશે.  

(ક) આયોગ દ્વારા તે પસદંગીના ઉમેદવાર તરીકે ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે, અને / અથવા  

(ખ) તેને આયોગ લે તેવી કોઇપર્ પરીક્ષા કે કોઇપર્ રૂબરૂ મલુાકાત માટે કાયમી કે મકુરર મદુત માટે  

(૧) આયોગ દ્વારા લેવાનાર કોઇપર્ પરીક્ષા કે પસદંગી માટે , અને  

  (ર) રાજય સરકાર હઠેળની કોઇપર્ નોકરીમાંથી સરકાર દ્વારા ગેરલાયક ઠરાવી શકાશે અને  

 (ગ) જો સરકારી સેવામાં અગાઉથી જ હોય તો તેના સવરૂધ્ધ સમચુચત સનયમો અનસુાર સશસ્તભગંના 
પગલાં  લઇ શકાશે. 

  (૧ર) ઉપરોકત સવગતોમાં સનરદિષ્ટ કરેલ સશક્ષા કરતા પહલેા આયોગ/ સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને / 
કમગચારીને 

   (૧) આરોપનામામાં તેમની સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા કેસના પ્રકાર બાબતે, 

   (ર) લેચખતમાં સશક્ષા અંગે બચાવનામુ-ં હકીકત રજુ કરવા અને  

   (૩) સશક્ષા અંગે સનયત સમય મયાગદામાં રૂબરૂ રજુઆત કરવાની તક આપવામાં આવશે.  

                                                                 
                                                                     (એચ જે ઠાકર) 

સયંકુ્ત સચચવ  
 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 

 



 

Online અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીત:- 

આ જાહરેાતના સદંભગમાં આયોગ દ્વારા ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર 
તા.૧૫/૦૪/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક થી તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૭, ૧૩.૦૦ કલાક સધુીમાં http://gpsc-
ojas.guj.nic.inપર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના Steps (૧) થી 

(૧૬) અનસુરવાના રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગર્ાશે. 

(૧) સૌ પ્રથમ http://ojas.guj.nic.in પર જવ ુ.ં 

(૨) Apply On line Click કરવ ુ.ં 

 આ પ્રમાર્ે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દેખાશે.  સૌપ્રથમ 
More Details પર Click કરીને જાહરેાતની બધી જ સવગતોનો અભ્યાસ ઉમેદવારોએ કરવો. અને ત્યારબાદ 

Apply Now બટન ચ્ક્લક કરવ ુ.ં 

(૩) સરકારી આયવુેદ કોલેજોમાં સવસવધ સવષયના પ્રાધ્યાપક, ગજુરાત આયવુેદ સેવા. વગગ-૧ ઉપર 
click કરવાથી જગ્યાની સવગતો મળશે 

(૪) તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application  Format દેખાશે. Application Format માં 
સૌ પ્રથમ “Personal Details”ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફુદરર્ી (*) સનશાની હોય તેની સવગતો 

ફરજજયાત ભરવાની રહશેે.) “Personal Details” માં જ્યાં Mobile Number અને email ID માંગ્યા 
છે, તેની સવગત લખવી જેથી જરૂર જર્ાયે આયોગ ઉમેદવારને મારહતગાર કરી શકે. 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details  પર click 
કરવ ુ ંઅને પોતાની શૈક્ષચર્ક સવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 

(૭) Experience Details પર “click” કરવ ુ ંઅને Experience Details ભરવી. વધ ુExperience ઉમેરવા 
માગતા હોવ તો  Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 

(૮) Additional Information પર “click” કરી ત્યાં મારહતી ભરવી. જે વધારાનો અનભુવ ojas module 

માં સમાસવષ્ટ ન થતો હોય, તો સાદા કાગળ પર ojasમાં જર્ાવ્યા મજુબના અનભુવના કોઠા 
પ્રમાર્ે આપે વધારાના અનભુવની સવગત ઉમેરીને મોકલવી. 

http://gpsc-ojas.guj.nic.in/
http://gpsc-ojas.guj.nic.in/


 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration” માં Yes / No  પર click કરવ ુ.ં 

(૧૦) હવે save  પર “click” કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો  Application Number 

generate  થશે. જે ઉમેદવારે  સાચવીને રાખવાનો રહશેે અને હવે પછી આ જાહરેાતના સદંભગમાં આયોગ 
સાથેના કોઈ પર્ પત્ર વ્યવહારમાં તે દશાગવવાનો રહશેે.  

