
                             ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ                                આય-૫ 

જાશયેાત ક્રભાાંક :- ૨૪/૨૦૧૬-૧૭ ભેડીકર ઓપીવય (આયલેુદ) /યેવીડન્ટ ભેડીકર ઓપીવય (આયલેુદ ), ગજુયાત આયલેુદ વેલા 
લગગ-૨ ની કુર ૩૩૬ જગ્માઓના ઉભેદલાય વાંદ કયલા ભાટે On-line અયજીઓ તા.૧/૦૭/૨૦૧૬ ૧૩.૦૦ કરાક થી  
તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક સધુીભાાં ભાંગાલલાભાાં આલે છે.  

આ જાશયેાત અન્લમે જ્ગગ્માઓની વાંખ્માના પ્રભાણભા લધ ુ અયજીઓ ભલાની વાંબાલના ધ્માને રઈ, પ્રાથમભક કવટીની 
વાંબમલત તાયીખ આમગે તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬ના યજ અભદાલાદ અથલા ગાધીનગય ખાતે મજલા નક્કી કયેર છે અને પ્રાથમભક 
કવટીન અભ્માવક્રભ આમગની લેફ વાઈટ ય/નટટવ ફડગ ય  મકુલાભા આલેર છે જેની તભાભ ઉભેદલાયએ નધ રેલી.  
આ જ્ગગ્માઓની કેટેગયી પ્રભાણે વાંખ્માની મલગત નીચે મજુફ છે.  
ક્રભ લગગનુાં  નાભ કુર જગ્માઓ કુર જગ્માઓ ૈકી ભટશરા 

ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્માઓ 
૧  બફન અનાભત  ૧૩૯ ૪૬ 
૨  બફનઅનાભત કક્ષાના આમથિક યીતે નફા લગગ 

(UEWS) 
૩૩ ૧૧ 

૨  વા. અને ળૈ.  .લગગ.  ૮૬ ૨૮ 
૩  અનસુબૂચત જામત ૨૩ ૦૭ 
૪ અન.ુજનજામત ૫૫ ૧૮ 
 કરૂ ૩૩૬ ૧૧૦ 

નોંધ :- (૧)   કરૂ જગ્માઓ ૈકી  ૧૦  જગ્માઓ OL(one leg affected)ની અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે  અનાભત છે. આ 
મવલામની ળાયીટયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયલાને ાત્ર નથી  

        (૨)   કરૂ જગ્માઓ ૈકી  ૦૩ જગ્માઓ ભાજી વૈમનક ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે.    
      (૩)  ભટશરા ભાટેની અનાભત જગ્માઓ વાભે યુતા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નટશિં થામ ત તે  જગ્માઓ વાંફાંમધત કેટેગયીના રુૂ 

ઉભેદલાયને  પાલી  ળકાળે. 
        (૪)  બફનઅનાભત કેટેગયીની જ્ગગ્માઓ અને તે ૈકી ભટશરા ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત જ્ગગ્માઓ, વા.ળૈ..લગગ, અન.ુજામત, 

અન.ુજનજામત તેભજ  આમથિક યીતે નફા લગગ (UEWS) ની ભાટેની કરૂ અનાભત જ્ગગ્માઓ અને તે ૈકી ભટશરા 

ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત જ્ગગ્માઓ ય વાંદગી જે તે કેટેગયીના ઉભેદલાય તથા તે ૈકી ભટશરા ઉભેદલાયએ 

વાંદગીની પ્રટક્રમા દયમ્માન પ્રાપ્ત કયેર ગણુ  અને આમગે વફાંમધત વેલાની કામગક્ષભતા  જાલી યાખલા મનમત કયેર 

રામકી ધયણ ધ્માને રઈ કયલાભાાં આલળે.  

ળૈક્ષબણક રામકાત:- (૧) બાયતભાાં કેન્દ્રીમ અથલા યાજ્મ અધધધનમભથી અથલા ત ેશઠે સ્થામરેી અથલા વાંસ્થાધત યધુનલધવિટીઓ 
કૈી કઇણભાાંથી અથલા તે તયીકે ભાન્દ્મ થમરેી અથલા યધુનલધવિટી ગ્રાન્દ્્વ કધભળન અધધધનમભ, ૧૯૫૬ની કરભ-૩ શઠે ડીમ્ડ 
યધુનલધવિટી તયીકે જાશયે થમેરી ફીજી કઇણ ળકૈ્ષણણક વાંસ્થાભાાંથી ભેલરેી ફી.એ.એભ.એવ.ની દલી ધયાલતા શમ અથલા 
ઇન્ન્દ્ડમન ભડેડવીન વને્દ્રર કાઉન્ન્દ્વર એક્ટ, ૧૯૭૦ શઠે ભાન્દ્મ વભકક્ષ રામકાત ધયાલતા શલા જઇએ. 
(૨) ગજુયાત મલુ્કી વલેા લગીકયણ અન ે બયતી (વાભાન્દ્મ) ધનમભ, ૧૯૬૭ભાાં ઠયાવ્મા પ્રભાણનેી કમ્પ્યયટુયના ઉમગ ંગગેની 
જાણકાયી ધયાલતા શલા જઇએ. 
(૩) ગજુયાતી અથલા ડશન્દ્દી અથલા ત ેફન્નનેુાં માાપ્યત જ્ઞાન ધયાલતા શલા જઇએ.  
(૪) વાંસ્કૃત ધલમ વાથે એવ.એવ.વી. અથલા એચ.એવ.વી. અથલા તેની વભકક્ષ યીક્ષા ભાન્દ્મ વાંસ્થાભાાંથી ાવ કયેરી શલી 
જઇળ.ે  
નોંધ :- ઉભેદલાયે  સ્ટેટ ફડગ ઓપ આયલેુદ એન્ડ યનુાની વીસ્ટભ ઓપ ભેડીવીન ાવે નોંધણી કયાલેર ન શમ ત આ જગ્મા ભાટે 
અયજી કયતા વભમે નોંધણી કયાલેર શલી જરૂયી યશળેે.  



