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ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ 
વેક્ટય – ૧૦-એ, છ-૩ વર્કર ાવે, છ યોડ, 

ગાાંધીનગય – ૩૮૨૦૧૦ 

                                                                                                                     આય-3 ળાખા                                                                                                                                      
 
જાશયેાત ક્રભાાંર્ :-૧૬/૨૦૨૨-૨૩ , શ્રભ, ર્ૌળલ્મ વલર્ાવ અને યોજગાય વલબાગ શસ્તર્ની ર્ામદા અવધર્ાયી,ગજુયાત 
ર્ૌળલ્મ તારીભ વેલા,લગક – ૨ ની કુર ૦૧ જગ્મા ય  ઉભેદલાયો વદં કયલા ભાટે Online અયજીઓ          

તા:૨૫-૦૮-૨૦૨૨, ૧૩.૦૦ ર્રાર્ થી તા. ૦૯-૦૯-૨૦૨૨, ૧૩.૦૦ ર્રાર્ સધુીભા ંભાંગાલલાભાાં આલે છે. આ જાશયેાતની 
વાભાન્મ જોગલાઇ, ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત તેભજ અયજી પી બયલાની યીત અંગેની સચૂનાઓ આમોગના 
નોટીવફોડડ ય તથા આમોગની લેફવાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in અન ે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in 

ઉય જોલા વલનતંી છે. ત્માયફાદ જ ઉભેદલાયે અયજી કયલાની યશળેે. 
    

જગ્માનુાં નાભ:-    ર્ામદા અવધર્ાયી,(ગજુયાત ર્ૌળલ્મ તારીભ વેલા) લગક – ૨,શ્રભ, ર્ૌળલ્મ વલર્ાવ અને યોજગાય વલબાગ  

કુર જગ્માઓ:–   ૦૧ 
 

જાશયેાત ક્રભાાંર્ 

 

જગ્માનુાં નાભ 
કુર 

જગ્માઓ 

ર્ક્ષાલાય જગ્માઓ 
ર્ક્ષાલાય જગ્માઓ ૈર્ી ભહશરાઓ ભાટે 

અનાભત જગ્માઓ 

દદવમાગં 
ઉભેદલાયો 

ભાટે 

અનાભત 

જગ્માઓ 

ભાજી 

વૈવનર્ 
ભાટે 

અનાભત 

જગ્માઓ  
વાભાન્મ 

આ.  

ન.  

લગક 

વા.ળૈ. 

. 

લગક 

અન.ુ  

જાવત 

અન.ુ     

જનજાવત 
વાભાન્મ 

આ.  

ન.  

લગક 

વા.ળૈ. 

. 

લગક 

અન.ુ 

જાવત 

અન.ુ     

જનજાવત 

૧૬/૨૦૨૨-

૨૩ 

ર્ામદા 

અવધર્ાયી,લગક-

૨ 

૦૧ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦  ૦૦  ૦૦  ૦૦ -- -- 

 

-પ્રાથવભક કવોટી મોજલાની સચૂચત તાયીખ :      ૨૨ -૦૧-૨૦૨૩  

-પ્રાથવભક કવોટીના દયણાભનો વબંવલત ભાવ :  ભાચડ  –૨૦૨૩  

-રૂફરૂ મરુાકાતનો વબંવલત ભાવ :                          જુન  – ૨૦૨૩  

-આખયી દયણાભ : રૂફરૂ મરુાકાત ણૂડ થમાના ૧૦ કાભકાજના દદલવો દયમ્માન પ્રવવધ્ધ કયલાભા ંઆલળે.  

નોંધ:-        

   દદવમાગં ઉભેદલાયો ભાટે કોઇ જગ્મા અનાભત નથી. યંત,ુ પ્રસ્તતુ જાશયેાતભા ં નીચે દળાડવમા મજુફની 

દદવમાગંતા ધયાલતા ઉભેદલાયો જ અયજી કયલાાત્ર છે. Low Vision –(40% to 70%), Hard of Hearing–( 

40% to 70%), OL (One Leg), BL (Both Legs), OA (One Arm),OAL (One Arm One Leg), LC 

(Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid Attack Victim). 

   

 આ વવલામ અન્મ પ્રકાયની દદવમાગંતા ધયાલતા ઉભેદલાયો અયજી કયલાને ાત્ર નથી. 
  

 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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ળૈક્ષચણક રામકાત :  
 

(A).     Possess a bachelor’s   degree in law (special) / Bachelor of Legislative Law (LLB) (three 

years) / a bachelor’s   Degree in Law (integrated) of five years course obtained from an any 

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

India; or any other educational institutions recognized as such or declared to be deemed  as a 

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

અનબુલ 

(B).       (i)Have about three years of active and continuous experience as an advocate and such an 

experience certificate  shall be certified in case of an advocate practicing in the high court by 

the Registrar Genenral and in other case by the Presiding Officer of the Court or the Tribunal 

where he practices as an advocate, or ; 

 

 (ii)  Have about three years experience of legal matters in the Government/Local   

Bodies/Government undertaking /Board /Corporation / Limited Companies established under 

the Companies Act, 2013 or a University. 

 

Explanation:    Legal Matters means all work relating to drafting of legal notice, affidavit, parawise 

remarks etc, filing of suits , appeals , providing opinion ,briefing the concerned  Law Officer 

or Advocate of the concerned court cases  pending before various courts.  

 

(C)  Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil 

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

 

(D)    Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

 

        ગાય:- Rs. 44,900/- Rs.1,42,400/- (Pay Matrix Level-08)  

 

ઉંભય:- ૪૨ લડથી લધ ુનશીં(વા.લ.વલ. ના જાશયેનાભા NO/GS/18/2021/CRR/11/2021/450900/G-5, 14/10/2021  

મજુફ ની એક લડ ની છુટ વદશત) 
           (૧) ઉંભય મૂ જાશયેાતની અયજી સ્લીર્ાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભાાં આલળે. 
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૧.     ૧. ભદશરા ઉભેદલાયો 
ાચં લડ (લધભુા ંલધ ુ૪૫ લડની ભમાડદાભા)ં  
 

૨. દદવમાગં ઉભેદલાય  
જાશયેાતભા ં જણાલેર દદવમાગંતા ધયાલતા ઉભેદલાયો ને દવ લડ 
(લધભુા ંલધ ુ૪૫ લડની ભમાડદાભા)ં 
 

૩. 

