ુ યાત જાશેય વેલા આમગ
ગજ
વેકટય-૧૦/એ, “છ-૩” વકગ રની નજીક, “છ” યડ, ગાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦
આય-૨ ળાખા

આયગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગ શસ્તકની ભેરડકર કૉરેજ અને તેને વંરગ્ન વંસ્થાઓ ખાતે
ુ રશભેટરજી એન્ડ બ્રડ ટ્રાન્વપરઝ
ુ ન) પ્રાધ્માક, વાભાન્મ યાજ્મ વેલા, લગગ-૧ ની
આઇ.એચ.ફી.ટી. (ઈમ્યન

જગ્માઓ ય ઉભેદલાય વંદ કયલા ભાટે Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અયજીઓ તાયીખ:
ુ ી ભંગાલલાભાં આલે છે . આ
૧૦/૧૧/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કરાક થી તાયીખ: ૦૧/૧૨/૨૦૨૦, ૧૩:૦૦ કરાક સધ
જાશેયાતની અન્મ વલગત આમગના નટીવ ફડગ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in અથલા આમગની લેફ
વાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ઉય જલા વલનંતી છે .
ુ જાશેયાતની પ્રાથવભક કવટી, પ્રાથવભક કવટીના રયણાભ અને રૂફરૂ મર
ુ ાકાતની વંબવલત
[1] પ્રસ્તત
ુ ફ છે .
તાયીખ/ભાવ ની વલગત નીચે મજ
પ્રાથવભક
ક્રભ

જગ્માન ંુ નાભ

જાશેયાત ક્રભાંક

કવટીની
સ ૂચચત તાયીખ

૧

૦૪/૨૦૨૦-૨૧

ુ રશભેટરજી
(ઈમ્યન

આઈ.એચ.ફી.ટી.
એન્ડ

બ્રડ

પ્રાધ્માક, લગગ -૧

ક્રભ

જાશેયાત
ક્રભાંક

૧

૨

૦૪
૧

/૨૦૨૦-૨૧

પ્રાધ્માક
વલમન ંુ નાભ
૩

ના ૦૬-૦૬-૨૦૨૧

ુ ન)
ટ્રાન્વપરઝ

કક્ષાલાય જગ્માઓ

કુ ર

પ્રાથવભક

રૂફરૂ

કવટીના

ુ ાકાતન
મર

રયણાભન

વંબવલત

વંબવલત ભાવ

ભાવ

ઓગષ્ટ-૨૧

ઓક્ટફય૨૦૨૧

કક્ષાલાય જગ્માઓ ૈકી ભરશરાઓ

જગ્માઓ

ભાટે અનાભત જગ્માઓ

૪

૫
વાભાન્મ

EWS

૦૩

૦૦

૬

વા.ળૈ.

અનુ.

અનુ.

. લગગ

જાવત

જનજાવત

૦૧

૦૦

૦૦

વાભાન્મ

EWS

૦૦

૦૦

વા.ળૈ.

અનુ.

અનુ.

. લગગ

જાવત

જનજાવત

૦૦

૦૦

૦૦

આઈ.એચ.ફી.ટી.

ુ રશભેટરજી
(ઈમ્યન
એન્ડ બ્રડ

ુ ન) ના
ટ્રાન્વપરઝ

૦૪

પ્રાધ્માક, લગગ -૧
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નોંધ : (૧)

ઉય દળશાલેર જાશેયશતોની જગ્મશઓ ૈકી એક ણ જગ્મશ ળશયીરયક યીતે અળક્ત ઉભેદલશયો ભશટે

અનશભત નથી. યં ત,ુ વદયહુ જગ્મશ ભશટે OL પ્રકશયની ળશયીરયક અળક્તતશ ધયશલતશ ઉભેદલશયો જ અયજી કયલશ
શત્ર છે . OL= One leg affected (right or left)
(૨)

અનશભત કક્ષશનશ ઉભેદલશયો બફન અનશભત જગ્મશ ભશટે અયજી કયી ળકળે અને તેઓને બફનઅનશભત

ઉભેદલશયો ભશટેનશં ધોયણો રશગું ડળે.
(૩)

ભરશરશઓ ભશટેની અનશભત જગ્મશ ભશટે જો ભરશરશ ઉભેદલશય ઉરબ્ધ ન થશમ (જો ભરશરશ ભશટે જગ્મશ

અનશભત શોમ તો) તો તે જગ્મશ તે કક્ષશનશ ુરુ ઉભેદલશયોને પશલી ળકશળે.
(૪)

બફન અનશભત કેટેગયીની જગ્મશઓ અને તે ૈકી ભરશરશ ઉભેદલશયો ભશટેની અનશભત જગ્મશઓ તથશ આર્થિક

યીતે નફશ લગો, વશ.ળૈ..લગા., અનુસ ૂબિત જાર્ત અને અનુ. જનજાર્તની કુર અનશભત જગ્મશઓ અને તે ૈકી
ભરશરશ ઉભેદલશયો ભશટેની અનશભત જગ્મશઓ ય વંદગી જે તે કેટેગયીનશ ઉભેદલશયો તથશ તે ૈકી ભરશરશ
ઉભેદલશયોએ વંદગીની પ્રરિમશ દયર્ભમશન પ્રશપ્ત કયે ર ગુણ અને આમોગે વંફર્ં ધત વેલશની કશમાક્ષભતશ જાલી
યશખલશ ર્નમત કયે ર રશમકી ધોયણ ધ્મશને રઇ કયલશભશં આલળે.
(૫)

ઉભેદલશયોએ જાશેયશત િભશંક અને જગ્મશનુ ં નશભ સ્ષ્ટ યીતે લશંિીને ઓનરશઇન અયજી કયલી, ઓનરશઇન

અયજી કયતી લખતે તભશભ ર્લગતો અયજીત્રકભશં બમશા ફશદ, તે ર્લગતોની ખશતયી કયીને ત્મશય છી જ અયજી
કન્પભા કયલશની યશેળે.
(૬)

કન્પભા થમેર અયજીત્રકની ર્લગતો કે તેભશં ઉભેદલશયે આેર ભશરશતીભશં ક્ષર્ત કે ચ ૂક ફશફતે સુધશયો

કયલશની યજૂઆત / ર્લનંતી ગ્રશહ્ય યશખલશભશં આલળે નશીં.
(૭)

એક કયતશ લધશયે વંખ્મશભશં અયજી કમશાનશ રકસ્વશભશં છે લ્રે કન્પભા થમેર અયજીત્રક જ ભશન્મ યશખલશભશં

આલળે. બફન અનશભત લગાનશ ઉભેદલશયો ભશટે છે લ્રે કન્પભા થમેર પી વશથેન ુ ં અયજીત્રક ભશન્મ યશખલશભશં આલળે.
(૮)

ઉભેદલશયોએ રૂફરૂ મુરશકશતને શત્ર થમશનશ રકસ્વશભશં યજૂ કયલશનશ થતશં પ્રભશણત્રો તૈમશય યશખલશનશ યશેળે.

(૯)

ઓનરશઈન જાશેયશત ભશટેનશ બયે રશ અયજીત્રક બફડશણ વરશત આમોગની કિેયીભશં શશર  ૂયતશ ભોકરલશ

નશીં. આમોગ દ્વશયશ જ્મશયે ભંગશલલશભશં આલે ત્મશયે જ ભોકરી આલશ.
(૧૦)

આર્થિક યીતે નફશ લગોનશ ઉભેદલશયોએ (EWS) યશજ્મ વયકશયનશ વશભશજીક ન્મશમ અને અર્ધકશરયતશ

ર્લબશગનશ તશ.૨૫/૦૧/૨૦૧૯નશ ઠયશલ િભશંક : ઇડફલ્યુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તશ.૧૩-૯-૨૦૧૯નશ
ઠયશલ િભશંક : ઇડફલ્યુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ૈકી રશગુ ડતશ ઠયશલથી ર્નમત થમેર નમ ૂનશ (અંગ્રેજીભશં
Annexure KH અથલશ ગુજયશતીભશં રયર્ળષ્ટ–ગ) ભશં ભેલેર શત્રતશ પ્રભશણત્ર (અથશાત તેઓ EWS Category
શેઠ અનશભતનશ રશબ ભશટેની શત્રતશ ધયશલે છે તે ભતરફનુ ં પ્રભશણત્ર ) નશ નંફય અને તશયીખ ઓનરશઇન
અયજી કયતી લખતે દળશાલલશનશ યશેળે. EWS શત્રતશ પ્રભશણત્રની વભમની અલર્ધની ભશન્મતશ આ ઠયશલોની
જોગલશઇ મુજફની યશેળે. આ ફશફતે યશજ્મ વયકશયની અભરભશં શોઇ તે મુજફની સુિનશઓ ધ્મશને રેલશભશ આલળે.
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ળૈક્ષચણક રામકાત:
POSSESS

academic qualifications as specified in the Annexure - I (below) against the
subject obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the
Central or a State Act in India; or any other educational institution recognised as such or
declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification recognised by the Medical
Council of India; and

ુ લ : (For Broad Specialities Subjects):
અનબ

Have at least three years teaching experience as Associate Professor, Class-I in the
concerned

subject

as

permitted/approved/recognized

specified
medical

in

Annexure-I

college/institutions

(below)
with

four

in

a

research

publications in indexed Journal on cumulative basis with minimum of two research
publications during the tenure of Associate professor, class I as first author or as
corresponding author along with eight years of experience after Post Graduation.

Annexure –I BROAD SPECIALITIES SUBJECTS
Sr.
No.
(1)

1

SUBJECT

QUALIFICATION

(2)

(3)

IMMUNO
HAEMATOLOGY AND
BLOOD TRANSFUSION.

D.M. (Immunology)/
M.D. (Immuno-Hematology & Blood Transfusion/
M.D. (Pathology or Bacteriology or Hematology) with two years
teaching experience or special training in the department of ImmunoHematology & Blood Transfusion/
DNB (Immuno-Hematology & Blood Transfusion)/
DNB (Pathology or Bacteriology or Hematology) with two years
teaching experience or special training in the department of ImmunoHematology & Blood Transfusion.