ગાય ધયણ:- રૂ.૯૩૦૦–રૂ.૩૪૮૦૦ (ગે્રડ ે રૂ.૫૪૦૦/-) 
ઉંભય :- ૩૫ લગથી લધ ુનશીં.  
ઉંભય  અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખ ના યજ ગણલાભાાં આલળે. ઉરી લમ  ભમાગદાભાાં નીચે મજુફ છુટછાટ  ભળે. 
૧ પક્ત મૂ ગજુયાતના વા. અને ળૈ. . લગગ.,અન ુ

જામત.,અન ુજન જામત.તેભજ બફનઅનાભત કક્ષાના 

આમથિક યીતે નફા લગગ (UEWS) ના  ઉભેદલાય 

ાાંચ લગ  

૨ બફનઅનાભત ભટશરા ઉભેદલાય ાાંચ લગ  

૩ પક્ત મૂ ગજુયાતના વા. અને ળૈ. . લગગ, અન ુ

જામત.,અન ુ જન જામત. તેભજ બફનઅનાભત કક્ષાના 

આમથિક યીતે નફા લગગ (UEWS) ના ભટશરા ઉભેદલાય 

દળ લગ (આ છુટછાટભાાં ભટશરાઓ ભાટેની છુટછાટ કે જે ાાંચ લગની 

છે તેન વભાલેળ થામ છે) (લધભુા લધ ુ૪૫ લગ સધુીની ભમાગદાભાાં 

યશળેે) 

૪ અળકત  ઉભેદલાય :-OL(one leg)  ની અળક્તતા  ધયાલતા ઉભેદલાય કે જેઓ  તાની યીતે શયીપયી ળકે  ને કાભગીયી કયી 

ળકે તેઓનેભેડીકર ફડગના તફીફી પ્રભાણત્રને આધીન ૧૦ લગ સધુીની છુટછાટ લધભુા લધ ુ ૪૫ લગ સધુીની ભમાગદાભાાં 

ભલાાત્ર છે. આ મવલામની ળાયીટયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય અયજી કયલાને ાત્ર નથી 

૫ ગજુયાત વયકાયના કભગચાયીઓ કે જેઓ ગજુયાત વયકાયની નકયીભાાં કામભી ધયણે અથલા શાંગાભી ધયણે વાંગ છ ભાવથી 

કાભગીયી ફજાલતા શમ અને તેઓની પ્રથભ મનભણ ૂાંક જાશયેાતભાાંની જગ્માભાાં દળાગલેર લમભમાગદાની અંદય થમેર શમ તેલા 

કભગચાયીઓ (૧) જાશયેાતભાાં રામકાત તયીકે અનબુલ ભાાંગેર શમ ત ઉરી લમભમાગદા રાગ ુ ડળે નશીં. (૨) જાશયેાતભાાં 

અનબુલને રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન શમ યાંત ુઇજનેયી, તફીફી, ખેતી મલમક, શ ુબચટકત્વાની દલી કે ટડપ્રભાની જગ્મા 

ય મનભણ ૂાંક ાભેર કભગચાયીને જાશયેાતભાાંની આલી રામકાત લાી જગ્મા (Any such post) ભાટે ઉરી લમ ભમાગદા રાગ ુ

ડળે નશીં. (૩) જાશયેાતભાાં દળાગલેર જગ્મા ભાટે અનબુલ એક રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન શમ ત્માયે જે વાંલાંગગભાાંથી ફઢતી 

ભલાાત્ર શમ તેભાાં પયજ ફજાલતા કભગચાયીને, તેઓએ ફજાલેર વેલાના વભમ અથલા ત લધભુાાં લધ ુાાંચ લગની છુટછાટ 

તે ફે ૈકી જે ઓછુાં શમ તે ભળે 

 
 

                                                         

(વબચન ટલધગન) 
   વાંયકુ્ત વબચલ  

    ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ  
 

 
 