(૧૧) જો આપની અરજીપત્રકમાં કોઇ સધુારા-વધારા કરવાના હોય તો Edit Applicationમાં જઇને કરી 
શકાશે,આ સસુવધા અરજી Confirm કરતાં પહલેા ઉપલબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ 
ગયા પછી / બાદ આ સસુવધા ઉપલબ્ધ રહશેે નહીં. 

(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં upload photo પર click કરો અહીં તમારો application number type 
કરો અને તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click  કરો. અહીં,photo અને signature 

upload કરવાના છે. (ફોટાન ુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અને signature ન ુ ં
માપ ૨.૫ સે.મી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઈ રાખવી) photo અને signature upload કરવા 

સૌ પ્રથમ તમારો photo અને signature .jpg Formatમાં(10 KB) સાઇઝ થી વધારે નહીં તે રીતે 

Computer માં હોવા જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાંથી 

જે ફાઇલમાં .jpg Format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને ત્યાંથી Select કરો અને 
“Open” Button ને click કરો. હવે “Browse” Button ની બાજુમાં “Upload “Button પર Click કરો 

હવે બાજુમાં તમારો photo દેખાશે. હવે આજ રીતે signature પર્ upload કરવાની રહશેે.  

(૧૩) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં “Confirm Application” પર click કરો અને “Application number” 
તથા Birth Date Type  કયાગ બાદ Ok પર click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: Application preview 
૨: confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે “Application preview” પર ક્લીક કરી પોતાની અરજી 

જોઈ લેવી. અરજીમાં સધુારો કરવાનો જર્ાય, તો Edit Application ઉપર click કરીને સધુારો કરી 

લેવો. અરજી confirm કયાગ પહલેા કોઇપર્ પ્રકારનો સધુારો અરજીમાં કરી શકાશે. પરંત.ુ અરજી 

confirm થઇ ગયા બાદ અરજીમાં કોઇપર્ સધુારો થઇ શકશે નહીં. જો અરજી સધુારવાની જરૂર 
ન જર્ાય તો જ confirm application પર ક્લીક કરવ ુ.ં Confirm application પર ક્લીક કરવાથી 

ઉમેદવારની અરજીનો આયોગમાં online સ્વીકાર થઈ જશે. અહીં “confirmation number” 

generate થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. 

Confirmation number સસવાય કોઇપર્ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે નહીં. Confirm થયેલ 
અરજીપત્રકની સપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી. 



 

 (૧૪) સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે ભરવાની થતી ફી નીચેના બે સવકલ્પો પૈકી કોઈ પર્  સવકલ્પથી 
ભરી શક્શે. 

       (૧) પોસ્ટ ઓફીસમાં : “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને સપ્રન્ટેર્ ચલર્ની નકલ કાઢવાની રહશેે. 
આ સપ્રન્ટેર્ ચલર્ની નકલ લઇને નજીકની કોમ્પ્યટુરની સસુવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓરફસમાં  જવાન ુ ં

રહશેે. પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સસવિસ ચાર્જ તારીખ.  /   /૨૦૧૭ 

સધુીમાં ભરવાની રહશેે અને ફી ભયાગ અંગેન ુ ંચલર્ મેળવવાન ુ ંરહશેે. આ ચલર્ તથા confirm 
થયેલ અરજીપત્રક સાથે જોર્વાના આવશ્યક સ્વય ં પ્રમાચર્ત કરેલ પ્રમાર્પત્રો (૧) જન્મ 

તારીખના પરુાવા માટે એસ.એસ.સી.ઇ. કે્રર્ીટ સરટિફીકેટની નકલ (૨) સનયત શૈ.લા ના ર્ીગ્રી 

