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                                                                                              આય-૨ ળાખા 
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના આયુ કચેયી શસ્તકની વયકાયી શોવભમોેથી કોરેજો ખાતે વલવલધ વલમોના 
આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય/ રેક્ચયય (શોવભમોેથી), વાભાન્મ યાજ્મ વેલા, લગગ-૨ (જા.ક્ર: ૧૪૨ થી ૧૪૪/૨૦૨૦-૨૧) ની નીચ ે
દળાગલેર જગ્માઓ ય ઉભેદલાયો વદં કયલા ભાટે Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અયજીઓ તાયીખ: 
૧૬/૦૩/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કરાક થી તાયીખ: ૩૧/૦૩/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કરાક સધુી ભગંાલલાભા ંઆલે છે. આ જાશયેાતની 
અન્મ વલગતો આમોગના નોટીવ ફોડગ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in અથલા આમોગની લફે વાઇટ 
https://gpsc.gujarat.gov.in/  ઉય જોલા વલનતંી છે. 
 
[1] પ્રસ્તતુ જાશયેાતની પ્રાથમભક કવટી, પ્રાથમભક કવટીના રયણાભ અને રૂફરૂ મરુાકાતની વબંમલત તાયીખ/ભાવ ની 

મલગત નીચે મજુફ છે.    

 

જાશયેાત ક્રભાકં જગ્માનુ ંનાભ-મલમ 

પ્રાથમભક 

કવટીની સચૂચત 

તાયીખ 

પ્રાથમભક 

કવટીના 

રયણાભન 

વબંમલત ભાવ 

રૂફરૂ મરુાકાતન 

વબંમલત ભાવ 

૧૪૨/૨૦૨૦-૨૧ 
આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય/ રેક્ચયય 
(શોવભમોેથી) - કોમ્યનુીટી ભેરડવીન, 
વાભાન્મ યાજ્મ વેલા, લગગ-૨ 

૧૪-૦૭-૨૦૨૧ વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૧ પેબ્રઆુયી-૨૦૨૨ 

૧૪૩/૨૦૨૦-૨૧ 
આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય/ રેક્ચયય 
(શોવભમોેથી) - યેટગયી, 
વાભાન્મ યાજ્મ વેલા, લગગ-૨ 

૧૮-૦૭-૨૦૨૧ વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૧ પેબ્રઆુયી-૨૦૨૨ 

૧૪૪/૨૦૨૦-૨૧ 
આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય/ રેક્ચયય 
(શોવભમોેથી) - પ્રેક્ક્ટવ ઓપ ભેરડવીન, 
વાભાન્મ યાજ્મ વેલા, લગગ-૨ 

૨૮-૦૭-૨૦૨૧ વપ્ટેમ્ફય-૨૦૨૧ પેબ્રઆુયી-૨૦૨૨ 

 

ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ 

વેકટય-૧૦/એ, “છ-૩” વકકરની નજીક, “છ” યડ, ગાધંીનગય-૩૮૨૦૧૦. 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
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નોંધ :  
(૧) ઉય દળાગલરે જાશયેાતોની જગ્માઓ ૈકી એક ણ જગ્મા ળાયીરયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત 
નથી. યંત,ુ આ જગ્માઓ ૈકી નીચે દળાગલેર જે તે જગ્માઓની વાભે દળાગવ્મા મજુફની ળાયીરયક અળક્તતા 
ધયાલતા ઉભેદલાયો જ અયજી કયલા ાત્ર છે. આ વવલામની અન્મ પ્રકાયની ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા 
ઉભેદલાયો વફંવંધત જાશયેાત ભાટે અયજી કયલાને ાત્ર નથી 
 

જાશયેાત 
ક્રભાકં જગ્માનુ ંનાભ-મલમ 

કુર 
જગ્મા
ઓ 

કક્ષાલાય જગ્માઓ 
કક્ષાલાય જગ્માઓ ૈકી ભરશરાઓ 

ભાટે અનાભત જગ્માઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

વાભાન્મ 

આવથિક 

યીતે 

નફા 

લગગ 

વા.ળૈ.

લગગ 

અન.ુ 

જાવત 

અન.ુ     

જન

જાવત 

વાભાન્મ 

આવથિક 

યીતે 

નફા 

લગગ 

વા.ળૈ.. 

લગગ 

અન.ુ 

જાવત 

અન.ુ     

જન

જાવત 

     
૧૪૨/૨૦૨૦-
૨૧ 

આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય/ 
રેક્ચયય 
(શોવભમોેથી) -
કોમ્યનુીટી ભેરડવીન, 
વાભાન્મ યાજ્મ વેલા, 
લગગ-૨ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૪૩/૨૦૨૦-
૨૧ 

આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય/ 
રેક્ચયય 
(શોવભમોેથી) -
યેટગયી, વાભાન્મ 
યાજ્મ વેલા, લગગ-૨ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૧૪૪/૨૦૨૦-
૨૧ 

આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય/ 
રેક્ચયય 
(શોવભમોેથી) - 
પ્રેક્ક્ટવ ઓપ 
ભેરડવીન, વાભાન્મ 
યાજ્મ વેલા, લગગ-૨ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 
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ક્રભ જાશયેાત ક્રભાકં 
આવવસ્ટન્ટ પ્રોપેવય/ રેક્ચયય (શોવભમોેથી), લગગ-૧ 

(મલમ) 
ળાયીરયક અળક્તતા 

૧ ૧૪૨/૨૦૨૦-૨૧ કોમ્યનુીટી ભેરડવીન LV, HH, LD, LC, DF, AC 

૨ ૧૪૩/૨૦૨૦-૨૧ યેટગયી LV, HH ,LD(OA,OL), LC, 

DF, AC,  MuD, ASD, SLD 

૩ ૧૪૪/૨૦૨૦-૨૧ પ્રેક્ક્ટવ ઓપ ભેરડવીન LV, HH ,LD(OA,OL), LC, 

DF, AC, MuD, ASD, SLD 

 
LV = Low Vision                    SLD = Specific Learning Disability 

LC = Leprosy Cured               DF = Dwarfism 

MuD = Muscular Dystrophy    HH = Hard of Hearing (with Assistive Device) 

AC = Acid Attack Victims      ASD = Autism Spectrum Disorder 

LD = Loco-motor Disability (OA-One Arm, OL-One Leg, BL-Both Leg, BA-Both Arms, OAL-One Arm One 

Leg, BLOA-Both Leg One Arm, BABL-Both Arm Both Leg) 

 
(૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો બફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેઓને બફનઅનાભત 
ઉભેદલાયો  ભાટેના ંધોયણો રાગુ ંડળે. 
(3) ભરશરાઓ ભાટેની અનાભત જગ્મા ભાટે જો ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ (જો ભરશરા ભાટે જગ્મા 
અનાભત શોમ તો) તો ત ેજગ્મા તે કક્ષાના રુૂ ઉભેદલાયોને પાલી ળકાળે. 
(૪) બફનઅનાભત કેટેગયીની જગ્માઓ અને તે ૈકી ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટેની અનાભત જગ્માઓ તથા આવથિક 
યીતે નફા લગો, વા.ળૈ..લગગ., અનસુબુચત જાવત અને અન.ુ જનજાવતની કુર અનાભત જગ્માઓ અને ત ેૈકી 
ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટેની અનાભત જગ્માઓ ય વદંગી જે તે કેટેગયીના ઉભેદલાયો તથા તે ૈકી ભરશરા 
ઉભેદલાયોએ વદંગીની પ્રરક્રમા દયવભમાન પ્રાપ્ત કયેર ગણુ અને આમોગ ેવફંવંધત વેલાની કામગક્ષભતા જાલી 
યાખલા વનમત કયેર રામકી ધોયણ ધ્માને રઇ કયલાભા ંઆલળે.  
(૫) ઉભેદલાયોએ જાશયેાત ક્રભાકં અને જગ્માનુ ંનાભ સ્ષ્ટ યીતે લાચંીને ઓનરાઇન અયજી કયલી. ઓનરાઇન 
અયજી કયતી લખતે તભાભ વલગતો અયજીત્રકભા ંબમાગ ફાદ, તે વલગતોની ખાતયી કયીને ત્માય છી જ અયજી 
કન્પભગ કયલાની યશળેે. 
(૬) કન્પભગ થમેર અયજીત્રકની વલગતો કે તેભા ં ઉભેદલાયે આેર ભારશતીભા ં ક્ષવત કે ચકૂ ફાફતે સધુાયો  
કયલાની યજૂઆત / વલનતંી ગ્રાહ્ય યાખલાભા ંઆલળે નશીં. 
(૭) એક કયતા લધાયે વખં્માભા ંઅયજી કમાગના રકસ્વાભા ંછેલ્રે કન્પભગ થમેર અયજીત્રક જ ભાન્મ યાખલાભા ં
આલળે. બફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાયો ભાટે છેલ્ર ેકન્પભગ થમેર પી વાથેનુ ંઅયજીત્રક ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે.  
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(૮) ઉભેદલાયોએ રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થમાના રકસ્વાભા ં યજૂ કયલાના થતા ં પ્રભાણત્રો તૈમાય યાખલાના 
યશળેે.  
(૯) ઓનરાઈન જાશયેાત ભાટેના બયેરા અયજીત્રક બફડાણ વરશત આમોગની કચેયીભા ંશાર યૂતા ભોકરલા 
નશીં. આમોગ દ્વાયા જ્માયે ભગંાલલાભા ંઆલે ત્માયે જ ભોકરી આલા.  
(૧૦)   આવથિક યીતે નફા લગોના ઉભેદલાયોએ (EWS) યાજ્મ વયકાયના વાભાજીક ન્મામ અને અવધકારયતા  
વલબાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠયાલ ક્રભાકં : ઇડફલ્યએુવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા.૧૩-૯-૨૦૧૯ના 
ઠયાલ ક્રભાકં : ઇડફલ્યએુવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ૈકી રાગ ુડતા ઠયાલથી વનમત થમેર નમનૂા (અંગ્રેજીભા ં
Annexure KH અથલા ગજુયાતીભા ંરયવળષ્ટ–ગ) ભા ંભેલેર ાત્રતા પ્રભાણત્ર (અથાગત તેઓ EWS Category 
શઠે અનાભતના રાબ ભાટેની ાત્રતા ધયાલે છે તે ભતરફનુ ં પ્રભાણત્ર) ના નફંય અને તાયીખ ઓનરાઇન 
અયજી કયતી લખતે દળાગલલાના યશળેે. EWS ાત્રતા પ્રભાણત્રની વભમની અલવધની ભાન્મતા આ ઠયાલોની 
જોગલાઇ મજુફ અથલા યાજ્મ વયકાયની આ ફાફતે અભરભા ંશોમ, તેલી લખતોલખતની સચૂનાઓ મજુફ યશળેે. 
 

[2] ળૈક્ષચણક રામકાત અને અનબુલ : (જાશયેાત ક્રભાકં:-  ૧૪૨/૨૦૨૦-૨૧ થી ૧૪૪/૨૦૨૦-૨૧) 

         POSSESS  
A post–graduate degree in Homoeopathy included in the second schedule of the 

Homeopathy Central Council Act, 1973 or a post–graduate medical degree  in 

concerned subject recognized by the Medical Council of India as shown in the 

Annexure–A below obtained from any of the Universities established or 

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

educational institution recognized as such or declared to be deemed as a 

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

 Provided that preference shall be given to those candidates who holds 

experience of working as R.M.O. or House Physician either in the Homeopathic 

Hospital attached to a Homeopathic Medical College recognised by the Central 

Council or the Government or Medical College recognised by the Medical 

Council of India or the Government. 

 

 



 

 

5 

 

Annexure -A 

 
[3] ગજુયાત મલુ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભો, ૧૯૬૭’ભા ંદળાગલેર કોમ્પ્યટુય એપ્રીકેળનનુ ં

ામાનુ ંજ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઈળ.ે 
      [4]  ગજુયાતી અથલા રશન્દી અથલા તે ફનેંનુ ંયૂત ુજ્ઞાન ધયાલતો શોલો જોઇળ.ે  

[5]  ગાય: રૂ. ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ (વાતભા ગાયચં મજુફ)  
[6]  ઉંભય: ૪૦ લગથી લધ ુઉંભય શોલી જોઇળે નશીં. ઉંભય ઓન રાઈન અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના 

યોજ ગણલાભા ંઆલળ.ે 
[7]  ઉંભયભા ંછૂટછાટ: 

Sr. 

No 

Assistant Professor/ Lecturer 

- SUBJECT 
Qualification 

(1) (2) (3) 

1 Community Medicine 

M.D. (Homoeopathy) 

Or 

M.D. (Community Medicine) 

2 Repertory M.D. (Homoeopathy) (Repertory) 

3 Practice of Medicine 

M.D. (Homoeopathy) 

Or 

M.D. (Medicine) 

૧ 

મૂ ગજુયાતના અનસુચૂચત જામત, અનસુચૂચત 
જનજામત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત 
લગકના અને આમથિક યીતે નફા લગકના ઉભેદલાય 

ાચં લક (લધભુા ંલધ ુ૪૫ લકની ભમાકદાભા)ં 

૨ 

મૂ ગજુયાતના અનસુચૂચત જામત, અનસુચૂચત 
જનજામત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત 
લગકના અને આમથિક યીતે નફા લગકના ભરશરા 
ઉભેદલાય 

દવ લક (આ છૂટછાટભા ંભરશરા ભાટેની છૂટછાટ કે જે ાચં 
લકની છે, તેન વભાલેળ થઇ જામ છે, લધભુા ં લધ ુ ૪૫ 
લકની ભમાકદાભા ંછૂટછાટ ભળે.) 

૩ ચફન અનાભત (વાભાન્મ) ભરશરા ઉભેદલાય ાચં લક (લધભુા ંલધ ુ૪૫ લકની ભમાકદાભા)ં 

૪  
ભાજી વૈમનક, ઇ.વી.ઓ., એવ.એવ.વી.ઓ. વરશત 
ઉભેદલાય 

વયંક્ષણ વેલાભા ંફજાલેર વેલા ઉયાંત ફીજા ત્રણ લક  

૫ ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય દવ લક (લધભુાં લધ ુ૪૫ લકની ભમાકદાભા)ં 
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નોંધ: 

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

registered with Gujarat Homoeopathy Council under the Gujarat Homoeopathy Act, 

1963 at the time of joining duty, if he is not so registered. 

(૨) પ્રાથમભક કવટીની યીક્ષા ધ્ધમત : વાભાન્મ અભ્માવનુ ં ૧૦૦ ગણુનુ ં પ્રશ્નત્ર (ાટક -૧) તથા વફંમંધત 

મલમનુ ં૨૦૦ ગણુનુ ંપ્રશ્નત્ર (ાટક -૨) એભ ભીને કુર ૩૦૦ ગણુનુ ંપ્રશ્નત્ર યશળેે. જેન વભમગા ૧૮૦ 

મભમનટ્વન યશળેે. પ્રાથમભક કવટીભા ંઉભેદલાય ૧૫% થી ઓછા ગણુ ભેલળે, ત તેભને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે 

ાત્ર ગણલાભા ંઆલળે નશીં. 

(૩)  રૂફરૂ મરુાકાતભા ંઆમગની સચૂનાઓ / ધયણ મજુફ જાશયેાતભા ં દળાકલેર કેટેગયી લાઈઝ જગ્માની 

વખં્માને ધ્માને રઈ નીચે મજુફ અનવુયલાનુ ંયશળેે.  

    કુર જગ્માઓ                      કુર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ફરાલલાભા ંઆલનાય  

                                                    ઉભેદલાયની વખં્મા                                                                 

      ૦૧                        ૦૬ 

૦૨                         ૦૮ 

૦૩                                     ૧૦ 

૦૪ કે તેથી લધ ુ                                    કુર જગ્માઓથી ૦૩ ગણા 

(૪) જ યમુનલવીટીએ ભાકકળીટભા ં ટકાલાયી દળાકલેર ન શમ, ત ઉભેદલાયે ટકાલાયી ગણલા ભાટેની 

પર્મયુકરા/ આધાય અયજી વાથે યજૂ કયલાના યશળેે.  

૬ 

ગજુયાત વયકાયના કભકચાયીઓ: ગજુયાત મલુ્કી 
વેલા અને લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) મનમભ, 
૧૯૬૭ ની જગલાઇઓ મજુફ ગજુયાત વયકાયની 
નકયીભા ં કામભી ધયણે અથલા શંગાભી ધયણે 
વંગ છ ભાવથી કાભગીયી ફજાલતા શમ અને 
તેઓની પ્રથભ મનભણકૂ જાશયેાતભાનંી જગ્માભાં 
દળાકલેર લમ ભમાકદાની અંદય થમેર શમ તેલા 
કભકચાયીઓ 

(૧) જાશયેાતભાં રામકાત તયીકે અનબુલ ભાગેંર શમ ત 
ઉરી લમભમાકદા રાગ ુડળે નરશ. 
(૨) જાશયેાતભાં અનબુલને રામકાત તયીકે ભાંગેર ન શમ 
યંત ુઇજનેયી, તફીફી, ખેતી મલમક, શ ુચચરકત્વાની દલી 
કે રડપ્રભાની જગ્મા ય મનભણકૂ ાભેર કભકચાયીને 
જાશયેાતભાનંી આલી રામકાત લાી જગ્મા (Any Such Post) 

ભાટે ઉરી લમ ભમાકદા રાગ ુડળે નશીં. 
(૩) જાશયેાતભાં દળાકલેર જગ્મા ભાટે અનબુલ એક રામકાત 
તયીકે ભાગેંર ન શમ ત્માયે જે વલંગકભાથંી ફઢતી 
ભલાાત્ર શમ તેભા ં પયજ ફજાલતા કભકચાયીને,  તેઓએ 
ફજાલેર વેલાના વભમ અથલા ત લધભુા ંલધ ુાચં લકની 
છૂટછાટ તે ફે ૈકી જે ઓછં શમ તે ભળે. 
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(૫) જ ઉભેદલાય મલદેળની યમુનલવીટીની દલી ભેલેર શળે, ત તેલી દલીની બાયતભા ં ભા ન્મતા / 

વભકક્ષતા ગણલા અંગે જરૂયી આધાય / યૂાલા યજૂ કયલાના યશળેે. 

(૬) આ જાશયેાત અન્ લમે બયતી પ્રરક્રમાના દયેક તફ્ે ઉભેદલાયે શાજય યશુેં ુ ં ડળે. અન્મથા તેઓની 

ઉભેદલાયી યદ કયલાભા ંઆલળે. 

(૭)    અયજી પી: વાભાન્મ કેટેગયીના (ચફન અનાભત) ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ૉસ્ટર વમલિવ ચાર્જ. 

મૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના, આમથિક યીતે નફા લગો, ભાજી વૈમનક તથા ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા 

ઉભેદલાયએ પી બયલાની નથી. ગજુયાત યાજમ મવલામના અનાભત લગકના ઉભેદલાયએ મનમત પી બયલાની 

યશળેે.  

 
     (ભશળે પ્રજામત) 

                                                                       વયંકુત વચચલ                                                                                    
 ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ 
 

નોંધ: ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉય જોઈ 
ળકાળે. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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R-2 Branch 

Online applications are invited for the Post of Assistant Professor/Lecturer in the 

Government Homoeopathy Colleges in various subjects, General State Service, Class-II 

(Advt.No:142 to 144/2020-21) under the Director, AYUSH (Ayurveda, Yoga and 

Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy) of Health and Family welfare 

department, Gujarat State, between date-16/03/2021 13:00 to date-31/03/2021 13:00.  

           Candidates are instructed to visit Notice Board https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

or the Website of Commission https://gpsc.gujarat.gov.in for all provisions of 

advertisement, General Instructions, application form and age relaxation. 

[1] Tentative date/month of Preliminary test & Result of Preliminary test and interview 

are shown below:  

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

GANDHINAGAR.  

Advt. No. 

Name of the Post-Subject 

Tentative Date of 

Preliminary Test 

Tentative Month 

of declaration of 

Result of 

Preliminary Test   

Tentative 

Month of 

Interview 

142/2020-

21 

Assistant Professor/Lecturer 

(Homoeopathy) Community 

Medicine,   

General State Service, Class-II 

14-07-2021 September-2021 February-2022 

143/2020-

21 

Assistant Professor/Lecturer 

(Homoeopathy) Repertory,  General 

State Service, Class-II 

18-07-2021 September-2021 February-2022 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
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Advt. No. 
Name of the Post- 

Subject 

   Total 

 Vacancy 
Category wise vacancy 

Out of total Posts, reserved for  

Women 

1 2 3 4 5 

Gener
al 

EW
S 

S.E.B.
C 

S.C S.T Gener
al 

EWS S.E.B.
C 

S.C S.T 

142/2020-

21 
Assistant 

Professor/Lecturer 

(Homoeopathy) 

Community 

Medicine,   

General State 

Service, Class-II 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

143/2020-

21 
Assistant Professor 

/Lecturer 

(Homoeopathy) 

Repertory,  General 

State Service, Class-

II 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

144/2020-

21 

Assistant Professor 

/Lecturer 

(Homoeopathy) 

Practice of 

Medicine, General 

State Service, Class-

II 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Note :- 

1) Out of above mentioned posts, not a single post is reserved for Physically Disabled 

Candidates. The candidates possessing disability as shown below can apply for the post as 

shown against it. The candidates possessing other than the prescribed physical disabilities are 

not eligible to apply. 

144/2020-

21 

Assistant Professor/Lecturer 

(Homoeopathy) Practice of 

Medicine, General State Service, 

Class-II 

28-07-2021 September-2021 February-2022 
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Sr. 

No. 

Advt. No. Associate Professor/Lecturer, 

Class-II – SUBJECT 

Physical Disability 

1 
142/2020-21 Community Medicine LV, HH, LD, LC, DF, AC 

2 143/2020-21 Repertory LV, HH ,LD(OA,OL), LC, DF, AC, MuD, ASD, SLD 

3 144/2020-21 Practice of Medicine LV, HH, LD(OA,OL), LC, DF, AC,  MuD, ASD, SLD 

LV = Low Vision                    SLD = Specific Learning Disability 

LC = Leprosy Cured               DF = Dwarfism 

MuD = Muscular Dystrophy   HH = Hard of Hearing (with Assistive Device) 

AC = Acid Attack Victims      ASD = Autism Spectrum Disorder 

LD = Loco-motor Disability (OA-One Arm, OL-One Leg, BL-Both Leg, BA-Both Arms, OAL-

One Arm One Leg, BLOA-Both Leg One Arm, BABL-Both Arm Both Leg) 

2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved 

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

3) In case of non-availability of woman candidate in the respective category (If woman 

reserved posts are available), the reserved post will be allotted to male candidates 

belonging to the same category.  

4) Selection to the posts of unreserved category and posts reserved for Economically Weaker 

Section, SEBC category, SC category, ST category including the post reserved for woman 

candidates of respective category shall be made on the basis of marks obtained in selection 

process by the candidates of respective categories and on the basis of qualifying standard 

prescribed by the commission keeping in view to maintain efficiency of respective 

cadre/service. 

5) Candidates shall carefully read Advertisement No. and name of post before applying 

online. Candidate shall confirm the application only after verifying the details filled in the 

application form. 

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

confirmed application will be considered by the Commission. For candidates belonging to 

unreserved category, the last confirmed application with fees will be considered by the 

commission. 

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

9) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the commission 

as of now. The physical copy of the application may be sent as and when asked by the 

commission. 

10) Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS category shall be in the 

format as prescribed by Social Justice and Empowerment Department, Government of 

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

EWS/122019/45903/A, Date: 13/09/2019 whichever may be concerned. (Annexure-

“Kh” in English or Annexure- “G” in Gujarati). The candidates shall mention the 

number and date of EWS certificate while applying online. The validity of the time 

period of the EWS eligibility certificate will be in accordance with the provision of 

these resolutions or the relevant instructions of the state government in force. 

 

(2)  Educational Qualification and Experience: (Advt. No: 142/2020-21 to 144/2020-21) 

 

         POSSESS;  
A post–graduate degree in Homoeopathy included in the second schedule of the 

Homeopathy Central Council Act, 1973 or a post–graduate medical degree  in 

concerned subject recognized by the Medical Council of India as shown in the 

Annexure–A below obtained from any of the Universities established or 

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

educational institution recognized as such or declared to be deemed as a 

University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956. 
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 Provided that preference shall be given to those candidates who holds 

experience of working as R.M.O. or House Physician either in the Homeopathic 

Hospital attached to a Homeopathic Medical College recognised by the Central 

Council or the Government or Medical College recognised by the Medical 

Council of India or the Government.  

Annexure –A 

[3] The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil 

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

[4] Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both 

[5] Pay Scale: -Rs. 53100-167800/- (As per  7
th

 Pay Commission) 

[6] Age: Not more than 40 years. Age will be considered as on last date of online 

application. 

[7]      Age Relaxation: as below 

1 

Candidate belonging SC/ST/SEBC/EWS 

category of Gujarat Origin (if there is a 

post(s) shown in the concerned reserved 

category) 

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

2 
Women Candidate belonging 

SC/ST/SEBC/EWS category of Gujarat 

10 Years (Which Includes the relaxation of 5 

years applicable to woman)  

Sr. 

No 

Assistant Professor/ Lecturer 

- SUBJECT 
Qualification 

(1) (2) (3) 

1 Community Medicine 

M.D. (Homoeopathy) 

Or 

M.D. (Community Medicine) 

2 Repertory M.D. (Homoeopathy) (Repertory) 

3 Practice of Medicine 

M.D. (Homoeopathy) 

Or 

M.D. (Medicine) 
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Origin (Maximum Upto 45 Years) 

3 
Women Candidate of Unreserved Category 

(General Category) 
5 years (Maximum Upto 45 Years) 

4 Ex. Serviceman Including E.C.O. / S.S.C.O.  Length of Military Service plus three years 

5  Physically Disabled 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 prescribed as one of 

the qualifications and Govt. servant 

appointed to a post requiring a Medical, 

Engineering, Veterinary or, Agriculture 

degree or diploma and who applied for any 

such post, the upper age limit shall not apply. 

(3) If experience is not prescribed as one of 

the qualifications in the advertisement, Govt. 

servants who are working on the post from 

which an employee can be promoted to the 

post so advertised, be entitled to relaxation of 

5 years, or to the extent of equal number of 

years for which service has been put in by 

him, whichever is less. 

Note: 

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

registered with Gujarat Homoeopathy Council under the Gujarat Homoeopathy Act, 

1963 at the time of joining duty, if he is not so registered.  

(2)      Preliminary Exam Pattern: A paper of General studies of 100 marks (Part-I) and a 

paper of Concerned subject of 200 marks (Part-II) = Total 300 marks. Duration: 180 

minutes. As per the Instruction/Provision of the Commission, the candidates who 

possess less than 15% marks in Preliminary Test shall not be eligible for Interview.  

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

category are being called for interview as per following norms: 

      No. of Posts  No. of Candidates to be called for an interview 

 01         06 

 02         08 

03          10 
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04 & more        03 times of No. of posts 

(4) The candidates should produce formula / method of calculation of percentage 

where  percentage of marks is not given by the University.       

(5) The candidates having qualification from foreign University should produce 

necessary documents / proof regarding the recognition/equivalence of their degree.     

(6) Candidates shall require to remain present at each stage of Recruitment process, 

otherwise his/her candidature shall be cancelled. 

(7) Application Fees:- Candidates of General (Unreserved) category have to pay Rs. 

100/- + applicable postal charges as Application Fees, while Candidates belonging to 

reserved categories and Economically Weaker Section of Unreserved category of 

Gujarat state, Ex-serviceman and physically disabled candidates have not to pay 

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

application fee. 
 

 

 

(MAHESH  PRAJAPATI) 

  JOINT SECRETARY 

                                                            GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

Note : Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to apply 
online  
 
 
 
 
 
 
 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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 ૧  નાગરયકત્લ:-  
 ઉભેદલાય, 
 (ક) બાયતનો નાગરયક અથલા 
 (ખ) નેાનો પ્રજાજન અથલા 
 (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથલા 

 (ઘ) વતફેટનો વનલાગવવત જે બાયતભા ંકામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્યઆુયી,૧૯૬૨ શરેા ંબાયતભા ં
આલેરા શોલા જોઇએ,અથલા  

 (ચ) મૂ બાયતીમ વ્મક્ક્ત કે જે બાયતભા ં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ારકસ્તાન, લૂગ ારકસ્તાન       
(ફાગં્રાદેળ), ફભાગ (મ્માનભાય), શ્રીરકંા, કેન્મા, યગુાન્ડા જેલા લૂગ આરિકાના દેળો, વયંકુ્ત પ્રજાવત્તાક ટાઝંાનીમા, 
ઝાફંીમા, ભરાલી, ઝૈય, ઇથોીમા, અથલા વલમેટનાભથી સ્થાતંય કયીને આલેર શોલા જોઇએ યંત ુ ેટાક્રભાકં 
(ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) ભા ંઆલતા ઉભેદલાયોના રકસ્વાભા ંવયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શોવુ ંજોઇએ. 

 
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના રકસ્વાભા ં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયનુ ં અયજીત્રક આમગ 

મલચાયણાભા ં રેળે. અને જ મનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભા ં આલળે ત યાજ્મ વયકાય તેભના 
રકસ્વાભાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભચરાઉ મનભણકૂ આળે. 
 

 ૨  અયજીત્રક:- 
(૧) જો એક કયતા ંલધ ુજાશયેાત ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયેક જાશયેાત ભાટે અરગ અરગ અયજી કયલાની  

યશળેે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશળેે. 
(૨) બફન અનાભત લગગના ઉભેદલાયોએ , જો તેઓ ોસ્ટ ઑરપવભા ંપી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + ોસ્ટર ચાજીવ તથા    

ઓન રાઇન પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + વવલિવ ચાજીવ પી બયલાની યશળેે. અનાભત લગગના ઉભેદલાયો ( આવથિક 
યીતે નફા લગો, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ, અનસુબૂચત જાવત અને અનસુબૂચત જનજાવત) તથા 
ળાયીરયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયો અને ભાજી વૈવનકોને પી બયલાભાથંી મકુ્ક્ત આલાભા આલેર છે. જેથી    
તેભણે કોઇ પી બયલાની યશતેી નથી.     

(૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશળેે નશી. 
(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશયેાતભા ં અનાભત જગ્માઓ દળાગલેર ન શોમ ત્મા ં આલા ઉભેદલાયો 

બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેભને વદંગી ભાટે બફનઅનાભતના ધોયણો રાગ ુડળે. 
(૪) જાશયેાતભા ં ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભા ં ભરશરા ઉભેદલાયો 

અયજી   કયી ળકે છે. 
(૫) જાશયેાતભા ંજે તે કેટેગયીભા ં કુર જગ્માઓ ૈકી ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટે અમકુ જગ્માઓ અનાભત  શોમ ત્માયે 

ભરશરા ઉભેદલાયોની અનાભત જગ્માઓ વવલામની ફાકી યશતેી જગ્માઓ પક્ત રુુ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત 
છે તેભ ગણલાનુ ંનથી, આ જગ્માઓ ય રુુ તેભજ ભરશરા ઉભેદલાયોની વદંગી ભાટે વલચાયણા થઇ ળકે છે, 

જાશયેાતની વાભાન્મ જગલાઈઓ 
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રુુ તેભજ ભરશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય 
ભાટે અનાભત છે યંત ુફાકી યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે ભરશરા ઉભેદલાય ણ વદંગી ાભી ળકે છે.) 

(૬) જાશયેાતભા ં ભાત્ર ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભા ં રુુ ઉભેદલાય 
અયજી કયી  ળકે છે કેભ કે ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ તો આ જગ્માઓ ય વદંગી ભાટે રુુ 
ઉભેદલાયોની વલચાયણા થઇ ળકે છે. યંત ુજે જગ્માઓ ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટે જ અનાભત શોમ અને તે જગ્મા 
ઉય ભરશરા ઉભેદલાયો યેુયુા વદંગી ાભે/જેટરી વખં્માભા ંવદંગી ાભે તો તેભને જ પ્રથભ વલચાયણાભા ં
રેલાના થળે અને કોઇ ભરશરા ઉભેદલાય વદં ન થામ કે ઓછા ભરશરા ઉભેદલાય વદં થામ તો તેટરા 
પ્રભાણભા ંરુુ ઉભેદલાયોને ધ્માનભા ં રેલાભા ંઆલળે..(દા.ત.કુર ૧૦ જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત 
છે અને ૦૮ ભરશરા ઉભેદલાય વદં થામ છે તો  ૦૨ રુુ ઉભેદલાયો વદંગી ાભી  ળકે છે.) 

(૭) પ્રાથવભક કવોટીના રયણાભના આધાયે જે ઉભેદલાયો અયજી ચકાવણીને ાત્ર થતા શોમ, તેભણે આમોગ જણાલે 
ત્માયે જરૂયી પ્રાભાણત્રો/ દસ્તાલેજો સ્કેન (Scan) કયીને આમોગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 
ય ઓન રાઇન અરોડ કયલાના યશળેે.  

 

 ૩    જન્ભ તાયીખ:- 
(૧)  આમોગ જન્ભ તાયીખ ના યુાલા ભાટે એવ. એવ. વી. ઇ. ફોડગ દ્વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્ર જ 

ભાન્મ યાખે છે. યંત ુ આ પ્રભાણત્રભા ં દળાગલેર જન્ભતાયીખ ખોટી શોલાનુ ં ઉભેદલાય ભાને તો વક્ષભ 
અવધકાયીએ આેર લમ અને અવધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાબણત નકર ભોકરલાની યશળેે. આ પ્રભાણત્રભા ં
અવધકૃત અવધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર શોવુ ં જોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષાનુ ં મૂ 
પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને ોતાની વભક્ષ યજૂ કયલાભા ં આલેર યુાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી 
જન્ભતાયીખ ............... છે. જે એવ.એવ.વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના પ્રભાણત્રભા ં દળાગલેર જન્ભતાયીખ 
કયતા ં જુદી છે તથા ભાનલાને યુત ુ ં કાયણ છે. ઉભેદલાયે યજૂ કયેર લમ અને અવધલાવનુ ં પ્રભાણત્ર તેની 
વલશ્વાવવનમતા (credibility) ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયનો વનણગમ આમોગ દ્વાયા રેલાભા ંઆલળે. 

(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભા ંદળાગલેર જન્ભ તાયીખભા ંાછથી કોઇણ કાયણવય પેયપાય થઈ ળકળે નશી. 

 ૪    લમભમાકદા :- 
(૧) ઉંભય જાશયેાતભા ંદળાગલેર અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભા ંઆલળે. 
(૨) જાશયેાતભા ંદળાગલેર  ઉરી લમભમાગદાભા ંનીચે મજુફની છૂટછાટ ભલાાત્ર છે. 

૧ મુ ગજુયાતના  અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત 
જનજાવત,   વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત 
લગગના અને  આવથિક યીતે નફા લગગના 
ઉભેદલાયો 

ાચં લગ (લધભુા ંલધ ુ૪૫ લગની ભમાગદાભા)ં 
 
 

૨ મુ ગજુયાતના  અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત 
જનજાવત,   વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત 
લગગ અને  આવથિક યીતે નફા લગગના ભરશરા 
ઉભેદલાયો 

દવ લગ (આ છૂટછાટભા ં ભરશરા ભાટેની છૂટછાટ કે જે 
ાચં લગની છે, તેનો વભાલેળ થઇ જામ છે, લધભુા ંલધ ુ
૪૫ લગની ભમાગદાભા ંછૂટછાટ ભળે.) 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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 ૫      ળૈક્ષચણક રામકાત:- 

(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભા ંદળાગલેર ળૈક્ષબણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ધયાલતા શોલા 
જોઇએ. 

(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાત ભાન્મ યવુનલવવિટી/વસં્થાભાથી ભેલેર શોલી જોઇએ. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યવુનલવવિટી/વસં્થાના ગણુ ત્રક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી 

પ્રભાણત્રોની સ્લમ ંપ્રભાબણત નકર યજૂ કયલાની યશળેે. કોરેજના આચામગ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ 
ગણલાભા ંઆલળે નશી. 

(૪) ળૈક્ષબણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાય નો શક્ક દાલો સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશી. 
(૫) જો જગ્માના બયતી વનમભોભા ંદળાગલેર ળૈક્ષબણક રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ભાન્મ ગણાળે તેલી જોગલાઇ 

શોમ  તો, જાશયેાતભા ંદળાગલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલો તેભનો શક્ક દાલો શોમ 
તો આલા  ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાવત કયતા આદેળો/અવધકૃતતાની વલગતો આલાની યશળેે. 

 
 
 ૬  અનબુલ:- 

(૧) ભાગેંર અનબુલ, અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભા ંઆલળે.  

૩ બફન અનાભત (વાભાન્મ) ભરશરા ઉભેદલાયો ાચં લગ (લધભુા ંલધ ુ૪૫ લગની ભમાગદાભા)ં 

૪ ભાજી વૈવનકો, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ વરશત 
ઉભેદલાયો 

વયંક્ષણ વેલાભા ંફજાલેર વેલા ઉયાતં ફીજા ત્રણ લગ  

૫ ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો  દવ લગ (લધભુા ંલધ ુ૪૫ લગની ભમાગદાભા)ં  

૬ ગજુયાત વયકાયના કભગચાયીઓ: ગજુયાત મલુ્કી 
વેલા અને લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) 
વનમભો, ૧૯૬૭ ની જોગલાઇઓ મજુફ ગજુયાત 
વયકાયની નોકયીભા ંકામભી ધોયણે અથલા શગંાભી 
ધોયણે વંગ છ ભાવથી કાભગીયી ફજાલતા શોમ 
અને તેઓની પ્રથભ વનભણકૂ જાશયેાતભાનંી 
જગ્માભા ંદળાગલેર લમ ભમાગદાની અંદય થમેર શોમ 
તેલા કભગચાયીઓ   

(૧) જાશયેાતભા ં રામકાત તયીકે અનબુલ ભાગેંર શોમ 
તો ઉરી લમભમાગદા રાગ ુડળે નરશ . 
(૨) જાશયેાતભા ં અનબુલને રામકાત તયીકે ભાગેંર ન 
શોમ યંત ુ ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી વલમક, શ ુ
બચરકત્વાની દલી કે રડપ્રોભા ની જગ્મા ય વનભણકૂ 
ાભેર કભગચાયીને જાશયેાતભાનંી આલી રામકાત લાી 
જગ્મા (Any Such Post) ભાટે ઉરી લમ ભમાગદા રાગ ુ
ડળે નશીં.  
(૩) જાશયેાતભા ં દળાગલેર જગ્મા ભાટે અનબુલ એક 
રામકાત તયીકે ભાગેંર ન  શોમ ત્માયે જે વલંગગભાથંી 
ફઢતી ભલાાત્ર શોમ તેભા ંપયજ ફજાલતા કભગચાયીને,  
તેઓએ ફજાલેર વેલાના વભમ અથલા તો લધભુા ંલધ ુ
ાચં લગની છુટછાટ તે ફે ૈકી જે ઓછુ ંશોમ તે ભળે. 
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(૨) (અ)જાશયેાતભા ંઅન્મથા જોગલાઇ કયલાભા ંન આલી શોમ તો જરૂયી રામકાતો ભેલલાભા ંઆલે તે તાયીખથી,    
(ફ) અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના વદંબગભા ંઅનબુલ ગણલાભા ંઆલળે. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજીભા ંજે અનબુલ દળાગલેર શોમ તેના વભથગનભા ંઅનબુલનો વભમગાો (રદલવ, ભાવ, લગ), 

મૂ ગાય અને કુર ગાયની વલગતો તથા ફજાલેર પયજોનો પ્રકાય/ભેલેર અનબુલની વલગતો વાથેનુ ં
સ્લમસં્ષ્ટ પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુ ં યશળેે. આવુ ંપ્રભાણત્ર વસં્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ વત્તાવધકાયીની વશી 
અને તાયીખ વાથેનુ ં યજૂ કયલાનુ ં યશળેે. ઉભેદલાયે આેર self-Declaration અને affidavit ય યજૂ કયેર 
પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે નરશ.  

(૪) ઉભેદલાયે યજૂ કયેર અનબુલના પ્રભાણત્રોભા ંાછથી કોઇ પેયપાય કયલાની વલનતંી ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે 
નશીં.જો ઉભેદલાયો દ્રાયા વંણૂગ વલગતો વાથેના અનબુલનુ ંપ્રભાણત્ર યજૂ કયલાભા ંઆલળે નરશ, તો  ઉરબ્ધ 
પ્રભાણત્ર / વલગતોના  આધાયે આમોગ વનણગમ કયળે. જે ઉભેદલાયોને ફધંનકતાગ યશળેે.  

(૫) અંળકારીન, યોજજિંદા લેતનદાય, એપે્રન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભવંત્રત પૅકલ્ટી, ઇન્ ચાર્જ ( (મૂ શોદા 
વવલામની લધાયાની કાભગીયી), Against post તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર અનબુલ ભાન્મ અનબુલ તયીકે 
ગણતયીભા ંરેલાભા ંઆલળે નશીં. ઉયાતં અભ્માવકા દયવભમાન ભેલેર અનબુલ (ઉ.દા. Ph.D. દયવભમાન 
ભેલેર વળંોધનનો અનબુલ, Ph.D. ભાટેના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તયીકે કયેરી 
કાભગીયી) ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે નશી.  

 

 ૭  અનસુચૂચત જામત, અનસુચૂચત જનજામત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગક અને આમથિક યીતે નફા  લગક :- 
(૧) મૂ ગજુયાતના અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ અને આવથિક 

યીતે નફા લગગ ના ઉભેદલાયોને જ અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે. 
(૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ અને આવથિક યીતે નફા લગગ  

ૈકી ઉભેદલાય જે લગગના શોમ તેની વલગતો અયજીત્રકભા ંઅચકૂ આલી. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકના વફંવંધત કોરભભા ંજે તે અનાભત કક્ષા દળાગલેર નશી શોમ તો ાછથી અનાભત 

લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાનો શક્ક દાલો ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે નશીં. 
(૪) અનાભત લગગનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભા ં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા વનમત નમનુાભા ં

આલાભા ંઆલેર જાવત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ  વાભેર કયલાની યશળેે. અયજીત્રક વાથે જાવત 
પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શોમ તો તે ાછથી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને 
ાત્ર ફનળે. 

(૫) વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ જો તેઓનો વભાલેળ “ઉન્નત લગગભા”ં 
નશી થતો શોમ તો જ ભલાાત્ર થળે. 

(૬)(અ) વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગગભા ં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનુ ં
વાભાજજક ન્મામ અને અવધકારયતા વલબાગનુ ંતાયીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી વનમત થમેર ગજુયાતી નમનૂા 
‘રયવળષ્ટ-ક’ મજુફનુ ં અથલા નલા વનમત કયામેર ગજુયાતી નમનૂા ‘રયવળષ્ટ-૪’ મજુફનુ ં પ્રભાણત્ર  યજૂ 
કયલાનુ ંયશળેે. 

(૬)(ફ) વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્રભાકં 
વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુફ ‘ઉન્નત લગગભા ં વભાલેળ નરશ થલા અંગેના પ્રભાણત્ર’ની ભશત્તભ 
અલવધ (Validity) ઈસ્ય ુથમા-લગ વરશત ત્રણ નાણાકીમ લગની યશળેે યંત ુઆવુ ંપ્રભાણત્ર વફંવંધત જાશયેાત 
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ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભા ં ઈસ્ય ુ કયામેર શોવુ ં જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ 
વભમગાા દયવભમાન ઇસ્ય ુથમેલ ુશળે, તો જ ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે 
નરશ. આ ફાફતે યાજ્મ વયકાની અભરભા ંશોઇ તે સચુનાઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે. 

(૬)(ક) રયબણત ભરશરા ઉભેદલાયોએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલકના વદંબગભા ંયજૂ કયલાનુ ંયશળેે. 
જો આલા ઉભેદલાયોએ તેભના વતની આલકના વદંબગભા ંયજૂ કયેર શળે તો તેભની અયજી યદ કયલાભા ંઆલળે. 

(૬)(ડ) ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે જે ‘ઉન્નત લગગભા ં વભાલેળ નરશ થલા અંગેનુ ં પ્રભાણત્ર’ ની 
વલગતો જણાલેર શોમ તેની જ નકર અયજી વાથે જોડલાની યશળેે. જો આલા પ્રભાણત્રભા ંકોઈ ભરૂ શોલાને 
કાયણે ઉભેદલાય જાશયેાતની છેલ્રી તાયીખ ફાદનુ ંનવુ ંપ્રભાણત્ર ભેલે તો ણ વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે 
છાત લગગના ઉભેદલાય તયીકે ાત્ર થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભા ંજણાલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશળેે.  

  (૬)(ઇ) ઉન્નત લગગભા ં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનુ ં પ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ ભાદંડો ધ્માને રેલામ છે. 
પ્રભાણત્રની અલવધ શલે ત્રણ લગની છે. યંત ુઉક્ત ભાદંડો ૈકી કોઈણ ભાદંડભા ંઆ અલવધ દયમ્માન 
પેયપાય થામ તો તેની સ્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત વફંવંધત ઉભેદલાયે તથા તેના ભાતા-વતા/લારીએ સ્લમ ં વફંવંધત 
વત્તાવધકાયી તેભજ તેના દ્વાયા પ્રભાણત્રભા ં કોઈ પેયપાય કયલાભા ં આલે તો ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગને 
કયલાની યશળેે. ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારી આલી જાશયેાત નરશિં કયીને કોઈણ વલગતો છૂાલળે તો તેઓ 
કામદેવયની કામગલાશીને ાત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર અનાભતનો રાબ યદ કયલાાત્ર થળે. ઉન્નત લગગભા ં
વભાલેળ નરશ થલા અંગેના પ્રભાણત્ર  ભેલલા ભાટેના કોઈણ ભાદંડભા ં પેયપાયની સ્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત 
કયલાની જલાફદાયી ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારીની વ્મક્ક્તગત યીતે અને વયંકુ્ત યીતે યશળેે. 

(૭) આવથિક યીતે નફા લગોના ઉભેદલાયોએ યાજ્મ વયકાયના વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા. 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠયાલ ક્રભાકં : ઇ.ડફલ્ય.ુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનમત થમેર નમનૂા ( 
અંગે્રજીભા ં Annexure KH અથલા ગજુયાતીભા ં રયવળષ્ટ-ગ) ભા ં ભેલેર આવથિક યીતે નફા લગો ભાટેના 
પ્રભાણત્રના નફંય અને તાયીખ ઓન રાઇન અયજી કયતી લખતે દળાગલલાના યશળેે. આ ાત્રતા પ્રભાણત્ર 
વફંવંધત જાશયેાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભા ંઈસ્ય ુકયામેર શોવુ ંજોઈએ. જો આ 
પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયવભમાન ઇસ્ય ુ થમેલ ુ શળે, તો જ ભાન્મ યાખલાભા ં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ 
યાખલાભા ંઆલળે નરશ. આ ફાફતે યાજ્મ વયકાની અભરભા ંશોઇ તે સચુનાઓ ધ્માને રેલાભા ંઆલળે. 

(૮) વયકાયની પ્રલતગભાન જોગલાઈ મજુફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો બફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાયોની વાથે 
વનમત ધોયણો (અથાગત લમભમાગદા ,અનબુલની રામકાત, બફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ 
તેના કયતા ંલધ ુ વલસ્તતૃ કયેર અન્મ ક્ષેત્ર) ભા ં છૂટછાટ રીધા વવલામ ોતાની ગણુલત્તાના આધાયે વદંગી 
ાભે તો બફનઅનાભત જગ્માની વાભે ગણતયીભા ંરેલાના થામ છે. 

(૯)  ઉભેદલાયે અયજીભા ં જાવત અંગે જે વલગત દળાગલેર શળે તેભા ં ાછથી પેયપાય કયલાની વલનતંી ભાન્મ 
યાખલાભા ંઆલળે નશી. 

નોંધ-૧: વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના ઠયાલ ક્રભાકં: ઇડફલ્યએુવ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, તા. 
૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગલાઇ મજુફ આવથિક યીતે નફા લગો (EWS) ભાટેના ાત્રતા પ્રભાણત્રો ઇસ્ય ુ
(issue) થમા તાયીખથી ત્રણ લગ સધુી ભાન્મ ગણલાભા ં આલળે. યંત ુ તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી 
તા.૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુથમેર EWS પ્રભાણત્રની લધાયેર અલવધનો રાબ રેલા ભાટે ઉભેદલાયે તેના 
કુટંુફની આલકભા ં લધાયો થમો નથી અને યાજ્મ વયકાયના અનાભતના શતે ુ ભાટે નક્કી થમેર ાત્રતાના 
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ભાદંડ મજુફ રામક ઠયે છે તેલી ફાશેંધયી ઉક્ત ઠયાલ વાથેના રયવળષ્ટથી વનમત કમાગ મજુફના નમનૂાભા ં
આલાની યશળેે. આમોગ જ્માયે EWS પ્રભાણત્ર ભગાલે તે વભમે ઉભેદલાયે પ્રભાણત્રની વાથે આ ફાશંધેયી 
યજૂ કયલાની યશળેે. આ જોગલાઇના દુરૂમોગ ફદર અનાભતનો રાબ યદ થલા ાત્ર છે અને ઉભેદલાય 
કામદેવયની કામગલાશીને ાત્ર ફને છે. જેથી લધાયેર અલવધનો રાબ રેતા અગાઉ ઉભેદલાયોએ ઉક્ત ઠયાલની 
તભાભ જોગલાઇઓનો અભ્માવ કયી રેલા જણાલલાભા ંઆલે છે.             

નોંધ-૨: વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના ઠયાલ ક્રભાકં: વળ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ, તા. 
૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગલાઇઓને આધીન તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૭ 
થી તા.૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દયવભમાન ઇસ્ય ુકયલાભા ંઆલેર ઉન્નત લગગભા ંવભાલેળ નરશ થલા અંગેના પ્રભાણત્ર” 
(Non Creamy Layer Certificate) ને ણ ભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે. યંત,ુ આ વભમગાા દયવભમાન ઇસ્ય ુ
થમેર પ્રભાણત્ર વાથે ઉભેદલાયે તેના “બફન ઉન્નત લગગના દયજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) ભા ંકોઇ 
પેયપાય થમેર નથી તથા તેઓ યાજ્મ વયકાયના અનાભતના શતે ુભાટે નક્કી થમેર ાત્રતાના ભાદંડ મજુફ 
રામક ઠયે છે, તે મજુફનુ ંફાશંધેયીત્રક ઉક્ત ઠયાલ વાથેના રયવળષ્ટથી વનમત થમેરા નમનૂાભા ંઆલાનુ ં
યશળેે. આમોગ જ્માયે NCLC પ્રાભાણત્ર ભગંાલે તે વભમે ઉભેદલાયે પ્રભાણત્રની વાથે આ ફાશંધેયી યજૂ 
કયલાની યશળેે. આ જોગલાઇના દુરૂમોગ ફદર અનાભતનો રાબ યદ થલા ાત્ર છે અને ઉભેદલાય 
કામદેવયની કામગલાશીને ાત્ર ફને છે. જેથી લધાયેર અલવધનો રાબ રેતા અગાઉ ઉભેદલાયોએ ઉક્ત ઠયાલની 
તભાભ જોગલાઇઓનો અભ્માવ કયી રેલા જણાલલાભા ંઆલે છે.  

 જ કઈ ઉભેદલાયે મનમત વભમગાા દયર્મમાન ઈસ્ય ુથમેર મનમત નમનૂાનુ ંપ્રભાણત્ર યજૂ કયેર નરશ શમ 
ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે અને તેઓને ચફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ મલચાયણાભાં રેલાભા ં
આલળે નરશ. 

 
 ૮    ભાજી વૈમનક 
 (૧) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભા ંવલગતો આલાની યશળેે. 
 (૨) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાર્જ ( બકુની નકર અયજીત્રક વાથે અચકૂ ભોકરલાની  યશળેે. 
 (૩) વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તાયીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠયાલ ક્રભાકં: આયઇએવ૧૦૮૫-૩૪૩૩-ગ-૨ જોગલાઇ 

મજુફ ભાજી વૈવનકોને અયજીત્રકની રકિંભત, અયજી પી અને યીક્ષા પી બયલાભાથંી મકુ્ક્ત આલાભા ંઆલેર છે. 
 

 ૯    ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય 
 (ક) ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભા ંસ્ષ્ટ  વલગતો આલાની યશળેે. 

 (ખ) ળાયીરયક અળક્તતા ૪૦% કે તેથી લધ ુશોમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીરયક અળક્તતાનો રાબ ભલાાત્ર યશળેે.  
 ળાયીરયક અળક્તતાનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧) અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રક્ષ્ટ (૨) શ્રલણની ખાભી 
 (૩)  

શરનચરન અળક્તતા અથલા ભગજનો રકલો તે ૈકીની કઇ ળાયીરયક અળક્તતા છે તે દળાગલવુ.ં 
 (ગ) જાશયેાતભા ંળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત જગ્મા દળાગલેર ન શોમ,યંત ુજગ્માની  
       પયજોને અનરુૂ જે પ્રકાયની ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોને ાત્ર ગણેર શોમ તેઓ તે જાશયેાત ભાટે  
       અયજી કયી ળકળે. આલા પ્રવગેં ઉંભયભા ંછૂટછાટ ભળે. 
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  (ઘ) ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભા ં વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના                
રયત્ર ક્રભાકં: યચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨ થી વનમત થમેર નમનૂાભા ં વયકાયી શોક્સ્ટરના   
સવુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/વવવલર વર્જ (ન/ભેરડકર ફોડગ  દ્વાયા આલાભા ં આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ 
ભોકરલાની યશળેે. જો પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભા ં નશીં આલેર શોમ તો તે ાછથી સ્લીકાયલાભા ં
આલળે નશીં. ળાયીરયક અળક્તતા ઉભેદલાય તયીકેનો રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં. 

 ૧૦  ભરશરા ઉભેદલાય 
 ભરશરાઓની  અનાભત જ્જગ્માઓ ભાટે જો મોગ્મ ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ તો તે જગ્મા જે તે કક્ષાના 
 (category) રુુ ઉભેદલાયોને  પાલી ળકાળે.  
  

 ૧૧    મલધલા ઉભેદલાય 
  (૧) ઉભેદલાય વલધલા શોમ તો અયજી ત્રકભા ંતે કોરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુ ં અન્મથા “રાગ ુડતુ ંનથી” એભ 

        દળાગલવુ ં. 
  (૨) વલધલા ઉભેદલાયે જો નુ: રગ્ન કયેર શોમ તો અયજી ત્રકભા ંતે કોરભ વાભે “શા” અચકૂ રખવુ ંઅન્મથા “રાગ ુ   

        ડતુ ં નથી” એભ દળાગલવુ ં. 
 (૩) વલધલા ઉભેદલાયે નુ: રગ્ન કયેર ન શોમ અને વલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શોમ તો અયજી 

     વાથે નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એરપડેવલટ યજૂ કયલાની યશળેે. 
 (૪) વલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતગભાન જોગલાઈ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભા ંાચં ટકા ગણુ ઉભેયલાભા ં

     આલળે. 
 (૫) કોઇ ભરશરા ઉભેદલાય જાશયેાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “વલધલા” ન શોમ, યંત ુઅયજી કમાગ ફાદ અથલા 

જાશયેાત પ્રવવધ્ધ થમાની છેલ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રરક્રમાના કોઇણ તફકે્ક “વલધલા” ફને 
અને તે અંગે જરૂયી દસ્તાલેજી યૂાલાઓ યજૂ કયે તો તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રરક્રમાના જે ણ 
તફક્કા ફાકી શોમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભરશરા ઉભેદલાયોને “વલધલા ભરશરા ઉભેદલાય” તયીકેના રાબ આલાભા ં
આલળે.  
 જ ઉભેદલાયન વભાલેળ ભાજી વૈમનક, ળાયીરયક અળક્તતા, ભરશરા કે મલધલા ૈકીના મલકલ્ ૈકી એક થી 

લધ ુમલકલ્ભાં થત શમ તેલા રકસ્વાભા ંતેને રાગ ુડતા મલકલ્ ૈકી જેભા ંલધ ુરાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    

 
 ૧૨     ના લાંધા પ્રભાણત્ર:- 

 (૧) ગજુયાત વયકાયના વયકાયી /અધગ વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોોયેળન /કંનીઓભા ં વેલા ફજાલતા      
      અવધકાયીઓ / કભગચાયીઓ આમોગની જાશયેાતના વદંબગભા ં ફાયોફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ        
      ઉભેદલાયે ોતાના વલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાગની તાયીખથી રદન-૭ ભા ં અચકૂ કયલાની યશળેે. જો 
 ઉભેદલાયના વનમોક્તા તયપથી અયજી ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ રદલવભા ંઅયજી કયલાની યલાનગી 
      નશીં આલાની જાણ કયલાભા ંઆલળે તો તેઓની અયજી નાભજુંય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભા ંઆલળે. 

 (૨)  કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભા ંશોમ તેલા ઉભેદલાયે આ અયજી વાથે વનભણકૂ 
        અવધકાયીનુ ં ના લાધંા પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુ ંયશળેે. 
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 (૩)  રૂફરૂ મરુાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર ના લાધંા પ્રભાણત્ર અવરભા ંયજૂ 
        કયલાનુ ંયશળેે. 

 
 ૧૩  ગેયરામક ઉભેદલાય :-  
 ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ કે અન્મ જાશયે વેલા આમોગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધગ વયકાયી /વયકાય શસ્તકની 

 વસં્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શોમ તો તેની  વલગત અયજીત્રકભા ંઆલાની યશળેે. જો 
 ઉભેદલાયનો ગેયરામકનો વભમ ચાલ ુશળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 
 
 ૧૪      પયજજમાત મનું મૃિ, રુખવદ, ફયતયપ :- 
 અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કંની કે ફોડગ કોોયેળનભાથંી ક્યાયેમ ણ પયજજમાત વનવવૃત્ત, 

 રૂખવદ કે ફયતયપ કયલાભા ંઆલેર શોમ તો અયજીત્રકભા ંતેની વલગત આલાની યશળેે. 

 ૧૫  યજીસ્રેળન :-  
 તફીફી/દંત વલજ્ઞાન/શ ુ બચરકત્વા/કામદાની અથલા અન્મ જ્જગ્મા ભાટેના રકસ્વાભા ં કે જેભા ંયજીસ્રેળન જરૂયી શોમ 

ત્મા ંઉભેદલાયે યજીસ્રેળન પ્રભાણત્રની નકર યજૂ કયલાની યશળેે અને અયજી વભમે યજીસ્રેળન જે તે વસં્થા ખાતે  ચાલ ુ
છે તેવ ુપ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુ ંયશળેે. 
   

 ૧૬       અગત્મની જગલાઇઓ :-    
(૧) આ જગ્માની વનભણકૂ ભાટે પ્રથભ પ્રાથવભક કવોટી અને ત્માયફાદ રૂફરૂ મરુાકાત મોજીને કયલાભા ંઆલળે પ્રાથવભક 

કવોટીના ગણુ ક્રભાનંવુાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી ઉભેદલાયોને  રૂફરૂ મરુાકાત ભાટેની ાત્રતા નક્કી કયાળે. આ 
કવોટીનુ ં ભાધ્મભ આમોગ વનમત કયે તે મજુફ ગજુયાતી અથલા અંગે્રજી યશળેે. પ્રાથવભક કવોટી વાભાન્મત: 
ગાધંીનગય/અભદાલાદ ખાતે રેલાભા ંઆલળે અને ઉભેદલાયોએ સ્લખચે ઉક્સ્થત યશલેાનુ ંયશળેે. પ્રાથવભક કવોટી અને રૂફરૂ 
મરુાકાતભા ંભેલેર ગણુના આધાયે આખયી વદંગી કયલાભા ંઆલળે.  
(૨) પ્રાથવભક કવોટીભા ંઆમોગે વનમત કયેર રઘતુ્તભ રામકી ધોયણ મજુફના ગણુ ભેલલા પયજજમાત છે. એટરે કે જે કોઈ 

ઉભેદલાય પ્રાથવભક કવોટીભા ં આમોગે વનમત કયેર રઘતુ્તભ રામકી ધોયણ મજુફના ગણુ ભેલી ળકળે  નરશ તો રૂફરૂ 
મરુાકાત ભાટે ાત્રતા નક્કી કયલા, અયજી ચકાવણીને ાત્ર ઉભેદલાયોને માદી ભાટે વલચાયણાભા ંરેલાભા ંઆલળે નશીં.    
 

 ૧૭       રૂફરૂ મરુાકાત:-  
 (૧) રૂફરૂ મરુાકાત આમોગ બલન ખાતે જ રેલાભા ંઆલળે. પ્રાથવભક કવોટીના રયણાભના આધાયે રૂફરૂ મરુાકાત 
ભાટે ાત્ર થતા  ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ોતાના ખચે અને પયજીમાત ણે ઉક્સ્થત થલાનુ ંયશળેે. તેભજ જે બયતી 
પ્રવગંો અન્લમે ળાયીરયક ક્ષભતા કવોટી અને / અથલા ળાયીરયક ભાદંડ ચકાવણીની જોગલાઇ છે, તેલા તભાભ તફકે્ક 
ઉભેદલાયે પયજીમાત ણે ઉક્સ્થત યશલેાનુ ં યશળેે. જો ઉભેદલાય બયતી પ્રરક્રમાના કોઈ ણ તફકે્ક ગેયશાજય યશળેે તો 
તેભની ઉભેદલાયી યદ કયલાભા ંઆલળે. 
 (૨) અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જન જાવતના ઉભેદલાયો તથા કોઇ આલકન ુ વાધન નથી તેલા  ઉભેદલાયો કે 

જેઓના    ભાતા-વતા ની લાવિક આલક આલકલેયા ને ાત્ર ન શોમ તેઓને તેભના યશઠેાણના સ્થેથી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે 
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આલલા તથા જલા ભાટે ગજુયાત એવ.ટી. વનગભ દ્વાયા વનમત થમેર રટરકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુ ંભલાાત્ર થળે. આ ભાટે 
ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાતના રદલવે વનમત પોભગ બયલાન ુયશળેે અને તેની વાથે અવર રટરકટ યજૂ કયલાની યશળેે. 
 (૩) રૂફરૂ મરુાકાતના રદલવે રૂફરૂ મરુાકાતના ત્રભા ંદળાગલલાભા ંઆલેર અવર પ્રભાણત્રો યજૂ કયલાના યશળેે.  

તથા આ પ્રભાણત્રોની સ્લમપં્રભાબણત નકરો (Self-Attested Copies) અને ફાયકોડ લાા અયજીત્રકની નકર ણ આમોગ 
બલનભા ંજભા કયાલલાની યશળેે. જો ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજૂ કયળે નશીં તો તેઓ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે 
નશીં તેની ખાવ નોંધ રેલી. 
 (૪) લગગ-૩ના રકસ્વાભા ં રૂફરૂ મરુાકાત મોજલાની થતી ન શોઈ, લગગ-૩ની બયતી પ્રરક્રમાભા ં રૂફરૂ મરુાકાતની 

જોગલાઈ રાગ ુડળે નશીં.  
 

૧૮    નીચે દળાકવ્મા મજુફની અયજીઓ યદ કયલાભા ંઆલળે. (આ માદી ભાત્ર દષટાતં સ્લરૂે છે જે વંણૂક નથી )   
 (૧) અયજીભા ંદળાગલેર વલગતો અધયૂી કે અવગંત શોમ. 
 (૨) અયજીભા ંઉભેદલાયે વશી અરોડ કયેર ન શોમ. 
 (૩) અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભોકરાલેર શોમ. 
 (૪) અયજીભા ંાવોટગ વાઈઝનો પોટોગ્રાપ અરોડ કયેર ન શોમ. 
 (૫) અનાભત કક્ષાના તથા ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા  

      અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજૂ કયેર ન શોમ. 
 (૬) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાર્જ ( બકુની નકર યજૂ કયેર ન શોમ 
 (૭) ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાતના વદંબગભા ંભાકગળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજૂ કયેર ન શોમ. 
 (૮) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નકર યજૂ કયેર ન શોમ. 

(૯) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભા ંઅનબુલ દળાગલેર શોમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શોમ) યંત ુતેના 
વભથગનભા ંપ્રભાણત્ર યજૂ કયેર ન શોમ અથલા તો યજૂ કયેર પ્રભાણત્રભા ંતેઓનો અનબુલનો વભમગાો,  મુ ગાય, કુર 
ગાય અને અનબુલનો પ્રકાય દળાગલેર ન શોમ,અનબુલનુ ં પ્રભાણત્ર વસં્થાના રેટયેડ ઉય ન શોમ તથા વક્ષભ 
વત્તાવધકાયીની વશી વલનાનુ ંશોમ. 

(૧૦) તફીફી વળક્ષણ વલમક જ્જગ્માની જાશયેાતભા ંભેલેર દલી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH ભાન્મ 
છે, તેવ ુયવુનલવવિટી અથલા કોરેજના વક્ષભ અવધકાયીનુ ંપ્રભાણત્ર યજૂ કયેર ન શોમ. 
 
 ૧૯   મનભણકૂ :- 

(૧) ઉયની જાશયેાત વફંધંભા ંવનભણકૂ ભાટે વદં  થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના  વફંવંધત વલબાગને આમોગ      
દ્વાયા બરાભણ કયલાભા ંઆલળે. ઉભેદલાયોએ આખયી વનભણકૂત્ર ભેલતા ંશરેા ંકોમ્પ્યટુય અંગેની વીવીવી અથલા 
તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતોલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશળેે. આ પ્રકાયની રામકાત નશીં 
ધયાલનાય ઉભેદલાય વનભણકૂને ાત્ર ફનળે નશીં. 

 (૨) વનભણકૂ અંગેની વઘી કામગલાશી વયકાયશ્રી  દ્વાયા કયલાભા ંઆલતી શોલાથી આ અંગેનો કોઇણ ત્રવ્મલશાય 
       આમોગ ધ્માને રેળે  નશીં. 

  (૩) ઉભેદલાયે  તેની ળૈક્ષબણક રામકાત / અનબુલ /ઉંભય લગેયેના વભથગનભા ં યજૂ કયેર પ્રભાણત્રો કોઇણ 
તફકે્ક        અમોગ્મ ભાલભુ ડળે તો તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની વનભણકૂ ણ યદ થલાને 
ાત્ર યશળેે.  
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અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પોજદાયી ધાયા શઠેની કામગલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ 
આલાભા ં આલે છે કે, તેભણે યજૂ કયેરા પ્રભાણત્રો ખફુજ ચોકવાઈથી ણુગ યીતે ખયાઈ કમાગ ફાદ જ 
આમોગભા ંયજૂ કયલા. 

 ૨૦    ગેયલતકણ ૂકં અંગે દમત ઠયેરા ઉભેદલાય મલરૂધ્ધ ગરા ં:- 
  ઉભેદલાયોને આથી ચેતલણી આલાભા ંઆલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભા ંકોઇણ પ્રકાયની ખોટી ભારશતી દળાગલલી 

નશી,તેભજ આલશ્મક ભારશતી છૂાલલી નશી,ઉયાતં તેઓએ યજૂ કયેર અવર દસ્તાલેજો કે તેની પ્રભાબણત નકરભા ં
 કોઇણ વજંોગોભા ં સધુાયો અથલા પેયપાય અથલા ફીજા કોઇણ ચેડા ં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડા ં
કયેર/ફનાલટી દસ્તાલેજો યજૂ કયલા નશી,જો એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધ ુદસ્તાલેજોભા ંઅથલા તેની પ્રભાબણત 
 નકરભા ં કોઇણ પ્રકાયની અચોકવાઇ અથલા વલવગંતતા જણામ તો તે વલવગંતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજૂ 
કયલી.જો કોઇ ઉભેદલાય આમોગ દ્વાયા દોવત જાશયે થમેર શોમ અથલા થામ તો , 

 (૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઇણ યીતે મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા 
 (ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી, 
 (૩) કોઇ અન્મ વ્મક્ક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણુગ કયાવ્ય ુશોમ , 

(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજૂ કમાગ શોમ, દસ્તાલેજો ઓનરાઈન અરોડ કયતી લખતે Scanning ભા ંકોઈ ચેડા કયેર 
શોમ,   

 () અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દોમકુત અથલા ખોટા વનલેદનો કયેર શોમ, 
 (૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઇણ અવનમવભત કે અનબુચત ઉામોનો વશાયો રીધો શોમ , 
  (૭)કવોટી વભમે કોઇ અનબુચત વાધનોનો ઉમોગ કમો શોમ , 
 (૮) ઉત્તયલશી ભા ંઅશ્રીર બાા કે અવળષ્ટ  ફાફતો વરશતની અવગંત ફાફતો યજૂ કયેર શોમ, 
 (૯) યીક્ષા ખડંભા ં કોઇણ યીતની ગેયલતગણકૂ આચયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી, 

       સુ્તક, ગાઇડ, કારી તેલા કોઇણ છાેર કે શસ્તબરબખત વારશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત દ્વાયા કે કોઇ 
       વાકેંવતક યીતે નકર કયલા કે અન્મ  ઉભેદલાયોને નકર કયાલલાની ગેયરયતીઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીતી    

આચયલા ભાટે, 
(૧૦)આમોગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે વનયકુત થમેરા કભગચાયીઓને જલણી કયલી, કોઇણ પ્રકાયની 
ળાયીરયક ઇજા શોચાડલી અથલા  

 (૧૧)ઉયોકત જોગલાઇઓભા ંઉલ્રેખામેર દયેક અથલા કોઇણ કૃત્મ કયલા કે કયાલલા પ્રમત્ન કમો શોમ તેણે કે 
વીધી અથલા આડકતયી યીતે આમોગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળાગલેર વળક્ષા ઉયાતં આોઆ, 
પોજદાયી કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.  

  (ક) આમોગ દ્વાયા તે વદંગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા  
  (ખ) તેને આમોગ રે તેલી કોઇણ યીક્ષા કે કોઇણ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે કામભી કે મકુયય મદુત ભાટે  
   (૧) આમોગ દ્વાયા રેલાનાય કોઇણ યીક્ષા કે વદંગી ભાટે, અને  
   (ય) યાજમ વયકાય શઠેની કોઇણ નોકયીભાથંી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને  

  (ગ) જો વયકાયી વેલાભા ંઅગાઉથી જ શોમ તો તેના વલરૂધ્ધ વમબુચત વનમભો અનવુાય વળસ્તબગંના ગરા ં                        
    (૧ય) ઉયોકત વલગતોભા ંવનરદિષ્ટ કયેર વળક્ષા કયતા શરેા આમોગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભગચાયીને 
     (૧) આયોનાભાભા ંતેભની વાભેના સ્ષ્ટ આયોો અથલા કેવના પ્રકાય ફાફતે, 
    (ય) રેબખતભા ંવળક્ષા અંગે ફચાલનામુ-ં શકીકત યજૂ કયલા અને  
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     (૩) વળક્ષા અંગે વનમત વભમ ભમાગદાભા ંરૂફરૂ યજૂઆત કયલાની તક આલાભા ંઆલળે.  

 

 
       વયંકુ્ત વબચલ 
ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ 

 