 
 
 
 
 



જાશયેાતની વાભાન્મ જગલાઇઓ:- 

૧. નાગટયકત્લ:-  ઉભેદલાય, 

(ક) બાયતન નાગટયક  અથલા  
(ખ) નેાન પ્રજાજન અથલા  
(ગ) ભતૂાનન પ્રજાજન અથલા 
(ઘ) મતફેટ ન મનલાગમવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્યઆુયી,૧૯૬૨ શરેાાં બાયતભાાં 

આલેરા શલા જઇએ ,અથલા  
(ચ) મૂ બાયતીમ વ્મક્ક્ત કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાટકસ્તાન, લૂગ ાટકસ્તાન,(ફાાંગ્રાદેળ) 

ફભાગ (મ્માનભાય),શ્રીરાંકા, કેન્મા, યગુાન્ડા, જેલા લૂગ આટિકાના દેળ, વાંયકુ્ત પ્રજાવત્તાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, ઝૈય, 

ઇથીમા, અથલા મલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીને આલેર શલા જઇએ. યાંત ુેટા ક્રભાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)ભાાં આલતા 
ઉભેદલાયના ટકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શવુાં જઇએ.  

નોંધ:- જે ઉભેદલાયના ટકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રક આમગ મલચાયણાભાાં રેળે. 

અને જ મનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે ત યાજ્મ વયકાય તેભના ટકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર 

આલાની ળયતે કાભચરાઉ મનભણકૂ આળે.  

૨. બયેરા અયજીત્રક:-  

ઓનરાઇન જાશયેાત ભાટેના બયેરા અયજીત્રક ઉભેદલાયે ઓન રાઈન જાશયેાતની અયજી કયલાની યીત ક્રભાાંક: ૧૫ અને 

૧૬ભા સચુલેર (ઉભેદલાયીને વાંફમધત) પ્રભાણત્ર/અને રાગ ુડતા આધાય યુાલાની પ્રભાબણત કયેર નકર ક્રભાાંનવુાય  

અચકુ જડીને  જાશયેાતભાાં દળાગલેર મલગત મજુફ વાંણુગ અયજીત્રક આમગ દ્વાયા ભાંગાલલાભા આલે ત્માયે જ આમગભાાં 
જભા  કયાલલાના યશળેે. જ તે ૈકી કઈણ પ્રભાણત્ર કે આધાય યુાલા  જડલાભા આલેર નશીં શમત અયજી અધયુી 
ગણી યદ કયાળે  

ખાવ અગત્મની સચુના :- વાંણુગ અયજીત્રક મનધાગયીત તાયીખની વભમ ભમાગદાભા  આમગભાાં જભા થઈ ગમા ફાદ નશીં 
જડેર ખટુતા પ્રભાણત્ર ભકરલાભા આલળે કે તે ક્સ્લકાયલા ફાફતે  કઈણ  યજુઆત કે ત્ર વ્મલશાય  કયલાભા  આલળે 

ત  આમગ દ્વાયા  મલચાયણાભા રેલાળે નશીં  
અયજી પી:  
(૧) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ૉસ્ટર વમલિવ ચાર્જ  

(૨)  મૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશતેી નથી. 
(૩) મૂ ગજુયાતના બફનઅનાભત લગગના આમથિક યીતે નફા લગગના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી 

બયલાની યશતેી નથી.   
 (૩) ળાયીટયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયે પી બયલાની નથી  
૩. ઓનરાઇન જાશયેાત ભાટે નીચેની જગલાઇ રાગ ુડળે. 

(૧) જ એક કયતાાં લધ ુજાશયેાત ભાટે અયજી કયલાની શમ ત દયેક જાશયેાત ભાટે અરગ અરગ અયજી કયલાની યશળેે 

અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશળેે. 

(૨) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત અયજી પી બયલાની યશળેે નશી. 
(૩) અયજી પી લગયની અબગ્રભ નકર મલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશી.  

(૪) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ભાટે જાશયેાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળાગલેર ન શમ ત્માાં આલા ઉભેદલાય બફનઅનાભત 

જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને બફનઅનાભત ધયણ રાગ ુડળે. 

(૫) જાશયેાતભાાં ભટશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં ભટશરા ઉભેદલાય અયજી કયી 
ળકે છે.  



(૬) જાશયેાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભટશરા ઉભેદલાય ભાટે અમકુ જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે ભટશરા 
ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ મવલામની ફાકી યશતેી જગ્માઓ પક્ત રુુ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુાં 
નથી,આ જગ્માઓ ય રુુ તેભજ ભટશરા ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે મલચાયણા થઇ ળકે છે, રુુ તેભજ ભટશરા 
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભટશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યાંત ુફાકી 
યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે ભટશરા ઉભેદલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે.) 

