
1 

 

 

                                                                                                   આય-૨ ળાખા  
આયગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ શસ્તકની દંત ભશાવલદ્યારમ અને તેને વરંગ્ન વસં્થાઓભા ંડને્ટર વલંગગભા ંઓયર 
એન્ડ ભેક્ષીરપેળીમર વર્જયીના પ્રાધ્માક, વાભાન્મ યાજ્મ વેલા, લગગ-૧ (જા.ક્ર.૦૩/૨૦૨૦-૨૧) ની નીચે દળાગલેર જગ્માઓ 
ય ઉભેદલાય વદં કયલા ભાટે Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/) અયજીઓ તાયીખ-૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ 
કરાક થી તાયીખ-૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કરાક સધુી ભગંાલલાભા ં આલે છે. આ જાશયેાતની અન્મ વલગત આમગના 
નરટવ ફડગ અથલા આમગની લેફવાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in/  ઉય જલા વલનતંી છે.  

જાશયેાતની વંણૂગ વલગત આમગની લેફવાઇટ ય લચંાણે રઇને જ ઉભેદલાયે Online અયજી કયલાની યશળેે. 
(1)     - પ્રાથવભક કવટી મજલાની વબંવલત તાયીખ          :       ૦૬/૦૬/૨૦૨૧  

         - પ્રાથવભક કવટીના રયણાભન વબંવલત ભાવ :       ઓગષ્ટ-૨૦૨૧ 
        - રૂફરૂ મરુાકાતન વબંવલત ભાવ   : નલેમ્ફય-૨૦૨૧ 

 - આખયી રયણાભ     : રૂફરૂ મરુાકાત ણૂગ થમાના કાભકાજના ૧૦  
        રદલવ દયવભમાન રયણાભ પ્રવવધ્ધ  

કયલાભા ંઆલળે. 

જાશયેાત 
ક્રભાકં  

વલમનુ ંનાભ 
કુર 
જગ્માઓ  

કક્ષાલાય જગ્માઓ 
કક્ષાલાય જગ્માઓ ૈકી ભરશરાઓ ભાટે 

અનાભત જગ્માઓ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ 

વાભાન્મ 

આવથિક 

યીતે 

નફા 

લગગ 

વા.ળૈ. 

. 

લગગ 

અન.ુ 

જાવત 

અન.ુ     

જનજાવત 
વાભાન્મ 

આવથિક 

યીતે 

નફા 

લગગ 

વા.ળૈ. 

. 

લગગ 

અન.ુ 

જાવત 

અન.ુ     

જનજાવત 

૦૩/ 
૨૦૨૦- 
૨૧ 

પ્રાધ્માક-ઓયર 
એન્ડ ભેક્ષીરપેળીમર 
વર્જયી(ડને્ટર વલંગગ), 
લગગ-૧ 

૦૨ ૦૨ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

નોંધ :  
(૧) ઉય દળાગલેર જગ્મા ૈકી એક ણ જગ્મા ળાયીરયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાય ભાટે અનાભત નથી. 
 ઓયર એન્ડ ભેક્ષીરપેળીમર વર્જયી(ડને્ટર વલંગગ), પ્રાધ્માક-લગગ-૧ (જા.ક્ર.૦૩/૨૦૨૦-૨૧) ભા ં LD (OL) = 

One leg affected(right or left), પ્રકાયની ળાયીરયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે. આ વવલામની 
અન્મ પ્રકાયની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય વફંવંધત જાશયેાત ભાટે અયજી કયલાને ાત્ર નથી. 

 

ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ 
વેકટય-૧૦/એ, “છ-૩” વકગરની નજીક, “છ” યડ, ગાધંીનગય-

૩૮૨૦૧૦ 

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

(2) ળૈક્ષબણક રામકાત અને અનબુલ : (જાશયેાત ક્રભાકં:-૦૩/૨૦૨૦-૨૧) 

            POSSESS;  
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(a)       B.D.S. with M.D.S. in Oral and Maxillofacial Surgery or Diplomate of 

National Board in Oral and Maxillofacial Surgery obtained from any of the 

Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in 

India; or any other educational institution recognised as such or declared to be 

deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 

1956; or possess an equivalent qualification recognized by the Dental Council of 

India and; 

 

(b)        have atleast five years teaching experience in Oral and Maxillofacial 

Surgery subject on the post of Reader or Associate Professor, Class-I, in the Dental 

College/Medical College recognised by the Government and Dental Council of 

India after acquiring the post-graduate degree. 

(3)    ‘ગજુયાત મલુ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભ, ૧૯૬૭’ભા ં દળાગલેર કમ્પ્યટુય એપ્રીકેળનનુ ં
ામાનુ ંજ્ઞાન ધયાલતા શલા જઈળે. 
(4)    ગજુયાતી અથલા રશન્દી અથલા તે ફનેંનુ ંયૂત ુજ્ઞાન ધયાલત શલ જઇળે.  

(5)   ગાય: રૂ. ૩૭૪૦૦-૬૭૦૦૦(ીફી-૪), ગે્રડ ે રૂ.૧૦,૦૦૦/-  
(6)    ઉંભય: ૪૫ લગથી લધ ુ ઉંભય શલી જઇળે નશીં. ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ગણલાભા ં
આલળે. (ઓનરાઈન અયજી)  

 (7)   ઉંભયભા ંછૂટછાટ: 

૧ 

મૂ ગજુયાતના અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત 
જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગના 
અને આવથિક યીતે નફા લગગના ઉભેદલાય (જ 
જાશયેાતભા ં વફંવંધત કેટેગયીની અનાભત જગ્માઓ 
દળાગલેર શમ, ત) 

 ાંચ લષ (લધભુ ાં લધ ુ૪૫ લષની ભમ ષદ ભ ાં) 

૨ 

મૂ ગજુયાતના અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત 
જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગના 
અને આવથિક યીતે નફા લગગના ભહશર  ઉભેદલ યો 

દવ લષ (આ છૂટછ ટભ ાં ભહશર  ભ ટેની છૂટછ ટ કે જે  ાંચ 
લષની છે, તેનો વભ લેળ થઇ જામ છે, લધભુ ાં લધ ુ૪૫ લષની 
ભમ ષદ ભ ાં છૂટછ ટ ભળે.) 

૩ બફન અન ભત (વ ભ ન્મ) ભહશર  ઉભેદલ યો  ાંચ લષ (લધભુ ાં લધ ુ૪૫ લષની ભમ ષદ ભ ાં) 

૪  ભ જી વૈનનકો, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ. વહશત ઉભેદલ યો વાંયક્ષણ વેલ ભ ાં ફજાલેર વેલ  ઉય ાંત ફીજા ત્રણ લષ  
૫ ળ યીહયક અળક્તત  ધય લત  ઉભેદલ યો દવ લષ (લધભુ ાં લધ ુ૪૫ લષની ભમ ષદ ભ ાં) 
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નોંધ: 
(૧) The Candidate shall be required to get himself registered in a State or Central Dental 

Register under the Dental Council Act,1948 at the time of application for direct selection, if 

he is not so registered.  
(૨)    પ્રાથવભક કવટીની યીક્ષા ધ્ધવત: પ્રશ્નત્ર:૧ વાભાન્મ અભ્માવ વલમનુ ં૧૦૦ ગણુનુ ંઅને પ્રશ્નત્ર:૨ વફંવંધત 
વલમનુ ં૨૦૦ ગણુનુ ંયશળેે. જેન વભમગા ૧૮૦ વભવનટ્વન યશળેે. પ્રાથવભક કવટીભા ંઉભેદલાય ૧૫% થી ઓછા ગણુ 
ભેલળે, ત તેભને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાત્ર ગણલાભા ંઆલળે નશીં. 
(૩)     રૂફરૂ મરુાકાતભા ંઆમગની સચૂનાઓ / ધયણ મજુફ જાશયેાતભા ંદળાગલેર કેટેગયી લાઈઝ જગ્માની વખં્માને 
ધ્માને રઈ નીચે મજુફ અનવુયલાનુ ંયશળેે.  
        કુર જગ્માઓ                      કુર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ફરાલલાભા ંઆલનાય  

                                                             ઉભેદલાયની વખં્મા                                                                 
            ૦૧                 ૦૬ 

            ૦૨                           ૦૮ 

            ૦૩                              ૧૦ 

      ૦૪ કે તેથી લધ ુ                                  કુર જગ્માઓની વખં્માથી ૦૩ ગણા 

 

(૪) જ યવુનલવવિટીએ ભાકગળીટભા ંટકાલાયી દળાગલેર ન શમ, ત ઉભેદલાયે ટકાલાયી ગણલા ભાટેની પમ્યુગરા/ આધાય 

અયજી વાથે યજૂ કયલાના યશળેે.  

