
                                                                                                                                                                                                                                                 

ગજુયાત જાશેય વેલા આમગ  

                                                                                           
જા. ક્ર. ૧૧૧ /૨૦૧૫-૧૬થી જા. ક્ર. ૧૨૭ /૨૦૧૫-૧૬ અન્વમે વયકાયી ઇજનેયી કરેજ ખાતે જુદા જુદા 
વલમના વશ પ્રાધ્માક, ગજુયાત  વળક્ષણ વેલા, (કરેજ ળાખા) લગગ-૧ની નીચે દળાગલેર જગ્માઓ ઉય 
ઉભેદલાય વદં કયલા ભાટે Online અયજીઓ તા.૨૪/૧૧/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કરાકથી તા.૦૯/૧૨/૨૦૧૫, 
૧૩.૦૦ કરાક સધુીભા ં ભગંાલલાભા ં આલે છે, (૨) ઓનરાઇન કન્પભગ થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ 
ડાઉનરડ કયીને આ અયજીની શાડગકી, અયજી પીનુ ંચરણ, એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્ર, તભાભ ળૈક્ષણણક 
રામકાતના અને અનબુલના પ્રભાણત્ર, નન ક્રિવભરેમય ( ક્રયવળષ્ટ-‘ક’-“ગજુયાતી”), જાવત પ્રભાણત્ર , 
ળાયીક્રયક અળક્તતાનુ ંવનમત પ્રભાણત્ર, ભાજી વૈવનકને રગતા પ્રભાણત્ર લગેયે ણફડાણની સ્લપ્રભાણણત 
નકર વક્રશત ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ, “ફી” બ્રક, શરે ભા, ફહુભાી ભકાન, રારદયલાજા, 
અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ ની કચેયીભા ંતા.૧૯/૧૨/૧૫ સધુીભા ંઆય. ી. એ. ડી. / સ્ીડ સ્ટથી આમગની 
કચેયીને ભી  જામ તે યીતે અથલા રૂફરૂભા ંભકરી આલાના યશળેે.  
(૩) આ જાશયેાતની અયજીનુ ંપભગ, ઉંભયભા ંછૂટછાટ લગેયે આમગના નક્રટવ ફડગ ઉય અથલા આમગની 
લેફવાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉય જલા વલનતંી છે. જાશયેાતની તભાભ જગલાઇઓ, વાભાન્મ 
સચૂનાઓ અને ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત આમગની લેફવાઇટ ય લચંાણે રઇને જ ઉભેદલાયે 
ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે                                                   
જા.િ. 
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૧૧૧ વભકેનીકર 
એન્જીનીમયીંગ 

૨૯ ૧૫ ૦૨ ૦૫ ૦૭ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ------- 

૧૧૨ કમ્પ્યટુય 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૮ ૦૫ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ઇન્પભેળન 
ટેકનરજી 

૧૧૩ ઈન્સ્ુભેન્ટેળન & 
કંટ્રર 

૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ------- 

૧૧૪ એ્રાઇડ 
વભકેવનક્વ 

૦૭ ૦૪ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ વવવલર 
એન્જીનીમયીંગ  

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


-૨- 
૧૧૫ વવવલર 

એન્જીનીમયીંગ 
૨૦ ૧૦ ૦૧ ૦૩ ૦૬ ૦૩ ૦૦ ૦૧ ૦૨ ------- 

૧૧૬ ઇરેક્ટ્રીકર  
એન્જીનીમયીંગ 

૧૨ ૦૬ ૦૧ ૦૨ ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ------- 

૧૧૭ કેવભકર 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ------- 

૧૧૮ ઓટભફાઈર 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ------- 

૧૧૯ ટેક્ષટાઇર 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ------- 

૧૨૦ યફય ટેકનરજી ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ------- 

૧૨૧ ઈરેક્ટ્રવનક્વ 
એન્ડ 
કમ્પયવુનકેળન.  

૧૮ ૦૯ ૦૧ ૦૩ ૦૫ ૦૨ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ------- 

૧૨૨ એન્લામયભેન્ટર  
એન્જીનીમયીંગ 

૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ------- 

૧૨૩ ઈન્પભેળન 
ટેકનરજી 

૧૨ ૦૮ ૦૦ ૦૧ ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ કમ્પ્યટુય વામન્વ  
& 
એન્ન્જવનમક્રયિંગ/ 
કમ્પ્યટુય  
એન્જીનીમયીંગ  

૧૨૪ પ્રડક્ળન 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ------- 

૧૨૫ ભેટરજી 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ -------- 

૧૨૬ ફામ ભેક્રડકર 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ -------- 

૧૨૭ ઇન્ડસ્ટ્રીમર 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ------- 

 કુર ૧૩૧          

નોંધ:(૧) વળક્ષણ વલબાગના તા. ૨૮-૧૦-૨૦૧૩ના ઠયાલ િભાકં એવવીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘ થી      ફી. 
ઇ. / ફી. ટેક. ઇન્પભેળન & કમ્પયવુનકેળન ટેકનરજીની દલીને આઇ. ટી. તથા કમ્પ્યટુય        એન્ન્જવનમયીંગ 
/ ટેકનરજીની દલીની વભકક્ષ ગણેર છે.  
(૨) વળક્ષણ વલબાગના તા. ૦૭-૦૨-૨૦૧૪ના ઠયાલ િભાકં એવવીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘ થી   કમ્પ્યટુય 
વામન્વ & એન્ન્જવનમયીંગ, ફી. ઇ.ની દલીને  કમ્પ્યટુય એન્ન્જવનમયીંગ ફી. ઇ. / ફી. ટેક.ની  દલીની વભકક્ષ 
ગણેર છે.  
(૩) વળક્ષણ વલબાગના તા. ૦૭-૦૨-૨૦૧૪ના ઠયાલ િભાકં એવવીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘ થી કમ્પ્યટુય 
એન્ન્જવનમક્રયિંગ/ટેકનરજી, કમ્પ્યટુય વામન્વ એન્ડ એન્ન્જવનમક્રયિંગ  વલધ્માળાખાની કયસ્ન્ડીંગ બ્રાન્ચ  તયીકે 



-૩- 
ઇન્પભેળન ટેકનરજી વલધ્માળાખાને  તેભજ ઇન્પભેળન ટેકનરજી વલધ્માળાખાની કયસ્ન્ડીંગ બ્રાન્ચ  તયીકે 
કમ્પ્યટુય એન્ન્જવનમક્રયિંગ અથલા ટેકનરજી/કમ્પ્યટુય વામન્વ અને એન્ન્જવનમક્રયિંગ વલધ્માળાખાન ેગણરે છે.  

(૪) વળક્ષણ વલબાગના તા. ૦૯-૦૭-૨૦૧૪ના ઠયાલ િભાકં એવવીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘ થી ફી. ઇ. / ફી. 
ટેક.ફામભેક્રડકર & ઇન્સ્ુભેન્ટેળનની દલી ફામભેક્રડકર ફી. ઇ. / ફી. ટેક.ની  દલીની વભકક્ષ ગણેર છે. 
(૫) વળક્ષણ વલબાગના તા. ૦૪-૦૭-૨૦૧૫ના ઠયાલ િભાકં એવવીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘ થી   ફી. ઇ. 
ભેટરજીકર એન્ન્જવનમયીંગની દલીને ફી. ઇ. ભેટરજીકર & ભટીયીમલ્વ એન્ન્જવનમયીંગની  દલીની વભકક્ષ 
ગણેર છે.  
(૬) વળક્ષણ વલબાગના તા. ૦૫-૦૩-૨૦૧૫ના ઠયાલ િભાકં એવવીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘ થી   એભ. ઇ. / 
એભ. ટેક.ની નેટલક્રકિંગ & કમ્પયવુનકેળનની દલી એભ. ઇ. / એભ. ટેક. ઇરકે્ટ્રવનક્વ & કમ્પયવુનકેળનની દલીને 
વભકક્ષ એ ળયતે ગણેર છે કે ઉભેદલાય ફી. ઇ. / ફી. ટેક. ઇરેક્ટ્રવનક્વ & કમ્પયવુનકેળનભા ંદલી ધયાલતા શલા 
જઇએ.  
(૭) વળક્ષણ વલબાગના તા. ૨૮-૧૦-૨૦૧૩ના ઠયાલ િભાકં એવવીટી-૧૦-૨૦૧૩-૬૧૬૩૫૬-ઘ થી ઠયાલના 
કરભ-૩ભા ંદળાગલેર વલદ્યાળાખાની વાભે દળાગલરે એભ. ઇ. / એભ. ટેક.ની દલીને વભકક્ષ ગણલાભા ંઆલેર છે.  
(૮) વયકાયી ઇજનેયી કરજેની ઉય જા. ક્ર. ૧૧૧ /૨૦૧૫-૧૬થી જા. ક્ર. ૧૨૭ /૨૦૧૫-૧૬ભા ંદળાગલેર ઇજનેયી 
વલમની કુર ૧૩૧ જગ્માઓ અને જા. ક્ર.૧૨૮ /૨૦૧૫૧૬થી જા. ક્ર.૧૩૧ /૨૦૧૫-૧૬ની કુર ૨૦ જગ્માઓ ભીને 
કુર ૧૫૧ જગ્માઓ ૈકી ૦૪ જગ્માઓ ળાયીક્રયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાય ભાટે અન ે ૦૧ જગ્મા ભાજી વવૈનક 
ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે.  
(૯) નીચે ક્રયવળષ્ટભા ંદળાગવ્મા મજુફની અળક્તતાની કેટેગયી અને ળાયીક્રયક જરૂક્રયમાત ધયાલતા ઉભેદલાય જ  
જે તે જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે. આ વવલામની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયલાને ાત્ર નથી.  
િભ જગ્માનુ ંનાભ અળક્તતાન પ્રકાય 