(૭) જાશયેાતભાાં ભાત્ર ભટશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં રુુ ઉભેદલાય અયજી કયી  
ળકે છે કેભ કે ભટશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત આ જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે રુુ ઉભેદલાયની મલચાયણા થઇ 

ળકે છે. યાંત ુ જે જગ્માઓ ભટશરા ઉભેદલાય ભાટે જ અનાભત શમ અને તે જગ્મા ઉય ભટશરા ઉભેદલાય યેુયુા 
વાંદગી ાભે/જેટરી વાંખ્માભાાં વાંદગી ાભે ત તેભને જ પ્રથભ મલચાયણાભાાં રેલાના થળે અને કઇ ભટશરા ઉભેદલાય 

વાંદ ન થામ કે ઓછા ભટશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ ત તેટરા પ્રભાણભાાં રુુ ઉભેદલાયને ધ્માનભાાં  રેલાભાાં 
આલળે..(દા.ત.કુર ૧૦ જગ્મા ભટશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભટશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ છે ત ૦૨ રુુ 

ઉભેદલાય વાંદગી ાભી  ળકે છે.)  

૪. જન્ભ તાયીખ:- 

(૧) આમગ જન્ભ તાયીખ ના યુાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફડગ દ્વાયા અામેર  એવ. એવ. વી. ઇ. પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખે 

છે. યાંત ુ આ પ્રભાણત્રભાાં દળાગલેર જન્ભતાયીખ ખટી શલાનુાં ઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અમધકાયીએ આેર લમ અને 

અમધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાબણત નકર ભકરલાની યશળેે. આ પ્રભાણત્રભાાં અમધકતૃ અમધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર 

શવુાં જઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષાનુાં મૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને તાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં 
આલેર યુાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીખ ............ છે. જે એવ. એવ. વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના 
પ્રભાણત્રભાાં દળાગલેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને યુત ુાં કાયણ છે. ઉભેદલાયે યજુ કયેર લમ અને અમધલાવનુાં 
પ્રભાણત્ર તેની મલશ્વાવશતાગ(credibility)ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન મનણગમ આમગ દ્વાયા રેલાભાાં આલળે. 

(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળાગલેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કઇણ કાયણવય પેયપાય  થઈ ળકળે નશી. 
૫. ળૈક્ષબણક રામકાત:- 

(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભાાં દળાગલેર ળૈક્ષબણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ધયાલતા શલા જઇએ. 

(૨)  ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાત ભાન્મ યમુનલમવિટી/વાંસ્થાભાાંથી ભેલેર શલી જઇએ. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યમુનલમવિટી/વાંસ્થાના ગણુ ત્રક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી પ્રભાણત્રની સ્લમાં 
પ્રભાબણત નકર યજુ કયલાની યશળેે. ળાા/કરેજના આચામગ દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી. 

(૪) ળૈક્ષબણક રામકાત કાભચરાઉ ધયણે ભાન્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાય ન શક્ક દાલ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. 
(૫) જાશયેાતભાાં દળાગલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ શમ ત આલા ઉભેદલાયે 

વભકક્ષતા પ્રસ્થામત કયતા આદેળ/અમધકૃતતાની મલગત આલાની યશળેે. 

૬.અનબુલ :- 

(૧) ભાાંગેર અનબુલ, અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.  

(૨) (અ) જાશયેાતભાાં અન્મથા જગલાઇ કયલાભાાં ન આલી શમ ત જરૂયી રામકાત ભેલલાભાાં આલે તે તાયીખથી, (ફ) 

અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના વાંદબગભાાં અનબુલ ગણલાભાાં આલળે.  

(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જે અનબુલ દળાગલેર શમ તેના વભથગનભાાં અનબુલન વભમગા (ટદલવ, ભાવ, લગ), મૂ ગાય 

અને કુર ગાયની મલગત તથા ફજાલેર પયજન પ્રકાય/ભેલેર અનબુલની મલગત વાથેનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં 
યશળેે. આવુાં   પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ વત્તામધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેનુાં યજુ કયલાનુાં યશળેે. 



(૪) ઉભેદલાયે યજુ કયેર અનબુલના પ્રભાણત્રભાાં ાછથી કઇ પેયપાય કયલાની મલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. 
અયજી કમાગ છી અનબુલના નલા પ્રભાણત્ર સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. 

(૫) અંળકારીન, યજજિંદા લેતનદાય, એપે્રન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભાંમત્રત પકૅલ્ટી તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર 

અનબુલ ભાન્મ અનબુલ તયીકે ગણત્રી ભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં. 
૭ અનસુબૂચત જામત, અનસુબૂચત જનજામત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ, તેભજ બફન અનાભત 
લગગના આમથિક યીતે નફા લગો:- 
(૧) મૂ અનસુબૂચત જામત, અનસુબૂચત જનજામત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ તેભજ ગજુયાતના બફનઅનાભત 

લગગના આમથિક યીતે નફા લગગ ના ઉભેદલાયને જ અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે. 

