ગુજરાત સરકાર
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગ
સવિવાલય, ગાાંધીનગર
તારીખ:-૦૯/૦૫/૨૦૧૯
અધિસુચના:ક્રમાાંક: મકમ-૧૦૨૦૧૮-૩૭૬૬(પા.ફા.-૧૧)-છ
ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ તરફથી જા.ક્ર.૨૭/૨૦૧૭-૧૮ અન્વયે લેક્િરર વસવનયર
સ્કે લ(રીડર), શાલાક્યતાંત્ર, વગગ-૧ની જગ્યા ઉપર સીધી ભરતીથી વનમણૂક માટે પસાંદગી પામેલ કુ લ-૩
ઉમેદવારોને વનમણૂક આપવા માટે ભલામણ કરવામાાં આવેલ છે . જે અન્વયે નીિેના પત્રકના કોલમ નાં-૩ માાં
દશાગવેલ ઉમેદવારને લેક્િરર વસવનયર સ્કે લ(રીડર), શાલાક્યતાંત્ર, વગગ-૧ સાંવગગમાાં તેઓના નામની
સામેના કોલમ-૫ માાં દશાગવેલ જગ્યા પર તેઓ હાજર થાય તે તારીખથી બે વર્ગના સમયગાળા માટે
અજમાયશી ધોરણે ROP-૨૦૧૬ મુજબ રૂ।.૬૭,૭૦૦/- થી રૂ. ૨,૦૮,૭૦૦/- (પે મેટરીક્ષમાાં ગ્રેડ પે આધારરત
લેવલ-૧૧)[(રૂ।.૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦, ગ્રેડ પે-૬૬૦૦, ROP-૨૦૦૯ મુજબ)] મુજબના મૂળ પગાર ધોરણમાાં નાણા
વવભાગ, ગુજરાત રાજ્યના પ્રવતગમાન ઠરાવો, પરરપત્રો, નીવત-વનયમો અને તેમાાં વખતો-વખત થતા સુધારા
મુજબના મળવાપાત્ર ભથ્થાઓ સાથે નીિેની શરતોને આવધન સીધી ભરતીથી વનમણૂક આપવામાાં આવે છે .
પત્રક-અ
ક્રમ
(૧)
1

મેરીટ નાં.
(૨)
1

ઉમેદવારનુાં નામ અને સરનામુાં
(૩)
Dr.Varshaben Mavjibhai Chaudhari
23, Golden Villa, Opp Parshvanath
Metro City, Area No-TP 44,
Chandkheda, Ahmedabad-382424

કે ટેગરી
(૪)
SEBC

ધનમણૂકનુાં સ્થળ
(૫)
સરકારી આયુવેદ કોલેજ,
વડોદરા.

2

2

Dr.Bhakti Muljibhai Chhaya
Plot No 64 Meghdoot Devu Baug Near
Pattani Plaza Bhavnagar-364001

SEBC

અખાંડાનાંદ સરકારી આયુવેદ
કોલેજ, અમદાવાદ.

3

3

Dr.Krishna Jayantilal Makadia
B 502 Devyana Residency Nr Bsnl
Office Gala Gymkhana Road South
Bopal Ahmedabad-380058

General

સરકારી આયુવેદ કોલેજ,
જુ નાગઢ.

શરતો:૦૧.

આ વનમણૂક ઉમેદવારનો પોલીસ વેરીફીકે શનનો રીપોટગ વાાંધાજનક ન આવવાની શરતે
આપવામાાં આવે છે . આ રીપોટગ યોગ્ય ન આવવાના સાંજોગોમાાં આ વનમણૂક રદ થઇ શકશે.
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૦૨.

ઉક્ત ઉમેદવારોને તેમના અનુભવના પ્રમાણપત્રો ભવવષ્યમાાં ખોટા જણાઈ આવે તો તેમની વનમણૂક
તાત્કાવલક અસરથી રદ કરવાની અને સરકારશ્રીના વનધાગરરત નીવત વનયમો, જોગવાઇઓને
આધીન વશક્ષાત્મક પગલા લેવામાાં આવશે.

૦૩.

ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ દ્વારા વવભાગને મોકલી આપેલ ભલામણ પત્રમાાં પ્રસ્તુત ભરતીમાાં
નામ. ગુજરાત હાઈકોટગ માાં દાખલ SCA No.13618-13624/2017, SCA NO.16942/2017,
પીટીશનોના આખરી િૂકાદાને આવધન વવભાગને ભલામણ કરે લ છે . તદનુસાર ઉમેદવારોના
સદરહુ કોટગ કે સો તેમજ પ્રસ્તુત ભરતી સાથે સાંલગ્ન અન્ય કે સોના આખરી િૂકાદાઓને આવધન
તદ્દન હાંગામી અને કામિલાઉ ધોરણે વનમણૂક આપવામાાં આવે છે .

૦૪.

સામાન્ય વહીવટ વવભાગની એડહોક અાંગેની નીવત અાંગેના તા.૨૭/૦૮/૧૯૯૭ના ઠરાવ
ક્રમાાંક.પીએસસી/૧૦૮૬/૧૩૪૨/ગ.૨ ના શરત નાં.૬ મુજબ “ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ દ્વારા
ભવવષ્યમાાં આ જગાની સીધી ભરતીથી વનમણૂક માટે જાહે રાત પ્રવસદ્ધ કરવામાાં આવે ત્યારે
ઉમેદવારે અવષ્ય અરજી કરવાની રહે શે. જો ઉમેદવાર અરજી નહીં કરે અથવા તો જે તે ભરતી
સાંસ્થા દ્વારા પસાંદગી નહીં પામે તો કોઈપણ પ્રકારની નોટીસ આપ્યા વસવાય તેમની એડહોક
વનમણૂકનો અાંત લાવવામાાં આવશે.” તેવી સ્વયાંસ્પષ્ટ જોગવાઈ છે .

૦૫.

જેથી ઉક્ત મુદ્દા નાં.૦૬ માાં જણાવ્યા અનુસાર હાલ જા.ક્ર.૨૭/૨૦૧૭-૧૮, લેક્િરર
વસવનયર સ્કે લ(રીડર), શાલાક્યતાંત્ર, વગગ-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
શાલાક્યતાંત્ર 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.

૦૬.

ઉમેદવારોએ સૌ પ્રથમ તેમની વનમણૂકની કોલેજને સાંબાંવધત આિાયગશ્રી સમક્ષ હાજર થવાનુાં
રહે શે.

૦૭.

સામાન્ય
વહીવટ
વવભાગના
તા.૨૩/૦૭/૧૯૯૦ના
પરરપત્ર
ક્રમાાંક:સીઆરઆર/૧૦૯૦/૧૫૧૫/ગ, ના ફકરા-૨ માાં સુિવ્યા મુજબ સાંબાંવધત ઉમેદવારોએ
આ જગ્યાના ભરતી વનયમો અનુસારની શૈક્ષવણક લાયકાત અને અનુભવ, ઉંમર, નાગરરકતા,
જ્ઞાવત(કે ટેગરી) વગેરે બાબતોની જોગવાઈ સાંતોર્ે છે કે કે મ? તે અાંગેના અસલ પ્રમાણ પત્રોની
િકાસણી આ વવભાગ કક્ષાએથી કરવામાાં આવેલ છે . આમ છતાાં, ઉમેદવારે લાગુ પડતી જગ્યાએ
જેમની સમક્ષ હાજર થવાનુાં છે તેમની સમક્ષ, એટલે કે સાંબવધત કોલેજના આિાયગશ્રીની કક્ષાએ
પણ આવી િકાસણી કરવાની રહે શે.
સાંબાંવધત આ હુકમની તારીખથી એક માસની અાંદર પત્રક-અ માાં દશાગવ્યા મુજબના વનમણૂકના
સ્થળે હાજર થવાનુાં રહે શે. હાજર થવા માટે ની સમય મયાગદા લાંબાવવામાાં આવશે નહીં. જો વનયત
સમય મયાગદામાાં હાજર થવામાાં તેઓ વનષ્ફળ જશે તો, તેઓ તેમના મેરીટ ક્રમ મુજબની તેમની

૦૮.
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પ્રવરતા ગુમાવશે. કાબુ બહારના સાંજોગોમાાં આ સમય-મયાગદા આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ
વવભાગ દ્વારા લાંબાવવામાાં આવી હોય તે વસવાય વનયત સમય-મયાગદામાાં હાજર થવામાાં નહીં
આવે તો આ હુકમ આપો આપ રદ થયેલ ગણાશે.
૦૯.

