
 

 

                                ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ                                આય-૫ 

                                                 સધુાય            (જાશયેાત ક્રભાાંક :-૦૪/૨૦૧૬-૧૭)  
જાશયેાત ક્રભાાંક :-૦૪/૨૦૧૬-૧૭ તફીફી અધધકાયી, ગજુયાત આયગ્મ વેલા, લગગ-૨ કુર ૧૫૪૧ જગ્માઓ ના ઉભેદલાય 
વાંદ કયલા ભાટે On-line અયજીઓ તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ ૧૩.૦૦ કરાક થી  તા.૧૬/૦૫/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક સધુીભાાં 
ભાંગાલલાભાાં આલેર શતી. આ દયમ્માન વયકાયશ્રીના તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ ના લટહકુભથી યાજ્મ શઠે ની વેલાઓભાાં 
ધનભણુાંક અને જગ્માઓભાાં બફનઅનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફાલગો ભાટે ૧૦% જગ્માઓ અનાભત યાખલાની 
જગલાઇ કયલાભાાં આલેર છે. આના વાંદબે  વયકાયશ્રી દ્વાયા અગાઉ જાશયે કયામેર જગ્માઓભાાં નીચે મજુફ પેયપાય 
કયલાભાાં આલેર છે.   
 બયેરા અયજીત્રક ભકરલા અંગેની તકેદાયી ની નોંધ:-  

ઓનરાઇન જાશયેાત ભાટેના બયેરા અયજીત્રક ઉભેદલાયે ઓનરાઇન જાશયેાતની અયજી કયલાની યીત 
ક્રભાાંક: ૧૫ અને ૧૬ ભાાં સચુલેર ઉભેદલાયીને વાંફાંધધત પ્રભાણત્ર અને રાગ ુડતા આધાય યુાલાની પ્રભાબણત કયેર 
નકર ક્રભાાંનવુાય અચકુ જડીને જાશયેાતભાાં દળાગલેર ધલગત મજુફ વાંણુગ અયજીત્રક ધનધાગયીત તાયીખની વભમ 
ભમાગદાભાાં આમગભાાં જભા કયાલલાના યશળેે. જ તે ૈકી કઇ ણ પ્રભાણત્ર કે આધાય યુાલા જડલાભાાં આલેર નશીં 
શમત અયજી અધયુી ગણી યદ કયાળે.  
આ જ્ગગ્માઓની કેટેગયી પ્રભાણે વાંખ્માની ધલગત નીચે મજુફ છે.  
ક્રભ લગગનુાં  નાભ કુર જગ્માઓ કુર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત 

જગ્માઓ 
૧ બફન અનાભત  ૬૩૨ ૨૦૮ 
૨ બફન અનાભત કક્ષાના 

આધથિક યીતે નફા લગો 
૧૫૪ ૦૫૧ 

૩ વા. અને ળૈ. છાત લગગ ૪૧૬ ૧૩૭ 

૪ અનસુબુચત જાધત  ૧૦૮ ૦૩૬ 

૫ અનસુબુચત જનજાધત  ૨૩૧ ૦૭૬ 

૬   કરૂ જગ્માઓ  ૧૫૪૧ ૫૦૮ 

 
નોંધ : (૧)  ઉયક્ત દળાગલેર જગ્માઓ ૈકી ૪૬ જગ્માઓ BL (Both Legs affected but not Arms) અ થલા OL     

(one leg) ની ૫૦% થી ૭૫% ની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે.                     
૧૫ જગ્માઓ ભાજી વૈધનક ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે. 

      (૨)  ભહશરા ભાટેની અનાભત જગ્માઓ વાભે યુતા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નહશિં થામ ત તે  જગ્માઓ  વાંફાંધધત 
કેટેગયીના રુૂ ઉભેદલાયને  પાલી  ળકાળે. 

 



 

 

૨. બફનઅનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગો ભાટે જગ્માઓ અનાભત શલાથી આલા ઉભેદલાય ાવેથી તાયીખ 
૧૫/૦૭/૨૦૧૬ થી તાયીખ ૧૬/૦૮/૨૦૧૬ દયમ્માાંન કે જેઓ તાયીખ ૦૧/૦૫/૨૦૧૬ ના યજ નીચે મજુફની રામકાત 
ધયાલતા શમ તેઓ ાવેથી On-line અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે. 
ળૈક્ષબણક રામકાત:- 
(૧) બાયતભાાં કામદાથી સ્થાધત યધુનલધવિટીની એભ.ફી.ફી.એવ.ની દલી અથલા એભવીઆઈ એકટ ૧૯૫૬ ના પ્રથભ 

અથલા ફીજા હયધળષ્ટભાાં દળાગલેર વભકક્ષ રામકાત   
(૨) ગજુયાત મલુ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) ધનમભ, ૧૯૬૭ની લખતલખતની   જગલાઈ અનવુાયનુાં 

કમ્્યટુય અંગેન ુપ્રાથધભક જ્ઞાન  
નોંધ :- ૧. વાંદગી ાભેરા ઉભેદલાયે ગજુયાત ભેડીકર  કાઉન્વીર એક્ટ, ૧૯૬૭ અનવુાય નોંધણી કયાલેર ન શમ ત 
પયજ ય શાજય થતા શરેા નોંધણી કયાલી રેલાની યશળેે.  
ગાય:  રૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦/- + ગે્રડ ે રૂ. ૫૪૦૦/-  
ઉંભય:  તાયીખ ૧૬/૦૫/૨૦૧૬ ના યજ ૪૦ લગ થી લધ ુનશીં. બફનઅનાભત કક્ષા આધથિક યીતે નફા લગોના ભહશરા 
ઉભેદલાયને ાાંચ લગની લધ ુછુટછાટ ભળે. 
૩. આ જાશયેાતભાાં જે ઉભેદલાયએ અગાઉ બફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે અયજી કયેર છે અને શલે 
બફનઅનાભત આધથિક યીતે નફા લગગના ઉભેદલાય તયીકે અયજી કયળે ત અગાઉ બફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાય 
તયીકે કયેરી અયજી યદ ગણલાભાાં આલળે.  
૪. આ સધુાયેર જાશયેાત વાંફાંધભાાં અયજી કયેર ઉભેદલાયએ કન્પભગ કયેર On-line અયજીત્રક ની ધપ્રન્ટ વાથે On-line 
જાશયેાતની અયજી કયલાની યીતના ક્રભાાંક : ૧૫ અને ૧૬ ભાાં દળાગવ્મા અનવુાય વાંફાંધધત પ્રભાણત્ર વાથે જડીને 
તાયીખ ૦૧/૦૯/૨૦૧૬ સધુીભાાં આમગની કચેયીભાાં ભે તે યીતે ભકરલાની યશળેે અથલા રૂફરૂ આી જલાની યશળેે.     
આ તાયીખ ફાદ ભેર અયજીત્રક ધલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નહશ.   
ખાવ અગત્મની સચુના:- વાંણુગ અયજીત્રક ધનધાગયીત તાયીખની વભમ ભમાગદાભા આમગભાાં જભા થઇ ગમા ફાદ નશીં 
જડેર ખટુતા પ્રભાણત્ર ભકરલાભાાં આલળે કે તે સ્સ્લકાયલા ફાફતે કઇણ યજુઆત કે ત્ર વ્મલશાય કયલાભા 
આલળે ત આમગ દ્રાયા ધલચાયણાભા રેલાળે નશીં. 
૫.જાશયેાતની અન્મ જગલાઇઓ મથાલત યશળેે.  
૬. જ જાશયેાત ક્રભાાંક-૦૪ ની પ્રાથધભક કવટી મજલાની જરૂહયમાત જણાળે ત વદયહુ જગ્માની 
પ્રાથધભક કવટી તાયીખ- ૦૪/૧૨/૨૦૧૬ ના યજ મજલાભાાં આલળે.      