(૨) અનસુબૂચત જામત, અનસુબૂચત જનજામત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ તેભજ  બફનઅનાભત લગગના આમથિક 
યીતે નફા લગગ ૈકી ઉભેદલાય જે લગગના શમ તેની મલગત અયજીત્રકભાાં અચકૂ આલી. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રક અને ટયમળષ્ટની વાંફાંમધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાગલેર નશી શમ ત ાછથી 
અનાભત લગગના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. 

(૪) અનાભત લગગન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથગનભાાં વક્ષભ અમધકાયી દ્વાયા મનમત નમનુાભાાં આલાભાાં 
આલેર જામત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ  વાભેર કયલાની યશળેે. અયજીત્રક વાથે જામત પ્રભાણત્રની 
નકર વાભેર નશીં  શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 

(૫) વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગ અને  બફનઅનાભત લગગના આમથિક યીતે નફા લગગ, ના ઉભેદલાયને 

અનાભતન રાબ જ તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત લગગભાાં” નશી થત શમ ત જ ભલાાત્ર થળે. 

(૬)  વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગગભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેનુાં વાભાજજક ન્મામ 

અને અમધકાટયતા મલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠયાલથી (ગજુયાતીભાાં) મનમત થમેર ટયમળષ્ટ- (ક) અથલા 
નલા મનમત થમેર નમનુા- ટયમળષ્ટ- (૪)  મજુફના નમનુાભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે.  

(ક) આ પ્રભાણત્ર નાણાકીમ લગ:-૨૦૧૩-૧૪, ૨૦૧૪-૧૫ અને ૨૦૧૫-૧૬ની આલકને આધાયે ભેલેર શળે અને 
આલકના ભાદાંડ ફદરામેર ના શમ ત તે ભાન્મ ગણાળે.લધભુા ઓનરાઈન અયજી કયલા ભાટેની છેલ્રી 
તાયીખ. સધુીભા આ પ્રભાણત્ર ભેલેર શળે ત તે ણ ભાન્મ ગણાળે. 

 (ખ)  ઉન્ન્ત લગગભા વભાલેળ ન થત શલા અંગેન ુપ્રભાણત્ર ભાતા-મતાની આલકના વાંદબગભા આલાભા આલતુાં 
શલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી લખતે ઉભેદલાયના ભાતા-મતાની આલકભા પેયપાય થત શમત 
ઉભેદલાયે/અયજદાયે સ્લમાં આલા લધાયા- ઘટાડાની પ્રભાબણક જાશયેાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અમધકાયી 
વભક્ષ કયલાની યશળેે. આ યીતે વક્ષભ અમધકાયીને જાણ કમાગફાદ વક્ષભ અમધકાયીએ જે મનણગમ રીધેર શમ તેની 
જાણ આમગની કચેયીને કયલાની યશળેે જે ઉભેદલાય/અયજદાય આલી સ્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત ન કયીને આલકભા 
લધાય છુાલળે ત તેને ભેર રાબ યદ કયલાભા આલળે અને આમગ દ્વાયા કયલાભા આલતી કામદેવયની 
કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.  

(ગ) ટયણીત ભટશરા ઉભેદલાયએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-મતાની આલકના વાંદબગભાાં યજુ કયલાનુાં યશળેે, જ આલા 
ઉભેદલાયએ તેભના મતની આલકના વાંદબગભાાં આવુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર શળે ત તેભની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે. 

(ધ) અયજી વાથે ટયમળષ્ટ (ક) અથલા નલા મનમત થમેર નમનુા- ટયમળષ્ટ- (૪) ના ફદરે એનેક્ષય-A (અંગે્રજીભાાં) યજુ 

કયેર શળે ત ણ અયજી યદ કયલાભાાં આલળે. કેભકે Annexure-A બાયત વયકાય શઠેની નકયી ભાટેનુાં છે.  



(ચ) જ ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર (ટયમળષ્ટ (ક)) અથલા નલા મનમત થમેર નમનુા- ટયમળષ્ટ- (૪)  અયજી વાથે યજુ 

કયેર નશીં શમ  ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને બફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ મલચાયણાભાાં 
રેલાભાાં આલળે નશીં.        

૭.(૭)  બફન અનાભત કક્ષાના આમથિક યીતે નફા લગો(Unreserved Economically Weaker Sections) લગગના  
ઉભેદલાયએ અનાભતન રાબ ભેલલા ભાટે બફન ઉન્નતલગગ(Non Creamy layer)ના  શલા અંગેનુાં વાભાજજક 

ન્મામ અને અમધકાટયતા મલબાગના તા.૦૬-૫-૨૦૧૬ના ઠયાલથી મનમત થમેર “ટયમળષ્ટ –અ”થી મનમત થમેર  
નમનુા મજુફનુાં પ્રભાણત્ર  અયજી વાથે યજુ કયલાનુાં યશળેે.  