આ ઉમેદવારોએ પૂણગ સમયની લેક્િરર વસવનયર સ્કે લ(રીડર), શાલાક્યતાંત્ર, વગગ-૧ તરીકે ની
ફરજો બજાવવાની રહે શે. ઉપરાાંત તેઓને આ વવભાગ અને વનયામકશ્રી, આયુર્(આયુવેદ, યોગા
અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવમયોપેથી)ની કિેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા સોંપવામાાં
આવતી તેમજ સમયાાંતરે તેમના જોબ િાટગ માાં કરવામાાં આવતા ફે રફારો મુજબની કામગીરી અને
ફરજો બજાવવાની રહે શે.

૧૦.

તેઓની નોકરીની અન્ય શરતો દા.ત. વશસ્ત વતગણૂાંક, પગાર, ભથ્થાઓ, પેશગીઓ,
એન.પી.એ.(નોન પ્રેક્ટીસીંગ એલાઉન્સ) વગેરે બાબતોમાાં સરકારે વખતો વખત નક્કી કરે તે
મુજબના હુકમો, ઠરાવો, પરરપત્રો અને નીવત-વનયમોને આવધન રહે શ.ે
જે ઉમેદવારો હાલ રાજ્ય સરકારની સેવામાાં ફરજો બજાવતા હોય કે ફ્રેશ ઉમેદવાર તરીકે નવી
વનમણૂાંક મેળવતા હોય તેમણે પણ આ હુકમો અન્વયે હાજર થવાની તારીખે સી.ટી.સી. ફરજીયાત
પણે ભરવાનુાં રહે શે અને જો તેમ કરવામાાં કસુર કરવામાાં આવશે તો ભવવષ્યમાાં ઉભા થતા
વહીવટી પ્રશ્નો અાંગે જે તે ઉમેદવારની અાંગત જવાબદારી રહે શે અને આ અાંગેની તેમની કોઈ
રજુ આત ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં. આથી હાજર કરનાર સક્ષમ સત્તાવધકારીએ પણ સાંબવધત
ઉમેદવારોના હાજર થયાના સી.ટી.સી. ફરજીયાત પણે ભરવાના રહે શે અને તેની નોંધ તેમની
સેવાપોથીમાાં પણ કરવાની રહે શે.
સાંબાંવધત ઉમેદવારોએ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના વખતોવખતના ઠરાવો/હુકમોની જોગવાઇઓ
અનુસાર સાંબાંવધત સત્તાવધકારીઓ તરફથી મેળવવાના રહે તા સ્ટે ન્ડીંગ મેડીકલ એક્ઝામીનેશન
બોડગ ના શારીરરક યોગ્યતાના પ્રમાણપત્ર અાંગેના અહે વાલ/પ્રમાણપત્ર, િારરત્ર્ય અને પૂવગવૃતાાંત
અાંગેના પોલીસ તપાસ અહે વાલમાાં કોઇ વાાંધાજનક બાબત નહીં હોવાની શરતને આધીન રહે શે
અને જો તેમના તબીબી પ્રમાણપત્રમાાં કે તેમના િારરત્ર્ય અને પૂવગવૃતાાંત અાંગેના અહે વાલમાાં કોઈ
વવરુધ્ધ કે વાાંધાજનક બાબત જણાશે તો તેમની સેવાનો તાત્કાલીક અસરથી કોઈ પણ પ્રકારની
નોટીસ આપ્યા વગર અાંત લાવવામાાં આવશે.
ઉમેદવારને તેમને સાંબાંવધત મેડીકલ બોડગ સમક્ષ ઉપવસ્થત કરાવવાની જવાબદારી સાંબાંવધત
કોલેજના આિાયગશ્રીની રહે શે. જે ઉમેદવાર હાલ ગુજરાત સરકારની નોકરીમાાં હોય અને મૂળ
વનમણૂક મેળવતી વખતે સ્ટે ન્ડીંગ મેડીકલ એક્ઝામીનેશન બોડગ સમક્ષ ઉપવસ્થત થઈને તબીબી
અને શારીરરક યોગ્યતા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવીને સરકારમાાં રજૂ કરે લ હોય તો તેમણે ફરીવાર
તપાસ કરાવવાની રહે શે અને આ તપાસ માટે સ્ટે ન્ડીંગ મેડીકલ એક્ઝામીનેશન બોડગ સમક્ષ
ઉપવસ્થત થવાનુાં રહે શે અને મેળવેલ પ્રમાણપત્રની સુવાચ્ય પ્રમાવણત કરે લી ઝેરોક્ષ નકલ આ
વવભાગને વનયામકશ્રી, આયુર્(આયુવદે , યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને
હોવમયોપેથી)ની કિેરી મારફતે સાંબવધત કોલેજના આિાયગશ્રીએ વવના વવલાંબે મોકલી આપવાની
રહે શે. આ ઉપરાાંત સાંબવધત કિેરીએ ઉમેદવારની સેવાપોથીમાાં પણ તેની એક નકલ રાખી જરૂરી
નોંધ કરવાની રહે શે.