૬ ગજુય ત વયક યન  કભષચ યીઓ: ગજુય ત મલુ્કી વેલ  
અને લગીકયણ અને બયતી (વ ભ ન્મ) નનમભો, ૧૯૬૭ 
ની જોગલ એ મજુફ ગજુય ત વયક યની નોકયીભ ાં 
ક મભી ધોયણે અથલ  શાંગ ભી ધોયણે વાંગ છ ભ વથી 
ક ભગીયી ફજાલત  શોમ અને તેઓની પ્રથભ નનભણકૂ 
જાશયે તભ ાંની જગ્મ ભ ાં દળ ષલેર લમ ભમ ષદ ની અંદય 
થમેર શોમ તેલ  કભષચ યીઓ 

(૧) જાશયે તભ ાં ર મક ત તયીકે અનબુલ ભ ાંગેર શોમ તો ઉરી 
લમભમ ષદ  ર ગ ુડળે નહશ. 
(૨) જાશયે તભ ાં અનબુલને ર મક ત તયીકે ભ ાંગેર ન શોમ યાંત ુ
ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી નલમક, શ ુ બચહકત્વ ની દલી કે 
હડપ્રોભ  ની જગ્મ  ય નનભણકૂ  ભેર કભષચ યીને જાશયે તભ ાંની 
આલી ર મક ત લ ી જગ્મ  (Any Such Post) ભ ટે ઉરી લમ 
ભમ ષદ  ર ગ ુડળે નશીં. 
(૩) જાશયે તભ ાં દળ ષલેર જગ્મ  ભ ટે અનબુલ એક ર મક ત 
તયીકે ભ ાંગેર ન  શોમ ત્મ યે જે વાંલગષભ ાંથી ફઢતી ભલ  ત્ર 
શોમ તેભ ાં પયજ ફજાલત  કભષચ યીને,  તેઓએ ફજાલેર વેલ ન  
વભમ અથલ  તો લધભુ ાં લધ ુ ાંચ લષની છૂટછ ટ તે ફે ૈકી જે 
ઓછાં શોમ તે ભળે. 



5 

 

(૫) જ ઉભેદલાય વલદેળની યવુનલવવિટીની દલી/અનબુલ ભેલેર શળે, ત તેલી દલીની બાયતભા ં ભા ન્મતા / 

વભકક્ષતા ગણલા અંગે જરૂયી આધાય / યૂાલા યજૂ કયલાના યશળેે. 

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

કયલાભા ંઆલળે. 

(૭)    અયજી પી: વાભાન્મ કેટેગયીના (બફન અનાભત) ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ૉસ્ટર વવલિવ ચાર્જ. મૂ 

ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના, આવથિક યીતે નફા લગો, ભાજી વૈવનક તથા ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ પી 

બયલાની નથી. ગજુયાત યાજમ વવલામના અનાભત લગગના ઉભેદલાયએ વનમત પી બયલાની યશળેે.  

 

                                                                        
      (ભશળે પ્રજાવત) 

                                                                       વયંકુત વબચલ                                                                                    
 ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ 
 
 

નોંધ: 
(1) ઓનર ઇન અયજી કયલ ની યીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉય જોઈ ળક ળે. 
(2) નનવનૃિ, ય જીન ભ  તેભ જ ફઢતી અથલ  અન્મ ક યણોવય વદયહ ુજાશયે તોભ ાં દળ ષલેર જગ્મ ઓની વાંખ્મ ભ ાં લધઘટ 
થઇ ળકે છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

GANDHINAGAR.  

 

R-2 Branch 

Online applications are invited for the Post of Professor, Oral and Maxillofacial Surgery, 

Class-I in the General State Service in the Dental Subjects (Advt. No: 03/2020-21), between 

date-10/11/2020 13:00 to date-01/12/2020 13:00. Candidates are instructed to visit Notice 

Board or the Website of Commission https://gpsc.gujarat.gov.in or https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions,  application 

form and age relaxation.  

(1) - Tentative date of Preliminary Test : 06.06.2021 

     -  Tentative Month of result of Preliminary Test:        August-2021 

     - Tentative Month of Interview  :         November-2021 

     - Final Result will be published during 10 working days after the last date of interview. 

ADVT. 

NO. 
FACULTY 

Total 

Vacancy 
Category wise vacancy Out of total Post reserved for  Woman 

1 2 3 4 5 

General 

Economically 

Weaker 

Sections 

S.E.B.C. S.C. S.T. General 

Economic

ally 

Weaker 

Sections 

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

 

03 / 

2020-

21 

Professor-

Oral and 

Maxillofaci

al Surgery, 

Class-1 

02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Note: - 

http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/
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1) Out of above mentioned posts, not a single post is reserved for Physically Disabled 

Candidates. 

For the Post of Professor-Oral and Maxillofacial Surgery, Class-1 (Advt.No: 03/2020-21), 

Candidate possessing disability of LD (OL) = One leg affected can apply. The candidates 

possessing other than the prescribed physical disabilities are not eligible to apply. 

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

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

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

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

belonging to the same category. 

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

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

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

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

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

respective cadre/service. 

5) Candidates shall carefully read Advertisement Number and name of post before applying 

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

application form.  

6) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed online 

application or information filled in by the candidate shall not be accepted. 

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

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

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

commission. 

8) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for interview. 
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9) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the commission 

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

commission. 

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

format as prescribed by Social Justice and Empowerment Department, Govt. of Gujarat’s 

Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019 & G.R.No: 

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

English and Annexure- G (ગ) in Gujarati). The candidates shall mention the number and 

date of EWS eligibility certificate while applying online. The validity of the time period of 

the EWS Eligibility Certificate will be in accordance with the provisions of these 

resolutions or the relevant instructions of State Government in force.  

 

(2)     Educational Qualification and Experience (Advt. No: -03/2020-21) : 

 

            POSSESS;  
(a)          a B.D.S. with M.D.S. in Oral and Maxillofacial Surgery or Diplomate of 

National Board in Oral and Maxillofacial Surgery from any of the Universities 

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

other educational institution recognised as such or declared to be deemed as 

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

possess an equivalent qualification recognized by the Dental Council of India and; 

(b)         have at least five years teaching experience in Oral and Maxillofacial 

Surgery subject on the post of Reader or Associate Professor, Class-1, in the Dental 

College/Medical College recognised by the Government and Dental Council of 

India after acquiring the post-graduate degree. 

(3) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil 

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

(4) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both 
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(5) Pay Scale: -Rs. 37,400-67,000/- (PB-4) Grade Pay Rs. 10,000/- 

(6) Age: Not more than 45 years. Age will be Considered as on last date of application. 

(7)      Age Relaxation: as below 

1 

Candidate belonging SC/ST/SEBC/EWS 

category of Gujarat Origin (if there is a 

post(s) shown in the concerned reserved 

category) 

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

2 
Women Candidate belonging 
SC/ST/SEBC/EWS category of Gujarat 

Origin 

10 Years (Which Includes the relaxation 
of 5 years applicable to woman)  
(Maximum Upto 45 Years) 

3 
Women Candidate of Unreserved 
Category (General Category) 

5 years (Maximum Upto 45 Years) 

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

5  Physically Disabled 10 Years (Maximum Up to 45 Years) 
6 As per Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment (General) 
Rules 1967 and amendment from time to 
time, A candidate who is already in 
Gujarat Govt. service, either as a 
permanent or a temporary officiating 
continuously for six months and had not 
crossed age limit prescribed for the 
Advertised post at the time of his first 
appointment. 

(1) If experience is prescribed as one of 
the qualifications, the upper age limit 
shall not apply.  
(2) If experience is not prescribed as one 
of the qualifications and Govt. servant 
appointed to a post requiring a Medical, 
Engineering, Veterinary or, Agriculture 
degree or diploma and who applied for 
any such post, the upper age limit shall 
not apply. 
(3) If experience is not prescribed as one 
of the qualifications in the advertisement, 
Govt. servants who are working on the 
post from which an employee can be 
promoted to the post so advertised, be 
entitled to relaxation of 5 years, or to the 
extent of equal number of years for which 
service has been put in by him, whichever 
is less. 

Note: 

(1) The Candidate shall be required to get himself registered in a State or Central Dental 

Register under the Dental Council Act,1948 at the time of application for direct selection, if 

he is not so registered.  
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(2)  Preliminary Exam Pattern: Paper 1: General Studies of 100 marks and Paper 2: 

Concerned subject of 200 marks. Duration: 180 minutes. As per the Instruction/Provision of 

the Commission, the candidates who possess less than 15% marks in Preliminary Test shall 

not be eligible for Interview. 

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

category are being called for interview as per following norms: 

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

 01         06 

 02         08 

03            10 

      04 & more        03 times of No. of posts 

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

percentage of marks is not given by the University.       

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

documents / proof regarding the recognition/equivalency of their degree.     

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

his/her candidature shall be cancelled. 

(7) Application Fees: - Candidates of General (Unreserved) category have to pay Rs. 100/- + 

applicable postal charges as Application Fees, while Candidates belonging to reserved 

categories and Economically Weaker Section of Unreserved category of Gujarat state, Ex-

serviceman and physically disabled candidates have not to pay application fees. While 

candidates of reserved category of other states have to pay application fee. 

                  (Mahesh Prajapati) 

                      JOINT SECRETARY 

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 
Note: 

(1) Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to apply 

online.  

 

(2) Number of posts for the above mentioned advertisements may change (increase or 

decrease) subject to Retirement, Resignation or Promotion or any other reasons.  