ભાજી વૈવનકો, ઈ.વી.ઓ., એવ.એવ.વી.ઓ. 
વદશત (અનાભત જગ્મા દળાડલેર શોમ તો) 

રશ્કયભા ંફજાલેર વેલા ઉયાતં ફીજા ત્રણ લડ (આ યીતે છૂટછાટ 
આતા ંઉરી લમભમાડદા ૪૫ લડથી લધલી ન જોઇએ)  
 
 
 

૪.  ગજુયાત વયકાયના કભડચાયીઓ: ગજુયાત 
મલુ્કી વેલા અને લગીકયણ અને બયતી 
(વાભાન્મ) વનમભો, ૧૯૬૭ ની જોગલાઇઓ 
મજુફ ગજુયાત વયકાયની નોકયીભા ંકામભી 
ધોયણે અથલા શગંાભી ધોયણે વંગ છ ભાવ 
સધુી કાભગીયી ફજાલતા શોમ અને તેઓની 
પ્રથભ વનભણ ૂકં જાશયેાતભાનંી જગ્માભા ં
દળાડલેર લમભમાડદાની અંદય થમેર શોમ 
તેલા કભડચાયીઓ  

(૧) જાશયેાતભા ં રામકાત તયીકે અનબુલ ભાગેંર શોમ તો ઉરી 
લમભમાડદા રાગ ુડળે નશીં.  
(૨) જાશયેાતભા ં અનબુલને રામકાત તયીકે ભાગેંર ન શોમ યંત ુ
ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી વલમક, શ ુ ચચદકત્વાની દલી કે 
દડપ્રોભાની જગ્મા ય વનભણ ૂકં ાભેર કભડચાયીને જાશયેાતભાનંી 
આલી રામકાતલાી જગ્મા (Any such post) ભાટે ઉરી 
લમભમાડદા રાગ ુડળે નશીં.  
(૩) જાશયેાતભા ંદળાડલેર જગ્મા ભાટે અનબુલ એક રામકાત તયીકે 
ભાગેંર ન શોમ ત્માયે જે વલંગડભાથંી ફઢતી ભલાાત્ર શોમ તેભા ં
પયજ ફજાલતા કભડચાયીને, તેઓએ ફજાલેર વેલાના વભમ અથલા 
લધભુા ંલધ ુાચં લડની છૂટછાટ તે ફે ૈકી જે ઓછુ ંશોમ તેટરી 
છૂટછાટ ભળે.     

 

                                                                                        
                                                                                                વશી/-  

                                                                                     (યાજેન્ર ભશશે્વયી)  
                                                                                              વયંકુત વચચલ                      
                                                                                        ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ 
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Gujarat Public Service Commission  
Sector-10-A, Nr. Chh-3 Circle, Chh road, 

Gandhinagar - 382010 

                

                 R-3 BRANCH                              

On line applications are invited for the posts of Law  Officer,(Gujarat Skill Training Service), 

Class-II under Labour Skill Development and Employment Department (Advt.-16/2022-23 ) 

between date:  25/08/2022, 13.00 Hrs. to date:09/09/2022, 13.00 Hrs. Candidates are instructed to 

visit notice board or the website of commission https://gpsc.gujarat.gov.in and https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, general instructions and the method of 

online application and payment of fees.    

Name of the post : -    Law officer,(Gujarat Skill Training Service), Class-II  

No. of Post:-    01  

Advt. 

No. 

Name of the 

Post 

To

tal 

Va

ca

nc

y 

Category wise vacancy 

Out of total Post, 

vacancies reserved for  

Women 

Reserv

ed for   

Persons 

with 

Disabil

ities 

Reserv

ed for 

Ex-

Service

man 

Ge

ne

ral 

E.

W.

S. 

S. 

E. 

B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 

Ge

ne

ral 

E.

W.

S. 

S. 

E. 

B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 

16/ 

2022-

23  

Law 

Officer,   

Class-II  

  

01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

- Tentative Date for Preliminery Test: 22-01-2023   

- Tentative month for Preliminery Test Result: March - 2023   

- Tentative month for Interview:     June- 2023   

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

Note:- 

  There is no reserved post for Persons with Disabilities. How ever candidates possessing 

disability as shown below can apply for the above mentioned post. Low Vision –(40% to 

70%), Hard of Hearing –( 40% to 70%), OL (One Leg), BL (Both Legs), OA (One 

Arm),OAL (One Arm One Leg), LC (Leprosy Cured), DW (Dwarfism), AAV (Acid 

Attack Victim). The candidates possessing other than prescribed physical disabilities are not 

eligible to apply.        

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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       Educational Qualification:   

 

(A).     Possess a bachelor’s   degree in law (special) / Bachelor of Legislative Law (LLB) (three 

years) / a bachelor’s   Degree in Law (integrated) of five years course obtained from an any 

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

India; or any other educational institutions recognized as such or declared to be deemed  as a 

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

 

Experience:- 

 

(B).       (i)Have about three years of active and continuous experience as an advocate and such an 

experience certificate  shall be certified in case of an advocate practicing in the high court by 

the Registrar Genenral and in other case by the Presiding Officer of the Court or the Tribunal 

where he practices as an advocate, or ; 

 

 (ii)  Have about three years experience of legal matters in the Government/Local   

Bodies/Government undertaking /Board /Corporation / Limited Companies established under 

the Companies Act, 2013 or a University. 

 

Explanation:    Legal Matters means all work relating to drafting of legal notice, affidavit, parawise 

remarks etc, filing of suits , appeals , providing opinion ,briefing the concerned  Law Officer 

or Advocate of the concerned court cases  pending before various courts.  

 

(C)  Possess the basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil 

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

 

(D)    Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

 

                      PAY  SCALE: - Rs. 44,900/- Rs. 1,42,400/- (Pay Matrix Level-08)     

                    

 AGE: -    Not more than 42 years. Age will be considered as on last date of online   

                application. (As Per GAD RESOLUTION-NO/GS/18/2021/CRR/11/2021/450900/G-5,14/10/2021)      
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1 Female  Candidates 05 Years (upto maximaum 45 years) 

 

2 Persons with Disabilities  

(if mentioned)  

 

 

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  

 

3 Ex. Serviceman Including 

E.C.O. / S.S.C.O.  
 

Length of Military Service plus three years (Maximum 

Up to 45 years.)  

 

 

4 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.  

 (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 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. 

 

 

                                                                                                                                                       Sd/-  

                                                                                                                           (Rajendra Maheshwari)           

                                                                                                                                             Joint Secretary 

                                                                                                           Gujarat Public Service Commission 
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જાશયેાતની વાભાન્મ જોગલાઈઓ      

 ૧  નાગહયર્ત્લ:-  
   ઉભેદલાય, 
 (ક) બાયતનો નાગદયક અથલા 
 (ખ) નેાનો પ્રજાજન અથલા 
 (ગ) ભતૂાનનો પ્રજાજન અથલા 
 (ઘ) વતફેટનો વનલાડવવત જે બાયતભા ંકામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્યઆુયી,૧૯૬૨ શરેા ં

બાયતભા ંઆલેરા શોલા જોઇએ,અથલા  
 (ચ) મૂ બાયતીમ વમક્તત કે જે બાયતભા ં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાદકસ્તાન, લૂડ 

ાદકસ્તાન(ફાગં્રાદેળ), ફભાડ (મ્માનભાય), શ્રીરકંા, કેન્મા, યગુાન્ડા જેલા લૂડ આદિકાના દેળો, વયંતુત 
પ્રજાવત્તાક ટાઝંાનીમા, ઝાફંીમા, ભરાલી, ઝૈય, ઇથોીમા, અથલા વલમેટનાભથી સ્થાતંય કયીન ેઆલેર 
શોલા જોઇએ. યંત ુેટાક્રભાકં (ખ),(ગ), (ઘ), અને (ચ) ભા ંઆલતા ઉભેદલાયોના દકસ્વાભા ંવયકાયે 
ાત્રતા પ્રભાણત્ર  આેર શોવુ ંજોઇએ. 
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના હર્સ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રર્ આમોગ 

વલચાયણાભાાં રેળે અને જો વનભણરૂ્ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ ર્યલાભાાં આલળે તો યાજ્મ 
વયર્ાય તેભના હર્સ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે ર્ાભચરાઉ વનભણરૂ્ આળે. 