૧ કમ્પ્યટુય, ઇન્પભેળન ટેકનરજી, 
ઇરેક્ટ્રીકર, ઇરકે્ટ્રવનક્વ એન્ડ 
કમ્પયવુનકેળન, ઇન્સ્ુભેન્ટેળન એન્ડ કન્ટ્રર 
એન્જીનીમયીંગના વશપ્રાધ્માક      

(૧) OA, OL, BL 

(૨) B(Moderate), LV (Moderate) 

(૩) HH (Moderate) 

B, LV અને HH પ્રકાયની ૪૦% કે તેથી લધ ુઅને 
૧૦૦% સધુીની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય 
અયજી કયી ળકળે.  

૨ કેવભકર, એન્લામયભેન્ટ, ટેક્ષટાઇર 
પ્રવેવવિંગ, યફય ટેકનરજી, ફામભેક્રડકર, 
વીલીર, એ્રાઇડ વભકેવનક્વ, વભકેવનકર, 
ઓટભફાઇર, ભેટરજી, ટેક્ષટાઇર 
ભેન્યપેુક્ચયીંગ, અને પ્રડક્ળનના 
વશપ્રાધ્માક     

(૧) OA, OL 

(૨) HH (Moderate) 

HH પ્રકાયની ૪૦% કે તેથી લધ ુ અને ૧૦૦% 
સધુીની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયી  
ળકળે. 

૩ ઇન્ડસ્ટ્રીમર એન્જીનીમયીંગના 
વશપ્રાધ્માક      

(૧) OA, OL પ્રકાયની ૪૦% કે તેથી લધ ુ અને 
૧૦૦% સધુીની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય 
અયજી કયી ળકળે 

Note: OA = One Arm affected, OL = One Leg affected, BL = Both Leg affected, B = Blind,   LV = Low 

Vision, HH = Hearing Impairment, OAL = One Arm and Leg affected. 
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(૧૦) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ણફન-અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે. તેઓને ણફનઅનાભતના ધયણ 
રાગ ુડળે.  

(૧૧) ણફનઅનાભત કેટેગયીની જગ્માઓ અને તે ૈકી ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત જગ્માઓ તથા વા. અને 
ળૈ. . લગગ, અનસુણૂચત જાવત અને અન.ુજનજાવત ભાટેની કુર અનાભત જગ્માઓ અને ત ેૈકી ભક્રશરા ઉભેદલાય 
ભાટેની અનાભત જગ્માઓ ય વદંગી જે તે કેટેગયીના ઉભેદલાય તથા તે ૈકી ભક્રશરા ઉભેદલાયએ વદંગીની 
પ્રક્રિમા દયવભમાન પ્રા્ત કયેર ગણુ અને આમગે વનમત કયેર રામકી ધયણ ધ્માને રઈ કયલાભા ંઆલળે.   
િૈક્ષણણક  રામકાત અને અનબુવ .: જા. ક્ર. ૧૧૧ /૨૦૧૫-૧૬થી જા. ક્ર. ૧૨૭ /૨૦૧૫-૧૬ 
1. (A) Possess a Ph. D. in Engineering or Technology with Bachelor’s and Master’s Degree in 
appropriate branch of Engineering or Technology with First Class or equivalent grade point at 
Bachelor’s or Master’s level obtained from any of the Universities established or incorporated by 
or under the Central or a 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; or possess an equivalent qualification recognized by the Government;         
and 
(B) have at least five years of combined or separate experience in teaching or industry or 
research; 
 Provided that, if suitable candidate of appropriate branch is not available for appointment 
by direct selection, the suitable candidate who possesses the qualification in corresponding 
branch, as the State Government may determine from time to time, may be considered for the 
direct selection.  
2. Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil 
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967. 
3. Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.  
Explanation:- 

(1) In case of experience relating to research, good academic record and books/ 
research paper publication/Intellectual Property Rights (IPR) patent record shall be 
required as deemed fit by the Gujarat Public Service Commission. 

(2) In case of experience in industry is considered, the same shall be at managerial level 
equivalent to the post of Assistant Professor in Government Engineering Colleges 
with active participation record in devising, designing, developing, planning, executing, 
analyzing, quality control, innovating, training, technical books/ research paper 
publications / Intellectual Property Rights (IPR)patent, etc. as deemed fit by the 
Gujarat Public Service Commission. 
 



 
(3)  Equivalence for Ph. D. is based on publication of five International Journal 

Papers, each Journal having a Cumulative Impact Index of not less than 2.0, 
with incumbent as the main author and all five publications being in the 
author’s area of specialization. 

(4) “Appropriate Branch” or “Relevant Branch” of engineering or technology means 
the branch as specified in Annexure, annexed to these rules.  

(5) If a class or division is not awarded, minimum 60% marks in aggregate shall 
be considered equivalent to first class or division.  

(6) If a Grade Point System is adopted, the Cumulative Grade Point Average 
(CGPA) shall be converted into equivalent marks as below :- 

Grade Point Equivalent Percentage 
6.25 55% 
6.75 60% 
7.25 65% 
7.75 70% 
8.25 75% 

નોંધ : 
 (૧) જ વફંવંધત વલદ્યાળાખાની રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત કરભ-૬ ભા ં
દળાગલેર વરંગ્ન વલદ્યાળાખાની રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયની અયજીઓ વલચાયણાભા ંરેલાભા ં આલળે. 
(૨) વફંવંધત વલદ્યાળાખાની રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયભાથંી  જગ્માના વદંબગભા ંઆળયે  ત્રણ ગણા 
ઉભેદલાયને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ફરાલલાભા ં આલળે. જ આળયે ત્રણ ગણા ઉભેદલાય વફંવંધત 
વલદ્યાળાખાભા ંભળે ત, વરંગ્ન વલદ્યાળાખાની અયજીઓ વલચાયણાભા ંરેલાભા ંઆલળે નક્રશ. જ વફંવંધત 
વલદ્યાળાખાના આળયે  ત્રણ ગણા ઉભેદલાય રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાત્ર નશી થામ ત ખટૂતા ઉભેદલાય 
ભાટે વરંગ્ન વલદ્યાળાખાની રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયની અયજી વલચાયણાભા ંરેલાભા ંઆલળે  
(૩) જ જગ્માના વદંબગભા ંરૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર ગણલાના થતા ઉભેદલાયની વખં્મા ભાટે આમગ દ્વાયા  
ઠયાલેર ધયણ / આળયે ત્રણ ગણાથી લધાયે ઉભેદલાય ઓનરાઇન નોંધામેર શળે, ત વનમત ધયણે 
વખં્મા ભમાગક્રદત કયલા પ્રાથવભક કવટી મજલાભા ં આલળે. પ્રાથવભક કવટીના ક્રયણાભ ફાદ અયજી 
ચકાવણીના તફક્કાભા ંગણુ િભાનવુાય પ્રથભ વફંવંધત વલદ્યાળાખાના ઉભેદલાયને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે 
ધ્માને રેલાભા ંઆલળે અને જ વફંવંધત વલદ્યાળાખાના ઉભેદલાય વનમત ધયણની વખં્માભા ંઉરબ્ધ ન 
થામ ત જાશયેાતની જગલાઇ વતંતા વરંગ્ન વલદ્યાળાખાના ઉભેદલાયને ગણુ િભાનવુાય રૂફરૂ 
મરુાકાત ભાટે ાત્ર ગણલાભા ંઆલળે.  
(૪)પ્રાથવભક કવટીન અભ્માવિભ અનસુ્નાતક કક્ષાએ વળખલલાભા ંઆલતા અભ્માવિભ મજુફન યશળેે.  
(૫) વલદેળની યવુનલવવિટીની ળૈક્ષણણક રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયએ તેઓની દલીની ભાન્મતા તથા 
વભકક્ષતા અંગે જરૂયી યુાલા યજૂ કયલાના યશળેે.   
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 (૬) જે યવુન. દ્વાયા ટકાલાયી આલાભા ં આલતી નથી તેલા ઉભેદલાયએ ટકાલાયી ગણલા ભાટેની 
પમ્પયુગરા / આધાય અયજી વાથે યજૂ કયલાના યશળેે.    
ગાય : રૂ. ૩૭,૪૦૦ – ૬૭,૦૦૦ + ગે્રડ ે રૂ. ૯,૦૦૦/- 
ઉંભય :  ૪૫ વર્ષથી વધ ુનહિ. ( પ્રસ્તતુ જગ્માઓના બયતી વનમભ અનવુાય ઉરી લમભમાગદા ૪૦ 
લગની છે. યંત ુ ગજુયાત વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના જાશયેનાભા 
િભાકં જીએવ / ૩૬ / ૨૦૧૫ / વીઆયઆય/૧૧-૨૦૦૮ /૨૮૨૩૨૩/જી.૫ અનવુાય ઉરી 
લમભમાગદાભા ં૦૫ લગની છુટછાટ ભલાાત્ર શઇ,  ૪૫ લગ સધુીની ઉંભય ધયાલતા કઇણ કેટેગયીના 
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે.) વયકાયના પ્રલતગભાન વનમભ અનવુાય ઉરી લમભમાગદાભા ં તભાભ 
છૂટછટ ભીને ૪૫ લગ સધુીની ભશત્તભ લમ-ભમાગદા છે. જેથી પક્ત નીચે મજુફના ક્રકસ્વાભા ંઉભેદલાયની 
લમભમાગદા ૪૫ લગથી લધ ુશમ તેલા ઉભેદલાયને નીચે મજુફ છુટછાટ ભલાાત્ર થળે.  
 

૧ ગજુયાત સયકાયના કભષચાયીઓ; 

ગજુયાત મલુ્કી વેલા અને લગીકયણ અને બયતી ( વાભાન્મ ) વનમભ, 
૧૯૬૭ની જગલાઇ મજુફ ગજુયાત વયકાયની નકયીભા ંકામભી ધયણે 
અથલા શગંાભી ધયણ ેવંગ છ ભાવ સધુી કાભગીયી ફજાલતા શમ 
અને તેઓની પ્રથભ વનભણ ૂકં જાશયેાતભાનંી જગ્માભા ંદળાગલેર 
લમભમાગદાની અંદય થમેર શમ તથા તેઓએ ધાયણ કયેર તે જગ્માની 
ળૈક્ષણણક  રામકાત ઇજનેયીની વફંવંધત વલદ્યાળાખાની ડીગ્રી / ક્રડ્રભા 
વનમત થમરે શમ તેલા કભગચાયીઓને ઉરી લમભમાગદા રાગ ુડળે 
નશીં.   

ઉરી લમભમાગદા 
રાગ ુડળે નશીં. 
 

નોધ :- ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજની સ્સ્થતીએ ગણલાભા ંઆલળે. 
 

અયજી પી: વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ૉસ્ટર વવલિવ ચાર્જ. 
- નોંધ:- મૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના તથા ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય અન ે

ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની નથી. ગજુયાત યાજ્મ વવલામના અનાભત લગગના 
ઉભેદલાયએ વનમત અયજી પી બયલાની યશળેે.    

 

                                                                  
 
 

  તા.૨૪-૧૧-૨૦૧૫                                                      ( ડી. ફી. ળાશ ) 

              વયંકુ્ત વણચલ 

             ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ.  
 

 

 

 

 

 



જાિયેાતની સાભાન્મ જોગવાઈઓ 

૧.      નાગહયકત્વ:-  

      ઉભેદલાય, 

      (ક)  બાયતન નાગક્રયક  અથલા  

     (ખ)  નેાન પ્રજાજન અથલા  

     (ગ)  ભતૂાનન પ્રજાજન અથલા 
     (ઘ)  વતફેટન વનલાગવવત જે બાયતભા ંકામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્યઆુયી, ૧૯૬૨     શરેા ં

બાયતભા ંઆલરેા શલા જઇએ, અથલા  

(ચ)  મૂ બાયતીમ વ્મસ્ક્ત કે જે બાયતભા ંકામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાક્રકસ્તાન, લૂગ ાક્રકસ્તાન, 

(ફાગં્રાદેળ) ફભાગ (મ્પમાન ભાય),શ્રીરકંા, કેન્મા, યગુાન્ડા, જેલા લૂગ આક્રિકાના દેળ, વયંકુ્ત પ્રજાવત્તાક 
ટાઝંાનીમા, ઝાફંીમા, ભરાલી, ઝૈય, ઇથીમા, અથલા વલમેટનાભથી સ્થાતંય કયીને આલરે શલા જઇએ. 
યંત ુ ેટા િભાકં (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ)ભા ંઆલતા ઉભેદલાયના ક્રકસ્વાભા ંવયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર 
આેર શવુ ંજઇએ.  

નોંધ:- જે ઉભેદલાયના ક્રકસ્વાભા ં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયનુ ં અયજી ત્રક આમગ 
વલચાયણાભા ંરેળે. અને જ વનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભા ંઆલળે ત યાજ્મ વયકાય તેભના 
ક્રકસ્વાભા ંાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભચરાઉ વનભણકૂ આળે.  

૨.   બયેરા અયજી ત્રક:-  

(૧) ઓનરાઇન જાશયેાત ભાટે અયજી કન્પભગ કયીને ઉભેદલાયે સ્ટ ઓક્રપવભા ંઆમગની પી રૂ. ૧૦૦/- + ૉસ્ટર 
વવલિવ ચાર્જની યકભ જભા કયાલલાની યશળેે. 
(૨) ઓનરાઇન કન્પભગ થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ ડાઉનરડ કયીને આ અયજીની શાડગકી, અયજી પીનુ ંચરણ, 
એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્ર, તભાભ ળૈક્ષણણક રામકાતના અને અનબુલના પ્રભાણત્ર, નન ક્રિવભરેમય ( ક્રયવળષ્ટ-
‘ક’-“ગજુયાતી”) , જાવત પ્રભાણત્ર , ળાયીક્રયક અળક્તતાનુ ં વનમત પ્રભાણત્ર, ભાજી વૈવનકને રગતા પ્રભાણત્ર 
લગેયે ણફડાણની સ્લપ્રભાણણત નકર વક્રશત ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ, “ફી” બ્રક, શરે ભા, ફહભુાી 
ભકાન, રારદયલાજા, અભદાલાદ-૩૮૦૦૦૧ ની કચેયીભા ં તા.૧૯/૧૨/૧૫ સધુીભા ં આય. ી. એ. ડી. / સ્ીડ 
સ્ટથી આમગની કચેયીને ભી  જામ તે યીતે અથલા રૂફરૂભા ંભકરી આલાના યશળેે.  
(3) જ એક કયતા ંલધ ુજાશયેાત ભાટે અયજી કયલાની શમ ત દયેક જાશયેાત ભાટે અરગ અરગ અયજી કયલાની 
યશળેે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશળેે. 
(૪) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ ણફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત અયજી પી બયલાની યશળેે નશી.   

(૫) અયજી પી લગયની અણગ્રભ નકર વલચાયણાભા ંરેલાભા ંઆલળે નશી.  

(૬) એક જાશયેાત ભાટે એક જ અયજી કયી ળકાળે. એક જાશયેાત ભાટે એક થી લધ ુઅયજી કયેર શળે ત ઉભેદલાયી 
યદ કયલાભા ંઆલળે. 
 (૭) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ભાટે જાશયેાતભા ંઅનાભત જગ્મા ઓ દળાગલેર ન શમ ત્મા ંઆલા ઉભેદલાય ણફન 
અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને ણફનઅનાભતના ધયણ રાગ ુડળે. 
(૮) જાશયેાતભા ંભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્મા ઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભા ંભક્રશરા ઉભેદલાય 
અયજી કયી ળકે છે.  

(૯) જાશયેાતભા ંજે તે કેટેગયીભા ંકુર જગ્મા ઓ ૈકી ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે અમકુ જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે 
ભક્રશરા ઉભેદલાયની અનાભત જગ્મા ઓ વવલામની ફાકી યશતેી જગ્મા ઓ પક્ત રુુ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત 
છે. તેભ ગણલાનુ ંનથી, આ જગ્માઓ ય રુુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાયની વદંગી ભાટે વલચાયણા થઇ ળકે છે, 
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રુુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે. (દા. ત. કુર ૧૦ જગ્મા ઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભક્રશરા ઉભેદલાય 
ભાટે અનાભત છે યંત ુફાકી યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે ભક્રશરા ઉભેદલાય ણ વદંગી ાભી ળકે છે.) 

(૧૦) જાશયેાતભા ંભાત્ર ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્મા ઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભા ંરુુ ઉભેદલાય 
અયજી કયી  ળકે છે કેભ કે ભક્રશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત આ જગ્મા ઓ ય વદંગી ભાટે રુુ 
ઉભેદલાયની વલચાયણા થઇ ળકે છે. યંત ુજે જગ્મા ઓ ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે જ અનાભત શમ અને તે જગ્મા 
ઉય ભક્રશરા ઉભેદલાય યેુયુા વદંગી ાભે/જેટરી વખં્માભા ંવદંગી ાભે ત તેભને જ પ્રથભ વલચાયણાભા ં
રેલાના ં થળે અને કઇ ભક્રશરા ઉભેદલાય વદં ન થામ કે ઓછા ભક્રશરા ઉભેદલાય વદં થામ ત તેટરા 
પ્રભાણભા ંરુુ ઉભેદલાય ને ધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલળ.ે (દા. ત. કુર ૧૦ જગ્મા ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત 
છે અને ૦૮ ભક્રશરા ઉભેદલાય વદં થામ છે ત ૦૨ રુુ ઉભેદલાય વદંગી ાભી  ળકે છે.)  

૩.   જન્ભ તાયીખ:- 
(૧) આમગ જન્ભ તાયીખના યુાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફડગ દ્વાયા અામરે  એવ. એવ. વી. ઇ. પ્રભાણત્ર જ 
ભાન્મ યાખે છે. યંત ુઆ પ્રભાણત્રભા ંદળાગલેર જન્ભતાયીખ ખટી શલાનુ ંઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અવધકાયી એ 
આેર લમ અને અવધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાણણત નકર ભકરલાની યશળેે. આ પ્રભાણત્રભા ં અવધકૃત 
અવધકાયી એ સ્ષ્ટ ણે જણાલેર શવુ ં જઇએ 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 યૂત ુ ંકાયણ છે. ઉભેદલાયે યજુ કયેર લમ અને અવધલાવનુ ંપ્રભાણત્ર તેની વલશ્વાવ શતાગ(credibility)ના 
આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન વનણગમ આમગ દ્વાયા રલેાભા ંઆલળે.                                                                                      

(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભા ંદળાગલેર જન્ભ તાયીખભા ંાછથી કઇણ કાયણવય પેયપાય થઈ ળકળે નશી. 
૪   િૈક્ષણણક રામકાત:- 
(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભા ંદળાગલેર ળૈક્ષણણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ધયાલતા શલા 
જઇએ. 
(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષણણક રામકાત ભાન્મ યવુનલવવિટી/વસં્થાભાથંી ભેલરે શલી જઇએ. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યવુનલવવિટી/વસં્થાના ગણુ ત્રક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય) અન ે દલી 
પ્રભાણત્રની સ્લમ ં પ્રભાણણત નકર યજુ કયલાની યશળેે. ળાા/કરેજના આચામગ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર 
ભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે નશી. 
(૪) ળૈક્ષણણક રામકાત કાભચરાઉ ધયણ ેભાન્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાયન શક્ક દાલ સ્લીકાયલાભા ંઆલળ ેનશી. 
 (૫) જાશયેાતભા ંદળાગલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ શમ ત આલા 
ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાવત કયતા આદેળ/અવધકૃતતાની વલગત આલાની યશળેે. 
૫. અનબુવ :- 
(૧)  ભાગેર અનબુલ, અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ગણલાભા ંઆલળે.  
(૨) (અ) જાશયેાતભા ંઅન્મથા જગલાઇ કયલાભા ંન આલી શમ ત જરૂયી રામકાત ભેલલાભા ંઆલે તે 
તાયીખથી અને (ફ) અનબુલ, અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના વદંબગભા ંગણલાભા ંઆલળે.  
(૩) ઉભેદલાયે અયજીભા ં જે અનબુલ દળાગલેર શમ તેના વભથગનભા ં અનબુલન વભમગા (ક્રદલવ, 
ભાવ, લગ), મૂ ગાય અને કુર ગાયની વલગત તથા ફજાલેર પયજન પ્રકાય/ભેલેર અનબુલની  
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વલગત વાથેનુ ં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ં યશળેે. આવુ ં  પ્રભાણત્ર વસં્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ 
વત્તાવધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેનુ ંયજુ કયલાનુ ંયશળેે. 
(૪) ઉભેદલાયે યજુ કયેર અનબુલના પ્રભાણત્રભા ં ાછથી કઇ પેયપાય કયલાની વલનતંી ભાન્મ 
યાખલાભા ંઆલળે નશીં. અયજી કમાગ છી અનબુલના નલા પ્રભાણત્ર સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશી. 
(૫) અંળકારીન, યજજિંદા લેતનદાય, એપ્રેન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભવંત્રત પૅકલ્ટી તયીકે 
ઉભેદલાયે ભેલેર અનબુલ ભાન્મ અનબુલ તયીકે ગણતયીભા ંરેલાભા ંઆલળે નશીં. 
૬.    અનસુણૂચત જાશત, અનસુણૂચત જન જાશત, સાભાજજક અને િૈક્ષણણક યીતે છાત વગષ:- 
(૧) મૂ ગજુયાતના અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જન જાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગગના 
ઉભેદલાયને જ અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે. 
(૨) અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જન જાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગગ ૈકી ઉભેદલાય જે લગગના 
શમ તેની વલગત અયજી ત્રકભા ંઅચકૂ આલી. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજી ત્રના વફંવંધત કરભભા ંજે તે અનાભત કક્ષા દળાગલેર નશી શમ ત ાછથી અનાભત 
લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે નશીં. 
(૪) અનાભત લગગન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભા ંવક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા વનમત નમનુાભા ં
આલાભા ંઆલરે જાવત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ  વાભેર કયલાની યશળેે. અયજી ત્રક વાથ ેજાવત 
પ્રભાણત્રની નકર વાભરે નશીં  શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશીં અને અયજી ત્રક યદ થલાને 
ાત્ર ફનળે. 
(૫) વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયને જ તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત લગગભા”ં નશી થત શમ 
ત જ અનાભતન રાબ ભલા ાત્ર થળે. 
(૬) વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગગના ઉભદેલાયએ “ઉન્નત લગગભા ંવભાલેળ ન થત  શલા અંગેનુ”ં 
વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાક્રયતા વલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠયાલથી વનમત થમરે ક્રયવળષ્ટ (ક) 
(ગજુયાતીભા)ંના નમનુાભા ંપ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ંયશળેે.  

(ક) આ પ્રભાણત્ર નાણાકંીમ લગ-૨૦૧૨-૧૩, ૨૦૧૩-૧૪ અને ૨૦૧૪-૧૫ની આલકને આધાયે ભેલરે શળ ેઅને 
આલકના ભાદંડ ફદરામરે ન શમ ત ત ેભાન્મ ગણાળે.  લધભુા ંઅયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તા.૦૯-૧૨-૨૦૧૫ 
સધુીભા ંઆ પ્રભાણત્ર ભેલેર શળે ત તે ણ ભાન્મ ગણાળે. (ખ) ઉન્નત લગગભા ંવભાલેળ ન થત શલા અંગનેુ ં
પ્રભાણત્ર ભાતા-વતાની આલકના વદંબગભા ંઆલાભા ંઆલતુ ંશલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી 
લખતે ઉભેદલાયના ભાતા-વતાની આલકભા ંપેયપાય થમ શમ ત, ઉભેદલાય / અયજદાયે સ્લમ ંઆલા લધાયા – 
ઘટાડાની પ્રભાણણક જાશયેાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અવધકાયી વભક્ષ કયલાની યશળેે. આ યીતે વક્ષભ 
અવધકાયીને જાણ કમાગ ફાદ, વક્ષભ અવધકાયીએ જે વનણમૅ રીધેર શમ તેની જાણ આમગની કચેયીને ણ 
કયલાની યશળેે. જે ઉભેદલાય/ અયજદાય આલી સ્લૈન્ચ્છક જાશયેાત ન કયીને આલકભા ંલધાય છૂાલળ ેત તેણ ે
ભેર રાબ યદ કયલાાત્ર ઠયળે અને આમગ દ્વાયા કયલાભા ંઆલતી કામદેવયની કામગલાશીને ાત્ર ફનળે. 
(ગ)ક્રયણીત ભક્રશરા ઉભેદલાયએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલકના વદંબગભા ંયજુ કયલાનુ ંયશળેે, 
જ આલા ઉભેદલાયએ તેભના વતની આલકના વદંબગભા ંઆવુ ંપ્રભાણત્ર યજુ કયેર શળે ત તેભની અયજી યદ 
કયલાભા ંઆલળે.  
(ઘ) અયજી વાથે ક્રયવળષ્ટ (ક)-( ગજુયાતી ) ના ફદરે એનેક્ષય-A (અંગ્રેજીભા)ંયજુ કયેર શળે ત ણ અયજી યદ 
કયલાભા ંઆલળે. કેભકે Annexure-A બાયત વયકાય શઠેની નકયી ભાટેનુ ંછે.  
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(ચ)જ ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર ( ક્રયવળષ્ટ (ક)-ગજુયાતી )અયજી વાથે યજુ કયેર નશીં શમ  ત તેઓની અયજી 
અભાન્મ ગણલાભા ંઆલળ ેઅને ણફન અનાભત જગ્મા ભાટે ણ વલચાયણાભા ંરેલાભા ંઆલળ ેનશીં.    

(૭) વયકાયની પ્રલતગભાન જગલાઈ મજુફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય  ણફન અનાભત લગગના ઉભેદલાયની વાથે 
વનમત ધયણ (અથાગતૌ લમ ભમાગદા ,અનબુલની રામકાત, ણફન અનાભત લગગના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ 
તેના કયતા ંલધ ુવલસ્તતૃ કયેર અન્મ ક્ષેત્રભા ંછૂટછાટ રીધા વવલામ તાની ગણુલત્તાના આધાયે વદંગી ાભે ત 
ણફન અનાભત જગ્માની વાભે ગણત્રીભા ંરેલાના ંથામ છે. 
(૮) ઉભેદલાયે અયજીભા ં જાવત અંગ ે જે વલગત દળાગલેર શળે તેભા ં ાછથી પેયપાય કયલાની વલનતંી ભાન્મ 
યાખલાભા ંઆલળ ેનશી. 
૭.   ભાજી સૈશનક:-   

(૧) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયએ અયજી ત્રકભા ંવલગત આલાની યશળેે. 
(૨) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે ક્રડસ્ચાર્જ બકુની નકર અયજી ત્રક વાથે અચકૂ ભકરલાની યશળેે. 

૮.   િાયીહયક અિક્તતા ધયાવતા ઉભેદવાયો:-  

(ક) ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજી ત્રકભા ંવલગત આલાની યશળેે. 
(ખ) ળાયીક્રયક અળક્તતા ૪૦% કે તેથી લધુ ંશમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીક્રયક અળક્તતાન રાબ ભલા 
ાત્ર યશળેે.  ળાયીક્રયક અળક્તતાન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧) અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) 
શ્રલણની ખાભી (૩) શરનચરન અળક્તતા અથલા ભગજન રકલ ત ેૈકીની) કઇ ળાયીક્રયક અળક્તતા છે 
તે દળાગલવુ.ં 

 (ગ) જાશયેાતભા ંળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાગલેર ન શમ, યંત ુજગ્માની 
પયજને અનરુૂ જે પ્રકાયની ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયને ાત્ર ગણેર શમ તેઓ તે જાશયેાત ભાટે 
અયજી કયી ળકળે. આલા પ્રવગંે ઉંભયભા ંછૂટછાટ ભળ.ે 
(ઘ) ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભા ં વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના 
ક્રયત્ર િભાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨થી વનમત થમેર નમનુાભા ંવયકાયી શસ્સ્ટરના સવુપ્રટેન્ડને્ટ/ વવવલર 
વર્જન/ ભેક્રડકર ફડગ દ્વાયા આલાભા ં આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ ભકરલાની યશળેે. જ 
પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભા ં નશીં આલેર શમ ત ત ે ાછથી સ્લીકાયલાભા ં આલળ ે નશીં ળાયીક્રયક 
અળક્તતા ઉભેદલાય તયીકેન રાબ ભલા ાત્ર થળે નશીં. 
(ચ) ૪૦% કે તેથી લધ ુઅને ૧૦૦% સધુીની દ્રષ્ષ્ટશીનતાની અળકતતા ધયાલતા અથલા રખલા ભાટે અવભથગ 
શમ તેલા (જાશયેાતભા ં આલા ઉભેદલાય અયજી કયલાને ાત્ર ગણેર શમ ત જ) ઉભેદલાયએ ઓનરાઇન 
અયજીત્રકભા ંરક્રશમાની સવુલધા ભેલલા ભાટે જણાલલાનુ ંયશળેે. ાછથી આલી સવુલધા ભેલલાની વલનતંી  

વલચાયણાભા ં રલેાભા ંઆલળે નશીં. આલા ઉભેદલાય સ્નાતકના પ્રથભ લગભા ં અભ્માવ કયતી વ્મસ્ક્તન ે રક્રશમા 
તયીકે યાખી ળકળે.        

૯.  ભહિરા ઉભેદવાય:-   

ભક્રશરાઓની  અનાભત જ્ગગ્મા ઓ ભાટે જ મગ્મ ભક્રશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત તેની જગ્મા જે તે 
કક્ષાના (category) રુુ ઉભેદલાયને  પાલી ળકાળે. 

જ ઉભેદલાયન વભાલેળ અનાભત લગગ, ભાજી વૈવનક, ળાયીક્રયક અળક્તતા, ભક્રશરા કે 
વલધલા ૈકીના વલકલ્ ૈકી એક થી લધ ુવલકલ્ભા ંથત શમ તેલા ક્રકસ્વાભા ંતેને રાગ ુ
ડતા વલકલ્ ૈકી જેભા ંલધ ુરાબ ભલા ાત્ર શળે તે ભળે.    
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૧૦.  શવધવા ઉભેદવાય:-  

(૧) ઉભેદલાય વલધલા શમ ત અયજી ત્રકભા ંતે કૉરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુ ંઅન્મથા “રાગ ુડતુ ં
નથી” એભ દળાગલવુ.ં 
(૨) વલધલા ઉભેદલાયે જ નુ: રગ્ન કયેર શમ ત અયજી ત્રકભા ં તે કૉરભ વાભે “શા” અચકૂ રખવુ ં
અન્મથા  “રાગ ુડતુ ંનથી” એભ દળાગલવુ ં. 
(૩) વલધલા ઉભેદલાયે નુ: રગ્ન કયેર ન શમ અને વલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ 
ત અયજી વાથે નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એક્રપડવેલટ યજુ કયલાની યશળેે. 
(૪) વલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતગભાન જગલાઈ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભા ં ાચં ટકા ગણુ 
ઉભેયલાભા ંઆલળે. 

૧૧. ના વાાંધા પ્રભાણત્ર:-  

(૧) ગજુયાત વયકાયના વયકાયી /અધગ વયકાયી/ વયકાય શસ્તક ના કોયેળન /કંનીઓભા ં વેલા 
ફજાલતા અવધકાયીઓ / કભગચાયીઓ આમગની જાશયેાતના વદંબગભા ં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને 
તેની જાણ ઉભેદલાયે તાના વલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાગની તાયીખ થી ક્રદન-૭ ભા ંઅચકૂ કયલાની 
યશળેે. જ ઉભેદલાયના વનમક્તા તયપથી અયજી ભકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભા ં અયજી 
કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભા ંઆલળે ત તેઓની અયજી નાભજુંય કયી ઉભેદલાયી  યદ 
કયલાભા ંઆલળે. 
(૨) કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કઇણ યાજ્મ વયકાયની નકયી ભા ંશમ તેલા ઉભેદલાયે ખાતા ભાયપત 
અયજી ભકરલાની યશળેે અથલા આ અયજી વાથે વનભણકૂ અવધકાયીનુ ંના લાધંા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ં
યશળેે. 
(૩) રૂફરૂ મરુાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર ના લાધંા પ્રભાણત્ર યજુ 
કયલાનુ ંયશળેે. 

૧૨.   ગેયરામક ઉભેદવાય:-  

ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ કે અન્મ જાશયે વેલા આમગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધગ વયકાયી /વયકાય 
શસ્તકની વસં્થા ઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની  વલગત અયજી ત્રકભા ં
આલાની યશળેે. જ ઉભેદલાયન ગેયરામકન વભમ ચાલ ુશળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને 
ાત્ર ફનળે. 

૧૩.  પયજજમાત શનવશૃિ, રુખસદ, ફયતયપ :-  

અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કંની કે ફડગ કોયેળન ભાથંી ક્યાયેમ ણ  
પયજજમાત વનવવૃત્ત, રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભા ંઆલેર શમ ત અયજી ત્રકભા ંતેની વલગત આલાની 
યશળેે.     

૧૪.  અગત્મની જોગવાઇઓ:-    

(૧) ઉયની જગ્મા ભાટે વનભણકૂ ભાટે ઉભેદલાય ની વદંગી રૂફરૂ મરુાકાત મજીને કયલાભા ં આલળે. લધ ુ 
અયજીઓને કાયણે જ્મા ં પ્રાથવભક કવટી જરૂયી ફનળે ત્મા ંઆલી કવટી છી જ તેના ગણુ િભાનવુાય જરૂયી 
અયજીઓની ચકાવણી કયી ઉભેદલાય ને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટેની ાત્રતા નક્કી કયાળે. આ કવટીનુ ં ભાધ્મભ 
આમગ અન્મથા નક્કી કયળે નશીં ત ગજુયાતી યશળેે. પ્રાથવભક કવટી વાભાન્મત: અભદાલાદ ખાતે રેલાભા ં
આલળે અન ેઉભેદલાયએ સ્લ ખચ ેઉસ્સ્થત યશલેાનુ ં યશળેે. પ્રાથવભક કવટીભા ં ભેલેર ગણુ આખયી વદંગી 
ભાટે ગણલાભા ંઆલળે નશી.  
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(૨) રૂફરૂ મરુાકાતભા ંઆમગની સચુનાઓ/ ધયણ મજુફ જાશયેાતભા ંદળાગલેર કેટેગયીલાઈઝ જગ્માની વખં્માને 
ધ્માને રઈ, એક જગ્મા શમ ત ૦૬ ઉભેદલાય, ફે જગ્મા શમ ત ૦૮ ઉભેદલાય , ત્રણ જગ્માઓ શમ ત ૧૦ 
ઉભેદલાય અને ચાય કે  તેથી લધ ુજગ્માઓ શમ ત તે વખં્માના ૦૩ ગણા ઉભેદલાયને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે 
ફરાલલાભા ંઆલળે.   

(3) પ્રાથવભક કવટીભા ં કુર ગણુના ૧૦% થી ઓછા ગણુ ભેલળે ત તેભને રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર ગણલાભા ં
આલળે નશી. 

(૪) જાશયેાતભા ં ઠયાલેર રઘતુભ રામકાત તેભજ અનબુલ કયતા ં લધ ુ ળૈક્ષણણક રામકાત અને/અથલા લધ ુ
અનબુલ અને/ અથલા રામકાત ભા ંઊંચી ટકાલાયીને આધાયે રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે આમગ ઉભેદલાય ની વખં્મા 
ભમાગક્રદત કયી ળકળે. 
૧૫.  રૂફરૂ મરુાકાત:-  

(૧) રૂફરૂ મરુાકાત આમગની કચેયી ખાતે જ રેલાભા ંઆલળે. ઉભેદલાયે તાના ખચે ઉસ્સ્થત થલાનુ ંયશળેે. 
(૨) અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જન જાવત ના ઉભેદલાય તથા ફેયજગાય ઉભેદલાય કે જેઓના ભાતા-વતાની 
લાવિક આલક આલકલેયાને ાત્ર ન શમ તેઓન ેતભેના યશઠેાણના સ્થેથી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે આલલા તથા 
જલા ભાટે ગજુયાત એવ. ટી. વનગભ દ્વાયા વનમત થમેર ક્રટક્રકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુ ંભલા ાત્ર થળે. આ ભાટે 
ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાતના ક્રદલવે વનમત પૉભગ બયલાન ુયશળેે અને તેની વાથે અવર ક્રટક્રકટ યજુ કયલાની યશળેે. 
(૩) રૂફરૂ મરુાકાતના ક્રદલવે રૂફરૂ મરુાકાતના ત્રભા ંદળાગલલાભા ંઆલેર અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયલાના યશળેે. 
જ ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળે નશીં ત તેઓ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં તેની ખાવ નોંધ 
રેલી.    

(૪) વીધી બયતી ભાટે રૂફરૂ મરુાકાતના ૧૦૦ ગણુભાથંી વદંગી ભાટેનુ ંરઘતુભ ધયણ લગગ-૧ અને લગગ-૨ એભ 
ફને્ન જગ્માઓ ભાટે ણફન અનાભત લગગના ઉભેદલાય ભાટે ૫૦ ગણુ અને અનાભત લગગના ઉભેદલાય ભાટે ૩૫ 
ગણુ યાખલાભા ં આલેર છે. ઇન્ટયવ્ય ુ કવભટી દ્વાયા રૂફરૂ મરુાકાતભા ં ઉભેદલાયના એકંદયે દેખાલ (overall 

Performance ) ને ધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલળ ેઅને ઇન્ટયવ્ય ુકવભટી ઇન્ટયવ્ય ુદયવભમાન ઉભેદલાયના એકંદયે દેખાલ 
(overall Performance ) ને ધ્માનભા ંયાખી ચચાગ-વલચાયણા કમાગ ફાદ વલાગનભુતે ગણુ આળે.  

(૫) ભાજી વૈવનક તથા ળાયીક્રયક અળક્ત ઉભેદલાયની જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે વફંવંધત કેટેગયીના, ભાજી 
વૈવનક અને ળાયીક્રયક અળક્ત ઉભેદલાય ૈકી જે ઉભેદલાય આ પ્રભાણેના રઘતુભ ગણુ ભેલતા શળે  
તેભને વફંવંધત કેટેગયીની અનાભત જગ્માઓ વાભે ગણલાભા ં આલળે. જ જાશયેાતભા ં જણાવ્મા પ્રભાણેની આ 
કેટેગયીઓ ભાટે યાખલાભા ંઆલેર અનાભત જગ્માઓ ભાટે રઘત્તભ ગણુ ભેલતા ઉભેદલાય પ્રા્ત ન થામ કે 
યૂતી વખં્માભા ં પ્રા્ત ન થામ ત વફંવંધત કેટેગયીના રઘતુ્તભ ગણુના ૧૦% ધયણ શવુ ં કયીને વદંગી 
કયલાભા ંઆલળે.  

(૬) ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે રઘતુ્તભ ગણુના ૧૦% ધયણ શવુ ંકયીને વદંગી ન્ધ્ધ્ત અનવુયલાભા ંઆલળ ેઅને 
રૂફરૂ મરુાકાત ફાદ જે તે કેટેગયીના ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત વખં્મા જેટરા ભક્રશરા ઉભેદલાયથી લધ ુ
ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થામ ત બરાભણ માદીભા ં ભક્રશરા ઉભેદલાયન વભાલળે થમા ફાદ ફાકીના ભક્રશરા 
ઉભેદલાયની પ્રવતક્ષામાદીભા ંવદંગી ગણલાભા ંઆલળે. આ જગલાઇ મજુફ રઘતુ્તભ રામકી ધયણ નીચે મજુફ યશળેે:-  

લગગ (Category )  લગગ- ૧ / ૨ – રુૂ લગગ- ૧ / ૨ – ભક્રશરા 
ણફન અનાભત ૫૦ ગણુ ૪૫ ગણુ 

વા. ળૈ. . લગગ ૩૫ ગણુ ૩૧ ગણુ 

અન.ુ જવત / અન.ુ જનજાવત ૩૫ ગણુ ૩૧ ગણુ 
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૧૬ . નીચે દિાષવ્મા મજુફની અયજીઓ યદ કયવાભાાં આવિે.(આ માદી ભાત્ર દષ્ટાતં સ્લરૂે છે જે વંણૂગ નથી)   

(૧) અયજીભા ંવલગત અધયૂી કે અલાચ્મ શમ. 
(૨)  અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભકરાલરે શમ. 
 (૩) અયજી વાથે યેૂયૂી પી બયેર ન શમ.  

(૪)  એક જ જગ્મા ભાટે એક કયતા ંલધ ુઅયજી કયેર શમ. 
(૫) અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જન જાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક છાત લગગ તથા ળાયીક્રયક અળક્તતા 
ધયાલતા ઉભેદલાયે  અયજી ત્રક વાથ ેવક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા  અામરે પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન 
શમ. 
(૬) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે ક્રડસ્ચાર્જ બકુ ની નકર યજુ કયેર ન શમ. 
(૭) વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક છાત લગગના ઉભેદલાયે જાશયેાતભા ંદળાગલેર વભમગાાનુ ંનન ક્રિભીરેમય 
પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શમ. 
(૮) ઉભેદલાયે ળૈક્ષણણક રામકાત ના વદંબગભા ંભાકગળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 
(૯) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

૧૭.  શનભણકૂ:-  

(૧) ઉયની જાશયેાત વફંધંભા ં વનભણકૂ ભાટે વદં થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયના વફંવંધત વલબાગન ે
આમગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભા ં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી વનભણકૂત્ર ભેલતા શરેા ં કમ્પ્યટુય 
અંગેની વીવીવી અથલા તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત 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 શલાથી આ અંગેન કઇણ 
ત્રવ્મલશાય આમગ ધ્માને રેળે નશીં. 
(૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષણણક રામકાત /અનબુલ/ઉંભય લગેયે ના વભથગનભા ંયજુ કયેર પ્રભાણત્ર કઇણ 
તફકે્ક અમગ્મ ભાલભૂ ડળે ત તેની ઉભેદલાય યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની વનભણકૂ ણ યદ થલાને 
ાત્ર યશળેે અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા  શઠેની કામગલાશીને ાત્ર થળ,ે જેથી ઉભેદલાયને 
વરાશ આલાભા ંઆલે છે કે, તેભણે યજુ કયેરા પ્રભાણત્ર ખફુજ ચકવાઈથી ણૂગ યીતે ખયાઇ કમાગ ફાદ 
જ આમગભા ંયજુ કયલા. 

૧૮.  ગેય વતષણ ૂાંક અંગે દોશર્ત ઠયેરા ઉભેદવાયો શવરૂદ્ધ ગરાાં:-  

ઉભેદલાય ન ેઆથી ચેતલણી આલાભા ંઆલે છે કે તેઓએ અયજી ત્રકભા ંકઇણ પ્રકાયની ખટી ભાક્રશતી 
દળાગલલી નશી, તેભજ આલશ્મક ભાક્રશતી છૂાલલી નશી, ઉયાતં તેઓએ યજુ કયેર અવર દસ્તાલેજ કે 
તેની પ્રભાણણત નકરભા ંકઇણ વજંગભા ંસધુાય અથલા પેયપાય અથલા ફીજા કઇણ ચેડા ંકયલા નશીં 
અથલા તેઓએ આલા ચેડા ંકયેર/ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કયલા નશી, જ એકજ ફાફતના ફ ેકે તેથી લધ ુ
દસ્તાલેજભા ંઅથલા તેની પ્રભાણણત નકરભા ંકઇણ પ્રકાયની અચકવાઈ અથલા વલવગંતતા જણામ ત 
તે વલવગંતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ કયલી. જ કઇ ઉભેદલાય આમગ દ્વાયા દવત જાશયે થમેર શમ 
અથલા થામ ત,     
(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગ ેકઇણ યીતે મગ્મતા પ્રા્ત કયલા,  
(ય) નાભ ફદરીન ેયીક્ષા આલી,  
(૩) કઇ અન્મ વ્મસ્ક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણૂગ કયાવ્ય ુશમ, 

(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાગ શમ,  
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() અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દમકુ્ત અથલા ખટા વનલેદન કયેર શમ, 

(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગ ેકઇણ અવનમવભત કે અનણુચત ઉામન વશાય રીધ શમ, 

(૭) કવટી વભમે કઇ અનણુચત વાધનન ઉમગ કમો શમ, 

(૮) ઉત્તયલશીભા ંઅશ્રીર બાા કે અવળષ્ટ ફાફત વક્રશતની અવગંત ફાફત યજુ કયેર શમ, 

(૯) યીક્ષા ખડંભા ંકઇણ યીતની ગેયલતગણકૂ આચયલી, જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર 
કયલી, સુ્તક, ગાઈડ, કારી તેલા કઇણ છાેર કે શસ્તણરણખત વાક્રશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત 
દ્વાયા કે કઇ વાકેંવતક યીતે નકર કયલા કે અન્મ  ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીતીઓ ૈકી કઇણ 
ગેયયીવત આચયલા ભાટે,    

(૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે વનયકુ્ત થમેરા કભગચાયીઓન ે જલણી કયલી, કઇણ 
પ્રકાયની ળાયીક્રયક ઈજા શચાડલી,  અથલા  

(૧૧) ઉયક્ત જગલાઇઓભા ંઉલ્રખેામેર દયેક અથલા કઇણ કૃત્મ કયલા કે કયાલલા તેણેપ્રમત્ન કમો 
શમ કે વીધી અથલા આડકતયી યીતે આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચ ેદળાગલેર વળક્ષા ઉયાતં 
આ આ પજદાયી કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.  
(ક) આમગ દ્વાયા તે વદંગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા  

(ખ) તેને આમગ રે તેલી કઇણ યીક્ષા કે કઇણ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે કામભી કે મકુયય મદુત ભાટે  

(૧) આમગ દ્વાયા રેલાનાય કઇણ યીક્ષા કે વદંગી ભાટે, અને  

      (ય) યાજ્મ વયકાય શઠેની કઇણ નકયીભાથંી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને  

      (ગ) જ વયકાયી વેલાભા ંઅગાઉથી જ શમ ત તેના વલરૂદ્ધ વમણુચત વનમભ અનવુાય વળસ્તબગંના ગરા ં
રઇ ળકાળે. 

      (૧ય) ઉયક્ત વલગતભા ંવનક્રદિષ્ટ કયેર વળક્ષા કયતા શરેા આમગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને/કભગચાયી ન ે

(૧) આય નાભાભા ંતેભની વાભેના સ્ષ્ટ આય અથલા કેવના પ્રકાય ફાફત,ે 

(ય) રેણખતભા ંવળક્ષા અંગ ેફચાલ નામુ-ં શકીકત યજુ કયલા અને  

(૩) વળક્ષા અંગ ેવનમત વભમ ભમાગદાભા ંરૂફરૂ યજૂઆત કયલાની તક આલાભા ંઆલળે.   

----------------------------------------*****------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Online અયજી કયવાની તથા અયજી પી બયવાની યીત:- 
આ જાશયેાતના વદંબગભા ં આમગ દ્વાયા ઓન રાઈન અયજી જ સ્લીકાયલાભા ં આલળે. ઉભેદલાય તા-   
૨૪/૧૧/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કરાકથી તા-૦૯/૧૨/૨૦૧૫, ૧૩.૦૦ કરાક સધુીભા ં http://ojas.guj.nic.in ય અયજી 
ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મજુફના Steps (૧) થી (૧૬) અનવુયલાના યશળેે. 
Confirmation Number ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે.  

(૧) વો પ્રથભ http://ojas.guj.nic.in ય જવુ.ં 
(૨) Apply On line Click કયવુ.ં 
(૩) વશ પ્રાધ્માક , વળક્ષણ વેલા લગગ-૧( ક.ળા.)ઉય click કયલાથી જગ્માની વલગત ભળે. 
(૪) તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application  Format દેખાળે. Application Format ભા ંવો પ્રથભ 
“Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) વનળાની શમ તેની વલગત પયજજમાત બયલાની 
યશળેે.) 

(૫) Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details  ય click કયવુ ં અને 
તાની ળૈક્ષણણક વલગત ઉભેયલી. 
(૬) Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી. 
(૭) Experience Details ય “click” કયવુ ંઅને Experience Details બયલી. લધ ુExperience ઉભેયલા ભાગતા શલ 
ત  Add. More Exp.ય “click” કયી Details બયલી. 
(૮) Additional Information ય “click” કયી ત્મા ંભાક્રશતી બયલી. 
(૯) તેની નીચે “Self declaration” ભા ંYes / No  ય click કયવુ.ં 
(૧૦) શલે save  ય “click” કયલાથી તભાય Data Save  થળે. અશીં ઉભેદલાયન  Application Number generate  
થળે. જે ઉભેદલાયે  વાચલીને યાખલાન  યશળેે અને શલે છી આ જાશયેાતના વદંબગભા ંઆમગ વાથેના કઈ ણ 
ત્ર વ્મલશાયભા ંદળાગલલાન યશળેે.  

(૧૧) જ આની અયજીત્રકભા ંકઇ સધુાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Applicationભા ંજઇને કયી ળકાળે,આ 
સવુલધા અયજી Confirm કયતા ંશરેા ઉરબ્ધ છે. એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ આ સવુલધા 
ઉરબ્ધ યશળેે નશીં.  

(૧૨) શલે ેજના ઉયના બાગભા ંupload photo ય click કય અશીં તભાય application number type કય અને 
તભાયી Birth date type કય. ત્માયફાદ ok ય click  કય અશીં photo અને signature upload કયલાના છે. (પટાનુ ં
ભા ૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શાઈ અને signature નુ ંભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અન ે૭.૫ વે.ભી 
શાઈ યાખલી) (photo અન ેsignature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય photo અને signature jpg Formatભા(ં10 

KB) વાઇઝ થી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભા ંશલા જઇએ.) “Browse” Button ય click કય શલે Choose File 

ના સ્િીનભાથંી જે પાઇરભા ં jpg Format ભા ં તભાય photo store થમેર છે તે પાઇરને ત્માથંી Select કય અને 
“Open Button” ને click કય શલ ે“Browse Button “ની ફાજુભા ં“Upload Button”ય Click કય શલે ફાજુભા ંતભાય 
photo દેખાળે. શલે આજ યીતે signature ણ upload કયલાની યશળેે.  

(૧૩) શલે ેજના ઉયના બાગભા ં“Confirm Application” ય click કય અને “Application number” તથા Birth 

Date Type  કમાગ ફાદ Ok ય click કયલાથી ફે (૨) ફટન ૧: Application preview  

૨: confirm application દેખાળે. ઉભેદલાયે show Application preview ય click કયી તાની અયજી જઈ રેલી. 
અયજીભા ંસધુાય કયલાન જણામ ત Edit Application ઉય click કયીને સધુાય કયી રેલ. અયજી confirm કમાગ 
શરેા કઇણ પ્રકાયન સધુાય અયજીભા ંકયી ળકાળે. યંત ુઅયજી confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભા ંકઇણ 
સધુાય થઇ ળકળે નશીં. જ અયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ confirm application ય click  કયવુ.ં  

http://ojas.guj.nic.in/
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Confirm application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન આમગભા ં online સ્લીકાય થઈ જળે. અશીં 
“confirmation number” generate થળે જે શલે છીની ફધી જ કામગલાશી ભાટે જરૂયી શઈ, ઉભેદલાયે વાચલલાન 
યશળેે. Confirmation number વવલામ કઇણ ત્રવ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં.  

(૧૪) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વદંબ ે “Print Challan” ઉય કરીક કયીને confirmation 
Number  ટાઈ  કયલ અને print  ય click  કયી અયજી ત્રકની  નકર વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર કાઢલાની યશળેે. 
આ વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર  વાથ ેનજીકની કમ્પ્યટુયની સવુલધા ધયાલતી સ્ટ ઓક્રપવભા ં  જલાનુ ંયશળેે. સ્ટ 
ઓપીવભા ંઆમગની પી  રૂ. ૧૦૦/- + ૉસ્ટર વવલિવ ચાર્જ તાયીખ-૦૯/૧૨/૨૦૧૫ સધુીભા ંબયલાની યશળેે. 
અને પી બમાગ અંગેનુ ંચરણ ભેલલાનુ ં યશળેે. આ ચરણ તથા અયજીત્રક (ડાઉનરડ કયેલુ)ં ની નકર અને 
જરૂયી ફધા જ પ્રભાણત્રની( જાશયેાતભા ંદળાગલેર) સ્લમ ંપ્રભાણણત નકર તા. ૧૯-૧૨-૧૫ સધુીભા ંઆમગની 
કચેયીએ ભકરલાના યશળેે.   

(૧૫) અનાભત લગગના ઉભેદલાય (પી ભાથંી મકુ્રકત અામેર ઉભેદલાય )  Print Application ઉય કરીક કયીને 

confirmation Number  ટાઈ  કયલ અને print  ય click  કયી અયજી ત્રકની  નકર કાઢલાની યશળેે. આ 
અયજીત્રક (ડાઉનરડ કયેલુ)ં ની નકર અને જરૂયી ફધા જ પ્રભાણત્રની( જાશયેાતભા ંદળાગલેર) સ્લમ ંપ્રભાણણત 
નકર આમગ દ્વાયા ભગંાલલાભા ંઆલે ત્માયે આમગની કચેયીએ ભકરલાના યશળેે.   

(૧૬) જ અયજીભા ં આે ભફાઇર નફંય આેર શળે ત અયજી confirm થમેથી તયુત જ આને અયજીભા ં
દળાગલેર ભફાઇર નફંય ઉય SMS ભળે. આના ભફાઇર નફંય ઉય આમગ દ્વાયા આ જાશયેાત વદંબે  SMS 

થી જાણ કયલાભા ંઆલળે. 
અયજી પી : 
(૧) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે સ્ટ ઓપીવભા ંઆમગની પી રૂ. ૧૦૦/- + ૉસ્ટર વવલિવ ચાર્જની યકભ 
બય8લાની યશળેે અને પી બમાગ અંગેનુ ંચરણ ભેલલાનુ ંયશળેે.  

(૨) મૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશતેી નથી.  

(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ ણફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત તેઓએ અયજી પી બયલાની યશળેે 
નશીં. તે વવલામના ધયણ ણફન અનાભત લગગના રાગ ુડળે. 
(૪) પી બમાગ લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશી શમ તલેા ઉભેદલાયને કઇ ણ વજંગભા ં
પ્રાથવભક કવટી/રૂફરૂ મરુાકાત યીક્ષાભા ં ફેવલા દેલાભા ં આલળે નશી. આ પી પક્ત સ્ટ ઓક્રપવ દ્વાયા જ 
સ્લીકાયલાભા ંઆલળ,ે યકડભા,ં ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇષ્ન્ડમન સ્ટર ઓડગય કે ે ઓડગયના  

સ્લરૂભા ંઆ પી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશી. જેની ઉભેદલાયએ ખાવ નોંધ રેલી. ઉભેદલાયને ખાવ જણાલલાનુ ંકે, 

અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રની ચકાવણી દયમ્પમાન કઇ ઉભેદલાય, આ જગ્માના બયતી વનમભ, તથા જાશયેાતની 
જગલાઇઓ મજુફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલભૂ ડળે ત તેભની ઉભેદલાયી કઇ ણ તફકે્ક યદ 
કયલાભા ંઆલળે. 
નોંધ : 
(૧)  વશ પ્રાધ્માક , વળક્ષણ વેલા લગગ-૧( ક.ળા.)ની જગ્માના બયતી વનમભ, અયજીત્રક વાથ ે જડલાના 
આલશ્મક પ્રભાણત્રની નકર, લમ ભમાગદાભા ંછૂટછાટ, અયજી કમા વજંગભા ંયદ થલાને ાત્ર છે તેની વલગત, 
ક્રયવળષ્ટ-’ક’ ન નમનૂ, વયકાયી કભગચાયીએ યજુ કયલાના ના-લાધંા પ્રભાણત્રન નમનૂ અને જાશયેાતની અન્મ 
લધ ુ વલગત આમગની કચેયીના નક્રટવફડગ અને આમગની લેફવાઇટ www..gpsc.guarat.gov.in  ઉય જલા 
ભળે. લફેવાઇટની વલગત જમા વલના ઉભેદલાય અયજી કયળે અને અયજીભા ંકઈ ભાક્રશતી/વલગત આલાભા ં
આલળે નક્રશ કે અધયૂી આલાભા ંઆલળે કે જાશયેાતની સચૂનાઓ મજુફ આલાભા ંઆલળે નક્રશ ત તેની  



-૩- 

જલાફદાયી જે તે ઉભેદલાયની યશળેે અને આ અંગે  ાછથી કઈ પક્રયમાદ કે યજૂઆત આમગ દ્વાયા ધ્માનભા ં
રેલાભા ંઆલળે નક્રશ.  
(૨) આમગ વાથેના ત્રવ્મલશાયભા ંઉભેદલાયે તેઓના પયલક્રડિંગ ત્રભા ંજગ્માનુ ંનાભ, જાશયેાત િભાકં / લગ, 
તેઓની જન્ભતાયીખ, ઓનરાઇન અયજીન કન્પભેળન નફંય અને ફેઠક િભાકં /રૂફરૂ મરુાકાતન િભાકં ( 
પાલેર શમ ત ) ની વલગત અચકૂ દળાગલલી.                                     

 

 
                 ( ડી. ફી. ળાશ ) 

           વયંકુ્ત વણચલ, 

            ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ.  
 

 