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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 ૧  નાગરયકત્લ:-  
 ઉભેદલ ય, 
 (ક) બ યતનો ન ગહયક અથલ  
 (ખ) ને નો પ્રજાજન અથલ  
 (ગ) ભતૂ નનો પ્રજાજન અથલ  

(ઘ) નતફેટનો નનલ ષનવત જે બ યતભ ાં ક મભી લવલ ટ કયલ ન  ઇય દ થી ૧રી જાન્યઆુયી, ૧૯૬૨ શરે ાં બ યતભ ાં આલેર  
શોલ  જોઇએ,અથલ   
(ચ) મૂ બ યતીમ વ્મક્ક્ત કે જે બ યતભ ાં ક મભી લવલ ટ કયલ ન  ઇય દ થી  હકસ્ત ન, લૂષ  હકસ્ત ન       
(ફ ાંગ્ર દેળ), ફભ ષ (મ્મ નભ ય), શ્રીરાંક , કેન્મ , યગુ ન્ડ  જેલ  લૂષ આહિક ન  દેળો, વાંયકુ્ત પ્રજાવિ ક ટ ાંઝ નીમ , ઝ ાંફીમ , 
ભર લી, ઝૈય, ઇથોીમ , અથલ  નલમેટન ભથી સ્થ ાંતય કયીને આલેર શોલ  જોઇએ યાંત ુેટ ક્રભ ાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને 
(ચ) ભ ાં આલત  ઉભેદલ યોન  હકસ્વ ભ ાં વયક યે  ત્રત  પ્રભ ણત્ર આેર શોવુાં જોઇએ. 

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

 
 ૨  અયજીત્રક:- 

(૧) જો એક કયત ાં લધ ુજાશયે ત ભ ટે અયજી કયલ ની શોમ તો દયેક જાશયે ત ભ ટે અરગ અરગ અયજી કયલ ની યશળેે અને 
પ્રત્મેક અયજી વ થે પી બયલ ની યશળેે. 
(૨) બફન અન ભત લગષન  ઉભેદલ યોએ, જો તેઓ ોસ્ટ ઑહપવભ ાં પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + ોસ્ટર ચ જીવ તથ  ઓન ર ઇન 
પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + વનલિવ ચ જીવ પી બયલ ની યશળેે. અન ભત લગષન  ઉભેદલ યો (આનથિક યીતે નફ  લગો, વ ભ જજક 
અને ળૈક્ષબણક યીતે છ ત લગષ, અનસુબૂચત જાનત અને અનસુબૂચત જનજાનત) તથ  ળ યીહયક યીતે અળક્ત ઉભેદલ યો અને 
ભ જી વૈનનકોને પી બયલ ભ ાંથી મકુ્ક્ત આલ ભ  આલેર છે. જેથી તેભણે કોઇ પી બયલ ની યશતેી નથી. અન ભત કક્ષ ન  
ઉભેદલ યો જો બફનઅન ભત જગ્મ  ભ ટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલ ની યશળેે નશી. 
(૩) અન ભત કક્ષ ન  ઉભેદલ યો ભ ટે જાશયે તભ ાં અન ભત જગ્મ ઓ દળ ષલેર ન શોમ ત્મ ાં આલ  ઉભેદલ યો બફનઅન ભત 
જગ્મ  ભ ટે અયજી કયી ળકળે અને તેભને વાંદગી ભ ટે બફનઅન ભતન  ધોયણો ર ગુાં ડળે. 
(૪) જાશયે તભ ાં ભહશર  ઉભેદલ યો ભ ટે જગ્મ ઓ અન ભત ન શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભ ાં ભહશર  ઉભેદલ યો અયજી   કયી 
ળકે છે. 
(૫) જાશયે તભ ાં જે તે કેટેગયીભ ાં કુર જગ્મ ઓ ૈકી ભહશર  ઉભેદલ યો ભ ટે અમકુ જગ્મ ઓ અન ભત શોમ ત્મ યે ભહશર  
ઉભેદલ યોની અન ભત જગ્મ ઓ નવલ મની ફ કી યશતેી જગ્મ ઓ પક્ત રુૂ ઉભેદલ યો ભ ટે અન ભત છે તેભ ગણલ નુાં 
નથી, આ જગ્મ ઓ ય રુૂ તેભજ ભહશર  ઉભેદલ યોની વાંદગી ભ ટે નલચ યણ  થઇ ળકે છે, રુૂ તેભજ ભહશર  
ઉભેદલ યો અયજી કયી ળકે છે. (દ .ત. કુર ૧૦ જગ્મ ઓ ૈકી ૦૩ જગ્મ  ભહશર  ઉભેદલ ય ભ ટે અન ભત છે યાંત ુફ કી 
યશતેી ૦૭ જગ્મ  વ ભે ભહશર  ઉભેદલ ય ણ વાંદગી  ભી ળકે છે.) 

જાશયેાતની વાભાન્મ જગલાઈઓ 
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(૬) જાશયે તભ ાં ભ ત્ર ભહશર  ઉભેદલ યો ભ ટે જગ્મ ઓ અન ભત શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભ ાં રુૂ ઉભેદલ ય અયજી કયી  
ળકે છે કેભ કે ભહશર  ઉભેદલ ય ઉરબ્ધ ન થ મ તો આ જગ્મ ઓ ય વાંદગી ભ ટે રુૂ ઉભેદલ યોની નલચ યણ  થઇ ળકે 
છે. યાંત ુજે જગ્મ ઓ ભહશર  ઉભેદલ યો ભ ટે જ અન ભત શોમ અને તે જગ્મ  ઉય ભહશર  ઉભેદલ યો યેુયુ  વાંદગી 
 ભે/જેટરી વાંખ્મ ભ ાં વાંદગી  ભે તો તેભને જ પ્રથભ નલચ યણ ભ ાં રેલ ન  થળે અને કોઇ ભહશર  ઉભેદલ ય વાંદ ન 
થ મ કે ઓછ  ભહશર  ઉભેદલ ય વાંદ થ મ તો તેટર  પ્રભ ણભ ાં રુૂ ઉભેદલ યોને ધ્મ નભ ાં રેલ ભ ાં આલળે. (દ .ત.કુર ૧૦ 
જગ્મ  ભહશર  ઉભેદલ ય ભ ટે અન ભત છે અને ૦૮ ભહશર  ઉભેદલ ય વાંદ થ મ છે તો ૦૨ રુૂ ઉભેદલ યો વાંદગી  ભી  
ળકે છે.) 
(૭) પ્ર થનભક કવોટીન  હયણ ભન  આધ યે જે ઉભેદલ યો અયજી ચક વણીને  ત્ર થત  શોમ, તેભણે આમોગ જણ લે ત્મ યે 
જરૂયી પ્ર ભ ણત્રો/ દસ્ત લેજો સ્કેન (Scan) કયીને આમોગની લેફવ ઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય ઓન ર ઇન 
અરોડ કયલ ન  યશળેે.  

 ૩    જન્ભ તાયીખ:- 
(૧)  આમોગ જન્ભ ત યીખ ન  યુ લ  ભ ટે એવ. એવ. વી. ઇ. ફોડષ દ્વ ય  અ મેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભ ણત્ર જ ભ ન્મ ય ખ ે
છે. યાંત ુ આ પ્રભ ણત્રભ ાં દળ ષલેર જન્ભત યીખ ખોટી શોલ નુાં ઉભેદલ ય ભ ને તો વક્ષભ અનધક યીએ આેર લમ અને 
અનધલ વન  પ્રભ ણત્રની પ્રભ બણત નકર ભોકરલ ની યશળેે. આ પ્રભ ણત્રભ ાં અનધકૃત અનધક યીએ સ્ષ્ટણે જણ લેર શોવુાં 
જોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષ નુાં મૂ પ્રભ ણત્ર ત વેર છે અને ોત ની વભક્ષ યજૂ કયલ ભ ાં આલેર 
યુ લ ઓને આધ યે ઉભેદલ યની વ ચી જન્ભત યીખ ............... છે. જે એવ.એવ.વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષ ન  પ્રભ ણત્રભ ાં 
દળ ષલેર જન્ભત યીખ કયત ાં જુદી છે તથ  ભ નલ ને યૂત ુાં ક યણ છે. ઉભેદલ યે યજૂ કયેર લમ અને અનધલ વનુાં પ્રભ ણત્ર તેની 
નલશ્વ વનનમત  (credibility) ન  આધ યે સ્લીક ય કે અસ્લીક યનો નનણષમ આમોગ દ્વ ય  રેલ ભ ાં આલળે. 
(૨) ઉભેદલ યે અયજી ત્રકભ ાં દળ ષલેર જન્ભ ત યીખભ ાં  છથી કોઇણ ક યણવય પેયપ ય થઈ ળકળે નશી. 

 ૪    લમભમાગદા :- 
(૧) ઉંભય જાશયે તભ ાં દળ ષલેર અયજી સ્લીક યલ ની છેલ્રી ત યીખન  યોજ ગણલ ભ ાં આલળે. 
(૨) જાશયે તભ ાં દળ ષલેર  ઉરી લમભમ ષદ ભ ાં નીચે મજુફની છૂટછ ટ ભલ  ત્ર છે. 

૧ મુ ગજુય તન   અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત 
જનજાનત,   વ ભ જજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છ ત 
લગષન  અને  આનથિક યીતે નફ  લગષન  ઉભેદલ યો 

 ાંચ લષ (લધભુ ાં લધ ુ૪૫ લષની ભમ ષદ ભ ાં) 

૨ મુ ગજુય તન   અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત 
જનજાનત,   વ ભ જજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છ ત લગષ 
અને આનથિક યીતે નફ  લગષન  ભહશર  ઉભેદલ યો 

દવ લષ (આ છૂટછ ટભ ાં ભહશર  ભ ટેની છૂટછ ટ કે 
જે  ાંચ લષની છે, તેનો વભ લેળ થઇ જામ છે, 
લધભુ ાં લધ ુ૪૫ લષની ભમ ષદ ભ ાં છૂટછ ટ ભળે.) 