 
 ૨  અયજીત્રર્:- 
 
 (૧) જો એક કયતા ંલધ ુજાશયેાત ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયેક જાશયેાત ભાટે અરગ અરગ અયજી 

કયલાની યશળેે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશળેે. 
 (૨) ચફન અનાભત લગડના ઉભેદલાયોએ , જો તેઓ ોસ્ટ ઑદપવભા ં પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + ોસ્ટર 

ચાજીવ તથા ઓન રાઇન પી બયે તો રૂ. ૧૦૦ + વવલિવ ચાજીવ પી બયલાની યશળેે. અનાભત લગડના 
ઉભેદલાયો ( આવથિક યીતે નફા લગો, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીત ેછાત લગડ, અનસુચૂચત જાવત 
અને અનસુચૂચત જનજાવત) તથા ળાયીદયક યીતે અળતત ઉભેદલાયો અને ભાજી વૈવનકોને પી 
બયલાભાથંી મકુ્તત આલાભા આલેર છે. જેથી તેભણે કોઇ પી બયલાની યશતેી નથી.     

(૩)  અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો જો ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે તો અયજી પી બયલાની યશળેે 
નશી. 

(૪) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ભાટે જાશયેાતભા ં અનાભત જગ્માઓ દળાડલેર ન શોમ ત્મા ં આલા 
ઉભેદલાયો ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેભને વદંગી ભાટે ચફનઅનાભતના 
ધોયણો રાગ ુડળે. 

(૫)  જાશયેાતભા ં ભદશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભા ં ભદશરા 
ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે. 

(૬)  જાશયેાતભા ંજે તે કેટેગયીભા ં કુર જગ્માઓ ૈકી ભદશરા ઉભેદલાયો ભાટે અમકુ જગ્માઓ અનાભત  
શોમ ત્માયે ભદશરા ઉભેદલાયોની અનાભત જગ્માઓ વવલામની ફાકી યશતેી જગ્માઓ પતત રુુ 
ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુ ંનથી, આ જગ્માઓ ય રુુ તેભજ ભદશરા ઉભેદલાયોની 
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વદંગી ભાટે વલચાયણા થઇ ળકે છે, રુુ તેભજ ભદશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર 
૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભદશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યંત ુફાકી યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભ ે
ભદશરા ઉભેદલાય ણ વદંગી ાભી ળકે છે.) 

 
  (૭) જાશયેાતભા ંભાત્ર ભદશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્માઓ અનાભત શોમ તો ણ જે તે કેટેગયીભા ંરુુ 

ઉભેદલાય અયજી કયી  ળકે છે કેભ કે ભદશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ તો આ જગ્માઓ ય 
વદંગી ભાટે રુુ ઉભેદલાયોની વલચાયણા થઇ ળકે છે. યંત ુજે જગ્માઓ ભદશરા ઉભેદલાયો ભાટે જ 
અનાભત શોમ અને તે જગ્મા ઉય ભદશરા ઉભેદલાયો યેુયુા વદંગી ાભે/જેટરી વખં્માભા ં
વદંગી ાભે તો તેભને જ પ્રથભ વલચાયણાભા ંરેલાના થળે અને કોઇ ભદશરા ઉભેદલાય વદં ન 
થામ કે ઓછા ભદશરા ઉભેદલાય વદં થામ તો તેટરા પ્રભાણભા ં રુુ ઉભેદલાયોને ધ્માનભા ં 
રેલાભા ંઆલળે..(દા.ત.કુર ૧૦ જગ્મા ભદશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભદશરા ઉભેદલાય 
વદં થામ છે તો  ૦૨ રુુ ઉભેદલાયો વદંગી ાભી  ળકે છે.) 

 (૮) પ્રાથવભક કવોટીના દયણાભના આધાયે જે ઉભેદલાયો અયજી ચકાવણીને ાત્ર થતા શોમ, તેભણે 
આમોગ જણાલે ત્માયે જરૂયી  પ્રાભાણત્રો/ દસ્તાલેજો સ્કેન (Scan) કયીને આમોગની લેફવાઇટ 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય ઓન રાઇન અરોડ કયલાના યશળેે.  

 ૩   જન્ભ તાયીખ:- 
(૧) આમોગ જન્ભ તાયીખ ના યુાલા ભાટે એવ. એવ. વી. ઇ. ફોડડ દ્વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ. 

પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખે છે. યંત ુઆ પ્રભાણત્રભા ંદળાડલેર જન્ભતાયીખ ખોટી શોલાનુ ંઉભેદલાય 
ભાને તો વક્ષભ અવધકાયીએ આેર લમ અન ેઅવધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાચણત નકર ભોકરલાની 
યશળેે. આ પ્રભાણત્રભા ંઅવધકૃત અવધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર શોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. 
વી. કે તેની યીક્ષાનુ ં મૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને ોતાની વભક્ષ યજૂ કયલાભા ં આલેર 
યુાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીખ ............... છે. જે એવ.એવ.વી. કે તેની વભકક્ષ 
યીક્ષાના પ્રભાણત્રભા ં દળાડલેર જન્ભતાયીખ કયતા ં જુદી છે તથા ભાનલાને યુત ુ ં કાયણ છે. 
ઉભેદલાયે યજુ કયેર લમ અને અવધલાવનુ ંપ્રભાણત્ર તેની વલશ્વાવવનમતા (credibility) ના આધાયે 
સ્લીકાય કે અસ્લીકાયનો વનણડમ આમોગ દ્વાયા રેલાભા ંઆલળે. 

(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભા ંદળાડલેર જન્ભ તાયીખભા ંાછથી કોઇણ કાયણવય પેયપાય થઈ ળકળે 
નશી. 

 ૪    લમભમાકદા :- 
 (૧) ઉંભય મૂ જાશયેાતની અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભા ંઆલળે. 

                  (૨) જાશયેાત ની વાભાન્મ જોગલાઇભા ંસચુવમા મજુફની લમભમાડદાભા ંછૂટછાટ ભલાાત્ર છે. 

૧.     ૧. ચફન અનાભત (વાભાન્મ) ભદશરા ઉભેદલાયો ાચં લડ (લધભુા ંલધ ુ૪૫ લડની ભમાડદાભા)ં  

૨. 
મુ ગજુયાતના અનસુચુચત જનજાવત,   
વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગડના 
અને  આવથિક યીતે નફા લગડના ઉભેદલાયો 

ાચં લડ (લધભુા ંલધ ુ૪૫ લડની ભમાડદાભા)ં 

૩. 

મૂ ગજુયાતના અનસુચુચત જનજાવત,   
વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગડના 
અને  આવથિક યીતે નફા લગડના ભદશરા 
ઉભેદલાયો  

દવ લડ (આ છુટછાટભા ં ભદશરા ભાટેની છુટછાટ કે જે 
ાચ લડની છે તનેો વભાલેળ થૈ જામ છે. લધભુા ં લધ ુ
૪૫ લડની ભમાડદાભા)ં 

૪.  ળાયીદયક અળકત ઉભેદલાય  દવ લડ (લધભુા ંલધ ુ૪૫ લડની ભમાડદાભા)ં 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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૫. 
ભાજી વૈવનકો, ઈ.વી.ઓ., એવ.એવ.વી.ઓ. 
વદશત (અનાભત જગ્મા દળાડલેર શોમ તો) 

રશ્કયભા ંફજાલેર વેલા ઉયાતં ફીજા ત્રણ લડ (આ યીતે 
છૂટછાટ આતા ંઉરી લમભમાડદા ૪૫ લડથી લધલી ન 
જોઇએ)  

૬.  