 
 

 

                                                  (વબચન ટલધગન) 

                                                   વાંયકુ્ત વબચલ  

                                                                               ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
જાશયેાતની વાભાન્મ જગલાઇઓ:- 

૧. નાગહયકત્લ:-  ઉભેદલાય, 

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

આલેરા શલા જઇએ ,અથલા  
(ચ) મૂ બાયતીમ વ્મસ્ક્ત કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાહકસ્તાન, લૂગ ાહકસ્તાન,(ફાાંગ્રાદેળ) 

ફભાગ (મ્માનભાય),શ્રીરાંકા, કેન્મા, યગુાન્ડા, જેલા લૂગ આહિકાના દેળ, વાંયકુ્ત પ્રજાવત્તાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, ઝૈય, 

ઇથીમા, અથલા ધલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીને આલેર શલા જઇએ. યાંત ુેટા ક્રભાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)ભાાં આલતા 
ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શવુાં જઇએ.  

નોંધ:- જે ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રક આમગ ધલચાયણાભાાં રેળે. 

અને જ ધનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે ત યાજ્મ વયકાય તેભના હકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર 

આલાની ળયતે કાભચરાઉ ધનભણકૂ આળે.  

૨. બયેરા અયજીત્રક:-  

ઓનરાઇન જાશયેાત ભાટેના બયેરા અયજીત્રક ઉભેદલાયે ઓન રાઈન જાશયેાતની અયજી કયલાની યીત  ક્રભાાંક: ૧૫ અને 

૧૬ભા સચુલેર (ઉભેદલાયીને વાંફધધત) પ્રભાણત્ર/અને રાગ ુડતા આધાય યુાલાની પ્રભાબણત કયેર નકર ક્રભાાંનવુાય  

અચકુ જડીને  જાશયેાતભાાં દળાગલેર ધલગત મજુફ વાંણુગ અયજીત્રક ધનધાગયીત તાયીખની વભમ ભમાગદાભા  આમગભાાં જભા  
કયાલલાના યશળેે. જ તે ૈકી કઈણ પ્રભાણત્ર કે આધાય યુાલા  જડલાભા આલેર નશીં શમત અયજી અધયુી ગણી યદ 

કયાળે  

ખાવ અગત્મની સચુના :- વાંણુગ અયજીત્રક ધનધાગયીત તાયીખની વભમ ભમાગદાભા  આમગભાાં જભા થઈ ગમા ફાદ નશીં 
જડેર ખટુતા પ્રભાણત્ર ભકરલાભા આલળે કે તે સ્સ્લકાયલા ફાફતે  કઈણ  યજુઆત કે ત્ર વ્મલશાય  કયલાભા  આલળે 

ત  આમગ દ્વાયા  ધલચાયણાભા રેલાળે નશીં  
અયજી પી:  
(૧) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ૉસ્ટર વધલિવ ચાર્જ  

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

બયલાની યશતેી નથી.   
 (૩) ળાયીહયક યીતે અળક્ત 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. 

(૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત અયજી પી બયલાની યશળેે નશી. 
(૩) અયજી પી લગયની અબગ્રભ નકર ધલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશી.  

(૪) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ભાટે જાશયેાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળાગલેર ન શમ ત્માાં આલા ઉભેદલાય બફનઅનાભત 

જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને બફનઅનાભત ધયણ રાગ ુડળે. 



 

 

(૫) જાશયેાતભાાં ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં ભહશરા ઉભેદલાય અયજી કયી 
ળકે છે.  

(૬) જાશયેાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અમકુ જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે ભહશરા 
ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ ધવલામની ફાકી યશતેી જગ્માઓ પક્ત રુુ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુાં 
નથી,આ જગ્માઓ ય રુુ તેભજ ભહશરા ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે ધલચાયણા થઇ ળકે છે, રુુ તેભજ ભહશરા 
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યાંત ુફાકી 
યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે ભહશરા ઉભેદલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે.) 

(૭) જાશયેાતભાાં ભાત્ર ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં રુુ ઉભેદલાય અયજી કયી  
ળકે છે કેભ કે ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત આ જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે રુુ ઉભેદલાયની ધલચાયણા થઇ 

ળકે છે. યાંત ુ જે જગ્માઓ ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે જ અનાભત શમ અને તે જગ્મા ઉય ભહશરા ઉભેદલાય યેુયુા 
વાંદગી ાભે/જેટરી વાંખ્માભાાં વાંદગી ાભે ત તેભને જ પ્રથભ ધલચાયણાભાાં રેલાના થળે અને કઇ ભહશરા ઉભેદલાય 

વાંદ ન થામ કે ઓછા ભહશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ ત તેટરા પ્રભાણભાાં રુુ ઉભેદલાયને ધ્માનભાાં  રેલાભાાં 
આલળે..(દા.ત.કુર ૧૦ જગ્મા ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભહશરા 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 ફડગ દ્વાયા અામેર  એવ. એવ. વી. ઇ. પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખે 

છે. યાંત ુ આ પ્રભાણત્રભાાં દળાગલેર જન્ભતાયીખ ખટી શલાનુાં ઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અધધકાયીએ આેર લમ અને 

અધધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાબણત નકર ભકરલાની યશળેે. આ પ્રભાણત્રભાાં અધધકતૃ અધધકાયીએ 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. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના 
પ્રભાણત્રભાાં દળાગલેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને યુત ુાં કાયણ છે. ઉભેદલાયે યજુ કયેર લમ અને અધધલાવનુાં 
પ્રભાણત્ર તેની ધલશ્વાવશતાગ(credibility)ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન ધનણગમ આમગ દ્વાયા રેલાભાાં આલળે. 

(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળાગલેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કઇણ કાયણવય પેયપાય  થઈ ળકળે નશી. 
૫. ળૈક્ષબણક રામકાત:- 

(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભાાં દળાગલેર ળૈક્ષબણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ધયાલતા શલા જઇએ. 