૩ બફન અન ભત (વ ભ ન્મ) ભહશર  ઉભેદલ યો  ાંચ લષ (લધભુ ાં લધ ુ૪૫ લષની ભમ ષદ ભ ાં) 

૪ ભ જી વૈનનકો, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ વહશત ઉભેદલ યો વાંયક્ષણ વેલ ભ ાં ફજાલેર વેલ  ઉય ાંત ફીજા ત્રણ 
લષ 

૫ ળ યીહયક અળક્તત  ધય લત  ઉભેદલ યો દવ લષ (લધભુ ાં લધ ુ૪૫ લષની ભમ ષદ ભ ાં) 

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

(૧) ઉભેદલ ય જાશયે તભ ાં દળ ષલેર ળૈક્ષબણક ર મક ત અયજી સ્લીક યલ ની છેલ્રી ત યીખન  યોજ ધય લત  શોલ  જોઇએ. 
(૨) ઉભેદલ યે ળૈક્ષબણક ર મક ત ભ ન્મ યનુનલનવિટી/વાંસ્થ ભ થી ભેલેર શોલી જોઇએ. 
(૩) ઉભેદલ યે અયજી વ થે ભ ન્મ યનુનલનવિટી/વાંસ્થ ન  ગણુ ત્રક (ફધ  જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી પ્રભ ણત્રોની સ્લમાં 
પ્રભ બણત નકર યજૂ કયલ ની યશળેે. કોરેજન  આચ મષ દ્વ ય  અ મેર પ્રભ ણત્ર ભ ન્મ ગણલ ભ ાં આલળે નશી. 
(૪) ળૈક્ષબણક ર મક ત ક ભચર ઉ ધોયણે ભ ન્મ ય ખલી તેલો ઉભેદલ ય નો શક્ક દ લો સ્લીક યલ ભ ાં આલળે નશી. 
(૫) જો જગ્મ ન  બયતી નનમભોભ ાં દળ ષલેર ળૈક્ષબણક ર મક તની વભકક્ષ ર મક ત ભ ન્મ ગણ ળે તેલી જોગલ ઇ શોમ  તો, 
જાશયે તભ ાં દળ ષલેર ર મક તની વભકક્ષ ર મક ત ઉભેદલ ય ધય લે છે તેલો તેભનો શક્ક દ લો શોમ તો આલ   ઉભેદલ યે 
વભકક્ષત  પ્રસ્થ નત કયત  આદેળો/અનધકૃતત ની નલગતો આલ ની યશળેે. 

૬ ગજુય ત વયક યન  કભષચ યીઓ: ગજુય ત મલુ્કી વેલ  
અને લગીકયણ અને બયતી (વ ભ ન્મ) નનમભો, ૧૯૬૭ 
ની જોગલ એ મજુફ ગજુય ત વયક યની નોકયીભ ાં 
ક મભી ધોયણે અથલ  શાંગ ભી ધોયણે વાંગ છ ભ વથી 
ક ભગીયી ફજાલત  શોમ અને તેઓની પ્રથભ નનભણકૂ 
જાશયે તભ ાંની જગ્મ ભ ાં દળ ષલેર લમ ભમ ષદ ની અંદય 
થમેર શોમ તેલ  કભષચ યીઓ   

(૧) જાશયે તભ ાં ર મક ત તયીકે અનબુલ ભ ાંગેર 
શોમ તો ઉરી લમભમ ષદ  ર ગ ુડળે નહશ . 
(૨) જાશયે તભ ાં અનબુલને ર મક ત તયીકે ભ ાંગેર 
ન શોમ યાંત ુ ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી નલમક, 
શ ુ બચહકત્વ ની દલી કે હડપ્રોભ  ની જગ્મ  ય 
નનભણકૂ  ભેર કભષચ યીને જાશયે તભ ાંની આલી 
ર મક ત લ ી જગ્મ  (Any Such Post) ભ ટે 
ઉરી લમ ભમ ષદ  ર ગ ુડળે નશીં.  
(૩) જાશયે તભ ાં દળ ષલેર જગ્મ  ભ ટે અનબુલ એક 
ર મક ત તયીકે ભ ાંગેર ન  શોમ ત્મ યે જે 
વાંલગષભ ાંથી ફઢતી ભલ  ત્ર શોમ તેભ ાં પયજ 
ફજાલત  કભષચ યીને,  તેઓએ ફજાલેર વેલ ન  
વભમ અથલ  તો લધભુ ાં લધ ુ ાંચ લષની છૂટછ ટ 
તે ફે ૈકી જે ઓછાં શોમ તે ભળે. 
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 ૬  અનબુલ:- 

(૧) ભ ાંગેર અનબુલ, અયજી સ્લીક યલ ની છેલ્રી ત યીખન  યોજ ગણલ ભ ાં આલળે.  
(૨) (અ)જાશયે તભ ાં અન્મથ  જોગલ ઇ કયલ ભ ાં ન આલી શોમ તો જરૂયી ર મક તો ભેલલ ભ ાં આલે તે ત યીખથી,    
    (ફ) અયજી સ્લીક યલ ની છેલ્રી ત યીખન  વાંદબષભ ાં અનબુલ ગણલ ભ ાં આલળે. 
(૩) ઉભેદલ યે અયજીભ ાં જે અનબુલ દળ ષલેર શોમ તેન  વભથષનભ ાં અનબુલનો વભમગ ો (હદલવ, ભ વ, લષ), મૂ ગ ય 
અને કુર ગ યની નલગતો તથ  ફજાલેર પયજોનો પ્રક ય/ભેલેર અનબુલની નલગતો વ થેનુાં સ્લમાંસ્ષ્ટ પ્રભ ણત્ર યજૂ 
કયલ નુાં યશળેે. આવુાં પ્રભ ણત્ર વાંસ્થ ન  રેટયેડ ય વક્ષભ વિ નધક યીની વશી અને ત યીખ વ થેનુાં યજૂ કયલ નુાં યશળેે. 
ઉભેદલ યે આેર self-Declaration અને affidavit ય યજૂ કયેર પ્રભ ણત્ર ભ ન્મ ગણલ ભ ાં આલળે નહશ.  
(૪) ઉભેદલ યે યજૂ કયેર અનબુલન  પ્રભ ણત્રોભ ાં  છથી કોઇ પેયપ ય કયલ ની નલનાંતી ભ ન્મ ય ખલ ભ ાં આલળે નશીં. જો 
ઉભેદલ યો દ્ર ય  વાંણૂષ નલગતો વ થેન  અનબુલનુાં પ્રભ ણત્ર યજૂ કયલ ભ ાં આલળે નહશ, તો  ઉરબ્ધ પ્રભ ણત્ર / 
નલગતોન   આધ યે આમોગ નનણષમ કયળે. જે ઉભેદલ યોને ફાંધનકત ષ યશળેે.  
(૫) અંળક રીન, યોજજિંદ  લેતનદ ય, એપે્રન્ટીવળી, ત રીભી, ભ નદલેતન, આભાંનત્રત પકૅલ્ટી, ઇન્ ચ ર્જ ( (મૂ શોદા   નવલ મની 
લધ ય ની ક ભગીયી), Against post તયીકે ઉભેદલ યે ભેલેર અનબુલ ભ ન્મ અનબુલ તયીકે ગણતયીભ ાં રેલ ભ ાં આલળે 
નશીં. ઉય ાંત અભ્મ વક  દયનભમ ન ભેલેર અનબુલ (ઉ.દ . Ph.D. દયનભમ ન ભેલેર વાંળોધનનો અનબુલ, Ph.D. 
ભ ટેન  Senior Research fellow તથ  Junior Research fellow તયીકે કયેરી ક ભગીયી) ભ ન્મ ય ખલ ભ ાં આલળે નશી.  
 