ગજુયાત વયકાયના કભડચાયીઓ: ગજુયાત 
મલુ્કી વેલા અને લગીકયણ અને બયતી 
(વાભાન્મ) વનમભો, ૧૯૬૭ ની જોગલાઇઓ 
મજુફ ગજુયાત વયકાયની નોકયીભા ં કામભી 
ધોયણે અથલા શગંાભી ધોયણે વંગ છ ભાવ 
સધુી કાભગીયી ફજાલતા શોમ અને તેઓની 
પ્રથભ વનભણ ૂકં જાશયેાતભાનંી જગ્માભા ં
દળાડલેર લમભમાડદાની અંદય થમેર શોમ 
તેલા કભડચાયીઓ  

(૧) જાશયેાતભા ંરામકાત તયીકે અનબુલ ભાગંેર શોમ તો 
ઉરી લમભમાડદા રાગ ુડળે નશીં.  
(૨) જાશયેાતભા ંઅનબુલને રામકાત તયીકે ભાગંેર ન શોમ 
યંત ુ ઇજનેયી, તફીફી, ખતેી વલમક, શ ુ ચચદકત્વાની 
દલી કે દડપ્રોભાની જગ્મા ય વનભણ ૂકં ાભેર 
કભડચાયીને જાશયેાતભાનંી આલી રામકાતલાી જગ્મા 
(Any such post) ભાટે ઉરી લમભમાડદા રાગ ુ ડળે 
નશીં.  
(૩) જાશયેાતભા ં દળાડલેર જગ્મા ભાટે અનબુલ એક 
રામકાત તયીકે ભાગંેર ન શોમ ત્માયે જે વલંગડભાથંી 
ફઢતી ભલાાત્ર શોમ તભેા ંપયજ ફજાલતા કભડચાયીને, 
તેઓએ ફજાલેર વેલાના વભમ અથલા લધભુા ંલધ ુાચં 
લડની છૂટછાટ ત ેફ ેૈકી જે ઓછુ ંશોમ તેટરી છૂટછાટ 
ભળે.     

 
 ૫      ળૈક્ષણણર્ રામર્ાત:- 

(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભા ં દળાડલેર ળૈક્ષચણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ 
ધયાલતા શોલા જોઇએ. 

(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષચણક રામકાત ભાન્મ યવુનલવવિટી/વસં્થાભાથી ભેલેર શોલી જોઇએ. 
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યવુનલવવિટી/વસં્થાના ગણુ ત્રક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી 

પ્રભાણત્રોની સ્લમ ં પ્રભાચણત નકર યજુ કયલાની યશળેે. કોરેજના આચામડ દ્વાયા અામેર 
પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે નશી. 

(૪) ળૈક્ષચણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઉભેદલાય નો શક્ક દાલો સ્લીકાયલાભા ં
આલળે નશી. 

(૫) જો જગ્માના બયતી વનમભોભા ંદળાડલેર ળૈક્ષચણક રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ભાન્મ ગણાળે તલેી 
જોગલાઇ શોમ  તો, જાશયેાતભા ંદળાડલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલો 
તેભનો શક્ક દાલો શોમ તો આલા  ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાવત કયતા આદેળો/અવધકૃતતાની 
વલગતો આલાની યશળેે. 

 
 ૬  અનબુલ:- 
 
(૧) ભાગેંર અનબુલ, અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ ગણલાભા ંઆલળે.  
(૨) (અ)જાશયેાતભા ંઅન્મથા જોગલાઇ કયલાભા ંન આલી શોમ તો જરૂયી રામકાતો ભેલલાભા ંઆલે તે 

તાયીખથી,    
(ફ) અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના વદંબડભા ંઅનબુલ ગણલાભા ંઆલળે. 
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(૩) ઉભેદલાયે અયજીભા ંજે અનબુલ દળાડલેર શોમ તેના વભથડનભા ંઅનબુલનો વભમગાો (દદલવ, 
ભાવ, લડ), મૂ ગાય અને કુર ગાયની વલગતો તથા ફજાલેર પયજોનો પ્રકાય/ભેલેર 
અનબુલની વલગતો વાથેનુ ં સ્લમસં્ષ્ટ પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ં યશળેે. આવુ ં પ્રભાણત્ર વસં્થાના 
રેટયેડ ય વક્ષભ વત્તાવધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેનુ ંયજુ કયલાનુ ંયશળેે. ઉભેદલાયે આેર 
self-Declaration અને affidavit ય યજૂ કયેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે નદશ.  

(૪) ઉભેદલાયે યજુ કયેર અનબુલના પ્રભાણત્રોભા ં ાછથી કોઇ પેયપાય કયલાની વલનતંી ભાન્મ 
યાખલાભા ં આલળે નશીં.જો ઉભેદલાયો રાયા વંણૂડ વલગતો વાથેના અનબુલનુ ં પ્રભાણત્ર યજૂ 
કયલાભા ંઆલળે નદશ, તો  ઉરબ્ધ પ્રભાણત્ર / વલગતોના  આધાયે આમોગ વનણડમ કયળે. જે 
ઉભેદલાયોને ફધંનકતાડ યશળેે.  

(૫) અંળકારીન, યોજજિંદા લેતનદાય, એપ્રેન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભવંત્રત પૅકલ્ટી, ઇન્ ચાર્જ 
(મૂ શોદ્દા વવલામની લધાયાની કાભગીયી), Against post તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર અનબુલ ભાન્મ 
અનબુલ તયીકે ગણતયીભા ંરેલાભા ંઆલળે નશીં. ઉયાતં અભ્માવકા દયવભમાન ભેલેર અનબુલ 
(ઉ.દા. Ph.D. દયવભમાન ભેલેર વળંોધનનો અનબુલ, Ph.D. ભાટેના Senior Research fellow 
તથા Junior Research fellow તયીકે કયેરી કાભગીયી) ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે નશી.  

 ૭  અનસુણૂચત જાવત, અનસુણૂચત જનજાવત, વાભાજજર્ અને ળૈક્ષણણર્ યીતે છાત લગક 
અને આવથિર્ યીતે નફા લગક :- 
(૧) મૂ ગજુયાતના અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળકૈ્ષચણક યીતે છાત 

લગડ અને આવથિક યીતે નફા લગડ ના ઉભેદલાયોને જ અનાભત લગડના ઉભેદલાય તયીકે રાબ 
ભળે. 

(૨) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જનજાવત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગડ અને આવથિક 
યીતે નફા લગડ  ૈકી ઉભેદલાય જે લગડના શોમ તેની વલગતો અયજીત્રકભા ંઅચકૂ આલી. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકના વફંવંધત કોરભભા ં જે તે અનાભત કક્ષા દળાડલેર નશી શોમ તો 
ાછથી અનાભત લગડના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાનો શક્ક દાલો ભાન્મ યાખલાભા ં
આલળે નશીં. 

(૪) અનાભત લગડનો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથડનભા ં વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા 
વનમત નમનુાભા ં આલાભા ં આલેર જાવત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ  વાભેર 
કયલાની યશળેે. અયજીત્રક વાથે જાવત પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શોમ તો તે ાછથી 
સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 

(૫) વાભાજજક અને ળકૈ્ષચણક યીતે છાત લગડના ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ જો તેઓનો 
વભાલેળ “ઉન્નત લગડભા”ં નશી થતો શોમ તો જ ભલાાત્ર થળે. 