(૨)  ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાત ભાન્મ યધુનલધવિટી/વાંસ્થાભાાંથી ભેલેર શલી જઇએ. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યધુનલધવિટી/વાંસ્થાના ગણુ ત્રક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી પ્રભાણત્રની સ્લમાં 
પ્રભાબણત નકર યજુ કયલાની યશળેે. ળાા/કરેજના આચામગ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી. 

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

વભકક્ષતા પ્રસ્થાધત કયતા આદેળ/અધધકૃતતાની ધલગત 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 વાંદબગભાાં અનબુલ ગણલાભાાં આલળે.  



 

 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જે અનબુલ દળાગલેર શમ તેના વભથગનભાાં અનબુલન વભમગા (હદલવ, ભાવ, લગ), મૂ ગાય 

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

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

(૫) અંળકારીન, યજજિંદા લેતનદાય, એપે્રન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભાંધત્રત પકૅલ્ટી તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર 

અનબુલ ભાન્મ અનબુલ તયીકે ગણત્રી ભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં. 
૭ અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જનજાધત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ, તેભજ બફન અનાભત 
લગગના આધથિક યીતે નફા લગો:- 
(૧) મૂ અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જનજાધત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ તેભજ ગજુયાતના બફનઅનાભત 

લગગના આધથિક યીતે નફા લગગ ના ઉભેદલાયને જ અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે. 

(૨) અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જનજાધત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ તેભજ  બફનઅનાભત લગગના આધથિક 
યીતે નફા લગગ ૈકી ઉભેદલાય જે લગગના શમ તેની ધલગત અયજીત્રકભાાં અચકૂ આલી. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રક અને હયધળષ્ટની વાંફાંધધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાગલેર નશી શમ ત ાછથી 
અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. 

(૪) અનાભત લગગન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભાાં વક્ષભ અધધકાયી દ્વાયા ધનમત નમનુાભાાં આલાભાાં 
આલેર જાધત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ  વાભેર કયલાની યશળેે. અયજીત્રક વાથે જાધત પ્રભાણત્રની 
નકર વાભેર નશીં  શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 

(૫) વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ અને  બફનઅનાભત લગગના આધથિક યીતે નફા લગગ, ના ઉભેદલાયને 

અનાભતન રાબ જ તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત લગગભાાં” નશી થત શમ ત જ ભલાાત્ર થળે. 

(૬)  વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગગભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેનુાં વાભાજજક ન્મામ 

અને અધધકાહયતા ધલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠયાલથી (ગજુયાતીભાાં) ધનમત થમેર હયધળષ્ટ- (ક) અથલા 
નલા ધનમત થમેર નમનુા- હયધળષ્ટ- (૪)  મજુફના નમનુાભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે.  

(ક) આ પ્રભાણત્ર નાણાકીમ લગ:-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 લગગભા વભાલેળ ન થત શલા અંગેન ુપ્રભાણત્ર ભાતા-ધતાની આલકના વાંદબગભા આલાભા આલતુાં 
શલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી લખતે ઉભેદલાયના ભાતા-ધતાની આલકભા પેયપાય થત શમત 
ઉભેદલાયે/અયજદાયે સ્લમાં આલા લધાયા- ઘટાડાની પ્રભાબણક જાશયેાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અધધકાયી 
વભક્ષ કયલાની યશળેે. આ યીતે વક્ષભ અધધકાયીને જાણ કમાગફાદ વક્ષભ અધધકાયીએ જે ધનણગમ 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 
કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.  

(ગ) હયણીત ભહશરા ઉભેદલાયએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-ધતાની આલકના વાંદબગભાાં યજુ કયલાનુાં યશળેે, જ આલા 
ઉભેદલાયએ તેભના ધતની આલકના વાંદબગભાાં આવુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર શળે ત તેભની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે. 

(ધ) અયજી વાથે હયધળષ્ટ (ક) અથલા નલા ધનમત થમેર નમનુા- હયધળષ્ટ- (૪) ના ફદરે એનેક્ષય-A (અંગે્રજીભાાં) યજુ 

કયેર શળે ત ણ અયજી યદ કયલાભાાં આલળે. કેભકે Annexure-A બાયત વયકાય શઠેની નકયી ભાટેનુાં છે.  



 

 

(ચ) જ ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર (હયધળષ્ટ (ક)) અથલા નલા ધનમત થમેર નમનુા- હયધળષ્ટ- (૪)  અયજી વાથે યજુ 

કયેર નશીં શમ  ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ ધલચાયણાભાાં 
રેલાભાાં આલળે નશીં.        

   ૭.  બફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગો(Unreserved Economically Weaker Sections) લગગના  
ઉભેદલાયએ અનાભતન રાબ ભેલલા ભાટે બફન ઉન્નતલગગ(Non Creamy layer)ના  શલા અંગેનુાં વાભાજજક 

ન્મામ અને અધધકાહયતા ધલબાગના તા.૦૬-૫-૨૦૧૬ના ઠયાલથી ધનમત થમેર “હયધળષ્ટ –અ”થી ધનમત 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 ઉન્નતલગગ(Non Creamy layer) અંગેન ુપ્રભાણત્ર ભાતા-ધતાની આલકના વાંદબગભા આલાભા આલતુાં 
શલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી લખતે ઉભેદલાયના ભાતા-ધતાની આલકભા પેયપાય થત શમત 
ઉભેદલાયે/અયજદાયે સ્લમાં આલા લધાયા- ઘટાડાની પ્રભાબણક જાશયેાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અધધકાયી 
વભક્ષ કયલાની યશળેે. આ યીતે વક્ષભ અધધકાયીને જાણ કમાગફાદ વક્ષભઅધધકાયીએ જે ધનણગમ 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 
કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.  

(C) હયણીત ભહશરા ઉભેદલાયએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-ધતાની આલકના વાંદબગભાાં યજુ કયલાનુાં યશળેે, જ આલા 
ઉભેદલાયએ તેભના ધતની આલકના વાંદબગભાાં આવુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર શળે ત તેભની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે. 

(D) બફનઅનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા લગગના ઉભેદલાય તયીકે અયજી કયનાય ઉભેદલાયે જ આ પ્રભાણત્ર 

(હયધળષ્ટ –અ) અયજી વાથે યજુ કયેર નશીં શમ ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને બફનઅનાભત 

જગ્મા ભાટે ણ ધલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.        
 (૭) વયકાયની પ્રલતગભાન જગલાઈ મજુફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય  બફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાયની વાથે ધનમત 

ધયણ (અથાગત લમભમાગદા ,અનબુલની રામકાત, બફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાાં 
લધ ુધલસ્તતૃ કયેર અન્મ કે્ષત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા ધવલામ તાની ગણુલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે ત બફનઅનાભત 

જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે. 

 (૮) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાધત અંગે જે ધલગત દળાગલેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની ધલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે 

નશી. 
૮.   ભાજી વૈધનક 

(૧) ભાજી વૈધનક ઉભેદલાયએ અયજીત્રક તથા હયધળષ્ટભાાં ધલગત આલાની યશળેે. 