 ૭  અનસુબૂચત જાવત, અનસુબૂચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ અને આવથિક યીતે નફા લગગ :- 
(૧) મૂ ગજુય તન  અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત, વ ભ જજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છ ત લગષ અને આનથિક 
યીતે નફ  લગષ ન  ઉભેદલ યોને જ અન ભત લગષન  ઉભેદલ ય તયીકે ર બ ભળે. 
(૨)  અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જનજાનત, વ ભ જજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છ ત લગષ અને આનથિક યીતે નફ  લગષ  
ૈકી ઉભેદલ ય જે લગષન  શોમ તેની નલગતો અયજીત્રકભ ાં અચકૂ આલી. 
(૩)  ઉભેદલ યે અયજીત્રકન  વાંફ ાંનધત કોરભભ ાં જે તે અન ભત કક્ષ  દળ ષલેર નશી શોમ તો  છથી અન ભત લગષન  
ઉભેદલ ય તયીકે ર બ ભેલલ નો શક્ક દ લો ભ ન્મ ય ખલ ભ ાં આલળે નશીં. 
(૪) અન ભત લગષનો ર બ ભેલલ  ઇચ્છત  ઉભેદલ યે તેન  વભથષનભ ાં વક્ષભ અનધક યી દ્વ ય  નનમત નમનૂ ભ ાં 
આલ ભ ાં આલેર જાનત પ્રભ ણત્રની નકર અયજી વ થે અચકૂ  વ ભેર કયલ ની યશળેે. અયજીત્રક વ થે જાનત 
પ્રભ ણત્રની નકર વ ભેર નશીં શોમ તો તે  છથી સ્લીક યલ ભ ાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલ ને  ત્ર ફનળે. 
(૫) વ ભ જજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છ ત લગષન  ઉભેદલ યોને અન ભતનો ર બ જો તેઓનો વભ લેળ “ઉન્નત લગષભ ાં” નશી 
થતો શોમ તો જ ભલ  ત્ર થળે. 
(૬)(અ) વ ભ જજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છ ત લગષન  ઉભેદલ યોએ ઉન્નત લગષભ ાં વભ લેળ ન થતો શોલ  અંગેનુાં વ ભ જજક 
ન્મ મ અને અનધક હયત  નલબ ગનુાં ત યીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ન  ઠય લથી નનમત થમેર ગજુય તી નમનૂ  ‘હયનળષ્ટ-ક’ 
મજુફનુાં અથલ  નલ  નનમત કય મેર ગજુય તી નમનૂ  ‘હયનળષ્ટ-૪’ મજુફનુાં પ્રભ ણત્ર  યજૂ કયલ નુાં યશળેે. 
(૬)(ફ) વ ભ જજક ન્મ મ અને અનધક યીત  નલબ ગન  ત .૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ન  ઠય લ ક્રભ ાંક વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ 
મજુફ ‘ઉન્નત લગષભ ાં વભ લેળ નહશ થલ  અંગેન  પ્રભ ણત્ર’ની ભશિભ અલનધ (Validity) ઈસ્ય ુ થમ -લષ વહશત ત્રણ 
ન ણ કીમ લષની યશળેે યાંત ુઆવુાં પ્રભ ણત્ર વાંફ ાંનધત જાશયે ત ભ ટે ઓનર ઈન અયજી કયલ ની છેલ્રી ત યીખ સધુીભ ાં 
ઈસ્ય ુકય મેર શોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રભ ણત્ર આ વભમગ   દયનભમ ન ઇસ્ય ુથમેલ ુશળે, તો જ ભ ન્મ ય ખલ ભ ાં આલળે 
અન્મથ  તે ભ ન્મ ય ખલ ભ ાં આલળે નહશ.આ ફ ફતે ય જ્મ વયક યની અભરભ ાં શોમ તે સચૂન ઓ ધ્મ ને રેલ ભ ાં આલળે.  
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(૬)(ક) હયબણત ભહશર  ઉભેદલ યોએ આવ ુપ્રભ ણત્ર તેભન  ભ ત -નત ની આલકન  વાંદબષભ ાં યજૂ કયલ નુાં યશળેે. જો આલ  
ઉભેદલ યોએ તેભન  નતની આલકન  વાંદબષભ ાં યજૂ કયેર શળે તો તેભની અયજી યદા  કયલ ભ ાં આલળે. 

(૬)(ડ) ઉભેદલ યે ઓનર ઈન અયજી કયતી લખતે જે ‘ઉન્નત લગષભ ાં વભ લેળ નહશ થલ  અંગેનુાં પ્રભ ણત્ર’ ની નલગતો 
જણ લેર શોમ તેની જ નકર અયજી વ થે જોડલ ની યશળેે. જો આલ  પ્રભ ણત્રભ ાં કોઈ ભરૂ શોલ ને ક યણે ઉભેદલ ય 
જાશયે તની છેલ્રી ત યીખ ફ દનુાં નવુાં પ્રભ ણત્ર ભેલે તો ણ વ ભ જજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છ ત લગષન  ઉભેદલ ય 
તયીકે  ત્ર થલ  ભ ટે ઓનર ઈન અયજીભ ાં જણ લેર પ્રભ ણત્ર જ ભ ન્મ યશળેે.  

(૬)(ઇ) ઉન્નત લગષભ ાં વભ લેળ ન થતો શોલ  અંગેનુાં પ્રભ ણત્ર આલ  ભ ટે ૬ ભ દાંડો ધ્મ ને રેલ મ છે. પ્રભ ણત્રની 
અલનધ શલે ત્રણ લષની છે. યાંત ુ ઉક્ત ભ દાંડો ૈકી કોઈણ ભ દાંડભ ાં આ અલનધ દયમ્મ ન પેયપ ય થ મ તો તેની 
સ્લૈચ્ચ્છક જાશયે ત વાંફ ાંનધત ઉભેદલ યે તથ  તેન  ભ ત -નત /લ રીએ સ્લમાં વાંફ ાંનધત વિ નધક યી તેભજ તેન  દ્વ ય  
પ્રભ ણત્રભ ાં કોઈ પેયપ ય કયલ ભ ાં આલે તો ગજુય ત જાશયે વેલ  આમોગને કયલ ની યશળેે. ઉભેદલ ય/ભ ત -નત /લ રી 
આલી જાશયે ત નહશિં કયીને કોઈણ નલગતો છૂ લળે તો તેઓ ક મદેવયની ક મષલ શીને  ત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર 
અન ભતનો ર બ યદા  કયલ  ત્ર થળે. ઉન્નત લગષભ ાં વભ લેળ નહશ થલ  અંગેન  પ્રભ ણત્ર  ભેલલ  ભ ટેન  કોઈણ 
ભ દાંડભ ાં પેયપ યની સ્લૈચ્ચ્છક જાશયે ત કયલ ની જલ ફદ યી ઉભેદલ ય/ભ ત -નત /લ રીની વ્મક્ક્તગત યીતે અને વાંયકુ્ત 
યીતે યશળેે. 

(૭)  આનથિક યીતે નફ  લગોન  ઉભેદલ યોએ ય જ્મ વયક યન  વ ભ જજક ન્મ મ અને અનધક યીત  નલબ ગન  ત . 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ન  ઠય લ ક્રભ ાંક : ઇ.ડફલ્ય.ુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી નનમત થમેર નમનૂ  (અંગે્રજીભ ાં Annexure 

KH અથલ  ગજુય તીભ ાં હયનળષ્ટ-ગ) ભ ાં ભેલેર આનથિક યીતે નફ  લગો ભ ટેન  પ્રભ ણત્રન  નાંફય અને ત યીખ ઓન 
ર ઇન અયજી કયતી લખતે દળ ષલલ ન  યશળેે. આ  ત્રત  પ્રભ ણત્ર વાંફ ાંનધત જાશયે ત ભ ટે ઓનર ઈન અયજી કયલ ની 
છેલ્રી ત યીખ સધુીભ ાં ઈસ્ય ુકય મેર શોવુાં જોઈએ. જો આ પ્રભ ણત્ર આ વભમગ   દયનભમ ન ઇસ્ય ુથમેલ ુશળે, તો જ 
ભ ન્મ ય ખલ ભ ાં આલળે અન્મથ  તે ભ ન્મ ય ખલ ભ ાં આલળે નહશ. આ ફ ફતે ય જ્મ વયક યની અભરભ ાં શોમ તે સચૂન ઓ 
ધ્મ ને રેલ ભ ાં આલળે,. 

(૮) વયક યની પ્રલતષભ ન જોગલ ઈ મજુફ અન ભત કક્ષ ન  ઉભેદલ યો બફનઅન ભત લગષન  ઉભેદલ યોની વ થે નનમત 
ધોયણો (અથ ષત લમભમ ષદ , અનબુલની ર મક ત, બફનઅન ભત લગષન  ઉભેદલ યો ભ ટે અન લેર શોમ તેન  કયત ાં લધ ુ
નલસ્તતૃ કયેર અન્મ ક્ષેત્ર) ભ ાં છૂટછ ટ રીધ  નવલ મ ોત ની ગણુલિ ન  આધ યે વાંદગી  ભે તો બફનઅન ભત જગ્મ ની 
વ ભે ગણતયીભ ાં રેલ ન  થ મ છે. 

(૯)  ઉભેદલ યે અયજીભ ાં જાનત અંગે જે નલગત દળ ષલેર શળે તેભ ાં  છથી પેયપ ય કયલ ની નલનાંતી ભ ન્મ ય ખલ ભ ાં 
આલળે નશી. 

 

નોંધ-૧: વ ભ જજક ન્મ મ અને અનધક યીત  નલબ ગન  ઠય લ ક્રભ ાંક: ઇડફલ્યએુવ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અ, ત . 
૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગલ ઇ મજુફ આનથિક યીતે નફ  લગો (EWS) ભ ટેન   ત્રત  પ્રભ ણત્રો ઇસ્ય ુ (issue) થમ  
ત યીખથી ત્રણ લષ સધુી ભ ન્મ ગણલ ભ ાં આલળે. યાંત ુત .૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી ત .૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુથમેર EWS 
પ્રભ ણત્રની લધ યેર અલનધનો ર બ રેલ  ભ ટે ઉભેદલ યે તેન  કુટુાંફની આલકભ ાં લધ યો થમો નથી અને ય જ્મ વયક યન  
અન ભતન  શતે ુભ ટે નક્કી થમેર  ત્રત ન  ભ દાંડ મજુફ ર મક ઠયે છે તેલી ફ શેંધયી ઉક્ત ઠય લ વ થેન  હયનળષ્ટથી 
નનમત કમ ષ મજુફન  નમનૂ ભ ાં આલ ની યશળેે. આમોગ જ્મ યે EWS પ્રભ ણત્ર ભગ લે તે વભમે ઉભેદલ યે પ્રભ ણત્રની 
વ થે આ ફ ાંશધેયી યજૂ કયલ ની યશળેે. આ જોગલ ઇન  દુરુમોગ ફદર અન ભતનો ર બ યદ થલ   ત્ર છે અને ઉભેદલ ય 
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ક મદેવયની ક મષલ શીને  ત્ર ફને છે. જેથી લધ યેર અલનધનો ર બ રેત  અગ ઉ ઉભેદલ યોએ ઉક્ત ઠય લની તભ ભ 
જોગલ ઇઓનો અભ્મ વ કયી રેલ  જણ લલ ભ ાં આલે છે. 