(૬)(અ) વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગડના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગડભા ંવભાલેળ ન થતો 
શોલા અંગેનુ ંવાભાજજક ન્મામ અને અવધકાદયતા વલબાગનુ ંતાયીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી 
વનમત થમેર ગજુયાતી નમનૂા ‘દયવળષ્ટ-ક’ મજુફનુ ં અથલા નલા વનમત કયામેર ગજુયાતી 
નમનૂા ‘દયવળષ્ટ-૪’ મજુફનુ ંપ્રભાણત્ર  યજૂ કયલાનુ ંયશળેે. 

(૬)(ફ)વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્રભાકં 
વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુફ ‘ઉન્નત લગડભા ં વભાલેળ નદશ થલા અંગેના 
પ્રભાણત્ર’ની ભશત્તભ અલવધ (Validity) ઈસ્ય ુથમા-લડ વદશત ત્રણ નાણાકીમ લડની યશળેે 
યંત ુ આવુ ં પ્રભાણત્ર વફંવંધત જાશયેાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ 
સધુીભા ંઈસ્ય ુકયામેર શોવુ ંજોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા દયવભમાન ઇસ્ય ુથમેલ ુ
શળ,ે તો જ ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે નદશ. 
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(૬)(ર્) દયચણત ભદશરા ઉભેદલાયોએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-વતાની આલકના વદંબડભા ંયજૂ 
કયલાનુ ં યશળેે. જો આલા ઉભેદલાયોએ તેભના વતની આલકના વદંબડભા ં યજૂ કયેર શળે તો 
તેભની અયજી યદ્દ કયલાભા ંઆલળે. 

(૬)(ડ) ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે જે ‘ઉન્નત લગડભા ં વભાલેળ નદશ થલા અંગેનુ ં
પ્રભાણત્ર’ ની વલગતો જણાલેર શોમ તેની જ નકર અયજી વાથે જોડલાની યશળેે. જો આલા 
પ્રભાણત્રભા ં કોઈ ભરૂ શોલાને કાયણે ઉભેદલાય જાશયેાતની છેલ્રી તાયીખ ફાદનુ ં નવુ ં
પ્રભાણત્ર ભેલે તો ણ વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગડના ઉભેદલાય તયીકે ાત્ર 
થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભા ંજણાલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશળેે.  

  (૬)(ઇ) ઉન્નત લગડભા ંવભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનુ ંપ્રભાણત્ર આલા ભાટે ૬ ભાદંડો ધ્માન ે
રેલામ છે. પ્રભાણત્રની અલવધ શલે ત્રણ લડની છે. યંત ુ ઉતત ભાદંડો ૈકી કોઈણ 
ભાદંડભા ંઆ અલવધ દયમ્માન પેયપાય થામ તો તેની સ્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત વફંવંધત ઉભેદલાયે 
તથા તેના ભાતા-વતા/લારીએ સ્લમ ંવફંવંધત વત્તાવધકાયી તેભજ તેના દ્વાયા પ્રભાણત્રભા ં 

    કોઈ પેયપાય કયલાભા ંઆલે તો ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગને કયલાની યશળેે. ઉભેદલાય/ભાતા-
વતા/લારી આલી જાશયેાત નદશિં કયીને કોઈણ વલગતો છૂાલળે તો તેઓ કામદેવયની 
કામડલાશીને ાત્ર ફનળે અને તેઓએ ભેલેર અનાભતનો રાબ  યદ્દ કયલાાત્ર થળે. ઉન્નત 
લગડભા ંવભાલેળ નદશ થલા અંગેના પ્રભાણત્ર  ભેલલા ભાટેના કોઈણ ભાદંડભા ંપેયપાયની 
સ્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત કયલાની જલાફદાયી ઉભેદલાય/ભાતા-વતા/લારીની વમક્તતગત યીતે અન ે
વયંતુત યીતે યશળેે. 

(૭) આવથિક યીતે નફા લગોના ઉભેદલાયોએ યાજ્મ વયકાયના વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા 
વલબાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠયાલ ક્રભાકં : ઇ.ડફલ્ય.ુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી 
વનમત થમેર નમનૂા (અંગ્રેજીભા ંAnnexure-KH અથલા ગજુયાતીભા ંદયવળષ્ટ-ગ) ભા ંભેલેર 
આવથિક યીતે નફા લગો ભાટેના પ્રભાણત્રના નફંય અને તાયીખ ઓન રાઇન અયજી કયતી 
લખતે દળાડલલાના યશળેે. આ ાત્રતા પ્રભાણત્ર વફંવંધત જાશયેાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી 
કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભા ંઈસ્ય ુકયામેર શોવુ ંજોઈએ. જો આ પ્રભાણત્ર આ વભમગાા 
દયવભમાન ઇસ્ય ુથમેલ ુશળે, તો જ ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે 
નદશ.  

(૮) વયકાયની પ્રલતડભાન જોગલાઈ મજુફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયો ચફનઅનાભત લગડના 
ઉભેદલાયોની વાથે વનમત ધોયણો (અથાડત લમભમાડદા ,અનબુલની રામકાત, ચફનઅનાભત 
લગડના ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ તેના કયતા ંલધ ુવલસ્તતૃ કયેર અન્મ ક્ષેત્ર) ભા ંછૂટછાટ 
રીધા વવલામ ોતાની ગણુલત્તાના આધાયે વદંગી ાભે તો ચફનઅનાભત જગ્માની વાભે 
ગણતયીભા ંરેલાના થામ છે. 

(૯) ઉભેદલાયે અયજીભા ંજાવત અંગે જે વલગત દળાડલેર શળે તેભા ંાછથી પેયપાય કયલાની વલનતંી 
ભાન્મ યાખલાભા ંઆલળે નશી. 

 જો ર્ોઈ ઉભેદલાયે વનમત વભમગાા દયમ્માન ઈસ્ય ુથમેર વનમત નમનૂાનુાં પ્રભાણત્ર 
યજૂ ર્યેર નહશ શોમ તો તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને તેઓને 
ણફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ વલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નહશ. 

  નોંધ-૧: વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાયીતા વલબાગના ઠયાલ ક્રભાકં: ઇડફલ્યએુવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, 
તા. ૨૬.૦૬.૨૦૨૦ ની જોગલાઇ મજુફ આવથિક યીત ેનફા લગો (EWS) ભાટેના ાત્રતા પ્રભાણત્રો 
ઇસ્ય ુ(issue) થમા તાયીખથી ત્રણ લડ સધુી ભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે. યંત ુતા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯ થી 
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તા. ૧૨.૦૯.૨૦૧૯ સધુી ઇસ્ય ુ થમેર EWS પ્રભાણત્રની લધાયેર અલવધનો રાબ રેલા ભાટે 
ઉભેદલાયે તેના કુટંુફની આલકભા ંલધાયો થમો નથી અને યાજ્મ વયકાયના અનાભતના શતે ુભાટે નક્કી 
થમેર ાત્રતાના ભાદંડ મજુફ રામક ઠયે છે તેલી ફાશેંધયી ઉતત ઠયાલ વાથેના દયવળષ્ટથી વનમત 
કમાડ મજુફના નમનૂાભા ંઆલાની યશળેે. આમોગ જ્માયે EWS પ્રભાણત્ર ભગાલે તે વભમે ઉભેદલાયે 
પ્રભાણત્રની વાથે આ ફાશંધેયી યજૂ કયલાની યશળેે. આ જોગલાઇના દુરુમોગ ફદર અનાભતનો 
રાબ યદ થલા ાત્ર છે અને ઉભેદલાય કામદેવયની કામડલાશીને ાત્ર ફને છે. જેથી લધાયેર અલવધનો 
રાબ રેતા અગાઉ ઉભેદલાયોએ ઉતત ઠયાલની તભાભ જોગલાઇઓનો અભ્માવ કયી રેલા જણાલલાભા ં
આલે છે. 