(૨) ભાજી વૈધનક ઉભેદલાયે હડસ્ચાર્જ બકુની નકર અયજીત્રક વાથે અચકૂ ભકરલાની  યશળેે. 

૯.   ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય 
(ક)  ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજીત્રક તથા હયધળષ્ટભાાં ધલગત   આલાની યશળેે. 

(ખ)  ળાયીહયક અળક્તતા ૪૦% કે તેથી લધ ુશમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીહયક અળક્તતાન રાબ ભલાાત્ર  
 યશળેે. ળાયીહયક અળક્તતાન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧)અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રલણની ખાભી 

(૩) શરનચરન અળક્તતા અથલા ભગજન રકલ તે ૈકીની) કઇ ળાયીહયક અળક્તતા છે તે દળાગલવુાં. 



 

 

(ગ)  જાશયેાતભાાં ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાગલેર ન શમ ,યાંત ુજગ્માની પયજને 

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

(ઘ)  ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના  વભથગનભાાં વાભાન્મ લશીલટ ધલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના હયત્ર 

ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨થી ધનમત થમેર નમનૂાભાાં વયકાયી શસ્સ્ટરના સધુપ્રટેન્ડેન્ટ/ધવધલર 

વર્જન/ભેડીકર ફડગ દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ ભકરલાની યશળેે.                     
જ પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં ળાયીહયક 

અળક્તતા ઉભેદલાય તયીકેન રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં. 
૧૦. ભહશરા ઉભેદલાય  

 ભહશરાઓની  અનાભત જ્ગગ્માઓ ભાટે જ મગ્મ ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત તેની જગ્મા જે તે 

કક્ષાના (category) રુુ ઉભેદલાયને  પાલી ળકાળે. 

જ ઉભેદલાયન વભાલેળ અનાભત લગગ ,ભાજી વૈધનક, ળાયીહયક અળક્તતા ,ભહશરા કે ધલધલા ૈકીના ધલકલ્ ૈકી એક થી 
લધ ુધલકલ્ભાાં થત શમ તેલા હકસ્વાભાાં તેને રાગ ુડતા ધલકલ્ ૈકી જેભાાં લધ ુરાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    

૧૧.   ધલધલા ઉભેદલાય 

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

દળાગલવુાં.  
      (૨)  ધલધલા ઉભેદલાયે જ નુ: રગ્ન કયેર શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અચકૂ રખવુું  અન્મથા “રાગ ુ

ડતુું નથી” એભ દળાાલવુું. 
(૩)  ધલધલા ઉભેદલાયે નુ: રગ્ન કયેર ન શમ અને ધલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત અયજી 

વાથે નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એહપડેધલટ યજુ કયલાની યશળેે. 

(૪)  ધલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતગભાન જગલાઈ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભાાં  ાાંચ ટકા ગણુ ઉભેયલાભાાં 
આલળે. 

(૫)  કઈ ભહશરા ઉભેદલાય જાશયેાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “ધલધલા” ન શમ,યાંત ુ  અયજી  કમાગ ફાદ અથલા જાશયેાત 

પ્રધવધ્ધ થમા ની તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રહક્રમા ના કઈ ણ તફકે્ક  “ધલધલા” ફને અને તે અંગે જરૂયી 
દસ્તાલેજી યૂાલાઓ યજુ કયે ત તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રહક્રમાના જે ણ તફક્કા ફાકી શમ તે 

તફક્કાથી જ તેલા ભહશરા ઉભેદલાયને “ધલધલા ભહશરા ઉભેદલાય” તયીકે ના રાબ આલાભાાં આલળે . 

૧૨.    ના લાાંધા પ્રભાણત્ર 

    (૧) ગજુયાત વયકાયના વયકાયી /અધગ વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોયેળન /કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતા અધધકાયીઓ / 

કભગચાયીઓ આમગની જાશયેાતના વાંદબગભાાં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ  ઉભેદલાયે તાના 
ધલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાગની તાયીખથી હદન-૭ ભાાં અચકૂ કયલાની યશળેે.જ ઉભેદલાયના ધનમક્તા 
તયપથી અયજી ભકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ હદલવભાાં 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 ધનભણકૂ અધધકાયીનુાં  ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે. 

   (૩)  રૂફરૂ મરુાકાત વભમે  ઉભેદલાયે વક્ષભ અધધકાયી 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 /અધગ વયકાયી /વયકાય શસ્તકની 
વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની  ધલગત અયજીત્રકભાાં આલાની યશળેે. જ 
ઉભેદલાયન ગેયરામક ન વભમ ચાલ ુશળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 

 
 
૧૪.      પયજજમાત ધનવધૃત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :-  

           અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કાંની કે ફડગ કોયેળનભાાંથી ક્યાયેમ ણ  પયજજમાત ધનવધૃત્ત, 

રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શમ ત અયજીત્રકભાાં તેની ધલગત આલાની યશળેે.     

૧૫.      યજીસ્રેળન:-    

           તફીફી/દાંત ધલજ્ઞાન /શ ુ બચહકત્વા /કામદાની અથલા અન્મ જગ્મા ભાટેના હકસ્વાભાાં 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 ધનભણકૂ ભાટે ઉભેદલાયની વાંદગી રૂફરૂ મરુાકાત મજીને કયલાભાાં આલળે. લધ ુ  અયજીઓને 

કાયણે જ્માાં પ્રાથધભક 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. પ્રાથધભક કવટી વાભાન્મત: અભદાલાદ ખાતે રેલાભાાં 
આલળે અને ઉભેદલાયએ સ્લખચે ઉસ્સ્થત યશલેાનુાં યશળેે. પ્રાથધભક કવટીભાાં ભેલેર ગણુ આખયી વાંદગી ભાટે 

ગણલાભાાં આલળે નશી. 
(૨) પ્રાથધભક કવટીભાાં ઉભેદલાયને OMR sheet ભાાં જલાફ આલા ભાટે  A,B,C,D અને  E એભ ાાંચ ધલકલ્ 

આલાભાાં આલળે. ાાંચભ ધલકલ્ E “Not attended” તયીકેન યશળેે. જ ઉભેદલાયે તભાભ ધલકલ્ ખારી યાખ્મા 
શમ (encode કમાગ ન શમ) અથલા ખટ જલાફ આેર શમ ત પ્રત્મેક ધનધિત ગણુના  0.3 Negative Mark 

કાલાભાાં આલળે અને જ ાાંચભ ધલકલ્ E “Not attended” encode કયેર શમ ત શનૂ્મ ગણુ કાલાના યશળેે. 

અથાગત ભાત્ર E “Not attended” ધલકલ્ 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 પ્રાથધભક કવટી મજલાન પ્રવાંગ 

ઉસ્સ્થત થળે ત, પ્રાથધભક કવટીના ગણુ પક્ત રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ઉભેદલાયની વાંખ્મા ભમાગહદત કયલાના શતે ુભાટે 

જ ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે. પ્રાથધભક કવટીભાાં ભેલેર ગણુ આખયી વાંદગીના શતે ુભાટે ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે 

નશીં.  
(૪) આ રૂફરૂ મરુાકાતભાાં આમગની સચૂનાઓ/ધયણ મજુફ જાશયેાતભાાં દળાગલેર 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) પ્રાથધભક 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 ભમાગહદત કયી 
ળકળે. 