 (A)  આ પ્રભાણત્ર તા.૦૧-૦૪-ય૦૧૫ થી તા.૩૧-૦૩-ય૦૧૬ ના વભમગાાની આલકને ધ્માને રઇ, તા.૦૧-૦૫-ય૦૧૬ 

થી અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભાાં ભેલેર શવુાં જઇએ.  

 (B)  બફન ઉન્નતલગગ(Non Creamy layer) અંગેન ુપ્રભાણત્ર ભાતા-મતાની આલકના વાંદબગભા આલાભા આલતુાં 
શલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી લખતે ઉભેદલાયના ભાતા-મતાની આલકભા પેયપાય થત શમત 
ઉભેદલાયે/અયજદાયે સ્લમાં આલા લધાયા- ઘટાડાની પ્રભાબણક જાશયેાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અમધકાયી 
વભક્ષ કયલાની યશળેે. આ યીતે વક્ષભ અમધકાયીને જાણ કમાગફાદ વક્ષભઅમધકાયીએ જે મનણગમ રીધેર શમ તેની 
જાણ આમગની કચેયીને કયલાની યશળેે જે ઉભેદલાય/અયજદાય આલી સ્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત ન કયીને આલકભા 
લધાય છુાલળે ત તેને ભેર રાબ યદ કયલાભા આલળે અને આમગ દ્વાયા કયલાભા આલતી કામદેવયની 
કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.  

(C) ટયણીત ભટશરા ઉભેદલાયએ આવ ુપ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-મતાની આલકના વાંદબગભાાં યજુ કયલાનુાં યશળેે, જ આલા 
ઉભેદલાયએ તેભના મતની આલકના વાંદબગભાાં આવુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર શળે ત તેભની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે. 

(D) બફનઅનાભત કક્ષાના આમથિક યીતે નફા લગગના ઉભેદલાય તયીકે અયજી કયનાય ઉભેદલાયે જ આ પ્રભાણત્ર 

(ટયમળષ્ટ –અ) અયજી વાથે યજુ કયેર નશીં શમ ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને બફનઅનાભત 

જગ્મા ભાટે ણ મલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.        
 (૭) વયકાયની પ્રલતગભાન જગલાઈ મજુફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય  બફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાયની વાથે મનમત 

ધયણ (અથાગત લમભમાગદા ,અનબુલની રામકાત, બફનઅનાભત લગગના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાાં 
લધ ુમલસ્તતૃ કયેર અન્મ કે્ષત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા મવલામ તાની ગણુલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે ત બફનઅનાભત 

જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે. 

 (૮) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જામત અંગે જે મલગત દળાગલેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની મલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે 

નશી. 
૮.   ભાજી વૈમનક 

(૧) ભાજી વૈમનક ઉભેદલાયએ અયજીત્રક તથા ટયમળષ્ટભાાં મલગત આલાની યશળેે. 

(૨) ભાજી વૈમનક ઉભેદલાયે ટડસ્ચાર્જ બકુની નકર અયજીત્રક વાથે અચકૂ ભકરલાની  યશળેે. 

૯.   ળાયીટયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય 
(ક)  ળાયીટયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજીત્રક તથા ટયમળષ્ટભાાં મલગત   આલાની યશળેે. 

(ખ)  ળાયીટયક અળક્તતા ૪૦% કે તેથી લધ ુશમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીટયક અળક્તતાન રાબ ભલાાત્ર  
 યશળેે. ળાયીટયક અળક્તતાન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧)અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રલણની ખાભી 

(૩) શરનચરન અળક્તતા અથલા ભગજન રકલ તે ૈકીની) કઇ ળાયીટયક અળક્તતા છે તે દળાગલવુાં. 



(ગ)  જાશયેાતભાાં ળાયીટયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાગલેર ન શમ ,યાંત ુજગ્માની પયજને 

અનરુૂ જે પ્રકાયની ળાયીટયક અળક્તતા  ધયાલતા ઉભેદલાયને ાત્ર ગણેર શમ તેઓ તે જાશયેાત ભાટે અયજી કયી 
ળકળે.આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છૂટછાટ ભળે. 

(ઘ)  ળાયીટયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના  વભથગનભાાં વાભાન્મ લશીલટ મલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના ટયત્ર 

ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨થી મનમત થમેર નમનૂાભાાં વયકાયી શક્સ્ટરના સમુપ્રટેન્ડેન્ટ/મવમલર 

વર્જન/ભેડીકર ફડગ દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ ભકરલાની યશળેે. જ 
પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં ળાયીટયક 

અળક્તતા ઉભેદલાય તયીકેન રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં. 
૧૦. ભટશરા ઉભેદલાય  

 ભટશરાઓની  અનાભત જ્ગગ્માઓ ભાટે જ મગ્મ ભટશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત તેની જગ્મા જે તે 

કક્ષાના (category) રુુ ઉભેદલાયને  પાલી ળકાળે. 