 

 ૮    ભાજી વૈવનર્ 
 (૧) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભા ંવલગતો આલાની યશળેે. 
 (૨) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે દડસ્ચાર્જ બકુની નકર અયજીત્રક વાથે અચકૂ ભોકરલાની  યશળેે. 
 (૩) વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તાયીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠયાલ ક્રભાકં: 

આયઇએવ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ની જોગલાઇ મજુફ ભાજી વૈવનકોને અયજીત્રકની દકિંભત, અયજી પી 
અને યીક્ષા પી બયલાભાથંી મકુ્તત આલાભા ંઆલેર છે. 

 
 ૯    હદવમાાંગ ઉભેદલાયો 

(ક) દદવમાગં ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભા ંતેભની દદવમાગંતા વફંધેં સ્ષ્ટ વલગતો દળાડલલાની યશળેે. 
(ખ) દદવમાગંતા ૪૦% કે તેથી લધ ુશોમ તેલા ઉભેદલાયને જ દદવમાગં અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશળેે. 
દદવમાગં અનાભત નો રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે નીચે દળાડલેર ખડં (૧) થી (૫) ૈકી કઇ દદવમાગંતા 
છે તે દળાડલલાનુ ંયશળેે: 
(૧) અંધત્લ અથલા ઓછી રષ્ષ્ટ,  
(૨) ફવધય અને ઓછુ ંવાબંનાય,  
(૩) ભગજના રકલા વદશતની શરનચરનની દદવમાગંતા, યતતવત્તભાથંી વાજા થમેર, લાભનતા, એવવડ 
એટેકનો બોગ ફનેર અને નફા સ્નાયઓુ,  
(૪) સ્લરીનતા (Autism), ફૌદ્ધિક દદવમાગંતા, ખાવ વલમ ળીખલાની અક્ષભતા અને ભાનવવક ચફભાયી,  
(૫) ફશયેાળ-અંધત્લ વદશતની ખડં (૧) થી (૪) શઠેની એક કયતા લધાયે પ્રકાયની  દદવમાગંતા ધયાલતી 
વમક્તત. 
(ગ) જાશયેાતભા ંદદવમાગં ઉભેદલાયો ભાટે અનાભત જગ્મા દળાડલેર ન શોમ, યંત ુજગ્માની પયજોને અનરુૂ 
જે પ્રકાયની દદવમાગંતા ધયાલતા ઉભેદલાયોને ાત્ર ગણેર શોમ તેઓ તે જાશયેાત ભાટે અયજી કયી ળકળે. 
આલા પ્રવગંે ઉંભયભા ંછૂટછાટ ભળે. 
(ઘ) દદવમાગં ઉભેદલાયે તેના વભથડનભા ં વાભાન્મ લશીલટ વલબાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના દયત્ર 
ક્રભાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી વનમત થમેર નમનૂાભા ંઅથલા યાજ્મ વયકાય કે બાયત વયકાયે આ 
શતે ુભાટે ભાન્મ કમાડ મજુફ વયકાયી શોક્સ્ટરના સવુપ્રન્ટેન્ડને્ટ/વવવલર વર્જન/ભેદડકર ફોડડ દ્વાયા આલાભા ં
આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ ભોકરલાની યશળેે. જો પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભા ં
નશીં આલરે શોમ તો ત ેાછથી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશીં અન ે દદવમાગં અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર 
થળે નશીં. 
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 ૧૦  ભહશરા ઉભેદલાય 
 ભદશરાઓની  અનાભત જ્ગગ્માઓ ભાટે જો મોગ્મ ભદશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ તો તે જગ્મા 

જે ત ેકક્ષાના (category) રુુ ઉભેદલાયોને  પાલી ળકાળે.   

 ૧૧    વલધલા ઉભેદલાય 
 (૧) ઉભેદલાય વલધલા શોમ તો અયજી ત્રકભા ંતે કોરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુ ં અન્મથા “રાગ ુ

ડત ુ ંનથી” એભ દળાડલવુ ં. 
 (૨) વલધલા ઉભેદલાયે જો નુ: રગ્ન કયેર શોમ તો અયજી ત્રકભા ં તે કોરભ વાભે “શા” અચકૂ 

રખવુ ંઅન્મથા  “રાગ ુડત ુ ં નથી” એભ દળાડલવુ ં. 
     (૩) વલધલા ઉભેદલાયે નુ: રગ્ન કયેર ન શોમ અને વલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા 

શોમ તો અયજી વાથે નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એદપડેવલટ યજુ કયલાની યશળેે. 
     (૪) વલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતડભાન જોગલાઈ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભા ંાચં ટકા 

ગણુ ઉભેયલાભા ંઆલળે. 
     (૫) કોઇ ભદશરા ઉભેદલાય જાશયેાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “વલધલા” ન શોમ, યંત ુઅયજી કમાડ 

ફાદ અથલા જાશયેાત પ્રવવધ્ધ થમાની છેલ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રદક્રમાના 
કોઇણ તફકે્ક “વલધલા”ફને અને તે અંગે જરૂયી દસ્તાલેજી યૂાલાઓ યજુ કયે તો તેની યજૂઆત 
ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રદક્રમાના જે ણ તફક્કા ફાકી શોમ તે તફક્કાથી જ તેલા ભદશરા 
ઉભેદલાયોને “વલધલા ભદશરા ઉભેદલાય”તયીકેના રાબ આલાભા ંઆલળે.  
જો ઉભેદલાયનો વભાલેળ ભાજી વૈવનર્, ળાયીહયર્ અળક્તતા, ભહશરા રે્ વલધલા ૈર્ીના વલર્લ્ો ૈર્ી 
એર્ થી લધ ુ વલર્લ્ોભાાં થતો શોમ તેલા હર્સ્વાભાાં તેને રાગ ુડતા વલર્લ્ો ૈર્ી જેભાાં લધ ુરાબ 
ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    
 

 ૧૨     ના લાાંધા પ્રભાણત્ર:- 
  (૧) ગજુયાત વયકાયના વયકાયી /અધડ વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોોયેળન /કંનીઓભા ંવેલા 

ફજાલતા અવધકાયીઓ / કભડચાયીઓ આમોગની જાશયેાતના વદંબડભા ંફાયોફાય અયજી કયી ળકળે 
અને તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના વલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાડની તાયીખથી દદન-૭ ભા ં
અચકૂ કયલાની યશળેે. જો ઉભેદલાયના વનમોતતા તયપથી અયજી ભોકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ 
દદલવભા ં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભા ં આલળે તો તેઓની અયજી 
નાભજુંય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભા ંઆલળે. 
(૨)  કેન્ર વયકાયની અથલા અન્મ કોઇણ યાજ્મ વયકાયની નોકયીભા ં શોમ તેલા ઉભેદલાયે આ 
અયજી વાથે વનભણકૂ અવધકાયીનુ ં ના લાધંા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ંયશળેે. 
 (૩)  રૂફરૂ મરુાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા આલાભા ંઆલેર ના લાધંા પ્રભાણત્ર 
અવરભા ંયજુ કયલાનુ ંયશળેે. 
 