૧૭.      રૂફરૂ મરુાકાત:-  

(૧) રૂફરૂ મરુાકાત આમગની કચેયી ખાતે જ રેલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે તાના ખચે ઉસ્સ્થત થલાનુાં  
યશળેે. 

(૨) અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જન જાધતના ઉભેદલાય તથા ફેયજગાય ઉભેદલાય કે જેઓના ભાતા-ધતા ની 
લાધિક આલક આલકલેયા ને ાત્ર ન શમ તેઓને તેભના યશઠેાણના સ્થેથી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે આલલા તથા 
જલા ભાટે ગજુયાત એવ.ટી. ધનગભ દ્વાયા ધનમત થમેર હટહકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુાં ભલાાત્ર થળે. આ ભાટે 

ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાતના હદલવે ધનમત પભગ બયલાનુાં યશળેે અને તેની વાથે અવર હટહકટ યજુ કયલાની યશળેે. 

(૩) રૂફરૂ મરુાકાતના હદલવે રૂફરૂ મરુાકાતના ત્રભાાં દળાગલલાભાાં 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 લગગના ઉભેદલાય ભાટે ૫૦ ગણુ 

અને અનાભત લગગના ઉભેદલાય ભાટે ૩૫ ગણુ યાખલાભાાં આલે છે. ભહશરા ઉભેદલાય, ભાજી વૈધનક તથા ળાયીહયક 

અળક્ત ઉભેદલાય ની જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે વફાંધધત કેટેગયીના ભહશરા ઉભેદલાય, ભાજી વૈધનક તથા 
ળાયીહયક અળક્ત ઉભેદલાય ૈકી જે ઉભેદલાય આ પ્રભાણે ના રઘતુભ ગણુ ભેલતા શળે તેભને વફાંધધત 

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 પ્રા્ત ન થામ કે યુતી 
વાંખ્માભાાં પ્રા્ત ન થામ ત વફાંધધત કેટેગયી ના રઘતુભ ગણુ ના ૧૦% ધયણ શવુાં કયીને વાંદગી કયલાભાાં 
આલળે. ઇન્ટયવ્ય ુકધભહટ દ્વાયા રૂફરૂ મરુાકાત ભાાં ઉભેદલાયના એકાંદય દેખાલ (Overall Performance) ને ધ્માને 

રેલાભાાં આલળે અને ઇન્ટયવ્ય ુ કધભહટ ઇન્ટયવ્ય ુ દયમ્માન ઉભેદલાય ના Overall Performance ને ધ્માનભાાં  
યાખીને ચચાગ ધલચાયણા કમાગ ફાદ વલાગનભુતે ગણુ આળે.      

(૫) ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે રઘતુભ ગણુ ના ૧૦% ધયણ શવુાં કયીને વાંદગી દ્ધધત  અનવુયલાની  યશળેે અને  

રૂફરૂ મરુાકાત ફાદ જે તે કેટેગયીના ભહશરા ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત વાંખ્મા જેટરા ભહશરા ઉભેદલાય થી લધ ુ

ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થામ ત બરાભણ માદીભા ભહશરા ઉભેદલાયન  વભાલેળ થમા ફાદ ફાકીના ભહશરા 
ઉભેદલાયની પ્રધતક્ષામાદીભા વાંદગી ગણલાભાાં આલળે  આ જગલાઈ મજુફ  રઘતુભ  રામકી ધયણ    બફન 

અનાભત લગગના ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે ૪૫ ગણુ અને અનાભત લગગના ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે ૩૧ ગણુ 

યાખલાભાાં આલળે.            

૧૮.   નીચે દળાગવ્મા મજુફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે. 

(આ માદી ભાત્ર દષ્ટાાંત સ્લરૂે છે જે વાંણૂગ નથી)   
(૧) આમગના ઓનરાઇન મવુદા મજુફ અયજી કયેર ન શમ   

(૨) આમગના તા.૫/૩/૨૦૧૬ના કચેયી હકુભ અન્લમે  ઓન રાઈન જાશયેાતની અયજી કયલાની યીત  ક્રભાાંક: ૧૫ અને 

૧૬ ભા સચુલેર  (ઉભેદલાયીને વફાંધધત) 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 દળાગલેર ધલગત અધયુી કે અવાંગત શમ. 

(૪)    અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરડ કયેર ન શમ. 



 

 

(૫)  અયજી પેક્વથી અથલા ઇ-ભેઈરથી ભકરાલેર શમ.  

(૬)  અયજીભાાં ાવટગ  વાઈઝન પટ અરડ કયેર ન શમ. 

(૭)  અનસુબૂચત જાધત, અનસુબૂચત જન જાધત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગગ તથા ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા 
ઉભેદલાયે  અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અધધકાયી દ્વાયા  અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૮)   ભાજી વૈધનક ઉભેદલાયે હડસ્ચાર્જ બકુની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૯)  વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગગના ઉભેદલાયે જાશયેાતભાાં દળાગલેર વભમગાાનુાં નન હક્રભીરેમય પ્રભાણત્ર 

ધનમત નમનુા  હયધળષ્ટ-ક / નલા ધનમત થમેર નમનુા- હયધળષ્ટ- (૪) યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૦) બફન અનાભત કક્ષાના આધથિક યીતે નફા નફા લગગના ઉભેદલાયે જાશયેાતભાાં દળાગલેર વભમગાાનુાં બફન 
ઉન્નતલગગ(Non Creamy layer) પ્રભાણત્ર ધનમત નમનુા  હયધળષ્ટ-અ  યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૦)  ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાતના વાંદબગભાાં ભાકગળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૧)  જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૨) તફીફી ધળક્ષણ ધલમક જગ્માની જાશયેાતભાાં ઉભેદલાયે ભેલેર દલી એભ.વી.આઈ.ભાન્મ છે તેવુાં યધુનલધવિટી 
અથલા કરેજના વક્ષભ અધધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં અનબુલ દળાગલેર શમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શમ) યાંત ુ તેના 
વભથગનભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શમ અથલા ત યજુ કયેર પ્રભાણત્રભાાં તેઓન અનબુલન વભમગા,મુ 

ગાય, કુર ગાય અને અનબુલન પ્રકાય દળાગલેર ન શમ તથા વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન શમ . 

૧૯.   ધનભણકૂ:-  

   (૧) ઉયની જાશયેાત વાંફાંધભાાં ધનભણકૂ ભાટે વાંદ  થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના  વાંફાંધધત ધલબાગને આમગ દ્વાયા 
બરાભણ કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી ધનભણકૂત્ર ભેલતા શરેાાં કમ્્યટુય અંગેની વીવીવી અથલા 
તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશળેે.આ પ્રકાયની રામકાત નશીં 
ધયાલનાય ઉભેદલાય ધનભણકૂને ાત્ર ફનળે નશીં.  

