
આય-૪ ળાખા  

જાશયેાત ક્રભાાંક: 23/૨૦૨૨-૨૩: આદળશ નનલાવી ળાાના આચામશ, લગશ-૨, અનુવૂનચત જનજાનત (કનભળનયશ્રી, આદદજાનત 

નલકાવ)ની કુર ૧૯ જગ્માઓ ભાટે તા:૧૫-૧૦-૨૦૨૨,૧૩.૦૦ કરાક થી તા:૦૧-૧૧-૨૦૨૨,૨૩.૫૯ કરાક વુધીભાાં 

ઓનરાઈન અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે.  

પ્રાથનભક કવોટીની વનૂચત તા: ૦૫-૦૨-૨૦૨૩ 

પ્રાથનભક કવોટીના દયણાભનો વનૂચત ભનશનો: ભાચશ-૨૦૨૩ 

રૂફરૂ ભરુાકાતનો વનૂચત ભનશનો: જૂન-૨૦૨૩ 

આખયી દયણાભ:- રૂફરૂ ભરુાકાત ણૂશ થમાના ૧૦ કાભકાજના દદલવો દયમ્માન પ્રનવધ્ધ કયલાભાાં આલળ.ે 

 1. જગ્માનુાં નાભ:- આદળશ નનલાવી ળાા (અ.જા.), આચામશ, લગશ-૨(કનભળનયશ્રી, આદદજાનત નલકાવ) 

ક્રભ વાંલગશનુાં નાભ 
કરુ 

જગ્માઓ 
કરુ જગ્માઓ કૈી ભનશરા ઉભદેલાય ભાટે 

અનાભત જગ્માઓ 

૧ નફન અનાભત ૧૨ ૦૪ 

૨ આર્થથક યીતે નફા લગો (EWS) ૦૧ ૦૦ 

૩ વા. અન ેળ.ૈ . લગશ ૦૫ ૦૨ 

૪ અનુ. જાનત ૦૦ ૦૦ 

૫ અનુ. જનજાનત ૦૧ ૦૦ 

 
કુર ૧૯ ૦૬ 

2. નોંધ:  
(૧) કુર જગ્માઓ ૈકી ભાજી વૈનનક (Ex-serviceman) ઉભેદલાયો ભાટે  જગ્મા અનાભત યાખલાભાાં આલેર નથી. 

(૨) કુર જગ્માઓ ૈકી દદવમાાંગ (Persons with Disabilities) ઉભેદલાયો ભાટે નીચે ભુજફ ૦૧ જગ્મા અનાભત યાખલાભાાં 

આલેર છે. 

ક્રભ દદવમાાંગતા દદવમાાંગતાનો પ્રકાય 

અનાભત યાખલાભાાં 

આલેર જગ્માની 

વાંખ્મા 

૦૧ અાંધત્લ અને ઓછી દ્રનિ B(Blind), LV(Low Vision)  ૦૧ 

 

(૩)  B, LV(૪૦-૭૦%), D, HH, OA, BA, OL, BL, LC, Dw, AAV, SLD, MI, MD(૪૦-૭૦%) વુધીની 

ળાયીદયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો અયજી કયલાને ાત્ર છે.   

 

ગુજયાત જાશેય વલેા આમોગ 
વકે્ટય – ૧૦-એ, છ-૩ વકશર ાવ,ે છ યોડ, 

ગાાંધીનગય – ૩૮૨૦૧૦ 



(૪) ઉભેદલાયોએ  જાશેયાત  ક્રભાાંક  અને  જગ્માનુાં નાભ  સ્િ યીતે  લાાંચીને ઓનરાઇન  અયજી કયલી, ઓનરાઇન અયજી 

કયતી લખતે તભાભ  નલગતો અયજીત્રકભાાં  બમાશ  ફાદ, તે નલગતોની  ખાતયી કયીન ેત્માય છી જ અયજી કન્પભશ કયલાની યશેળ.ે 

(૫) કન્પભશ થમેર અયજીત્રકની નલગતો કે તેભાાં ઉભેદલાયે  આેર ભાનશતીભાાં ક્ષનત કે ચૂક  ફાફત ેવુધાયો  કયલાની  યજુઆત  

/નલનાંતી ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં  આલળ ે નશીં. 

(૬) એક  કયતા  લધાયે  વાંખ્માભાાં અયજી કમાશના દકસ્વાભાાં છેલ્રે કન્પભશ થમેર અયજીત્રક જ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળ.ે નફન 

અનાભત લગશના ઉભેદલાયો ભાટ ેછેલ્રે કન્પભશ થમેર પી  વાથનેુાં અયજીત્રક ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે.  

(૭)  ઉભેદલાયોએ રૂફરૂ ભુરાકાતન ેાત્ર થમાના દકસ્વાભાાં યજુ કયલાના થતાાં પ્રભાણત્રો (વાભાન્મ વૂચનાઓભાાં આેર ક્રભભાાં) 

તૈમાય યાખલાના યશેળે.   

(૮) ઓનરાઈન જાશેયાત ભાટનેા બયરેા અયજીત્રક નફડાણ  વનશત  આમોગની  કચેયીભાાં શાર  ૂયતા  ભોકરલા નશીં, 

આમોગ દ્લાયા જ્માયે  ભાંગાલલાભાાં આલ ે ત્માયે જ ભોકરી આલા. 

3. જરૂયી ળકૈ્ષનણક રામકાત અન ેઅનબુલ: 
Possess  

(i) A Post graduate degree in any discipline with atleast 55 percent marks or its equivalent grade 

B in the seven point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F at the master degree level 

from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in 

India; or any other educational institution recognized by the Government as such or declared to 

be a deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; 

and 

(ii) A Bachelor degree in education with atleast 60 percent marks or its equivalent grade B in the 

seven point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F obtain from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other 

educational institution recognized by the Government as such or declared to be a deemed as a 

University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956;   

Explanation: Where the University or College or Institution declares results in grade 

point, which is on a scale of seven point, the following mechanism shall be referred to 

ascertain equivalent marks in percentage.: - 

Grade Grade point Percentage equivalent 

‘O’- Outstanding 5.50-6.00 75-100 

‘A’- Very good 4.50-5.49 65-74 

‘B’- Good 3.50-4.49 55-64 

‘C’- Average 2.50-3.49 45-54 

‘D’- Below Average 1.50-2.49 35-44 

‘E’- poor 0.50-1.49 25-34 

‘F’- Fail 0-0.49 0-24 



 

(iii) Have about 05 years combined or separate experience of teaching or inspecting educational 

institutions or administration in educational institutions recognised by the Government after 

obtaining Bachelor degree in Education. 

4. ગુજયાત ભુલ્કી વલેા લગર્ધકયણ અન ેબયતી (વાભાન્મ) નનમભો ૧૯૬૭ભાાં ઠયાવમા પ્રભાણ ેકોમ્મટુયના   

   ઉમોગ અાંગનેી ામાની જાણકાયી ધયાલતા શોલા જોઇએ. 
5.  ગજુયાતી અથલા નશન્દી અથલા ફાંન્નનેુાં ુયતુાં જ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઇએ. 

6. ગાય ધોયણ:- રૂ. ૪૪૯૦૦-૧૪૨૪૦૦ (રેલર-૮)  

7. ઉંભય: ૪૫ લશથી લધ ુઉંભય શોલી જોઈળે નશીં.(બયતી નનમભો ભુજફ ૪૪ લશ + વા.લ.નલ.ના તા. ૨૯/૦૯/૨૦૨૨ના ઠયાલ 

ક્ર: વીઆયઆય/૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ.. ભજુફ ૦૧ લશ તથા ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભાાં 

આલળ.ે)  

8. વયકાયના પ્રલતશભાન નનમભો અનુવાય ઉરી લમ ભમાશદાભાાં નીચે ભુજફ છુટછટ ભલાાત્ર થળે. 
૧ ભૂ ગુજયાતના આર્થથક યીતે નફા લગો, 

વા.ળ.ૈ. લગશ અને અનુ.જન જાનત લગશના 

ઉભેદલાયો 

ાાંચ લશ (લધુભાાં લધુ ૪૫ લશની ભમાશદાભાાં) 

૨ નફનઅનાભત લગશના ભનશરા ઉભદેલાયો  ાાંચ લશ (લધુભાાં લધુ ૪૫ લશની ભમાશદાભાાં) 

૩ ભૂ ગુજયાતના આર્થથક યીતે નફા લગો, 

વા.ળ.ૈ. લગશ અને અનુ.જન જાનત લગશના ભનશરા 

ઉભેદલાયો 

દવ લશ (લધુભાાં લધુ ૪૫ લશની ભમાશદાભાાં) 

૪ ળાયીદયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભદેલાયો દવ લશ (લધુભાાં લધુ ૪૫ લશની ભમાશદાભાાં) 