 ૧૩  ગેયરામર્ ઉભેદલાય :-  
ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ કે અન્મ જાશયે વેલા આમોગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધડ વયકાયી 

/વયકાય શસ્તકની વસં્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શોમ તો તેની  વલગત 
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અયજીત્રકભા ંઆલાની યશળેે. જો ઉભેદલાયનો ગેયરામકનો વભમ ચાલ ુ શળે તો આલા 
ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 
 

 ૧૪      પયજજમાત વનવવૃિ, રુખવદ, ફયતયપ :- 
અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કંની કે ફોડડ કોોયેળનભાથંી ક્યાયેમ ણ  

પયજજમાત વનવવૃત્ત, રૂખવદ કે ફયતયપ કયલાભા ં આલેર શોમ તો અયજીત્રકભા ં તેની વલગત 
આલાની યશળેે. 
 

૧૫  યજીસ્રેળન :-  
તફીફી/દંત વલજ્ઞાન/શ ુચચદકત્વા/કામદાની અથલા અન્મ જ્ગગ્મા ભાટેના દકસ્વાભા ંકે જેભા ં
યજીસ્રેળન જરૂયી શોમ ત્મા ંઉભેદલાયે યજીસ્રેળન પ્રભાણત્રની નકર યજૂ કયલાની યશળેે અને અયજી 
વભમે યજીસ્રેળન જે તે વસં્થા ખાતે ચાલ ુછે, તેવ ુપ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુ ંયશળેે. 
   

 ૧૬    અગત્મની જોગલાઇઓ :-    
(૧) આ જગ્માની વનભણકૂ ભાટે પ્રથભ પ્રાથવભક કવોટી અને ત્માયફાદ રૂફરૂ મરુાકાત મોજીને 
કયલાભા ં આલળે પ્રાથવભક કવોટીના ગણુ ક્રભાનંવુાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી 
ઉભેદલાયોને  રૂફરૂ મરુાકાત ભાટેની ાત્રતા નક્કી કયાળે. આ કવોટીનુ ંભાધ્મભ આમોગ વનમત 
કયે તે મજુફ ગજુયાતી અથલા અંગે્રજી યશળેે. પ્રાથવભક કવોટી વાભાન્મત: ગાધંીનગય/અભદાલાદ 
ખાતે રેલાભા ંઆલળે અને ઉભેદલાયોએ સ્લખચે ઉક્સ્થત યશલેાનુ ં યશળેે.પ્રાથવભક કવોટી અને 
રૂફરૂ મરુાકાતભા ંભેલેર ગણુના આધાયે આખયી વદંગી કયલાભા ંઆલળે.  
(૨) પ્રાથવભક કવોટીભા ંઆમોગે વનમત કયેર રઘતુ્તભ રામકી ધોયણ મજુફના ગણુ ભેલલા 
પયજજમાત છે. એટરે કે જે કોઈ ઉભેદલાય પ્રાથવભક કવોટીભા ં આમોગે વનમત કયેર રઘતુ્તભ 
રામકી ધોયણ મજુફના ગણુ ભેલી ળકળે નદશ તો રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાત્રતા નક્કી કયલા, 
અયજી ચકાવણીને ાત્ર ઉભેદલાયોને માદી ભાટે વલચાયણાભા ં રેલાભા ંઆલળે નશીં.   

 ૧૭       રૂફરૂ મરુાર્ાત:-  
(૧)  રૂફરૂ મરુાકાત આમોગ બલન ખાતે જ રેલાભા ંઆલળે. પ્રાથવભક કવોટીના દયણાભના 
આધાયે રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાત્ર થતા  ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ોતાના ખચે અને 
પયજીમાત ણે ઉક્સ્થત થલાનુ ંયશળેે. તેભજ જે બયતી પ્રવગંો અન્લમે ળાયીદયક ક્ષભતા કવોટી 
અને / અથલા ળાયીદયક ભાદંડ ચકાવણીની જોગલાઇ છે,  તેલા તભાભ તફકે્ક ઉભેદલાયે 
પયજીમાત ણે ઉક્સ્થત યશલેાનુ ં યશળેે. જો ઉભેદલાય બયતી પ્રદક્રમાના કોઈ ણ તફકે્ક 
ગેયશાજય યશળેે તો તેભની ઉભેદલાયી યદ કયલાભા ંઆલળે 
(૨) અનસુચૂચત જાવત, અનસુચૂચત જન જાવતના ઉભેદલાયો તથા કોઇ આલકન ુવાધન નથી તેલા  
ઉભેદલાયો કે જેઓના ભાતા-વતા ની લાવિક આલક આલકલેયા ને ાત્ર ન શોમ તેઓને તેભના 
યશઠેાણના સ્થેથી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે આલલા તથા જલા ભાટે ગજુયાત એવ.ટી. વનગભ દ્વાયા 
વનમત થમેર દટદકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુ ંભલાાત્ર થળે. આ ભાટે ઉભેદલાયે રૂફરૂ 
મરુાકાતના દદલવે વનમત પોભડ બયલાન ુયશળેે અને તેની વાથે અવર દટદકટ યજુ કયલાની યશળેે. 
(૩)  રૂફરૂ મરુાકાતના દદલવે રૂફરૂ મરુાકાતના ત્રભા ંદળાડલલાભા ંઆલેર અવર પ્રભાણત્રો 
યજુ કયલાના યશળેે. તથા આ પ્રભાણત્રોની સ્લમપં્રભાચણત નકરો (Self-Attested Copies) અન ે
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ફાયકોડ લાા અયજીત્રકની નકર ણ આમોગ બલનભા ંજભા કયાલલાની યશળેે. જો ઉભેદલાય 
અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળે નશીં તો તેઓ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં તેની ખાવ નોંધ 
રેલી. 
(૪) લગક-૩ના હર્સ્વાભાાં રૂફરૂ મરુાર્ાત મોજલાની થતી ન શોઈ, લગક-૩ની બયતી પ્રહક્રમાભાાં રૂફરૂ 
મરુાર્ાતની જોગલાઈઓ રાગ ુડળે નશીં.  

 ૧૮  નીચે દળાકવમા મજુફની અયજીઓ યદ ર્યલાભાાં આલળે. (આ માદી ભાત્ર દષટાાંત 
સ્લરૂે છે જે વાંણૂક નથી )   

 (૧) અયજીભા ંદળાડલેર વલગતો અધયૂી કે અવગંત શોમ. 
 (૨) અયજીભા ંઉભેદલાયે વશી અરોડ કયેર ન શોમ. 
 (૩) અયજી પેતવથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભોકરાલરે શોમ. 
 (૪) અયજીભા ંાવોટડ  વાઈઝનો પોટોગ્રાપ અરોડ કયેર ન શોમ. 
 (૫) અનાભત કક્ષાના તથા ળાયીદયક અળતતતા ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજીત્રક વાથે વક્ષભ 
અવધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શોમ. 

 (૬) ભાજી વૈવનક ઉભેદલાયે દડસ્ચાર્જ બકુની નકર યજુ કયેર ન શોમ 
 (૭) ઉભેદલાયે ળૈક્ષચણક રામકાતના વદંબડભા ં ભાકડળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન 
શોમ. 