પ્રમાર્પત્રની નકલ  અને ર્ીગ્રીના અંસતમ વષગની માકગશીટની નકલ  (૩) સબસંધત કાઉન્ન્સલના 

રજીસ્રેશનની નકલ (૪) અનભુવના પ્રમાર્પત્ર નકલ (૫) નામ / અટકમાં ફેરફાર કરાવેલ હોય 
તો સરકારી ગેઝેટની નકલ / પરરર્ીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશનની નકલ (૬) શારીરરક 

રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ. સવભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી સનયત થયેલ નમનુા 

મજુબન ુ પ્રમાર્પત્ર (૭) અન્ય લાગ ુપર્તા હોય તેવા આધાર / પરુાવા  અચકુ  જોર્ીને ઉમેદવારે  

પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે અને આયોગ દ્વારા મગંાવવામા આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક 
ચબર્ાર્ો સરહત તથા ફી ભરેલા ચલર્ની નકલ સાથે આર.પી.એ.ર્ી. / સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવાના 

રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાં રૂબરૂમાં આપી જવાના રહશેે. 

       (૨) ઓન લાઈન ફી : જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કલીક કરીને સવગતો ભરવી અને 
ત્યાં “Online Payment of Fee” ઉપર ક્લીક કરવ ુ.ં ત્યારબાદ આપેલ સવકલ્પોમાંથી “Net Banking 
Fee” અથવા “Other Payment Mode” ના સવકલ્પોમાંથી યોગ્ય સવકલ્પ પસદં કરવો અને આગળની 

સવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ છે તેવ ુ ં Screen પર લખાયેલુ ં

આવશે અને e-receipt મળશે.જેની Print કાઢી લેવી. જો પ્રરક્રયામાં કોઈ ખામી હશે તો Screen 

પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ દેખાશે. 

  (૧૫)   અનામત વગગના ઉમેદવારો (ફી માંથી મરુકત અપાયેલ ઉમેદવારો) એ confirm થયેલઅરજીપત્રક 
તે સાથે જોર્વાના આવશ્યક સ્વય ંપ્રમાચર્ત કરેલ પ્રમાર્પત્રો  (૧)  જન્મ તારીખના પરુાવા માટે 

એસ.એસ.સી.ઇ. કે્રર્ીટ સરટિફીકેટની નકલ  (૨) જાસત પ્રમાર્પત્રની નકલ (3) સા.અને શૈ.પ.વગગના 

ઉમેદવારો માટે સનયત થયેલ સમય ગાળામા મેળવેલ સનયત થયેલ પરરસશષ્ટ-ક (૪) સનયત  
શૈ.લા ના ર્ીગ્રી પ્રમાર્પત્ર અને ર્ીગ્રીના અંસતમ વષગની માકગશીટની નકલ. (૫) સબસંધત  



 

        કાઉન્ન્સલના રજીસ્રેશનની  નકલ (૬) અનભુવના પ્રમાર્પત્ર નકલ (૭) નામ / અટકમા ફેરફાર 
કરાવેલ હોય તો સરકારી ગેઝેટની નકલ / પરરર્ીત મરહલા ઉમેદવારે મેરેજ રજીસ્રેશન નકલ 

(૮) શારીરરક રીતે અશક્ત ઉમેદવારે સા.વ.સવભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના પરરપત્રથી સનયત 
થયેલ નમનુા મજુબન ુ ં પ્રમાર્પત્ર (૯) અન્ય લાગ ુપર્તા હોય તેવા આધાર / પરુાવા અચકુ 

જોર્ીને અચકુ  જોર્ીને ઉમેદવારે  પોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહશેે  અને આયોગ દ્વારા 

મગંાવવામા આવે  ત્યારે જ અરજીપત્રક ચબર્ાર્ો સરહત આર.પી.એ.ર્ી./સ્પીર્ પોસ્ટથી મોકલવાના 
રહશેે અથવા આયોગની કચેરીમાં રૂબરૂમાં આપી જવાના રહશેે. 

