
 
                                                                           

                     આય-૫ ળાખા  
આયોગ્મ અને રયલાય કલ્માણ વલબાગના લશીલટી વનમંત્રણ શેઠની કવભશ્નયશ્રી, ખોયાક અન ે
ઔધ વનમભન તંત્ર  શસ્તકની  પ્રલય ઔધ વનયીક્ષક, ગજુયાત ઔધ વલેા, લગગ-૨ 
(જાશેયાત ક્રભાંક : ૨૯                   /૨૦૨૧-૨૨) (ખાવ બયતી) ની કુર- ૦૩ જગ્માઓના ઉભેદલાયો વંદ 

કયલા ભાટે ON-LINE અયજીઓ તા.૨૮/૦૯/૨૦૨૧ ૧૩:૦૦ કરાક થી            
તા.૧૩/૧૦/૨૦૨૧ ૧૩:૦૦ કરાક વુધીભાં ભંગાલલાભાં આલે છે. આ જાશેયાતની અન્મ વલગતો 

આમોગના નોટીવ ફોડગ  https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in અથલા આમોગની લેફ 
વાઇટ  https://gpsc.gujarat.gov.in  ઉય જોલા વલનંતી છે.  
 

       જાશેયાતની વંણૂગ વલગતો આમોગની લફેવાઇટ ય લચંાણ ે રઇન ે જ ઉભદેલાયે Online 

અયજી કયલાની યશેળ.ે        
(1)    પ્રાથવભક કવોટીની વવુચત તાયીખ             :          ૦૨/૦૧/૨૦૨૨ 

      પ્રાથવભક કવોટીના રયણાભનો વબંવલત ભાવ :   પેબ્રુઆયી-૨૦૨૨ 

      રૂફરૂ ભરુાકાતનો વબંવલત ભાવ              :       ભ-ે૨૦૨૨ 

      રૂફરૂ ભરુાકાતના રયણાભનો વબંવલત ભાવ  :  રૂફરૂ ભરુાકાત ણૂગ થમાના અદંાજીત  
                                                                         ૧૦ કાભકાજના રદલવો  દયમ્માન પ્રવવદ્ધ  
                                                                          કયલાભા ંઆલળ.ે                                                                                     

બયલાની થતી કુર  જગ્માઓની લગગ પ્રભાણ ેવલગત  નીચ ેભજુફ છે: 
જગ્માનુ ંનાભ કુર 
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(ખાવ બયતી)  

૦૩ -- -- -- -- ૦૩ -- -- -- -- -- 

 

 

ગજુયાત જાશેય વેલા આમોગ 

વેકટય-૧૦/એ, “છ-૩” વકગરની નજીક, “છ” યોડ, ગાધંીનગય-૩૮૨૦૧૦ 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
http://www.gpsc.gujarat.gov.in/


 
 

નોંધ         
 (૧)    આ જાશેયાત અન્લમે ભાત્ર અનુવુવચત જનજાવત લગગના ઉભેદલાયો જ અયજી કયલાને 
ાત્ર છે.                                                              
 (૨)   ળાયીરયક રદવમાંગતા  ધયાલતા ઉભેદલાયો ભાટે કોઇ અનાભત જગ્મા નથી. યંતુ OL (one 

leg), OA (one arm), LC (Leprosy cured), D (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victim), 

LV (Low Vision) (40%-70%), HH(Hard of hearing) (40%-70%), SLD (Specific 

learning disability) (40%-70%), M (Mental illness) (40%-70%) પ્રકાયની રદવમાંગતા 

ધયાલતા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકળ.ે આ વવલામ ની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયો અયજી 

કયલાન ેાત્ર નથી. 

 (૩)  ઉભેદલાયોએ જાશેયાત ક્રભાંક અને જગ્માનું નાભ સ્ષ્ટ યીત ેલાંચીને ઓનરાઇન અયજી કયલી. 

ઓન-રાઈન અયજી કયતી લખતે તભાભ વલગતો અયજી-ત્રકભાં બમાગ ફાદ, તે વલગતોની ખાતયી 

કયીને ત્માય છી જ અયજી કન્પભગ કયલાની યશેળે. 

(૪)  કન્પભગ થમેર અયજીત્રકની વલગતો કે તેભા ંઉભેદલાયે આેર ભારશતીભાં ક્ષવત કે ચૂક ફાફતે 

વુધાયો કયલાની યજૂઆત/વલનંતી ગ્રાહ્ય યાખલાભાં આલળે નરશ. 

(૫)   એક કયતાં લધાયે વંખ્માભાં અયજી કમાગના રકસ્વાભાં છેલ્લે કન્પભગ થમેર અયજી ત્રક જ ભાન્મ 

યાખલાભા ંઆલળ.ે  

(૬)  ઓનરાઇન જાશેયાત ભાટેના બયેરા અયજીત્રક (જ ેયોર નંફય ય ઉભેદલાય ઉવસ્થત યહ્યા 

શોમ તે જ અયજીત્રક ) વફડાણ વરશત આમોગની કચેયીભાં શાર ૂયતા ભોકરલા નશી; યંતુ 

આમોગ દ્વાયા ભંગાલલાભાં આલે ત્માયે જ ઓનરાઇન અરોડ કયલાના યશેળે.  
 

(૨) ળકૈ્ષવણક રામકાત અને અનબુલ: 
 

           Possess- 

 

  1. A Bechelor‟s Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or Medicine with 

specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology or Pharm.D. obtained from 

any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State 

Act in India; or any other educational Institution recognized as such or declared to 

be deemed as a University under section - 3 of the University Grants Commission 

Act, 1956;  and  

2. (1) Have about five years‟ experience in the field of enforcement of the Provision of  
the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and Drugs and Cosmetics Rules, 1945 under 

the Commissionerate of the Food and Drugs Control Administration, Gujarat State; 

or  

(2) Have about five years combined or separate experience in the field of 

manufacturing or testing of at least one of the substances specified in the schedule 



“C” of the Drugs and Cosmetics Rules 1945; in Production, or  Quality Control or 

Research and Development Department of a Pharmaceutical establishment or in the 

field related to Pharmaceutical Technology or in the Laboratory approved for this 

purpose by the licensing authority or  in Government/ Government Undertaking/ 

Board/ Corporation or  Limited Company established under the companies Act, 

2013.  

  

(૩)  ગુજયાત ભુરકી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) વનમભો, ૧૯૬૭ભા ંઠયાવમા  

       પ્રભાણેની કોમ્્મુટયના ઉમોગ અંગેની ામાની જાણકાયી; 

 (૪)  ગુજયાતી અને/અથલા રશન્દીનુ ૂયતુ ંજ્ઞાન; 

 (૫)ગાય: રૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (ગ્રેડ ે-૪૬૦૦)   

                  (૭ ભા ગાય ંચ ભુજફ ૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦/-)   
 (૬)ઉંભય: ૪૦ લગથી લધ ુ નશીં. (ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીખના યોજ ગણલાભાં 
આલળ.ે)   
 
 (૭) ઉરી લમ-ભમાગદાભાં નીચે ભુજફ છૂટછાટ  ભળ:ે 
 

૧ ફ્કક્ત ભુ ગજુયાતના અન.ુ જન જાવત 

લગગના ઉભદેલાયો 

ાંચ લગ ( ભશત્તભ ૪૫ લગની ભમાગદા ) 

૨.  ફ્કક્ત ભુ ગજુયાતના અન.ુ જન જાવત 

લગગના ભરશરા ઉભેદલાયો 
 

ાંચ લગ ( ભશત્તભ ૪૫ લગની ભમાગદા ) 

૩. ળાયીયીક અળક્તતા ધયાલતા 

ઉભેદલાયો 

OA (One Arm), OL (One Leg), LC (Leprocy 

Cured), DF (Dwarfism), AAV (Acid Attack 

victims), LV (Low Vision), HH Moderate, 

SLD (Specific Learning Disability), M(Mental 

illness) (૪૦% થી ૭0% વુધી) ની અળક્તતા 
ધયાલતા ઉભેદલાયોને ભેરડકર ફોડગના તફીફી 
પ્રભાણત્રન ે આધીન ૧૦ લગ વુધીની છૂટછાટ, 

લધુભા ંલધુ ૪૫ લગ વુધીની લમ ભમાગદાન ેઆધીન 
ભલાાત્ર છે. આ વવલામની અળક્તતા ધયાલતા 
ઉભેદલાયો અયજી કયલાને ાત્ર નથી.  

૪.  ગજુયાત વયકાયના કભગચાયીઓ કે 
જઓે ગજુયાત વયકાયની નોકયીભા ં
કામભી ધોયણ ેઅથલા શંગાભી ધોયણ ે
વગં છ ભાવથી કાભગીયી ફજાલતા 
શોમ અન ે તેઓની પ્રથભ વનભણકૂ 
જાશેયાતભાંની જગ્માભાં દળાગલરે લમ 
ભમાગદાની અદંય થમરે શોમ તલેા 
કભગચાયીઓ    

(૧) જાશેયાતભાં રામકાત તયીકે અનુબલ ભાંગેર 
શોમ તો ઉરીલમભમાગદા રાગુ ડળે નરશ 

(૨) જાશેયાતભાં અનુબલને રામકાત તયીકે ભાંગેર 
ન શોમ યંતુ ઇજનેયી, તફીફી , ખેતી વલમક, 

ળુ વચરકત્વાની દલી કે રડ્રોભા ની જગ્મા ય 
વનભણૂક ાભેર કભગચાયીને જાશેયાતભાંની આલી 
રામકાત લાી જગ્મા (Any Such Post) ભાટે 
ઉરી લમ ભમાગદા રાગુ ડળે નશીં.  



 (૩) જાશેયાતભાં દળાગલેર જગ્મા ભાટે અનુબલ એક 
રામકાત તયીકે ભાંગેર ન શોમ ત્માયે જ ેવંલગગભાંથી 
ફઢતી ભલાાત્ર શોમ તેભા ં પયજ ફજાલતા 
કભગચાયીન,ે  તેઓએ ફજાલેર વેલાના વભમ 
અથલા તો લધુભાં લધુ ાંચ લગની છુટછાટ તે ફે 
ૈકી જ ેઓછંુ શોમ તે ભળે.  

 

નોંધ  : 
(૧) રૂફરૂ ભુરાકાતભાં આમોગની વુચનાઓ / ધોયણો ભુજફ જાશેયાતભાં દળાગલેર કેટેગયી લાઈઝ 
જગ્માની વંખ્માને ધ્માને રઈ નીચે ભુજફ અનુવયલાનું યશેળે.  

  કુર જગ્માઓ                        કુર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે ફોરાલલાભાં                                          
                                             આલનાય ઉભેદલાયોની વંખ્મા                                                                 
        ૦૧                 ૦૬ 

૦૨                ૦૮ 

૦૩                            ૧૦ 

        ૦૪ કે તેથી લધુ                                   કુર જગ્માઓથી ૦૩ ગણા 

(૨) જો ઉભેદલાય વલદેળની મુવનલવીટીની દલી/અનુબલ ભેલેર શળે તો તેની બાયતભાં   
ભા ન્મતા/વભકક્ષતા ગણલા અંગે જરૂયી આધાય/ૂયાલા યજૂ કયલાના યશેળે. 

(૩) જો મુવનલવીટીએ ભાકગળીટભાં ટકાલાયી દળાગલેર ન શોમ તો ઉભેદલાયે ટકાલાયી ગણલા 
ભાટેની   પોમ્મુગરા/ આધાય અયજી વાથ ેયજૂ કયલાના યશેળે.  
(૪)  આ જાશેયાત અન  લમે ઉભેદલાયે બયતી પ્રરક્રમાના દયેક તફકે્ક ઉભેદલાયે શાજય યશેલું ડળે, 
અન્મથા તેઓની ઉભેદલાયી યદ કયલાભાં આલળે.                                             
 

                                                                                         (વવચન ટલધગન) 

                                                                     વંમુક્ત વવચલ, 

                                                                                  ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ 
નોંધ : ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay ય 
જોઇ ળકાળે.     
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION 

 

GANDHINAGAR 
 

 

      R-5 Branch  

 

Online applications are invited for the post of Senior Drugs Inspector,  
Gujarat Drugs Service, Class-II  (Advt. No. 29/2021-22) (Special 

Recruitment)  under the Commissionerate of Food and Drugs Control 

Administration, Health and Family Welfare Department, Gujarat State, during 

Date: 28/09/2021, 13:00 p.m. to Date: 13/10/2021, 13:00 p.m. 

 

Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site 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      :    02/01/2022       

          Tentative date of Primary Test Result:      February-2022 

           Tentative month of Interview              :    May-2022     

           Tentative month of Interview Result   :  Result will be published within 

                                                                            10 working days after 

                                                                            Completion of Interviews 
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Note: 

(1)  The Candidates belongs to Schedual Tribe (S.T.) Category can only apply 

for this Advertisement. 

  

(2) There is no reserved post for Disable  Candidates. But having disability of OL 

(one leg), OA (one arm), LC (Leprosy cured),  D (Dwarfism), AAV(Acid Attack 

Victim), LV (Low Vision) (40%-70%), HH (Hard of hearing(40%-70%), SLD 

(Specific learning disability) (40%-70%), M (Mental illness) (40%-70%) other  than 

prescribed above are not eligible for application. 

 

(3) Candidates shall carefully read Advertisement No. and Name of Post Before 

Applying online. Candidate shall confirm the application only after verifying the 

details filled in the application form. 

 

(4) 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. 

 

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

confirmed application will be considered by the commission.  

 

(6) Candidates shall keep ready the certificates required in case of eligibility for 

interview (in the order mentioned in general instructions). And upload online when 

asked by Commission. 
  

Educational Qualification & Experience: - 

 

Possess- 

 

1.    A Bechelor‟s Degree in Pharmacy or Pharmaceutical Sciences or 

Medicine with specialization in Clinical Pharmacology or Microbiology or 

Pharm.D. obtained from any of the Universities established or incorporated by 

or under the Central or a State Act in India; or any other educational 

Institution recognized as such or declared to be deemed as a University under 

section - 3 of the University Grants Commission Act, 1956;  and  

2 (i) Have about five years‟ experience in the field of enforcement of the 

Provision of the Drugs and Cosmetics Act,1940 and Drugs and Cosmetics 

Rules, 1945 under the Commissionerate of the Food and Drugs Control 

Administration, Gujarat State; or  

   (ii) Have about five years combined or separate experience in the field of 



manufacturing or testing of at least one of the substances specified in the 

schedule “C” of the Drugs and Cosmetics Rules 1945;   in Production  or  

Quality Control or Research and Development Department of a 

Pharmaceutical establishment or in the field related to Pharmaceutical 

Technology or in the Laboratory approved for this purpose by the licensing 

authority or in Government/ Government Undertaking/ Board/ Corporation or  

Limited Company established under the companies Act, 2013.  

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

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

 

 (4)   Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 
   
 (5) Pay: - Rs. 9300-34800 (Grade Pay 4600) (As per 7

th
 Pay Commission 

44900- 142400/-)  
 (6)   Age:  Not more than 40 years. (Age will be considered as on last date of 

receipt of online application.) 

 

 (7) Upper Age Limit shall be relaxed as under: 

1 Candidates belonging to 

S.T. Category of Gujarat 

origin only  

05 Years (up to maximum 45 years) 

2 Women Candidates 

belonging to S.T. 

Category of Gujarat 

origin only 

05 Years (up to maximum 45 years) 

3 Disabled Candidates 

 

OA (One Arm), OL (One Leg), LC (Leprosy 

Cured), DF (Dwarfism), AAV (Acid Attack 

victims), LV (Low Vision), HH Moderate, 

SLD (Specific Learning Disability), M (Mental 

illness)(40% to 70%) candidates Who can 

move independently and perform duties may 

be allowed relaxation in age up to 10 years 

Subject to maximum 45 years on the basis of 

Medical certificate issued by the Medical 

Board. Candidates having disability other than 

prescribed above are not eligible for 

application.  

4 A candidate who is 

already in   Gujarat 

Govt. service, either as a 

permanent or a 

temporary officiating 

(i) If experience is prescribed as one of the 

qualifications, the upper age limit shall not 

apply. 

(ii) If experience is not prescribed as one of the 

qualifications and a Govt. servant appointed to 



continuously for six 

months and had not 

crossed age limit 

prescribed for the 

advertised post at the 

time of his first 

appointment.  

 

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. 

(iii) 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) As per the Instruction/Provisions of the commission, the 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 

(2) The Candidates has to produce necessary documents, in support of Indian 

Legality / Equivalence if   he possesses foreign university degree/experience.  

 

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

where   percentage of marks is not given by the University.       

 

 (4) Candidate shall remain present at every stage of this recruitment Process, 

otherwise his/ her Candidature shall be rejected by the commission.  

 

 

 

                                                                   (Sachin Patwardhan) 

                                                                    Joint Secretary 

                                              Gujarat Public Service Commission. 

 

 

Note : Candidate can see the procedure of online apply – 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay


 

 

 

 ૧  નાગરયકત્લ:-  

 ઉભેદલાય, 
 (ક) બાયતનો નાગરયક અથલા 
 (ખ) નેાનો પ્રજાજન અથલા 
 (ગ) બૂતાનનો પ્રજાજન અથલા 

(ઘ) વતફેટનો વનલાગવવત જ ે બાયતભાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી 
જાન્મુઆયી, ૧૯૬૨ શેરાં બાયતભાં આલેરા શોલા જોઇએ,અથલા  
(ચ) ભૂ બાયતીમ વમવક્ત કે જ ે બાયતભાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી 
ારકસ્તાન, ૂલગ ારકસ્તાન       (ફાંગ્રાદેળ), ફભાગ (મ્માનભાય), શ્રીરંકા, કેન્મા, 
મુગાન્ડા જલેા ૂલગ આરિકાના દેળો, વંમુક્ત પ્રજાવત્તાક ટાંઝાનીમા, ઝાંફીમા, ભરાલી, 
ઝૈય, ઇથોીમા, અથલા વલમેટનાભથી સ્થાંતય કયીને આલેર શોલા જોઇએ યંતુ 
ેટાક્રભાંક (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) ભાં આલતા ઉભેદલાયોના રકસ્વાભાં વયકાયે 
ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શોલું જોઇએ. 

 
નોંધ:- જ ે ઉભેદલાયના રકસ્વાભા ં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તલેા ઉભદેલાયનું 
અયજીત્રક આમોગ વલચાયણાભા ંરળેે. અન ેજો વનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ 
કયલાભા ં આલળ ે તો યાજ્મ વયકાય તભેના રકસ્વાભા ં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની 
ળયત ેકાભચરાઉ વનભણકૂ આળ.ે 

 

 ૨  અયજીત્રક:- 

(૧) જો એક કયતાં લધ ુજાશેયાત ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયેક જાશેયાત ભાટે અરગ 
અરગ અયજી કયલાની યશેળે અને પ્રત્મેક અયજી વાથ ેપી બયલાની યશેળે. 
(૨) વફન અનાભત લગગના ઉભેદલાયોએ, જો તેઓ ોસ્ટ ઑરપવભાં પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ 
+ ોસ્ટર ચાજીવ તથા ઓન રાઇન પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + વવલગવ ચાજીવ પી 
બયલાની યશેળે. અનાભત લગગના ઉભેદલાયો (આવથગક યીત ેનફા લગો, વાભાવજક અને 
ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગગ, અનુવૂવચત જાવત અને અનુવૂવચત જનજાવત) તથા ળાયીરયક 
યીત ેઅળક્ત ઉભેદલાયો અને ભાજી વૈવનકોને પી બયલાભાંથી ભુવક્ત આલાભા આલેર 
છે. જથેી તેભણે કોઇ પી બયલાની યશેતી નથી. અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો 
વફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશેળે નશી. 
(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશેયાતભાં અનાભત જગ્માઓ દળાગલેર ન શોમ 
ત્મા ંઆલા ઉભેદલાયો વફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળ ેઅને તેભને વંદગી 
ભાટે વફનઅનાભતના ધોયણો રાગું ડળે. 
(૪) જાશેયાતભાં ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તો ણ જ ે તે 
કેટેગયીભાં ભરશરા ઉભેદલાયો અયજી   કયી ળકે છે. 
(૫) જાશેયાતભાં જ ે તે કેટેગયીભાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટે અભુક 
જગ્માઓ અનાભત શોમ ત્માયે ભરશરા ઉભેદલાયોની અનાભત જગ્માઓ વવલામની ફાકી 
યશેતી જગ્માઓ પક્ત ુરુ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનું નથી, આ 
જગ્માઓ ય ુરુ તેભજ ભરશરા ઉભેદલાયોની વંદગી ભાટે વલચાયણા થઇ ળકે છે, 
ુરુ તેભજ ભરશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ 

       જાશેયાતની વાભાન્મ જોગલાઈઓ 



જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યંતુ ફાકી યશેતી ૦૭ જગ્મા વાભે ભરશરા 
ઉભેદલાય ણ વંદગી ાભી ળકે છે.) 
(૬) જાશેયાતભાં ભાત્ર ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત શોમ તો ણ જ ે તે 
કેટેગયીભાં ુરુ ઉભેદલાય અયજી કયી  ળકે છે કેભ કે ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ 
તો આ જગ્માઓ ય વંદગી ભાટે ુરુ ઉભેદલાયોની વલચાયણા થઇ ળકે છે. યંતુ જ ે
જગ્માઓ ભરશરા ઉભેદલાયો ભાટે જ અનાભત શોમ અને તે જગ્મા ઉય ભરશરા ઉભેદલાયો 
ુયેુયા વંદગી ાભે/જટેરી વંખ્માભાં વંદગી ાભ ેતો તેભને જ પ્રથભ વલચાયણાભાં 
રેલાના થળે અને કોઇ ભરશરા ઉભેદલાય વંદ ન થામ કે ઓછા ભરશરા ઉભેદલાય વંદ 
થામ તો તેટરા પ્રભાણભાં ુરુ ઉભેદલાયોને ધ્માનભા ંરેલાભાં આલળે. (દા.ત.કુર ૧૦ 
જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભરશરા ઉભેદલાય વંદ થામ છે તો ૦૨ 
ુરુ ઉભેદલાયો વંદગી ાભી  ળકે છે.) 
(૭) પ્રાથવભક કવોટીના રયણાભના આધાયે જ ે ઉભેદલાયો અયજી ચકાવણીને ાત્ર 
થતા શોમ, તેભણે આમોગ જણાલ ેત્માયે જરૂયી પ્રાભાણત્રો/ દસ્તાલેજો સ્કેન (Scan) 
કયીને આમોગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય ઓન રાઇન 
અરોડ કયલાના યશેળે.  

 ૩    જન્ભ તાયીખ:- 

(૧)  આમોગ જન્ભ તાયીખ ના ુયાલા ભાટે એવ. એવ. વી. ઇ. ફોડગ  દ્વાયા અામેર 
એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખ ે છે. યંતુ આ પ્રભાણત્રભાં દળાગલેર 
જન્ભતાયીખ ખોટી શોલાનું ઉભેદલાય ભાને તો વક્ષભ અવધકાયીએ આેર લમ અને 
અવધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાવણત નકર ભોકરલાની યશેળે. આ પ્રભાણત્રભાં અવધકૃત 
અવધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર શોલું જોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષાનું 
ભૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને ોતાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાં આલેર ુયાલાઓને આધાયે 
ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીખ ............... છે. જ ે એવ.એવ.વી. કે તેની વભકક્ષ 
યીક્ષાના પ્રભાણત્રભાં દળાગલેર જન્ભતાયીખ કયતા ંજુદી છે તથા ભાનલાને ૂયતુ ંકાયણ છે. 
ઉભેદલાયે યજૂ કયેર લમ અને અવધલાવનું પ્રભાણત્ર તેની વલશ્વાવવનમતા 
(credibility) ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયનો વનણગમ આમોગ દ્વાયા રેલાભાં 
આલળ.ે 
(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાં દળાગલેર જન્ભ તાયીખભાં ાછથી કોઇણ કાયણવય 
પેયપાય થઈ ળકળે નશી. 

 ૪    લમભમાગદા :- 

                        જાશેયાતભાં દળાગવમાનુંવાય  
 

૫      ળૈક્ષવણક રામકાત:- 

(૧) ઉભેદલાય જાશેયાતભાં દળાગલેર ળૈક્ષવણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી 
તાયીખના યોજ ધયાલતા શોલા જોઇએ. 
(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષવણક રામકાત ભાન્મ મુવનલવવગટી/વંસ્થાભાથી ભેલેર શોલી 
જોઇએ. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથ ે ભાન્મ મુવનલવવગટી/વંસ્થાના ગુણ ત્રક (ફધા જ 
લો/વેભેસ્ટય)અને દલી પ્રભાણત્રોની સ્લમં પ્રભાવણત નકર યજૂ કયલાની યશેળે. 
કોરેજના આચામગ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાં આલળે નશી. 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/


(૪) ળૈક્ષવણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાય નો શક્ક દાલો 
સ્લીકાયલાભાં આલળે નશી. 
(૫) જો જગ્માના બયતી વનમભોભાં દળાગલેર ળૈક્ષવણક રામકાતની વભકક્ષ રામકાત 
ભાન્મ ગણાળે તેલી જોગલાઇ શોમ  તો, જાશેયાતભાં દળાગલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત 
ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલો તેભનો શક્ક દાલો શોમ તો આલા  ઉભેદલાયે વભકક્ષતા 
પ્રસ્થાવત કયતા આદેળો/અવધકૃતતાની વલગતો આલાની યશેળે. 
 

 ૬  અનુબલ:- 

(૧) ભાંગેર અનુબલ, અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીખના યોજ ગણલાભાં આલળે.  
(૨) (અ)જાશેયાતભાં અન્મથા જોગલાઇ કયલાભાં ન આલી શોમ તો જરૂયી રામકાતો 
ભેલલાભા ંઆલે તે તાયીખથી,    
    (ફ) અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીખના વંદબગભાં અનુબલ ગણલાભાં આલળે. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાં જ ે અનુબલ દળાગલેર શોમ તેના વભથગનભાં અનુબલનો 
વભમગાો (રદલવ, ભાવ, લગ), ભૂ ગાય અને કુર ગાયની વલગતો તથા ફજાલેર 
પયજોનો પ્રકાય/ભેલેર અનુબલની વલગતો વાથેનું સ્લમંસ્ષ્ટ પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનું 
યશેળે. આલું પ્રભાણત્ર વંસ્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ વત્તાવધકાયીની વશી અને 
તાયીખ વાથેનું યજૂ કયલાનું યશેળે. ઉભેદલાયે આેર self-Declaration અને affidavit 
ય યજૂ કયેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાં આલળ ેનરશ.  
(૪) ઉભેદલાયે યજૂ કયેર અનુબલના પ્રભાણત્રોભા ં ાછથી કોઇ પેયપાય કયલાની 
વલનંતી ભાન્મ યાખલાભાં આલળે નશીં. જો ઉભેદલાયો દ્રાયા વંૂણગ વલગતો વાથેના 
અનુબલનું પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાભાં આલળે નરશ, તો  ઉરબ્ધ પ્રભાણત્ર / વલગતોના  
આધાયે આમોગ વનણગમ કયળે. જ ેઉભેદલાયોને ફંધનકતાગ યશેળે.  
(૫) અંળકારીન, યોવજદંા લેતનદાય, એપ્રેન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, 
આભંવત્રત પૅકલ્ટી, ઇન  ચાજ ગ (ભૂ શોદ્દા વવલામની લધાયાની કાભગીયી), Against post 
તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર અનુબલ ભાન્મ અનુબલ તયીકે ગણતયીભાં રેલાભાં આલળે 
નશીં. ઉયાંત અભ્માવકા દયવભમાન ભેલેર અનુબલ (ઉ.દા. Ph.D. દયવભમાન 
ભેલેર વંળોધનનો અનુબલ, Ph.D. ભાટેના Senior Research fellow તથા Junior 

Research fellow તયીકે કયેરી કાભગીયી) ભાન્મ યાખલાભાં આલળ ેનશી.  

૭  અનવુૂવચત જાવત, અનવુવૂચત જનજાવત, વાભાવજક અન ેળૈક્ષવણક યીત ેછાત લગગ અન ે

આવથગક યીત ેનફા લગગ :- 

(૧)ભૂ ગુજયાતના અનુવૂવચત જાવત, અનુવૂવચત જનજાવત, વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક 
યીત ે છાત લગગ અને આવથગક યીત ે નફા લગગ ના ઉભેદલાયોને જ અનાભત લગગના 
ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે. 
(૨)અનુવૂવચત જાવત, અનુવૂવચત જનજાવત, વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગગ 
અને આવથગક યીત ેનફા લગગ  ૈકી ઉભેદલાય જ ેલગગના શોમ તેની વલગતો અયજીત્રકભાં 
અચૂક આલી. 
(૩)ઉભેદલાયે અયજીત્રકના વંફંવધત કોરભભાં જ ેતે અનાભત કક્ષા દળાગલેર નશી શોમ 
તો ાછથી અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાનો શક્ક દાલો ભાન્મ 
યાખલાભા ંઆલળે નશીં. 
(૪)અનાભત લગગનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભા ંવક્ષભ અવધકાયી 
દ્વાયા વનમત નભૂનાભાં આલાભા ંઆલેર જાવત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથ ેઅચૂક  



વાભેર કયલાની યશેળે. અયજીત્રક વાથ ેજાવત પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શોમ 
તો તે ાછથી સ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 
(૫) વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ જો 
તેઓનો વભાલેળ “ઉન્નત લગગભાં” નશી થતો શોમ તો જ ભલાાત્ર થળ.ે 
(૬) ( અ)   વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીત ેછાત લગગના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગગભાં 
વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનું વાભાવજક ન્મામ અને અવધકારયતા વલબાગનું તાયીખ: 
૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી વનમત થમેર ગુજયાતી નભૂના „રયવળષ્ટ-ક‟ ભુજફનું 
અથલા નલા વનમત કયામેર ગુજયાતી નભૂના „રયવળષ્ટ-૪‟ ભુજફનું પ્રભાણત્ર  યજૂ 
કયલાનુ ંયશેળે. 
(૬)  (ફ) વાભાવજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના 
ઠયાલ ક્રભાંક વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ભુજફ „ઉન્નત લગગભા ંવભાલેળ નરશ થલા 
અંગેના પ્રભાણત્ર‟ની ભશત્તભ અલવધ (Validity) ઈસ્મુ થમા-લગ વરશત ત્રણ 
નાણાકીમ લગની યશેળે યંતુ આલું પ્રભાણત્ર વંફંવધત જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન 
અયજી કયલાની છેલ્લી તાયીખ વુધીભાં ઈસ્મુ કયામેર શોલું જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ 
વભમગાા દયવભમાન ઇસ્મુ થમેરુ શળે, તો જ ભાન્મ યાખલાભાં આલળે અન્મથા તે 
ભાન્મ યાખલાભાં આલળે નરશ. 

(૬) (ક)    રયવણત ભરશરા ઉભેદલાયોએ આલુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની 
આલકના વંદબગભાં યજૂ કયલાનું યશેળે. જો આલા ઉભેદલાયોએ તેભના વતની આલકના 
વંદબગભા ંયજૂ કયેર શળે તો તેભની અયજી યદ્દ કયલાભા ંઆલળે. 

(૬) (ડ)  ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે જ ે „ઉન્નત લગગભાં વભાલેળ 
નરશ થલા અંગેનું પ્રભાણત્ર‟ ની વલગતો જણાલેર શોમ તેની જ નકર અયજી વાથે 
જોડલાની યશેળે. જો આલા પ્રભાણત્રભા ં કોઈ બૂર શોલાને કાયણે ઉભેદલાય જાશેયાતની 
છેલ્લી તાયીખ ફાદનું નલું પ્રભાણત્ર ભેલે તો ણ વાભાવજક અને ળૈક્ષવણક યીત ેછાત 
લગગના ઉભેદલાય તયીકે ાત્ર થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભાં જણાલેર પ્રભાણત્ર જ 
ભાન્મ યશેળે.  

(૬) (ઇ)  ઉન્નત લગગભા ં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનું પ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ 
ભાદંડો ધ્માને રેલામ છે. પ્રભાણત્રની અલવધ શલે ત્રણ લગની છે. યંતુ ઉક્ત ભાદંડો 
ૈકી કોઈણ ભાદંડભાં આ અલવધ દયમ્માન પેયપાય થામ તો તેની સ્લૈવચ્છક જાશેયાત 
વંફંવધત ઉભેદલાયે તથા તેના ભાતા-વતા/લારીએ સ્લમં વંફંવધત વત્તાવધકાયી તેભજ 
તેના દ્વાયા પ્રભાણત્રભાં કોઈ પેયપાય કયલાભાં આલે તો ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગને 
કયલાની યશેળે. ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારી આલી જાશેયાત નરશં કયીને કોઈણ 
વલગતો છૂાલળે તો તેઓ કામદેવયની કામગલાશીને ાત્ર ફનળ ે અને તેઓએ ભેલેર 
અનાભતનો રાબ યદ્દ કયલાાત્ર થળે. ઉન્નત લગગભા ં વભાલેળ નરશ થલા અંગેના 
પ્રભાણત્ર  ભેલલા ભાટેના કોઈણ ભાદંડભાં પેયપાયની સ્લૈવચ્છક જાશેયાત કયલાની 
જલાફદાયી ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારીની વમવક્તગત યીતે અને વંમુક્ત યીતે યશેળે. 

(૭)  આવથગક યીત ે નફા લગોના ઉભેદલાયોએ યાજ્મ વયકાયના વાભાવજક ન્મામ 
અને અવધકાયીતા વલબાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠયાલ ક્રભાંક : 
ઇ.ડફલ્મુ.એવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી વનમત થમેર નભૂના (અંગ્રેજીભાં Annexure 

KH અથલા ગુજયાતીભાં રયવળષ્ટ-ગ) ભા ંભેલેર આવથગક યીત ેનફા લગો ભાટેના 
પ્રભાણત્રના નંફય અને તાયીખ ઓન રાઇન અયજી કયતી લખત ેદળાગલલાના યશેળે. 
આ ાત્રતા પ્રભાણત્ર વંફંવધત જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્લી તાયીખ 



વુધીભાં ઈસ્મુ કયામેર શોલું જોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયવભમાન ઇસ્મુ 
થમેરુ શળે, તો જ ભાન્મ યાખલાભાં આલળ ેઅન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે નરશ.  

(૮) વયકાયની પ્રલતગભાન જોગલાઈ ભુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો વફનઅનાભત 
લગગના ઉભેદલાયોની વાથ ે વનમત ધોયણો (અથાગત લમભમાગદા, અનુબલની રામકાત, 
વફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ તેના કયતા ં લધ ુ વલસ્તૃત કયેર 
અન્મ ક્ષેત્ર) ભા ં છૂટછાટ રીધા વવલામ ોતાની ગુણલત્તાના આધાયે વંદગી ાભ ે તો 
વફનઅનાભત જગ્માની વાભ ેગણતયીભાં રેલાના થામ છે. 

(૯)  ઉભેદલાયે અયજીભાં જાવત અંગે જ ે વલગત દળાગલેર શળે તેભા ં ાછથી પેયપાય 
કયલાની વલનંતી ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે નશી. 

 નોંધ-૦૧. વાભાજીક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના ઠયાલ ક્રભાંક: 
ઇડફલ્મુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.૨૬.૦૬.૨૦૨૦ની જોગલાઇ ભુજફ આવથગક યીતે 
નફા લગો (EWS) ભાટેના ાત્રતા પ્રભાણત્રો ઇસ્મુ થમા તાયીખથી ત્રણ લગ વધુી 
ભાન્મ ગણલાભાં આલળ.ે યંતુ તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ વુધી ઇસ્મુ 
થમેર EWS પ્રભાણત્રની લધાયેર અલવધનો રાબ રેલા ભાટે ઉભેદલાયે તેના કુટંુફની 
આલકભાં લધાયો થમો નથી અને યાજ્મ વયકાયના અનાભતના શેતુ ભાટે નક્કી થમેર 
ાત્રતાના ભાદંડ ભુજફ રામક ઠયે છે તેલી ફાંશેધયી ઉક્ત ઠયાલ વાથેના રયળીષ્ટથી 
વનમત કમાગ ભુજફના નભૂનાભાં આલાની યશેળે. આમોગ જ્માયે EWS પ્રભાણત્ર 
ભંગાલ ે તે વભમે ઉભેદલાયે પ્રભાણત્રની વાથે આ ફાંશેધયી યજૂ કયલાની યશેળે. 
(https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-

DECLERATION_FORM.pdf)   આ જોગલાઇના દુયઉમોગ ફદર અનાભતનો રાબ 
યદ થલા ાત્ર છે અને ઉભેદલાય કામદેવયની કામગલાશીને ાત્ર ફન ે છે. જથેી લધાયેર 
અલવધનો રાબ રેતા અગાઉ ઉભેદલાયોએ ઉક્ત ઠયાલની તભાભ જોગલાઇઓનો અભ્માવ 
કયી રેલા જણાલલાભાં આલે છે.  

  જો કોઈ ઉભદેલાયે વનમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્મ ુથમરે વનમત નભનૂાનુ ંપ્રભાણત્ર 
યજૂ કયેર નરશ શોમ તો તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભા ંઆલળ ેઅન ેતઓેન ેવફનઅનાભત 
જગ્મા વાભ ેણ વલચાયણાભા ંરેલાભા ંઆલળ ેનરશ. 
 ૮    ભાજી વૈવનક 

 (૧) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાં વલગતો આલાની યશેળે. 
 (૨) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાજ ગ ફુકની નકર અયજીત્રક વાથ ેઅચૂક ભોકરલાની  

યશેળે. 
 (૩)વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તાયીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠયાલ ક્રભાંક: 

આયઇએવ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જોગલાઇ ભુજફ ભાજી વૈવનકોને અયજીત્રકની રકંભત, 
અયજી પી અને યીક્ષા પી બયલાભાંથી ભુવક્ત આલાભા ંઆલેર છે. 

 ૯    રદવમાગં ઉભેદલાયો 

(ક) રદવમાંગ ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાં તેભની રદવમાંગતા વંફંધે સ્ષ્ટ વલગતો 
દળાગલલાની યશેળે. 

(ખ) રદવમાંગતા ૪૦% કે તેથી લધુ શોમ તેલા ઉભેદલાયને જ રદવમાંગ અનાભતનો રાબ 
ભલાાત્ર યશેળે. રદવમાંગ અનાભત નો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે નીચે 
દળાગલેર ખંડ (૧) થી (૫) ૈકી કઇ રદવમાંગતા છે તે દળાગલલાનું યશેળે: 

https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf
https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/EWS_SELF-DECLERATION_FORM.pdf


 (૧) અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રવષ્ટ,  

 (૨) ફવધય અને ઓછંુ વાંબનાય,  

 (૩) ભગજના રકલા વરશતની શરનચરનની રદવમાંગતા, યક્તવત્તભાંથી વાજા 
થમેર,  લાભનતા, એવવડ એટેકનો બોગ ફનેર અને નફા સ્નામુઓ,  

 (૪) સ્લરીનતા (Autism), ફૌવદ્ધક રદવમાંગતા, ખાવ વલમ ળીખલાની અક્ષભતા 
 અને ભાનવવક વફભાયી,  

 (૫) ફશેયાળ-અંધત્લ વરશતની ખંડ (૧) થી (૪) શેઠની એક કયતા લધાયે 
પ્રકાયની  રદવમાંગતા ધયાલતી વમવક્ત. 

(ગ) જાશેયાતભાં રદવમાંગ ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત જગ્મા દળાગલેર ન શોમ, યંતુ જગ્માની 
પયજોને અનુરૂ જ ેપ્રકાયની રદવમાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાયોને ાત્ર ગણેર શોમ તેઓ 
તે જાશેયાત ભાટે અયજી કયી ળકળે. આલા પ્રવંગે ઉંભયભાં છૂટછાટ ભળે. 

(ઘ) રદવમાંગ ઉભેદલાયે તેના વભથગનભાં વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ 
ના રયત્ર ક્રભાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનમત થમેર નભૂનાભાં અથલા 
યાજ્મ વયકાય કે બાયત વયકાયે આ શેતુ ભાટે ભાન્મ કમાગ ભુજફ વયકાયી 
શોવસ્ટરના વુવપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/વવવલર વજગન/ભેરડકર ફોડગ  દ્વાયા આલાભાં આલેર 
પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચૂક ભોકરલાની યશેળે. જો પ્રભાણત્રની નકર 
વાભેર કયલાભાં નશીં આલેર શોમ તો તે ાછથી સ્લીકાયલાભાં આલળે નશીં અને 
રદવમાંગ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં. 

 ૧૦  ભરશરા ઉભેદલાય 

ભરશરાઓની અનાભત જ્ગ્માઓ ભાટે જો મોગ્મ ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ તો તે 
જગ્મા જ ેતે કક્ષાના (category) ુરુ ઉભેદલાયોને  પાલી ળકાળ.ે  

 ૧૧    વલધલા ઉભેદલાય 

(૧) ઉભેદલાય વલધલા શોમ તો અયજી ત્રકભાં તે કોરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખલું  
અન્મથા “રાગુ ડતું નથી” એભ દળાગલલું . 
(૨) વલધલા ઉભેદલાયે જો ુન: રગ્ન કયેર શોમ તો અયજી ત્રકભાં તે કોરભ વાભે “શા” 
અચૂક રખલું અન્મથા  “રાગુ ડતું  નથી” એભ દળાગલલું. 
(૩) વલધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન કયેર ન શોમ અને વલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા 
ઇચ્છતા શોમ તો અયજી વાથે ુન: રગ્ન કયેર નથી તેલી એરપડેવલટ યજૂ કયલાની યશેળે. 
(૪) વલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતગભાન જોગલાઈ ભુજફ તેઓએ ભેલેર ગુણભાં 
ાંચ ટકા ગુણ ઉભેયલાભાં આલળે. 
(૫) કોઇ ભરશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “વલધલા” ન શોમ, યંતુ 
અયજી કમાગ ફાદ અથલા જાશેયાત પ્રવવધ્ધ થમાની છેલ્લી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા 
બયતી પ્રરક્રમાના કોઇણ તફકે્ક “વલધલા” ફન ેઅને તે અંગે જરૂયી દસ્તાલેજી ૂયાલાઓ 
યજૂ કયે તો તેની યજૂઆત ભળ્યા તાયીખ છીના બયતી પ્રરક્રમાના જ ેણ તફક્કા ફાકી 
શોમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભરશરા ઉભેદલાયોને “વલધલા ભરશરા ઉભેદલાય” તયીકેના રાબ 
આલાભા ંઆલળે.  

 જો ઉભેદલાયનો વભાલળે ભાજી વવૈનક, ળાયીરયક અળક્તતા, ભરશરા કે વલધલા કૈીના 
વલકલ્ો ૈકી એક થી લધ ુવલકલ્ોભા ંથતો શોમ તેલા રકસ્વાભા ંતને ેરાગ ુડતા વલકલ્ો કૈી 
જભેા ંલધ ુરાબ ભલાાત્ર શળ ેતે ભળ.ે    



 ૧૨     ના લાંધા પ્રભાણત્ર:- 

(૧) ગુજયાત વયકાયના વયકાયી /અધગ વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોોયેળન 
/કંનીઓભાં વેલા ફજાલતા અવધકાયીઓ / કભગચાયીઓ આમોગની જાશેયાતના 
વંદબગભા ં ફાયોફાય અયજી કયી ળકળ ે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના 
વલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાગની તાયીખથી રદન-૭ ભા ંઅચૂક કયલાની યશેળે. જો 
ઉભેદલાયના વનમોક્તા તયપથી અયજી ભોકરલાની છેલ્લી તાયીખ ફાદ ૩૦ રદલવભાં 
અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભાં આલળ ેતો તેઓની અયજી 
નાભંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાં આલળે. 
(૨) કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભાં શોમ તેલા 
ઉભેદલાયે આ અયજી વાથ ે વનભણૂક અવધકાયીનું  ના લાંધા પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનું 
યશેળે. 
(૩) રૂફરૂ ભુરાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર ના લાંધા 
પ્રભાણત્ર અવરભા ંયજૂ કયલાનુ ંયશેળે. 

 ૧૩  ગયેરામક ઉભેદલાય :-  

ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ કે અન્મ જાશેય વેલા આમોગ અથલા અન્મ વયકાયી 
/અધગ વયકાયી /વયકાય શસ્તકની વંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્માયેમ ણ ગેયરામક 
ઠયાલેર શોમ તો તેની વલગત અયજીત્રકભાં આલાની યશેળે. જો ઉભેદલાયનો 
ગેયરામકનો વભમ ચારુ શળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 

 ૧૪     પયવજમાત વનલૃવત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :- 

અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કંની કે ફોડગ  કોોયેળનભાંથી 
ક્માયેમ ણ  પયવજમાત વનલૃવત્ત, રૂખવદ કે ફયતયપ કયલાભાં આલેર શોમ તો 
અયજીત્રકભાં તેની વલગત આલાની યશેળે. 

 ૧૫  યજીસ્ટરેળન :-  

તફીફી/દંત વલજ્ઞાન/ળુ વચરકત્વા/કામદાની અથલા અન્મ જ્ગ્મા ભાટેના રકસ્વાભાં 
કે જભેાં યજીસ્ટરેળન જરૂયી શોમ ત્મા ં ઉભેદલાયે યજીસ્ટરેળન પ્રભાણત્રની નકર યજૂ 
કયલાની યશેળે અને અયજી વભમે યજીસ્ટરેળન જ ે તે વંસ્થા ખાત ે ચારુ છે તેલ ુ
પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનું યશેળે. 

 ૧૬       અગત્મની જોગલાઇઓ :-    

(૧) આ જગ્માની વનભણૂક ભાટે પ્રથભ પ્રાથવભક કવોટી અને ત્માયફાદ રૂફરૂ ભુરાકાત 
મોજીને કયલાભાં આલળે પ્રાથવભક કવોટીના ગુણ ક્રભાંનુવાય જરૂયી અયજીઓની 
ચકાવણી કયી ઉભેદલાયોને  રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટેની ાત્રતા નક્કી કયાળે. આ કવોટીનું 
ભાધ્મભ આમોગ વનમત કયે તે ભુજફ ગુજયાતી અથલા અંગ્રેજી યશેળે. પ્રાથવભક કવોટી 
વાભાન્મત: ગાંધીનગય/અભદાલાદ ખાત ે રેલાભાં આલળે અને ઉભેદલાયોએ સ્લખચે 
ઉવસ્થત યશેલાનું યશેળે. પ્રાથવભક કવોટી અને રૂફરૂ ભુરાકાતભાં ભેલેર ગુણના 
આધાયે આખયી વંદગી કયલાભા ંઆલળ.ે  
(૨) પ્રાથવભક કવોટીભાં આમોગે વનમત કયેર રઘુત્તભ રામકી ધોયણ ભુજફના ગણુ 
ભેલલા પયવજમાત છે. એટરે કે જ ેકોઈ ઉભેદલાય પ્રાથવભક કવોટીભાં આમોગે વનમત 
કયેર રઘુત્તભ રામકી ધોયણ ભુજફના ગુણ ભેલી ળકળે  નરશ તો  રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે 
ાત્રતા નક્કી કયલા, અયજી ચકાવણીને ાત્ર ઉભેદલાયોને માદી ભાટે વલચાયણાભાં 
રેલાભાં આલળે નશીં.    



 ૧૭       રૂફરૂ ભરુાકાત:-  

(૧) રૂફરૂ ભુરાકાત આમોગ બલન ખાતે જ રેલાભાં આલળ.ે પ્રાથવભક કવોટીના 
રયણાભના આધાયે રૂફરૂ ભુરાકાત  ભાટે ાત્ર થતા  ઉભેદલાયે રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે 
ોતાના ખચે અને પયજીમાત ણે ઉવસ્થત થલાનું યશેળે. તેભજ જ ે બયતી પ્રવંગો 
અન્લમે ળાયીરયક ક્ષભતા કવોટી અને / અથલા ળાયીરયક ભાદંડ ચકાવણીની 
જોગલાઇ છે, તેલા તભાભ તફકે્ક ઉભેદલાયે પયજીમાત ણે ઉવસ્થત યશેલાનું યશેળે. જો 
ઉભેદલાય બયતી પ્રરક્રમાના કોઈ ણ તફકે્ક ગેયશાજય યશેળે તો તેભની ઉભેદલાયી યદ 
કયલાભા ંઆલળે. 

(૨) અનુવૂવચત જાવત, અનુવૂવચત જન જાવતના ઉભેદલાયો તથા કોઇ આલકનુ વાધન 
નથી તેલા  ઉભેદલાયો કે જઓેના ભાતા-વતાની લાવગક આલક આલકલેયા ને ાત્ર ન 
શોમ તેઓને તેભના યશેઠાણના સ્થેથી રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે આલલા તથા જલા ભાટે 
ગુજયાત એવ.ટી. વનગભ દ્વાયા વનમત થમેર રટરકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડંુ 
ભલાાત્ર થળે. આ ભાટે ઉભેદલાયે રૂફરૂ ભુરાકાતના રદલવે વનમત પોભગ બયલાનુ 
યશેળે અને તેની વાથ ેઅવર રટરકટ યજૂ કયલાની યશેળે. 

(૩) રૂફરૂ ભુરાકાતના રદલવે રૂફરૂ ભુરાકાતના ત્રભા ં દળાગલલાભાં આલેર અવર 
પ્રભાણત્રો યજૂ કયલાના યશેળે. તથા આ પ્રભાણત્રોની સ્લમંપ્રભાવણત નકરો 
(Self-Attested Copies) અને ફાયકોડ લાા અયજીત્રકની નકર ણ આમોગ 
બલનભા ં જભા કયાલલાની યશેળે. જો ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજૂ કયળે નશીં તો 
તેઓ રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં તેની ખાવ નોંધ રેલી. 

(૪) લગગ-૩ના રકસ્વાભાં રૂફરૂ ભુરાકાત મોજલાની થતી ન શોઈ, લગગ-૩ની બયતી 
પ્રરક્રમાભા ંરૂફરૂ ભુરાકાતની જોગલાઈ રાગુ ડળે નશીં.  

૧૮    નીચ ેદળાગવમા ભજુફની અયજીઓ યદ કયલાભાં આલળે. (આ માદી ભાત્ર દષ્ટાંત સ્લરૂ ેછે 

જ ેવંણૂગ નથી )   
 (૧) અયજીભાં દળાગલેર વલગતો અધૂયી કે અવંગત શોમ. 
 (૨) અયજીભાં ઉભેદલાયે વશી અરોડ કયેર ન શોમ. 
 (૩) અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભોકરાલેર શોમ. 
 (૪) અયજીભાં ાવોટગ  વાઈઝનો પોટોગ્રાપ અરોડ કયેર ન શોમ. 

(૫) અનાભત કક્ષાના તથા ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રક 
વાથ ેવક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજૂ કયેર ન શોમ. 

 (૬) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાજ ગ ફુકની નકર યજૂ કયેર ન શોમ 
 (૭) ઉભેદલાયે ળૈક્ષવણક રામકાતના વંદબગભા ંભાકગળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજૂ 
કયેર ન શોમ. 
 (૮) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નકર યજૂ કયેર ન શોમ. 

 (૯) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાં અનુબલ દળાગલેર શોમ (જનેા આધાયે ાત્રતા નક્કી 
કયલાની થતી શોમ) યંતુ તેના  વભથગનભાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર ન શોમ અથલા તો યજૂ 
કયેર પ્રભાણત્રભાં તેઓનો અનુબલનો વભમગાો, ભુ ગાય, કુર ગાય અને 
અનુબલનો પ્રકાય દળાગલેર ન શોમ,અનુબલનું પ્રભાણત્ર વંસ્થાના રેટયેડ ઉય  ન 
શોમ તથા વક્ષભ વત્તાવધકાયીની વશી વલનાનું શોમ. 
(૧૦) તફીફી વળક્ષણ વલમક જ્ગ્માની જાશેયાતભાં ભેલેર દલી MCI/DENTAL 

COUNCIL/ CCIM/ CCH ભાન્મ  છે, તેલ ુ મુવનલવવગટી અથલા કોરેજના વક્ષભ 
અવધકાયીનું પ્રભાણત્ર યજૂ કયેર ન શોમ. 
 