   (૨) ધનભણકૂ અંગેની વઘી કામગલાશી વયકાયશ્રી  દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શલાથી આ અંગેન કઇણ ત્રવ્મલશાય 

આમગ ધ્માને રેળે  નશીં. 
   (૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષબણક રામકાત/અનબુલ/ઉંભય લગેયેના વભથગનભાાં યજુ કયેર પ્રભાણત્ર કઇણ તફકે્ક અમગ્મ 

ભાલભૂ ડળે ત તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની ધનભણકૂ ણ યદ થલાને ાત્ર યશળેે અને આલા 
ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા  શઠેની કામગલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં આલે છે 

કે,તેભણે યજુ કયેરા પ્રભાણત્ર ખફુજ ચકવાઈથી ણૂગ યીતે ખયાઇ કમાગ ફાદ જ આમગભાાં યજુ કયલા.                                                               
૨૦.   ગેયલતગણ ૂાંક અંગે દધત ઠયેરા ઉભેદલાય ધલરૂધ્ધ ગરાાં 
 ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાાં કઇણ પ્રકાયની ખટી ભાહશતી દળાગલલી 
નશી,તેભજ આલશ્મક ભાહશતી 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 ધલવાંગતતા જણામ ત તે ધલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ કયલી.જ કઇ ઉભેદલાય 

આમગ દ્વાયા દધત જાશયે થમેર શમ અથલા થામ ત ,      
 (૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રા્ત કયલા,  
 (ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,  
 (૩) કઇ અન્મ વ્મસ્ક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણુગ કયાવ્ય ુશમ , 



 

 

 (૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાગ શમ ,  

 () અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દમકુત અથલા ખટા ધનલેદન કયેર શમ , 

 (૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ અધનમધભત કે અનબુચત ઉામન વશાય રીધ શમ , 

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

 (૮) ઉત્તયલશી ભાાં અશ્રીર બાા કે અધળષ્ટ  ફાફત વહશતની અવાંગત ફાફત યજુ કયેર શમ, 

 (૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગેયલતગણકૂ આચયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી, સુ્તક, 
ગાઇડ, કારી તેલા કઇણ છાેર કે શસ્તબરબખત વાહશત્મની ભદદથી અથલા લાતબચત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેધતક યીતે નકર 

કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીતીઓ ૈકી કઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે,    

 (૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે ધનયકુત થમેરા કભગચાયીઓને જલણી કયલી , કઇણ પ્રકાયની ળાયીહયક  

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 દળાગલેર ધળક્ષા ઉયાાંત આઆ પ્રમત્ન કમો શમ,  

  પજદાયી કામગલાશીને ા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 ધલરૂધ્ધ વમબુચત ધનમભ અનવુાય ધળસ્તબાંગના ગરાાં  રઇ 

ળકાળે. 

 (૧ય) ઉયકત ધલગતભાાં ધનહદિષ્ટ કયેર ધળક્ષા કયતા શરેા આમગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભગચાયીને 

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

        (ય) રેખીતભાાં ધળક્ષા અંગે ફચાલનામુાં- શકીકત યજુ કયલા અને  

         (૩) ધળક્ષા અંગે ધનમત વભમ ભમાગદાભાાં રૂફરૂ યજૂઆત કયલાની તક આલાભાાં આલળે. 

                                                                   
                                                                                  (વબચન ટલધગન) 

                                                                                      વાંયકુ્ત વબચલ  

           ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:- 

આ જાશયેાતના વાંદબગભાાં આમગ દ્વાયા ઓન રાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તા૧૫/૦૭/ 
૨૦૧૬,૧૩.૦૦ કરાક થી તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક સધુીભાું http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય અયજી 

ત્રક બયી ળકળ.ે ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મજુફના Steps (૧) થી (૧૬) અનવુયલાના યશળેે. 

Confirmation Number ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે.  

(૧) સો પ્રથભ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જવુું. 
(૨) Apply On line Click કયવુું. 
 આ પ્રભાણે click કયલાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now ફટન દેખાળે.  

 સોપ્રથભ More Details ય Click કયીને જાહયેાતની ફધી જ વલગતન અભ્માસ ઉભેદલાયએ કયલ. 
અન ેત્માયફાદ Apply Now ફટન ક્લરક કયવુું. 

(૩)     જાશયેાત ક્રભાાંક :-૦૪/૨૦૧૬-૧૭ તફીફી અધધકાયી, ગજુયાત આયગ્મ વેલા, લગગ-૨ ની ઉય click 

કયલાથી જગ્માની વલગત ભળ ે

(૪) તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application  Format દેખાળે. Application Format ભાું સો 
પ્રથભ “Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અહીં રાર ફુદયડી (*) વનળાની હમ તેની વલગત 
પયજજમાત બયલાની યહળેે.) “Personal Details” ભાું જમાું Mobile Number અન ે email ID ભાુંગ્મા છે, 

તેની વલગત રખલી જેથી જરૂય જણામે આમગ ઉભેદલાયને ભાહહતગાય કયી ળકે. 

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

(૬) Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી. 
(૭) Experience Details ય “click” કયવુું અન ે Experience Details બયલી. લધ ુ Experience ઉભેયલા 

ભાગતા હલ ત  Add. More Exp.ય “click” કયી Details બયલી. 
(૮) Additional Information ય “click” કયી ત્માું ભાહહતી બયલી. જે લધાયાન અનબુલ ojas module ભાું 

સભાવલષ્ટ ન થત હમ, ત સાદા કાગ ય ojas ભાું જણાવ્મા મજુફના અનબુલના કઠા પ્રભાણે આે 
લધાયાના અનબુલની વલગત ઉભેયીને ભકરલી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration” ભાું Yes / No  ય click કયવુું. 
(૧૦) હલ ે save  ય “click” કયલાથી તભાય Data Save  થળે. અહીં ઉભેદલાયન  Application Number 

generate  થળે. જે ઉભેદલાયે  સાચલીને યાખલાન યહળેે અન ેહલ ેછી આ જાહયેાતના સુંદબાભાું આમગ 

સાથેના કઈ ણ ત્ર વ્મલહાયભાું તે દળાાલલાન યહળેે.  

(૧૧) જ આની અયજીત્રકભાું કઇ સધુાયા-લધાયા કયલાના હમ ત Edit Applicationભાું જઇને કયી 
ળકાળે,આ સવુલધા અયજી Confirm કયતાું હરેા ઉરબ્ધ છે. એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા 
છી / ફાદ આ સધુલધા ઉરબ્ધ યશળેે નશીં.  