 નોંધ-૨: વ ભ જજક ન્મ મ અને અનધક યીત  નલબ ગન  ઠય લ ક્રભ ાંક: વળ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ, ત .૧૨.૦૬.૨૦૨૦ 
ની જોગલ ઇઓને આધીન ત . ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી ત .૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને ત .૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી ત . ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ 
દયનભમ ન ઇસ્ય ુકયલ ભ ાં આલેર ઉન્નત લગષભ ાં વભ લેળ નહશ થલ  અંગેન  પ્રભ ણત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) 
ને ણ ભ ન્મ ગણલ ભ ાં આલળે યાંત ુઆ વભમગ   દયનભમ ન ઇસ્ય ુથમેર પ્રભ ણત્ર વ થે ઉભેદલ યે તેન   “બફન ઉન્નત 
લગષન  દયજ્જજા” (Non Creamy Layer Status) ભ ાં કોઇ પેયપ ય થમેર નથી તથ  તેઓ ય જ્મ વયક યન  અન ભતન  શતે ુ
ભ ટે નક્કી થમેર  ત્રત ન  ભ દાંડ મજુફ ર મક ઠયે છે તે મજુફનુાં ફ ાંશધેયીત્રક ઉક્ત ઠય લ વ થેન  હયનળષ્ટથી નનમત 
થમેર  નમનૂ ભ ાં આલ નુાં યશળેે. આમોગ જ્મ યે NCLC પ્ર ભ ણત્ર ભાંગ લે તે વભમે ઉભેદલ યે પ્રભ ણત્રની વ થે આ 
ફ ાંશધેયી યજૂ કયલ ની યશળેે. આ જોગલ ઇન  દુરુમોગ ફદર અન ભતનો ર બ યદ થલ   ત્ર છે અને ઉભેદલ ય 
ક મદેવયની ક મષલ શીને  ત્ર ફને છે. જેથી લધ યેર અલનધનો ર બ રેત  અગ ઉ ઉભેદલ યોએ ઉક્ત ઠય લની તભ ભ 
જોગલ ઇઓનો અભ્મ વ કયી રેલ  જણ લલ ભ ાં આલે છે.  

            જો કોઈ ઉભેદલ યે નનમત વભમગ   દયમ્મ ન ઈસ્ય ુથમેર નનમત નમનૂ નુાં પ્રભ ણત્ર યજૂ કયેર નહશ શોમ તો 
તેઓની અયજી અભ ન્મ ગણલ ભ ાં આલળે અને તેઓને બફનઅન ભત જગ્મ  વ ભે ણ નલચ યણ ભ ાં રેલ ભ ાં આલળે નહશ. 

 
 ૮    ભાજી વૈવનક 

 (૧) ભ જી વૈનનક ઉભેદલ યોએ અયજીત્રકભ ાં નલગતો આલ ની યશળેે. 
 (૨) ભ જી વૈનનક ઉભેદલ યે હડસ્ચ ર્જ ( બકુની નકર અયજીત્રક વ થે અચકૂ ભોકરલ ની  યશળેે. 
 (૩)વ ભ ન્મ લશીલટ નલબ ગન  ત યીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ન  ઠય લ ક્રભ ાંક: આયઇએવ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગલ ઇ મજુફ ભ જી 

વૈનનકોને અયજીત્રકની હકિંભત, અયજી પી અને યીક્ષ  પી બયલ ભ ાંથી મકુ્ક્ત આલ ભ ાં આલેર છે. 
 

 ૯    ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય 
(ક) ળ યીહયક અળક્તત  ધય લત  ઉભેદલ યોએ અયજીત્રકભ ાં સ્ષ્ટ  નલગતો આલ ની યશળેે. 
(ખ) ળ યીહયક અળક્તત  ૪૦% કે તેથી લધ ુશોમ તેલ  ઉભેદલ યને જ ળ યીહયક અળક્તત નો ર બ ભલ  ત્ર યશળેે. ળ યીહયક 
અળક્તત નો ર બ ભેલલ  ઇચ્છત  ઉભેદલ યે (૧) અંધત્લ અથલ  ઓછી દ્રષ્ષ્ટ (૨) શ્રલણની ખ ભી (૩) શરનચરન 
અળક્તત  અથલ  ભગજનો રકલો તે ૈકીની કઇ ળ યીહયક અળક્તત  છે તે દળ ષલવુાં. 
(ગ) જાશયે તભ ાં ળ યીહયક અળક્તત  ધય લત  ઉભેદલ યો ભ ટે અન ભત જગ્મ  દળ ષલેર ન શોમ,યાંત ુ જગ્મ ની પયજોને 
અનરુૂ જે પ્રક યની ળ યીહયક અળક્તત  ધય લત  ઉભેદલ યોને  ત્ર ગણેર શોમ તેઓ તે જાશયે ત ભ ટે અયજી કયી ળકળે. 
આલ  પ્રવાંગે ઉંભયભ ાં છૂટછ ટ ભળે. 
(ઘ) ળ યીહયક અળક્તત  ધય લત  ઉભેદલ યે તેન   વભથષનભ ાં વ ભ ન્મ લશીલટ નલબ ગન  ત .૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ન  હયત્ર 
ક્રભ ાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નનમત થમેર નમનૂ ભ ાં વયક યી શોક્સ્ટરન  સનુપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/નવનલર વર્જ (ન/ભેહડકર ફોડષ 
દ્વ ય  આલ ભ ાં આલેર પ્રભ ણત્રની નકર અયજી વ થે અચકૂ ભોકરલ ની યશળેે. જો પ્રભ ણત્રની નકર વ ભેર કયલ ભ ાં 
નશીં આલેર શોમ તો તે  છથી સ્લીક યલ ભ ાં આલળે નશીં ળ યીહયક અળક્તત  ઉભેદલ ય તયીકેનો ર બ ભલ  ત્ર થળે 
નશીં. 

 ૧૦  ભરશરા ઉભેદલાય 
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ભહશર ઓની અન ભત જ્જગ્મ ઓ ભ ટે જો મોગ્મ ભહશર  ઉભેદલ ય ઉરબ્ધ નશીં થ મ તો તે જગ્મ  જે તે કક્ષ ન  (category) 
રુૂ ઉભેદલ યોને  પ લી ળક ળે.  
  

 ૧૧    વલધલા ઉભેદલાય 
(૧) ઉભેદલ ય નલધલ  શોમ તો અયજી ત્રકભ ાં તે કોરભ વ ભે “શ ” અલશ્મ રખવુાં  અન્મથ  “ર ગ ુડતુાં નથી” એભ દળ ષલવુાં 
. 
(૨) નલધલ  ઉભેદલ યે જો નુ: રગ્ન કયેર શોમ તો અયજી ત્રકભ ાં તે કોરભ વ ભે “શ ” અચકૂ રખવુાં અન્મથ   “ર ગ ુડતુાં  
નથી” એભ દળ ષલવુાં. 
(૩) નલધલ  ઉભેદલ યે નુ: રગ્ન કયેર ન શોમ અને નલધલ  ઉભેદલ ય તયીકે ર બ ભેલલ  ઇચ્છત  શોમ તો અયજી વ થે 
નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એહપડેનલટ યજૂ કયલ ની યશળેે. 
(૪) નલધલ  ઉભેદલ યને વયક યની પ્રલતષભ ન જોગલ ઈ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભ ાં  ાંચ ટક  ગણુ ઉભેયલ ભ ાં આલળે. 
(૫) કોઇ ભહશર  ઉભેદલ ય જાશયે ત ભ ટે અયજી કયે તે વભમે “નલધલ ” ન શોમ, યાંત ુઅયજી કમ ષ ફ દ અથલ  જાશયે ત 
પ્રનવધ્ધ થમ ની છેલ્રી ત યીખ લીતી ગમ  ફ દ અથલ  બયતી પ્રહક્રમ ન  કોઇણ તફકે્ક “નલધલ ” ફને અને તે અંગે જરૂયી 
દસ્ત લેજી યૂ લ ઓ યજૂ કયે તો તેની યજૂઆત ભળ્મ  ત યીખ છીન  બયતી પ્રહક્રમ ન  જે ણ તફક્ક  ફ કી શોમ તે 
તફક્ક થી જ તેલ  ભહશર  ઉભેદલ યોને “નલધલ  ભહશર  ઉભેદલ ય” તયીકેન  ર બ આલ ભ ાં આલળે.  
  
 જ ઉભેદલાયન વભાલેળ ભાજી વૈવનક, ળાયીરયક અળક્તતા, ભરશરા કે વલધલા ૈકીના વલકલ્ ૈકી એક થી લધ ુવલકલ્ભા ં
થત શમ તેલા રકસ્વાભા ંતેને રાગ ુડતા વલકલ્ ૈકી જેભાં લધ ુરાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    

 
 ૧૨     ના લાંધા પ્રભાણત્ર:- 

(૧) ગજુય ત વયક યન  વયક યી /અધષ વયક યી/ વયક ય શસ્તકન  કોોયેળન /કાંનીઓભ ાં વેલ  ફજાલત  અનધક યીઓ / 
કભષચ યીઓ આમોગની જાશયે તન  વાંદબષભ ાં ફ યોફ ય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલ યે ોત ન  
નલબ ગ/ખ ત /કચેયીને અયજી કમ ષની ત યીખથી હદન-૭ ભ ાં અચકૂ કયલ ની યશળેે. જો ઉભેદલ યન  નનમોક્ત  તયપથી અયજી 
ભોકરલ ની છેલ્રી ત યીખ ફ દ ૩૦ હદલવભ ાં અયજી કયલ ની યલ નગી નશીં આલ ની જાણ કયલ ભ ાં આલળે તો તેઓની 
અયજી ન ભાંજુય કયી ઉભેદલ યી યદ કયલ ભ ાં આલળે. 
(૨) કેન્દ્ર વયક યની અથલ  અન્મ કોઇણ ય જ્મ વયક યની નોકયીભ ાં શોમ તેલ  ઉભેદલ યે આ અયજી વ થે નનભણકૂ       
અનધક યીનુાં  ન  લ ાંધ  પ્રભ ણત્ર યજૂ કયલ નુાં યશળેે. 
(૩) રૂફરૂ મરુ ક ત વભમે ઉભેદલ યે વક્ષભ અનધક યી દ્વ ય  આલ ભ ાં આલેર ન  લ ાંધ  પ્રભ ણત્ર અવરભ ાં યજૂ કયલ નુાં 
યશળેે. 
 
 

 ૧૩  ગેયરામક ઉભેદલાય :-  
ગજુય ત જાશયે વેલ  આમોગ કે અન્મ જાશયે વેલ  આમોગ અથલ  અન્મ વયક યી /અધષ વયક યી /વયક ય શસ્તકની વાંસ્થ ઓ 
દ્વ ય  ઉભેદલ ય ક્ય યેમ ણ ગેયર મક ઠય લેર શોમ તો તેની નલગત અયજીત્રકભ ાં આલ ની યશળેે. જો ઉભેદલ યનો 
ગેયર મકનો વભમ ચ લ ુશળે તો આલ  ઉભેદલ યની અયજી યદ થલ ને  ત્ર ફનળે. 
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 ૧૪     પયજજમાત વનું વૃિ, રુખવદ, ફયતયપ :- 
અગ ઉ ઉભેદલ યને વયક યી વેલ / વયક ય શસ્તકની કાંની કે ફોડષ કોોયેળનભ ાંથી ક્ય યેમ ણ  પયજજમ ત નનવનૃિ, 

 રૂખવદ કે ફયતયપ કયલ ભ ાં આલેર શોમ તો અયજીત્રકભ ાં તેની નલગત આલ ની યશળેે. 
 

 ૧૫  યજીસ્રેળન :-  
તફીફી/દાંત નલજ્ઞ ન/શ ુ બચહકત્વ /ક મદ ની અથલ  અન્મ જ્જગ્મ  ભ ટેન  હકસ્વ ભ ાં કે જેભ ાં યજીસ્રેળન જરૂયી શોમ ત્મ ાં   
ઉભેદલ યે યજીસ્રેળન પ્રભ ણત્રની નકર યજૂ કયલ ની યશળેે અને અયજી વભમે યજીસ્રેળન જે તે વાંસ્થ  ખ તે  ચ લ ુ છે તેવ ુ
પ્રભ ણત્ર યજૂ કયલ નુાં યશળેે. 

   

 ૧૬       અગત્મની જગલાઇઓ :-    
(૧) આ જગ્મ ની નનભણકૂ ભ ટે પ્રથભ પ્ર થનભક કવોટી અને ત્મ યફ દ રૂફરૂ મરુ ક ત મોજીને કયલ ભ ાં આલળે પ્ર થનભક 
કવોટીન  ગણુ ક્રભ ાંનવુ ય જરૂયી અયજીઓની ચક વણી કયી ઉભેદલ યોને  રૂફરૂ મરુ ક ત ભ ટેની  ત્રત  નક્કી કય ળે. આ 
કવોટીનુાં ભ ધ્મભ આમોગ નનમત કયે તે મજુફ ગજુય તી અથલ  અંગે્રજી યશળેે. પ્ર થનભક કવોટી વ ભ ન્મત: 
ગ ાંધીનગય/અભદ લ દ ખ તે રેલ ભ ાં આલળે અને ઉભેદલ યોએ સ્લખચે ઉક્સ્થત યશલે નુાં યશળેે. પ્ર થનભક કવોટી અને 
રૂફરૂ મરુ ક તભ ાં ભેલેર ગણુન  આધ યે આખયી વાંદગી કયલ ભ ાં આલળે.  
(૨) પ્ર થનભક કવોટીભ ાં આમોગે નનમત કયેર રઘિુભ ર મકી ધોયણ મજુફન  ગણુ ભેલલ  પયજજમ ત છે. એટરે કે જે 
કોઈ ઉભેદલ ય પ્ર થનભક કવોટીભ ાં આમોગે નનમત કયેર રઘિુભ ર મકી ધોયણ મજુફન  ગણુ ભેલી ળકળે  નહશ તો    
રૂફરૂ મરુ ક ત ભ ટે  ત્રત  નક્કી કયલ , અયજી ચક વણીને  ત્ર ઉભેદલ યોને મ દી ભ ટે નલચ યણ ભ ાં રેલ ભ ાં આલળે 
નશીં.    

 ૧૭       રૂફરૂ મરુાકાત:-  
(૧) રૂફરૂ મરુ ક ત આમોગ બલન ખ તે જ રેલ ભ ાં આલળે. પ્ર થનભક કવોટીન  હયણ ભન  આધ યે રૂફરૂ મરુ ક ત  ભ ટે 

 ત્ર થત   ઉભેદલ યે રૂફરૂ મરુ ક ત ભ ટે ોત ન  ખચે અને પયજીમ ત ણે ઉક્સ્થત થલ નુાં યશળેે. તેભજ જે બયતી 
પ્રવાંગો અન્લમે ળ યીહયક ક્ષભત  કવોટી અને / અથલ  ળ યીહયક ભ દાંડ ચક વણીની જોગલ ઇ છે, તેલ  તભ ભ તફકે્ક 
ઉભેદલ યે પયજીમ ત ણે ઉક્સ્થત યશલે નુાં યશળેે. જો ઉભેદલ ય બયતી પ્રહક્રમ ન  કોઈ ણ તફકે્ક ગેયશ જય યશળેે તો 
તેભની ઉભેદલ યી યદ કયલ ભ ાં આલળે. 

(૨) અનસુબૂચત જાનત, અનસુબૂચત જન જાનતન  ઉભેદલ યો તથ  કોઇ આલકન ુ વ ધન નથી તેલ   ઉભેદલ યો કે જેઓન  
ભ ત -નત ની લ નિક આલક આલકલેય  ને  ત્ર ન શોમ તેઓને તેભન  યશઠે ણન  સ્થેથી રૂફરૂ મરુ ક ત ભ ટે આલલ  
તથ  જલ  ભ ટે ગજુય ત એવ.ટી. નનગભ દ્વ ય  નનમત થમેર હટહકટન  દય પ્રભ ણે ફવ બ ડુાં ભલ  ત્ર થળે. આ ભ ટે 
ઉભેદલ યે રૂફરૂ મરુ ક તન  હદલવે નનમત પોભષ બયલ ન ુયશળેે અને તેની વ થે અવર હટહકટ યજૂ કયલ ની યશળેે. 

(૩) રૂફરૂ મરુ ક તન  હદલવે રૂફરૂ મરુ ક તન  ત્રભ ાં દળ ષલલ ભ ાં આલેર અવર પ્રભ ણત્રો યજૂ કયલ ન  યશળેે. તથ  આ 
પ્રભ ણત્રોની સ્લમાંપ્રભ બણત નકરો (Self-Attested Copies) અને ફ યકોડ લ   અયજીત્રકની નકર ણ આમોગ 
બલનભ ાં જભ  કય લલ ની યશળેે. જો ઉભેદલ ય અવર પ્રભ ણત્ર યજૂ કયળે નશીં તો તેઓ રૂફરૂ મરુ ક ત ભ ટે  ત્ર ફનળે 
નશીં તેની ખ વ નોંધ રેલી. 

(૪) લગષ-૩ન  હકસ્વ ભ ાં રૂફરૂ મરુ ક ત મોજલ ની થતી ન શોઈ, લગષ-૩ની બયતી પ્રહક્રમ ભ ાં રૂફરૂ મરુ ક તની જોગલ ઈ 
ર ગ ુડળે નશીં.  
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૧૮    નીચે દળાગવ્મા મજુફની અયજીઓ યદ કયલાભા ંઆલળે. (આ માદી ભાત્ર દષ્ટાતં સ્લરૂે છે જે વંણૂગ નથી )   
 (૧) અયજીભ ાં દળ ષલેર નલગતો અધયૂી કે અવાંગત શોમ. 
 (૨) અયજીભ ાં ઉભેદલ યે વશી અરોડ કયેર ન શોમ. 
 (૩) અયજી પેક્વથી અથલ  ઈ-ભેઇર થી ભોકર લેર શોમ. 
 (૪) અયજીભ ાં  વોટષ વ ઈઝનો પોટોગ્ર પ અરોડ કયેર ન શોમ. 
 (૫) અન ભત કક્ષ ન  તથ  ળ યીહયક અળક્તત  ધય લત  ઉભેદલ યોએ અયજીત્રક વ થે વક્ષભ અનધક યી દ્વ ય                 

અ મેર પ્રભ ણત્રની નકર યજૂ કયેર ન શોમ. 
 (૬) ભ જી વૈનનક ઉભેદલ યે હડસ્ચ ર્જ ( બકુની નકર યજૂ કયેર ન શોમ 
 (૭) ઉભેદલ યે ળૈક્ષબણક ર મક તન  વાંદબષભ ાં ભ કષળીટ/દલી પ્રભ ણત્રની નકર યજૂ કયેર ન શોમ. 
 (૮) જન્ભ ત યીખ ભ ટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભ ણત્રની નકર યજૂ કયેર ન શોમ. 

