ગુજરાત સરકાર
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ
સવિવાલય, ગાાંધીનગર
તારીખ:-૦૯/૦૫/૨૦૧૯
અધિસુચના:ક્રમાાંક: મકમ-૧૦૨૦૧૮-૩૭૬૬(પા.ફા.-૪)-છ
ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ તરફથી જા.ક્ર.૨૦/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે લેક્િરર વસવનયર
સ્કે લ(રીડર), પાંિકર્મ, વગમ-૧ની જગ્યા ઉપર સીધી ભરતીથી વનર્ણૂક ર્ાટે પસાંદગી પાર્ેલ કુ લ-૩
ઉર્ેદવારોને વનર્ણૂક આપવા ર્ાટે ભલાર્ણ કરવાર્ાાં આવેલ છે . જે અન્વયે નીિેના પત્રકના કોલર્ નાં-૩ ર્ાાં
દર્ામવેલ ઉર્ેદવારને લેક્િરર વસવનયર સ્કે લ(રીડર), પાંિકર્મ, વગમ-૧ સાંવગમર્ાાં તેઓના નાર્ની સાર્ેના
કોલર્-૫ ર્ાાં દર્ામવેલ જગ્યા પર તેઓ હાજર થાય તે તારીખથી બે વર્મના સર્યગાળા ર્ાટે અજર્ાયર્ી
ધોરણે ROP-૨૦૧૬ ર્ુજબ રૂ।.૬૭,૭૦૦/- થી રૂ. ૨,૦૮,૭૦૦/- (પે ર્ેટરીક્ષર્ાાં ગ્રેડ પે આધારરત લેવલ૧૧)[(રૂ।.૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦, ગ્રેડ પે-૬૬૦૦, ROP-૨૦૦૯ ર્ુજબ)] ર્ુજબના ર્ૂળ પગાર ધોરણર્ાાં નાણા
વવભાગ, ગુજરાત રાજ્યના પ્રવતમર્ાન ઠરાવો, પરરપત્રો, નીવત-વનયર્ો અને તેર્ાાં વખતો-વખત થતા સુધારા
ર્ુજબના ર્ળવાપાત્ર ભથ્થાઓ સાથે નીિેની ર્રતોને આવધન સીધી ભરતીથી વનર્ણૂક આપવાર્ાાં આવે છે .
પત્રક-અ
ક્રમ
(૧)
1

મેરીટ નાં.
(૨)
1

ઉમેદવારનુાં નામ અને સરનામુાં
(૩)
Dr. Pawan Ghanshyamdutt Sharma
B-57, Shilpi Apartment, Kala Nala,
Bhavnagar, Bhavnagar-364001

કે ટેગરી/PH
(૪)
General

ધનમણૂકનુાં સ્થળ
(૫)
સરકારી આયુવેદ કોલેજ,
જુ નાગઢ.

2

2

Ms.Krupali Pravinkumar Raut
2 Rajnagar Society, Behind Sheetal
Cinema, Nadiad,
Kheda(Nadiad)-387001

General

સરકારી આયુવેદ કોલેજ,
વડોદરા.

3

3

General

અખાંડાનાંદ સરકારી આયુવેદ
કોલેજ, અર્દાવાદ.

4

4

Dr.Rohini Rakesh Salve
B 104 Raama Shikhar Behind
Mcdonaalds Near Merryland Party Plot
Off Sama Savli Road Vemali,
Vadodara-390008
Dr.Jigisha Manharbhai Patel
78 Shivlehri Swami Lilasaha Nagar
Gandhigram Junagadh, Junagadh382001

SEBC

સરકારી આયુવેદ કોલેજ,
ભાવનગર.
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શરતો:૦૧.
૦૨.

૦૩.

૦૪.

૦૫.

૦૬.
૦૭.