    (૧૬)  દરેક જાહરેાત માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાં, સજંોગોવશાત, જો કોઇ 
ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેની સાથે સનયત ફી 

ભરેલ હશે, તો તે માન્ય ગર્ાશે અને અગાઉની અરજી રદ્દ ગર્વામાં આવશે. અગાઉની અરજી 
સાથે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી સામે ગર્વામાં આવશે નહીં. જો ઉમેદવારે છેલ્લી 

કન્ફમગ થયેલ અરજી સાથે સનયત ફી ભરેલ નહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારની સનયત ફી સાથેની 

કન્ફમગ થયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ગર્વામાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી સાથે ફી 

ભરેલ હશે, તો તે રીફંર્ કરવામાં આવશે નહીં.  

      અરજી ફી : 

    (૧)  સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમાં રૂ. ૧૦૦/- આયોગની ફી + પૉસ્ટલ સસવિસ ચાર્જ 
ભરવાનો રહશેે. અને ફી ભયાગ અંગેન ુ ંચલર્ મેળવવાન ુ ંરહશેે. અથવા ઓન લાઈન ફી ભરી e-

receipt લઈ લેવાની રહશેે.  

    (૨)  મળૂ ગજુરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ અરજી ફી ભરવાની રહતેી નથી.  

    (3)  અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો જો ચબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરે તો પર્ તેઓએ અરજી 
ફી ભરવાની રહશેે નહીં. તે સસવાયના ધોરર્ો ચબન અનામત વગગના લાગ ુપર્શે.   

  (૪) ફી ભયાગ વગરની અરજી રદ થવાને પાત્ર છે. ફી ભરેલ નહી હોય તેવા ઉમેદવારને કોઇ પર્ 
સજંોગોમાં પ્રાથસમક કસોટી/રૂબરૂ મલુાકાત પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવશે નહી.. આ ફી ફક્ત 

પોસ્ટ ઓરફસ દ્વારાઅથવા ઓન લાઈન ફી જ સ્વીકારવામાં આવશે, રોકર્માં, ર્ીમાન્ર્ ડ્રાફ્ટથી, 

ઇષ્ન્ર્યન પોસ્ટલ ઓર્ગર કે પે ઓર્ગરના સ્વરૂપમાં આ ફી સ્વીકારવામાં આવશે નહી. જેની 

ઉમેદવારોએ ખાસ નોંધ લેવી. 



 

ઉમેદવારોને ખાસ જર્ાવવાન ુ ંકે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાર્પત્રોની ચકાસર્ી દરસમયાન કોઇ ઉમેદવાર, 
આ જગ્યા ના ભરતી સનયમો તથા જાહરેાતની જોગવાઇઓ મજુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ માલમૂ 

પર્શે તો તેમની ઉમેદવારી કોઇ પર્ તબકે્ક રદ કરવામાં આવશે. 

 

નોંધ:- સરકારી આયવુેદ કોલેજોમાં સવસવધ સવષયના લેક્ચરર સસલેકશન સ્કેલ ( પ્રોફેસર ) આયવુેદ  
વગગ-૧, ગજુરાત આયવુેદ સેવા ની જગ્યાના ભરતી સનયમો, અરજીપત્રક સાથે જોર્વાના આવશ્યક 

પ્રમાર્પત્રોની યાદી, વય મયાગદામાં છુટછાટ, અરજી કયા સજંોગોમાં રદ થવાને પાત્ર છે તેની સવગતો, 

પરરસશષ્ટ’ક’ નો નમનૂો,સરકારી કમગચારીએ રજુ કરવાના ના-વાંધા પ્રમાર્પત્રનો નમનૂો, અશક્તતા 
પ્રમાર્પત્રનો નમનુો અને જાહરેાતની અન્ય વધ ુસવગતો આયોગની કચેરીના નોરટસબોર્ગ અને આયોગની 

વેબસાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશે. 
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                GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

On Line applications are invited for the 54 post of Lecturer (Selection Scale) professor, 

Class-I Of  Various  Subject In Govt. Ayurvedic  College, Advt. No. ………….   to 

Advt. No. ……………..between date-15/04/2017 13.00 to date- 30/4/2017 13.00  

Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission 

www.gpsc.gujarat.gov.in  for  all provisions of advertisement, General Instructions,  

application form and age relaxation.  