ુ યાત મલ્ુ કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભ, ૧૯૬૭’ભાં દળાગ લેર કમ્્યટ
ુ ય એ્રીકેળનન ંુ
(3) ‘ગજ
ામાન ંુ જ્ઞાન ધયાલતા શલા જઈળે.
ુ યાતી અથલા રશન્દી અથલા તે ફંનેન ંુ  ૂયતુ જ્ઞાન ધયાલત શલ જઇળે.
(4) ગજ
3

(5) ગાય: ે ફેન્ડ રૂ. ૩૭,૪૦૦-૬૭,૦૦૦/- (ીફી-૪), ગ્રેડ ે: રૂ.૧૦,૦૦૦/ઉંભય: ૪૫ લગથી લધ ુ ઉંભય શલી જઇળે નશીં. ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાં

(6)

આલળે. (ઓન રાઈન અયજી)
(7) ઉંભયભાં છૂટછાટ:
મ ૂ

ગુજયાતના

અનુસ ૂચચત

જાવત,

અનુસ ૂચચત

જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત
૧

લગગ ના અને આવથિક યીતે નફા લગગ ના ઉભેદલાય
(જ

જાશેયાતભાં

વંફવં ધત

કે ટેગયીની

શંિ લા (લધુભશં લધુ ૪૫ લાની ભમશા દશભશં)

અનાભત

જગ્માઓ દળાગ લેર શમ, ત)
મ ૂ
૨

ગુજયાતના

અનુસ ૂચચત

જાવત,

અનુસ ૂચચત

જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત
લગગ ના અને આવથિક યીતે નફા લગગ ના ભરશરશ
ઉભેદલશયો

૩
૪

બફન અનશભત (વશભશન્મ) ભરશરશ ઉભેદલશયો
ભશજી

વૈર્નકો,

ઇ.વી.ઓ.,

એવ.વી.ઓ.

દવ લા (આ છૂટછશટભશં ભરશરશ ભશટે ની છૂટછશટ કે જે શંિ
લાની છે , તેનો વભશલેળ થઇ જામ છે , લધુભશં લધુ ૪૫ લાની
ભમશા દશભશં છૂટછશટ ભળે.)
શંિ લા (લધુભશં લધુ ૪૫ લાની ભમશા દશભશં)

વરશત

ઉભેદલશયો

વંયક્ષણ વેલશભશં ફજાલેર વેલશ ઉયશંત ફીજા ત્રણ લા

૫

ળશયીરયક અળક્તતશ ધયશલતશ ઉભેદલશયો

દવ લા (લધુભશં લધુ ૪૫ લાની ભમશા દશભશં)

૬

ગુજયશત વયકશયનશ કભાિશયીઓ: ગુજયશત મુલ્કી વેલશ

(૧) જાશેયશતભશં રશમકશત તયીકે અનુબલ ભશંગેર શોમ તો

અને લગીકયણ અને બયતી (વશભશન્મ) ર્નમભો,

ઉરી લમભમશા દશ રશગુ ડળે નરશ.

૧૯૬૭ ની જોગલશએ મુજફ ગુજયશત વયકશયની

(૨) જાશેયશતભશં અનુબલને રશમકશત તયીકે ભશંગેર ન શોમ

નોકયીભશં કશમભી ધોયણે અથલશ શંગશભી ધોયણે

યં ત ુ ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી ર્લમક, શુ બિરકત્વશની દલી

વંગ છ ભશવથી કશભગીયી ફજાલતશ શોમ અને

કે રડપ્રોભશ ની જગ્મશ ય ર્નભણ ૂક શભેર કભાિશયીને

તેઓની

જાશેયશતભશંની આલી રશમકશત લશી જગ્મશ (Any Such Post)

પ્રથભ

ર્નભણકૂ

જાશેયશતભશંની

જગ્મશભશં

દળશા લેર લમ ભમશા દશની અંદય થમેર શોમ તેલશ

ભશટે ઉરી લમ ભમશા દશ રશગુ ડળે નશીં.

કભાિશયીઓ

(૩) જાશેયશતભશં દળશા લેર જગ્મશ ભશટે અનુબલ એક રશમકશત
તયીકે

ભશંગેર ન

શોમ ત્મશયે

જે વંલગાભશંથી ફઢતી

ભલશશત્ર શોમ તેભશં પયજ ફજાલતશ કભાિશયીને,

તેઓએ

ફજાલેર વેલશનશ વભમ અથલશ તો લધુભશં લધુ શંિ લાની
છૂટછશટ તે ફે ૈકી જે ઓછં શોમ તે ભળે.

નોંધ:
(૧)

The Candidate shall be required to get himself registered in a State Medical

Council under the Indian Medical Council Act,1956 at the time of making application
for direct selection, if he is not so registered.
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(૨)

ુ ન ંુ પ્રશ્નત્ર યશેળે. જેન વભમગા ૧૮૦
પ્રાથવભક કવટીની યીક્ષા ધ્ધવત: વંફવં ધત વલમન ંુ ૨૦૦ ગણ

ુ ભેલળે ત તેભને રૂફરૂ મર
ુ ાકાત ભાટે ાત્ર
વભવનટન યશેળે. પ્રાથવભક કવટીભાં ઉભેદલાય ૨૫% થી ઓછા ગણ
ુ ૂચચત જાવત અને અનસ
ુ ૂચચત જનજાવત લગગ ના ઉભેદલાય ૨૦% થી ઓછા ગણ
ુ
ગણલાભાં આલળે નશીં, જેભાં અનસ
ુ ાકાત ભાટે ાત્ર ગણલાભાં આલળે નશીં.
ભેલળે, ત તેભને રૂફરૂ મર
(૩)

ુ ાકાતભાં આમગની સ ૂચનાઓ / ધયણ મજ
ુ ફ જાશેયાતભાં દળાગ લેર કેટેગયી લાઈઝ જગ્માની
રૂફરૂ મર

ુ ફ અનવ
ુ યલાન ંુ યશેળે.
વંખ્માને ધ્માને રઈ નીચે મજ
કુ ર જગ્માઓ

ુ ાકાત ભાટે ફરાલલાભાં આલનાય
કુ ર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ મર
ઉભેદલાયની વંખ્મા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી લધ ુ
(૪)

કુ ર જગ્માઓની વંખ્માથી ૦૩ ગણા

ુ ા/
જ યવુ નલવીટીએ ભાકગ ળીટભાં ટકાલાયી દળાગ લેર ન શમ ત ઉભેદલાયે ટકાલાયી ગણલા ભાટેની પમ્યગર

આધાય અયજી વાથે યજૂ કયલાના યશેળે.
(૫)

ુ લ ભેલેર શળે ત તેલી દલી/અનબ
ુ લની બાયતભાં
જ ઉભેદલાય વલદે ળની યવુ નલવીટીની દલી/અનબ

ભાન્મતા / વભકક્ષતા ગણલા અંગે જરૂયી આધાય /  ૂયાલા યજૂ કયલાના યશેળે.
(૬)

આ જાશેયાત અન્લમે બયતી પ્રરક્રમાના દયે ક તફ્ે ઉભેદલાયે શાજય યશેું  ંુ ડળે, અન્મથા તેઓની

ઉભેદલાયી યદ કયલાભાં આલળે.
(૭)

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

ુ યાતના અનાભત કક્ષાના, આવથિક યીતે નફા લગો, ભાજી વૈવનક તથા ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા
ગજ
ુ યાત યાજમ વવલામના અનાભત લગગ ના ઉભેદલાયએ વનમત પી બયલાની યશેળે.
ઉભેદલાયએ પી બયલાની નથી. ગજ
(ભશેળ પ્રજાવત)
ુ ત વચચલ
વંયક
ુ યાત જાશેય વેલા આમગ
ગજ

નોંધ:
(1) ઓનરશઇન અયજી કયલશની યીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ઉય જોઈ ળકશળે.
(2) ર્નવ ૃર્િ, યશજીનશભશ તેભ જ ફઢતી અથલશ અન્મ કશયણોવય વદયહુ જાશેયશતોભશં દળશા લેર જગ્મશઓની
વંખ્મશભશં લધઘટ થઇ ળકે છે .
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
GANDHINAGAR.
R-2 Branch

Online applications are invited for the Post of Professor, I.H.B.T (IMMUNO
HAEMATOLOGYY AND BLOOD TRANSFUSION) General State Service, Class-I in
Government Medical Colleges, attached Medical hospitals and institutions under
Health & Family Welfare
Department between date:10/11/2020,13:00 to
date:01/12/2020,13:00. Candidates are instructed to visit Notice Board https://gpscojas.gujarat.gov.in or the Website of Commission or https://gpsc.gujarat.gov.in for all
provisions of advertisement, General Instructions, application form and age relaxation.
[1] Tentative date/month of Preliminary test, Result of Preliminary test and interview
are as below:

Sr.
No.

Advt. No.

1

Name of Post

Sr.
No.

Advt. No.

Name of the Post

Total
Vacancy

1

2

3

4

04
/2020-21

Tentative
Month of
Preliminary
Test’s result

Tentative
Month of
interview

06.06.2021

August-2021

October2021

PROFESSOR, IMMUNO
HAEMATOLOGY AND
BLOOD TRANSFUSION,
Class-I

04 /2020-21

1

Tentative
Date of
Preliminary
Test

PROFESSOR,
IMMUNO
HAEMATOLOGY
AND
BLOOD
TRANSFUSION.

04

Out of total Post reserved for
Women

Category wise vacancy
5
General

EWS

S.E.B.C

03

00

01

6
S.C

00

S.T

General

EWS

S.E.B.C

00

00

00

00

S.C

S.T

00

00
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Note:
(1) Out of above mentioned posts, not a single post is reserved for Physically Disabled
Candidates. The candidates possessing disability of OL [One Leg affected (right or left)] can
apply for this post. 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 submission 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.
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(8) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for interview.
(9) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the commission
as of now. The physical copy of the application may be sent as and when asked by the
commission.
(10) Certificates for eligibility for reservation in favour of EWS category shall be in the
format as prescribed by Social Justice and Empowerment Department, Government of
Gujarat's Resolution No: EWS/122019/45903/A, Date: 25/01/2019 and G.R. No:
EWS/122019/45903/A, Date:13/09/2019, whichever may be concerned. (Annexure-“kh” in
English or Annexure- “G” in Gujarati). The candidates shall mention the number and date of
EWS certificate while applying online. The validity of the time period of the EWS
(Eligibility) certificate will be in accordance with the provision of these resolution or the
relevant instructions of the state government in force.

[2] Educational Qualification:
POSSESS

academic qualifications as specified in the Annexure-I (below) against the subject
obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central
or a State Act in India; or any other educational institution recognised as such or
declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956, or possess an equivalent qualification recognised by the Medical
Council of India; and
EXPERIENCE (For Broad Speicalities Subjects):
Have at least three years teaching experience as Associate Professor, Class-I in the
concerned subject as specified in Annexure-I (below) in a permitted/approved/recognised
medical college/institutions with four research publications in indexed Journal on
cumulative basis with minimum of two research publications during the tenure of
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Associate professor, class I as first author or as corresponding author along with eight
years of experience after Post Graduation.

Annexure –I BROAD SPECIALITIES SUBJECTS
Sr.
No.
(1)

1

SUBJECT

QUALIFICATION

(2)

(3)

IMMUNO
HAEMATOLOGY AND
BLOOD TRANSFUSION.

D.M. (Immunology)/
M.D. (Immuno-Haematology & Blood Transfusion/
M.D. (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two years
teaching experience or special training in the department of ImmunoHaematology & Blood Transfusion/
DNB (Immuno-Haematology & Blood Transfusion)/
DNB (Pathology or Bacteriology or Haematology) with two years
teaching experience or special training in the department of ImmunoHaematology & Blood Transfusion.

[3] The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil
Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967; and
[4] Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both.
[5] Pay Scale: Rs.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 online
application.
[7]

1

Age Relaxation: as below
Candidate belonging SC/ST/SEBC/EWS
category of Gujarat Origin (if there is a
5 years (Maximum Up to 45 Years)
post(s) shown in the concerned reserved
category)

belonging 10 Years (Which Includes the relaxation
SC/ST/SEBC/EWS category of Gujarat of 5 years applicable to woman)
Origin
(Maximum Upto 45 Years)
Women Candidate of Unreserved
5 years (Maximum Upto 45 Years)
Category (General Category)
Length of Military Service plus three
Ex. Serviceman Including E.C.O. / S.C.O.
years
Physically Disabled
10 Years (Maximum Up to 45 Years)
As per Gujarat Civil Services (1) If experience is prescribed as one of
Classification and Recruitment (General) the qualifications, the upper age limit
Women

2
3
4
5
6

Candidate
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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.

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 Medical Council
under the Indian Medical Council Act,1956 at the time of making application for direct
selection, if he is not so registered.
(2) Preliminary Exam Pattern: A paper of concerned subject of 200 marks. Duration:
180 minutes. As per the Instruction/Provision of the Commission, the candidates who
possess less than 25% marks in Preliminary Test shall not be eligible for Interview; of
which, the candidates of SC & ST categories who possess less than 20% 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.
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(5) The candidates having qualification/experience 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, Exserviceman and category who is physically disabled 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.
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જાશેયાતની વાભાન્મ જગલાઈઓ
૧

નાગરયકત્લ:ઉભેદલશય,
(ક) બશયતનો નશગરયક અથલશ
(ખ) નેશનો પ્રજાજન અથલશ
(ગ) ભ ૂતશનનો પ્રજાજન અથલશ
(ઘ) ર્તફેટનો ર્નલશા ર્વત જે બશયતભશં કશમભી લવલશટ કયલશનશ ઇયશદશથી ૧રી જાન્યુઆયી,૧૯૬૨ શેરશં બશયતભશં
આલેરશ

શોલશ જોઇએ,અથલશ

(િ) મ ૂ બશયતીમ વ્મક્ક્ત કે જે બશયતભશં કશમભી લવલશટ કયલશનશ ઇયશદશથી શરકસ્તશન,  ૂલા શરકસ્તશન
(ફશંગ્રશદે ળ), ફભશા (મ્મશનભશય), શ્રીરંકશ, કેન્મશ, યુગશન્ડશ જેલશ  ૂલા આરિકશનશ દે ળો, વંયક્ુ ત પ્રજાવિશક ટશંઝશનીમશ,
ઝશંફીમશ, ભરશલી, ઝૈય, ઇથોીમશ, અથલશ ર્લમેટનશભથી સ્થશંતય કયીને આલેર શોલશ જોઇએ યં ત ુ ેટશિભશંક
(ખ),(ગ), (ઘ), અને (િ) ભશં આલતશ ઉભેદલશયોનશ રકસ્વશભશં વયકશયે શત્રતશ પ્રભશણત્ર આેર શોવુ ં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના રકસ્વાભાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયનું અયજીત્રક આમગ વલચાયણાભાં
રેળે. અને જ વનભણ ૂક ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાં આલળે ત યાજ્મ વયકાય તેભના રકસ્વાભાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર
આલાની ળયતે કાભચરાઉ વનભણકૂ આળે.
૨

અયજીત્રક:(૧) જો એક કયતશં લધુ જાશેયશત ભશટે અયજી કયલશની શોમ તો દયે ક જાશેયશત ભશટે અરગ અરગ અયજી કયલશની યશેળે
અને પ્રત્મેક અયજી વશથે પી બયલશની યશેળે.
(૨) બફન અનશભત લગાનશ ઉભેદલશયોએ , જો તેઓ ોસ્ટ ઑરપવભશં પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + ોસ્ટર િશજીવ તથશ
ઓન રશઇન પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + વર્લિવ િશજીવ પી બયલશની યશેળે. અનશભત લગાનશ ઉભેદલશયો ( આર્થિક યીતે
નફશ લગો, વશભશજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છશત લગા , અનુસ ૂબિત જાર્ત અને અનુસ ૂબિત જનજાર્ત) તથશ
ળશયીરયક યીતે અળક્ત ઉભેદલશયો અને ભશજી વૈર્નકોને પી બયલશભશંથી મુક્ક્ત આલશભશ આલેર છે . જેથી

તેભણે

કોઇ પી બયલશની યશેતી નથી.
(૨) અનશભત કક્ષશનશ ઉભેદલશયો જો બફનઅનશભત જગ્મશ ભશટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલશની યશેળે નશી.
(૩) અનશભત કક્ષશનશ ઉભેદલશયો ભશટે જાશેયશતભશં અનશભત જગ્મશઓ દળશા લેર ન શોમ ત્મશં આલશ ઉભેદલશયો
બફનઅનશભત જગ્મશ ભશટે અયજી કયી ળકળે અને તેભને વંદગી ભશટે બફનઅનશભતનશ ધોયણો રશગુ ડળે.
(૪) જાશેયશતભશં ભરશરશ ઉભેદલશયો ભશટે જગ્મશઓ અનશભત ન શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભશં ભરશરશ ઉભેદલશયો અયજી
કયી ળકે છે .
(૫) જાશેયશતભશં જે તે કે ટેગયીભશં કુ ર જગ્મશઓ ૈકી ભરશરશ ઉભેદલશયો ભશટે અમુક જગ્મશઓ અનશભત

શોમ ત્મશયે

ભરશરશ ઉભેદલશયોની અનશભત જગ્મશઓ ર્વલશમની ફશકી યશેતી જગ્મશઓ પક્ત ુરુ ઉભેદલશયો ભશટે અનશભત છે
તેભ ગણલશનુ ં નથી, આ જગ્મશઓ ય ુરુ તેભજ ભરશરશ ઉભેદલશયોની વંદગી ભશટે ર્લિશયણશ થઇ ળકે છે ,
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ુરુ તેભજ ભરશરશ ઉભેદલશયો અયજી કયી ળકે છે . (દશ.ત. કુ ર ૧૦ જગ્મશઓ ૈકી ૦૩ જગ્મશ ભરશરશ ઉભેદલશય
ભશટે અનશભત છે યં ત ુ ફશકી યશેતી ૦૭ જગ્મશ વશભે ભરશરશ ઉભેદલશય ણ વંદગી શભી ળકે છે .)
(૬) જાશેયશતભશં ભશત્ર ભરશરશ ઉભેદલશયો ભશટે જગ્મશઓ અનશભત શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભશં ુરુ ઉભેદલશય અયજી
કયી ળકે છે કે ભ કે ભરશરશ ઉભેદલશય ઉરબ્ધ ન થશમ તો આ જગ્મશઓ ય વંદ ગી ભશટે ુરુ ઉભેદલશયોની
ર્લિશયણશ થઇ ળકે છે . યં ત ુ જે જગ્મશઓ ભરશરશ ઉભેદલશયો ભશટે જ અનશભત શોમ અને તે જગ્મશ ઉય ભરશરશ
ઉભેદલશયો ુયેયુ શ વંદગી શભે/જેટરી વંખ્મશભશં વંદગી શભે તો તેભને જ પ્રથભ ર્લિશયણશભશં રેલશનશ થળે
અને કોઇ ભરશરશ ઉભેદલશય વંદ ન થશમ કે ઓછશ ભરશરશ ઉભેદલશય વંદ થશમ તો તેટરશ પ્રભશણભશં ુરુ
ઉભેદલશયોને ધ્મશનભશં રેલશભશં આલળે..(દશ.ત.કુ ર ૧૦ જગ્મશ ભરશરશ ઉભેદલશય ભશટે અનશભત છે અને ૦૮ ભરશરશ
ઉભેદલશય વંદ થશમ છે તો ૦૨ ુરુ ઉભેદલશયો વંદગી શભી ળકે છે .)
(૭) પ્રશથર્ભક કવોટીનશ રયણશભનશ આધશયે જે ઉભેદલશયો અયજી િકશવણીને શત્ર થતશ શોમ, તેભણે આમોગ જણશલે
ત્મશયે જરૂયી પ્રશભશણત્રો/ દસ્તશલેજો સ્કે ન (Scan) કયીને આમોગની લેફવશઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય
ઓન રશઇન અરોડ કયલશનશ યશેળે.