આ વનર્ણૂક ઉર્ેદવારનો પોલીસ વેરીફીકે ર્નનો રીપોટમ વાાંધાજનક ન આવવાની ર્રતે
આપવાર્ાાં આવે છે . આ રીપોટમ યોગ્ય ન આવવાના સાંજોગોર્ાાં આ વનર્ણૂક રદ થઇ ર્કર્ે.
ઉક્ત ઉર્ેદવારોને તેર્ના અનુભવના પ્રર્ાણપત્રો ભવવષ્યર્ાાં ખોટા જણાઈ આવે તો તેર્ની વનર્ણૂક
તાત્કાવલક અસરથી રદ કરવાની અને સરકારશ્રીના વનધામરરત નીવત વનયર્ો, જોગવાઇઓને
આધીન વર્ક્ષાત્ર્ક પગલા લેવાર્ાાં આવર્ે.
ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ દ્વારા વવભાગને ર્ોકલી આપેલ ભલાર્ણ પત્રર્ાાં પ્રસ્તુત ભરતીર્ાાં
નાર્. ગુજરાત હાઈકોટમ ર્ાાં દાખલ SCA No.13618-13624/2017, SCA NO.8886/2017, SCA
NO.16936/2017 પીટીર્નોના આખરી િૂકાદાને આવધન વવભાગને ભલાર્ણ કરે લ છે . તદનુસાર
ઉર્ેદવારોના સદરહુ કોટમ કે સો તેર્જ પ્રસ્તુત ભરતી સાથે સાંલગ્ન અન્ય કે સોના આખરી
િૂકાદાઓને આવધન તદ્દન હાંગાર્ી અને કાર્િલાઉ ધોરણે વનર્ણૂક આપવાર્ાાં આવે છે .
સાર્ાન્ય વહીવટ વવભાગની એડહોક અાંગેની નીવત અાંગેના તા.૨૭/૦૮/૧૯૯૭ના ઠરાવ
ક્રર્ાાંક.પીએસસી/૧૦૮૬/૧૩૪૨/ગ.૨ ના ર્રત નાં.૬ ર્ુજબ “ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ દ્વારા
ભવવષ્યર્ાાં આ જગાની સીધી ભરતીથી વનર્ણૂક ર્ાટે જાહે રાત પ્રવસદ્ધ કરવાર્ાાં આવે ત્યારે
ઉર્ેદવારે અવષ્ય અરજી કરવાની રહે ર્ે. જો ઉર્ેદવાર અરજી નહીં કરે અથવા તો જે તે ભરતી
સાંસ્થા દ્વારા પસાંદગી નહીં પાર્ે તો કોઈપણ પ્રકારની નોટીસ આપ્યા વસવાય તેર્ની એડહોક
વનર્ણૂકનો અાંત લાવવાર્ાાં આવર્ે.” તેવી સ્વયાંસ્પષ્ટ જોગવાઈ છે .
જેથી ઉક્ત મુદ્દા નાં.૦૬ માાં જણાવ્યા અનુસાર હાલ જા.ક્ર.૨૦/૨૦૧૭-૧૮, લેક્િરર
વસવનયર સ્કે લ(રીડર), પાંિકર્મ, વગમ-૧ અન્વયે જ્યારે ધનમણૂકના હુકમો પ્રધસદ્ધ કરવામાાં
આવે ત્યારે ઉક્ત મુદ્દા નાં.૦૪ મુજબની એડહોક નીધત મુજબ જે ઉમેદવારે અરજી કરે લ ન
હોય અથવા તો ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ દ્વારા પસાંદગી પામેલ નથી તેવા હાલમાાં
ગુજરાત રાજ્યની ધવધવિ સરકારી આયુવેદ કોલેજોમાાં એડહોક િોરણે પાંચકમમ ધવષયમાાં
લેક્ચરર,
ધસધનયર
સ્કે લ(રીડર)
તરીકે
ફરજો
બજાવતા
એડહોક
કમમચારીઓ/અધિકારીઓ જો કોઈ હોય તો તેઓની સેવાઓ સમાપ્ત ગણવાની રહે શે
અને તે અાંગેના અલગથી હુકમો ખાતાના વડા, ધનયામકશ્રી(આયુષ) દ્વારા કરવાના
રહે શે.
ઉર્ેદવારોએ સૌ પ્રથર્ તેર્ની વનર્ણૂકની કોલેજને સાંબાંવધત આિાયમશ્રી સર્ક્ષ હાજર થવાનુાં
રહે ર્ે.
સાર્ાન્ય
વહીવટ
વવભાગના
તા.૨૩/૦૭/૧૯૯૦ના
પરરપત્ર
ક્રર્ાાંક:સીઆરઆર/૧૦૯૦/૧૫૧૫/ગ, ના ફકરા-૨ ર્ાાં સુિવ્યા ર્ુજબ સાંબાંવધત ઉર્ેદવારોએ
આ જગ્યાના ભરતી વનયર્ો અનુસારની ર્ૈક્ષવણક લાયકાત અને અનુભવ, ઉંર્ર, નાગરરકતા,
જ્ઞાવત(કે ટેગરી) વગેરે બાબતોની જોગવાઈ સાંતોર્ે છે કે કે ર્? તે અાંગેના અસલ પ્રર્ાણ પત્રોની
િકાસણી આ વવભાગ કક્ષાએથી કરવાર્ાાં આવેલ છે . આર્ છતાાં, ઉર્ેદવારે લાગુ પડતી જગ્યાએ
જેર્ની સર્ક્ષ હાજર થવાનુાં છે તેર્ની સર્ક્ષ, એટલે કે સાંબવધત કોલેજના આિાયમશ્રીની કક્ષાએ
પણ આવી િકાસણી કરવાની રહે ર્ે.
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૦૮.