 

ADVT NO. APPROXIMATE 

DATE FOR P.T. 

APPROXIMATE 

MAONTH OF 

RESULT. 

APPROXIMATE 

MAONTH OF 

INTERVIEW 

5, 8 & 12 / 2017-18  24-06-2017 July -2017 September-2017 

6, 7 & 11 / 2017-18 24-06-2017 August-2017 September-2017 

2, 3, 4 & 9 / 2017-18 25-06-2017 
September-2017 

October-2017 

1, 10, 13 & 14 / 2017-18 16-07-2017 
September-2017 

November-2017 

 

ADVT. 

NO. 

FACULTY Total 

Vacancy 
Category wise vacancy  Out of total Post reserved for  

Women 

1 2 3 4 5 

   Unreserved S.C. S.T. S.E.B.C. Unreserved S.C. S.T. S.E.B.C 

1 Samhinta 

Sidhdhhant 

07 05 00 01 01 02 00 00 00 

2 Rachana Sharir 06 05 00 00 01 01 00 00 00 

3 Kriya Sharir 05 04 00 00 01 01 00 00 00 

4 Panchkarma  04 03 00 00 01 01 00 00 00 

5 Dravya Guna 04 03 00 00 01 01 00 00 00 

 



1 2 3 4  5 

6 Rasa Shashtr   

and Bhaishajya 

Kalpana 

03 03 00 00 00 01 00 00 00 

7 Rog Nidan and 

Vikrit Nidan  

04 03 00 00 01 01 00 00 00 

8 Swasthavritta  03 03 00 00 00 01 00 00 00 

9 Agadatantra 

and 

vidhiaayurved 

02 02 00 00 00 00 00 00 00 

10 Prasuti and 

Striroga 

04 03 00 00 01 01 00 00 00 

11 Shalakya 

Tantra 

04 03 00 00 01 01 00 00 00 

12 Shalya Tantara 04 03 00 00 01 01 00 00 00 

13 Kumarbhritya 02 02 00 00 00 00 00 00 00 

14 Kaya Chikitsa 02 02 00 00 00 00 00 00 00 

 TOTAL  54 44 00 01 09 12 00 00 00 

 

Note:- 

Out of above mentioned 54 posts, 01 post is  reserved for Physically Disabled Candidates. 

Candidate having disability OL (one leg) can apply. The candidates possessing other than 

the prescribed physical disabilities are not eligible to apply. 

(1) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for 

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

(2) In case of non availability of Women candidates in the respective category, the post 

so reserved will be allotted to male candidates belonging to the same category. 

(3) Selection to the posts of unreserved Category and posts reserved for women 

candidates thereof Shall be made on the basis of marks obtained in selection. 

(4) process by the candidates of respective categories and also women candidates of that 

category and on the basis of qualifying standard prescribed by the commission 

keeping in view to maintain efficiency of respective cadre/service. 



(5)  Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of Post before 

Applying online. Candidate shall confirm the application only after verifying the 

details filled in the application form.  

 

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

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

 

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

confirmed application will be considered by the commission. For candidates 

belonging to unreserved category the last confirmed application with fees will be 

considered by the commission. 

 

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

interview ( in the order mentioned in general instructions ).   

 

 

 Educational Qualification and Experience:- 

Possess a Post-graduate qualification as specified in the annexure I against each post 

obtained from any of the universities established or incorporated by or under the central 

or state act in india: or Any other educational institution recognizedas such by the 

government or declared to be demmed as university under section 3 of the university 

Grant Commission Act, 1956 or any other equivalent qualification determined by the 

Central Council Of Indian Medicine, and experience as prescribed in column (iv) of 

Annexure I:  

Provided that if the candidate Possessing post graduate degree in concerned subject is 

not available , a candidate who possesses a  post graduate degree in allied subject shown 

against the concerened subject in the Annexure II or as recognized by the Central 

Council of Indian Medicine  shall be considered for the direct selection provided further 

that the research experience of P.hd. holder shall be considered equivalent to one year 

teaching experience:  

 the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil 

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

 adequate knowledge of Sanskrit and Gujarati or Hindi Or Both 

 Pay Scale:-Rs.15600-39100/- Grade Pay-7600/-  

 



 Age: Not more than 47 years. Age will be Considered as on last date of 

application.  

1 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. 

(i) If experience is prescribed as one of the 

qualifications, the upper age limit shall not apply. 

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

qualifications and a 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. 

(iii) 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, 

whichever is less. 

 

                                                                                                               ( H K THAKAR )                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                         JOINT SECRETARY                                       

                                                                                            GUJARAT PUBLIC SERVICE OMMISSION 

                                                                       

 

 

ANNEXURE I 

NO SUBJECT EDUCATION/QUALIFICATION EXPERIENCE 
(i) (ii) (iii) (IV) 

1 SAMHITA M.D 
(SAMHITA) 

At least 10 years teaching experience in  Samhita  
or At  least 05 years teaching experience as a 
lecturer (senior scale )(Reader) in Samhita or At 
least 10 years research  experience in  regular 
service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  
with  minimum  05  papers  published in  a  
recognized  journal. 
 



(i) (ii) (iii) (IV) 

2 RACHNA 
SHARIR 

M.D 
(RACHNA SHARIR) 

At least 10 years teaching experience in    Rachna 
sharir   or At  least 05 years teaching experience 
as a lecturer (senior scale )(Reader) in  Rachna 
sharir   or At least 10 years research  experience 
in  regular service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  
with  minimum  05   papers   published in  a  
recognized  journal. 

3 KRIYA SHARIR M.D 
(KRIYA SHARIR) 

At least 10 years teaching experience in  Kriya 
sharir  or At  least 05 years teaching experience as 
a lecturer (senior scale )(Reader) in  Kriya sharir  
or At least 10 years research  experience in  
regular service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  
with  minimum  05   papers published in  a  
recognized  journal. 

(i) (ii) (iii) (IV) 

4 DRAVYAGUN M.D 
(DRAVYAGUN) 

At least 10 years teaching experience in  
Dravyagun or At  least 05 years teaching 
experience as a lecturer (senior scale )(Reader) in  
Dravyagun or At least 10 years research  
experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  
Government  or  Union  territory  or  University  or  
National  Institutions  with  minimum  05   papers   
published in  a  recognized  journa 

5 RASA 
SHASHTRA 

AND 
BHAISHAJYA 

KALPANA 

M.D 
(RASA SHASHTRA AND 
BHAISHAJYA KALPANA) 

At least 10 years teaching experience in  Rasa 
Shashtra and Bhaishajya Kalpana or At  least 05 
years teaching experience as a lecturer (senior 
scale )(Reader) in  Rasa Shashtra and Bhaishajya 
Kalpana  or At least 10 years research  experience 
in  regular service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  
with  minimum  05   papers   published in  a  
recognized  journal. 

6 ROGNIDAN 
AND VIKRIT 

VIGYAN 

M.D 
(ROGNIDAN AND VIKRIT 

VIGYAN) 

At least 10 years teaching experience in  Rognidan  and  
Vikrit Vigyan or At  least 05 years teaching experience 

as a lecturer (senior scale )(Reader) in  Rognidan  and  
Vikrit Vigyan  or At least 10 years research  experience 
in  regular service in Research Councils  of  Central  

Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  with  
minimum  05   papers   published in  a  recognized  
journal. 

7 SWASTHAVRITTA M.D 
(SWASTHAVRITTA) 

At least 10 years teaching experience in  
Swasthavritta  or At  least 05 years teaching 
experience as a lecturer (senior scale )(Reader) in  
Swasthavritta   or At least 10 years research  
experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  
Government  or  Union  territory  or  University  or  
National  Institutions  with  minimum  05   papers   
published in  a  recognized  journal. 



(i) (ii) (iii) (IV) 

8 AGADTANTRA 
AND VIDHI 
AYURVED 

M.D 
(AGADTANTRA AND VIDHI 

AYURVED) 

At least 10 years teaching experience in  
Agadtantra and Vidhi Ayurved  or At  least 05 
years teaching experience as a lecturer (senior 
scale )(Reader) in  Agadtantra and Vidhi Ayurved  
or At least 10 years research  experience in  
regular service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  
with  minimum  05   papers published in  a  
recognized  journal. 

9 PRASHUTI AND 
STRIROGA 

M.D./M.S. 
 (PRASHUTI AND STRIROGA) 

At least 10 years teaching experience in  Prashuti  
and  Striroga  or At  least 05 years teaching 
experience as a lecturer (senior scale )(Reader) in  
Prashuti and  Striroga  or At least 10 years 
research  experience in  regular service in 
Research Councils  of  Central  Government  or  
State  Government  or  Union  territory  or  
University  or  National  Institutions  with  
minimum  05   papers  published in  a  recognized  
journal. 

10 KUMAR 
BHARITYA 

M.D 
(KUMAR BHARITYA) 

At least 10 years teaching experience in  Kumar  
Bharitya  or At  least 05 years teaching experience 
as a lecturer (senior scale )(Reader) in  Kumar  
Bharitya  or At least 10 years research  experience 
in  regular service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  
with  minimum  05   papers published in  a  
recognized  journal. 

11 KAYA CHIKITSA M.D 
(KAYA CHIKITSA) 

At least 10 years teaching experience in  Kaya  
Chikitsa  or At  least 05 years teaching experience 
as a lecturer (senior scale )(Reader) in  Kaya  
Chikitsa  or At least 10 years research  experience 
in  regular service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  
with  minimum  05 papers published in  a  
recognized  journal. 

12 SHALYA 
TANTRA 

M.D./M.S. 
 (SHALYA TANTRA) 

At least 10 years teaching experience in  Shalya  
Tantra  or At  least 05 years teaching experience 
as a lecturer (senior scale )(Reader) in  Shalya  
Tantra   or At least 10 years research  experience 
in  regular service in Research Councils  of  Central  
Government  or  State  Government  or  Union  
territory  or  University  or  National  Institutions  
with  minimum  05   papers published in  a  
recognized  journal. 

13 SHALAKYA 
TANTRA 

M.D./M.S. 
SHALAKYA TANTRA 

At least 10 years teaching experience in  
SHALAKYA TANTRA or At  least 05 years teaching 
experience as a lecturer (senior scale )(Reader) in  
SHALAKYA TANTRA or At least 10 years research  
experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  
Government  or  Union  territory  or  University  or  
National  Institutions  with  minimum  05   papers 
published in  a  recognized  journal. 



 

 

 

ANNEXURE II 

NO SPECIALITY 
REQUIRED 

NAME OF ALLIED SUBJECT 

1 SWASTHAVRITTA KAYACHIKITSA 

2 AGADTANTRA  DRAVYAGUNA or RASASHASHTRA 
3 ROG VIGGVYAN KAYACHIKITSA 

4 RACHANA 
SHARIR 

SHALYA 

5 KRIYA SHARIR AYURVEDA SAMHITA EVAM SIDDHANT or KAYACHIKITSA   

6 SHALAKYA SHALYA 
7 PANCHKARMA KAYACHIKITSA 

8 BALROGA PRASUTI evam  STIROGA or KAYACHIKITSA 

9 KAYACHIKITSA MANASROGA 
10 SHALYA NISCHETANA EVAM KSHA-KIRANA 

11 PRASUTI EVAM 
STRIROG 

SHALYA TANTRA  

 
 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i) (ii) (iii) (IV) 

14 PANCHKARMA M.D 
(SAMHITA) 

At least 10 years teaching experience in  
Panchkarma or At  least 05 years teaching 
experience as a lecturer (senior scale )(Reader) in  
Panchkarma  or At least 10 years research  
experience in  regular service in Research 
Councils  of  Central  Government  or  State  
Government  or  Union  territory  or  University  or  
National  Institutions  with  minimum  05 papers 
published in a  recognized  journal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