જ ઉભેદલાયન વભાલેળ અનાભત લગગ ,ભાજી વૈમનક, ળાયીટયક અળક્તતા ,ભટશરા કે મલધલા ૈકીના મલકલ્ ૈકી એક થી 
લધ ુમલકલ્ભાાં થત શમ તેલા ટકસ્વાભાાં તેને રાગ ુડતા મલકલ્ ૈકી જેભાાં લધ ુરાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.    

૧૧.   મલધલા ઉભેદલાય 

(૧)  ઉભેદલાય મલધલા શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુાં   અન્મથા “રાગ ુડતુાં નથી” એભ 

દળાગલવુાં.  
      (૨)  મલધલા ઉભેદલાયે જ નુ: રગ્ન કયેર શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અચકૂ રખવુાં  અન્દ્મથા “રાગ ુ

ડતુાં નથી” એભ દળાાલવુાં. 
(૩)  મલધલા ઉભેદલાયે નુ: રગ્ન કયેર ન શમ અને મલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત અયજી 

વાથે નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એટપડેમલટ યજુ કયલાની યશળેે. 

(૪)  મલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતગભાન જગલાઈ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભાાં  ાાંચ ટકા ગણુ ઉભેયલાભાાં 
આલળે. 

(૫)  કઈ ભટશરા ઉભેદલાય જાશયેાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “મલધલા” ન શમ,યાંત ુ  અયજી  કમાગ ફાદ અથલા જાશયેાત 

પ્રમવધ્ધ થમા ની તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રટક્રમા ના કઈ ણ તફકે્ક  “મલધલા” ફને અને તે અંગે જરૂયી 
દસ્તાલેજી યૂાલાઓ યજુ કયે ત તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રટક્રમાના જે ણ તફક્કા ફાકી શમ તે 

તફક્કાથી જ તેલા ભટશરા ઉભેદલાયને “મલધલા ભટશરા ઉભેદલાય” તયીકે ના રાબ આલાભાાં આલળે . 

૧૨.    ના લાાંધા પ્રભાણત્ર 

    (૧) ગજુયાત વયકાયના વયકાયી /અધગ વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોયેળન /કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતા અમધકાયીઓ / 

કભગચાયીઓ આમગની જાશયેાતના વાંદબગભાાં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ  ઉભેદલાયે તાના 
મલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાગની તાયીખથી ટદન-૭ ભાાં અચકૂ કયલાની યશળેે.જ ઉભેદલાયના મનમક્તા 
તયપથી અયજી ભકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ ટદલવભાાં 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 ખાતા ભાયપત અયજી 

ભકરલાની યશળેે અથલા આ અયજી વાથે મનભણકૂ અમધકાયીનુાં  ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશળેે. 

   (૩)  રૂફરૂ મરુાકાત વભમે  ઉભેદલાયે વક્ષભ અમધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર  અવરભાાં  યજુ 

કયલાનુાં યશળેે. 



૧૩.  ગેયરામક ઉભેદલાય  

            ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ કે અન્મ જાશયે વેલા આમગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધગ વયકાયી /વયકાય શસ્તકની 
વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની  મલગત અયજીત્રકભાાં આલાની યશળેે. જ 
ઉભેદલાયન ગેયરામક ન વભમ ચાલ ુશળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે. 

૧૪.      પયજજમાત મનવમૃત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :-  

           અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કાંની કે ફડગ કોયેળનભાાંથી ક્યાયેમ ણ  પયજજમાત મનવમૃત્ત, 

રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શમ ત અયજીત્રકભાાં તેની મલગત આલાની યશળેે.     

૧૫.      યજીસ્રેળન:-    

           તફીફી/દાંત મલજ્ઞાન /શ ુ બચટકત્વા /કામદાની અથલા અન્મ જગ્મા ભાટેના ટકસ્વાભાાં કે જેભાાં યજીસ્રેળન જરૂયી શમ 

ત્માાં ઉભેદલાયે યજીસ્રેળન પ્રભાણત્રની નકર  યજુ કયલાની યશળેે અને અયજી વભમે યજીસ્રેળન જે તે વાંસ્થા ખાતે ચાલ ુછે 

તેવુાં પ્રભાણત્ર  યજુ કયલાનુાં યશળેે. 