 ૧૯   વનભણકૂ :- 

(૧) ઉયની જાશેયાત વંફંધભાં વનભણૂક ભાટે વંદ  થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના 
વંફંવધત વલબાગને આમોગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભાં આલળે. ઉભેદલાયોએ આખયી 
વનભણૂકત્ર ભેલતાં શેરાં કોમ્્મુટય અંગેની વીવીવી અથલા તેની વભકક્ષ યાજ્મ 
વયકાય લખતોલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશેળે. આ પ્રકાયની 
રામકાત નશીં ધયાલનાય ઉભેદલાય વનભણૂકને ાત્ર ફનળે નશીં. 
(૨) વનભણૂક અંગેની વઘી કામગલાશી વયકાયશ્રી  દ્વાયા કયલાભાં આલતી શોલાથી આ 
અંગેનો કોઇણ ત્રવમલશાય  આમોગ ધ્માને રેળે  નશીં. 
(૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષવણક રામકાત / અનુબલ /ઉંભય લગેયેના વભથગનભા ંયજૂ કયેર 
પ્રભાણત્રો કોઇણ તફકે્ક અમોગ્મ ભારુભ ડળ ે તો તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ 
બરાભણ ફાદની વનભણૂક ણ યદ થલાને ાત્ર યશેળે અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ 
પોજદાયી ધાયા શેઠની કામગલાશીને ાત્ર થળે, જથેી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાં 
આલે છે કે, તેભણે યજૂ કયેરા પ્રભાણત્રો ખુફજ ચોકવાઈથી ુણગ યીત ેખયાઈ કમાગ ફાદ 
જ આમોગભાં યજૂ કયલા 

 ૨૦    ગયેલતગણૂકં અગં ેદોવત ઠયેરા ઉભેદલાયો વલરૂધ્ધ ગરા ં:- 

 ઉભેદલાયોને આથી ચેતલણી આલાભાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાં કોઇણ 
પ્રકાયની ખોટી ભારશતી દળાગલલી નશી,તેભજ આલશ્મક ભારશતી છૂાલલી નશી,ઉયાંત 
તેઓએ યજૂ કયેર અવર દસ્તાલેજો કે તેની પ્રભાવણત નકરભા ં કોઇણ વંજોગોભાં 
વુધાયો અથલા પેયપાય અથલા ફીજા કોઇણ ચેડાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા 
ચેડા ં કયેર/ફનાલટી દસ્તાલેજો યજૂ કયલા નશી,જો એકજ ફાફતના ફ ે કે તેથી લધુ 
દસ્તાલેજોભાં અથલા તેની પ્રભાવણત નકરભાં કોઇણ પ્રકાયની અચોકવાઇ અથલા 
વલવંગતતા જણામ તો તે વલવંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજૂ કયલી.જો કોઇ ઉભેદલાય 
આમોગ દ્વાયા દોવત જાશેય થમેર શોમ અથલા થામ તો , 

 (૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઇણ યીત ેમોગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા 
 (ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી, 
 (૩) કોઇ અન્મ વમવક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ુણગ કયાવમુ શોમ , 

   (૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજૂ કમાગ શોમ, દસ્તાલેજો ઓનરાઈન અરોડ કયતી લખતે 
Scanning ભા ંકોઈ ચેડા કયેર શોમ,   

 () અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દોભુકત અથલા ખોટા વનલેદનો કયેર શોમ, 
 (૬) તેઓની ઉભદેલાયી અંગે કોઇણ અવનમવભત કે અનુવચત ઉામોનો વશાયો રીધો  
               શોમ , 
  (૭)  કવોટી વભમે કોઇ અનુવચત વાધનોનો ઉમોગ કમો શોમ , 
 (૮) ઉત્તયલશી ભા ંઅશ્લીર બાા કે અવળષ્ટ  ફાફતો વરશતની અવંગત ફાફતો યજૂ  
               કયેર શોમ, 

(૯) યીક્ષા ખંડભા ં કોઇણ યીતની ગેયલતગણૂક આચયલી,જલેી કે અન્મ ઉભેદલાયની 
જલાફલશીની નકર  કયલી, ુસ્તક, ગાઇડ, કારી તેલા કોઇણ છાેર કે 
શસ્તવરવખત વારશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત દ્વાયા કે કોઇ વાંકેવતક યીત ે નકર 
કયલા કે અન્મ  ઉભેદલાયોને નકર કયાલલાની ગેયરયતીઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીતી 
આચયલા ભાટે, 
(૧૦)આમોગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે વનમુકત થમેરા કભગચાયીઓને જલણી 
કયલી, કોઇણ પ્રકાયની  ળાયીરયક ઇજા શોંચાડલી અથલા  



(૧૧) ઉયોકત જોગલાઇઓભા ંઉલ્લેખામેર દયેક અથલા કોઇણ કૃત્મ કયલા કે કયાલલા 
પ્રમત્ન કમો શોમ તેણે કે વીધી અથલા આડકતયી યીત ેઆમોગ ય દફાણ રાલનાય 
ઉભદેલાય નીચે દળાગલેર વળક્ષા ઉયાંત આોઆ પોજદાયી કામગલાશીને ાત્ર ફનળ.ે 

 (ક) આમોગ દ્વાયા તે વંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને  
              /અથલા  
 (ખ) તેને આમોગ રે તેલી કોઇણ યીક્ષા કે કોઇણ રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે કામભી કે  
              ભુકયય ભુદત ભાટે  
 (૧) આમોગ દ્વાયા રેલાનાય કોઇણ યીક્ષા કે વંદગી ભાટે, અને  
 (ય) યાજમ વયકાય શેઠની કોઇણ નોકયીભાંથી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી  
               ળકાળે અને  
 (ગ) જો વયકાયી વેલાભા ંઅગાઉથી જ શોમ તો તેના વલરૂધ્ધ વભુવચત વનમભો અનુવાય  
               વળસ્તબંગના ગરાં   
         (૧ય) ઉયોકત વલગતોભા ં વનરદગષ્ટ કયેર વળક્ષા કયતા શેરા આમોગ/ વયકાય દ્વાયા 

ઉભેદલાયને /કભગચાયીને 
     (૧) આયોનાભાભાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આયોો અથલા કેવના પ્રકાય  
                       ફાફતે, 
    (ય) રેવખતભાં વળક્ષા અંગે ફચાલનાભું-શકીકત યજૂ કયલા અને  
     (૩) વળક્ષા અંગે વનમત વભમ ભમાગદાભાં રૂફરૂ યજૂઆત કયલાની તક આલાભાં  
                       આલળે. 
 

                વંમુક્ત વવચલ 

ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ 
 

 

 

નોંધ : પ્રલય ઔધ વનયીક્ષક, ગુજયાત ઔધ વેલા, લગગ-૨ (ખાવ બયતી) ની જગ્માના 
બયતી વનમભો, અયજીત્રક વાથ ે જોડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રોની માદી, લમ ભમાગદાભાં 
છુટછાટ, અયજી કમા વંજોગોભા ં યદ થલાને ાત્ર છે તેની વલગતો, રયવળષ્ટ‟ક‟ નો નભૂનો, 
વયકાયી કભગચાયીએ યજૂ કયલાના ના-લાંધા પ્રભાણત્રનો નભૂનો અને જાશેયાતની અન્મ લધ ુ
વલગતો આમોગની કચેયીના નોટીવ ફોડગ  અને આમોગની લેફવાઈટ 

https://gpsc.gujarat.gov.in  ઉય જોલા ભળ.ે 

https://gpsc.gujarat.gov.in/