૦૯.

૧૦.

૧૧.

૧૨.

૧૩.

સાંબાંવધત આ હુકર્ની તારીખથી એક ર્ાસની અાંદર પત્રક-અ ર્ાાં દર્ામવ્યા ર્ુજબના વનર્ણૂકના
સ્થળે હાજર થવાનુાં રહે ર્ે. હાજર થવા ર્ાટે ની સર્ય ર્યામદા લાંબાવવાર્ાાં આવર્ે નહીં. જો વનયત
સર્ય ર્યામદાર્ાાં હાજર થવાર્ાાં તેઓ વનષ્ફળ જર્ે તો, તેઓ તેર્ના ર્ેરીટ ક્રર્ ર્ુજબની તેર્ની
પ્રવરતા ગુર્ાવર્ે. કાબુ બહારના સાંજોગોર્ાાં આ સર્ય-ર્યામદા આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ
વવભાગ દ્વારા લાંબાવવાર્ાાં આવી હોય તે વસવાય વનયત સર્ય-ર્યામદાર્ાાં હાજર થવાર્ાાં નહીં
આવે તો આ હુકર્ આપો આપ રદ થયેલ ગણાર્ે.
આ ઉર્ેદવારોએ પૂણમ સર્યની લેક્િરર વસવનયર સ્કે લ(રીડર), પાંિકર્મ, વગમ-૧ તરીકે ની ફરજો
બજાવવાની રહે ર્ે. ઉપરાાંત તેઓને આ વવભાગ અને વનયાર્કશ્રી, આયુર્(આયુવદે , યોગા અને
નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવર્યોપેથી)ની કિેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા સોંપવાર્ાાં આવતી
તેર્જ સર્યાાંતરે તેર્ના જોબ િાટમ ર્ાાં કરવાર્ાાં આવતા ફે રફારો ર્ુજબની કાર્ગીરી અને ફરજો
બજાવવાની રહે ર્ે.
તેઓની નોકરીની અન્ય ર્રતો દા.ત. વર્સ્ત વતમણૂાંક, પગાર, ભથ્થાઓ, પેર્ગીઓ,
એન.પી.એ.(નોન પ્રેક્ટીસીંગ એલાઉન્સ) વગેરે બાબતોર્ાાં સરકારે વખતો વખત નક્કી કરે તે
ર્ુજબના હુકર્ો, ઠરાવો, પરરપત્રો અને નીવત-વનયર્ોને આવધન રહે ર્.ે
જે ઉર્ેદવારો હાલ રાજ્ય સરકારની સેવાર્ાાં ફરજો બજાવતા હોય કે ફ્રેર્ ઉર્ેદવાર તરીકે નવી
વનર્ણૂાંક ર્ેળવતા હોય તેર્ણે પણ આ હુકર્ો અન્વયે હાજર થવાની તારીખે સી.ટી.સી. ફરજીયાત
પણે ભરવાનુાં રહે ર્ે અને જો તેર્ કરવાર્ાાં કસુર કરવાર્ાાં આવર્ે તો ભવવષ્યર્ાાં ઉભા થતા
વહીવટી પ્રશ્નો અાંગે જે તે ઉર્ેદવારની અાંગત જવાબદારી રહે ર્ે અને આ અાંગેની તેર્ની કોઈ
રજુ આત ધ્યાને લેવાર્ાાં આવર્ે નહીં. આથી હાજર કરનાર સક્ષર્ સત્તાવધકારીએ પણ સાંબવધત
ઉર્ેદવારોના હાજર થયાના સી.ટી.સી. ફરજીયાત પણે ભરવાના રહે ર્ે અને તેની નોંધ તેર્ની
સેવાપોથીર્ાાં પણ કરવાની રહે ર્ે.
સાંબાંવધત ઉર્ેદવારોએ સાર્ાન્ય વહીવટ વવભાગના વખતોવખતના ઠરાવો/હુકર્ોની જોગવાઇઓ
અનુસાર સાંબાંવધત સત્તાવધકારીઓ તરફથી ર્ેળવવાના રહે તા સ્ટે ન્ડીંગ ર્ેડીકલ એક્ઝાર્ીનેર્ન
બોડમ ના ર્ારીરરક યોગ્યતાના પ્રર્ાણપત્ર અાંગેના અહે વાલ/પ્રર્ાણપત્ર, િારરત્ર્ય અને પૂવમવૃતાાંત
અાંગેના પોલીસ તપાસ અહે વાલર્ાાં કોઇ વાાંધાજનક બાબત નહીં હોવાની ર્રતને આધીન રહે ર્ે
અને જો તેર્ના તબીબી પ્રર્ાણપત્રર્ાાં કે તેર્ના િારરત્ર્ય અને પૂવમવૃતાાંત અાંગેના અહે વાલર્ાાં કોઈ
વવરુધ્ધ કે વાાંધાજનક બાબત જણાર્ે તો તેર્ની સેવાનો તાત્કાલીક અસરથી કોઈ પણ પ્રકારની
નોટીસ આપ્યા વગર અાંત લાવવાર્ાાં આવર્ે.
ઉર્ેદવારને તેર્ને સાંબાંવધત ર્ેડીકલ બોડમ સર્ક્ષ ઉપવસ્થત કરાવવાની જવાબદારી સાંબાંવધત
કોલેજના આિાયમશ્રીની રહે ર્ે. જે ઉર્ેદવાર હાલ ગુજરાત સરકારની નોકરીર્ાાં હોય અને ર્ૂળ
વનર્ણૂક ર્ેળવતી વખતે સ્ટે ન્ડીંગ ર્ેડીકલ એક્ઝાર્ીનેર્ન બોડમ સર્ક્ષ ઉપવસ્થત થઈને તબીબી
અને ર્ારીરરક યોગ્યતા અાંગેનુાં પ્રર્ાણપત્ર ર્ેળવીને સરકારર્ાાં રજૂ કરે લ હોય તો તેર્ણે ફરીવાર
તપાસ કરાવવાની રહે ર્ે અને આ તપાસ ર્ાટે સ્ટે ન્ડીંગ ર્ેડીકલ એક્ઝાર્ીનેર્ન બોડમ સર્ક્ષ
ઉપવસ્થત થવાનુાં રહે ર્ે અને ર્ેળવેલ પ્રર્ાણપત્રની સુવાચ્ય પ્રર્ાવણત કરે લી ઝેરોક્ષ નકલ આ
વવભાગને વનયાર્કશ્રી, આયુર્(આયુવદે , યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને
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હોવર્યોપેથી)ની કિેરી ર્ારફતે સાંબવધત કોલેજના આિાયમશ્રીએ વવના વવલાંબે ર્ોકલી આપવાની
રહે ર્ે. આ ઉપરાાંત સાંબવધત કિેરીએ ઉર્ેદવારની સેવાપોથીર્ાાં પણ તેની એક નકલ રાખી જરૂરી
નોંધ કરવાની રહે ર્ે.
૧૪.
૧૫.

૧૬.

૧૭.