(૧૨) હલ ેેજના ઉયના બાગભાું upload photo ય click કય અહીં તભાય application number type કય 
અન ેતભાયી Birth date type કય. ત્માયફાદ ok ય click  કય. અહીં, photo અન ે signature upload 

કયલાના છે. (પટાનુું ભા ૫ સે.ભી. ઊંચાઇ અન ે૩.૬ સે.ભી હાઈ અન ેsignature નુું ભા ૨.૫ સે.ભી. 
ઊંચાઇ અન ે૭.૫ સે.ભી. હાઈ યાખલી) (photo અને signature upload કયલા સો પ્રથભ તભાય photo 

અન ે signature .jpg Formatભાું(10 KB) સાઇઝ થી લધાયે નહીં તે યીતે Computer ભાું હલા જઇએ.) 

“Browse” Button ય click કય હલ ેChoose File ના સ્ક્રીનભાુંથી જે પાઇરભાું .jpg Format ભાું તભાય 
photo store થમેર છે તે પાઇરને ત્માુંથી Select કય અને “Open” Button ને click કય. હલ ે“Browse” 

Button ની ફાજુભાું “Upload “ Button ય Click કય હલ ેફાજુભાું તભાય photo દેખાળે. હલ ેઆજ યીતે 

signature ણ upload કયલાની યહળેે.  

(૧૩) હલ ેેજના ઉયના બાગભાું “Confirm Application” ય click કય અન ે“Application number” તથા 
Birth Date Type  કમાા ફાદ Ok ય click કયલાથી ફે (૨) ફટન ૧: Application preview ૨: confirm 

http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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application દેખાળે. ઉભેદલાયે “Application preview” ય click કયી તાની અયજી જઈ રેલી. 
અયજીભાું સધુાય કયલાન જણામ, ત Edit Application ઉય click કયીને સધુાય કયી રેલ. અયજી 

confirm કમાા હરેા કઇણ પ્રકાયન સધુાય અયજીભાું કયી ળકાળે. યુંત.ુ અયજી confirm થઇ ગમા 
ફાદ અયજીભાું કઇણ સધુાય થઇ ળકળ ેનહીં. જ અયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ confirm 

application ય click  કયવુું. Confirm application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન આમગભાું 
online સ્ક્લીકાય થઈ જળે. અહીં “confirmation number” generate થળે જે હલ ેછીની ફધી જ કામાલાહી 
ભાટે જરૂયી હઈ, ઉભેદલાયે સાચલલાન યહળેે. Confirmation number વસલામ કઇણ ત્રવ્મલહાય કયી 
ળકાળે નહીં. Confirm થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ અચકૂ કાઢી યાખલી. 

 

(૧૪)  વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાય અયજી પી નીચેના ફે ધલકલ્ ૈકી કઈણ થી બયી ળકે છે. 

     (૧) સ્ટ ઓપીવભાાં:  સાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી સુંદબ ે“Print Challan” ઉય કરીક 

કયીને વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર કાઢલાની યહળેે. આ વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર રઇને નજીકની કમ્પ્યટુયની 
સવુલધા ધયાલતી સ્ક્ટ ઓહપસભાું  જલાનુું યહળેે. સ્ક્ટ ઓપીસભાું રૂ. ૧૦૦/- આમગની પી + ૉસ્ક્ટર 

સવલિસ ચાર્જ તાયીખ. ૧૬ /૦૮ /૨૦૧૬ સધુીભાું બયલાની યહળેે અન ેપી બમાા અંગેનુું ચરણ ભેલલાનુું 
યહળેે. 

      (૨)  ઓન રાઈન પી;  પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ઉય કરીક કયવુું અન ેવલગત બયલી   અને 

ત્મા “Online Payment of fee”ઉય ક્રીક કયવુાં ત્માયફાદ આેર ધલકલ્ભા Net Banking, Card 

Payment અથલા “Other Payment Mode”ના ધલકલ્ ભાથી મગ્મ ધલકલ્ વાંદ કયલ  અને 

આગની ધલગત 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 પ્રહક્રમાભા 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.0૧/૦૯/૨૦૧૬ સધુીભા અયજીત્રક બફડાણ વહશત 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 નહશ (૩)  ધનમત  
ળૈક્ષબણક રામકાતના ડીગ્રી પ્રભાણત્રની નકર (૪)  ડીગ્રીના અંતીભ લગની ભાક્વીટની નકર  (૫) 
ઇન્ટનગળી કાં્રીળન વટી  (૬)  વફાંધધત કાઉસ્ન્વરના નોંધણી પ્રભાણત્રની નકર (જ જાશયેાતની 
જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૭) અનબુલના પ્રભાણત્ર નકર ( જ જાશયેાતની જગલાઇ મજુફ 
જરૂયી શમ ત) (૮) વાંળધન ત્ર (જ જાશયેાતની જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૯) 
નાભ/અટકભાાં પેયપાય કયાલેર શમ ત વયકાયી ગેઝેટની નકર/યણીત ભહશરા ઉભેદલાયે ભેયેજ 
યજીસ્રેળનની નકર (૧૦) ધલધલા ભહશરા ઉભેદલાયના હકસ્વાભા નુ: રગ્ન કમાગ નથી તેલી 
એપીડલેીટની નકર  (૧૧) ળાયીહયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયે વા.લ.ધલબાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના 
યીત્રથી ધનમત થમેર નમનુા મજુફન ુ પ્રભાણત્ર (૧૨) અન્મ રાગ ુડ્તા શમ તેલા આધાય/ 
યુાલા.   

 (૧૬) અનાભત લગગના 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.૦૧/૦૯/૨૦૧૬ સધુીભા અયજીત્રક બફડાણ વહશત 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 કે્રડીટ 
વટીની નકર (૩) જાધત પ્રભાણત્રની નકર (૪) વા.અને ળૈ..લગગના ઉભેદલાય ભાટે ધનમત થમેર 



 

 

વભમ ગાાભા ભેલેર ધનમત થમેર હયધળષ્ટ-ક મજુફનુાં/નલા ધનમત થમેર નમનુા- હયધળષ્ટ- (૪) 
નન ક્રીભીરેમય પ્રભાણત્ર(અંગેજીભા અાત ુએનેક્ષય-એ ભાન્મ નથી (૫) બફન અનાભત કક્ષાના 
આધથિક યીતે નફા લગો(Unreserved Economically Weaker Sections) લગગના ઉભેદલાય ભાટે 
ધનમત થમેર વભમ ગાાભા ભેલેર બફન ઉન્નતલગગ (Non Creamy layer) હયધળષ્ટ-અ મજુફનુાં  
પ્રભાણત્ર  (૬) ધનમત  ળૈ.રા ના ડીગ્રી પ્રભાણત્રની નકર (૭) ડીગ્રીના અંતીભ લગની 
ભાક્વીટની નકર (૮) ઇન્ટનગળી કાં્રીળન વટી (૯) વફાંધધત કાઉસ્ન્વર ના યજીસ્રેળનની  નકર 
(જ જાશયેાતની જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૧૦) અનબુલના પ્રભાણત્ર નકર (જ જાશયેાતની 
જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૧૧) નાભ/અટકભા પેયપાય કયાલેર શમ ત વયકાયી ગેઝેટની 
નકર/હયણીત ભહશરા ઉભેદલાયે ભેયેજ યજીસ્રેળન નકર (૧૨) ધલધલા ભહશરા ઉભેદલાયના 
હકસ્વાભા નુ: રગ્ન કમાગ નથી તેલી એપીડલેીટની નકર  (૧૩) ળાયીહયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયે 
વા.લ.ધલબાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના હયત્રથી ધનમત થમેર નમનુા મજુફનુાં પ્રભાણત્ર (૧૪) 
અન્મ રાગ ુડતા શમ તેલા આધાય/યુાલા.   