૫  ગુજયાત વયકાયના કભશચાયીઓ: ગુજયાત ભુલ્કી 

વેલા અને લગર્ધકયણ અન ે બયતી (વાભાન્મ) 

નનમભો, ૧૯૬૭ ની જોગલાઇઓ ભુજફ ગુજયાત 

વયકાયની નોકયીભાાં કામભી ધોયણે અથલા શાંગાભી 

ધોયણે વાંગ છ ભાવ વુધી કાભગીયી ફજાલતા 

શોમ અને તેઓની પ્રથભ નનભણાંક જાશેયાતભાાંની 

જગ્માભાાં દળાશલરે લમભમાશદાની અાંદય થમેર શોમ 

તેલા કભશચાયીઓ  

(૧) જાશેયાતભાાં રામકાત તયીક ે અનુબલ ભાાંગેર શોમ તો 

ઉરી લમભમાશદા રાગ ુડળે નશીં  

(૨) જાશેયાતભાાં અનુબલને રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન શોમ 

યાંત ુઇજનેયી,તફીફી,ખેતી નલમક,ળુ નચદકત્વાની દલી 

કે દડપ્રોભાની જગ્મા ય નનભણાંક ાભેર કભશચાયીન ે

જાશેયાતભાાંની આલી રામકાતલાી જગ્મા (Any such 

post) ભાટે ઉરી લમભમાશદા રાગ ુડળે નશીં 

(૩) જાશેયાતભાાં દળાશલરે જગ્મા ભાટે અનુબલ એક રામકાત 

તયીકે ભાાંગેર ન શોમ ત્માયે જે વાંલગશભાાંથી ફઢતી ભલાાત્ર 

શોમ તેભાાં પયજ ફજાલતા કભશચાયીન,ે તેઓએ ફજાલરે 

વેલાના વભમ અથલા લધુભાાં લધ ુાાંચ લશની છૂટછાટ તે ફે 

ૈકી જે ઓછુાં શોમ તેટરી છૂટછાટ ભળે.     

 
9. નોંધ –  

(૧) રૂફરૂ ભુરાકાતભાાં આમોગની વુચનાઓ/ધોયણો નીચે ભુજફ જાશેયાતભાાં દળાશલેર કેટગેયીલાઇઝ જગ્માની વાંખ્માને ધ્માને રઇ 

નીચે ભુજફ અનુવયલાનુાં યશેળે.   



કુર જગ્માઓ કુર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટ ેફોરાલલાભાાં આલતા ઉભેદલાયોની વાંખ્મા 
૦૧ ૦૬ 
૦૨ ૦૮ 
૦૩ ૧૦ 

૦૪ ક ેતેથી લધ ુ કુર જગ્માઓથી ૦૩ ગણા 
(૨) જો મુનનલવર્ધટીએ ભાકશળીટભાાં ટકાલાયી દળાશલેર ન શોમ તો ઉભેદલાય ેટકાલાયી ગણલા ભાટેની પોમ્મુશરા/આધાય અયજી વાથ ે

યજૂ કયલાના યશેળે. 

(૩) જો ઉભેદલાય નલદેળની મુનનલવર્ધટીની દલી ભેલેર શળે તો તેલી દલીની બાયતભાાં ભાન્મતા/વભકક્ષતા ગણલા અાંગ ેજરૂયી 

આધાય/ુયાલા યજૂ કયલાના યશેળ.ે  

(૪) અયજી પી: વાભાન્મ કટેેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ોસ્ટર ચાજશ . ભૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના,ભાજી 

વૈનનકો તથા ળાયીદયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ પી બયાલાની નથી.  ગુજયાત યાજ્મના અનાભત ઉભેદલાયો નવલામના અન્મ 

ઉભેદલાયોએ નનમત પી બયલાની યશેળે. 

                                                                                                                                                              
(યાજેન્ દ્ર ભશરેલયી) 

                                                          વાંમુક્ત વનચલ    
                                                                         ગુજયાત જાશયે વેલા આમોગ 

                                                                                                                                     

                                                       

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



જાશયેાતની વાભાન્મ જોગલાઈઓ     

૧  નાગદયકત્લ:-  

ઉભેદલાય, 

(ક) બાયતનો નાગદયક અથલા 

(ખ) નેાનો પ્રજાજન અથલા 

(ગ) બૂતાનનો પ્રજાજન અથલા 

(ઘ) નતફેટનો નનલાશનવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્મુઆયી,૧૯૬૨ શેરાાં બાયતભાાં આલરેા 

શોલા જોઇએ,અથલા 

(ચ) ભૂ બાયતીમ વમનક્ત ક ેજે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાદકસ્તાન, ૂલશ ાદકસ્તાન (ફાાંગ્રાદળે), ફભાશ 

(મ્માનભાય), શ્રીરાંકા, કેન્મા, મુગાન્ડા જેલા ૂલશ આદિકાના દેળો, વાંમુક્ત પ્રજાવત્તાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, 

ઝૈય, ઇથોીમા, અથલા નલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીન ે આલેર શોલા જોઇએ યાંત ુ ેટાક્રભાાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અન ે

(ચ) ભાાં આલતા ઉભેદલાયોના દકસ્વાભાાં વયકાય ેાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શોલુાં જોઇએ. 

નોંધ:- જે ઉભદેલાયના દકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તલેા ઉભદેલાયનુાં અયજીત્રક આમોગ નલચાયણાભાાં રળે.ે 

અને જો નનભણક ભાટે તભેના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે તો યાજ્મ વયકાય તભેના દકસ્વાભાાં ાત્રતા 

પ્રભાણત્ર આલાની ળયત ેકાભચરાઉ નનભણક આળ.ે 

 ૨  અયજીત્રક:- 

(૧) જો એક કયતાાં લધુ જાશેયાત ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયેક જાશેયાત ભાટે અરગ અરગ અયજી કયલાની યશેળ ે અન ે

પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશેળ.ે 

(૨) નફન અનાભત લગશના ઉભેદલાયોએ , જો તેઓ ોસ્ટ ઑદપવભાાં પી બય ેતો રૂ. ૧૦૦ + ોસ્ટર ચાર્જીવ તથા ઓન 

રાઇન પી બય ેતો રૂ. ૧૦૦ + વર્થલવ ચાર્જીવ પી બયલાની યશેળે. અનાભત લગશના ઉભેદલાયો (આર્થથક યીતે નફા 

લગો, વાભાનજક અને ળૈક્ષનણક યીતે છાત લગશ, અનુવૂનચત જાનત અને અનવુૂનચત જનજાનત) તથા ળાયીદયક યીત ે

અળક્ત ઉભેદલાયો અને ભાજી વૈનનકોને પી બયલાભાાંથી ભુનક્ત આલાભા આલેર છે. જેથી તેભણે કોઇ પી બયલાની 

યશેતી નથી. 

(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો નફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશેળે નશી. 

(૪) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશેયાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળાશલેર ન શોમ ત્માાં આલા ઉભેદલાયો નફનઅનાભત 

જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અન ેતેભને વાંદગી ભાટે નફનઅનાભતના ધોયણો રાગ ુડળે. 

(૫) જાશેયાતભાાં ભનશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભાાં ભનશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી 

ળકે છે. 



(૬) જાશેયાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભનશરા ઉભેદલાયો ભાટે અભુક જગ્માઓ અનાભત  શોમ ત્માયે ભનશરા 

ઉભેદલાયોની અનાભત જગ્માઓ નવલામની ફાકી યશેતી જગ્માઓ પક્ત ુરુ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ 

ગણલાનુાં નથી, આ જગ્માઓ ય ુરુ તેભજ ભનશરા ઉભદેલાયોની વાંદગી ભાટે નલચાયણા થઇ ળકે છે, ુરુ 

તેભજ ભનશરા ઉભદેલાયો અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કરુ ૧૦ જગ્માઓ કૈી ૦૩ જગ્મા ભનશરા ઉભેદલાય ભાટે 

અનાભત છે યાંત ુફાકી યશેતી ૦૭ જગ્મા વાભ ેભનશરા ઉભદેલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે. 

(૭) જાશેયાતભાાં ભાત્ર ભનશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભાાં રુુ ઉભેદલાય અયજી કયી  

ળકે છે કેભ કે ભનશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ તો આ જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે ુરુ ઉભેદલાયોની નલચાયણા 

થઇ ળકે છે. યાંત ુજે જગ્માઓ ભનશરા ઉભેદલાયો ભાટે જ અનાભત શોમ અને તે જગ્મા ઉય ભનશરા ઉભેદલાયો 

ુયેુયા વાંદગી ાભે/જેટરી વાંખ્માભાાં વાંદગી ાભ ેતો તેભને જ પ્રથભ નલચાયણાભાાં રેલાના થળે અને કોઇ ભનશરા 

ઉભેદલાય વાંદ ન થામ ક ે ઓછા ભનશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ તો તેટરા પ્રભાણભાાં ુરુ ઉભદેલાયોને ધ્માનભાાં  

રેલાભાાં આલળે. (દા.ત.કુર ૧૦ જગ્મા ભનશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભનશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ છે 

તો  ૦૨ ુરુ ઉભેદલાયો વાંદગી ાભી  ળકે છે. 