૧૧.

૧૨.

૧૩.
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૧૪.
૧૫.

૧૬.

૧૭.

૧૮.

૧૯.

૨૦.

૨૧.

આ ઉમેદવારોએ ગુજરાત બોડગ ઓફ આયુવેદ એન્ડ યુનાની વસસ્ટમ ઓફ મેડીસીન, ગુજરાત
રાજ્ય ખાતે રજીસ્ટરે શન કરાવવુાં જોઈશે અને સમયાાંતરે રજીસ્ટરે શન રીન્યુ પણ કરાવવુાં જોઈશે.
આ ઉમેદવારોએ હાજર થતાાં પહે લાાં સાંબવધત કોલેજના આિાયગશ્રી સમક્ષ સામાન્ય વહીવટ
વવભાગના તા.૦૩-૧૨-૧૯૮૬ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક:-સીડીઆર-૧૧૮૬-યુ.ઓ.-૨૨૪૪-ગ.૨ મુજબ
સોગાંદ લેવાના રહે શે. ઉમેદવારોએ આ અાંગેના સોગાંદ લીધેલ છે કે કે મ? તેની િકાસણી સાંબવધત
કોલેજના આિાયગશ્રીએ કરવાની રહે શે.
આ ઉમેદવારોએ જે તે સમયે અમલમાાં હોય તેવા સરકારી વનયમાનુસારની વનયત કરે લ પૂવગ
સેવા તાલીમ મેળવીને તેની તાલીમાાંત પરીક્ષા તેમજ ખાતાકીય પરીક્ષા, જો કોઇ હોય તો તે તેમજ
ગુજરાતી અને/અથવા રહાંદી ભાર્ાની પરીક્ષા અજમાયશી સમય દરમ્યાન પાસ કરવાની રહે શે.
જો તેમ કરવામાાં તેઓ વનષ્ફળ જશે તો તેઓની સેવાઓ પર તેની વનયમાનુસાર અસર પડશે.
આ ઉમેદવારોએ ભરતી વનયમોની જોગવાઇ અનુસાર ઓછામાાં ઓછી પાાંિ વર્ગની સેવા
બજાવવાની રહે શે અને તે મતલબનુાં વનયત નમૂનામાાં વસક્યુરીટી અને સ્યોરરટી બોન્ડ ઉમેદવારે
હાજર થતાાં પહે લા સાંબાંવધત કોલેજના આિાયગશ્રી સમક્ષ રજૂ કરવાનુાં રહે શે.
આ ઉમેદવારોએ લેક્િરર વસવનયર સ્કે લ(રીડર), શાલાક્યતાંત્ર, વગગ-૧ તરીકે હવાલો સાંભાળે તે
તારીખથી માાંડીને બે વર્ગ સુધીના અજમાયશી ગાળાના દરે ક વર્ગ માટે તેમની કામગીરીનો ખ્યાલ
આપતો વાવર્ગક મુલ્યાાંકન અહે વાલ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૦૯/૦૬/૧૯૮૯ ના પરરપત્ર