૧૬.      અગત્મની જગલાઇઓ:-    

(૧) ઉયની જગ્મા ભાટે મનભણકૂ ભાટે ઉભેદલાયની વાંદગી રૂફરૂ મરુાકાત મજીને કયલાભાાં આલળે. લધ ુ  અયજીઓને 

કાયણે જ્માાં પ્રાથમભક કવટી જરૂયી ફનળે ત્માાં આલી કવટી છી જ તેની કેટેગયીલાઈઝ વાંખ્મા ધ્માને રઈ તેના ગણુ 

ક્રભાનવુાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી ઉભેદલાયને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટેની ાત્રતા નક્કી કયાળે. આ કવટીનુાં 
ભાધ્મભ આમગ અન્મથા નક્કી કયળે નશીં ત ગજુયાતી યશળેે. પ્રાથમભક કવટી વાભાન્મત: અભદાલાદ ખાતે રેલાભાાં 
આલળે અને ઉભેદલાયએ સ્લખચે ઉક્સ્થત યશલેાનુાં યશળેે. પ્રાથમભક કવટીભાાં ભેલેર ગણુ આખયી વાંદગી ભાટે 

ગણલાભાાં આલળે નશી. 
(૨) પ્રાથમભક કવટીભાાં ઉભેદલાયને OMR sheet ભાાં જલાફ આલા ભાટે  A,B,C,D અને  E એભ ાાંચ મલકલ્ 

આલાભાાં આલળે. ાાંચભ મલકલ્ E “Not attended” તયીકેન યશળેે. જ ઉભેદલાયે તભાભ મલકલ્ ખારી યાખ્મા 
શમ (encode કમાગ ન શમ) અથલા ખટ જલાફ આેર શમ ત પ્રત્મેક મનમિત ગણુના  0.3 Negative Mark 

કાલાભાાં આલળે અને જ ાાંચભ મલકલ્ E “Not attended” encode કયેર શમ ત શનૂ્મ ગણુ કાલાના યશળેે. 

અથાગત ભાત્ર E “Not attended” મલકલ્ જ encodeકમો શળે ત તે પ્રશ્ન ભાટે કઈ Negative ગણુ કાલાભાાં આલળે 

નશીં. 
(૩) જ આમગ દ્વાયા જગ્માની વાંખ્મા અને ભેર અયજીઓની વાંખ્મા ધ્માને રેતા પ્રાથમભક કવટી મજલાન પ્રવાંગ 

ઉક્સ્થત થળે ત, પ્રાથમભક કવટીના ગણુ પક્ત રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ઉભેદલાયની વાંખ્મા ભમાગટદત કયલાના શતે ુભાટે 

જ ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે. પ્રાથમભક કવટીભાાં ભેલેર ગણુ આખયી વાંદગીના શતે ુભાટે ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે 

નશીં.  
(૪) આ રૂફરૂ મરુાકાતભાાં આમગની સચૂનાઓ/ધયણ મજુફ જાશયેાતભાાં દળાગલેર કેટેગયીલાય જગ્માની વાંખ્માને ધ્માને 

રઈ, એક જગ્મા શમ ત ૬ ઉભેદલાય, ફે જગ્માઓ શમ ત ૮ ઉભેદલાય, ત્રણ જગ્માઓ શમ ત ૧૦ ઉભેદલાય અને 

૪ કે તેથી લધ ુજગ્માઓની વાંખ્મા શમ ત તે વાંખ્માના ત્રણ ગણા ઉભેદલાયને ફરાલલાભાાં આલળે.  

(૫) પ્રાથમભક કવટીભાાં કરૂ ગણુના ૧૦% થી ઓછા  ગણુ ભેલળે ત તેભને રૂફરૂ મરુાકાતને ાત્ર ગણલાભાાં આલળે 

નશીં. 
(૬) જાશયેાતભાાં ઠયાલેર રઘતુ્તભ રામકાત તેભજ અનબુલ કયતાાં લધ ુ ળૈક્ષબણક રામકાત અને/ અથલા લધ ુ અનબુલ 

અને/ અથલા રામકાતભાાં ઊંચી ટકાલાયીને આધાયે રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે આમગ ઉભેદલાયની વાંખ્મા ભમાગટદત કયી 
ળકળે. 



૧૭.      રૂફરૂ મરુાકાત:-  

(૧) રૂફરૂ મરુાકાત આમગની કચેયી ખાતે જ રેલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે તાના ખચે ઉક્સ્થત થલાનુાં  
યશળેે. 

(૨) અનસુબૂચત જામત, અનસુબૂચત જન જામતના ઉભેદલાય તથા ફેયજગાય ઉભેદલાય કે જેઓના ભાતા-મતા ની 
લામિક આલક આલકલેયા ને ાત્ર ન શમ તેઓને તેભના યશઠેાણના સ્થેથી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે આલલા તથા 
જલા ભાટે ગજુયાત એવ.ટી. મનગભ દ્વાયા મનમત થમેર ટટટકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુાં ભલાાત્ર થળે. આ ભાટે 

ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાતના ટદલવે મનમત પભગ બયલાનુાં યશળેે અને તેની વાથે અવર ટટટકટ યજુ કયલાની યશળેે. 

(૩) રૂફરૂ મરુાકાતના ટદલવે રૂફરૂ મરુાકાતના ત્રભાાં દળાગલલાભાાં આલેર અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયલાના યશળેે. જ 
ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળે નશીં ત તેઓ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાત્ર ફનળે નશીં તેની ખાવ નોંધ રેલી. 

(૪) રