ુ યાત જાશેય વેલા આમગ
ગજ
વેકટય ૧૦-એ, છ-૩ વકય ર ાવે, છ યડ, ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦
આય-૭ ળાખા
ગાાંધીનગય મ્યનુ નનવર કોયે ળન (GMC) શસ્તકની નામફ કામયારક ઈજનેય (માાંનિક), લગય -૨ જગ્મા ય ઉભેદલાય
વાંદ કયલા ભાટે Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અયજીઓ તાયીખ –૨૫/૧૧/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કરાક થી
ુ ી ભાંગાલલાભાાં આલે છે . (જાશેયાત ક્રભાાંક:૩૯/૨૦૨૧-૨૨) આ જાશેયાત અન્લમે
તાયીખ –૧૦/૧૨/૨૦૨૧, ૧૩:૦૦ કરાક સધ
ઓનરાઈન અયજી કયતા શેરા નલગતલાય જાશેયાત વાથેની જાશેયાતની વાભાન્મ જગલાઈઓ અને ઓનરાઈન અયજી
કયલાની યીત તેભજ અયજી પી બયલાની યીત અંગે ની સ ૂચનાઓ આમગના નટીવ ફડય ય તથા આમગની લેફવાઇટ

https://gpsc.gujarat.gov.in અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જલા નલનાંતી છે . ત્માય ફાદ જ ઉભેદલાયે
અયજી કયલાની યશેળે.

1) પ્રસ્તતુ

જાશેયાતની પ્રાથનભક કવટી, પ્રાથનભક કવટીના રયણાભની વાંબનલત તાયીખ/ભાવ ની નલગત નીચે

ુ ફ છે .
મજ
જાશેયાત

ક્રભ

૧

જગ્માનુાં નાભ

ક્રભાાંક

૩૯/૨૦૨૧૨૨

નામફ કામયારક ઈજનેય (માાંનિક) ,
લગય -૨

પ્રાથનભક

પ્રાથનભક કવટીના

કવટીની સ ૂચચત

રયણાભન વાંબનલત

તાયીખ

ભાવ

૩૦-૦૧-૨૦૨૨

ભાચય-૨૦૨૨

જગ્માનુાં નાભ

વાંબનલત ભાવ

ભે-૨૦૨૨

ળાયીરયક

કુ ર
જાશેયાત ક્રભાાંક

રૂફરૂ મુરાકાતન

જ

કક્ષાલાય જગ્માઓ ૈકી ભરશરાઓ

કક્ષાલાય જગ્માઓ

ગ્મા

ભાટે અનાભત જગ્માઓ

ઓ

અળક્તતા

ભાજી

ધયાલતા

વૈનનક

ઉભેદલાય

ભાટે

ભાટે

અનાભત

અનાભત

જગ્માઓ

જગ્માઓ

૪
૧

૨

૩

વાભા
ન્મ

આ.
ન.
લગય

૫

વા.
ળૈ.

અનુ.

.

જાનત

લગય

અનુ.

વા

આ.

જન

ભા

ન.

જાનત

ન્મ

લગય

૦૦

૦૦

૦૦

વા.
ળૈ.

અનુ.

.

જાનત

લગય

૬

૭

૦૦

૦૦

અનુ.
જન
જાનત

નામફ
૩૯/૨૦૨૧૨૨

કામયારક
ઈજનેય
(માાંનિક) ,

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

લગય -૨
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2) નોંધ :
(૧)

ુ જગ્મા ભાટે નીચે દળાય વ્મા મજ
ુ ફની ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય જ અયજી કયલાાિ છે .
પ્રસ્તત
જગ્માન ાંુ નાભ

ળાયીરયક અળક્તતા

ટકાલાયી

નામફ કામયારક ઈજનેય

D, HH,MD

Less than 70%
More than 40%

(માાંનિક) , લગય -૨

OA,OL,CP,LC, Dw, AAV,
SLD, MI

--

જાશેયાત ક્રભાાંક

૩૯/૨૦૨૧-૨૨

D=DEAF
HH=HARD OF HEARING
Dw= DWARFISM
OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
SLD= SPECIFC LEARNING DISABILITY
(૨)

CP=CEREBRAL PALSY
LC=LEPROSY CURED
MI=MENTAL ILLNESS
AAV=ACID ATTACK VICTIM
MD=MULTIPLE DISABILITIES
--

ઉયક્ત જગ્માઓએ વાંદગી ાભેર ઉભેદલાય ગાાંધીનગય મ્યનુ નનવર કોયે ળન (GMC) ના કભયચાયી ગણાળે.
ુ યાત વયકાયના કભયચાયી ગણાળે નશી.
તેઓ ગજ

(૩)

અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેઓને ચફનઅનાભત ઉભેદલાય
ભાટેનાાં ધયણ રાગ ુ ડળે.

(૪)

ુ છે તે
One Time Registration (OTR) ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ઝડથી કયલા ભાટેન ાંુ વશામક ભડયર
કયલા ભાિથી જે તે જાશેયાત અન્લમે Online અયજી કયે ર ગણાળે નશી.

(૫)

ઉભેદલાયએ જાશેયાત ક્રભાાંક અને જગ્માન ાંુ નાભ સ્ષ્ટ યીતે લાાંચીને ઓનરાઇન અયજી કયલી. ઓનરાઇન અયજી
કયતી લખતે તભાભ નલગત અયજીિકભાાં બમાય ફાદ તે નલગતની ખાતયી કયીને ત્માય છી જ અયજી કન્પભય
કયલાની યશેળે.

(૬)

ુ ી “Editable” છે . આથી
ઉભેદલાય દ્વાયા કયલાભાાં આલતી ઓનરાઇન અયજી જાશેયાતના છે લ્રા વભમ સધ
ઉભેદલાયએ એક જાશેયાતભાાં એક જ અયજી કયલી. ઓનરાઇન કયે ર અયજીભાાં નલગત/ભારશતી બયલાભાાં કઇ ભ ૂર
ુ ાયી રેલી. નલી અયજી ન કયલી.
થામ ત “Edit” નલકલ્ભાાં જઇ નલગત/ભારશતી સધ

(૭)

ઓનરાઇન અયજી કયલાની વભમભમાય દા ફાદ કન્પભય થમેર અયજીિકની નલગત કે તેભાાં ઉભેદલાયે આેર
ુ ાય કયલાની યજૂઆત/નલનાંતી ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે નશીં.
ભારશતીભાાં ક્ષનત કે ચ ૂક ફાફતે સધ

(૮)

એક કયતા લધાયે વાંખ્માભાાં અયજી કમાય ના રકસ્વાભાાં છે લ્રે કન્પભય થમેર અયજીિક જ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે.
ચફનઅનાભત લગય ના ઉભેદલાય ભાટે છે લ્રે કન્પભય થમેર પી વાથેન ાંુ અયજીિક ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે.

(૯)

ુ ાકાતને ાિ થમાના રકસ્વાભાાં યજૂ કયલાના થતાાં પ્રભાણિ
ઉભેદલાયએ અયજી ચકાવણીને ાિ અને રૂફરૂ મર
તૈમાય યાખલાના યશેળે.

(૧૦) ઓનરાઈન જાશેયાત ભાટેના બયે રા અયજીિક ચફડાણવરશત આમગની કચેયીભાાં શાર  ૂયતા ભકરલા નશીં.
પ્રાથનભક કવટીના કાભચરાઉ રયણાભ ફાદ અયજી ચકાવણીને ાિ ઉભેદલાયએ જ તેભના જરૂયી
પ્રભાણિ/દસ્તાલેજ આમગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/

ય નનમત વભમભમાય દાભાાં

ઓનરાઇન અરડ કયલાના યશેળે. ઉભેદલાયએ ઓનરાઇન દ્ધનત નવલામ રૂફરૂ અથલા સ્ટ દ્વાયા આમગ
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ખાતે ભકરેર પ્રભાણિ/દસ્તાલેજ સ્લીકાયલા ાિ ફનતા નથી. આથી, આલા ઉભેદલાય આઆ અાિ
ફનળે.
(૧૧) વીધી બયતીથી વાંદગી ાભેરા ઉભેદલાયની, ગાાંધીનગય મ્યનુ નનવર કોયે ળને ઠયાવ્મા પ્રભાણે એલી ફરીઓ
અને ળયતએ ફે લય ભાટે કયાય આધારયત નનભણક
ાં ૂ કયલી જઇળે.