આ ઉર્ેદવારોએ ગુજરાત બોડમ ઓફ આયુવેદ એન્ડ યુનાની વસસ્ટર્ ઓફ ર્ેડીસીન, ગુજરાત
રાજ્ય ખાતે રજીસ્ટરે ર્ન કરાવવુાં જોઈર્ે અને સર્યાાંતરે રજીસ્ટરે ર્ન રીન્યુ પણ કરાવવુાં જોઈર્ે.
આ ઉર્ેદવારોએ હાજર થતાાં પહે લાાં સાંબવધત કોલેજના આિાયમશ્રી સર્ક્ષ સાર્ાન્ય વહીવટ
વવભાગના તા.૦૩-૧૨-૧૯૮૬ ના પરરપત્ર ક્રર્ાાંક:-સીડીઆર-૧૧૮૬-યુ.ઓ.-૨૨૪૪-ગ.૨ ર્ુજબ
સોગાંદ લેવાના રહે ર્ે. ઉર્ેદવારોએ આ અાંગેના સોગાંદ લીધેલ છે કે કે ર્? તેની િકાસણી સાંબવધત
કોલેજના આિાયમશ્રીએ કરવાની રહે ર્ે.
આ ઉર્ેદવારોએ જે તે સર્યે અર્લર્ાાં હોય તેવા સરકારી વનયર્ાનુસારની વનયત કરે લ પૂવમ
સેવા તાલીર્ ર્ેળવીને તેની તાલીર્ાાંત પરીક્ષા તેર્જ ખાતાકીય પરીક્ષા, જો કોઇ હોય તો તે તેર્જ
ગુજરાતી અને/અથવા રહાંદી ભાર્ાની પરીક્ષા અજર્ાયર્ી સર્ય દરમ્યાન પાસ કરવાની રહે ર્ે.
જો તેર્ કરવાર્ાાં તેઓ વનષ્ફળ જર્ે તો તેઓની સેવાઓ પર તેની વનયર્ાનુસાર અસર પડર્ે.
આ ઉર્ેદવારોએ ભરતી વનયર્ોની જોગવાઇ અનુસાર ઓછાર્ાાં ઓછી પાાંિ વર્મની સેવા
બજાવવાની રહે ર્ે અને તે ર્તલબનુાં વનયત નર્ૂનાર્ાાં વસક્યુરીટી અને સ્યોરરટી બોન્ડ ઉર્ેદવારે
હાજર થતાાં પહે લા સાંબાંવધત કોલેજના આિાયમશ્રી સર્ક્ષ રજૂ કરવાનુાં રહે ર્ે.

૧૮.

આ ઉર્ેદવારોએ લેક્િરર વસવનયર સ્કે લ(રીડર), પાંિકર્મ, વગમ-૧ તરીકે હવાલો સાંભાળે તે
તારીખથી ર્ાાંડીને બે વર્મ સુધીના અજર્ાયર્ી ગાળાના દરે ક વર્મ ર્ાટે તેર્ની કાર્ગીરીનો ખ્યાલ
આપતો વાવર્મક ર્ુલ્યાાંકન અહે વાલ સાર્ાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૯/૦૬/૧૯૮૯ ના પરરપત્ર
ક્રર્ાાંક:પીઆરઓ/૧૦૮૬/૫૦૬૮/ગ.૨ ર્ાાં વનયત કરાયેલ નર્ૂનાર્ાાં બે નકલર્ાાં સાંબાંવધત
અવધકારીએ લખીને વનયાર્કશ્રી, આયુર્(આયુવેદ, યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને
હોવર્યોપેથી)ની કિેરીને અિૂક ર્ોકલવાના રહે ર્ે અને વનયાર્કશ્રી, આયુર્(આયુવેદ, યોગા
અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવર્યોપેથી)ની કિેરી દ્વારા ર્ૂલ્યાાંકન અહે વાલની સક્ષર્
કક્ષાએથી જરૂરી િકાસણી કરવાની રહે ર્ે. તે ઉપરાાંત સાંબાંવધત અવધકારીએ સાર્ાન્ય વહીવટ
વવભાગના તા.૩૦/૦૩/૧૯૮૯ ના પરરપત્ર ક્રર્ાાંક: પીઆરઓ-૧૦૮૮-૧૭૦૯-ગ.૨ અન્વયે
આપેલ ર્ાગમદર્મક સૂિનાઓનો અર્લ કરવાનો રહે ર્ે.

૧૯.

અજર્ાયર્ી સર્ય દરમ્યાન કાર્ગીરી અાંગે ઉપરી અવધકારીઓએ ર્ોકલેલ ર્ુલ્યાાંકન અહે વાલના
આધારે જો તેર્ની કાર્ગીરી સાંતોર્કારક નહીં જણાય તો કોઇ પણ જાતની નોટીસ આપ્યા વગર
તાત્કાવલક અસરથી ઉર્ેદવારની સેવાનો અાંત લાવવાર્ાાં આવર્ે, જે અાંગે અલગ હુકર્ો કરવાર્ાાં
આવર્ે. અજર્ાયર્ી સર્ય દરમ્યાનની સેવા તદ્દન હાંગાર્ી ધોરણની ગણાર્ે.