 (૯) ઉભેદલ યે અયજીત્રકભ ાં અનબુલ દળ ષલેર શોમ (જેન  આધ યે  ત્રત  નક્કી કયલ ની થતી શોમ) યાંત ુ તેન  
વભથષનભ ાં પ્રભ ણત્ર યજૂ કયેર ન શોમ અથલ  તો યજૂ કયેર પ્રભ ણત્રભ ાં તેઓનો અનબુલનો વભમગ ો, મુ ગ ય, 
કુર ગ ય અને અનબુલનો પ્રક ય દળ ષલેર ન શોમ,અનબુલનુાં પ્રભ ણત્ર વાંસ્થ ન  રેટયેડ ઉય ન શોમ તથ  વક્ષભ 
વિ નધક યીની વશી નલન નુાં શોમ. 

 (૧૦) તફીફી નળક્ષણ નલમક જ્જગ્મ ની જાશયે તભ ાં ભેલેર દલી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH ભ ન્મ  છે, 
તેવ ુયનુનલનવિટી અથલ  કોરેજન  વક્ષભ અનધક યીનુાં પ્રભ ણત્ર યજૂ કયેર ન શોમ. 

 
 ૧૯   વનભણકૂ :- 

(૧) ઉયની જાશયે ત વાંફ ાંધભ ાં નનભણકૂ ભ ટે વાંદ  થમેર  ઉભેદલ યની વયક યશ્રીન  વાંફ ાંનધત નલબ ગને આમોગ દ્વ ય  
બર ભણ કયલ ભ ાં આલળે. ઉભેદલ યોએ આખયી નનભણકૂત્ર ભેલત ાં શરે ાં કોમ્પ્યટુય અંગેની વીવીવી અથલ  તેની 
વભકક્ષ ય જ્મ વયક ય લખતોલખત નક્કી કયે તેલી ર મક ત ભેલી રેલ ની યશળેે. આ પ્રક યની ર મક ત નશીં ધય લન ય 
ઉભેદલ ય નનભણકૂને  ત્ર ફનળે નશીં. 
(૨) નનભણકૂ અંગેની વઘી ક મષલ શી વયક યશ્રી  દ્વ ય  કયલ ભ ાં આલતી શોલ થી આ અંગેનો કોઇણ ત્રવ્મલશ ય    
આમોગ ધ્મ ને રેળે  નશીં. 
(૩) ઉભેદલ યે  તેની ળૈક્ષબણક ર મક ત / અનબુલ /ઉંભય લગેયેન  વભથષનભ ાં યજૂ કયેર પ્રભ ણત્રો કોઇણ તફકે્ક   
અમોગ્મ ભ લભુ ડળે તો તેની ઉભેદલ યી યદ થળે તેભજ બર ભણ ફ દની નનભણકૂ ણ યદ થલ ને  ત્ર યશળેે અને આલ  
ઉભેદલ ય બ યતીમ પોજદ યી ધ ય  શઠેની ક મષલ શીને  ત્ર થળે, જેથી ઉભેદલ યને વર શ આલ ભ ાં આલે છે કે, તેભણ ે
યજૂ કયેર  પ્રભ ણત્રો ખફુજ ચોકવ ઈથી ણુષ યીતે ખય ઈ કમ ષ ફ દ જ આમોગભ ાં યજૂ કયલ . 

 ૨૦    ગેયલતગણ ૂકં અંગે દવત ઠયેરા ઉભેદલાય વલરૂધ્ધ ગરા ં:- 
 ઉભેદલ યોને આથી ચેતલણી આલ ભ ાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભ ાં કોઇણ પ્રક યની ખોટી ભ હશતી દળ ષલલી 

નશી,તેભજ આલશ્મક ભ હશતી છૂ લલી નશી,ઉય ાંત તેઓએ યજૂ કયેર અવર દસ્ત લેજો કે તેની પ્રભ બણત નકરભ ાં કોઇણ 
વાંજોગોભ ાં સધુ યો અથલ  પેયપ ય અથલ  ફીજા કોઇણ ચેડ ાં કયલ  નશીં અથલ  તેઓએ આલ  ચેડ ાં કયેર/ફન લટી 
દસ્ત લેજો યજૂ કયલ  નશી,જો એકજ ફ ફતન  ફે કે તેથી લધ ુ દસ્ત લેજોભ ાં અથલ  તેની પ્રભ બણત નકરભ ાં કોઇણ 
પ્રક યની અચોકવ ઇ અથલ  નલવાંગતત  જણ મ તો તે નલવાંગતત ઓ ફ ફતની સ્ષ્ટત  યજૂ કયલી.જો કોઇ ઉભેદલ ય 
આમોગ દ્વ ય  દોનત જાશયે થમેર શોમ અથલ  થ મ તો , 

 (૧) તેઓની ઉભેદલ યી અંગે કોઇણ યીતે મોગ્મત  પ્ર પ્ત કયલ  
 (ય) ન ભ ફદરીને યીક્ષ  આલી, 



20 

 

 (૩) કોઇ અન્મ વ્મક્ક્ત દ્વ ય  છ કટથી ક ભ ણુષ કય વ્ય ુશોમ , 
   (૪) ફન લટી દસ્ત લેજ યજૂ કમ ષ શોમ, દસ્ત લેજો ઓનર ઈન અરોડ કયતી લખતે Scanning ભ ાં કોઈ ચેડ  કયેર શોમ,   

 () અગત્મની ફ ફત છ લલ  અથલ  દોમકુત અથલ  ખોટ  નનલેદનો કયેર શોમ, 
 (૬) તેઓની ઉભેદલ યી અંગે કોઇણ અનનમનભત કે અનબુચત ઉ મોનો વશ યો રીધો શોમ , 
  (૭)કવોટી વભમે કોઇ અનબુચત વ ધનોનો ઉમોગ કમો શોમ , 
 (૮) ઉિયલશી ભ ાં અશ્રીર બ   કે અનળષ્ટ  ફ ફતો વહશતની અવાંગત ફ ફતો યજૂ કયેર શોમ, 
 (૯) યીક્ષ  ખાંડભ ાં કોઇણ યીતની ગેયલતષણકૂ આચયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલ યની જલ ફલશીની નકર કયલી,        

સુ્તક, ગ ઇડ, ક રી તેલ  કોઇણ છ ેર કે શસ્તબરબખત વ હશત્મની ભદદથી અથલ  લ તચીત દ્વ ય  કે કોઇ વ ાંકેનતક યીતે 
નકર કયલ  કે અન્મ  ઉભેદલ યોને નકર કય લલ ની ગેયહયતીઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીતી આચયલ  ભ ટે, 
(૧૦)આમોગ દ્વ ય  યીક્ષ ની ક ભગીયી અંગે નનયકુત થમેર  કભષચ યીઓને જલણી કયલી, કોઇણ પ્રક યની          
ળ યીહયક ઇજા શોંચ ડલી અથલ   
(૧૧) ઉયોકત જોગલ ઇઓભ ાં ઉલ્રેખ મેર દયેક અથલ  કોઇણ કૃત્મ કયલ  કે કય લલ  પ્રમત્ન કમો શોમ તેણે કે વીધી 
અથલ  આડકતયી યીતે આમોગ ય દફ ણ ર લન ય ઉભેદલ ય નીચે દળ ષલેર નળક્ષ  ઉય ાંત આોઆ પોજદ યી 
ક મષલ શીને  ત્ર ફનળે. 

  (ક) આમોગ દ્વ ય  તે વાંદગીન  ઉભેદલ ય તયીકે ગેયર મક ઠય લી ળક ળે, અને /અથલ   
  (ખ) તેને આમોગ રે તેલી કોઇણ યીક્ષ  કે કોઇણ રૂફરૂ મરુ ક ત ભ ટે ક મભી કે મકુયય મદુત ભ ટે  
   (૧) આમોગ દ્વ ય  રેલ ન ય કોઇણ યીક્ષ  કે વાંદગી ભ ટે, અને  
   (ય) ય જમ વયક ય શઠેની કોઇણ નોકયીભ ાંથી વયક ય દ્વ ય  ગેયર મક ઠય લી ળક ળે અને  
  (ગ) જો વયક યી વેલ ભ ાં અગ ઉથી જ શોમ તો તેન  નલરૂધ્ધ વમબુચત નનમભો અનવુ ય નળસ્તબાંગન  ગર ાં            
              
 (૧ય) ઉયોકત નલગતોભ ાં નનહદિષ્ટ કયેર નળક્ષ  કયત  શરે  આમોગ/ વયક ય દ્વ ય  ઉભેદલ યને /કભષચ યીને 
     (૧) આયોન ભ ભ ાં તેભની વ ભેન  સ્ષ્ટ આયોો અથલ  કેવન  પ્રક ય ફ ફતે, 
    (ય) રેબખતભ ાં નળક્ષ  અંગે ફચ લન મુાં-શકીકત યજૂ કયલ  અને  
     (૩) નળક્ષ  અંગે નનમત વભમ ભમ ષદ ભ ાં રૂફરૂ યજૂઆત કયલ ની તક આલ ભ ાં આલળે.  

 

 
                 વાંયકુ્ત વબચલ 

ગજુય ત જાશયે વેલ  આમોગ 
 