ુ લ, લમભમાયદા અને ગાય ધયણની નલગત
3) જગ્માન ાંુ નાભ, ળૈક્ષચણક રામકાત, અનબ
જાશેયાત

જગ્માન ાંુ

ક્રભાાંક

નાભ

નામફ કામયારક ઈજનેય (માાંનિક) , લગય -૨

Possess
(i)
a degree in Mechanical Engineering or Auto-mobile
Engineering of any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or State Act in India or
any other educational institution recognized as such or declared
to be a deemed university under section 3 of the University
Grants Commission Act, 1956;
AND

(a)
ળૈક્ષચણક
રામકાત અને
૩૯/૨૦૨૧-

ુ લ
અનબ

Have atleast three years experience on the post not below

the rank of Additional Assistant Engineer Mechanical) in
Government, OR
(b)

Have atleast three years experience on the post not below

the rank of Additional Assistanat Engineer (Mechanical) in

૨૨૦

Gandhinagar Municipal Corporation, OR
(c)

Have atleast three years experience in the field of

Mechanical Engineering or Auto-mobile Engineering in local
bodies or Government undertaking board or corporation or
limited company established under the Companies Act,2013, on
the post which can be considered equivalent to the post not
below the rank of Additional Assistant Engineer (Mechanical)
in the Gandhinagar Municipal Corporation.
લમભમાય દા
ગાય ધયણ
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૩૮ લયથી લધ ુ ઉંભય શલી જઇળે નશીં. (ઉંભય ઓનરાઈન અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી
તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.)

Rs. 53100-167800- Pay Matrix Level-9 in the GMC service
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ુ યાત મલ્ુ કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) નનમભ, ૧૯૬૭‟ ભાાં દળાય લેર કમ્્યટ
ુ ય એ્રીકેળનન ાંુ
1) „ગજ
ામાન ાંુ જ્ઞાન ધયાલતા શલા જઈળે.
ુ યાતી અથલા રશન્દી અથલા તે ફાંન્નેન ાંુ  ૂયતુાં જ્ઞાન ધયાલત શલ જઇળે.
2) ગજ
ુ ફ છૂટછાટ ભલાાિ છે .
4) લમભમાય દા :- ઉરી લમભમાય દાભાાં નીચે મજ
૧

ભરશરા ઉભેદલાય

ાાંચ લય (લધુભાાં લધુ ૪૫ લયની ભમાય દાભાાં)

૨

ભાજી વૈનનક, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ. વરશત ઉભેદલાય

વાંયક્ષણ વેલાભાાં ફજાલેર વેલા ઉયાાંત ફીજા િણ લય

૩

ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય

દવ લય (લધુભાાં લધુ ૪૫ લયની ભમાય દાભાાં)
અગાઉથી

ગાાંધીનગય

મ્યુનનનવર

કોયે ળનની

વેલાભાાં કામભી અથલા કાભચરાઉ કભયચાયી તયીકે શમ
અને નનમનભત ગાય ધયણ ઉય નનભણકૂ થમા શમ અને
વાં ગ છ ભરશના કે તેથી લધુ વભમગાાથી કાભ કયતા
શમ તેલા ઉભેદલાયને ઉરી લમભમાય દા રાગુ ડળે નરશ:
વીધી વાંદગી ભાટે ઉભેદલાય તેની અયજીના વભમે
ગાાંધીનગય મ્યુનનનવર કોયે ળનભાાં, છ ભરશનાથી ઓછી
નરશ તેટરી ઓછાભાાં ઓછી મુદત ભાટે , કયાયના ધયણે કાભ
કયત શમ અને તેણે જેના ભાટે વેલા આી શમ તેટરા
ભરશનાની વભકક્ષ વાંખ્માના પ્રભાણભાાં જગા ય તેની
વાંદગીના રકસ્વાભાાં, તે જગા ય નનભણ ૂક ભળ્માની તાયીખે
૪

ગાાંધીનગય

મ્યુનનનવર

કભયચાયીઓ :

કોયે ળન

(GMC)

ના

તે ગાાંધીનગય મ્યુનનનવર કોયે ળનની વેલાભાાં શમ તેલા
ઉભેદલાયની તયપેણભાાં ઉરી લમભમાય દા ણ શલી કયી
ળકાળે.
સ્ષ્ટીકયણ: નાણાાં નલબાગના તાયીખ-૧૬/૦૨/૨૦૦૬ના
વયકાયી

ઠયાલ

ક્રભાાંક.

ખયચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ૧, વાભાન્મ

લશીલટ નલબાગના તાયીખ ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ના વયકાયી ઠયાલ
ક્રભાાંક.

વીઆયઆય/૧૧-૨૦૦૮/૪૩૩૭૧૭/ગ-૫.

શેઠ

આેરી સ ૂચના મુજફ અને વફાંનધત જગાના સુવગ
ાં ત
બયતી નનમભની જગલાઇઓ અનુવાય અને નનમનભત
બયતી કામયયીનત મુજફ, કયાયના ધયણે નનભણ ૂક ાભેર
શમ તેલા ઉભેદલાયને, લમ શલી કયલાની ઉયની
જગલાઇ રાગુ ડળે. ૧૧ ભાવના કયાયના ધયણે અથલા
અન્મથા અથલા આઉટવવય એજન્વી દ્વાયા નનભણકૂ ાભેરા
શમ તેલા ઉભેદલાયને તે રાગુ ડળે નરશ.

5) નોંધ:
(૧) પ્રાથનભક કવટી વાભાન્મત: ગાાંધીનગય/અભદાલાદ ખાતે રેલાભાાં આલળે અને ઉભેદલાયએ સ્લખચે ઉસ્સ્થત

યશેલાન ાંુ યશેળે.
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(૨) યીક્ષાની રૂયે ખા:(૧) પ્રાથનભક કવટીની યીક્ષા ધ્ધનત: આ જગ્માઓ ભાટે નનભણ ૂક ભાટે ઉભેદલાયની વાંદગી પ્રાથનભક કવટી અને
ુ ાકાત મજીને કયલાભાાં આલળે. પ્રાથનભક કવટીના ગણ
ુ ક્રભાનવ
ુ ાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી
રૂફરૂ મર
ુ ાકાત ભાટેની ાિતા બયતી નનમભ, આમગના કચેયી હુકભ અને વયકાયની પ્રલતયભાન
ઉભેદલાયને રૂફરૂ મર
ુ ાય નક્કી કયાળે. પ્રાથનભક કવટીભાાં ઉભેદલાય ૧૫% થી ઓછા ગણ
ુ ભેલળે, ત તેભને રૂફરૂ
જગલાઇઓ અનવ
ુ ાકાત ભાટે ાિ ગણલાભાાં આલળે નશીં. આ કવટીન ાંુ ભાધ્મભ આમગ અન્મથા નક્કી કયળે નશીં ત ગજ
ુ યાતી
મર
ુ ના ૧૦૦ પ્રશ્ન અને વાંફનાં ધત નલમના ૨૦૦ ગણ
ુ ના ૨૦૦ પ્રશ્ન એભ કુ ર
યશેળે. વાભાન્મ અભ્માવના ૧૦૦ ગણ
ુ ના ૩૦૦ પ્રશ્ન યશેળે. આ પ્રાથનભક કવટી ભાટે ૧૮૦ ભીનીટન વભમ યશેળે.
૩૦૦ ગણ
ુ ાકાતભાાં આમગની સચ
ુ નાઓ/ધયણ મજ
ુ ફ જાશેયાતભાાં દળાય લેર કેટેગયીલાઈઝ જગ્માની વાંખ્માને
(૨) રૂફરૂ મર
ુ ફ અનવ
ુ યલાભાાં આલળે.
ધ્માને રઈ નીચે મજ
કુ ર જગ્માઓ

કુ ર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે ફરાલલાભાાં આલનાય
ઉભેદલાયની વાંખ્મા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી લધુ

કુ ર જગ્માઓથી ૦૩ ગણા

ુ ાકાત દ્વાયા થતી બયતી પ્રરક્રમાભાાં ઉભેદલાયની આખયી વાંદગી ૫૦ ટકા
(૩) પ્રાથનભક કવટી અને રૂફરૂ મર
ુ બાય પ્રાથનભક કવટીના ૩૦૦ ગણ
ુ ભાથી ભેલેર ગણ
ુ અને ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય રૂફરૂ મર
ુ ાકાતના ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી
ગણ
ુ ના આધાયે કયલાભાાં આલળે એટરે કે પ્રાથનભક કવટીભાાં ૩૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ભેલેર ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા
ભેલેર ગણ
ુ બાય અને રૂફરૂ મર
ુ ાકાતભાાં ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ભેલેર ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય ગણી કુ ર ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ગણ
ુ
ગણ
આલાભાાં આલળે.
(૩) પ્રાથનભક

કવટીન

અભ્માવક્રભ

આમગની

લેફવાઇટ

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

ojas.gujarat.gov.in/, Twitter: @GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official)

https://gpsc-

ય પ્રનવધ્ધ કયલાભાાં

આલળે.
(૪) જ યનુ નલનવિટીએ ભાકય ળીટભાાં ટકાલાયી દળાય લેર ન શમ, ત ઉભેદલાયે ટકાલાયી ગણલા ભાટેની પમ્યર
ય ુ ા/આધાય
અયજી વાથે યજૂ કયલાના યશેળે.
ુ લ ભેલેર શળે ત તેલી દલીની બાયતભાાં ભાન્મતા/ વભકક્ષતા
(૫) જ ઉભેદલાય નલદે ળની યનુ નલનવિટીની દલી/અનબ
ુ ાલા યજૂ
ગણલા અંગે જરૂયી આધાય/ ૂયાલા યજૂ કયલાના યશેળે.તથા વભમ ભમાય દાભાાં આ અંગે ના આધાય ય
કયલાની જલાફદાયી વાંફનાં ધત ઉભેદલાયની યે શળે. આ ફાફતે આમગની કઇ જલાફદાયી/પયજ યશેતી નથી અને
વભમભમાય દા ફાદ આ અંગે ની યજૂઆત ણ નલચાયણાભાાં રેલાભા આલળે નશી, જેની વાંફનાં ધત તભાભે ખાવ નોંધ
રેલી.
(૬) આ જાશેયાત અનૌલમે બયતી પ્રરક્રમાના દયે ક તફક્કે ઉભેદલાયે શાજય યશેવ ાંુ ડળે, અન્મથા તેઓની ઉભેદલાયી યદ
કયલાભાાં આલળે.
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(૭) અયજી પી: વાભાન્મ કેટેગયીના (ચફન અનાભત) ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ૉસ્ટર વનલિવ ચાર્જ તથા
ુ યાતના અનાભત કક્ષાના,
ઓનરાઇન પી બયે ત રૂ. ૧૦૦/- + વનલિવ ચાર્જ અયજી પી બયલાની યશેળે. મ ૂ ગજ
ુ યાત
આનથિક યીતે નફા લગો, ભાજી વૈનનક તથા ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ પી બયલાની નથી. ગજ
યાજમ નવલામના અનાભત લગય ના ઉભેદલાયએ નનમત પી બયલાની યશેળે.

( વચચન ટલધયન )
ુ ત વચચલ
વાંયક
ુ યાત જાશેય વેલા આમગ
ગજ
નોંધ: ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત અને અયજી પી બયલાની યીત https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
ઉય જઈ ળકાળે
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
SECTOR 10-A, NEAR CHH-3 CIRCLE, CHH ROAD,
GANDHINAGAR – 382010
R-7 Branch
Online applications are invited for the post of Deputy Executive Engineer (Mechanical),
Class-2 under Gandhinagar Municipal Corporation (GMC), Advt. No.:39/2021-22
between date: 25/11/2021, 13:00 to date: 10/12/2021, 13:00. Candidates are instructed to
visit Notice Board or the Website of Commission https://gpsc.gujarat.gov.in and https://gpscojas.gujarat.gov.in for all the provisions of the advertisements, General Instructions, the
method of online application and payment of fees.
1) Tentative date/month of Primary Test, Result of Primary Test are shown below.
There will be No Interviews for these posts.

Sr.

Advt. No

No.
1

39/2021-22

Advt. No.

1

Name of the Post

Primary test

Deputy Executive
Engineer (Mechanical),
Class-2

Name of the Post

2

Deputy Executive
Engineer
(Mechanical),
Class-2
GPSC/R-7 Branch

39/202122

Tentative Date of

Tentative month of

Tentative month of

Primary test‟s

Interview

result

30-01-2022

March-2022

May-2022

Tot
al
Vac
anc
y

Category wise vacancy

Out of total Post, vacancies
reserved for Women

3

4
S.
E.
B.
C.

5
S.
E.
B.
C.

01

Ge
ner
al

E.
W.
S.

01

00

00

S.
C.

S.
T.

Ge
ner
al

E.
W.
S.

00

00

00

00

00

S.
C.

S.
T.

00

00

Res
erv
ed
for
Phy
sica
lly
Dis
abl
ed
6

00

Rese
rved
for
ExServi
cema
n
7

00
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2) Note: (1) The candidates possessing disability as shown below only can apply for this post.
Advt. No.

Name of the Post

Physical Disability

Percentage

D, HH,MD

39/2021-22

Deputy Executive
Engineer (Mechanical),
Class-2

Less than 70%
More than 40%

OA,OL,CP,LC, Dw, AAV,
SLD, MI

--

D=DEAF
HH=HARD OF HEARING
Dw= DWARFISM
OA= ONE ARM AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
OL=ONE LEG AFFECTED (LEFT OR RIGHT)
SLD= SPECIFC LEARNING DISABILITY

CP=CEREBRAL PALSY
LC=LEPROSY CURED
MI=MENTAL ILLNESS
AAV=ACID ATTACK VICTIM
MD=MULTIPLE DISABILITIES
--

(2) The candidates selected in the above post will be considered employees of Gandhinagar
Municipal Corporation (GMC). They will not be considered employees of the
Government of Gujarat
(3) The candidates belonging to reserved category can apply against the vacancies for
Unreserved Category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
(4) The One Time Registration (OTR) module only helps to candidates for filling Online
Application speadily, which will not count as an Online Application.
(5) 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.
(6) The online application is "Editable" till the last date & time of advertisement. Hence
the candidates have to make only one application in one advertisement. If there are any
mistakes in filling up the details / information in the online application, go to the "Edit"
option and update the details till the last date & time of Application. Do not make a new
application.
(7) 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, once the
online advertisement is closed.
(8) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest
confirmed application will be considered valid by the Commission. For candidates
belonging to unreserved category, the last confirmed application with fees will be
considered by the Commission.
(9) Candidates shall keep all the relevant Certificates/Documents ready as it may be
required in case of eligibility for application scrutiny and Interview.
(10) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the
Commission as of now. Candidates qualified for application scrutiny only have to
upload their required Certificates/Documents online on Commission‟s website
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ within the stipuled time duration as mentioned in the
GPSC/R-7 Branch
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provisional result. Those candidates who send their required Certificates/Documents
Physically or By Post to the Commission are automatically ineligible for the further
recruitment process.
(11) A Candidate selected by direct recruitment shall be appointed on contract basis for Two
years on such terms and conditions as prescribed by the Gandhinagar Municipal
Corporation.

(1) Name of Post, Education Qualification, Experience, Age and Pay Scale Details
Advt. No.

Name of
Post

Additional Assistant Engineer (Civil), Class-3
Possess
(i) a degree in Mechanical Engineering or Auto-mobile
Engineering of any of the Universities established or
incorporated by or under the Central or State Act in India or
any other educational institution recognized as such or
declared to be a deemed university under section 3 of the
University Grants Commission Act, 1956;
AND

(A) Have atleast three years experience on the post not

39/2021-22

Education
Qualification
& Experience

below the rank of Additional Assistant Engineer Mechanical)
in Government, OR
(B) Have atleast three years experience on the post not
below

the

rank

of

Additional

Assistanat

Engineer

(Mechanical) in Gandhinagar Municipal Corporation, OR
(C) Have atleast three years experience in the field of
Mechanical Engineering or Auto-mobile Engineering in local
bodies or Government undertaking board or corporation or
limited company established under the Companies Act,2013,
on the post which can be considered equivalent to the post
not below the rank of Additional Assistant Engineer
(Mechanical) in the Gandhinagar Municipal Corporation.
Age
Pay Scale

GPSC/R-7 Branch

Not be more than 38 years of age. Age will be Considered as on
last date of online application.
Rs. 53100-167800- Pay Matrix Level- 9 in the GMC service
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1)
2)

The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.
Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both languages are essential.

(2) Age Relaxation: Age Relaxation in upper age limit will be given as under
Women
1
5 years (Maximum Up to 45 Years)
Candidate
Ex. Serviceman
2 Including E.C.O. / Length of Military Service plus three years
S.C.O.
Physically
3
10 Years (Maximum Up to 45 Years)
Disabled
Provided that the upper age limit shall not apply to the
candidate who is already in the service of the Gandhinagar
Municipal Corporation either as a permanent or temporary servant
and appointed on the regular pay scale and he is officiating
continuously for six months or more.
Provided further that the upper age limit may also be
relaxed in favour of a candidate who is working in the Gandhinagar
Municipal Corporation on contract basis at least for a period of not
less than six months at the time of his application for direct selection
and he is in the service of Gandhinagar Municipal Corporation on
For Employee of
Gandhinagar
4 Municipal
Corporation
(GMC)

the date of offer of appointment to the post, in the event of his
selection on the post, to the extent of equal number of months for
which service has been put in by him.
Explanation:
The above provision of age relaxation shall apply to the
candidate who is appointed on contract basis as per instruction given
under government in finance department Gr no.ખયચ /2002/57/Z1
dated

16/02/2006

General

Administration

department

gr

No.CRR/11-2008/433717/G5 dated 04/06/2009 and in accordance
with the provision of the relevant recruitment rules of the post
concern and as per regular recruitment procedure. it shall not apply
to the candidate who is appointed on contract basis for the period of
11 months or otherwise or appointed by the outsource agency.
GPSC/R-7 Branch
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5) Note:
(1) The Primary test will usually be held at Gandhinagar / Ahmedabad and candidates will
have to be present at their own expense.
(2) Exam Pattern
(i) Candidates will be selected for appointment to these posts by conducting a Primary test
and Interview. Candidates will be declared eligible for the interview after scrutinizing the
required applications as per the Primary test marks. If the candidate gets less than 15% marks
in the primary test, he / she will not be considered eligible for interview. The Commission
will decide the medium of this test. The primary test will consist of 100 questions of 100
marks of General Studies and 200 questions of 200 marks of the Concerned Subject. Total
300 questions of 300 marks. Time Duration for primary test will be 180 minutes.
(ii) As per the Instruction/Provision of the Commission, the candidates of each category are
being called for interview as per following norms:
No. of Post
01
02
03
04 & more

Candidates to be called for an interview
06
08
10
03 times of the post

(iii) The Weighted Marks of Primary Test & Interview are calculated as follows: ‐ [Marks
obtained in P.T. X 50/300 = Weighted Marks of Primary Test] + [Marks obtained in Interview
X 50/100 = Weighted Marks of Interview] = Total Weighted Marks.
(3) The syllabus of a Primary Test for various posts will be available on the Commission's
website
http://gpsc.gujarat.gov.in/,
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/,
Twitter:
@GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official).
(4) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where
percentage of marks is not given by the University.
(5) If the candidate has obtained a foreign university degree / experience, then he / she will
have to submit the necessary evidence / evidence regarding the validity / equivalence of
such degree position in India. Candidates are informed to take note that presenatation of
the matter in this regard will not be considered after the prescribed time limit.
(6) Candidates shall 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 or Rs. 100/- + Service Charges through online mode as
GPSC/R-7 Branch
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Application Fees, while Candidates belonging to reserved categories and Economically
Weaker Section of Unreserved category, Ex-Servicemen of Gujarat State and physically
disabled candidates have not to pay application fees. While candidates of reserved
category of other states have to pay application fee.
(Sachin Patwardhan)
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

Note:
Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to apply
online and fees payment.
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જાશેયાતની વાભાન્મ જગલાઈઓ
૧

નાગરયકત્લ:ઉભેદલાય,
(ક) બાયતન નાગરયક અથલા
(ખ) નેાન પ્રજાજન અથલા
(ગ) ભ ૂતાનન પ્રજાજન અથલા
(ઘ) નતફેટન નનલાય નવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્યુઆયી, ૧૯૬૨ શેરાાં બાયતભાાં આલેરા શલા
જઇએ, અથલા
(ચ) મ ૂ બાયતીમ વ્મસ્ક્ત કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ારકસ્તાન,  ૂલય ારકસ્તાન(ફાાંગ્રાદે ળ), ફભાય
(મ્માનભાય), શ્રીરાંકા, કેન્મા, યુગાન્ડા જેલા  ૂલય આરિકાના દે ળ, વાંયક્ુ ત પ્રજાવત્તાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, ઝૈય,
ઇથીમા, અથલા નલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીને આલેર શલા જઇએ યાં ત ુ ેટાક્રભાાંક (ખ), (ગ), (ઘ), અને (ચ) ભાાં આલતા
ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં વયકાયે ાિતા પ્રભાણિ આેર શવુાં જઇએ.
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં ાિતા પ્રભાણિ જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીિક આમગ નલચાયણાભાાં રેળે. અને
જ નનભણ ૂક ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે ત યાજ્મ વયકાય તેભના રકસ્વાભાાં ાિતા પ્રભાણિ
આલાની ળયતે કાભચરાઉ નનભણકૂ આળે.

૨

અયજીિક:(૧) જ એક કયતાાં લધુ જાશેયાત ભાટે અયજી કયલાની શમ ત દયે ક જાશેયાત ભાટે અરગ અરગ અયજી કયલાની યશેળે અને
પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશેળે.
(૨) ચફન અનાભત લગયના ઉભેદલાયએ, જ તેઓ સ્ટ ઑરપવભાાં પી બયે ત રૂ. ૧00 + સ્ટર ચાજીવ તથા ઓન રાઇન પી
બયે ત રૂ. ૧00 + વનલિવ ચાજીવ પી બયલાની યશેળે. અનાભત લગય ના ઉભેદલાય (આનથિક યીતે નફા લગો, વાભાજજક
અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગય , અનુસ ૂચચત જાનત અને અનુસ ૂચચત જનજાનત) તથા ળાયીરયક અળક્તતા

ધયાલતા

ઉભેદલાય અને ભાજી વૈનનકને પી બયલાભાાંથી મુસ્ક્ત આલાભા આલેર છે . જેથી તેભણે કઇ પી બયલાની યશેતી નથી.
અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત અયજી પી બયલાની યશેળે નશી.
(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ભાટે જાશેયાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળાય લેર ન શમ ત્માાં આલા ઉભેદલાય ચફનઅનાભત
જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેભને વાંદગી ભાટે ચફનઅનાભતના ધયણ રાગુાં ડળે.
(૪) જાશેયાતભાાં ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે કે ટેગયીભાાં ભરશરા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે
છે .
(૫) જાશેયાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુ ર જગ્માઓ ૈકી ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અમુક જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે ભરશરા
ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ નવલામની ફાકી યશેતી જગ્માઓ પક્ત ુરુ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુાં
નથી, આ જગ્માઓ ય ુરુ તેભજ ભરશરા ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે નલચાયણા થઇ ળકે છે , ુરુ તેભજ ભરશરા
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે . (દા.ત. કુ ર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યાં ત ુ ફાકી
યશેતી ૦૭ જગ્મા વાભે ભરશરા ઉભેદલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે .)
(૬) જાશેયાતભાાં ભાિ ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે કે ટેગયીભાાં ુરુ ઉભેદલાય અયજી કયી
ળકે છે કે ભ કે ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત આ જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે ુરુ ઉભેદલાયની નલચાયણા થઇ
ળકે છે . યાં ત ુ જે જગ્માઓ ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જ અનાભત શમ અને તે જગ્મા ઉય ભરશરા ઉભેદલાય ુયેયુ ા
વાંદગી ાભે/જેટરી વાંખ્માભાાં વાંદગી ાભે ત તેભને જ પ્રથભ નલચાયણાભાાં રેલાના થળે અને કઇ ભરશરા ઉભેદલાય
વાંદ ન થામ કે ઓછા ભરશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ ત તેટરા પ્રભાણભાાં ુરુ ઉભેદલાયને ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે.
(દા.ત.કુ ર ૧૦ જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભરશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ છે ત ૦૨ ુરુ
ઉભેદલાય વાંદગી ાભી ળકે છે .)
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(૭) પ્રાથનભક કવટીના રયણાભના આધાયે જે ઉભેદલાય અયજી ચકાવણીને ાિ થતા શમ, તેભણે આમગ જણાલે ત્માયે
જરૂયી પ્રાભાણિ/ દસ્તાલેજ સ્કે ન (Scan) કયીને આમગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ ય ઓન
રાઇન અરડ કયલાના યશેળે.
૩

જન્ભ તાયીખ:(૧) આમગ જન્ભ તાયીખ ના ુયાલા ભાટે એવ. એવ. વી. ઇ. ફડય દ્વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણિ જ ભાન્મ યાખે
છે . યાં ત ુ આ પ્રભાણિભાાં દળાય લેર જન્ભતાયીખ ખટી શલાનુાં ઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અનધકાયીએ આેર લમ અને
અનધલાવના પ્રભાણિની પ્રભાચણત નકર ભકરલાની યશેળે. આ પ્રભાણિભાાં અનધકૃત અનધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર
શવુાં જઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષાનુાં મ ૂ પ્રભાણિ તાવેર છે અને તાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં
આલેર ુયાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભ તાયીખ ............... છે . જે એવ.એવ.વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના
પ્રભાણિભાાં દળાય લેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને  ૂયતુાં કાયણ છે . ઉભેદલાયે યજૂ કયે ર લમ અને
અનધલાવનુાં પ્રભાણિ તેની નલશ્વાવનનમતા (credibility) ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન નનણયમ આમગ દ્વાયા રેલાભાાં
આલળે.
(૨) ઉભેદલાયે અયજી િકભાાં દળાય લેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કઇણ કાયણવય પેયપાય થઈ ળકળે નશી.

૪

લમભમાય દા :(૧)

ઉંભય જાશેયાતભાાં દળાય લેર અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.

(૨)

જાશેયાતભાાં દળાય લેર ઉરી લમભમાય દાભાાં નીચે મુજફની છૂટછાટ ભલાાિ છે .

૧ ભરશરા ઉભેદલાય
૨

ભાજી વૈનનક, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ વરશત
ઉભેદલાય

૩ ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય

ાાંચ લય (લધુભાાં લધુ ૪૫ લયની ભમાય દાભાાં)
વાંયક્ષણ વેલાભાાં ફજાલેર વેલા ઉયાાંત ફીજા િણ લય
દવ લય (લધુભાાં લધુ ૪૫ લયની ભમાય દાભાાં)
અગાઉથી ગાાંધીનગય મ્યુનનનવર કોયે ળનની વેલાભાાં કામભી
અથલા કાભચરાઉ કભયચાયી તયીકે શમ અને નનમનભત ગાય
ધયણ ઉય નનભણકૂ થમા શમ અને વાં ગ છ ભરશના કે તેથી
લધુ વભમગાાથી કાભ કયતા શમ તેલા ઉભેદલાયને ઉરી
લમભમાય દા રાગુ ડળે નરશ:
વીધી વાંદગી ભાટે ઉભેદલાય તેની અયજીના વભમે
ગાાંધીનગય મ્યુનનનવર કોયે ળનભાાં, છ ભરશનાથી ઓછી નરશ
તેટરી ઓછાભાાં ઓછી મુદત ભાટે , કયાયના ધયણે કાભ કયત શમ

૪

ગાાંધીનગય મ્યુનનનવર કોયે ળન (GMC)
ના કભયચાયીઓ :

અને તેણે જેના ભાટે વેલા આી શમ તેટરા ભરશનાની વભકક્ષ
વાંખ્માના પ્રભાણભાાં જગા ય તેની વાંદગીના રકસ્વાભાાં, તે જગા
ય નનભણ ૂક ભળ્માની તાયીખે તે

ગાાંધીનગય મ્યુનનનવર

કોયે ળનની વેલાભાાં શમ તેલા ઉભેદલાયની તયપેણભાાં ઉરી
લમભમાય દા ણ શલી કયી ળકાળે.
સ્ષ્ટીકયણ: નાણાાં નલબાગના તાયીખ-૧૬/૦૨/૨૦૦૬ના વયકાયી
ઠયાલ ક્રભાાંક. ખયચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ૧, વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના
તાયીખ ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ના વયકાયી ઠયાલ ક્રભાાંક. વીઆયઆય/૧૧૨૦૦૮/૪૩૩૭૧૭/ગ-૫.

શેઠ

આેરી

સ ૂચના

મુજફ

અને

વફાંનધત જગાના સુવગ
ાં ત બયતી નનમભની જગલાઇઓ અનુવાય
અને નનમનભત બયતી કામયયીનત મુજફ, કયાયના ધયણે નનભણકૂ
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ાભેર શમ તેલા ઉભેદલાયને, લમ શલી કયલાની ઉયની
જગલાઇ રાગુ ડળે. ૧૧ ભાવના કયાયના ધયણે અથલા
અન્મથા અથલા આઉટવવય એજન્વી દ્વાયા નનભણકૂ ાભેરા શમ
તેલા ઉભેદલાયને તે રાગુ ડળે નરશ.
૫

ળૈક્ષચણક રામકાત:(૧) ઉભેદલાય જાશેયાતભાાં દળાય લેર ળૈક્ષચણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ધયાલતા શલા જઇએ.
(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષચણક રામકાત ભાન્મ યુનનલનવિટી/વાંસ્થાભાથી ભેલેર શલી જઇએ.
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યુનનલનવિટી/વાંસ્થાના ગુણ િક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય) અને દલી પ્રભાણિની સ્લમાં
પ્રભાચણત નકર યજૂ કયલાની યશેળે. કરેજના આચામય દ્વાયા અામેર પ્રભાણિ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી.
(૪) ળૈક્ષચણક રામકાત કાભચરાઉ ધયણે ભાન્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાય ન શક્ક દાલ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી.
(૫) જ જગ્માના બયતી નનમભભાાં દળાય લેર ળૈક્ષચણક રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ભાન્મ ગણાળે તેલી જગલાઇ શમ ત,
જાશેયાતભાાં દળાય લેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ શમ ત આલા ઉભેદલાયે
વભકક્ષતા પ્રસ્થાનત કયતા આદે ળ/અનધકૃતતાની નલગત આલાની યશેળે.

૬

અનુબલ:(૧) ભાાંગેર અનુબલ, અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.
(૨) (અ)જાશેયાતભાાં અન્મથા જગલાઇ કયલાભાાં ન આલી શમ ત જરૂયી રામકાત ભેલલાભાાં આલે તે તાયીખથી,
(ફ) અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના વાંદબયભાાં અનુબલ ગણલાભાાં આલળે.
(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જે અનુબલ દળાય લેર શમ તેના વભથયનભાાં અનુબલન વભમગા (રદલવ, ભાવ, લય), મ ૂ ગાય
અને કુ ર ગાયની નલગત તથા ફજાલેર પયજન પ્રકાય/ભેલેર અનુબલની નલગત વાથેન ાંુ સ્લમાંસ્ષ્ટ પ્રભાણિ યજૂ
કયલાનુાં યશેળે. આવુાં પ્રભાણિ વાંસ્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ વત્તાનધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેન ાંુ યજૂ કયલાનુાં યશેળે.
ઉભેદલાયે આેર self-Declaration અને affidavit ય યજૂ કયે ર પ્રભાણિ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નરશ.
(૪) ઉભેદલાયે યજૂ કયે ર અનુબલના પ્રભાણિભાાં ાછથી કઇ પેયપાય કયલાની નલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. જ
ઉભેદલાય દ્રાયા વાં ૂણય નલગત વાથેના અનુબલનુાં પ્રભાણિ યજૂ કયલાભાાં આલળે નરશ, ત

ઉરબ્ધ પ્રભાણિ /

નલગતના આધાયે આમગ નનણયમ કયળે. જે ઉભેદલાયને ફાંધનકતાય યશેળે.
(૫) અંળકારીન, યજજિંદા લેતનદાય, એપ્રેન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભાંનિત પૅકલ્ટી, ઇનૌચાર્જ (મ ૂ શદ્દા નવલામની
લધાયાની કાભગીયી), Against post તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર અનુબલ ભાન્મ અનુબલ તયીકે ગણતયીભાાં રેલાભાાં આલળે
નશીં. ઉયાાંત અભ્માવકા દયનભમાન ભેલેર અનુબલ (ઉ.દા. Ph.D. દયનભમાન ભેલેર વાંળધનન અનુબલ, Ph.D.
ભાટે ના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તયીકે કયે રી કાભગીયી) ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશી.

૭

અનુસ ૂચચત જાનત, અનુસ ૂચચત જનજાનત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગય અને આનથિક યીતે નફા લગય :(૧) મ ૂ ગુજયાતના અનુસ ૂચચત જાનત, અનુસ ૂચચત જનજાનત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગય અને આનથિક યીતે
નફા લગય ના ઉભેદલાયને જ અનાભત લગય ના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.
(૨) અનુસ ૂચચત જાનત, અનુસ ૂચચત જનજાનત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગય અને આનથિક યીતે નફા લગય ૈકી
ઉભેદલાય જે લગયના શમ તેની નલગત અયજીિકભાાં અચ ૂક આલી.
(૩) ઉભેદલાયે અયજીિકના વાંફનાં ધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાય લેર નશી શમ ત ાછથી અનાભત લગય ના
ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં.
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(૪) અનાભત લગય ન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથયનભાાં વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા નનમત નમ ૂનાભાાં આલાભાાં
આલેર જાનત પ્રભાણિની નકર અયજી વાથે અચ ૂક

વાભેર કયલાની યશેળે. અયજીિક વાથે જાનત પ્રભાણિની

નકર વાભેર નશીં શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીિક યદ થલાને ાિ ફનળે.
(૫) વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગય ના ઉભેદલાયને અનાભતન રાબ જ તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત લગય ભાાં” નશી
થત શમ ત જ ભલાાિ થળે.
(૬)(અ) વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગય ના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગયભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેન ાંુ વાભાજજક ન્મામ
અને અનધકારયતા નલબાગનુાં તાયીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી નનમત થમેર ગુજયાતી નમ ૂના „રયનળષ્ટ-ક‟ મુજફનુાં
અથલા નલા નનમત કયામેર ગુજયાતી નમ ૂના „રયનળષ્ટ-૪‟ મુજફનુાં પ્રભાણિ યજૂ કયલાનુાં યશેળે.
(૬)(ફ) વાભાજજક ન્મામ અને અનધકાયીતા નલબાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્રભાાંક વળ/૧૨૨0૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મુજફ
„ઉન્નત લગય ભાાં વભાલેળ નરશ થલા અંગેના પ્રભાણિ‟ની ભશત્તભ અલનધ (Validity) ઈસ્યુ થમા-લય વરશત િણ
નાણાકીમ લયની યશેળે યાં ત ુ આવુાં પ્રભાણિ વાંફનાં ધત જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ
સુધીભાાં ઈસ્યુ કયામેર શવુાં જઈએ. જ આ પ્રભાણિ આ વભમગાા દયનભમાન ઇસ્યુ થમે ુ શળે, ત જ ભાન્મ
યાખલાભાાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નરશ.
(૬)(ક) રયચણત ભરશરા ઉભેદલાયએ આવુ પ્રભાણિ તેભના ભાતા-નતાની આલકના વાંદબયભાાં યજૂ કયલાનુાં યશેળે. જ આલા
ઉભેદલાયએ તેભના નતની આલકના વાંદબયભાાં યજૂ કયે ર શળે ત તેભની અયજી યદ્દ કયલાભાાં આલળે.
(૬)(ડ) ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે જે „ઉન્નત લગયભાાં વભાલેળ નરશ થલા અંગે ન ાંુ પ્રભાણિ‟ ની નલગત
જણાલેર શમ તેની જ નકર અયજી વાથે જડલાની યશેળે. જ આલા પ્રભાણિભાાં કઈ ભ ૂર શલાને કાયણે ઉભેદલાય
જાશેયાતની છે લ્રી તાયીખ ફાદનુાં નવુાં પ્રભાણિ ભેલે ત ણ વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગયના ઉભેદલાય
તયીકે ાિ થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભાાં જણાલેર પ્રભાણિ જ ભાન્મ યશેળે.
(૬)(ઇ) ઉન્નત લગય ભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેન ાંુ પ્રભાણિ આલા ભાટે ૬ ભાદાં ડ ધ્માને રેલામ છે . પ્રભાણિની
અલનધ શલે િણ લયની છે . યાં ત ુ ઉક્ત ભાદાં ડ ૈકી કઈણ ભાદાં ડભાાં આ અલનધ દયમ્માન પેયપાય થામ ત તેની
સ્લૈચ્ચ્છક જાશેયાત વાંફનાં ધત ઉભેદલાયે તથા તેના ભાતા-નતા/લારીએ સ્લમાં વાંફનાં ધત વત્તાનધકાયી તેભજ તેના દ્વાયા
પ્રભાણિભાાં કઈ પેયપાય કયલાભાાં આલે ત ગુજયાત જાશેય વેલા આમગને કયલાની યશેળે. ઉભેદલાય/ભાતા-નતા/લારી
આલી જાશેયાત નરશિં કયીને કઈણ નલગત છૂાલળે ત તેઓ કામદે વયની કામયલાશીને ાિ ફનળે અને તેઓએ
ભેલેર અનાભતન રાબ યદ્દ કયલાાિ થળે. ઉન્નત લગય ભાાં વભાલેળ નરશ થલા અંગેના પ્રભાણિ ભેલલા ભાટે ના
કઈણ ભાદાં ડભાાં પેયપાયની સ્લૈચ્ચ્છક જાશેયાત કયલાની જલાફદાયી ઉભેદલાય/ભાતા-નતા/લારીની વ્મસ્ક્તગત યીતે
અને વાંયક્ુ ત યીતે યશેળે.
(૭) આનથિક યીતે નફા લગોના ઉભેદલાયએ યાજ્મ વયકાયના વાભાજજક ન્મામ અને અનધકાયીતા નલબાગના તા.
૨૫/0૧/૨01૯

ના ઠયાલ ક્રભાાંક : ઇ.ડફલ્યુ.એવ/૧૨૨0૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા. ૧૩-૯-૨0૧૯ ના ઠયાલ ક્રભાાંક :

ઇડફલ્યુએવ/૧૨૨0૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી નનમત થમેર નમ ૂના (અંગ્રે જીભાાં Annexure KH અથલા ગુજયાતીભાાં રયનળષ્ટ-ગ)
ભાાં ભેલેર આનથિક યીતે નફા લગો ભાટે ના પ્રભાણિના નાંફય અને તાયીખ ઓન રાઇન અયજી કયતી લખતે
દળાય લલાના યશેળે. આ ાિતા પ્રભાણિ વાંફનાં ધત જાશેયાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ સુધીભાાં
ઈસ્યુ કયામેર શવુાં જઈએ. જ આ પ્રભાણિ આ વભમગાા દયનભમાન ઇસ્યુ થમે ુ શળે, ત જ ભાન્મ યાખલાભાાં
આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નરશ.
(૮) વયકાયની પ્રલતયભાન જગલાઈ મુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ચફનઅનાભત લગય ના ઉભેદલાયની વાથે નનમત
ધયણ (અથાય ત લમભમાય દા, અનુબલની રામકાત, ચફનઅનાભત લગયના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાાં
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લધુ નલસ્ત ૃત કયે ર અન્મ ક્ષેિ) ભાાં છૂટછાટ રીધા નવલામ તાની ગુણલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે ત ચફનઅનાભત
જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે .
(૯) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાનત અંગે જે નલગત દળાય લેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની નલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે
નશી.
જ કઈ ઉભેદલાયે નનમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્યુ થમેર નનમત નમ ૂનાનુાં પ્રભાણિ યજૂ કયે ર નરશ શમ ત
તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને તેઓને ચફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ નલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નરશ.
નોંધ-૧: વાભાજજક ન્મામ અને અનધકાયીતા નલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંક: ઇડફલ્યુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦
ની જગલાઇ મુજફ આનથિક યીતે નફા લગો (EWS) ભાટે ના ાિતા પ્રભાણિ ઇસ્યુ (issue) થમા તાયીખથી િણ લય
સુધી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. યાં ત ુ તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સુધી ઇસ્યુ થમેર EWS પ્રભાણિની
લધાયે ર અલનધન રાબ રેલા ભાટે ઉભેદલાયે તેના કુ ટાંુ ફની આલકભાાં લધાય થમ નથી અને યાજ્મ વયકાયના અનાભતના
શેત ુ ભાટે નક્કી થમેર ાિતાના ભાદાં ડ મુજફ રામક ઠયે છે તેલી ફાશેંધયી ઉક્ત ઠયાલ વાથેના રયનળષ્ટથી નનમત કમાય
મુજફના

નમ ૂનાભાાં

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

DECLERATION_FORM.pdf આલાની યશેળે. આમગ જ્માયે EWS પ્રભાણિ ભગાલે તે વભમે ઉભેદલાયે પ્રભાણિની
વાથે આ ફાાંશધ
ે યી યજૂ કયલાની યશેળે. આ જગલાઇના દૂ રુમગ ફદર અનાભતન રાબ યદ થલા ાિ છે અને ઉભેદલાય
કામદે વયની કામયલાશીને ાિ ફને છે . જેથી લધાયે ર અલનધન રાબ રેતા અગાઉ ઉભેદલાયએ ઉક્ત ઠયાલની તભાભ
જગલાઇઓન અભ્માવ કયી રેલા જણાલલાભાાં આલે છે .
૮

ભાજી વૈનનક
(૧) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયએ અયજીિકભાાં નલગત આલાની યશેળે.
(૨) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાર્જ બુકની નકર અયજીિક વાથે અચ ૂક ભકરલાની યશેળે.
(૩) વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તાયીખ: ૦૯/૦૭/૨0૧૮ ના ઠયાલ ક્રભાાંક: આયઇએવ-૧૦૮૫-૩૪૩૩-ગ-૨ જગલાઇ મુજફ ભાજી
વૈનનકને અયજીિકની રકિંભત, અયજી પી અને યીક્ષા પી બયલાભાાંથી મુસ્ક્ત આલાભાાં આલેર છે .

૯

રદવ્માાંગ ઉભેદલાય
(ક) રદવ્માાંગ ઉભેદલાયએ અયજીિકભાાં તેભની રદવ્માાંગતા વાંફધ
ાં ે સ્ષ્ટ નલગત દળાય લલાની યશેળે.
(ખ) રદવ્માાંગતા ૪૦% કે તેથી લધુ શમ તેલા ઉભેદલાયને જ રદવ્માાંગ અનાભતન રાબ ભલાાિ યશેળે. રદવ્માાંગ અનાભત ન
રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે નીચે દળાય લેર ખાંડ (૧) થી (૫) ૈકી કઇ રદવ્માાંગતા છે તે દળાય લલાનુાં યશેળે:
(૧) અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ,
(૨) ફનધય અને ઓછાં વાાંબનાય,
(૩) ભગજના રકલા વરશતની શરનચરનની રદવ્માાંગતા, યક્તનત્તભાાંથી વાજા થમેર,લાભનતા, એનવડ એટે કન બગ
ફનેર અને નફા સ્નાયુઓ,
(૪) સ્લરીનતા (Autism), ફોદ્ધદ્ધક રદવ્માાંગતા, ખાવ નલમ ળીખલાની અક્ષભતા

અને ભાનનવક ચફભાયી,

(૫) ફશેયાળ-અંધત્લ વરશતની ખાંડ (૧) થી (૪) શેઠની એક કયતા લધાયે પ્રકાયની રદવ્માાંગતા ધયાલતી વ્મસ્ક્ત.
(ગ) જાશેયાતભાાં રદવ્માાંગ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાય લેર ન શમ, યાં ત ુ જગ્માની પયજને અનુરૂ જે પ્રકાયની
રદવ્માાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાયને ાિ ગણેર શમ તેઓ તે જાશેયાત ભાટે અયજી કયી ળકળે. આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં
છૂટછાટ ભળે.
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(ઘ) રદવ્માાંગ ઉભેદલાયે તેના વભથયનભાાં વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના રયિ ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નનમત થમેર નમ ૂનાભાાં અથલા યાજ્મ વયકાય કે બાયત વયકાયે આ શેત ુ ભાટે ભાન્મ કમાય મુજફ
વયકાયી શસ્સ્ટરના સુનપ્રન્ટે ન્ડેન્ટ/નવનલર વર્જન/ભેરડકર ફડય દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણિની નકર અયજી વાથે
અચ ૂક ભકરલાની યશેળે. જ પ્રભાણિની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે
નશીં અને રદવ્માાંગ અનાભતન રાબ ભલાાિ થળે નશીં.
૧૦

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

૧૧

નલધલા ઉભેદલાય
(૧) ઉભેદલાય નલધલા શમ ત અયજી િકભાાં તે કરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુાં

અન્મથા “રાગુ ડતુાં નથી” એભ

દળાય લવુ.ાં
(૨) નલધલા ઉભેદલાયે જ ુન: રગ્ન કયે ર શમ ત અયજી િકભાાં તે કરભ વાભે “શા” અચ ૂક રખવુાં અન્મથા “રાગુ ડતુાં
નથી” એભ દળાય લવુ.ાં
(૩) નલધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન કયે ર ન શમ અને નલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત અયજી વાથે
ુન: રગ્ન કયે ર નથી તેલી એરપડેનલટ યજૂ કયલાની યશેળે.
(૪) નલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતયભાન જગલાઈ મુજફ તેઓએ ભેલેર ગુણભાાં ાાંચ ટકા ગુણ ઉભેયલાભાાં આલળે.
(૫) કઇ ભરશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “નલધલા” ન શમ, યાં ત ુ અયજી કમાય ફાદ અથલા જાશેયાત
પ્રનવધ્ધ થમાની છે લ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રરક્રમાના કઇણ તફક્કે “નલધલા” ફને અને તે અંગે
જરૂયી દસ્તાલેજી  ૂયાલાઓ યજૂ કયે ત તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રરક્રમાના જે ણ તફક્કા ફાકી
શમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભરશરા ઉભેદલાયને “નલધલા ભરશરા ઉભેદલાય” તયીકે ના રાબ આલાભાાં આલળે.
જ ઉભેદલાયન વભાલેળ ભાજી વૈનનક, ળાયીરયક અળક્તતા, ભરશરા કે નલધલા ૈકીના નલકલ્ ૈકી એકથી
લધુ નલકલ્ભાાં થત શમ તેલા રકસ્વાભાાં તેને રાગુ ડતા નલકલ્ ૈકી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાિ શળે તે ભળે.
૧૨

ના લાાંધા પ્રભાણિ:(૧) ગુજયાત વયકાયના વયકાયી /અધય વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોયે ળન /કાં નીઓભાાં વેલા ફજાલતા અનધકાયીઓ /
કભયચાયીઓ આમગની જાશેયાતના વાંદબયભાાં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે તાના
નલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાય ની તાયીખથી રદન-૭ ભાાં અચ ૂક કયલાની યશેળે. જ ઉભેદલાયના નનમક્તા તયપથી
અયજી ભકરલાની છે લ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ રદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભાાં
આલળે ત તેઓની અયજી નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે.
(૨)

કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કઇણ યાજ્મ વયકાયની નકયીભાાં શમ તેલા ઉભેદલાયે આ અયજી વાથે નનભણ ૂક
અનધકાયીનુાં ના લાાંધા પ્રભાણિ યજૂ કયલાનુાં યશેળે.

(૩) રૂફરૂ મુરાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણિ અવરભાાં યજૂ કયલાનુાં
યશેળ.ે (વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા. ૦૮/૧૧/૧૯૮૯ ના રયિ ક્રભાાંક : એપઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨)
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૧૩

ગેયરામક ઉભેદલાય :ગુજયાત જાશેય વેલા આમગ કે અન્મ જાશેય વેલા આમગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધય વયકાયી /વયકાય શસ્તકની વાંસ્થાઓ
દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયે મ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની નલગત અયજીિકભાાં આલાની યશેળે. જ ઉભેદલાયન
ગેયરામકન વભમ ચાુ શળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાિ ફનળે.

૧૪

પયજજમાત નનવ ૃનત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કાં ની કે ફડય કોયે ળનભાાંથી ક્યાયે મ ણ પયજજમાત નનવ ૃનત્ત,
રૂખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શમ ત અયજીિકભાાં તેની નલગત આલાની યશેળે.

૧૫

યજીસ્રે ળન :તફીફી/દાં ત નલજ્ઞાન/શુ ચચરકત્વા/કામદાની અથલા અન્મ જ્ગગ્મા ભાટે ના રકસ્વાભાાં કે જેભાાં યજીસ્રે ળન જરૂયી શમ ત્માાં
ઉભેદલાયે યજીસ્રે ળન પ્રભાણિની નકર યજૂ કયલાની યશેળે અને અયજી વભમે યજીસ્રે ળન જે તે વાંસ્થા ખાતે ચાુ છે તેવ ુ
પ્રભાણિ યજૂ કયલાનુાં યશેળે.

૧૬

અગત્મની જગલાઇઓ :(૧) આ જગ્માની નનભણ ૂક ભાટે પ્રથભ પ્રાથનભક કવટી અને ત્માયફાદ રૂફરૂ મુરાકાત મજીને કયલાભાાં આલળે પ્રાથનભક
ુ ાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી ઉભેદલાયને રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે ની ાિતા નક્કી કયાળે.
કવટીના ગુણ ક્રભાાંનવ
આ કવટીનુાં ભાધ્મભ આમગ નનમત કયે તે મુજફ ગુજયાતી અથલા અંગ્રે જી યશેળે. પ્રાથનભક કવટી વાભાન્મત:
ગાાંધીનગય/અભદાલાદ ખાતે રેલાભાાં આલળે અને ઉભેદલાયએ સ્લખચે ઉસ્સ્થત યશેલાનુાં યશેળે. પ્રાથનભક કવટી અને
રૂફરૂ મુરાકાતભાાં ભેલેર ગુણના આધાયે આખયી વાંદગી કયલાભાાં આલળે.
(૨) પ્રાથનભક કવટીભાાં આમગે નનમત કયે ર રઘુત્તભ રામકી ધયણ મુજફના ગુણ ભેલલા પયજજમાત છે . એટરે કે જે કઈ
ઉભેદલાય પ્રાથનભક કવટીભાાં આમગે નનમત કયે ર રઘુત્તભ રામકી ધયણ મુજફના ગુણ ભેલી ળકળે નરશ ત રૂફરૂ
મુરાકાત ભાટે ાિતા નક્કી કયલા, અયજી ચકાવણીને ાિ ઉભેદલાયને માદી ભાટે નલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.