ક્રમાાંક:પીઆરઓ/૧૦૮૬/૫૦૬૮/ગ.૨ માાં વનયત કરાયેલ નમૂનામાાં બે નકલમાાં સાંબાંવધત
અવધકારીએ લખીને વનયામકશ્રી, આયુર્(આયુવેદ, યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને
હોવમયોપેથી)ની કિેરીને અિૂક મોકલવાના રહે શે અને વનયામકશ્રી, આયુર્(આયુવેદ, યોગા
અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવમયોપેથી)ની કિેરી દ્વારા મૂલ્યાાંકન અહે વાલની સક્ષમ
કક્ષાએથી જરૂરી િકાસણી કરવાની રહે શે. તે ઉપરાાંત સાંબાંવધત અવધકારીએ સામાન્ય વહીવટ
વવભાગના તા.૩૦/૦૩/૧૯૮૯ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક: પીઆરઓ-૧૦૮૮-૧૭૦૯-ગ.૨ અન્વયે
આપેલ માગગદશગક સૂિનાઓનો અમલ કરવાનો રહે શે.
અજમાયશી સમય દરમ્યાન કામગીરી અાંગે ઉપરી અવધકારીઓએ મોકલેલ મુલ્યાાંકન અહે વાલના
આધારે જો તેમની કામગીરી સાંતોર્કારક નહીં જણાય તો કોઇ પણ જાતની નોટીસ આપ્યા વગર
તાત્કાવલક અસરથી ઉમેદવારની સેવાનો અાંત લાવવામાાં આવશે, જે અાંગે અલગ હુકમો કરવામાાં
આવશે. અજમાયશી સમય દરમ્યાનની સેવા તદ્દન હાંગામી ધોરણની ગણાશે.
આ ઉમેદવારો દ્વારા બે વર્ગનો અજમાયશી સમયગાળો સાંતોર્કારક રીતે પૂણગ કયાગ બાદ લેક્િરર
વસવનયર સ્કે લ(રીડર), શાલાક્યતાંત્ર, વગગ-૧ ની જગ્યા પર લાાંબાગાળાના ધોરણે તેઓને વનયુવક્ત
આપવા વવિારણા કરવામાાં આવશે.
આ ઉમેદવારોએ જો એક વર્ગની સરકારી સેવા દરમ્યાન રાજીનામુાં આપવા માાંગતા હશે તો, તેવા
રકસ્સામાાં સાત રદવસની નોરટસ અને એક વર્ગથી વધુ સરકારી સેવા કરી હોય તેમના
રકસ્સામાાં એક માસની નોરટસ આપીને અથવા નોરટસ પગાર સરકારમાાં જમા કરાવીને
સરકારી સેવામાાંથી રાજીનામુાં આપી શકશે. આ રાજીનામુાં વનયામકશ્રીની કિેરી મારફત આ
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૨૨.
૨૩.

૨૪.
૨૫.

૨૬.

૨૭.

૨૮.

૨૯.

વવભાગને રજી.પોસ્ટ એ.ડી.થી મોકલવાનુાં રહે શે ફરજના સ્થળના ઉપરી અવધકારીને પણ
આપવાની રહે શે.
આ ઉમેદવારોની વનમણૂક બદલીને પાત્ર છે અને સરકારને જરૂર જણાયે ગુજરાત રાજ્યમાાં આવેલ
કોઇ પણ સ્થળે તેમની બદલી કરવામાાં આવશે.
વનમણૂક મેળવેલ ઉમેદવાર દ્વારા તેમની સેવા વવર્યક બાબતો ખાસ કરીને બદલી અને
વનમણૂકને લગતી બાબતમાાં રાજકીય અથવા અન્ય વગ/દબાણ લાવવાની પ્રવૃવત્ત કરવામાાં
આવશે તો આ બાબતની ગાંભીરતા પૂવગકની નોંધ લઈ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના
તા.૧૪/૦૭/૧૯૯૭ના ઠરાવ ક્રમાાંક.ખહલ/૧૦૯૭/૬૧૩/ક મુજબ વનયમાનુસારની કાયગવાહી હાથ
ધરવામાાં આવશે.
સાંબવધત ઉમેદવારોના કે સમાાં અજમાયશી સમય બાબતે સામાન્ય વહીવટ વવભાગ દ્વારા
વખતોવખત વનયત થયેલ માગગદશગક વસદ્ધાાંતો લાગુ પડશે.
સાંબવધત ઉમેદવારોને અજમાયશી સમય દરમ્યાન કોઇપણ પ્રકારના ઇજાફા મળવાપાત્ર થશે
નહીં, કે અજમાયશી સમય દરમ્યાન કોઇપણ રજા કે તાલીમ લીધેલ હશે કે કોઇ અન્ય સ્થળ કે
સાંસ્થા ખાતે પ્રવતવનયુવક્તથી ફરજો બજાવેલ હશે તેટલો સમયનો અજમાયશી સમયગાળો
લાંબાવવાનો રહે શે અને ત્યારબાદ જ લાાંબાગાળાના ધોરણે િાલુ રાખતા હુકમો કરવામાાં આવશે.
આ ઉમેદવારોએ વનમણૂકવાળી જગ્યાએ હાજર થતાાં અગાઉ જો તેઓ સરકારી/અધગસરકારી
નોકરીમાાં હોય તો તેવી નોકરીમાાંથી ફરજમુક્ત (Relieve)/રાજીનામુાં માંજૂર કરવામાાં આવ્યુાં છે ,
તે મતલબનો હુકમ (Order)રજુ કરવાનો રહે શે.
તેઓની વનમણૂક આવશ્યક તબીબી તપાસ, િારરત્ર્ય અને પૂવગવૃતાાંત િકાસણી અાંગેની પોલીસ
તપાસ તથા ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગને રજુ કરાયેલા જાવત, શૈક્ષવણક લાયકાત, જન્મ તારીખ,
ગુજરાત બોડગ ઓફ આયુવેદ એન્ડ યુનાની વસસ્ટમ ઓફ મેડીસીન, ગુજરાત રાજ્ય ખાતે
રજીસ્ટરે શન વગેરે અાંગેના પ્રમાણપત્રોની ખરાઇને આવધન છે . આ મતલબની બાહેં ધરી તેઓએ
હાજર થતા પહે લા આપવાની રહે શે. હાજર કરનાર સક્ષમ અવધકારીને આથી સ્પષ્ટ સૂિના
આપવામાાં આવે છે કે , ઉમેદવાર પાસેથી સ્પષ્ટ બાહેં ધરી પત્રક મેળવી વનયામકશ્રી,
આયુર્(આયુવદે , યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવમયોપેથી)ની કિેરી, ગુજરાત
રાજ્ય, ગાાંધીનગરને મોકલી આપવાનુાં રહે શે.
આ ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારોના કે સમાાં સરકારની સેવામાાં િાલુ હોય અને તેમની સામે
ખાતાકીય તપાસ તથા એ.સી.બી કે સ સરહતની ખાતાકીય તપાસ હાલ િાલુ, સૂવિત કે પડતર
હોય તો તેમની વનમણૂક બાદ તેમની સામેની ખાતાકીય તપાસ તથા એ.સી.બી. કે સના અાંતે જે
વશક્ષા થાય તે વશક્ષા તેઓને બાંધનકતાગ રહે શે તે શરતે અજમાયશી વનમણૂાંક આપવામાાં આવે છે .
ગુજરાત મુલ્કી સેવા (વગીકરણ અને ભરતી)(સામાન્ય) વનયમો, ૧૯૬૭ ના વનયમો ૮(૧-ક)
અન્વયે સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૩૦/૦૯/૦૬ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: પરિ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક
થી વગગ-૧ અને વગગ-૨ ના અવધકારીઓ માટે દાખલ કરવામાાં આવેલ જોગવાઇ તથા સા.વ.વવ.ના
વખતોવખતના ઠરાવોની જોગવાઇ મૂજબ DOECCઅને CCC+ સમકક્ષ કોમ્પ્યુટર પરીક્ષાનો
કોર્ગ ફરવજયાત બનાવેલ હોઇ ઉક્ત કોમ્પ્યુટર પરીક્ષા સાંબવધત ઉમેદવારે અજમાયશી સમય
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૩૦.

૩૧.

૩૨.

દરમ્યાન અથવા સામાન્ય વહીવટ વવભાગ તરફથી વખતો વખત બહાર પાડવામાાં આવતી
સૂિનાઓને ધ્યાને લઇ અજમાયશી સમય દરમ્યાન વનયત થયેલ તારીખ સુધીમાાં ફરવજયાત
પાસ કરવાની રહે શેઅને પાસ કયાગના પુરાવા રૂપે ખાતાના વડાને તેની ફરવજયાત લેવખત જાણ
કરવાની રહે શે. જો આ પરીક્ષા વનયત સમય મયાગદામાાં પાસ કરવામાાં નરહ આવે તો સાંબાંવધત
ઉમેદવારની સેવા આપોઆપ સમાપ્ત થવાને પાત્ર રહે શે.
ઉપરોક્ત વનમણૂક મેળવતા ઉમેદવારોને વનયવમત વનમણૂક મળ્યા બાદ નાણાાં વવભાગના
તા.૧૮/૦૩/૨૦૦૫ના ઠરાવ ક્રમાાંક-નયન-૨૦૦૩-જીઓઆઇ-૧૦-પી તથા તા.૨૭/૦૯/૨૦૦૬
ના પરરપત્ર ક્રમાાંક-નયન-૨૦૦૬-જીઓઆઇ-૧૦-(પા.ફા)-પી ની જોગવાઇ પ્રમાણે
તા.૦૧/૦૪/૨૦૦૫ થી દાખલ કરવામાાં આવેલ નવી વવધગત પેન્શન યોજના અને તે અાંગેના વખતો
વખત બહાર પાડે લ અને ભવવષ્યમાાં લાગુ પડનાર હુકમો લાગુ પડશે.
ઉપરોક્ત તમામ ઉમેદવારો તેમના વનમણૂકના સ્થળે વનયત સમય મયાગદામાાં અિુક હાજર થાય,
તેની િકાસણી જે-તે સાંબાંવધત કોલેજના આિાયગશ્રીએ કરવાની રહે શે, અને જો કોઇ ઉમેદવાર
વનમણૂકના સ્થળે હાજર થયેલ ન હોય તો તેની લેવખતમાાં સત્વરે જાણ વનયામકશ્રી,
આયુર્(આયુવદે , યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવમયોપેથી)ની કિેરી મારફત
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગની છ-શાખાને કરવાની રહે શે. આ અાંગે થયેલ િૂકને
ગાંભીરતાથી લેવામાાં આવશે.
આકવસ્મક સાંજોગોમાાં કોઈ ઉમેદવારને આ અવધસૂિના ન મળે તો પણ જે-તે ઉમેદવારે આ
વવભાગની વેબસાઈટ પરથી પ્રસ્તુત અવધસૂિના ડાઉનલોડ કરી વનયત સમયમયગદામાાં ફરજ પર
હાજર થવાનુાં રહે શે અને સાંબાંવધત કોલેજના આિાયગશ્રીએ હાજર કરવાના રહે શે.
ગુજરાતના નામ. રાજ્યપાલશ્રીના હુકમથી અને તેમના નામે,
(આઈ. ડી. િૌધરી)
ઉપ સધચવ
આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ ધવભાગ

પ્રધત,









માન.મુખ્યમાંત્રીશ્રીના અગ્ર સવિવશ્રી, સ્વવણગમ સાંકુલ-૧, સવિવાલય, ગાાંધીનગર.
માન.નાયબ મુખ્યમાંત્રીશ્રીના અાંગત સવિવશ્રી, સ્વવણગમ સાંકુલ-૧ , સવિવાલય, ગાાંધીનગર.
માન.રા.ક.માંત્રીશ્રી(આરોગ્ય) ના અાંગત સવિવશ્રી, સ્વવણગમ સાંકુલ-૨, સવિવાલય,ગાાંધીનગર.
અવધક મુખ્ય સવિવશ્રી (આરોગ્ય) ના રહસ્ય સવિવશ્રી, સવિવાલય, ગાાંધીનગર.
અગ્ર સવિવશ્રી, સામાન્ય વહીવટ વવભાગ, સવિવાલય, ગાાંધીનગર.
સવિવશ્રી, ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ, સેકટર-૧૦-એ, ગાાંધીનગર(પત્ર દ્વારા)
એ.જી કિેરી, અમદાવાદ, રાજકોટ.
વનયામકશ્રી, આયુર્(આયુવદે , યોગા અને નેિરોપેથી, યુનાની, વસદ્ધા અને હોવમયોપેથી)ની
કિેરી,બ્લોક નાં.૧/૨, ડો.જીવરાજ મહે તા ભવન, ગાાંધીનગર.
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આિાયગશ્રી, સ.આ.કો., વડોદરા, અમદાવાદ, જુ નાગઢ.(By Speed Post)
વજલ્લા વતજોરી અવધકારીશ્રી વડોદરા, અમદાવાદ, જુ નાગઢ.
સાંબાંવધત ઉમેદવાર:(By RPAD)
ના.સે.અ.શ્રીની ધસલેક્ટ ફાઈલ-૨૦૧૯
શાખા ધસલેક્ટ ફાઇલ-૨૦૧૯
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