૨૦.

આ ઉર્ેદવારો દ્વારા બે વર્મનો અજર્ાયર્ી સર્યગાળો સાંતોર્કારક રીતે પૂણમ કયામ બાદ લેક્િરર
વસવનયર સ્કે લ(રીડર), પાંિકર્મ, વગમ-૧ ની જગ્યા પર લાાંબાગાળાના ધોરણે તેઓને વનયુવક્ત
આપવા વવિારણા કરવાર્ાાં આવર્ે.

૨૧.

આ ઉર્ેદવારોએ જો એક વર્મની સરકારી સેવા દરમ્યાન રાજીનાર્ુાં આપવા ર્ાાંગતા હર્ે તો, તેવા
રકસ્સાર્ાાં સાત રદવસની નોરટસ અને એક વર્મથી વધુ સરકારી સેવા કરી હોય તેર્ના
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૨૨.
૨૩.

૨૪.
૨૫.

૨૬.

૨૭.

૨૮.

૨૯.

રકસ્સાર્ાાં એક ર્ાસની નોરટસ આપીને અથવા નોરટસ પગાર સરકારર્ાાં જર્ા કરાવીને
સરકારી સેવાર્ાાંથી રાજીનાર્ુાં આપી ર્કર્ે. આ રાજીનાર્ુાં વનયાર્કશ્રીની કિેરી ર્ારફત આ
વવભાગને રજી.પોસ્ટ એ.ડી.થી ર્ોકલવાનુાં રહે ર્ે ફરજના સ્થળના ઉપરી અવધકારીને પણ
આપવાની રહે ર્ે.
આ ઉર્ેદવારોની વનર્ણૂક બદલીને પાત્ર છે અને સરકારને જરૂર જણાયે ગુજરાત રાજ્યર્ાાં આવેલ
કોઇ પણ સ્થળે તેર્ની બદલી કરવાર્ાાં આવર્ે.
વનર્ણૂક ર્ેળવેલ ઉર્ેદવાર દ્વારા તેર્ની સેવા વવર્યક બાબતો ખાસ કરીને બદલી અને
વનર્ણૂકને લગતી બાબતર્ાાં રાજકીય અથવા અન્ય વગ/દબાણ લાવવાની પ્રવૃવત્ત કરવાર્ાાં
આવર્ે તો આ બાબતની ગાંભીરતા પૂવમકની નોંધ લઈ સાર્ાન્ય વહીવટ વવભાગના
તા.૧૪/૦૭/૧૯૯૭ના ઠરાવ ક્રર્ાાંક.ખહલ/૧૦૯૭/૬૧૩/ક ર્ુજબ વનયર્ાનુસારની કાયમવાહી હાથ
ધરવાર્ાાં આવર્ે.
સાંબવધત ઉર્ેદવારોના કે સર્ાાં અજર્ાયર્ી સર્ય બાબતે સાર્ાન્ય વહીવટ વવભાગ દ્વારા
વખતોવખત વનયત થયેલ ર્ાગમદર્મક વસદ્ધાાંતો લાગુ પડર્ે.
સાંબવધત ઉર્ેદવારોને અજર્ાયર્ી સર્ય દરમ્યાન કોઇપણ પ્રકારના ઇજાફા ર્ળવાપાત્ર થર્ે
નહીં, કે અજર્ાયર્ી સર્ય દરમ્યાન કોઇપણ રજા કે તાલીર્ લીધેલ હર્ે કે કોઇ અન્ય સ્થળ કે
સાંસ્થા ખાતે પ્રવતવનયુવક્તથી ફરજો બજાવેલ હર્ે તેટલો સર્યનો અજર્ાયર્ી સર્યગાળો
લાંબાવવાનો રહે ર્ે અને ત્યારબાદ જ લાાંબાગાળાના ધોરણે િાલુ રાખતા હુકર્ો કરવાર્ાાં આવર્ે.
આ ઉર્ેદવારોએ વનર્ણૂકવાળી જગ્યાએ હાજર થતાાં અગાઉ જો તેઓ સરકારી/અધમસરકારી
નોકરીર્ાાં હોય તો તેવી નોકરીર્ાાંથી ફરજર્ુક્ત (Relieve)/રાજીનાર્ુાં ર્ાંજૂર કરવાર્ાાં આવ્યુાં છે ,
તે ર્તલબનો હુકર્ (Order)રજુ કરવાનો રહે ર્ે.
તેઓની વનર્ણૂક આવશ્યક તબીબી તપાસ, િારરત્ર્ય અને પૂવમવૃતાાંત િકાસણી અાંગેની પોલીસ
તપાસ તથા ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગને રજુ કરાયેલા જાવત, ર્ૈક્ષવણક લાયકાત, જન્ર્ તારીખ,
ગુજરાત બોડમ ઓફ આયુવેદ એન્ડ યુનાની વસસ્ટર્ ઓફ ર્ેડીસીન, ગુજરાત રાજ્ય ખાતે
રજીસ્ટરે ર્ન વગેરે અાંગેના પ્રર્ાણપત્રોની ખરાઇને આવધન છે . આ ર્તલબની બાહેં ધરી તેઓએ
હાજર થતા પહે લા આપવાની રહે ર્ે. હાજર કરનાર સક્ષર્ અવધકારીને આથી સ્પષ્ટ સૂિના
આપવાર્ાાં આવે છે કે , ઉર્ેદવાર પાસેથી સ્પષ્ટ બાહેં ધરી પત્રક ર્ેળવી વનયાર્કશ્રી,
આયુર્(આયુવદે , યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવર્યોપેથી)ની કિેરી, ગુજરાત
રાજ્ય, ગાાંધીનગરને ર્ોકલી આપવાનુાં રહે ર્ે.
આ ઉર્ેદવારો પૈકી જે ઉર્ેદવારોના કે સર્ાાં સરકારની સેવાર્ાાં િાલુ હોય અને તેર્ની સાર્ે
ખાતાકીય તપાસ તથા એ.સી.બી કે સ સરહતની ખાતાકીય તપાસ હાલ િાલુ, સૂવિત કે પડતર
હોય તો તેર્ની વનર્ણૂક બાદ તેર્ની સાર્ેની ખાતાકીય તપાસ તથા એ.સી.બી. કે સના અાંતે જે
વર્ક્ષા થાય તે વર્ક્ષા તેઓને બાંધનકતામ રહે ર્ે તે ર્રતે અજર્ાયર્ી વનર્ણૂાંક આપવાર્ાાં આવે છે .
ગુજરાત ર્ુલ્કી સેવા (વગીકરણ અને ભરતી)(સાર્ાન્ય) વનયર્ો, ૧૯૬૭ ના વનયર્ો ૮(૧-ક)
અન્વયે સાર્ાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૩૦/૦૯/૦૬ ના ઠરાવ ક્રર્ાાંક: પરિ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક
થી વગમ-૧ અને વગમ-૨ ના અવધકારીઓ ર્ાટે દાખલ કરવાર્ાાં આવેલ જોગવાઇ તથા સા.વ.વવ.ના
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૩૦.

વખતોવખતના ઠરાવોની જોગવાઇ ર્ૂજબ DOECCઅને CCC+ સર્કક્ષ કોમ્પ્યુટર પરીક્ષાનો
કોર્મ ફરવજયાત બનાવેલ હોઇ ઉક્ત કોમ્પ્યુટર પરીક્ષા સાંબવધત ઉર્ેદવારે અજર્ાયર્ી સર્ય
દરમ્યાન અથવા સાર્ાન્ય વહીવટ વવભાગ તરફથી વખતો વખત બહાર પાડવાર્ાાં આવતી
સૂિનાઓને ધ્યાને લઇ અજર્ાયર્ી સર્ય દરમ્યાન વનયત થયેલ તારીખ સુધીર્ાાં ફરવજયાત
પાસ કરવાની રહે ર્ેઅને પાસ કયામના પુરાવા રૂપે ખાતાના વડાને તેની ફરવજયાત લેવખત જાણ
કરવાની રહે ર્ે. જો આ પરીક્ષા વનયત સર્ય ર્યામદાર્ાાં પાસ કરવાર્ાાં નરહ આવે તો સાંબાંવધત
ઉર્ેદવારની સેવા આપોઆપ સર્ાપ્ત થવાને પાત્ર રહે ર્ે.
ઉપરોક્ત વનર્ણૂક ર્ેળવતા ઉર્ેદવારોને વનયવર્ત વનર્ણૂક ર્ળ્યા બાદ નાણાાં વવભાગના
તા.૧૮/૦૩/૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રર્ાાંક-નયન-૨૦૦૩-જીઓઆઇ-૧૦-પી તથા તા.૨૭/૦૯/૨૦૦૬
ના પરરપત્ર ક્રર્ાાંક-નયન-૨૦૦૬-જીઓઆઇ-૧૦-(પા.ફા)-પી ની જોગવાઇ પ્રર્ાણે
તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ થી દાખલ કરવાર્ાાં આવેલ નવી વવધમત પેન્ર્ન યોજના અને તે અાંગેના વખતો
વખત બહાર પાડે લ અને ભવવષ્યર્ાાં લાગુ પડનાર હુકર્ો લાગુ પડર્ે.

૩૧.

ઉપરોક્ત તર્ાર્ ઉર્ેદવારો તેર્ના વનર્ણૂકના સ્થળે વનયત સર્ય ર્યામદાર્ાાં અિુક હાજર થાય,
તેની િકાસણી જે-તે સાંબાંવધત કોલેજના આિાયમશ્રીએ કરવાની રહે ર્ે, અને જો કોઇ ઉર્ેદવાર
વનર્ણૂકના સ્થળે હાજર થયેલ ન હોય તો તેની લેવખતર્ાાં સત્વરે જાણ વનયાર્કશ્રી,
આયુર્(આયુવદે , યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવર્યોપેથી)ની કિેરી ર્ારફત
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગની છ-ર્ાખાને કરવાની રહે ર્ે. આ અાંગે થયેલ િૂકને
ગાંભીરતાથી લેવાર્ાાં આવર્ે.

૩૨.

આકવસ્ર્ક સાંજોગોર્ાાં કોઈ ઉર્ેદવારને આ અવધસૂિના ન ર્ળે તો પણ જે-તે ઉર્ેદવારે આ
વવભાગની વેબસાઈટ પરથી પ્રસ્તુત અવધસૂિના ડાઉનલોડ કરી વનયત સર્યર્યમદાર્ાાં ફરજ પર
હાજર થવાનુાં રહે ર્ે અને સાંબાંવધત કોલેજના આિાયમશ્રીએ હાજર કરવાના રહે ર્ે.
ગુજરાતના નાર્. રાજ્યપાલશ્રીના હુકર્થી અને તેર્ના નાર્ે,

(આઈ. ડી. િૌધરી)
ઉપ સધચવ
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ ધવભાગ
પ્રધત,







ર્ાન.ર્ુખ્યર્ાંત્રીશ્રીના અગ્ર સવિવશ્રી, સ્વવણમર્ સાંકુલ-૧, સવિવાલય, ગાાંધીનગર.
ર્ાન.નાયબ ર્ુખ્યર્ાંત્રીશ્રીના અાંગત સવિવશ્રી, સ્વવણમર્ સાંકુલ-૧ , સવિવાલય, ગાાંધીનગર.
ર્ાન.રા.ક.ર્ાંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) ના અાંગત સવિવશ્રી, સ્વવણમર્ સાંકુલ-૨, સવિવાલય,ગાાંધીનગર.
અવધક ર્ુખ્ય સવિવશ્રી (આરોગ્ય) ના રહસ્ય સવિવશ્રી, સવિવાલય, ગાાંધીનગર.
અગ્ર સવિવશ્રી, સાર્ાન્ય વહીવટ વવભાગ, સવિવાલય, ગાાંધીનગર.
સવિવશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ, સેકટર-૧૦-એ, ગાાંધીનગર(પત્ર દ્વારા)
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 એ.જી કિેરી, અર્દાવાદ, રાજકોટ.
 વનયાર્કશ્રી, આયુર્(આયુવદે , યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવર્યોપેથી)ની
કિેરી,બ્લોક નાં.૧/૨, ડો.જીવરાજ ર્હે તા ભવન, ગાાંધીનગર.
 આિાયમશ્રી, સ.આ.કો., વડોદરા, અર્દાવાદ, જુ નાગઢ, ભાવનગર.(By Speed Post)
 વજલ્લા વતજોરી અવધકારીશ્રી વડોદરા, અર્દાવાદ, જુ નાગઢ, ભાવનગર.
 સાંબાંવધત ઉર્ેદવાર:(By RPAD)
 ના.સે.અ.શ્રીની ધસલેક્ટ ફાઈલ-૨૦૧૯
 શાખા ધસલેક્ટ ફાઇલ-૨૦૧૯

Page 7 of 7