(૧૭) દયેક જાહયેાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાું, સુંજગલળાત, જ કઇ ઉભેદલાયે એકથી 
લધ ુઅયજી કયેર હળે, ત છેલ્રી કન્પભા થમેર અયજી, તેની સાથ ે વનમત પી બયેર હળ,ે ત તે ભાન્મ 

ગણાળ ે અન ે અગાઉની અયજી યદ્દ ગણલાભાું આલળે. અગાઉની અયજી સાથ ે બયેર પી છેલ્રી કન્પભા 
થમેર અયજી સાભ ેગણલાભાું આલળે નહીં. જ ઉભેદલાયે છેલ્રી કન્પભા થમેર અયજી સાથ ે વનમત પી 
બયેર નહીં હમ, ત આલા ઉભેદલાયની વનમત પી સાથેની કન્પભા થમેરી છેલ્રી અયજી ભાન્મ ગણલાભાું 
આલળે. જ ઉભેદલાયે એકથી લધ ુઅયજી સાથ ેપી બયેર હળ,ે ત તે યીપુંડ કયલાભાું આલળે નહીં.  

અયજી પી : 
(૧) સાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે સ્ક્ટ ઓપીસભાું રૂ.૧૦૦/- આમગની પી+ૉસ્ક્ટર સવલિસ ચાર્જ બયલાન યહળેે. અને 

પી બમાા અંગેનુું ચરણ ભેલી ને અયજીત્રક સાથે જડીને  યજુ કયલાનુું યહળેે. અને જ  પી ઓન રાઈન બયેર હમ 

ત e-receipt ની“Print” કાઢી રેલાની યશળેે અને અયજીત્રક સાથે જડીને  યજુ કયલાની  યહળેે 

(૨)        મૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યહતેી નથી 
 (૩)    મૂ ગજુયાતના બફનઅનાભત લગગના આધથિક યીતે નફા લગગના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી 

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

નહીં. તે વસલામના ધયણ ણફન અનાભત લગાના રાગ ુડળે.  

(૬) પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશી શમ તેલા ઉભેદલાયને કઇ ણ સુંજગભાું પ્રાથધભક 

કવટી/રૂફરૂ મરુાકાત યીક્ષાભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે નશી.. આ પી પલત સ્ક્ટ ઓહપસ દ્વાયા જ સ્ક્લીકાયલાભાું 
આલળે, યકડભાું, ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્ડમન સ્ક્ટર ઓડાય કે ે ઓડાયના સ્ક્લરૂભાું 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 
ધનમભ, તથા જાશયેાતની જગલાઇઓ મજુફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલભૂ ડળે ત તેભની ઉભેદલાયી કઇ ણ 

તફકે્ક યદ કયલાભાાં આલળે. 

નોંધ : જાશયેાત ક્રભાાંક :-૦૪/૨૦૧૬-૧૭ તફીફી અધધકાયી, ગજુયાત આયગ્મ વેલા, લગગ-૨ ની જગ્માના બયતી 
ધનમભ, અયજીત્રક વાથે જડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રની માદી , લમ ભમાગદાભાાં છુટછાટ, અયજી કમા વાંજગભાાં યદ 

થલાને ાત્ર છે તેની ધલગત, હયધળષ્ટ’ક’ ન નમનૂ, વયકાયી કભગચાયીએ યજુ કયલાના ના-લાાંધા પ્રભાણત્રન નમનૂ અને 

જાશયેાતની અન્મ લધ ુ ધલગત આમગની કચેયીના નટીવફડગ  અને આમગની લેફવાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in  

ઉય જલા ભળે. 

 

 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

                                              CORRIGENDUM  

                                                ( Advt-04/2016-17 ) 

The Online applications have been invited from01/05/2016  t0 16/05/2016 for the 

recruitment to the 1541 posts of  Medical Officer, Gujarat Health Service, Class-II. 

During this the Government has issued the  Ordinance dated 1-05-2016 providing  

10% reservation in appointments and posts in the service under the state for the 

Economical Weaker section belonging to General Category. In view of this 

previously declared category wise posts revised by the Government as under.  

 

No. 

Category Total Post Out of Total Post, 

Posts reserved for Women 

1 General 632 208 

2 UEWS 154 051 

3 S.E.B.C. 416 137 

4 S.C. 108 36 

5 S.T. 231 76 

6 TOTAL 1541 508 

Note : 

(1). Out of total posts, 46 posts are reserved for BL(Both legs affected  but not 

Arms) Or OL (one leg affected) physically disabllity 50% t0 75%  Disabled 

Candidates only. Out of total posts 15 posts are reserved foe Ex-Serviceman 

Candidates. 

(2) In case of non-availability of women candidates the posts will    be allotted to 

male candidates in the respective category.  

2.Due to reservation for Unreserved Economical Weaker section  the fresh 

applications are invited from this Category candidates only, from 15/07/2016 to 

16/08/2016, who fulfills as on 01/05/2016 the following criteria, namely: 

 

 



 

 

Educational Qualification:-  

(1)Possess a degree of Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery of any of the 

recognized University/ institution or deemed University or possess any other 

qualifications specified in first or second schedule to the Indian Medical Council 

Act. 1956.  

 (2) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the 

Gujarat Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules.1967 as 

amended from time to time. 

Note:.The Candidate required to get himself/herself  registered under the Gujarat 

Medical Council Act,1967 before joining  Duty. 

Pay: - Pay Band Rs. 9300-34800/- Plus Grade pay Rs.5400/ 

2.Age: - Not more than  40  years as on 16/05/2016. Age relxation available up to 

5years to the woman candidates of UEWS Section Category. 

3. The candidates, who have applied earlier as Unreserved (General) category 

candidate, and now apply as UEWS, the earlier application of such candidate as 

UR, should be treated as cancelled.  

4.The online confirmed application should be sent up to 01-09-2016 to the 

Commission alongwith the documents as enlisted in Sr. No. 15 and 16 of the 

manner of online applications. The application received after the 01/09/2016 will 

not be conesidard.  If any documents not enclosed with the application, it should be 

cancelled as incomplete application. No Correspondence in this regard will be 

entertained by the Commission. 

5. The other conditions of the advt. remain same.  

6. If the Preliminary test is to be conducted the probable date of Preliminary test is 

04/12/2016 
  

 

 (Sachin Patwardhan )  

 Joint Secretary 

Gujarat Public Service Commission 



 

 

 