૩

જન્ભ તાયીખ:(૧)

આમોગ જન્ભ તશયીખ નશ ુયશલશ ભશટે એવ. એવ. વી. ઇ. ફોડા દ્વશયશ અશમેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભશણત્ર જ
ભશન્મ યશખે છે . યં ત ુ આ પ્રભશણત્રભશં દળશા લેર જન્ભતશયીખ ખોટી શોલશનુ ં ઉભેદલશય ભશને તો વક્ષભ અર્ધકશયીએ
આેર લમ અને અર્ધલશવનશ પ્રભશણત્રની પ્રભશબણત નકર ભોકરલશની યશેળે. આ પ્રભશણત્રભશં અર્ધકૃ ત
અર્ધકશયીએ સ્ષ્ટણે જણશલેર શોવુ ં જોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષશનુ ં મ ૂ પ્રભશણત્ર તશવેર
છે અને ોતશની વભક્ષ યજૂ કયલશભશં આલેર ુયશલશઓને આધશયે ઉભેદલશયની વશિી જન્ભતશયીખ ............... છે .
જે એવ.એવ.વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષશનશ પ્રભશણત્રભશં દળશા લેર જન્ભતશયીખ કયતશં જુ દી છે તથશ ભશનલશને
ુયતુ ં કશયણ છે . ઉભેદલશયે યજૂ કયે ર લમ અને અર્ધલશવનુ ં પ્રભશણત્ર તેની ર્લશ્વશવર્નમતશ (credibility) નશ
આધશયે સ્લીકશય કે અસ્લીકશયનો ર્નણામ આમોગ દ્વશયશ રેલશભશં આલળે.

(૨) ઉભેદલશયે અયજી ત્રકભશં દળશા લેર જન્ભ તશયીખભશં શછથી કોઇણ કશયણવય પેયપશય થઈ ળકળે નશી.
૪

લમભમાગ દા :(૧) ઉંભય જાશેયશતભશં દળશા લેર અયજી સ્લીકશયલશની છે લ્રી તશયીખનશ યોજ ગણલશભશં આલળે.
(૨) જાશેયશતભશં દળશા લેર ઉરી લમભમશા દશભશં નીિે મુજફની છૂટછશટ ભલશશત્ર છે .
૧

મુ ગુજયશતનશ
જનજાર્ત,
લગાનશ

અનુસ ૂબિત જાર્ત, અનુસ ૂબિત શંિ લા (લધુભશં લધુ ૪૫ લાની ભમશા દશભશં)

વશભશજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છશત

અને

આર્થિક

યીતે

નફશ

લગાનશ

ઉભેદલશયો
૨

મુ ગુજયશતનશ

અનુસ ૂબિત જાર્ત, અનુસ ૂબિત

દવ લા (આ છૂટછશટભશં ભરશરશ ભશટે ની છૂટછશટ કે જે

જનજાર્ત,

વશભશજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છશત

શંિ લાની છે , તેનો વભશલેળ થઇ જામ છે , લધુભશં લધુ

લગા અને

આર્થિક યીતે નફશ લગાનશ ભરશરશ

૪૫ લાની ભમશા દશભશં છૂટછશટ ભળે.)

ઉભેદલશયો
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૩

બફન અનશભત (વશભશન્મ) ભરશરશ ઉભેદલશયો

૪

ભશજી

વૈર્નકો,

ઇ.વી.ઓ.,

એવ.વી.ઓ

શંિ લા (લધુભશં લધુ ૪૫ લાની ભમશા દશભશં)
વરશત

વંયક્ષણ વેલશભશં ફજાલેર વેલશ ઉયશંત ફીજા ત્રણ લા

ઉભેદલશયો
૫

ળશયીરયક અળક્તતશ ધયશલતશ ઉભેદલશયો

દવ લા (લધુભશં લધુ ૪૫ લાની ભમશા દશભશં)

૬

ગુજયશત વયકશયનશ કભાિશયીઓ: ગુજયશત મુલ્કી

(૧) જાશેયશતભશં રશમકશત તયીકે અનુબલ ભશંગેર શોમ

વેલશ અને લગીકયણ અને બયતી (વશભશન્મ)

તો ઉરી લમભમશા દશ રશગુ ડળે નરશ .

ર્નમભો, ૧૯૬૭ ની જોગલશએ મુજફ ગુજયશત

(૨) જાશેયશતભશં અનુબલને રશમકશત તયીકે ભશંગેર ન

વયકશયની નોકયીભશં કશમભી ધોયણે અથલશ શંગશભી

શોમ યં ત ુ ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી ર્લમક, શુ

ધોયણે વંગ છ ભશવથી કશભગીયી ફજાલતશ શોમ

બિરકત્વશની દલી કે રડપ્રોભશ ની જગ્મશ ય ર્નભણ ૂક

અને

જાશેયશતભશંની

શભેર કભાિશયીને જાશેયશતભશંની આલી રશમકશત લશી

જગ્મશભશં દળશા લેર લમ ભમશા દશની અંદય થમેર શોમ

જગ્મશ (Any Such Post) ભશટે ઉરી લમ ભમશા દશ રશગુ

તેલશ કભાિશયીઓ

ડળે નશીં.

તેઓની

પ્રથભ

ર્નભણ ૂક

(૩) જાશેયશતભશં દળશા લેર જગ્મશ ભશટે અનુબલ એક
રશમકશત તયીકે ભશંગેર ન

શોમ ત્મશયે જે વંલગાભશંથી

ફઢતી ભલશશત્ર શોમ તેભશં પયજ ફજાલતશ કભાિશયીને,
તેઓએ ફજાલેર વેલશનશ વભમ અથલશ તો લધુભશં લધુ
શંિ લાની છટછશટ તે ફે ૈકી જે ઓછં શોમ તે ભળે.

૫

ળૈક્ષચણક રામકાત:(૧) ઉભેદલશય જાશેયશતભશં દળશા લેર ળૈક્ષબણક રશમકશત અયજી સ્લીકશયલશની છે લ્રી તશયીખનશ યોજ ધયશલતશ શોલશ
જોઇએ.
(૨) ઉભેદલશયે ળૈક્ષબણક રશમકશત ભશન્મ યુર્નલર્વિટી/વંસ્થશભશથી ભેલેર શોલી જોઇએ.
(૩) ઉભેદલશયે અયજી વશથે ભશન્મ યુર્નલર્વિટી/વંસ્થશનશ ગુણ ત્રક (ફધશ જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી પ્રભશણત્રોની
સ્લમં પ્રભશબણત નકર યજૂ કયલશની યશેળે. કોરેજનશ આિશમા દ્વશયશ અશમેર પ્રભશણત્ર ભશન્મ ગણલશભશં આલળે
નશી.
(૪) ળૈક્ષબણક રશમકશત કશભિરશઉ ધોયણે ભશન્મ યશખલી તેલો ઉભેદલશય નો શક્ક દશલો સ્લીકશયલશભશં આલળે નશી.
(૫) જો જગ્મશનશ બયતી ર્નમભોભશં દળશા લેર ળૈક્ષબણક રશમકશતની વભકક્ષ રશમકશત ભશન્મ ગણશળે તેલી જોગલશઇ શોમ
તો, જાશેયશતભશં દળશા લેર રશમકશતની વભકક્ષ રશમકશત ઉભેદલશય ધયશલે છે તેલો તેભનો શક્ક દશલો શોમ તો આલશ
ઉભેદલશયે વભકક્ષતશ પ્રસ્થશર્ત કયતશ આદે ળો/અર્ધકૃ તતશની ર્લગતો આલશની યશેળે.

૬

અનુબલ:(૧) ભશંગેર અનુબલ, અયજી સ્લીકશયલશની છે લ્રી તશયીખનશ યોજ ગણલશભશં આલળે.
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(૨) (અ)જાશેયશતભશં અન્મથશ જોગલશઇ કયલશભશં ન આલી શોમ તો જરૂયી રશમકશતો ભેલલશભશં આલે તે તશયીખથી,
(ફ) અયજી સ્લીકશયલશની છે લ્રી તશયીખનશ વંદબાભશં અનુબલ ગણલશભશં આલળે.
(૩) ઉભેદલશયે અયજીભશં જે અનુબલ દળશા લેર શોમ તેનશ વભથાનભશં અનુબલનો વભમગશો (રદલવ, ભશવ, લા), મ ૂ
ગશય અને કુ ર ગશયની ર્લગતો તથશ ફજાલેર પયજોનો પ્રકશય/ભેલેર અનુબલની ર્લગતો વશથેન ુ ં સ્લમંસ્ષ્ટ
પ્રભશણત્ર યજૂ કયલશનુ ં યશેળે. આવુ ં પ્રભશણત્ર વંસ્થશનશ રેટયેડ ય વક્ષભ વિશર્ધકશયીની વશી અને તશયીખ
વશથેન ુ ં યજૂ કયલશનુ ં યશેળે. ઉભેદલશયે આેર self-Declaration અને affidavit ય યજૂ કયે ર પ્રભશણત્ર ભશન્મ
ગણલશભશં આલળે નરશ.
(૪) ઉભેદલશયે યજૂ કયે ર અનુબલનશ પ્રભશણત્રોભશં શછથી કોઇ પેયપશય કયલશની ર્લનંતી ભશન્મ યશખલશભશં આલળે
નશીં.જો ઉભેદલશયો દ્રશયશ વં ૂણા ર્લગતો વશથેનશ અનુબલનુ ં પ્રભશણત્ર યજૂ કયલશભશં આલળે નરશ, તો

ઉરબ્ધ

પ્રભશણત્ર / ર્લગતોનશ આધશયે આમોગ ર્નણામ કયળે. જે ઉભેદલશયોને ફંધનકતશા યશેળે.
(૫) અંળકશરીન, યોજજિંદશ લેતનદશય, એપ્રેન્ટીવળી, તશરીભી, ભશનદલેતન, આભંર્ત્રત પૅકલ્ટી, ઇન્િશર્જ ( (મ ૂ શોદશ
ર્વલશમની લધશયશની કશભગીયી), Against post તયીકે ઉભેદલશયે ભેલેર અનુબલ ભશન્મ અનુબલ તયીકે
ગણતયીભશં રેલશભશં આલળે નશીં. ઉયશંત અભ્મશવકશ દયર્ભમશન ભેલેર અનુબલ (ઉ.દશ. Ph.D. દયર્ભમશન
ભેલેર વંળોધનનો અનુબલ, Ph.D. ભશટે નશ Senior Research fellow તથશ Junior Research fellow તયીકે કયે રી
કશભગીયી) ભશન્મ યશખલશભશં આલળે નશી.

૭

અનુસ ૂચચત જાવત, અનુસ ૂચચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગગ અને આવથિક યીતે નફા

લગગ :-

(૧) મ ૂ ગુજયશતનશ અનુસ ૂબિત જાર્ત, અનુસ ૂબિત જનજાર્ત, વશભશજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છશત લગા અને આર્થિક
યીતે નફશ લગા નશ ઉભેદલશયોને જ અનશભત લગાનશ ઉભેદલશય તયીકે રશબ ભળે.
(૨) અનુસ ૂબિત જાર્ત, અનુસ ૂબિત જનજાર્ત, વશભશજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છશત લગા અને આર્થિક યીતે નફશ લગા
ૈકી ઉભેદલશય જે લગાનશ શોમ તેની ર્લગતો અયજીત્રકભશં અચ ૂક આલી.
(૩) ઉભેદલશયે અયજીત્રકનશ વંફર્ં ધત કોરભભશં જે તે અનશભત કક્ષશ દળશા લેર નશી શોમ તો શછથી અનશભત
લગાનશ ઉભેદલશય તયીકે રશબ ભેલલશનો શક્ક દશલો ભશન્મ યશખલશભશં આલળે નશીં.
(૪) અનશભત લગાનો રશબ ભેલલશ ઇચ્છતશ ઉભેદલશયે તેનશ વભથાનભશં વક્ષભ અર્ધકશયી દ્વશયશ ર્નમત નમુનશભશં
આલશભશં આલેર જાર્ત પ્રભશણત્રની નકર અયજી વશથે અચ ૂક વશભેર કયલશની યશેળે. અયજીત્રક વશથે જાર્ત
પ્રભશણત્રની નકર વશભેર નશીં શોમ તો તે શછથી સ્લીકશયલશભશં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલશને
શત્ર ફનળે.
(૫) વશભશજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છશત લગાનશ ઉભેદલશયોને અનશભતનો રશબ જો તેઓનો વભશલેળ “ઉન્નત લગાભશં”
નશી થતો શોમ તો જ ભલશશત્ર થળે.
(૬)(અ) વશભશજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છશત લગાનશ ઉભેદલશયોએ ઉન્નત લગાભશં વભશલેળ ન થતો શોલશ અંગેન ુ ં
વશભશજજક ન્મશમ અને અર્ધકશરયતશ ર્લબશગનુ ં તશયીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬નશ ઠયશલથી ર્નમત થમેર ગુજયશતી નમ ૂનશ
‘રયર્ળષ્ટ-ક’ મુજફનુ ં અથલશ નલશ ર્નમત કયશમેર ગુજયશતી નમ ૂનશ ‘રયર્ળષ્ટ-૪’ મુજફનુ ં પ્રભશણત્ર

યજૂ

કયલશનુ ં યશેળે.
(૬)(ફ)

વશભશજજક

ન્મશમ

અને

અર્ધકશયીતશ

ર્લબશગનશ

તશ.૨૬/૦૪/૨૦૧૬

નશ

ઠયશલ

િભશંક

વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજફ ‘ઉન્નત લગાભશં વભશલેળ નરશ થલશ અંગેનશ પ્રભશણત્રની ભશિભ અલર્ધ
(Validity) ઈસ્યુ થમશ-લા વરશત ત્રણ નશણશકીમ લાની યશેળે યં ત ુ આવુ ં પ્રભશણત્ર વંફર્ં ધત જાશેયશત ભશટે
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ઓનરશઈન અયજી કયલશની છે લ્રી તશયીખ સુધીભશં ઈસ્યુ કયશમેર શોવુ ં જોઈએ. જો આ પ્રભશણત્ર આ વભમગશશ
દયર્ભમશન ઇસ્યુ થમેલ ુ શળે, તો જ ભશન્મ યશખલશભશં આલળે અન્મથશ તે ભશન્મ યશખલશભશં આલળે નરશ. આ ફશફતે
યશજ્મ વયકશયની અભરભશં શોઇ તે સુિનશઓ ધ્મશને રેલશભશં આલળે.
(૬)(ક) રયબણત ભરશરશ ઉભેદલશયોએ આવુ પ્રભશણત્ર તેભનશ ભશતશ-ર્તશની આલકનશ વંદબાભશં યજૂ કયલશનુ ં યશેળે. જો
આલશ ઉભેદલશયોએ તેભનશ ર્તની આલકનશ વંદબાભશં યજૂ કયે ર શળે તો તેભની અયજી યદ કયલશભશં આલળે.
(૬)(ડ) ઉભેદલશયે ઓનરશઈન અયજી કયતી લખતે જે ‘ઉન્નત લગાભશં વભશલેળ નરશ થલશ અંગેન ુ ં પ્રભશણત્ર’ ની ર્લગતો
જણશલેર શોમ તેની જ નકર અયજી વશથે જોડલશની યશેળે . જો આલશ પ્રભશણત્રભશં કોઈ ભ ૂર શોલશને કશયણે
ઉભેદલશય જાશેયશતની છે લ્રી તશયીખ ફશદનુ ં નવુ ં પ્રભશણત્ર ભેલે તો ણ વશભશજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છશત
લગાનશ ઉભેદલશય તયીકે શત્ર થલશ ભશટે ઓનરશઈન અયજીભશં જણશલેર પ્રભશણત્ર જ ભશન્મ યશેળે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત લગાભશં વભશલેળ ન થતો શોલશ અંગેન ુ ં પ્રભશણત્ર આલશ ભશટે ૬ ભશદં ડો ધ્મશને રેલશમ છે .
પ્રભશણત્રની અલર્ધ શલે ત્રણ લાની છે . યં ત ુ ઉક્ત ભશદં ડો ૈકી કોઈણ ભશદં ડભશં આ અલર્ધ દયમ્મશન
પેયપશય થશમ તો તેની સ્લૈચ્ચ્છક જાશેયશત વંફર્ં ધત ઉભેદલશયે તથશ તેનશ ભશતશ-ર્તશ/લશરીએ સ્લમં વંફર્ં ધત
વિશર્ધકશયી તેભજ તેનશ દ્વશયશ પ્રભશણત્રભશં કોઈ પેયપશય કયલશભશં આલે તો ગુજયશત જાશેય વેલશ આમોગને
કયલશની યશેળે. ઉભેદલશય/ભશતશ-ર્તશ/લશરી આલી જાશેયશત નરશિં કયીને કોઈણ ર્લગતો છૂશલળે તો તેઓ
કશમદે વયની કશમાલશશીને શત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર અનશભતનો રશબ યદ કયલશશત્ર થળે. ઉન્નત લગાભશં
વભશલેળ નરશ થલશ અંગેનશ પ્રભશણત્ર ભેલલશ ભશટે નશ કોઈણ ભશદં ડભશં પેયપશયની સ્લૈચ્ચ્છક જાશેયશત કયલશની
જલશફદશયી ઉભેદલશય/ભશતશ-ર્તશ/લશરીની વ્મક્ક્તગત યીતે અને વંયક્ુ ત યીતે યશેળે.
(૭) આર્થિક યીતે નફશ લગોનશ ઉભેદલશયોએ યશજ્મ વયકશયનશ વશભશજજક ન્મશમ અને અર્ધકશયીતશ ર્લબશગનશ તશ.
૨૫/૦૧/૨૦૧૯ નશ ઠયશલ િભશંક : ઇ.ડફલ્યુ.એવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ર્નમત થમેર નમ ૂનશ ( અંગ્રેજીભશં
Annexure KH અથલશ ગુજયશતીભશં રયર્ળષ્ટ-ગ) ભશં ભેલેર આર્થિક યીતે નફશ લગો ભશટે નશ પ્રભશણત્રનશ
નંફય અને તશયીખ ઓન રશઇન અયજી કયતી લખતે દળશા લલશનશ યશેળે . આ શત્રતશ પ્રભશણત્ર વંફર્ં ધત જાશેયશત
ભશટે ઓનરશઈન અયજી કયલશની છે લ્રી તશયીખ સુધીભશં ઈસ્યુ કયશમેર શોવુ ં જોઈએ. જો આ પ્રભશણત્ર આ
વભમગશશ દયર્ભમશન ઇસ્યુ થમેલ ુ શળે, તો જ ભશન્મ યશખલશભશં આલળે અન્મથશ તે ભશન્મ યશખલશભશં આલળે નરશ.
આ ફશફતે યશજ્મ વયકશયની અભરભશં શોઇ તે સુિનશઓ ધ્મશને રેલશભશં આલળે.

(૮) વયકશયની પ્રલતાભશન જોગલશઈ મુજફ અનશભત કક્ષશનશ ઉભેદલશયો બફનઅનશભત લગાનશ ઉભેદલશયોની વશથે
ર્નમત ધોયણો (અથશા ત લમભમશા દશ ,અનુબલની રશમકશત, બફનઅનશભત લગાનશ ઉભેદલશયો ભશટે અનશલેર શોમ
તેનશ કયતશં લધુ ર્લસ્ત ૃત કયે ર અન્મ ક્ષેત્ર) ભશં છૂટછશટ રીધશ ર્વલશમ ોતશની ગુણલિશનશ આધશયે વંદગી શભે
તો બફનઅનશભત જગ્મશની વશભે ગણતયીભશં રેલશનશ થશમ છે .
(૯) ઉભેદલશયે અયજીભશં જાર્ત અંગે જે ર્લગત દળશા લેર શળે તેભશં શછથી પેયપશય કયલશની ર્લનંતી ભશન્મ યશખલશભશં
આલળે નશી.
નોંધ-૧:

વશભશજજક

ન્મશમ

અને

અર્ધકશયીતશ

ર્લબશગનશ

ઠયશલ

િભશંક:

ઇડફલ્યુએવ/

૧૨૨૦૧૯/

૪૫૯૦૩/અ,

તશ.૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગલશઇ મુજફ આર્થિક યીતે નફશ લગો (EWS) ભશટે નશ શત્રતશ પ્રભશણત્રો ઇસ્યુ (issue) થમશ
તશયીખથી ત્રણ લા સુધી ભશન્મ ગણલશભશં આલળે. યં ત ુ તશ.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તશ.૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થમેર EWS
પ્રભશણત્રની લધશયે ર અલર્ધનો રશબ રેલશ ભશટે ઉભેદલશયે તેનશ કુ ટુંફની આલકભશં લધશયો થમો નથી અને યશજ્મ વયકશયનશ
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અનશભતનશ શેત ુ ભશટે નક્કી થમેર શત્રતશનશ ભશદં ડ મુજફ રશમક ઠયે છે તેલી ફશશેંધયી ઉક્ત ઠયશલ વશથેનશ રયર્ળષ્ટથી
ર્નમત કમશા મુજફનશ નમ ૂનશભશં આલશની યશેળે. આમોગ જ્મશયે EWS પ્રભશણત્ર ભગશલે તે વભમે ઉભેદલશયે પ્રભશણત્રની
વશથે આ ફશંશધ
ે યી યજૂ કયલશની યશેળે. આ જોગલશઇનશ દૂ રુમોગ ફદર અનશભતનો રશબ યદ થલશ શત્ર છે અને ઉભેદલશય
કશમદે વયની કશમાલશશીને શત્ર ફને છે . જેથી લધશયે ર અલર્ધનો રશબ રેતશ અગશઉ ઉભેદલશયોએ ઉક્ત ઠયશલની તભશભ
જોગલશઇઓનો અભ્મશવ કયી રેલશ જણશલલશભશં આલે છે .
નોંધ-૨: વશભશજજક ન્મશમ અને અર્ધકશયીતશ ર્લબશગનશ ઠયશલ િભશંક: વળ/ ૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/ અ, તશ. ૧૨.૦૬.૨૦૨૦ ની
જોગલશઇઓને આધીન તશ. ૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તશ. ૩૧.૦૩.૨૦૧૭ અને તશ. ૦૧.૦૪.૨૦૧૭ થી તશ. ૩૧.૦૩.૨૦૧૮ દયર્ભમશન
ઇસ્યુ કયલશભશં આલેર ઉન્નત લગાભશં વભશલેળ નરશ થલશ અંગેનશ પ્રભશણત્ર” (Non Creamy Layer Certificate) ને ણ ભશન્મ
ગણલશભશં આલળે યં ત ુ આ વભમગશશ દયર્ભમશન ઇસ્યુ થમેર પ્રભશણત્ર વશથે ઉભેદલશયે તેનશ “બફન ઉન્નત લગાનશ દયજ્જજા”
(Non Creamy Layer Status) ભશં કોઇ પેયપશય થમેર નથી તથશ તેઓ યશજ્મ વયકશયનશ અનશભતનશ શેત ુ ભશટે નક્કી થમેર
શત્રતશનશ ભશદં ડ મુજફ રશમક ઠયે છે તે મુજફનુ ં ફશંશધ
ે યીત્રક ઉક્ત ઠયશલ વશથેનશ રયર્ળષ્ટથી ર્નમત થમેરશ નમ ૂનશભશં
આલશનુ ં યશેળે. આમોગ જ્મશયે NCLC પ્રભશણત્ર ભંગશલે તે વભમે ઉભેદલશયે પ્રભશણત્રની વશથે આ ફશંશધ
ે યી યજૂ કયલશની
યશેળે. આ જોગલશઇનશ દુ રુમોગ ફદર અનશભતનો રશબ યદ થલશ શત્ર છે અને ઉભેદલશય કશમદે વયની કશમાલશશીને શત્ર ફને
છે . જેથી લધશયે ર અલર્ધનો રશબ રેતશ અગશઉ ઉભેદલશયોએ ઉક્ત ઠયશલની તભશભ જોગલશઇઓનો અભ્મશવ કયી રેલશ
જણશલલશભશં આલે છે .
જ કઈ ઉભેદલાયે વનમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્યુ થમેર વનમત નમ ૂનાનું પ્રભાણત્ર યજૂ કયે ર નરશ શમ ત
તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાં આલળે અને તેઓને ચફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ વલચાયણાભાં રેલાભાં આલળે નરશ.
૮

ભાજી વૈવનક
(૧) ભશજી વૈર્નક ઉભેદલશયોએ અયજીત્રકભશં ર્લગતો આલશની યશેળે.
(૨) ભશજી વૈર્નક ઉભેદલશયે રડસ્િશર્જ ( બુકની નકર અયજીત્રક વશથે અચ ૂક ભોકરલશની યશેળે.
(૩) વશભશન્મ લશીલટ ર્લબશગનશ તશયીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ નશ ઠયશલ િભશંક: આયઇએવ૧૦૮૫-૩૪૩૩-ગ-૨ જોગલશઇ
મુજફ ભશજી વૈર્નકોને અયજીત્રકની રકિંભત, અયજી પી અને યીક્ષશ પી બયલશભશંથી મુક્ક્ત આલશભશં આલેર છે .

૯

ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય
(ક) ળશયીરયક અળક્તતશ ધયશલતશ ઉભેદલશયોએ અયજીત્રકભશં સ્ષ્ટ ર્લગતો આલશની યશેળે.
(ખ) ળશયીરયક અળક્તતશ ૪૦% કે તેથી લધુ શોમ તેલશ ઉભેદલશયને જ ળશયીરયક અળક્તતશનો રશબ ભલશશત્ર યશેળે.
ળશયીરયક અળક્તતશનો રશબ ભેલલશ ઇચ્છતશ ઉભેદલશયે
(૧) અંધત્લ અથલશ ઓછી દ્રષ્ષ્ટ
(૨) શ્રલણની ખશભી
(૩) શરનિરન અળક્તતશ અથલશ ભગજનો રકલો તે ૈકીની કઇ ળશયીરયક અળક્તતશ છે તે દળશા લવુ.ં
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(ગ) જાશેયશતભશં ળશયીરયક અળક્તતશ ધયશલતશ ઉભેદલશયો ભશટે અનશભત જગ્મશ દળશા લેર ન શોમ,યં ત ુ જગ્મશની પયજોને
અનુરૂ જે પ્રકશયની ળશયીરયક અળક્તતશ ધયશલતશ ઉભેદલશયોને શત્ર ગણેર શોમ તેઓ તે જાશેયશત ભશટે અયજી
કયી ળકળે. આલશ પ્રવંગે ઉંભયભશં છૂટછશટ ભળે.
(ઘ) ળશયીરયક અળક્તતશ ધયશલતશ ઉભેદલશયે તેનશ વભથાનભશં વશભશન્મ લશીલટ ર્લબશગનશ તશ.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ નશ
રયત્ર

િભશંક:

યિ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨

સુર્પ્રન્ટે ન્ડેન્ટ/ર્વર્લર વર્જ (ન/ભેરડકર ફોડા

થી

ર્નમત

થમેર

નમ ૂનશભશં

વયકશયી

શોક્સ્ટરનશ

દ્વશયશ આલશભશં આલેર પ્રભશણત્રની નકર અયજી વશથે અચ ૂક

ભોકરલશની યશેળે. જો પ્રભશણત્રની નકર વશભેર કયલશભશં નશીં આલેર શોમ તો તે શછથી સ્લીકશયલશભશં
આલળે નશીં. ળશયીરયક અળક્તતશ ઉભેદલશય તયીકેનો રશબ ભલશશત્ર થળે નશીં.
૧૦

ભરશરા ઉભેદલાય
ભરશરશઓની

અનશભત જ્જગ્મશઓ ભશટે જો મોગ્મ ભરશરશ ઉભેદલશય ઉરબ્ધ નશીં થશમ તો તે જગ્મશ જે તે કક્ષશનશ

(category) ુરુ ઉભેદલશયોને પશલી ળકશળે.

૧૧

વલધલા ઉભેદલાય
(૧) ઉભેદલશય ર્લધલશ શોમ તો અયજી ત્રકભશં તે કોરભ વશભે “શશ” અલશ્મ રખવુ ં અન્મથશ “રશગુ ડતુ ં નથી” એભ
દળશા લવુ ં .
(૨) ર્લધલશ ઉભેદલશયે જો ુન: રગ્ન કયે ર શોમ તો અયજી ત્રકભશં તે કોરભ વશભે “શશ” અચ ૂક રખવુ ં અન્મથશ “રશગુ
ડતુ ં નથી” એભ દળશા લવુ ં .
(૩) ર્લધલશ ઉભેદલશયે ુન: રગ્ન કયે ર ન શોમ અને ર્લધલશ ઉભેદલશય તયીકે રશબ ભેલલશ ઇચ્છતશ શોમ તો અયજી
વશથે ુન: રગ્ન કયે ર નથી તેલી એરપડેર્લટ યજૂ કયલશની યશેળે.
(૪) ર્લધલશ ઉભેદલશયને વયકશયની પ્રલતાભશન જોગલશઈ મુજફ તેઓએ ભેલેર ગુણભશં શંિ ટકશ ગુણ ઉભેયલશભશં
આલળે.
(૫) કોઇ ભરશરશ ઉભેદલશય જાશેયશત ભશટે અયજી કયે તે વભમે “ર્લધલશ” ન શોમ, યં ત ુ અયજી કમશા ફશદ અથલશ
જાશેયશત પ્રર્વધ્ધ થમશની છે લ્રી તશયીખ લીતી ગમશ ફશદ અથલશ બયતી પ્રરિમશનશ કોઇણ તફક્કે “ર્લધલશ” ફને અને
તે અંગે જરૂયી દસ્તશલેજી  ૂયશલશઓ યજૂ કયે તો તેની યજૂઆત ભળ્મશ તશયીખ છીનશ બયતી પ્રરિમશનશ જે ણ તફક્કશ
ફશકી શોમ તે તફક્કશથી જ તેલશ ભરશરશ ઉભેદલશયોને “ર્લધલશ ભરશરશ ઉભેદલશય” તયીકે નશ રશબ આલશભશં આલળે.
જ ઉભેદલાયન વભાલેળ ભાજી વૈવનક, ળાયીરયક અળક્તતા, ભરશરા કે વલધલા ૈકીના વલકલ્ ૈકી એક થી લધુ

વલકલ્ભાં થત શમ તેલા રકસ્વાભાં તેને રાગુ ડતા વલકલ્ ૈકી જેભાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.

૧૨

ના લાંધા પ્રભાણત્ર:(૧) ગુજયશત વયકશયનશ વયકશયી /અધા વયકશયી/ વયકશય શસ્તકનશ કોોયે ળન /કંનીઓભશં વેલશ ફજાલતશ
અર્ધકશયીઓ / કભાિશયીઓ આમોગની જાશેયશતનશ વંદબાભશં ફશયોફશય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ
ઉભેદલશયે ોતશનશ ર્લબશગ/ખશતશ/કિેયીને અયજી કમશા ની તશયીખથી રદન-૭ ભશં અચ ૂક કયલશની યશેળે. જો
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ઉભેદલશયનશ ર્નમોક્તશ તયપથી અયજી ભોકરલશની છે લ્રી તશયીખ ફશદ ૩૦ રદલવભશં અયજી કયલશની યલશનગી
નશીં આલશની જાણ કયલશભશં આલળે તો તેઓની અયજી નશભંજુય કયી ઉભેદલશયી યદ કયલશભશં આલળે.
(૨) કેન્દ્ર વયકશયની અથલશ અન્મ કોઇણ યશજ્મ વયકશયની નોકયીભશં શોમ તેલશ ઉભેદલશયે આ અયજી વશથે ર્નભણ ૂક
અર્ધકશયીનુ ં નશ લશંધશ પ્રભશણત્ર યજૂ કયલશનુ ં યશેળે.
(૩)

રૂફરૂ મુરશકશત વભમે ઉભેદલશયે વક્ષભ અર્ધકશયી દ્વશયશ આલશભશં આલેર નશ લશંધશ પ્રભશણત્ર અવરભશં યજૂ
કયલશનુ ં યશેળે.

૧૩

ગેયરામક ઉભેદલાય :ગુજયશત જાશેય વેલશ આમોગ કે અન્મ જાશેય વેલશ આમોગ અથલશ અન્મ વયકશયી /અધા વયકશયી /વયકશય શસ્તકની
વંસ્થશઓ દ્વશયશ ઉભેદલશય ક્યશયે મ ણ ગેયરશમક ઠયશલેર શોમ તો તેની

ર્લગત અયજીત્રકભશં આલશની યશેળે. જો

ઉભેદલશયનો ગેયરશમકનો વભમ િશલુ શળે તો આલશ ઉભેદલશયની અયજી યદ થલશને શત્ર ફનળે.
૧૪

પયજજમાત વનું  ૃવિ, રુખવદ, ફયતયપ :અગશઉ ઉભેદલશયને વયકશયી વેલશ/ વયકશય શસ્તકની કંની કે ફોડા કોોયે ળનભશંથી ક્યશયે મ ણ પયજજમશત ર્નવ ૃર્િ,
રૂખવદ કે ફયતયપ કયલશભશં આલેર શોમ તો અયજીત્રકભશં તેની ર્લગત આલશની યશેળે.

૧૫

યજીસ્ટ્રે ળન :તફીફી/દં ત ર્લજ્ઞશન/શુ બિરકત્વશ/કશમદશની અથલશ અન્મ જ્જગ્મશ ભશટે નશ રકસ્વશભશં કે જેભશં યજીસ્રે ળન જરૂયી શોમ ત્મશં

ઉભેદલશયે યજીસ્રે ળન પ્રભશણત્રની નકર યજૂ કયલશની યશેળે અને અયજી વભમે યજીસ્રે ળન જે તે વંસ્થશ ખશતે િશલુ

છે

તેવ ુ

પ્રભશણત્ર યજૂ કયલશનુ ં યશેળે.

૧૬

અગત્મની જગલાઇઓ :-

(૧) આ જગ્મશની ર્નભણકૂ ભશટે પ્રથભ પ્રશથર્ભક કવોટી અને ત્મશયફશદ રૂફરૂ મુરશકશત મોજીને કયલશભશં આલળે પ્રશથર્ભક
ુ શય જરૂયી અયજીઓની િકશવણી કયી ઉભેદલશયોને
કવોટીનશ ગુણ િભશંનવ
કવોટીનુ ં ભશધ્મભ

આમોગ

ર્નમત

કયે

તે

મુજફ

ગુજયશતી

અથલશ

રૂફરૂ મુરશકશત ભશટે ની શત્રતશ નક્કી કયશળે. આ
અંગ્રેજી

યશેળે.

પ્રશથર્ભક

કવોટી

વશભશન્મત:

ગશંધીનગય/અભદશલશદ ખશતે રેલશભશં આલળે અને ઉભેદલશયોએ સ્લખિે ઉક્સ્થત યશેલશનુ ં યશેળે. પ્રશથર્ભક કવોટી અને રૂફરૂ
મુરશકશતભશં ભેલેર ગુણનશ આધશયે આખયી વંદગી કયલશભશં આલળે.
(૨) પ્રશથર્ભક કવોટીભશં આમોગે ર્નમત કયે ર રઘુિભ રશમકી ધોયણ મુજફનશ ગુણ ભેલલશ પયજજમશત છે . એટરે કે જે કોઈ
ઉભેદલશય પ્રશથર્ભક કવોટીભશં આમોગે ર્નમત કયે ર રઘુિભ રશમકી ધોયણ મુજફનશ ગુણ ભેલી ળકળે નરશ તો રૂફરૂ મુરશકશત
ભશટે શત્રતશ નક્કી કયલશ, અયજી િકશવણીને શત્ર ઉભેદલશયોને મશદી ભશટે ર્લિશયણશભશં રેલશભશં આલળે નશીં.

૧૭

રૂફરૂ મુરાકાત:(૧) રૂફરૂ મુરશકશત આમોગ બલન ખશતે જ રેલશભશં આલળે. પ્રશથર્ભક કવોટીનશ રયણશભનશ આધશયે રૂફરૂ મુરશકશત

ભશટે શત્ર થતશ ઉભેદલશયે રૂફરૂ મુરશકશત ભશટે ોતશનશ ખિે અને પયજીમશત ણે ઉક્સ્થત થલશનુ ં યશેળે. તેભજ જે બયતી
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પ્રવંગો અન્લમે ળશયીરયક ક્ષભતશ કવોટી અને / અથલશ ળશયીરયક ભશદં ડ િકશવણીની જોગલશઇ છે , તેલશ તભશભ તફક્કે
ઉભેદલશયે પયજીમશત ણે ઉક્સ્થત યશેલશનુ ં યશેળે. જો ઉભેદલશય બયતી પ્રરિમશનશ કોઈ ણ તફક્કે ગેયશશજય યશેળે તો તેભની
ઉભેદલશયી યદ કયલશભશં આલળે.
(૨) અનુસ ૂબિત જાર્ત, અનુસ ૂબિત જન જાર્તનશ ઉભેદલશયો તથશ કોઇ આલકનુ વશધન નથી તેલશ ઉભેદલશયો કે જેઓનશ
ભશતશ-ર્તશ ની લશર્િક આલક આલકલેયશ ને શત્ર ન શોમ તેઓને તેભનશ યશેઠશણનશ સ્થે થી રૂફરૂ મુરશકશત ભશટે આલલશ તથશ
જલશ ભશટે ગુજયશત એવ.ટી. ર્નગભ દ્વશયશ ર્નમત થમેર રટરકટનશ દય પ્રભશણે ફવ બશડુ ં ભલશશત્ર થળે. આ ભશટે ઉભેદલશયે રૂફરૂ
મુરશકશતનશ રદલવે ર્નમત પોભા બયલશનુ યશેળે અને તેની વશથે અવર રટરકટ યજૂ કયલશની યશેળે.
(૩) રૂફરૂ મુરશકશતનશ રદલવે રૂફરૂ મુરશકશતનશ ત્રભશં દળશા લલશભશં આલેર અવર પ્રભશણત્રો યજૂ કયલશનશ યશેળે.
તથશ આ પ્રભશણત્રોની સ્લમંપ્રભશબણત નકરો (Self-Attested Copies) અને ફશયકોડ લશશ અયજીત્રકની નકર ણ આમોગ
બલનભશં જભશ કયશલલશની યશેળે. જો ઉભેદલશય અવર પ્રભશણત્ર યજૂ કયળે નશીં તો તેઓ રૂફરૂ મુરશકશત ભશટે શત્ર ફનળે નશીં
તેની ખશવ નોંધ રેલી.
(૪) લગા-૩નશ રકસ્વશભશં રૂફરૂ મુરશકશત મોજલશની થતી ન શોઈ, લગા-૩ની બયતી પ્રરિમશભશં રૂફરૂ મુરશકશતની
જોગલશઈ રશગુ ડળે નશીં.
૧૮