 (૮) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શોમ. 
 (૯) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભા ંઅનબુલ દળાડલેર શોમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી 
શોમ) યંત ુતેના  વભથડનભા ં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શોમ અથલા તો યજુ કયેર પ્રભાણત્રભા ં
તેઓનો અનબુલનો વભમગાો, મુ ગાય, કુર ગાય અને અનબુલનો પ્રકાય દળાડલેર ન શોમ, 
અનબુલનુ ં પ્રભાણત્ર વસં્થાના રેટયેડ ઉય ન શોમ તથા વક્ષભ વત્તાવધકાયીની વશી વલનાનુ ં
શોમ. 

 (૧૦) તફીફી વળક્ષણ વલમક જ્ગગ્માની જાશયેાતભા ં ભેલેર દલી MCI/DENTAL 
COUNCIL/CCIM/ CCH ભાન્મ છે, તેવ ુયવુનલવીટી અથલા કોરેજના વક્ષભ અવધકાયીનુ ંપ્રભાણત્ર 
યજૂ કયેર ન શોમ. 

 ૧૯   વનભણરૂ્ :- 
 (૧) ઉયની જાશયેાત વફંધંભા ં વનભણકૂ ભાટે વદં  થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના  વફંવંધત 
વલબાગને આમોગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભા ં આલળે. ઉભેદલાયોએ આખયી વનભણકૂત્ર ભેલતા ં
શરેા ંકોમ્પ્યટુય અંગેની વીવીવી અથલા તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતોલખત નક્કી કયે તેલી 
રામકાત ભેલી રેલાની યશળેે. આ પ્રકાયની રામકાત નશીં ધયાલનાય ઉભેદલાય વનભણકૂને ાત્ર 
ફનળે નશીં. 
 (૨) વનભણકૂ અંગેની વઘી કામડલાશી વયકાયશ્રી  દ્વાયા કયલાભા ં આલતી શોલાથી આ અંગેનો 
કોઇણ ત્રવમલશાય આમોગ ધ્માને રેળે  નશીં. 
(૩) ઉભેદલાયે  તેની ળૈક્ષચણક રામકાત / અનબુલ /ઉંભય લગેયેના વભથડનભા ં યજુ કયેર 
પ્રભાણત્રો કોઇણ તફકે્ક   અમોગ્મ ભાલભુ ડળે તો તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ 
ફાદની વનભણકૂ ણ યદ થલાને ાત્ર યશળેે અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પોજદાયી ધાયા  
શઠેની કામડલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયન ેવરાશ આલાભા ંઆલે છે કે, તેભણે યજુ કયેરા 
પ્રભાણત્રો ખફુજ ચોકવાઈથી ણુડ યીતે ખયાઈ કમાડ ફાદ જ આમોગભા ંયજુ કયલા. 

 ૨૦    ગેયલતકણ ૂાંર્ અંગે દોવત ઠયેરા ઉભેદલાયો વલરૂધ્ધ ગરાાં :- 
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ઉભેદલાયોને આથી ચેતલણી આલાભા ંઆલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભા ંકોઇણ પ્રકાયની ખોટી 
ભાદશતી દળાડલલી નશી,તેભજ આલશ્મક ભાદશતી છૂાલલી નશી,ઉયાતં તેઓએ યજુ કયેર અવર 
દસ્તાલેજો કે તેની પ્રભાચણત નકરભા ં કોઇણ વજંોગોભા ં સધુાયો અથલા પેયપાય અથલા ફીજા 
કોઇણ ચેડા ંકયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડા ં કયેર/ફનાલટી દસ્તાલેજો યજુ કયલા 
નશી,જો એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધ ુદસ્તાલેજોભા ંઅથલા તેની પ્રભાચણત નકરભા ંકોઇણ 
પ્રકાયની અચોકવાઇ અથલા વલવગંતતા જણામ તો તે વલવગંતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ 
કયલી. જો કોઇ ઉભેદલાય આમોગ દ્વાયા દોવત જાશયે થમેર શોમ અથલા થામ તો  

 (૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઇણ યીતે મોગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા 
 (ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,      
(૩) કોઇ અન્મ વમક્તત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણુડ કયાવય ુશોમ , 
(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાડ શોમ, દસ્તાલેજો ઓનરાઈન અરોડ કયતી લખતે Scanning ભા ં
કોઈ ચેડા કયેર શોમ,   
 () અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દોમકુત અથલા ખોટા વનલેદનો કયેર શોમ, 
 (૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઇણ અવનમવભત કે અનચુચત ઉામોનો વશાયો રીધો શોમ , 
 (૭)કવોટી વભમે કોઇ અનચુચત વાધનોનો ઉમોગ કમો શોમ , 
 (૮) ઉત્તયલશી ભા ંઅશ્રીર બાા કે અવળષ્ટ  ફાફતો વદશતની અવગંત ફાફતો યજુ કયેર શોમ, 
 (૯) યીક્ષા ખડંભા ંકોઇણ યીતની ગેયલતડણકૂ આચયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની 
નકર કયલી, સુ્તક, ગાઇડ, કારી તેલા કોઇણ છાેર કે શસ્તચરચખત વાદશત્મની ભદદથી 
અથલા લાતચીત દ્વાયા કે કોઇ વાકેંવતક યીતે નકર કયલા કે અન્મ  ઉભેદલાયોને નકર કયાલલાની 
ગેયદયતીઓ ૈકી કોઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે, 
 (૧૦) આમોગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે વનયકુત થમેરા કભડચાયીઓને જલણી કયલી, 
કોઇણ પ્રકાયની ળાયીદયક ઇજા શોચાડલી અથલા  
 (૧૧)ઉયોકત જોગલાઇઓભા ં ઉલ્રેખામેર દયેક અથલા કોઇણ કૃત્મ કયલા કે કયાલલા પ્રમત્ન 
કમો શોમ તેણે કે વીધી અથલા આડકતયી યીત ે આમોગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચ ે
દળાડલેર વળક્ષા ઉયાતં આોઆ, પોજદાયી કામડલાશીને ાત્ર ફનળે.  
   (ક) આમોગ દ્વાયા તે વદંગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા  
   (ખ) તેને આમોગ રે તેલી કોઇણ યીક્ષા કે કોઇણ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે કામભી કે મકુયય   
   મદુત ભાટે  
   (૧) આમોગ દ્વાયા રેલાનાય કોઇણ યીક્ષા કે વદંગી ભાટે, અને  
   (ય) યાજમ વયકાય શઠેની કોઇણ નોકયીભાથંી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને  
   (ગ) જો વયકાયી વેલાભા ંઅગાઉથી જ શોમ તો તેના વલરૂધ્ધ વમચુચત વનમભો અનવુાય  
  વળસ્તબગંના ગરા ં રઇ ળકાળે. 
  (૧ય) ઉયોકત વલગતોભા ંવનદદિષ્ટ કયેર વળક્ષા કયતા શરેા આમોગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને  
  /કભડચાયીન ે
     (૧) આયોનાભાભા ંતેભની વાભેના સ્ષ્ટ આયોો અથલા કેવના પ્રકાય ફાફતે, 
     (ય) રેચખતભા ંવળક્ષા અંગે ફચાલનામુ-ં શકીકત યજુ કયલા અને  
     (૩) વળક્ષા અંગે વનમત વભમ ભમાડદાભા ંરૂફરૂ યજુઆત કયલાની તક આલાભા ંઆલળે.        

                                                                                                        
                                                                             વશી/-                                       

                                                                                       (યાજેન્ર ભશશે્વયી) 
          વયંતુત વચચલ 

      ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ. 


