
ગુજયાત જાશેય વેલા આમગ   

                                                                                            

જા.ક્ર. ૨૦/૨૦૧૬-૧૭ થી જા. ક્ર.૨૨/૨૦૧૬-૧૭ અન્લમે વયકાયી ઇજનેયી કરેજ ખાતે જુદાાં-જુદાાં 
વલમના પ્રાધ્માક, ગજુયાત વળક્ષણ વેલા, (કરેજ ળાખા) લગગ-૧ની નીચે દળાગલેર જગ્માઓ ઉય 
ઉભેદલાય વાંદ કયલા ભાટે લેફવાઇટ ઉય Online અયજીઓ તા. ૧૫/૦૬/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાકથી 
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક સધુીભાાં ભ ાંગાલલાભાાં આલે છે, જે આમગની  http://gpsc-
ojas.gujarat.gov.in ઉય કન્પભમ કયલી.(૨) ઓનરાઇન કન્પભગ થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ 
ડાઉનરડ કયીને આ અયજીની શાડગકી, અયજી પીનુાં ચરણ, એવ. એવ. વી. ઇ. પ્રભાણત્ર, તભાભ 
ળૈક્ષણણક રામકાતના અને અનબુલના પ્રભાણત્ર, નન ક્રિવભરેમય( ક્રયવળષ્ટ-‘ક’-“ગજુયાતી” ), 
જાવત પ્રભાણત્ર, ળાયીક્રયક અળક્તતાનુાં 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 કચેયીભાાં તા.  - ૦  -૨૦૧૬ સધુીભાાં આય. 
ી. એ. ડી. / સ્ીડ સ્ટથી આમગની કચેયીભાાં ભી  જામ તે યીત ે અથલા રૂફરૂભાાં ભકરી 
આલાના યશળેે.  
(૩) આ જાશયેાતની અયજીનુાં પભગ, ઉંભયભાાં છૂટછાટ લગેયે આમગના નક્રટવ ફડગ ઉય અથલા 
આમગની લેફવાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉય જલા વલનાંતી છે. જાશયેાતની તભાભ 
જગલાઇઓ, વાભાન્મ સચૂનાઓ અને ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત આમગની લેફવાઇટ ય 
લાંચાણે રઇને જ ઉભેદલાયે ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે.  
કુર:-૦૩ જગ્માઓ નીચે દળાગવ્મા મજુફ છે:- 

જા.ક્ર   વલમન ુનાભ 

       
કુર 

જગ્માઓ  

      કક્ષાલાય જગ્માઓ   કક્ષાલાય જગ્માઓ ૈકી ભક્રશરાઓ 
ભાટે અનાભત જગ્માઓ           

વાંરગ્ન 
વલદ્યાળાખા   

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 
    વાભાન્મ અન.ુ 

જાતત 

અન.ુ 
જનજાતત 

વા. 
ળૈ. 
. 
લગમ 

વાભાન્મ  અન.ુ 
જાતત 

અન.ુ 
જનજાતત 

વા. 
ળૈ. 
. 
લગમ 

------- 

૨૦ ાલય 
ઇરેકટ્રવનક્વ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ -------- 

૨૧ ઇરેકક્રટ્રકર 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ -------- 

૨૨ કેભીકર 
એન્જીનીમયીંગ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ -------- ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ------------- 

 કુર ૦૩ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ -------- 

 

  નોંધ: (૧) કુર:-૦૩ જગ્માઓ ૈકી એકણ જગ્મા ળાયીરયક અળકત ઉભેદલાય ભાટે અનાભત 
નથી, યાંત ુ વળક્ષણ વલબાગના તા.૦૪-૦૬-૧૩ના ઠયાલ મજુફ ાલય ઇરેક્ટ્રવનક્વ 
એન્જીનીમયીંગ અને ઇરેકક્રટ્રકર એન્જીનીમયીંગની જગ્માઓ ભાટે OA, OL, BL, B અને LV( 

Moderate ) (૪૦% કે તેથી લધ ુઅને ૧૦૦% સધુી) અને HH(Moderate) (૪૦% કે તેથી લધ ુઅન ે
૧૦૦% સધુી )ની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે જ્માયે  કેવભકર 

એન્જીનીમયીંગની જગ્માઓ ભાટે OA, OL અને HH ( Moderate ) (૪૦% કે તેથી લધ ુઅને ૧૦૦% 
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સધુી) અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે આ વવલામ અન્મ ળાયીક્રયક અળક્તતા 
ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયલા ાત્ર થતાાં નથી.   
(૨) અનાભત કક્ષાના અને બફનઅનાભત કક્ષાના આતથિક યીતે નફા લગમ (UEWS)  ઉભેદલાય 
ણફન-અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે. યાંત ુ વાંદગીના ધયણ ણફનઅનાભતના રાગ ુ
ડળ.ે   

(૩) વાંફાંવધત વલદ્યાળાખાની રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયભાાંથી જગ્માના વાંદબગભાાં આમગએ 
ઠયાલેર ધયણે ઉભેદલાયને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ફરાલલાભાાં આલળે.  
(૪) જ જગ્માના વાંદબગભાાં આમગએ ઠયાલેર ધયણથી લધાયે ઉભેદલાય વાંફાંવધત વલદ્યાળાખાભાાં 
રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર થળે ત ઠયાલેર ધયણે વાંખ્મા ભમાગક્રદત કયલા  પ્રાથવભક કવટી મજલાભાાં 
આલળે. પ્રાથવભક કવટીભાાં ભેલેર ગણુ આખયી વાંદગી ભાટે ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. 
પ્રાથવભક કવટીન અભ્માવિભ અનસુ્નાતક કક્ષાએ ળીખલલાભાાં આલતા અભ્માવિભ મજુફન 
યશળેે. પ્રાથવભક કવટીન અભ્માવિભ આમગની લેફવાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉય 
મકુલાભાાં આલેર છે.  
(૫) વલદેળની યવુનલવવિટીની ળૈક્ષણણક રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયએ તેઓની દલીની ભાન્મતા 
તથા વભકક્ષતા અંગે જરૂયી યુાલા યજૂ કયલાના યશળેે.   
(૬) જે યવુન. દ્વાયા ટકાલાયી આલાભાાં આલતી નથી તેલા ઉભેદલાયએ ટકાલાયી ગણલા ભાટેની 
પર્મયુગરા / આધાય અયજી વાથે યજૂ કયલાના યશળેે.  
(૭) વળક્ષણ વલબાગના તા. ૧૪-૦૬-૨૦૧૬ ના ઠયાલ િભાાંક એવવીટી/૧૦/૨૦૧૩/૬૧૬૩૫૬/ઘ 
થી નક્કી કયલાભાાં આલેર વલવલધ સ્નાતક અને અનસુ્નાતક ઇજનેયી અને તકનીકી 
અભ્માવિભની વભકક્ષતા ગણેર છે.  
 

જરૂયી ળૈક્ષબણક રામકાત અને અનબુલ: જા. િ. ૨૦/૨૦૧૬-૧૭  થી ૨૨/૨૦૧૬-૧૭  
1. (A) Possess a Ph. D. in Engineering or Technology with Bachelor’s and Master’s 

Degree in relevant branch in 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 under the Central or a State Act, in India, or any other 
educational institution recognized by the Government or declared to be deemed as 
University under section 3 of the University Grant Commission Act, 1956; or possess an 
equivalent qualification recognized as such by the Government;         and 
(B) (i) have at least ten years combined or separate experience in the field of teaching 
or industry or research out of which at least five years should be at the level of 
Associate Professor, before or after acquiring Ph. D. degree,   or 
(ii) have at least thirteen years combined or separate experience in the field of teaching 
or industry or research before or after acquiring Ph. D. degree. 
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 and Hindi or both.  
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Explanation:- 
(1) In case of research experience, good academic record and books/research paper 
publication/Intellectual Property Rights (IPR)/patent record as the commission may deem 
fit shall be required, to be submitted to the Gujarat Public Service Commission. 
(2) In case the experience in industry is considered, the same shall be at managerial 
level which can be considered equivalent to the post of Associate Professor with active 
participation record in devising, quality control, innovating, training, technical books/ 
research paper publications / Intellectual Property Rights (IPR)/patent, etc. as deem 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) “Relevant branch” shall be such as specified by the Government. 
(5) If a class or division is not awarded, minimum aggregate 60% marks 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 in equivalent marks as below :- 

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

       
ગાય : રૂ. ૩૭,૪૦૦ – ૬૭,૦૦૦ + જીી રૂ. ૧૦,૦૦૦/- 
ઉંભય : ૪૭ લગથી લધ ુનશીં. ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે. 
વયકાયના પ્રલતગભાન વનમભ અનવુાય ઉરી લમભમાગદાભાાં નીચે મજુફ છૂટછાટ ભલાાત્ર 
થળે.  
 

૧ ગજુયાત વયકાયના કભગચાયીઓ કે જેઓ ગજુયાત વયકાયની નકયીભાાં 
કામભી ધયણે અથલા શાંગાભી ધયણે વાંગ છ ભાવ સધુી કાભગીયી 
ફજાલતા શમ અને તેઓની પ્રથભ વનભણ ૂાંક જાશયેાતભાાંની જગ્માભાાં 
દળાગલેર લમ ભમાગદાની અંદય થમેર શમ તેલા કભગચાયીઓ  

ઉરી લમ 
ભમાગદા રાગ ુ
ડળે નશીં.  

 

અયજી પી: વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ. ૧૦૦/- + ૉસ્ટર વવલિવ ચાર્જ. 
-અનાભત કક્ષાના, ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા તથા બફનઅનાભત કક્ષાના આતથિક યીતે નફા 
લગમ (UEWS)  ઉભેદલાયએ પી બયલાની નથી.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

Advt. No. 20 to 22/2016-17,   On Line applications are invited for the posts of Professors in the 

Government Engineering Colleges, Class I in Gujarat Education Service (Collegiate Branch) 

between date - 15/06/2016 13.00 Hrs. to date-  30/06/2016   13.00 Hrs. on http://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in (2) Candidates are instructed to send the hardcopy of he application which 

is confirmed online, with copy of Chalan of Application fee, S.S.C.E. Certificate, all Certificates 

of Education qualification  ( with mark sheet ) & experience, Non-Creamylayer certificate in 

prescribed form ( Guajarati ), Cast certificates, prescribed Certificate of physical inability, 

prescribed certificate of Ex-servicemen, with self-attestation, to the office of Gujarat Public 

Service Commission, B-Block, 1
st
 Floor, M.S.Building, Lal Darwaja, Ahmedabad-380001, on or 

before date 11/07/2016  by R.P.A.D./Speed Post or in person.(3) Candidates are instructed to visit 

Notice Board or the website www.gpsc.gujarat.gov.in for application form, relaxation in age, 

other important instructions, etc.  Candidates have to apply only online for concerned 

advertisement of Post, after reading carefully all provisions of   advertisement, General 

Instructions and the method of application online.     

 

Total 03 Posts as mentioned below:    

 

No. 

Advt 

No. 

Name of Subject Total 

Posts 

Category wise Posts  Posts Reserved for women 

candidates out of Category wise 

Posts 

Related 

Branch 

   Gen. S. C. S. T. S. E. B. C. Gen. S.C. S.T. S. E. B. C.  

20 Power Electronics 

Engineering 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 ------

-- 

21 Electrical 

Engineering 

01 00 00 00 01 00 00 00 00 ------

-- 

22 Chemical 

Engineering 

01 01 00 00 00 00 00 00 00 ------

-- 

 Total 03 02 00 00 01 00 00 00 00 ------ 

Note:  (1) ) Out of above 03 posts, no post is reserved for Physically Disable candidates. Candidates 

having disability of  OA, OL, BL, B and LV( Moderate ) and HH ( Moderate ) (More than 40% and 

up to 100%) can apply for the post of Power Electronics Engineering and Electrical Engineering. 
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Whereas candidates having disability of OA, OL and HH ( Moderate ) (More than 40% and up to 

100%) can apply for the post of Chemical Engineering. The candidates possessing other than the 

prescribed physically disabilities are not eligible to apply. 

 (2) Candidates belonging to reserved categories and UEWS reserved category are free to apply as 

general category candidates. In that case the criteria will be applicable as per unreserved category.   

(3) The number of candidates to be called for personal interview will be as per norms fixed by 

Commission against advertised post from the respective branch. 

(4) If more candidates will be eligible as per norms fixed by Commission against advertised post 

from respective branch for personal interview then to restrict the number of candidates as per 

norms fixed by Commission, Preliminary test will be conducted. The marks obtained in 

Preliminary test will not consider for final selection.  The syllabus for Primary test will be of post 

graduate level. The Syllabus of Preliminary Test is made available on Website of Commission- 

www.gpsc.gujarat.gov.in  

(5) The candidates having qualifications from foreign university will have to produce proof for 

recognition and equivalency of their degree. 

(6) The candidates from university which do not show percentage in mark sheet will have to 

produce formula/supportive documents for calculation of percentage.   

(7) Equivalency of various graduate and post graduate degree courses in Engineering or Technology 

as per Resolution No. SCT/102013/616356/GH Dated 14
th

 June 2016 published by Education 

Department.              

 

Educational Qualification & Experience:-  Advt. No. 20/2016-17 to 22/2016-17  

1. (A) Possess a Ph. D. in Engineering or Technology with Bachelor’s and Master’s  
Degree in relevant branch in 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 under the Central or a State Act, in India, or any other 
educational institution recognized by the Government or declared to be deemed as 
University under section 3 of the University Grant Commission Act, 1956; or possess an 
equivalent qualification recognized as such by the Government;         and 
(B)(i) have at least ten years combined or separate experience in the field of teaching or 
industry or research out of which at least five years should be at the level of Associate 
Professor, before or after acquiring Ph. D. degree,   or 
(ii) have at least thirteen years combined or separate experience in the field of teaching or 
industry or research before or after acquiring Ph. D. degree. 
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 and Hindi or both.  
Explanation:- 
(1) In case of research experience, good academic record and books/research paper 
publication/Intellectual Property Rights (IPR)/patent record as the commission may deem 
fit shall be required, to be submitted to the Gujarat Public Service Commission. 

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


(2) In case the experience in industry is considered, the same shall be at managerial 
level which can be considered equivalent to the post of Associate Professor with active 
participation record in devising, quality control, innovating, training, technical books/ 
research paper publications / Intellectual Property Rights (IPR)/patent, etc. as deem 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) “Relevant branch” shall be such as specified by the Government. 
(5) If a class or division is not awarded, minimum aggregate 60% marks 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 in equivalent marks as below :- 
 

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

        

    4. Pay scale : 37,400/- to 67,000/- GP 10,000/-   
   5. Age limit : Not be more than 47 years. 
      
     Upper Age Limit shall be relaxed as under: 

 

1. A candidate who is already in Gujarat Government Service, either 

as a permanent or a temporary, officiating continuously for six 

months and had not crossed age limit prescribed for the advertised 

posts at the time of his/her first appointment. 

Limit will not be 

applicable. 

                                        

Application Fees:- Candidates of General Category have to pay Rs. 100 + applicable postal 

charges as Application fees . While  Candidates of reserved category and economically weaker 

section of Unreserved Category of Gujarat State & Category who is  Physically Disable have 

not to pay  application fee. While Candidates of reserved category of other States have to pay 

application fee. 

                                      

`                                       
                                   (H. J. PAREKH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                         JOINT SECRETARY 

                                GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

 

 



જાશયેાતની વાભાન્મ જગલાઇઓ:- 
૧. નાગરયકત્લ:-  ઉભેદલાય, 

(ક) બાયતન નાગરયક  અથલા  
(ખ) નેાન પ્રજાજન અથલા  
(ગ) ભતૂાનન પ્રજાજન અથલા 
(ઘ) તતફેટ ન તનલામતવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્યઆુયી,૧૯૬૨ શરેાાં બાયતભાાં 

આલેરા શલા જઇએ ,અથલા  
(ચ) મૂ બાયતીમ વ્મક્તત કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ારકસ્તાન, લૂમ 
ારકસ્તાન,(ફાાંગ્રાદેળ) ફભામ (મ્માનભાય),શ્રીરાંકા, કેન્મા, યગુાન્ડા, જેલા લૂમ આરિકાના દેળ, વાંયતુત પ્રજાવત્તાક 
ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, ઝૈય, ઇથીમા, અથલા તલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીને આલેર શલા જઇએ. યાંત ુેટા 
ક્રભાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)ભાાં આલતા ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શવુાં જઇએ.  

નોંધ:- જે ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રક આમગ તલચાયણાભાાં 
રેળે. અને જ તનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે ત યાજ્મ વયકાય તેભના રકસ્વાભાાં ાત્રતા 
પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભચરાઉ તનભણકૂ આળે.  

૨. બયેરા અયજીત્રક:-  

ઓનરાઇન જાશયેાત ભાટેના બયેરા અયજીત્રક ઉભેદલાયે ઓન રાઈન જાશયેાતની અયજી કયલાની યીત ક્રભાાંક: ૧૫ 
અને ૧૬ભા સચુલેર (ઉભેદલાયીને વાંફતધત) પ્રભાણત્ર / અને રાગ ુડતા આધાય યુાલાની પ્રભાબણત કયેર નકર 
ક્રભાાંનવુાય  અચકુ જડીને  જાશયેાતભાાં દળામલેર તલગત મજુફ વાંણુમ અયજીત્રક તનધામયીત તાયીખની વભમ ભમામદાભા  
આમગભાાં જભા  કયાલલાના યશળેે. જ તે ૈકી કઈણ પ્રભાણત્ર કે આધાય યુાલા  જડલાભા આલેર નશીં શમત 
અયજી અધયુી ગણી યદ કયાળે  
ખાવ અગત્મની સચુના :- વાંણુમ અયજીત્રક તનધામયીત તાયીખની વભમ ભમામદાભા  આમગભાાં જભા થઈ ગમા ફાદ 
નશીં જડેર ખટુતા પ્રભાણત્ર ભકરલાભા આલળે કે તે ક્સ્લકાયલા ફાફતે  કઈણ  યજુઆત કે ત્ર વ્મલશાય  
કયલાભા  આલળે ત  આમગ દ્વાયા  તલચાયણાભા રેલાળે નશીં  
અયજી પી:  

(૧) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ૉસ્ટર વતલિવ ચાર્જ  

(૨)  મૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશતેી નથી. 
(૩) મૂ ગજુયાતના બફનઅનાભત લગમના આતથિક યીતે નફા લગમના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી 

બયલાની યશતેી નથી.   
 (૩) ળાયીરયક યીતે અળતત ઉભેદલાયે પી બયલાની નથી  
૩. ઓનરાઇન જાશયેાત ભાટે નીચેની જગલાઇ રાગ ુડળે. 
(૧) જ એક કયતાાં લધ ુજાશયેાત ભાટે અયજી કયલાની શમ ત દયેક જાશયેાત ભાટે અરગ અરગ અયજી કયલાની 
યશળેે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશળેે. 
(૧) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત અયજી પી બયલાની યશળેે નશી. 
(૧) અયજી પી લગયની અબિભ નકર તલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશી.  

(૧) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ભાટે જાશયેાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળામલેર ન શમ ત્માાં આલા ઉભેદલાય 
બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને બફનઅનાભત ધયણ રાગ ુડળે. 
(૧) જાશયેાતભાાં ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં ભરશરા ઉભેદલાય અયજી 
કયી ળકે છે.  

(૧) જાશયેાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અમકુ જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે 
ભરશરા ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ તવલામની ફાકી યશતેી જગ્માઓ પતત રુુ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે 
તેભ ગણલાનુાં નથી,આ જગ્માઓ ય રુુ તેભજ ભરશરા ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે તલચાયણા થઇ ળકે છે, રુુ 
તેભજ ભરશરા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે 
અનાભત છે યાંત ુફાકી યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે ભરશરા ઉભેદલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે.) 
(૧) જાશયેાતભાાં ભાત્ર ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં રુુ ઉભેદલાય 
અયજી કયી  ળકે છે કેભ કે ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત આ જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે રુુ 
ઉભેદલાયની તલચાયણા થઇ ળકે છે. યાંત ુજે જગ્માઓ ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જ અનાભત શમ અને તે જગ્મા ઉય 



ભરશરા ઉભેદલાય યેુયુા વાંદગી ાભે/જેટરી વાંખ્માભાાં વાંદગી ાભે ત તેભને જ પ્રથભ તલચાયણાભાાં રેલાના 
થળે અને કઇ ભરશરા ઉભેદલાય વાંદ ન થામ કે ઓછા ભરશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ ત તેટરા પ્રભાણભાાં રુુ 
ઉભેદલાયને ધ્માનભાાં  રેલાભાાં આલળે..(દા.ત.કુર ૧૦ જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભરશરા 
ઉભેદલાય વાંદ થામ છે ત ૦૨ રુુ ઉભેદલાય વાંદગી ાભી  ળકે છે.)  

૪. જન્ભ તાયીખ:- 
(૧) આમગ જન્ભ તાયીખ ના યુાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફડમ દ્વાયા અામેર  એવ. એવ. વી. ઇ. પ્રભાણત્ર જ 
ભાન્મ યાખે છે. યાંત ુઆ પ્રભાણત્રભાાં દળામલેર જન્ભતાયીખ ખટી શલાનુાં ઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અતધકાયીએ 
આેર લમ અને અતધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાબણત નકર ભકરલાની યશળેે. આ પ્રભાણત્રભાાં અતધકૃત અતધકાયીએ 
સ્ષ્ટણે જણાલેર શવુાં જઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષાનુાં મૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને 
તાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં આલેર યુાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીખ ............ છે. જે એવ. એવ. 
વી. ઇ. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના પ્રભાણત્રભાાં દળામલેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને યુત ુાં કાયણ છે. 
ઉભેદલાયે યજુ કયેર લમ અને અતધલાવનુાં પ્રભાણત્ર તેની તલશ્વાવશતામ(credibility)ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન 
તનણમમ આમગ દ્વાયા રેલાભાાં આલળે. 
(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળામલેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કઇણ કાયણવય પેયપાય  થઈ ળકળે નશી. 
૫. ળૈક્ષબણક રામકાત:- 
(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભાાં દળામલેર ળૈક્ષબણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ધયાલતા શલા 

જઇએ. 
(૨)  ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાત ભાન્મ યતુનલતવિટી / વાંસ્થાભાાંથી ભેલેર શલી જઇએ. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યતુનલતવિટી/વાંસ્થાના ગણુ ત્રક (ફધા જ લો / વેભેસ્ટય)અને દલી પ્રભાણત્રની 

સ્લમાં પ્રભાબણત નકર યજુ કયલાની યશળેે. ળાા / કરેજના આચામમ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં 
આલળે નશી. 

(૪) ળૈક્ષબણક રામકાત કાભચરાઉ ધયણે ભાન્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાય ન શક્ક દાલ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. 
(૫) જાશયેાતભાાં દળામલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ શમ ત આલા 

ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાતત કયતા આદેળ / અતધકતૃતાની તલગત આલાની યશળેે. 
૬. અનબુલ :- 
(૧) ભાાંગેર અનબુલ, અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.  
(૨) (અ) જાશયેાતભાાં અન્મથા જગલાઇ કયલાભાાં ન આલી શમ ત જરૂયી રામકાત ભેલલાભાાં આલે તે તાયીખથી, 

(ફ) અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના વાંદબમભાાં અનબુલ ગણલાભાાં આલળે.  
(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જે અનબુલ દળામલેર શમ તેના વભથમનભાાં અનબુલન વભમગા (રદલવ, ભાવ, લમ), મૂ 

ગાય અને કુર ગાયની તલગત તથા ફજાલેર પયજન પ્રકાય / ભેલેર અનબુલની તલગત વાથેનુાં 
પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે. આવુાં   પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ વત્તાતધકાયીની વશી અને તાયીખ 
વાથેનુાં યજુ કયલાનુાં યશળેે. 

(૪) ઉભેદલાયે યજુ કયેર અનબુલના પ્રભાણત્રભાાં ાછથી કઇ પેયપાય કયલાની તલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે 
નશીં. અયજી કમામ છી અનબુલના નલા પ્રભાણત્ર સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. 

(૫) અંળકારીન, યજજિંદા લેતનદાય, એપે્રન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભાંતત્રત પકૅલ્ટી તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર 
અનબુલ ભાન્મ અનબુલ તયીકે ગણત્રી ભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં. 

૭ અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જનજાતત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગમ, તેભજ બફન અનાભત 
લગમના આતથિક યીતે નફા લગો:- 
(૧) મૂ અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જનજાતત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગમ તેભજ ગજુયાતના 

બફનઅનાભત લગમના આતથિક યીતે નફા લગમ ના ઉભેદલાયને જ અનાભત લગમના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે. 
(૨) અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જનજાતત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગમ તેભજ  બફનઅનાભત લગમના 

આતથિક યીતે નફા લગમ ૈકી ઉભેદલાય જે લગમના શમ તેની તલગત અયજીત્રકભાાં અચકૂ આલી. 



(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રક અને રયતળષ્ટની વાંફાંતધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળામલેર નશી શમ ત ાછથી 
અનાભત લગમના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. 

(૪) અનાભત લગમન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથમનભાાં વક્ષભ અતધકાયી દ્વાયા તનમત નમનુાભાાં 
આલાભાાં આલેર જાતત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ  વાભેર કયલાની યશળેે. અયજીત્રક વાથે જાતત 
પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં  શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને 
ાત્ર ફનળે. 

(૫) વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગમ અને  બફનઅનાભત લગમના આતથિક યીતે નફા લગમ, ના ઉભેદલાયને 
અનાભતન રાબ જ તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત લગમભાાં” નશી થત શમ ત જ ભલાાત્ર થળે. 

(૬)  વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગમના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગમભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેનુાં વાભાજજક 
ન્મામ અને અતધકારયતા તલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠયાલથી (ગજુયાતીભાાં) તનમત થમેર રયતળષ્ટ- (ક) 
અથલા નલા તનમત થમેર નમનુા- રયતળષ્ટ- (૪)  મજુફના નમનુાભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે.  

(ક) આ પ્રભાણત્ર નાણાકીમ લમ:-૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ની આલકને આધાયે ભેલેર શળે અને 
આલકના ભાદાંડ ફદરામેર ના શમ ત તે ભાન્મ ગણાળે.લધભુા ઓનરાઈન અયજી કયલા ભાટેની છેલ્રી 
તાયીખ. સધુીભા આ પ્રભાણત્ર ભેલેર શળે ત તે ણ ભાન્મ ગણાળે. 

 (ખ)  ઉન્ન્ત લગમભા વભાલેળ ન થત શલા અંગેન ુપ્રભાણત્ર ભાતા-તતાની આલકના વાંદબમભા આલાભા આલતુાં 
શલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી લખતે ઉભેદલાયના ભાતા-તતાની આલકભા પેયપાય થત શમત 
ઉભેદલાયે/અયજદાયે સ્લમાં આલા લધાયા- ઘટાડાની પ્રભાબણક જાશયેાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અતધકાયી 
વભક્ષ કયલાની યશળેે. આ યીતે વક્ષભ અતધકાયીને જાણ કમામફાદ વક્ષભ અતધકાયીએ જે તનણમમ રીધેર શમ તેની 
જાણ આમગની કચેયીને કયલાની યશળેે જે ઉભેદલાય/અયજદાય આલી સ્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત ન કયીને આલકભા 
લધાય છુાલળે ત તેને ભેર રાબ યદ કયલાભા આલળે અને આમગ દ્વાયા કયલાભા આલતી કામદેવયની 
કામમલાશીને ાત્ર ફનળે.  

(ગ) રયણીત ભરશરા ઉભેદલાયએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-તતાની આલકના વાંદબમભાાં યજુ કયલાનુાં યશળેે, જ 
આલા ઉભેદલાયએ તેભના તતની આલકના વાંદબમભાાં આવુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર શળે ત તેભની અયજી યદ 
કયલાભાાં આલળે. 

(ધ) અયજી વાથે રયતળષ્ટ (ક) અથલા નલા તનમત થમેર નમનુા- રયતળષ્ટ- (૪) ના ફદરે એનેક્ષય-A (અંિેજીભાાં) 
યજુ કયેર શળે ત ણ અયજી યદ કયલાભાાં આલળે. કેભકે Annexure-A બાયત વયકાય શઠેની નકયી ભાટેનુાં છે.  

(ચ) જ ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર (રયતળષ્ટ (ક)) અથલા નલા તનમત થમેર નમનુા- રયતળષ્ટ- (૪)  અયજી વાથે યજુ 
કયેર નશીં શમ  ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ તલચાયણાભાાં 
રેલાભાાં આલળે નશીં.        

૭.(૭)  બફન અનાભત કક્ષાના આતથિક યીતે નફા લગો (Unreserved Economically Weaker Sections) લગમના  
ઉભેદલાયએ અનાભતન રાબ ભેલલા ભાટે બફન ઉન્નતલગમ(Non Creamy layer)ના  શલા અંગેનુાં વાભાજજક 
ન્મામ અને અતધકારયતા તલબાગના તા.૦૬-૫-૨૦૧૬ના ઠયાલથી તનમત થમેર “રયતળષ્ટ –અ”થી તનમત થમેર  
નમનુા મજુફનુાં પ્રભાણત્ર  અયજી વાથે યજુ કયલાનુાં યશળેે.  

 (A)  આ પ્રભાણત્ર તા.૦૧-૦૪-ય૦૧૫ થી તા.૩૧-૦૩-ય૦૧૬ ના વભમગાાની આલકને ધ્માને રઇ, તા.૦૧-૦૫-
ય૦૧૬ થી અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભાાં ભેલેર શવુાં જઇએ.  

 (B)  બફન ઉન્નતલગમ(Non Creamy layer) અંગેન ુપ્રભાણત્ર ભાતા-તતાની આલકના વાંદબમભા આલાભા આલતુાં 
શલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી લખતે ઉભેદલાયના ભાતા-તતાની આલકભા પેયપાય થત શમત 
ઉભેદલાયે/અયજદાયે સ્લમાં આલા લધાયા- ઘટાડાની પ્રભાબણક જાશયેાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અતધકાયી 
વભક્ષ કયલાની યશળેે. આ યીતે વક્ષભ અતધકાયીને જાણ કમામફાદ વક્ષભ અતધકાયીએ જે તનણમમ રીધેર શમ તેની 
જાણ આમગની કચેયીને કયલાની યશળેે જે ઉભેદલાય/અયજદાય આલી સ્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત ન કયીને આલકભા 
લધાય છુાલળે ત તેને ભેર રાબ યદ કયલાભા આલળે અને આમગ દ્વાયા કયલાભા આલતી કામદેવયની 
કામમલાશીને ાત્ર ફનળે.  



(C) રયણીત ભરશરા ઉભેદલાયએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-તતાની આલકના વાંદબમભાાં યજુ કયલાનુાં યશળેે, જ 
આલા ઉભેદલાયએ તેભના તતની આલકના વાંદબમભાાં આવુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર શળે ત તેભની અયજી યદ 
કયલાભાાં આલળે. 

(D) બફનઅનાભત કક્ષાના આતથિક યીતે નફા લગમના ઉભેદલાય તયીકે અયજી કયનાય ઉભેદલાયે જ આ પ્રભાણત્ર 
(રયતળષ્ટ –અ) અયજી વાથે યજુ કયેર નશીં શમ ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને 
બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ તલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.        

 (૭) વયકાયની પ્રલતમભાન જગલાઈ મજુફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય  બફનઅનાભત લગમના ઉભેદલાયની વાથે 
તનમત ધયણ (અથામત લમભમામદા ,અનબુલની રામકાત, બફનઅનાભત લગમના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ 
તેના કયતાાં લધ ુતલસ્તતૃ કયેર અન્મ કે્ષત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા તવલામ તાની ગણુલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે 
ત બફનઅનાભત જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે. 

 (૮) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાતત અંગે જે તલગત દળામલેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની તલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં 
આલળે નશી. 

૮.   ભાજી વૈતનક 
(૧) ભાજી વૈતનક ઉભેદલાયએ અયજીત્રક તથા રયતળષ્ટભાાં તલગત આલાની યશળેે. 
(૨) ભાજી વૈતનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાર્જ બકુની નકર અયજીત્રક વાથે અચકૂ ભકરલાની  યશળેે. 

૯.   ળાયીરયક અળતતતા ધયાલતા ઉભેદલાય 
(ક)  ળાયીરયક અળતતતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજીત્રક તથા રયતળષ્ટભાાં તલગત   આલાની યશળેે. 
(ખ)  ળાયીરયક અળતતતા ૪૦% કે તેથી લધ ુશમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીરયક અળતતતાન રાબ ભલાાત્ર  
 યશળેે. ળાયીરયક અળતતતાન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧)અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રલણની 

ખાભી (૩) શરનચરન અળતતતા અથલા ભગજન રકલ તે ૈકીની) કઇ ળાયીરયક અળતતતા છે તે દળામલવુાં. 
(ગ)  જાશયેાતભાાં ળાયીરયક અળતતતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળામલેર ન શમ ,યાંત ુજગ્માની 

પયજને અનરુૂ જે પ્રકાયની ળાયીરયક અળતતતા  ધયાલતા ઉભેદલાયને ાત્ર ગણેર શમ તેઓ તે જાશયેાત 
ભાટે અયજી કયી ળકળે.આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છૂટછાટ ભળે. 

(ઘ)  ળાયીરયક અળતતતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના  વભથમનભાાં વાભાન્મ લશીલટ તલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના 
રયત્ર ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨થી તનમત થમેર નમનૂાભાાં વયકાયી શક્સ્ટરના સતુપ્રટેન્ડેન્ટ/તવતલર 
વર્જન/ભેડીકર ફડમ દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ ભકરલાની યશળેે. જ 
પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં ળાયીરયક 
અળતતતા ઉભેદલાય તયીકેન રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં. 

૧૦. ભરશરા ઉભેદલાય  
 ભરશરાઓની  અનાભત જ્ગગ્માઓ ભાટે જ મગ્મ ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત તેની જગ્મા જે તે 
કક્ષાના (category) રુુ ઉભેદલાયને  પાલી ળકાળે. 

જ ઉભેદલાયન વભાલેળ અનાભત લગમ ,ભાજી વૈતનક, ળાયીરયક અળતતતા ,ભરશરા કે તલધલા ૈકીના તલકલ્ ૈકી એક 
થી લધ ુતલકલ્ભાાં થત શમ તેલા રકસ્વાભાાં તેને રાગ ુડતા તલકલ્ ૈકી જેભાાં લધ ુરાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    

૧૧.   તલધલા ઉભેદલાય 

(૧)  ઉભેદલાય તલધલા શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુાં   અન્મથા “રાગ ુડતુાં નથી” 

એભ દળામલવુાં.  
(૨)  તલધલા ઉભેદલાયે જ નુ: રગ્ન કયેર શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” ૧૧૧૧ ૧૧૧૧૧  ૧૧૧૧૧૧ 

“૧૧૧૧ ૧૧૧૧૧ ૧૧૧” ૧૧ ૧૧૧૧૧૧૧૧૧. 
     (૩)  તલધલા ઉભેદલાયે નુ: રગ્ન કયેર ન શમ અને તલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત 

અયજી વાથે નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એરપડેતલટ યજુ કયલાની યશળેે. 
(૪) તલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતમભાન જગલાઈ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભાાં  ાાંચ ટકા ગણુ ઉભેયલાભાાં 
આલળે. 



(૫)  કઈ ભરશરા ઉભેદલાય જાશયેાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “તલધલા” ન શમ,યાંત ુ   અયજી  કમામ ફાદ અથલા 
જાશયેાત પ્રતવધ્ધ થમા ની તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રરક્રમા ના કઈ ણ તફકે્ક  “તલધલા” ફને અને 
તે અંગે જરૂયી દસ્તાલેજી યૂાલાઓ યજુ કયે ત તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રરક્રમાના જે ણ તફક્કા 
ફાકી શમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભરશરા ઉભેદલાયને “તલધલા ભરશરા ઉભેદલાય” તયીકે ના રાબ આલાભાાં આલળે . 

૧૨.    ના લાાંધા પ્રભાણત્ર 

    (૧) ગજુયાત વયકાયના વયકાયી /અધમ વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોયેળન /કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતા 
અતધકાયીઓ / કભમચાયીઓ આમગની જાશયેાતના વાંદબમભાાં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ  ઉભેદલાયે 
તાના તલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમામની તાયીખથી રદન-૭ ભાાં અચકૂ કયલાની યશળેે.જ ઉભેદલાયના તનમતતા 
તયપથી અયજી ભકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ રદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ 
કયલાભાાં આલળે ત તેઓની અયજી નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી  યદ કયલાભાાં આલળે. 
   (૨)  કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કઇણ યાજ્મ વયકાયની નકયીભાાં શમ તેલા ઉભેદલાયે ખાતા ભાયપત અયજી 
ભકરલાની યશળેે અથલા આ અયજી વાથે તનભણકૂ અતધકાયીનુાં  ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે. 
   (૩)  રૂફરૂ મરુાકાત વભમે  ઉભેદલાયે વક્ષભ અતધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર  અવરભાાં  
યજુ કયલાનુાં યશળેે. 

૧૩.  ગેયરામક ઉભેદલાય  
 ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ કે અન્મ જાશયે વેલા આમગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધમ વયકાયી /વયકાય શસ્તકની 
વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની  તલગત અયજીત્રકભાાં આલાની યશળેે. જ 
ઉભેદલાયન ગેયરામક ન વભમ ચાલ ુશળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 

૧૪.      પયજજમાત તનવતૃત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :-  

           અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કાંની કે ફડમ કોયેળનભાાંથી ક્યાયેમ ણ  પયજજમાત 
તનવતૃત્ત, રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શમ ત અયજીત્રકભાાં તેની તલગત આલાની યશળેે.     

૧૫.      યજીસ્રેળન:-    

           તફીફી/દાંત તલજ્ઞાન /શ ુ બચરકત્વા /કામદાની અથલા અન્મ જગ્મા ભાટેના રકસ્વાભાાં કે જેભાાં યજીસ્રેળન 
જરૂયી શમ ત્માાં ઉભેદલાયે યજીસ્રેળન પ્રભાણત્રની નકર  યજુ કયલાની યશળેે અને અયજી વભમે યજીસ્રેળન જે તે 
વાંસ્થા ખાતે ચાલ ુછે તેવુાં પ્રભાણત્ર  યજુ કયલાનુાં યશળેે. 

૧૬.      અગત્મની જગલાઇઓ:-    

(૧) ઉયની જગ્મા ભાટે તનભણકૂ ભાટે ઉભેદલાયની વાંદગી રૂફરૂ મરુાકાત મજીને કયલાભાાં આલળે. લધ ુ 
અયજીઓને કાયણે જ્માાં પ્રાથતભક કવટી જરૂયી ફનળે ત્માાં આલી કવટી છી જ તેની કેટેગયીલાઈઝ વાંખ્મા ધ્માને 
રઈ તેના ગણુ ક્રભાનવુાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી ઉભેદલાયને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટેની ાત્રતા નક્કી કયાળે. 
આ કવટીનુાં ભાધ્મભ આમગ અન્મથા નક્કી કયળે નશીં ત ગજુયાતી યશળેે. પ્રાથતભક કવટી વાભાન્મત: અભદાલાદ 
ખાતે રેલાભાાં આલળે અને ઉભેદલાયએ સ્લખચે ઉક્સ્થત યશલેાનુાં યશળેે. પ્રાથતભક કવટીભાાં ભેલેર ગણુ આખયી 
વાંદગી ભાટે ગણલાભાાં આલળે નશી. 
(૨) પ્રાથતભક કવટીભાાં ઉભેદલાયને OMR sheet ભાાં જલાફ આલા ભાટે  A,B,C,D અને  E એભ ાાંચ તલકલ્ 
આલાભાાં આલળે. ાાંચભ તલકલ્ E “Not attended” તયીકેન યશળેે. જ ઉભેદલાયે તભાભ તલકલ્ ખારી યાખ્મા 
શમ (encode કમામ ન શમ) અથલા ખટ જલાફ આેર શમ ત પ્રત્મેક તનતિત ગણુના  0.3 Negative Mark 

કાલાભાાં આલળે અને જ ાાંચભ તલકલ્ E “Not attended” encode કયેર શમ ત શનૂ્મ ગણુ કાલાના યશળેે. 
અથામત ભાત્ર E “Not attended” તલકલ્ જ encodeકમો શળે ત તે પ્રશ્ન ભાટે કઈ Negative ગણુ કાલાભાાં આલળે 
નશીં. 
(૩) જ આમગ દ્વાયા જગ્માની વાંખ્મા અને ભેર અયજીઓની વાંખ્મા ધ્માને રેતા પ્રાથતભક કવટી મજલાન 
પ્રવાંગ ઉક્સ્થત થળે ત, પ્રાથતભક કવટીના ગણુ પતત રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ઉભેદલાયની વાંખ્મા ભમામરદત કયલાના 
શતે ુભાટે જ ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે. પ્રાથતભક કવટીભાાં ભેલેર ગણુ આખયી વાંદગીના શતે ુભાટે ધ્માનભાાં રેલાભાાં 
આલળે નશીં.  



(૪) આ રૂફરૂ મરુાકાતભાાં આમગની સચૂનાઓ/ધયણ મજુફ જાશયેાતભાાં દળામલેર કેટેગયીલાય જગ્માની વાંખ્માને 
ધ્માને રઈ, એક જગ્મા શમ ત ૬ ઉભેદલાય, ફે જગ્માઓ શમ ત ૮ ઉભેદલાય, ત્રણ જગ્માઓ શમ ત ૧૦ 
ઉભેદલાય અને ૪ કે તેથી લધ ુજગ્માઓની વાંખ્મા શમ ત તે વાંખ્માના ત્રણ ગણા ઉભેદલાયને ફરાલલાભાાં 
આલળે.  

(૫) પ્રાથતભક કવટીભાાં કરૂ ગણુના ૧૦% થી ઓછા  ગણુ ભેલળે ત તેભને રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર ગણલાભાાં 
આલળે નશીં. 

(૬) જાશયેાતભાાં ઠયાલેર રઘતુ્તભ રામકાત તેભજ અનબુલ કયતાાં લધ ુળૈક્ષબણક રામકાત અને/ અથલા લધ ુઅનબુલ 
અને/ અથલા રામકાતભાાં ઊંચી ટકાલાયીને આધાયે રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે આમગ ઉભેદલાયની વાંખ્મા ભમામરદત 
કયી ળકળે. 

૧૭.      રૂફરૂ મરુાકાત:-  

(૧) રૂફરૂ મરુાકાત આમગની કચેયી ખાતે જ રેલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે તાના ખચે ઉક્સ્થત થલાનુાં યશળેે. 
(૨) અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જન જાતતના ઉભેદલાય તથા ફેયજગાય ઉભેદલાય કે જેઓના ભાતા-તતા ની 

લાતિક આલક આલકલેયા ને ાત્ર ન શમ તેઓને તેભના યશઠેાણના સ્થેથી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે આલલા 
તથા જલા ભાટે ગજુયાત એવ.ટી. તનગભ દ્વાયા તનમત થમેર રટરકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુાં ભલાાત્ર થળે. 
આ ભાટે ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાતના રદલવે તનમત પભમ બયલાનુાં યશળેે અને તેની વાથે અવર રટરકટ યજુ 
કયલાની યશળેે. 

(૩) રૂફરૂ મરુાકાતના રદલવે રૂફરૂ મરુાકાતના ત્રભાાં દળામલલાભાાં 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) રૂફરૂ મરુાકાત ના ૧૦૦ ગણુ ભાાંથી વાંદગી ભાટેનુાં રઘતુભ ધયણ બફન અનાભત લગમના ઉભેદલાય ભાટે 
૫૦ ગણુ અને અનાભત લગમના ઉભેદલાય ભાટે ૩૫ ગણુ યાખલાભાાં આલે છે. ભરશરા ઉભેદલાય, ભાજી વૈતનક 
તથા ળાયીરયક અળતત ઉભેદલાય ની જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે વફાંતધત કેટેગયીના ભરશરા ઉભેદલાય, 
ભાજી વૈતનક તથા ળાયીરયક અળતત ઉભેદલાય ૈકી જે ઉભેદલાય આ પ્રભાણે ના રઘતુભ ગણુ ભેલતા શળે 
તેભને વફાંતધત કેટેગયીની અનાભત જગ્માઓ વાભે ગણલાભાાં આલળે. જ જાશયેાતભાાં જણાવ્મા પ્રભાણે ની આ 
ત્રણેમ કેટેગયીઓ ભાટે યાખલાભાાં આલેર અનાભત જગ્માઓ ભાટે આ રઘતુભ ગણુ ભેલતા ઉભેદલાય પ્રાપ્ત 
ન થામ કે યુતી વાંખ્માભાાં પ્રાપ્ત ન થામ ત વફાંતધત કેટેગયી ના રઘતુભ ગણુ ના ૧૦% ધયણ શવુાં કયીને 
વાંદગી કયલાભાાં આલળે. ઇન્ટયવ્ય ુ કતભરટ દ્વાયા રૂફરૂ મરુાકાત ભાાં ઉભેદલાયના એકાંદય દેખાલ (Overall 

Performance) ને ધ્માને રેલાભાાં આલળે અને ઇન્ટયવ્ય ુ કતભરટ ઇન્ટયવ્ય ુ દયમ્માન ઉભેદલાય ના Overall 

Performance ને ધ્માનભાાં  યાખીને ચચામ તલચાયણા કમામ ફાદ વલામનભુતે ગણુ આળે.      
(૫) ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે રઘતુભ ગણુ ના ૧૦% ધયણ શવુાં કયીને વાંદગી દ્ધતત  અનવુયલાની  યશળેે અને  

રૂફરૂ મરુાકાત ફાદ જે તે કેટેગયીના ભરશરા ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત વાંખ્મા જેટરા ભરશરા ઉભેદલાય થી 
લધ ુ ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થામ ત બરાભણ માદીભા ભરશરા ઉભેદલાયન  વભાલેળ થમા ફાદ ફાકીના 
ભરશરા ઉભેદલાયની પ્રતતક્ષામાદીભા વાંદગી ગણલાભાાં આલળે  આ જગલાઈ મજુફ  રઘતુભ  રામકી 
ધયણ    બફન અનાભત લગમના ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે ૪૫ ગણુ અને અનાભત લગમના ભરશરા ઉભેદલાય 
ભાટે ૩૧ ગણુ યાખલાભાાં આલળે.            

૧૮.   નીચે દળામવ્મા મજુફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે. 
(આ માદી ભાત્ર દષ્ટાાંત સ્લરૂે છે જે વાંણૂમ નથી)   

(૧) આમગના ઓનરાઇન મવુદા મજુફ અયજી કયેર ન શમ   
(૨) આમગના તા.૫/૩/૨૦૧૬ના કચેયી હુકભ અન્લમે  ઓન રાઈન જાશયેાતની અયજી કયલાની યીત  ક્રભાાંક: ૧૫ 

અને ૧૬ ભા સચુલેર  (ઉભેદલાયીને વફાંતધત) પ્રભાણત્ર/અને જે ના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી 
શમ તેલા રાગ ુડતા આધાય યુાલાની પ્રભાબણત કયેર નકર આમગને ભકરલાભા આલેલ્ર અયજીત્રક 
વાથે જડેર નશીં શમ તેલા ઉભેદલાયની અયજી અધયુી ગણીને યદ ગણલાભા આલળે.   

(૩) અયજીભાાં દળામલેર તલગત અધયુી કે અવાંગત શમ. 
(૪)  અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરડ કયેર ન શમ. 



(૫)  અયજી પેતવથી અથલા ઇ-ભેઈરથી ભકરાલેર શમ.  
(૬)  અયજીભાાં ાવટમ  વાઈઝન પટ અરડ કયેર ન શમ. 
(૭)  અનસુબૂચત જાતત, અનસુબૂચત જન જાતત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગમ તથા ળાયીરયક અળતતતા 

ધયાલતા ઉભેદલાયે  અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અતધકાયી દ્વાયા  અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 
(૮)   ભાજી વૈતનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાર્જ બકુની નકર યજુ કયેર ન શમ. 
(૯)  વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગમના ઉભેદલાયે જાશયેાતભાાં દળામલેર વભમગાાનુાં નન રક્રભીરેમય પ્રભાણત્ર 

તનમત નમનુા  રયતળષ્ટ-ક / નલા તનમત થમેર નમનુા- રયતળષ્ટ- (૪) યજુ કયેર ન શમ. 
(૧૦) બફન અનાભત કક્ષાના આતથિક યીતે નફા નફા લગમના ઉભેદલાયે જાશયેાતભાાં દળામલેર વભમગાાનુાં બફન 

ઉન્નતલગમ(Non Creamy layer) પ્રભાણત્ર તનમત નમનુા  રયતળષ્ટ-અ  યજુ કયેર ન શમ. 
(૧૦)  ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાતના વાંદબમભાાં ભાકમળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 
(૧૧)  જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 
(૧૨) તફીફી તળક્ષણ તલમક જગ્માની જાશયેાતભાાં ઉભેદલાયે ભેલેર દલી એભ.વી.આઈ.ભાન્મ છે તેવુાં યતુનલતવિટી 

અથલા કરેજના વક્ષભ અતધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શમ. 
(૧૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં અનબુલ દળામલેર શમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શમ) યાંત ુતેના 

વભથમનભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શમ અથલા ત યજુ કયેર પ્રભાણત્રભાાં તેઓન અનબુલન 
વભમગા,મુ ગાય, કુર ગાય અને અનબુલન પ્રકાય દળામલેર ન શમ તથા વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન 
શમ . 

૧૯.   તનભણકૂ:-  

   (૧) ઉયની જાશયેાત વાંફાંધભાાં તનભણકૂ ભાટે વાંદ  થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના  વાંફાંતધત તલબાગને આમગ 
દ્વાયા  

       બરાભણ કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી તનભણકૂત્ર ભેલતા શરેાાં કમ્પ્યટુય અંગેની વીવીવી 
અથલા તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશળેે.આ પ્રકાયની 
રામકાત નશીં ધયાલનાય ઉભેદલાય તનભણકૂને ાત્ર ફનળે નશીં.  

   (૨) તનભણકૂ અંગેની વઘી કામમલાશી વયકાયશ્રી  દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શલાથી આ અંગેન કઇણ ત્રવ્મલશાય 
આમગ ધ્માને રેળે  નશીં. 

   (૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષબણક રામકાત/અનબુલ/ઉંભય લગેયેના વભથમનભાાં યજુ કયેર પ્રભાણત્ર કઇણ તફકે્ક 
અમગ્મ ભાલભૂ ડળે ત તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની તનભણકૂ ણ યદ થલાને ાત્ર યશળેે 
અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા  શઠેની કામમલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ 
આલાભાાં આલે છે કે,તેભણે યજુ કયેરા પ્રભાણત્ર ખફુજ ચકવાઈથી ણૂમ યીતે ખયાઇ કમામ ફાદ જ આમગભાાં 
યજુ કયલા.                                                               

૨૦.   ગેયલતમણ ૂાંક અંગે દતત ઠયેરા ઉભેદલાય તલરૂધ્ધ ગરાાં 
 ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાાં કઇણ પ્રકાયની ખટી ભારશતી 
દળામલલી નશી,તેભજ આલશ્મક ભારશતી છૂાલલી નશી,ઉયાાંત તેઓએ યજુ કયેર અવર દસ્તાલેજ કે તેની પ્રભાબણત 
નકરભાાં કઇણ વાંજગભાાં સધુાય અથલા પેયપાય અથલા ફીજા કઇણ ચેડાાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડાાં 
કયેર/ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કયલા નશી,જ એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધ ુદસ્તાલેજભાાં અથલા તેની પ્રભાબણત 
નકરભાાં કઇણ પ્રકાયની અચકવાઇ અથલા તલવાંગતતા જણામ ત તે તલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ 
કયલી.જ કઇ ઉભેદલાય આમગ દ્વાયા દતત જાશયે થમેર શમ અથલા થામ ત ,      

 (૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા,  
 (ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,  
 (૩) કઇ અન્મ વ્મક્તત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણુમ કયાવ્ય ુશમ , 
 (૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમામ શમ ,  
 () અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દમકુત અથલા ખટા તનલેદન કયેર શમ , 
 (૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ અતનમતભત કે અનબુચત ઉામન વશાય રીધ શમ , 



 (૭) કવટી વભમે કઇ અનબુચત વાધનન ઉમગ કમો શમ , 
 (૮) ઉત્તયલશી ભાાં અશ્રીર બાા કે અતળષ્ટ  ફાફત વરશતની અવાંગત ફાફત યજુ કયેર શમ, 

 (૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગેયલતમણકૂ આચયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી, 
સુ્તક, ગાઇડ, કારી તેલા કઇણ છાેર કે શસ્તબરબખત વારશત્મની ભદદથી અથલા લાતબચત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેતતક 
યીતે નકર કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીતીઓ ૈકી કઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે,    

 (૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે તનયકુત થમેરા કભમચાયીઓને જલણી કયલી , કઇણ પ્રકાયની 
ળાયીરયક  ઇજા શચાડલી , અથલા  
 (૧૧) ઉયકત જગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયેક અથલા કઇણ કતૃ્મ કયલા કે કયાલલા તેણે કે વીધી અથલા  
  આડકતયી યીતે આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળામલેર તળક્ષા ઉયાાંત આઆ પ્રમત્ન કમો શમ,  

  પજદાયી કામમલાશીને ાત્ર ફનળે.  

(ક) આમગ દ્વાયા તે વાંદગીના 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 વાંદગી ભાટે , અને  
(ય) યાજમ વયકાય શઠેની કઇણ નકયીભાાંથી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને  

(ગ) જ વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના તલરૂધ્ધ વમબુચત તનમભ અનવુાય તળસ્તબાંગના ગરાાં  રઇ 
ળકાળે. 

 (૧ય) ઉયકત તલગતભાાં તનરદિષ્ટ કયેર તળક્ષા કયતા શરેા આમગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભમચાયીને 

        (૧) આયનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આય અથલા કેવના પ્રકાય ફાફતે, 

        (ય) રેબખતભાાં તળક્ષા અંગે ફચાલનામુાં- શકીકત યજુ કયલા અને  
        (૩) તળક્ષા અંગે તનમત વભમ ભમામદાભાાં રૂફરૂ યજૂઆત કયલાની તક આલાભાાં આલળે. 
                                                                   
                                                                                  
 

 

                                                                            ( એચ. જે. ાયેખ ) 
                                                                                   વાંયતુત વબચલ  

       ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:- 
આ જાશયેાતના વાંદબમભાાં આમગ દ્વાયા ઓન રાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય 
તા૧૫/૦૬/૨૦૧૬,૧૩.૦૦ કરાક થી તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક સધુીભાાં http://gpsc-ojas.gujarat.gov.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://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જવુાં. 
(૨) Apply On line Click કયવુાં. 
 આ પ્રભાણે click કયલાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now ફટન દેખાળે.  
 વોપ્રથભ More Details ય Click કયીને જાશયેાતની ફધી જ વલગતન અભ્માવ ઉભેદલાયએ કયલ. અને 

ત્માયફાદ Apply Now ફટન ક્ક્રક કયવુાં. 
(૩)    વયકાયી ઇજનેયી કરેજ ખાતે જુદાાં-જુદાાં તલમના પ્રાધ્માક, ગજુયાત તળક્ષણ વેલા, (કરેજ ળાખા) લગમ-૧ની 

ઉય click કયલાથી જગ્માની વલગત ભળે 

(૪) તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application  Format દેખાળે. Application Format ભાાં વો પ્રથભ 
“Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) વનળાની શમ તેની વલગત પયજજમાત બયલાની 
યશળેે.) “Personal Details” ભાાં જ્માાં Mobile Number અને email ID ભાાંગ્મા છે, તેની વલગત રખલી જેથી જરૂય 
જણામે આમગ ઉભેદલાયને ભાક્રશતગાય કયી ળકે. 

(૫) Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details  ય click કયવુાં અને 
તાની ળૈક્ષણણક વલગત બયલી. 

(૬) Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી. 
(૭) Experience Details ય “click” કયવુાં અને Experience Details બયલી. લધ ુExperience ઉભેયલા ભાગતા શલ 

ત  Add. More Exp.ય “click” કયી Details બયલી. 
(૮) Additional Information ય “click” કયી ત્માાં ભાક્રશતી બયલી. જે લધાયાન અનબુલ ojas module ભાાં 

વભાવલષ્ટ ન થત શમ, ત વાદા કાગ ય ojas ભાાં જણાવ્મા મજુફના અનબુલના કઠા પ્રભાણે આે 
લધાયાના અનબુલની વલગત ઉભેયીને ભકરલી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration” ભાાં Yes / No  ય click કયવુાં. 
(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 વાંદબગભાાં આમગ વાથેના કઈ 
ણ ત્ર વ્મલશાયભાાં તે દળાગલલાન યશળેે.  

(૧૧) જ આના અયજીત્રકભાાં કઇ સધુાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Applicationભાાં જઇને કયી ળકાળે,આ 
સવુલધા અયજી Confirm કયતાાં શરેા ઉરબ્ધ છે. એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી / ફાદ આ 
સતુલધા ઉરબ્ધ યશળેે નશીં.  

(૧૨) શલે ેજના ઉયના બાગભાાં 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. 
(પટાનુાં ભા ૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શાઈ અને signature નુાં ભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૭.૫ 
વે.ભી. શાઈ યાખલી) (photo અને signature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય photo અને signature .jpg 

Formatભાાં(10 KB) વાઇઝ થી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ.) “Browse” Button ય click 

કય શલે Choose File ના સ્િીનભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg Format ભાાં તભાય photo store થમેર છે તે પાઇરને 
ત્માાંથી Select કય અને “Open” Button ને click કય. શલે “Browse” Button ની ફાજુભાાં “Upload “ Button ય 
Click કય શલે ફાજુભાાં તભાય photo દેખાળે. શલે આજ યીતે signature ણ upload કયલાની યશળેે.  

(૧૩) શલે ેજના ઉયના બાગભાાં “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 “Application preview” ય click કયી તાની અયજી જઈ રેલી. અયજીભાાં સધુાય કયલાન 
જણામ, ત Edit Application ઉય click કયીને સધુાય કયી રેલ. અયજી confirm કમાગ શરેા કઇણ 
પ્રકાયન સધુાય અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાંત.ુ અયજી confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કઇણ સધુાય થઇ 
ળકળે નશીં. જ અયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ confirm application ય click  કયવુાં. Confirm 

application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન આમગભાાં 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. Confirm થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ 
અચકૂ કાઢી યાખલી. 

 

(૧૪)  વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાય અયજી પી નીચેના ફે તલકલ્ ૈકી કઈણ થી બયી ળકે છે. 
     (૧) સ્ટ ઓપીવભાાં:  વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે “Print Challan” ઉય કરીક કયીને 

વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર કાઢલાની યશળેે. આ વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઇને નજીકની કર્મ્યટુયની સવુલધા 
ધયાલતી સ્ટ ઓક્રપવભાાં  જલાનુાં યશળેે. સ્ટ ઓપીવભાાં રૂ. ૧૦૦/- આમગની પી + ૉસ્ટર વવલિવ ચાર્જ 
તાયીખ. ૩૦ /૦૬ /૨૦૧૬ સધુીભાાં બયલાની યશળેે અને પી બમાગ અંગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશળેે. 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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      (૨)  ઓન રાઈન પી;  પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ઉય કરીક કયવુાં અને વલગત બયલી અને ત્માાં 
“Online Payment of fee”ઉય તરીક કયવુાં ત્માયફાદ આેર તલકલ્ભા Net Banking, Card Payment 

અથલા “Other Payment Mode”ના તલકલ્ ભાથી મગ્મ તલકલ્ વાંદ કયલ અને આગની તલગત બયલી 
.પી જભા થમા ફાદ  આને આની પી જભા થઈ ગઈ છે તેવુાં Screen ય રખામેલ ુઆલળે અને e-receipt 

ભળે .જેની “Print” કાઢી રેલી .જ પ્રરક્રમાભા કઈ ખાભી શળે ત Screen ય આની પી બયામેર નથી  
તેભ જલા ભળે. 

  

 (૧૫)  વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયએ આ ચરણ તથા confirm થમેર અયજીત્રક  વાથે જડલાના આલશ્મક 
પ્રભાણત્ર સ્લમાં પ્રભાબણત  કયીને, નીચે મજુફ રાગ ુ ડતા ક્રભાાંનવુાય અચકુ  જડીને આમગને 
તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૬ સધુીભા અયજીત્રક બફડાણ વરશત આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ સ્ટથી ભકરલાના યશળેે અથલા 
આમગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશળેે 

         (૧) On line confirm થમેર અયજીત્રક. (૨)  જન્ભ તાયીખના યુાલા ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ.નુાં પ્રભાણત્રની 
નકર (જન્ભન દાખર કે ળાા છડયાનુાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નરશ (૩)  તનમત ળૈક્ષબણક રામકાતના 
તભાભ ડીિી પ્રભાણત્રની નકર (૪) તભાભ ડીિીના અંતતભ લમની ભાકમળીટની નકર (૫) અનબુલના 
પ્રભાણત્ર નકર ( જ જાશયેાતની જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૬) વાંળધન ત્ર (જ જાશયેાતની 
જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૭) નાભ/અટકભાાં પેયપાય કયાલેર શમ ત વયકાયી ગેઝેટની નકર/યણીત 
ભરશરા ઉભેદલાયે ભેયેજ યજીસ્રેળનની નકર (૮) તલધલા ભરશરા ઉભેદલાયના રકસ્વાભા નુ: રગ્ન કમામ નથી 
તેલી એપીડેલીટની નકર  (૯) ળાયીરયક યીતે અળતત ઉભેદલાયે વા.લ.તલબાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના 
યીત્રથી તનમત થમેર નમનુા મજુફન ુ પ્રભાણ (૧૦) અન્મ રાગ ુડ્તા શમ તેલા આધાય/ યુાલા.   

 (૧૬) અનાભત લગમના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશળેે નશીં અને તેઓએ  અયજીત્રક વાથે જડલાના 
આલશ્મક પ્રભાણત્ર સ્લમાં પ્રભાબણત  કયીને, નીચે મજુફ રાગ ુડતા  ક્રભાાંનવુાય અચકુ  જડીને આમગને 
તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૬ સધુીભા અયજીત્રક બફડાણ વરશત આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ સ્ટથી ભકરલાના યશળેે અથલા 
આમગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશળેે 

         (૧) On line confirm થમેર અયજીત્રક (૨) જન્ભ તાયીખના યુાલા ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. કે્રડીટ વટીની 
નકર (૩) જાતત પ્રભાણત્રની નકર (૪) વા.અને ળૈ..લગમના ઉભેદલાય ભાટે તનમત થમેર વભમ ગાાભા 
ભેલેર તનમત થમેર રયતળષ્ટ-ક મજુફનુાં/નલા તનમત થમેર નમનુા- રયતળષ્ટ- (૪) નન રક્રતભરેમય 
પ્રભાણત્ર(અંગેજીભા અાત ુ એનેક્ષય-એ ભાન્મ નથી (૫) બફન અનાભત કક્ષાના આતથિક યીતે નફા 
લગો(Unreserved Economically Weaker Sections) લગમના ઉભેદલાય ભાટે તનમત થમેર વભમ ગાાભા 
ભેલેર બફન ઉન્નતલગમ (Non Creamy layer) રયતળષ્ટ-અ મજુફનુાં  પ્રભાણત્ર  (૬) તનમત  ળૈ.રા ના 
તભાભ ડીિી પ્રભાણત્રની નકર (૭) તભાભ ડીિીના અંતતભ લમની ભાકમળીટની નકર (૮) અનબુલના 
પ્રભાણત્ર નકર (જ જાશયેાતની જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૯) નાભ/અટકભા પેયપાય કયાલેર શમ ત 
વયકાયી ગેઝેટની નકર/રયણીત ભરશરા ઉભેદલાયે ભેયેજ યજીસ્રેળ નકર (૧૦) તલધલા ભરશરા ઉભેદલાયના 
રકસ્વાભા નુ: રગ્ન કમામ નથી તેલી એપીડેલીટની નકર (૧૧) ળાયીરયક યીતે અળતત ઉભેદલાયે 
વા.લ.તલબાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના રયત્રથી તનમત થમેર નમનુા મજુફનુાં પ્રભાણત્ર (૧૨) અન્મ રાગ ુ
ડતા શમ તેલા આધાય/યુાલા.   

(૧૭) દયેક જાશયેાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાાં, વાંજગલળાત, જ કઇ ઉભેદલાયે એકથી લધ ુ
અયજી કયેર શળે, ત છેલ્રી કન્પભગ થમેર અયજી, તેની વાથે વનમત પી બયેર શળે, ત તે ભાન્મ ગણાળે અને 
અગાઉની અયજી યદ્દ ગણલાભાાં આલળે. અગાઉની અયજી વાથે બયેર પી છેલ્રી કન્પભગ થમેર અયજી વાભે 
ગણલાભાાં આલળે નશીં. જ ઉભેદલાયે છેલ્રી કન્પભગ થમેર અયજી વાથે વનમત પી બયેર નશીં શમ, ત આલા 
ઉભેદલાયની વનમત પી વાથેની કન્પભગ થમેરી છેલ્રી અયજી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. જ ઉભેદલાયે એકથી 
લધ ુઅયજી વાથે પી બયેર શળે, ત તે યીપાંડ કયલાભાાં આલળે નશીં.  

(૧૮)    જ અયજીભાાં આે ભફાઇર નાંફય આેર શળે ત અયજી કન્પભગ થમેથી તયુત જ આને અયજીભાાં દળાગલેર 
ભફાઇર નાંફય ઉય SMS ભળે. આના ભફાઇર નાંફય ઉય આમગ દ્વાયા આ જાશયેાત વાંદબે SMS થી 
જાણ કયલાભાાં આલળે.   

અયજી પી : 
(૧) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે સ્ટ ઓપીવભાાં રૂ.૧૦૦/- આમગની પી+ૉસ્ટર વવલિવ ચાર્જ બયલાન યશળેે. 

અને પી બમાગ અંગેનુાં ચરણ ભેલી ને અયજીત્રક વાથે જડીને  યજુ કયલાનુાં યશળેે. અને જ  પી ઓન 
રાઈન બયેર શમ ત e-receipt ની“Print” કાઢી રેલાની યશળેે અને અયજીત્રક વાથે જડીને  યજુ કયલાની  
યશળેે 

(૨)     મૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશતેી નથી 
(૩)    મૂ ગજુયાતના બફનઅનાભત લગમના આતથિક યીતે નફા લગમના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી 

બયલાની યશતેી નથી 
(૪)     ળાયીક્રયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયે પી બયલાની નથી   
(૫)  અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ ણફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત ણ તેઓએ અયજી પી બયલાની 

યશળેે નશીં. તે વવલામના ધયણ ણફન અનાભત લગગના રાગ ુડળે.  



(૬) પી બમાગ લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશી શમ તેલા ઉભેદલાયને કઇ ણ વાંજગભાાં 
પ્રાથતભક કવટી/રૂફરૂ મરુાકાત યીક્ષાભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે નશી.. આ પી પક્ત સ્ટ ઓક્રપવ દ્વાયા જ 
સ્લીકાયલાભાાં આલળે, યકડભાાં, ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડમન સ્ટર ઓડગય કે ે ઓડગયના સ્લરૂભાાં આ પી 
સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. જેની ઉભેદલાયએ ખાવ નોંધ રેલી. 

ઉભેદલાયને ખાવ જણાલલાનુાં કે, અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રની ચકાવણી દયમ્માન કઇ ઉભેદલાય, આ જગ્મા ના 
બયતી તનમભ, તથા જાશયેાતની જગલાઇઓ મજુફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલભૂ ડળે ત તેભની ઉભેદલાયી 
કઇ ણ તફકે્ક યદ કયલાભાાં આલળે. 

નોંધ : વયકાયી ઇજનેયી કરેજ ખાતે જુદાાં-જુદાાં તલમના પ્રાધ્માક, ગજુયાત તળક્ષણ વેલા, (કરેજ ળાખા) લગમ-૧ની 
જગ્માના બયતી તનમભ, અયજીત્રક વાથે જડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રની માદી, લમ ભમામદાભાાં છુટછાટ, અયજી 
કમા વાંજગભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની તલગત, રયતળષ્ટ ’ક’ ન નમનૂ, વયકાયી કભમચાયીએ યજુ કયલાના ના-લાાંધા 
પ્રભાણત્રન નમનૂ અને જાશયેાતની અન્મ લધ ુ તલગત આમગની કચેયીના નટીવફડમ અને આમગની લેફવાઈટ 
www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉય જલા ભળે. 
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