નીચે દળાગ વ્મા મુજફની અયજીઓ યદ કયલાભાં આલળે. (આ માદી ભાત્ર દષ્ટાંત સ્લરૂે છે જે વં ૂણગ નથી )
(૧) અયજીભશં દળશા લેર ર્લગતો અધ ૂયી કે અવંગત શોમ.
(૨) અયજીભશં ઉભેદલશયે વશી અરોડ કયે ર ન શોમ.
(૩) અયજી પેક્વથી અથલશ ઈ-ભેઇર થી ભોકરશલેર શોમ.
(૪) અયજીભશં શવોટા વશઈઝનો પોટોગ્રશપ અરોડ કયે ર ન શોમ.
(૫) અનશભત કક્ષશનશ તથશ ળશયીરયક અળક્તતશ ધયશલતશ ઉભેદલશયોએ અયજીત્રક વશથે વક્ષભ અર્ધકશયી દ્વશયશ
અશમેર પ્રભશણત્રની નકર યજૂ કયે ર ન શોમ.
(૬) ભશજી વૈર્નક ઉભેદલશયે રડસ્િશર્જ ( બુકની નકર યજૂ કયે ર ન શોમ
(૭) ઉભેદલશયે ળૈક્ષબણક રશમકશતનશ વંદબાભશં ભશકા ળીટ/દલી પ્રભશણત્રની નકર યજૂ કયે ર ન શોમ.
(૮) જન્ભ તશયીખ ભશટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભશણત્રની નકર યજૂ કયે ર ન શોમ.
(૯) ઉભેદલશયે અયજીત્રકભશં અનુબલ દળશા લેર શોમ (જેનશ આધશયે શત્રતશ નક્કી કયલશની થતી શોમ) યં ત ુ તેનશ

વભથાનભશં પ્રભશણત્ર યજૂ કયે ર ન શોમ અથલશ તો યજૂ કયે ર પ્રભશણત્રભશં તેઓનો અનુબલનો વભમગશો, મુ

ય,

કુ ર

ગશય અને અનુબલનો પ્રકશય દળશા લેર ન શોમ,અનુબલનુ ં પ્રભશણત્ર વંસ્થશનશ રેટયેડ ઉય ન શોમ તથશ વક્ષભ
વિશર્ધકશયીની વશી ર્લનશનુ ં શોમ.
(૧૦) તફીફી ર્ળક્ષણ ર્લમક જ્જગ્મશની જાશેયશતભશં ભેલેર દલી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH ભશન્મ
છે , તેવ ુ યુર્નલવીટી અથલશ કોરેજનશ વક્ષભ અર્ધકશયીનુ ં પ્રભશણત્ર યજૂ કયે ર ન શોમ.
૧૯

વનભણ ૂક :(૧) ઉયની જાશેયશત વંફધ
ં ભશં ર્નભણ ૂક ભશટે વંદ

થમેરશ ઉભેદલશયની વયકશયશ્રીનશ

વંફર્ં ધત ર્લબશગને આમોગ

દ્વશયશ બરશભણ કયલશભશં આલળે. ઉભેદલશયોએ આખયી ર્નભણ ૂકત્ર ભેલતશં શેરશં કોમ્પ્યુટય અંગેની વીવીવી અથલશ
તેની વભકક્ષ યશજ્મ વયકશય લખતોલખત નક્કી કયે તેલી રશમકશત ભેલી રેલશની યશેળે. આ પ્રકશયની રશમકશત નશીં
ધયશલનશય ઉભેદલશય ર્નભણ ૂકને શત્ર ફનળે નશીં.
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(૨) ર્નભણ ૂક અંગેની વઘી કશમાલશશી વયકશયશ્રી

દ્વશયશ કયલશભશં આલતી શોલશથી આ અંગેનો કોઇણ ત્રવ્મલશશય

આમોગ ધ્મશને રેળે નશીં.
(૩) ઉભેદલશયે તેની ળૈક્ષબણક રશમકશત / અનુબલ /ઉંભય લગેયેનશ વભથાનભશં યજૂ કયે ર પ્રભશણત્રો કોઇણ તફક્કે
અમોગ્મ ભશલુભ ડળે તો તેની ઉભેદલશયી યદ થળે તેભજ બરશભણ ફશદની ર્નભણ ૂક ણ યદ થલશને શત્ર યશેળે
અને આલશ ઉભેદલશય બશયતીમ પોજદશયી ધશયશ

શેઠની કશમાલશશી ને શત્ર થળે , જેથી ઉભેદલશયને વરશશ

આલશભશં આલે છે કે , તેભણે યજૂ કયે રશ પ્રભશણત્રો ખુફજ િોકવશઈથી ુણા યીતે ખયશઈ કમશા ફશદ જ આમોગભશં
યજૂ કયલશ.

૨૦

ગે યલતગણક
ં ૂ અંગે દવત ઠયે રા ઉભેદલાય વલરૂધ્ધ ગરાં :ઉભેદલશયોને આથી િેતલણી આલશભશં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભશં કોઇણ પ્રકશયની ખોટી ભશરશતી

દળશા લલી

નશી,તેભજ આલશ્મક ભશરશતી છૂશલલી નશી,ઉયશંત તેઓએ યજૂ કયે ર અવર દસ્તશલેજો કે તેની પ્રભશબણત

નકરભશં

કોઇણ વંજોગોભશં સુધશયો અથલશ પેયપશય અથલશ ફીજા કોઇણ િેડશં કયલશ નશીં અથલશ તેઓએ આલશ િેડશં
કયે ર/ફનશલટી દસ્તશલેજો યજૂ કયલશ નશી,જો એકજ ફશફતનશ ફે કે તેથી લધુ દસ્તશલેજોભશં અથલશ તેની પ્રભશબણત
નકરભશં કોઇણ પ્રકશયની અિોકવશઇ અથલશ ર્લવંગતતશ જણશમ તો તે ર્લવંગતતશઓ ફશફતની સ્ષ્ટતશ યજૂ
કયલી.જો કોઇ ઉભેદલશય આમોગ દ્વશયશ દોર્ત જાશેય થમેર શોમ અથલશ થશમ તો ,
(૧) તેઓની ઉભેદલશયી અંગે કોઇણ યીતે મોગ્મતશ પ્રશપ્ત કયલશ
(ય) નશભ ફદરીને યીક્ષશ આલી,
(૩) કોઇ અન્મ વ્મક્ક્ત દ્વશયશ છ કટથી કશભ ુણા કયશવ્યુ શોમ ,
(૪) ફનશલટી દસ્તશલેજ યજૂ કમશા શોમ, દસ્તશલેજો ઓનરશઈન અરોડ કયતી લખતે Scanning ભશં કોઈ િેડશ કયે ર
શોમ
() અગત્મની ફશફત છશલલશ અથલશ દોમુકત અથલશ ખોટશ ર્નલેદનો કયે ર શોમ,
(૬) તેઓની ઉભેદલશયી અંગે કોઇણ અર્નમર્ભત કે અનુબિત ઉશમોનો વશશયો રીધો શોમ ,
(૭) કવોટી વભમે કોઇ અનુબિત વશધનોનો ઉમોગ કમો શોમ ,
(૮) ઉિયલશી ભશં અશ્રીર બશશ કે અર્ળષ્ટ ફશફતો વરશતની અવંગત ફશફતો યજૂ કયે ર શોમ,
(૯) યીક્ષશ ખંડભશં કોઇણ યીતની ગેયલતાણ ૂક આિયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલશયની જલશફલશીની નકર કયલી,
ુસ્તક, ગશઇડ, કશરી તેલશ કોઇણ છશેર કે શસ્તબરબખત વશરશત્મની ભદદથી અથલશ લશતિીત દ્વશયશ કે કોઇ
વશંકેર્તક યીતે નકર કયલશ કે અન્મ ઉભેદલશયોને નકર કયશલલશની ગેયરયતીઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીતી આિયલશ
ભશટે ,
(૧૦) આમોગ દ્વશયશ યીક્ષશની કશભગીયી અંગે ર્નયુકત થમેરશ કભાિશયીઓને જલણી કયલી, કોઇણ પ્રકશયન ળશયીરયક
ઇજા શોિશડલી અથલશ
(૧૧) ઉયોકત જોગલશઇઓભશં ઉલ્રેખશમેર દયે ક અથલશ કોઇણ કૃત્મ કયલશ કે કયશલલશ પ્રમત્ન કમો શોમ તેણે કે
વીધી
અથલશ આડકતયી યીતે આમોગ ય દફશણ રશલનશય ઉભેદલશય નીિે દળશા લેર ર્ળક્ષશ ઉયશંત આોઆ,
પોજદશયી કશમાલશશીને શત્ર ફનળે.
(ક) આમોગ દ્વશયશ તે વંદગીનશ ઉભેદલશય તયીકે ગેયરશમક ઠયશલી ળકશળે , અને /અથલશ
(ખ) તેને આમોગ રે તેલી કોઇણ યીક્ષશ કે કોઇણ રૂફરૂ મુરશકશત ભશટે કશમભી કે મુકયય મુદત ભશટે
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(૧) આમોગ દ્વશયશ રેલશનશય કોઇણ યીક્ષશ કે વંદગી ભશટે , અને
(ય) યશજમ વયકશય શેઠની કોઇણ નોકયીભશંથી વયકશય દ્વશયશ ગેયરશમક ઠયશલી ળકશળે અને
(ગ) જો વયકશયી વેલશભશં અગશઉથી જ શોમ તો તેનશ ર્લરૂધ્ધ વમુબિત ર્નમભો અનુવશય ર્ળસ્તબંગનશ ગરશં
(૧ય) ઉયોકત ર્લગતોભશં ર્નરદિ ષ્ટ કયે ર ર્ળક્ષશ કયતશ શેરશ આમોગ/ વયકશય દ્વશયશ ઉભેદલશયને /કભાિશયીને
(૧) આયોનશભશભશં તેભની વશભેનશ સ્ષ્ટ આયોો અથલશ કેવનશ પ્રકશય ફશફતે,
(ય) રેબખતભશં ર્ળક્ષશ અંગે ફિશલનશમુ-ં શકીકત યજૂ કયલશ અને
(૩) ર્ળક્ષશ અંગે ર્નમત વભમ ભમશા દશભશં રૂફરૂ યજૂઆત કયલશની તક આલશભશં આલળે.

વંયક્ુ ત વબિલ
ગુજયશત જાશેય વેલશ આમોગ
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