૧૭

રૂફરૂ મુરાકાત:(૧) રૂફરૂ મુરાકાત આમગ બલન ખાતે જ રેલાભાાં આલળે. પ્રાથનભક કવટીના રયણાભના આધાયે રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે
ાિ થતા ઉભેદલાયે રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે તાના ખચે અને પયજીમાત ણે ઉસ્સ્થત થલાનુાં યશેળે. તેભજ જે બયતી
પ્રવાંગ અન્લમે ળાયીરયક ક્ષભતા કવટી અને/અથલા ળાયીરયક ભાદાં ડ ચકાવણીની જગલાઇ છે , તેલા તભાભ તફક્કે
ઉભેદલાયે પયજીમાત ણે ઉસ્સ્થત યશેલાનુાં યશેળે. જ ઉભેદલાય બયતી પ્રરક્રમાના કઈ ણ તફક્કે ગે યશાજય યશેળે ત
તેભની ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે.
(૨) અનુસ ૂચચત જાનત, અનુસ ૂચચત જન જાનતના ઉભેદલાય તથા કઇ આલકનુ વાધન નથી તેલા ઉભેદલાય કે જેઓના
ભાતા-નતાની લાનિક આલક આલકલેયાને ાિ ન શમ તેઓને તેભના યશેઠાણના સ્થે થી રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે આલલા
તથા જલા ભાટે ગુજયાત એવ.ટી. નનગભ દ્વાયા નનમત થમેર રટરકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુાં ભલાાિ થળે. આ ભાટે
ઉભેદલાયે રૂફરૂ મુરાકાતના રદલવે નનમત પભય બયલાનુ યશેળે અને તેની વાથે અવર રટરકટ યજૂ કયલાની યશેળ.ે
(૩) રૂફરૂ મુરાકાતના રદલવે રૂફરૂ મુરાકાતના િભાાં દળાય લલાભાાં આલેર અવર પ્રભાણિ યજૂ કયલાના યશેળે તથા આ
પ્રભાણિની સ્લમાંપ્રભાચણત નકર (Self-Attested Copies) અને ફાયકડ લાા અયજીિકની નકર ણ આમગ
બલનભાાં જભા કયાલલાની યશેળે. જ ઉભેદલાય અવર પ્રભાણિ યજૂ કયળે નશીં ત તેઓ રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે ાિ
ફનળે નશીં તેની ખાવ નોંધ રેલી.
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૧૮

નીચે દળાય વ્મા મુજફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે. (આ માદી ભાિ દષ્ટાાંત સ્લરૂે છે જે વાં ૂણય નથી )
(૧) અયજીભાાં દળાય લેર નલગત અધ ૂયી કે અવાંગત શમ.
(૨) અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરડ કયે ર ન શમ.
(૩) અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભકરાલેર શમ.
(૪) અયજીભાાં ાવટય વાઈઝન પટગ્રાપ અરડ કયે ર ન શમ.
(૫) અનાભત કક્ષાના તથા ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજીિક વાથે વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા અામેર
પ્રભાણિની નકર યજૂ કયે ર ન શમ.
(૬) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાર્જ બુકની નકર યજૂ કયે ર ન શમ
(૭) ઉભેદલાયે ળૈક્ષચણક રામકાતના વાંદબયભાાં ભાકય ળીટ/દલી પ્રભાણિની નકર યજૂ કયે ર ન શમ.
(૮) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણિની નકર યજૂ કયે ર ન શમ.
(૯) ઉભેદલાયે અયજીિકભાાં અનુબલ દળાય લેર શમ (જેના આધાયે ાિતા નક્કી કયલાની થતી શમ) યાં ત ુ તેના વભથયનભાાં
પ્રભાણિ યજૂ કયે ર ન શમ અથલા ત યજૂ કયે ર પ્રભાણિભાાં તેઓન અનુબલન વભમગા, મુગાય,કુ ર
ગાય અને અનુબલન પ્રકાય દળાય લેર ન શમ,અનુબલનુાં પ્રભાણિ વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન શમ તથા વક્ષભ
વત્તાનધકાયીની વશી નલનાનુાં શમ.
(૧૦) તફીફી નળક્ષણ નલમક જ્ગગ્માની જાશેયાતભાાં ભેલેર દલી MCI/DENTAL COUNCIL/CCIM/CCH ભાન્મ છે , તેવ ુ
યુનનલનવિટી અથલા કરેજના વક્ષભ અનધકાયીનુાં પ્રભાણિ યજૂ કયે ર ન શમ.

૧૯

નનભણકૂ :(૧) ઉયની જાશેયાત વાંફધ
ાં ભાાં નનભણ ૂક ભાટે વાંદ થમેરા ઉભેદલાયની ગાાંધીનગય મ્યુનનનવર કોયે ળન ને આમગ દ્વાયા
બરાભણ કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી નનભણકૂ િ ભેલતાાં શેરાાં કમ્્યુટય અંગે ની વીવીવી અથલા તેની
વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય/ ગાાંધીનગય મ્યુનનનવર કોયે ળન લખતલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશેળે. આ
પ્રકાયની રામકાત નશીં ધયાલનાય ઉભેદલાય નનભણકૂ ને ાિ ફનળે નશીં.
(૨) નનભણકૂ અંગેની વઘી કામયલાશી ગાાંધીનગય મ્યુનનનવર કોયે ળન દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શલાથી આ અંગેન
કઇણ િવ્મલશાય આમગ ધ્માને રેળે નશીં.
(૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષચણક રામકાત/અનુબલ/ઉંભય લગે યેના વભથયનભાાં યજૂ કયે ર પ્રભાણિ કઇણ તફક્કે અમગ્મ
ભાુભ ડળે ત તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની નનભણકૂ ણ યદ થલાને ાિ યશેળે અને આલા
ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા શેઠની કામયલાશીને ાિ થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં આલે છે કે , તેભણે યજૂ
કયે રા પ્રભાણિ ખુફજ ચકવાઈથી ુણય યીતે ખયાઈ કમાય ફાદ જ આમગભાાં યજૂ કયલા.

૨૦

ગેયલતયણક
ાં ૂ અંગે દનત ઠયે રા ઉભેદલાય નલરૂધ્ધ ગરાાં :ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીિકભાાં કઇણ પ્રકાયની ખટી ભારશતી
દળાય લલી નશી,તેભજ આલશ્મક ભારશતી છૂાલલી નશી, ઉયાાંત તેઓએ યજૂ કયે ર અવર દસ્તાલેજ કે તેની પ્રભાચણત
નકરભાાં કઇણ વાંજગભાાં સુધાય અથલા પેયપાય અથલા ફીજા કઇણ ચેડાાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડાાં
કયે ર/ફનાલટી દસ્તાલેજ યજૂ કયલા નશી, જ એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધુ દસ્તાલેજભાાં અથલા તેની પ્રભાચણત નકરભાાં
કઇણ પ્રકાયની અચકવાઇ અથલા નલવાંગતતા જણામ ત તે નલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજૂ કયલી. જ કઇ
ઉભેદલાય આમગ દ્વાયા દનત જાશેય થમેર શમ અથલા થામ ત ,
(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રા્ત કયલા
(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,
(૩) કઇ અન્મ વ્મસ્ક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ુણય કયાવ્યુ શમ ,
(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજૂ કમાય શમ, દસ્તાલેજ ઓનરાઈન અરડ કયતી લખતે Scanning ભાાં કઈ ચેડા કયે ર શમ,
() અગત્મની ફાફત છાલલા અથલા દમુકત અથલા ખટા નનલેદન કયે ર શમ,
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(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ અનનમનભત કે અનુચચત ઉામન વશાય રીધ શમ ,
(૭) કવટી વભમે કઇ અનુચચત વાધનન ઉમગ કમો શમ ,
(૮) ઉત્તયલશીભાાં અશ્રીર બાા કે અનળષ્ટ ફાફત વરશતની અવાંગત ફાફત યજૂ કયે ર શમ,
(૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગેયલતયણકૂ આચયલી, જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી, ુસ્તક,
ગાઇડ,
કારી તેલા કઇણ છાેર કે શસ્તચરચખત વારશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેનતક યીતે નકર
કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયરયતીઓ ૈકી કઇણ ગે યયીતી આચયલા ભાટે ,
(૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે નનયુકત થમેરા કભયચાયીઓને જલણી કયલી, કઇણ પ્રકાયની ળાયીરયક ઇજા
શોંચાડલી અથલા
(૧૧) ઉયકત જગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયે ક અથલા કઇણ કૃત્મ કયલા કે કયાલલા પ્રમત્ન કમો શમ તેણે કે વીધી
અથલા
આડકતયી યીતે આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળાય લેર નળક્ષા ઉયાાંત આઆ પજદાયી કામયલાશીને
ાિ ફનળે.
(ક) આમગ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગે યરામક ઠયાલી ળકાળે, અને/અથલા
(ખ) તેને આમગ રે તેલી કઇણ યીક્ષા કે કઇણ રૂફરૂ મુરાકાત ભાટે કામભી કે મુકયય મુદત ભાટે
(૧) આમગ દ્વાયા રેલાનાય કઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે , અને
(ય) યાજમ વયકાય શેઠની કઇણ નકયીભાાંથી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને
(ગ) જ વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના નલરૂધ્ધ વમુચચત નનમભ અનુવાય નળસ્તબાંગના ગરાાં
(૧ય) ઉયકત નલગતભાાં નનરદિ ષ્ટ કયે ર નળક્ષા કયતા શેરા આમગ/વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને/કભયચાયીને
(૧) આયનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આય અથલા કે વના પ્રકાય ફાફતે,
(ય) રેચખતભાાં નળક્ષા અંગે ફચાલનામુ-ાં શકીકત યજૂ કયલા અને
(૩) નળક્ષા અંગે નનમત વભમ ભમાય દાભાાં રૂફરૂ યજૂઆત કયલાની તક આલાભાાં આલળે.
*******************************************
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