(૮) પ્રાથનભક કવોટીના દયણાભના આધાયે જે ઉભેદલાયો અયજી ચકાવણીને ાત્ર થતા શોમ, તેભણે આમોગ જણાલે ત્માય ે

જરૂયી પ્રાભાણત્રો/ દસ્તાલેજો સ્કેન (Scan) કયીને આમોગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

ય ઓન રાઇન અરોડ કયલાના યશેળે.  

 ૩  જન્ભ તાયીખ:- 

(૧) આમોગ જન્ભ તાયીખ ના યુાલા ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. ફોડશ દ્લાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ 

યાખે છે. યાંત ુઆ પ્રભાણત્રભાાં દળાશલેર જન્ભતાયીખ ખોટી શોલાનુાં ઉભેદલાય ભાન ેતો વક્ષભ અનધકાયીએ આરે 

લમ અને અનધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાનણત નકર ભોકરલાની યશેળે. આ પ્રભાણત્રભાાં અનધકૃત અનધકાયીએ 

સ્િણે જણાલરે શોલુાં જોઇએ કે તેઓએ એવ.એવ.વી. કે તેની યીક્ષાનુાં ભૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અન ે

ોતાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં આલેર યુાલાઓને આધાયે ઉભદેલાયની વાચી જન્ભતાયીખ ............... છે. જે 

એવ.એવ.વી. ક ેતેની વભકક્ષ યીક્ષાના પ્રભાણત્રભાાં દળાશલેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને યુતુાં 

કાયણ છે. ઉભેદલાયે યજુ કયરે લમ અને અનધલાવનુાં પ્રભાણત્ર તેની નલરલાવનનમતા (credibility) ના આધાયે 

સ્લીકાય કે અસ્લીકાયનો નનણશમ આમોગ દ્લાયા રેલાભાાં આલળે. 

(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળાશલેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કોઇણ કાયણવય પેયપાય થઈ ળકળે નશી. 

 ૪   લમભમાશદા :- 

(૧) ઉંભય જાશેયાતભાાં દળાશલરે અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભાાં આલળે. 

(૨) જાશેયાતભાાં દળાશલેર  ઉરી લમભમાશદાભાાં નીચે ભુજફની છૂટછાટ ભલાાત્ર છે. 

૧ ભૂ ગુજયાતના આર્થથક યીતે નફા લગો, 

વા.ળ.ૈ. લગશ, અનુ. જાનત અને અનુ.જન જાનત 

લગશના ઉભેદલાયો 

ાાંચ લશ (લધુભાાં લધુ ૪૫ લશની ભમાશદાભાાં) 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/


૨ ભૂ ગુજયાતના નફનઅનાભત લગશના ભનશરા 

ઉભેદલાયો  

ાાંચ લશ (લધુભાાં લધુ ૪૫ લશની ભમાશદાભાાં) 

૩ ભૂ ગુજયાતના આર્થથક યીતે નફા લગો, 

વા.ળ.ૈ. લગશ, અનુ. જાનત અને અનુ.જન જાનત 

લગશના ભનશરા ઉભેદલાયો 

દવ લશ (લધુભાાં લધુ ૪૫ લશની ભમાશદાભાાં) 

૪ ળાયીદયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભદેલાયો દવ લશ (લધુભાાં લધુ ૪૫ લશની ભમાશદાભાાં) 

૫  ગુજયાત વયકાયના કભશચાયીઓ: ગુજયાત ભુલ્કી 

વેલા અને લગર્ધકયણ અન ે બયતી (વાભાન્મ) 

નનમભો, ૧૯૬૭ ની જોગલાઇઓ ભુજફ ગુજયાત 

વયકાયની નોકયીભાાં કામભી ધોયણે અથલા શાંગાભી 

ધોયણે વાંગ છ ભાવ વુધી કાભગીયી ફજાલતા 

શોમ અને તેઓની પ્રથભ નનભણાંક જાશેયાતભાાંની 

જગ્માભાાં દળાશલરે લમભમાશદાની અાંદય થમેર શોમ 

તેલા કભશચાયીઓ  

(૧) જાશેયાતભાાં રામકાત તયીક ે અનુબલ ભાાંગેર શોમ તો 

ઉરી લમભમાશદા રાગ ુડળે નશીં  

(૨) જાશેયાતભાાં અનુબલને રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન શોમ 

યાંત ુઇજનેયી,તફીફી,ખેતી નલમક,ળુ નચદકત્વાની દલી 

કે દડપ્રોભાની જગ્મા ય નનભણાંક ાભેર કભશચાયીન ે

જાશેયાતભાાંની આલી રામકાતલાી જગ્મા (Any such 

post) ભાટે ઉરી લમભમાશદા રાગ ુડળે નશીં 

(૩) જાશેયાતભાાં દળાશલરે જગ્મા ભાટે અનુબલ એક રામકાત 

તયીકે ભાાંગેર ન શોમ ત્માયે જે વાંલગશભાાંથી ફઢતી ભલાાત્ર 

શોમ તેભાાં પયજ ફજાલતા કભશચાયીન,ે તેઓએ ફજાલરે 

વેલાના વભમ અથલા લધુભાાં લધ ુાાંચ લશની છૂટછાટ તે ફે 

ૈકી જે ઓછુાં શોમ તેટરી છૂટછાટ ભળે.     

 ૫  ળકૈ્ષનણક રામકાત:- 

(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભાાં દળાશલરે ળૈક્ષનણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ધયાલતા શોલા જોઇએ. 

(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષનણક રામકાત ભાન્મ મુનનલર્થવટી/વાંસ્થાભાથી ભેલેર શોલી જોઇએ. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ મુનનલર્થવટી/વાંસ્થાના ગુણ ત્રક (ફધા જ લો/વભેેસ્ટય)અને દલી પ્રભાણત્રોની સ્લમાં 

પ્રભાનણત નકર યજુ કયલાની યશેળે. કોરેજના આચામશ દ્લાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી. 

(૪) ળૈક્ષનણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાય નો શક્ક દાલો સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. 

(૫) જો જગ્માના બયતી નનમભોભાાં દળાશલેર ળૈક્ષનણક રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ભાન્મ ગણાળે તેલી જોગલાઇ શોમ  તો, 

જાશેયાતભાાં દળાશલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલો તેભનો શક્ક દાલો શોમ તો આલા ઉભેદલાયે 

વભકક્ષતા પ્રસ્થાનત કયતા આદળેો/અનધકૃતતાની નલગતો આલાની યશેળે. 

 

 



 ૬  અનબુલ:- 

(૧) ભાાંગેર અનુબલ, અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભાાં આલળે. 

(૨)(અ) જાશેયાતભાાં અન્મથા જોગલાઇ કયલાભાાં ન આલી શોમ તો જરૂયી રામકાતો ભેલલાભાાં આલ ેતે તાયીખથી, 

(ફ)  અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના વાંદબશભાાં અનુબલ ગણલાભાાં આલળે. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જે અનબુલ દળાશલેર શોમ તેના વભથશનભાાં અનુબલનો વભમગાો (દદલવ, ભાવ, લશ), ભૂ 

ગાય અને કુર ગાયની નલગતો તથા ફજાલેર પયજોનો પ્રકાય/ભેલરે અનુબલની નલગતો વાથેનુાં સ્લમાંસ્િ 

પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશેળે. આલુાં પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ વત્તાનધકાયીની વશી અને તાયીખ 

વાથેનુાં યજુ કયલાનુાં યશેળે. ઉભેદલાયે આેર Self-Declaration અને affidavit ય યજૂ કયેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ 

ગણલાભાાં આલળે નનશ. 

(૪) ઉભેદલાય ે યજુ કયેર અનબુલના પ્રભાણત્રોભાાં ાછથી કોઇ પેયપાય કયલાની નલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળ ે

નશીં.જો ઉભેદલાયો દ્રાયા વાંૂણશ નલગતો વાથેના અનુબલનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાભાાં આલળે નનશ, તો  ઉરબ્ધ 

પ્રભાણત્ર / નલગતોના  આધાયે આમોગ નનણશમ કયળે. જે ઉભેદલાયોને ફાંધનકતાશ યશેળે. 

(૫) અાંળકારીન, યોજજદા લેતનદાય, એપ્રેન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભાંનત્રત પૅકલ્ટી, ઇન્  ચાજશ  (ભૂ શોદ્દા 

નવલામની લધાયાની કાભગીયી), Against post તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર અનબુલ ભાન્મ અનુબલ તયીકે ગણતયીભાાં 

રેલાભાાં આલળે નશીં. ઉયાાંત અભ્માવકા દયનભમાન ભેલરે અનુબલ (ઉ.દા. Ph.D. દયનભમાન ભેલેર 

વાંળોધનનો અનુબલ, Ph.D. ભાટેના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તયીકે કયરેી 

કાભગીયી) ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશી. 

 ૭  અનવુનૂચત જાનત, અનવુનૂચત જનજાનત, વાભાનજક અને ળકૈ્ષનણક યીતે છાત લગશ અને આર્થથક યીતે નફા લગશ :- 

(૧) ભૂ ગુજયાતના અનવુૂનચત જાનત, અનુવૂનચત જનજાનત, વાભાનજક અને ળૈક્ષનણક યીતે છાત લગશ અને આર્થથક 

યીતે નફા લગશ ના ઉભેદલાયોને જ અનાભત લગશના ઉભદેલાય તયીકે રાબ ભળે. 

(૨) અનુવૂનચત જાનત, અનુવૂનચત જનજાનત, વાભાનજક અન ેળકૈ્ષનણક યીતે છાત લગશ અને આર્થથક યીતે નફા લગશ  

ૈકી ઉભેદલાય જે લગશના શોમ તેની નલગતો અયજીત્રકભાાં અચકૂ આલી. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકના વાંફાંનધત કોરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાશલેર નશી શોમ તો ાછથી અનાભત લગશના 

ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાનો શક્ક દાલો ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. 

(૪) અનાભત લગશનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથશનભાાં વક્ષભ અનધકાયી દ્લાયા નનમત નભુનાભાાં 

આલાભાાં આલેર જાનત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ  વાભેર કયલાની યશેળે. અયજીત્રક વાથે જાનત 

પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શોમ તો તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર 

ફનળે. 

(૫) વાભાનજક અને ળકૈ્ષનણક યીત ેછાત લગશના ઉભેદલાયોન ેઅનાભતનો રાબ જો તેઓનો વભાલેળ “ઉન્નત લગશભાાં” 

નશી થતો શોમ તો જ ભલાાત્ર થળે. 



(૬)(અ) વાભાનજક અન ેળૈક્ષનણક યીતે છાત લગશના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગશભાાં વભાલળે ન થતો શોલા અાંગેનુાં વાભાનજક 

ન્મામ અને અનધકાદયતા નલબાગનુાં તાયીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી નનમત થમેર ગુજયાતી નભૂના 

‘દયનળિ-ક’ ભુજફનુાં અથલા નલા નનમત કયામેર ગુજયાતી નભનૂા ‘દયનળિ-૪’ ભુજફનુાં પ્રભાણત્ર  યજૂ 

કયલાનુાં યશેળે. 

(૬)(ફ) વાભાનજક ન્મામ અને અનધકાયીતા નલબાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્રભાાંક 

વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ભુજફ ‘ઉન્નત લગશભાાં વભાલેળ નનશ થલા અાંગેના પ્રભાણત્ર’ની ભશત્તભ 

અલનધ (Validity) ઈસ્મુ થમા-લશ વનશત ત્રણ નાણાકીમ લશની યશેળે યાંત ુઆલુાં પ્રભાણત્ર વાંફાંનધત જાશેયાત 

ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ વુધીભાાં ઈસ્મુ કયામેર શોલુાં જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ 

વભમગાા દયનભમાન ઇસ્મુ થમેર ુશળે, તો જ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નનશ. 

(૬)(ક) દયનણત ભનશરા ઉભેદલાયોએ આલુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-નતાની આલકના વાંદબશભાાં યજૂ કયલાનુાં યશેળે. જો 

આલા ઉભેદલાયોએ તેભના નતની આલકના વાંદબશભાાં યજૂ કયેર શળ ેતો તેભની અયજી યદ્દ કયલાભાાં આલળ.ે 

(૬)(ડ) ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે જે ‘ઉન્નત લગશભાાં વભાલેળ નનશ થલા અાંગેનુાં પ્રભાણત્ર’ ની નલગતો 

જણાલેર શોમ તેની જ નકર અયજી વાથે જોડલાની યશેળ.ે જો આલા પ્રભાણત્રભાાં કોઈ બૂર શોલાને કાયણ ે

ઉભેદલાય જાશેયાતની છેલ્રી તાયીખ ફાદનુાં નલુાં પ્રભાણત્ર ભેલે તો ણ વાભાનજક અને ળૈક્ષનણક યીતે છાત 

લગશના ઉભેદલાય તયીકે ાત્ર થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભાાં જણાલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશેળે. 

(૬)(ઇ) ઉન્નત લગશભાાં વભાલળે ન થતો શોલા અાંગેનુાં પ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ ભાદાંડો ધ્માને રેલામ છે. પ્રભાણત્રની 

અલનધ શલે ત્રણ લશની છે. યાંત ુઉક્ત ભાદાંડો ૈકી કોઈણ ભાદાંડભાાં આ અલનધ દયમ્માન પેયપાય થામ તો તેની 

સ્લૈનચ્છક જાશેયાત વાંફાંનધત ઉભદેલાયે તથા તેના ભાતા-નતા/લારીએ સ્લમાં વાંફાંનધત વત્તાનધકાયી તેભજ તેના 

દ્લાયા પ્રભાણત્રભાાં કોઈ પેયપાય કયલાભાાં આલે તો ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગને કયલાની યશેળ.ે 

ઉભેદલાય/ભાતા-નતા/લારી આલી જાશેયાત નજશ કયીને કોઈણ નલગતો છૂાલળે તો તેઓ કામદેવયની 

કામશલાશીને ાત્ર ફનળે અને તઓેએ ભેલેર અનાભતનો રાબ યદ્દ કયલાાત્ર થળે. ઉન્નત લગશભાાં વભાલેળ નનશ 

થલા અાંગેના પ્રભાણત્ર  ભેલલા ભાટેના કોઈણ ભાદાંડભાાં પયેપાયની સ્લૈનચ્છક જાશેયાત કયલાની જલાફદાયી 

ઉભેદલાય/ભાતા-નતા/લારીની વમનક્તગત યીતે અને વાંમુક્ત યીતે યશેળે. 

(૭) વાભાનજક ન્મામ અન ે અનધકાયીતા નલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક. ઈડફલ્મુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા. 

૧૩.૦૯.૨૦૧૯ ની જોગલાઇ ભુજફ આર્થથક યીતે નફાાં લગો (EWS) ભાટેના ાત્રતા પ્રભાણત્રો ઇશ્મુ થમા 

તાયીખથી ત્રણ લશ વુધી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. આર્થથક યીતે નફાાં લગોના ઉભદેલાયોએ યાજ્મ વયકાયના 

વાભાનજક ન્મામ અન ે અનધકાયીતા નલબાગના તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ ના ઠયાલ ક્રભાાંક: 

ઇડફલ્મુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી નનમત થમેર નભૂના (અાંગ્રેજીભાાં Annexure KH અથલા ગુજયાતીભાાં 

દયનળિ-ગ) ભાાં ભેલેર આર્થથક યીતે નફાાં લગો ભાટેના પ્રભાણત્ર નાંફય અન ેતાયીખ ઓનરાઈન અયજી કયતી 

લખતે દળાશલલાના યશેળ.ે આ ાત્રતા પ્રભાણત્ર વાંફાંનધત જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્રી 

તાયીખ વુધીભાાં ઈસ્મુ કયામેર શોલુાં જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયનભમાન ઇશ્મુ થમેર શળે, તો જ 

ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. 



(૮) વયકાયની પ્રલતશભાન જોગલાઈ ભુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો નફનઅનાભત લગશના ઉભદેલાયોની વાથે નનમત 

ધોયણો (અથાશત લમભમાશદા ,અનબુલની રામકાત, નફનઅનાભત લગશના ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ તેના કયતાાં 

લધુ નલસ્તૃત કયેર અન્મ કે્ષત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા નવલામ ોતાની ગુણલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભ ે તો 

નફનઅનાભત જગ્માની વાભ ેગણતયીભાાં રેલાના થામ છે. 

(૯) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાનત અાંગ ે જે નલગત દળાશલેર શળે તભેાાં ાછથી પેયપાય કયલાની નલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં 

આલળે નશી. 

જો કોઈ ઉભેદલાયે નનમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્મુ થમેર નનમત નભૂનાનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયરે નનશ શોમ તો 

તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને તેઓને નફનઅનાભત જગ્મા વાભ ે ણ નલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળ ે

નનશ. 

 ૮  ભાજી વનૈનક 

(૧) ભાજી વૈનનક ઉભદેલાયોએ અયજીત્રકભાાં નલગતો આલાની યશેળે. 

(૨) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયે દડસ્ચાજશ  ફુકની નકર અયજીત્રક વાથે અચૂક ભોકરલાની  યશેળે. 

(૩) વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તાયીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠયાલ ક્રભાાંક: આયઇએવ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગલાઇ 

ભુજફ ભાજી વૈનનકોને અયજીત્રકની કકભત, અયજી પી અને યીક્ષા પી બયલાભાાંથી ભુનક્ત આલાભાાં આલેર છે. 

૯    દદવમાાંગ ઉભદેલાયો 

(ક) દદવમાાંગ ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાાં તેભની દદવમાાંગતા વાંફાંધે સ્િ નલગતો દળાશલલાની યશેળે. 

(ખ) દદવમાાંગતા ૪૦% ક ેતથેી લધ ુશોમ તેલા ઉભેદલાયન ેજ દદવમાાંગ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે. દદવમાાંગ અનાભત 

નો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે નીચ ેદળાશલેર ખાંડ (૧) થી (૫) ૈકી કઇ દદવમાાંગતા છે તે દળાશલલાનુાં યશેળે: 

 (૧) અાંધત્લ અથલા ઓછી દ્રનિ, 
(૨) ફનધય અને ઓછુાં વાાંબનાય, 
(૩) ભગજના રકલા વનશતની શરનચરનની દદવમાાંગતા, યક્તનત્તભાાંથી વાજા થમેર, લાભનતા, એનવડ એટકેનો 

બોગ ફનેર અને નફા સ્નામુઓ, 
(૪) સ્લરીનતા (Autism), ફૌનદ્ધક દદવમાાંગતા, ખાવ નલમ ળીખલાની અક્ષભતા અને ભાનનવક નફભાયી, 
(૫) ફશેયાળ-અાંધત્લ વનશતની ખાંડ (૧) થી (૪) શેઠની એક કયતા લધાયે પ્રકાયની દદવમાાંગતા ધયાલતી વમનક્ત. 

(ગ) જાશયેાતભાાં દદવમાાંગ ઉભેદલાયો ભાટ ેઅનાભત જગ્મા દળાશલેર ન શોમ, યાંત ુજગ્માની પયજોન ેઅનુરૂ જે પ્રકાયની 

દદવમાાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાયોન ેાત્ર ગણેર શોમ તઓે ત ેજાશેયાત ભાટ ેઅયજી કયી ળકળે. આલા પ્રવાંગ ેઉંભયભાાં 

છૂટછાટ ભળે. 

(ઘ) દદવમાાંગ ઉભેદલાયે તનેા વભથશનભાાં વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના દયત્ર ક્રભાાંક-
૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નનમત થમરે નભનૂાભાાં અથલા યાજ્મ વયકાય કે બાયત વયકાયે આ શેતુ ભાટે ભાન્મ 

કમાશ ભજુફ વયકાયી શોનસ્ટરના વુનપ્રન્ટેન્ડને્ટ/નવનલર વજશન/ભેદડકર ફોડશ દ્લાયા આલાભાાં આલરે પ્રભાણત્રની 

નકર અયજી વાથે અચૂક ભોકરલાની યશેળે. જો પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શોમ તો તે ાછથી 

સ્લીકાયલાભાાં આલળ ેનશીં અન ેદદવમાાંગ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર થળ ેનશીં. 



 ૧૦  ભનશરા ઉભદેલાય 

ભનશરાઓની  અનાભત જ્ગ્માઓ ભાટે જો મોગ્મ ભનશરા ઉભદેલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ તો તે જગ્મા જે તે કક્ષાના 

(category) ુરુ ઉભેદલાયોને  પાલી ળકાળે. 

 ૧૧  નલધલા ઉભદેલાય 

(૧) ઉભેદલાય નલધલા શોમ તો અયજી ત્રકભાાં તે કોરભ વાભ ે“શા” અલશ્મ રખલુાં  અન્મથા “રાગ ુડતુાં નથી” એભ 

દળાશલલુાં. 

(૨) નલધલા ઉભેદલાયે જો ુન: રગ્ન કયેર શોમ તો અયજી ત્રકભાાં તે કોરભ વાભ ે“શા” અચકૂ રખલુાં અન્મથા  “રાગ ુ

ડતુાં  નથી” એભ દળાશલલુાં. 

(૩) નલધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન કયેર ન શોમ અને નલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શોમ તો અયજી વાથે 

ુન: રગ્ન કયેર નથી તેલી એદપડેનલટ યજુ કયલાની યશેળે. 

(૪) નલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતશભાન જોગલાઈ ભુજફ તેઓએ ભેલેર ગુણભાાં ાાંચ ટકા ગુણ ઉભેયલાભાાં 

આલળે. 

(૫) કોઇ ભનશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “નલધલા” ન શોમ, યાંત ુઅયજી કમાશ ફાદ અથલા જાશેયાત 

પ્રનવધ્ધ થમાની છેલ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રદક્રમાના કોઇણ તફક્કે “નલધલા” ફને અને તે 

અાંગ ે જરૂયી દસ્તાલેજી ૂયાલાઓ યજુ કયે તો તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રદક્રમાના જે ણ 

તફક્કા ફાકી શોમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભનશરા ઉભેદલાયોન ે “નલધલા ભનશરા ઉભેદલાય” તયીકેના રાબ 

આલાભાાં આલળે.  

જો ઉભદેલાયનો વભાલળે ભાજી વનૈનક, ળાયીદયક અળક્તતા, ભનશરા કે નલધલા કૈીના  નલકલ્ો કૈી એક થી લધ ુ

નલકલ્ોભાાં થતો શોમ તલેા દકસ્વાભાાં તનેે રાગુ ડતા નલકલ્ો કૈી જેભાાં લધ ુરાબ ભલાાત્ર શળ ેત ેભળ.ે 

 ૧૨  ના લાાંધા પ્રભાણત્ર:- 

(૧) ગુજયાત વયકાયના વયકાયી /અધશ વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોોયેળન /કાંનીઓભાાં વલેા ફજાલતા અનધકાયીઓ / 

કભશચાયીઓ આમોગની જાશેયાતના વાંદબશભાાં ફાયોફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના 

નલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાશની તાયીખથી દદન-૭ ભાાં અચૂક કયલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયના નનમોક્તા તયપથી 

અયજી ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ દદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભાાં 

આલળે તો તેઓની અયજી નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે. 

(૨) કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભાાં શોમ તેલા ઉભેદલાયે આ અયજી વાથે નનભણક 

અનધકાયીનુાં ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશેળે. 

(૩) રૂફરૂ ભુરાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અનધકાયી દ્લાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર અવરભાાં યજુ કયલાનુાં 

યશેળે. 



 ૧૩  ગયેરામક ઉભદેલાય :- 

ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ કે અન્મ જાશેય વેલા આમોગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધશ વયકાયી /વયકાય શસ્તકની 

વાંસ્થાઓ દ્લાયા ઉભેદલાય ક્માયમે ણ ગેયરામક ઠયાલેર શોમ તો તેની  નલગત અયજીત્રકભાાં આલાની યશેળે. જો 

ઉભેદલાયનો ગેયરામકનો વભમ ચારુ શળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાન ેાત્ર ફનળે. 

 ૧૪  પયનજમાત નનલનૃત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :- 

અગાઉ ઉભેદલાયન ે વયકાયી વલેા/ વયકાય શસ્તકની કાંની કે ફોડશ કોોયળેનભાાંથી ક્માયેમ ણ  પયનજમાત નનલૃનત્ત, 

રૂખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલરે શોમ તો અયજીત્રકભાાં તેની નલગત આલાની યશેળે. 

 ૧૫  યજીસ્રળેન :- 

તફીફી/દાંત નલજ્ઞાન/ળુ નચદકત્વા/કામદાની અથલા અન્મ જ્ગ્મા ભાટેના દકસ્વાભાાં ક ેજેભાાં યજીસ્રેળન જરૂયી શોમ ત્માાં 

ઉભેદલાયે યજીસ્રેળન પ્રભાણત્રની નકર યજૂ કયલાની યશેળે અને અયજી વભમે યજીસ્રેળન જે તે વાંસ્થા ખાતે ચારુ છે 

તેલુ પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુાં યશેળે. 

 ૧૬  અગત્મની જોગલાઇઓ :- 

(૧) આ જગ્માની નનભણક ભાટે પ્રથભ પ્રાથનભક કવોટી અન ેત્માયફાદ રૂફરૂ ભુરાકાત મોજીને કયલાભાાં આલળ ે પ્રાથનભક 

કવોટીના ગુણ ક્રભાાંનવુાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી ઉભદેલાયોને  રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટેની ાત્રતા નક્કી 

કયાળે. આ કવોટીનુાં ભાધ્મભ આમોગ નનમત કયે તે ભુજફ ગુજયાતી અથલા અાંગ્રેજી યશેળે. પ્રાથનભક કવોટી 

વાભાન્મત: ગાાંધીનગય/અભદાલાદ ખાતે રેલાભાાં આલળે અને ઉભેદલાયોએ સ્લખચર્ન ઉનસ્થત યશેલાનુાં યશેળે. 

પ્રાથનભક કવોટી અને રૂફરૂ ભુરાકાતભાાં ભેલેર ગુણના આધાયે આખયી વાંદગી કયલાભાાં આલળે. 

(૨) પ્રાથનભક કવોટીભાાં આમોગે નનમત કયેર રઘુત્તભ રામકી ધોયણ ભુજફના ગુણ ભેલલા પયનજમાત છે. એટરે કે જે 

કોઈ ઉભદેલાય પ્રાથનભક કવોટીભાાં આમોગે નનમત કયેર રઘુત્તભ રામકી ધોયણ ભુજફના ગુણ ભેલી ળકળ ે નનશ તો 

રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે ાત્રતા નક્કી કયલા, અયજી ચકાવણીને ાત્ર ઉભેદલાયોને માદી ભાટે નલચાયણાભાાં રેલાભાાં 

આલળે નશીં.    

૧૭  રૂફરૂ ભરુાકાત:- 

(૧) રૂફરૂ ભુરાકાત આમોગ બલન ખાતે જ રેલાભાાં આલળે. પ્રાથનભક કવોટીના દયણાભના આધાયે રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે 

ાત્ર થતા  ઉભેદલાયે રૂફરૂ ભરુાકાત ભાટે ોતાના ખચર્ન અને પયજીમાત ણે ઉનસ્થત થલાનુાં યશેળે. તેભજ જે બયતી 

પ્રવાંગો અન્લમ ેળાયીદયક ક્ષભતા કવોટી અને / અથલા ળાયીદયક ભાદાંડ ચકાવણીની જોગલાઇ છે, તેલા તભાભ તફક્ક ે

ઉભેદલાયે પયજીમાત ણે ઉનસ્થત યશેલાનુાં યશેળે. જો ઉભેદલાય બયતી પ્રદક્રમાના કોઈ ણ તફક્ક ેગેયશાજય યશેળે તો 

તેભની ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે. 

(૨) અનુવૂનચત જાનત, અનુવૂનચત જન જાનતના ઉભેદલાયો તથા કોઇ આલકનુ વાધન નથી તેલા  ઉભેદલાયો કે જેઓના 

ભાતા-નતા ની લાર્થક આલક આલકલયેા ન ે ાત્ર ન શોમ તેઓન ે તેભના યશેઠાણના સ્થેથી રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે 

આલલા તથા જલા ભાટે ગુજયાત એવ.ટી. નનગભ દ્લાયા નનમત થમેર દટદકટના દય પ્રભાણ ેફવ બાડુાં ભલાાત્ર થળ.ે 



આ ભાટે ઉભેદલાય ેરૂફરૂ ભુરાકાતના દદલવે નનમત પોભશ બયલાન ુયશેળે અને તેની વાથે અવર દટદકટ યજુ કયલાની 

યશેળે. 

(૩) રૂફરૂ ભુરાકાતના દદલવ ેરૂફરૂ ભુરાકાતના ત્રભાાં દળાશલલાભાાં આલેર અવર પ્રભાણત્રો યજુ કયલાના યશેળ.ે તથા આ 

પ્રભાણત્રોની સ્લમાંપ્રભાનણત નકરો (Self-Attested Copies) અને ફાયકોડ લાા અયજીત્રકની નકર ણ 

આમોગ બલનભાાં જભા કયાલલાની યશેળે. જો ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળ ે નશીં તો તેઓ રૂફરૂ ભુરાકાત 

ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં તેની ખાવ નોંધ રેલી. 

(૪) લગશ-૩ના દકસ્વાભાાં રૂફરૂ ભરુાકાત મોજલાની થતી ન શોઈ, લગશ-૩ની બયતી પ્રદક્રમાભાાં રૂફરૂ ભુરાકાતની જોગલાઈ 

રાગ ુડળે નશીં.  

૧૮  નીચે દળાશવમા ભજુફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળ.ે (આ માદી ભાત્ર દિાાંત સ્લરૂે છે જે વાંણૂશ નથી) 

(૧) અયજીભાાં દળાશલેર નલગતો અધૂયી કે અવાંગત શોમ. 

(૨) અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરોડ કયરે ન શોમ. 

(૩) અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભોકરાલેર શોમ. 

(૪) અયજીભાાં ાવોટશ વાઈઝનો પોટોગ્રાપ અરોડ કયેર ન શોમ. 

(૫) અનાભત કક્ષાના તથા ળાયીદયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભદેલાયોએ અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અનધકાયી દ્લાયા અામેર 

પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શોમ. 

(૬) ભાજી વૈનનક ઉભદેલાયે દડસ્ચાજશ  ફુકની નકર યજુ કયેર ન શોમ 

(૭) ઉભેદલાયે ળૈક્ષનણક રામકાતના વાંદબશભાાં ભાકશળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શોમ. 

(૮) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શોમ. 

(૯) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં અનુબલ દળાશલરે શોમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શોમ) યાંત ુ તેના 

વભથશનભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શોમ અથલા તો યજુ કયરે પ્રભાણત્રભાાં તેઓનો અનુબલનો વભમગાો, ભુ 

ગાય, કુર ગાય અને અનબુલનો પ્રકાય દળાશલેર ન શોમ,અનુબલનુાં પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયડે ઉય ન શોમ તથા 

વક્ષભ વત્તાનધકાયીની વશી નલનાનુાં શોમ. 

(૧૦) તફીફી નળક્ષણ નલમક જ્ગ્માની જાશેયાતભાાં ભેલેર દલી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM/CCH ભાન્મ છે, 

તેલુ મુનનલવર્ધટી અથલા કોરજેના વક્ષભ અનધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર ન શોમ. 

 ૧૯  નનભણક :- 

(૧) ઉયની જાશેયાત વાંફાંધભાાં નનભણક ભાટે વાંદ  થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના  વાંફાંનધત નલબાગને આમોગ દ્લાયા 

બરાભણ કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયોએ આખયી નનભણકત્ર ભેલતાાં શેરાાં કોમ્પ્મુટય અાંગેની વીવીવી અથલા 

તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતોલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશેળે. આ પ્રકાયની રામકાત નશીં 

ધયાલનાય ઉભેદલાય નનભણકને ાત્ર ફનળે નશીં. 



(૨) નનભણક અાંગેની વઘી કામશલાશી વયકાયશ્રી  દ્લાયા કયલાભાાં આલતી શોલાથી આ અાંગેનો કોઇણ ત્રવમલશાય 

આમોગ ધ્માન ેરેળે  નશીં. 

(૩) ઉભેદલાયે  તેની ળૈક્ષનણક રામકાત / અનુબલ /ઉંભય લગયેેના વભથશનભાાં યજુ કયરે પ્રભાણત્રો કોઇણ તફક્ક ે અમોગ્મ 

ભારુભ ડળે તો તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની નનભણક ણ યદ થલાને ાત્ર યશેળે અને આલા 

ઉભેદલાય બાયતીમ પોજદાયી ધાયા  શેઠની કામશલાશી ને ાત્ર થળ,ે જેથી ઉભેદલાયન ેવરાશ આલાભાાં આલે છે ક,ે 

તેભણે યજુ કયેરા પ્રભાણત્રો ખફુજ ચોકવાઈથી ણુશ યીતે ખયાઈ કમાશ ફાદ જ આમોગભાાં યજુ કયલા. 

 ૨૦  ગયેલતશણાંક અાંગે દોનત ઠયરેા ઉભદેલાયો નલરૂધ્ધ ગરાાં :- 

   ઉભેદલાયોને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાાં કોઇણ પ્રકાયની ખોટી ભાનશતી દળાશલલી 

નશી,તેભજ આલશ્મક ભાનશતી છૂાલલી નશી, ઉયાાંત તેઓએ યજુ કયેર અવર દસ્તાલેજો કે તેની પ્રભાનણત નકરભાાં કોઇણ 

વાંજોગોભાાં વુધાયો અથલા પયેપાય અથલા ફીજા કોઇણ ચડેાાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચડેાાં કયરે/ફનાલટી દસ્તાલેજો 

યજુ કયલા નશી,જો એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધુ દસ્તાલેજોભાાં અથલા તેની પ્રભાનણત નકરભાાં કોઇણ પ્રકાયની અચોકવાઇ 

અથલા નલવાંગતતા જણામ તો તે નલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્િતા યજુ કયલી.જો કોઇ ઉભદેલાય આમોગ દ્લાયા દોનત જાશેય 

થમેર શોમ અથલા થામ તો, 

(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અાંગ ેકોઇણ યીતે મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા 

(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી, 

(૩) કોઇ અન્મ વમનક્ત દ્લાયા છ કટથી કાભ ુણશ કયાવમુ શોમ, 

(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાશ શોમ, દસ્તાલેજો ઓનરાઈન અરોડ કયતી લખતે Scanning ભાાં કોઈ ચેડા કયરે 

શોમ, 

() અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દોભકુત અથલા ખોટા નનલેદનો કયેર શોમ, 

(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અાંગ ેકોઇણ અનનમનભત કે અનુનચત ઉામોનો વશાયો રીધો શોમ, 

(૭)કવોટી વભમે કોઇ અનુનચત વાધનોનો ઉમોગ કમો શોમ, 

(૮) ઉત્તયલશી ભાાં અરરીર બાા કે અનળિ  ફાફતો વનશતની અવાંગત ફાફતો યજુ કયરે શોમ, 

(૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કોઇણ યીતની ગેયલતશણક આચયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી, ુસ્તક, 

ગાઇડ, કારી તેલા કોઇણ છાેર કે શસ્તનરનખત વાનશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત દ્લાયા કે કોઇ વાાંકેનતક 

યીતે નકર કયલા કે અન્મ  ઉભેદલાયોને નકર કયાલલાની ગેયદયતીઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે, 

(૧૦) આમોગ દ્લાયા યીક્ષાની કાભગીયી અાંગ ેનનમુકત થમેરા કભશચાયીઓને જલણી કયલી, કોઇણ પ્રકાયની ળાયીદયક 

ઇજા શોચાડલી અથલા 



(૧૧) ઉયોકત જોગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયકે અથલા કોઇણ કૃત્મ કયલા ક ેકયાલલા પ્રમત્ન કમો શોમ તેણે ક ેવીધી 

અથલા આડકતયી યીતે આમોગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચ ેદળાશલેર નળક્ષા ઉયાાંત આોઆ, પોજદાયી 

કામશલાશીને ાત્ર ફનળ.ે 

(ક) આમોગ દ્લાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળ,ે અને /અથલા 

(ખ) તેન ેઆમોગ રે તેલી કોઇણ યીક્ષા કે કોઇણ રૂફરૂ ભરુાકાત ભાટે કામભી કે ભુકયય ભદુત ભાટે 

(૧) આમોગ દ્લાયા રેલાનાય કોઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે, અને 

(ય) યાજમ વયકાય શેઠની કોઇણ નોકયીભાાંથી વયકાય દ્લાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અન ે

(ગ) જો વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શોમ તો તેના નલરૂધ્ધ વભુનચત નનમભો  અનુવાય નળસ્તબાંગના ગરાાં રઇ 

ળકાળે. 

(૧ય) ઉયોકત નલગતોભાાં નનર્દદિ કયેર નળક્ષા કયતા શેરા આમોગ/ વયકાય દ્લાયા ઉભેદલાયને /કભશચાયીને 

(૧) આયોનાભાભાાં તેભની વાભનેા સ્િ આયોો અથલા કેવના પ્રકાય ફાફત,ે 

(ય) રેનખતભાાં નળક્ષા અાંગ ેફચાલનાભુાં- શકીકત યજુ કયલા અન ે

(૩) નળક્ષા અાંગે નનમત વભમ ભમાશદાભાાં રૂફરૂ યજુઆત કયલાની તક આલાભાાં આલળે.  



ઓનરાઈન અયજી કયલાની યીત 

 ઓનરાઈન અયજી કયલાની યીત: આ જાશેયાત વાંદબશભાાં આમોગ દ્લાયા ઓનરાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળ.ે 

ઉભેદલાય તા:૧૫-૧૦-૨૦૨૨,૧૩.૦૦ કરાક થી તા:૦૧-૧૧-૨૦૨૨,૧૩.૦૦ કરાક વુધીભાાં https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in ય ઓનરાઇન અયજી બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે ભજુફના (૧) થી (૧૪) 

Steps અનુવયલાના યશેળે. 

(૧) વૌ પ્રથભ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જલુાં.  

(૨) આ વાઈટનાાં Menu Bar ય “Online Application” નલકલ્ ય નક્રક કયતા “Apply” નો નલકલ્ દેખાળ ે

ત્માાં નક્રક કયતા જ આને શારભાાં ચારતી જાશેયાતોની નલગત દળાશલલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય ેોતાની વાંદગી લાી 

જાશેયાતની વાભેના “Apply” ફટન ય નક્રક કયતા જ, તે જાશેયાત ભાટેનો વાયાાંળ દેખાળે અને તે લાચ્મા છી 

ઉભેદલાય “Apply” ફટન ય નક્રક કયીને ઓનરાઈન પોભશ બયલાનાાં ેજ ય જઈ ળકળે. તેની નીચે Apply Now 

ય Click કયલાથી Application Format દેખાળે. Application Format ભાાં વૌ પ્રથભ “Personal Details 

(ઉભેદલાયની ભાનશતી)” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) નનળાની શોમ તેની નલગતો પયનજમાત બયલાની 

યશેળે.) “Personal Details” (ઉભેદલાયની ભાનશતી)” ભાાં ઉભેદલાયે ોતાની અટક, નાભ, નતાનુાં નાભ, ભાતાનુાં નાભ, 

જેન્ડય, જન્ભ તાયીખ, જાનત લગયેેની ભાનશતી આલાની યશે છે. 

(૩) Personal Details બયામા ફાદ “Communication Details (વાંદળેાવમલશાયની ભાનશતી)” જેભાાં 

ઉભેદલાયોએ ોતાનુાં શારનુાં અન ેકામભી યશેઠાણનુાં વયનાભુાં, ભોફાઈર નાંફય અને ઈ-ભેર આઈ.ડીની ભાનશતી 

આલાની યશે છે. 

(૪) “Communication Details (વાંદેળાવમલશાયની ભાનશતી)” બયામા ફાદ”Other Details (અન્મ નલગતો)”ભાાં 

ઉભેદલાયે ોતાને રાગ ુડતી સ્ોટશવની (યભતગભતની) નલગતો, નલકરાાંગતા, રનશમા ભાટેની વુનલધા ભેલલા 

ફાફત, નલધલા, ભાજી વૈનનક, યાજમ વયકાયભાાં વેલા ફાફત ેકે કોઈ ણ આમોગ કે વાંદગી ભાંડ ભાાંથી યીક્ષા 

આલા ભાટે દડ-ફાડશ થમેર છો કે કેભ? નલગતો બયલી. 

(૫) “Other Details (અન્મ નલગતો)” બયામા ફાદ “Language Details (બાાની ભાનશતી)” ભાાં ઉભેદલાય ે

ોતાન ેઆલડતી બાાઓ ફાફતેની નલગત ટીક કયલી. 

(૬) “Language Details (બાાની ભાનશતી)” બયામા ફાદ “Upload Photograph (પોટો અરોડ કયો)” ભાાં 

ઉભેદલાયે ોતાનો વાયી ગુણલત્તા અને ઓખી ળકામ તથા સ્લીકામશ શોમ એલો ૦૫ વે.ભી. રાંફાઈ X ૩.૬ 

વે.ભી. શોાઈ નો પોટો અરોડ કયલાનો યશે છે. (પોટાનુાં ભા ૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અન ે૩.૬ વે.ભી શોાઈ 

અને signature નુાં ભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ વે.ભી શોાઈ યાખલી) (Photo અન ે Signature 

upload કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo અન ેSignature .jpg Formatભાાં (10 KB) વાઇઝ થી લધાય ેનશીં તે 

યીતે Computer ભાાં શોલા જોઇએ.) “Choose File” Button ય Click કયો શલે Choose File ના 

સ્ક્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg Format ભાાં તભાયો photo store થમેર છે તે પાઇરને ત્માાંથી Select કયો અન ે

“Open” Button ન ેclick કયો. શલે “Choose File” Button ની નીચ ે “Upload “ Button ય Click કયો 

શલે ફાજુભાાં તભાયો Photo દેખાળે. શલે આજ યીતે Signature ણ upload કયલાની યશેળે. 

(૭) “Upload Photograph (પોટો અરોડ કયો)” બયામા ફાદ “Upload Signature (વશી અરોડ કયો)” ભાાં 

ઉભેદલાયે ોતાનો વાયી ગુણલત્તા-ઓખી ળકામ તેલી અને સ્લીકામશ એલી વપેદ કાગ ઉય કાા/બ્લ્મુ કરયભાાં 

વશી કયીન ે તેને સ્કેન કયીન ે JPG પોભર્નટભાાં ૨.૫ વે.ભી. રાંફાઈ X ૭.૫ વે.ભી. શોાઈની ભાભાાં વશી 

અરોડ કયલાની યશે છે. 

(૮) “Upload Signature (વશી અરોડ કયો)” બયામા ફાદ “Education Details (ળૈક્ષનણક રામકાત)” ભાાં 

ઉભેદલાય ે ોતે ભેલેરી ળૈક્ષનણક રામકાતોની નલગતો આેર કોિકભાાં નલગતે બયલાની યશે છે. જે ળૈક્ષનણક 

રામકાતભાાં ટકાલાયી ન આલાભાાં આલે ત્માાં “ળુન્મ” બયલાની યશેળે.  

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/


(૯) “Education Details (ળૈક્ષનણક રામકાત)” બયામા ફાદ “Essential/Additional Education Details 

(આલશ્મક/લધાયાની ળૈક્ષનણક રામકાત)” ભાાં ઉભેદલાયે ોતે ભેલેરી ળૈક્ષનણક રામકાતોની નલગતો આેર 

કોિકભાાં નલગતે બયલાની યશે છે. જે ળૈક્ષનણક રામકાતભાાં ટકાલાયી ન આલાભાાં આલે ત્માાં “ળુન્મ” બયલાની 

યશેળે. 

(૧૦) “Essential/Additional Education Details (આલશ્મક/લધાયાની ળૈક્ષનણક રામકાત)” બયામા ફાદ 

“Experience Details (અનબુલની ભાનશતી)” ભાાં ઉભેદલાય ે ોતે રામકાત ભેવમા ફાદ નો ભેલેર 

અનુબલ/નોકયીના લશ અને તાયીખની ક્રભાનુવાય નલગતો બયલી. “Add Experience” ય નક્રક કયીન ે

ભેલેર અન્મ અનબુલની નલગતો નાખી ળકામ.  

(૧૧) “Experience Details (અનુબલની ભાનશતી)” બયામા ફાદ “Additional Information” (લધાયાની 

ભાનશતી) ભાાં ઉભેદલાયે ોતાની રાગુ ડતી ભાનશતી બયલી. 

(૧૨) તેની નીચે “Assurance/ Self-Declaration (ફાશેંધયી)” તે લાાંચીને તેભાાં Yes / No ય click કયલુાં. 

(૧૩) શલે save ય “click” કયલાથી તભાયો Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયનો  Application અન ે

Confirmation Number ફન્ન ેgenerate  થળે. જે ઉભેદલાય ેવાચલીને યાખલાના યશેળે અને શલે છી આ 

જાશેયાતના વાંદબશભાાં આમોગ વાથેના કોઈ ણ ત્ર વમલશાયભાાં આ ફન્ન ેનલગતો દળાશલલાની યશેળે. Confirm 

થમેર અયજીત્રકની નપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી યાખલી. 

(૧૪) જો આની અયજીત્રકભાાં કોઇ વુધાયા-લધાયા કયલાના શોમ તો “Edit” નલકલ્ભાાં જઇને તે જાશેયાતનાાં છેલ્રા 

દદલવ વુધીભાાં કોઈણ વભમે વધુાયી ળકાળે. જાશેયાતનો વભમ ણૂશ થમા ફાદ આ વુનલધા (અયજીભાાં કોઈ ણ 

જાતનો વુધાયો કયલા ભાટે) ઉરબ્ધ યશેળે નશીં.  

નોધ:- One Time Registration (OTR) ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ઝડથી કયલા ભાટેનુાં વશામક ભોડ્મુર છે. 

તે કયલા ભાત્રથી આમોગની કોઇ જાશેયાતભાાં online અયજી કયરેી ગણાળે નજશ. આથી OTR કમાશ ફાદ ઉભેદલાય ે

વાંફાંનધત જાશેયાતભાાં Online કયેર અયજી પયજીમાતણે કયલાની યશે છે જેભાાં ચુક થમેથી ઉભેદલાય જ જલાફદાય 

યશેળે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Gujarat Public Service Commission  

Sector-10-A, Nr. Chh-3 Circle, Chh road, 

Gandhinagar - 382010 

                  R-4 BRANCH 

Advt.No.23/2022-23: Online Applications are invited for the posts of Principal, Class-2, 

Government Ideal Residential School for Scheduled Tribes, Commissionerate of Tribal 

Development during Date: 15-10-2022, 01:00 PM to Date: 01-11-2022, 11:59 PM 

 

Tentative Date for Preliminary Test:  05-02-2023      

Tentative Month of Result:   March-2023   

Tentative Month of Interview:  June-2023 

 

1. Name of Post: Principal, Class-II Government Ideal Residential Schools, Total Posts = 19 

No. Category Total vacancy Out of total Post reserved for Women 

1 GENERAL 12 04 

2 EWS 01 00 

3 SEBC 05 02 

4 SC 00 00 

5 ST 01 00 

 Total  19 06 
 

2. Note :-  

(1)  Out of the above mentioned posts, no post is reserved for Ex-serviceman 

candidates. 

(2) Out of the above mentioned posts, Total 01 posts are reserved for Persons with 

Disabilities candidates. (As Under) 

Sr. No. Disability Type of Disability 
Number of 

reserved Post 

01 Blindness and Low Vision B (Blind), LV (Low Vision) 

 

01 

(3)  Only the candidate having disability of B, LV(40-70%), D, HH, OA, BA, OL, BL, LC, 
Dw, AAV, SLD, MI, MD(40-70%) can apply for the post. 

(4)   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. 

(5)    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. 



(6)   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. 

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

interview (in the order mentioned in general instructions). 

(8) Candidates are requested that do not send physical copy of the application (Online 

applied) to the commission if not so requested.  
 

3. Education Qualification and Experience:  

Possess  

(i) A Post graduate degree in any discipline with atleast 55 percent marks or its equivalent grade 

B in the seven point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F at the master degree level 

from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in 

India; or any other educational institution recognized by the Government as such or declared to 

be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; and 

(ii) A Bachelor degree in education with atleast 60 percent marks or its equivalent grade B in the 

seven point scale with letter grades O, A, B, C, D, E and F obtain from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or State Act in India; or any other 

educational institution recognized by the Government as such or declared to be deemed as a 

University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956;   

Explanation: Where the University or College or Institution declares results in grade 

point, which is on a scale of seven point, the following mechanism shall be referred to 

ascertain equivalent marks in percentage.: - 

Grade Grade point Percentage equivalent 

‘O’- Outstanding 5.50-6.00 75-100 

‘A’- Very good 4.50-5.49 65-74 

‘B’- Good 3.50-4.49 55-64 

‘C’- Average 2.50-3.49 45-54 

‘D’- Below Average 1.50-2.49 35-44 

‘E’- poor 0.50-1.49 25-34 

‘F’- Fail 0-0.49 0-24 

 

(3) Have about 05 years combined or separate experience of teaching or inspecting  educational 

institutions or administration in educational institutions recognized by the Government after 

obtaining Bachelor degree in Education. 



4.  Possess the basic knowledge of computer application In Gujarat Civil Services Classification 

and Recruitment (General) Rules, 1967 

5.     Possess adequate knowledge of Guajarati or Hindi or both 

6.    PAY: - Rs. 44900- 142400 (Level-8)  

7.   Age:- Not more than 45 years.( As per Recruitment Rules 44 years + As per GAD GR: 

CRR/11/2021/450900/G.P. Age will be considered as on the last date of the receipt of 

application. 

8.    Upper Age relaxation and other provision considered as per below table. 

1 EWS, ST and SEBE category male 

candidates of origin of Gujarat 

05 Years  ( maximum up to  45 years) 

2 General category female candidates of 

origin of Gujarat 

05 Years  ( maximum up to  45 years) 

3 EWS, ST and SEBE category female 

candidates of origin of Gujarat 

10  Years (Including Five years relaxation 

for women) maximum up to  45 years 

4  S.C. Category of Gujarat origin 05 Years 

 ( Maximum  45 years) 

5 Physically Disabled Candidates  10  Years (maximum up to  45 years)  

 6 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 prescribing 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 prescribe as one of 

the qualifications in the advertisement, 

Govt. servant who are working on the post 

from which an employee can be promoted 

to the post so advertised, be entitled to 

relaxation of 5 years, or to the extent of 

equal number of years for which service 

has been put in by him, which is less. 

 

 

 



 

 

 

9. Note:- 

(i) As per the Instruction/Provision of the commission, the candidates of each 

category are being called for interview as per following norms: 

No. of Post Candidates to be called for an interview 

01 06 

02 08 

03 10 

04 & more 03 times of the post 

 

(ii)      The candidates must be produced formula/method of calculation of percentage 

where percentage of marks is not given by the University. 

 

(iii)     The candidates having qualification from foreign University. He/She must be 

produced necessary documents /proof regarding the recognition/equivalence of their 

degree. 

(iv)  Application Fee ; General candidate have to pay Rs.100/- + Postal service charge, 

Unreserved candidate Origin of Gujarat, Ex. Serviceman and Person of the disability 

candidate do not need to pay fees ,Unreserved candidate of other state have to pay 

prescribed fees. 

 

 

           

     (Rajendra Maheshwari) 

 Joint Secretary, 

                Gujarat Public Service Commission 


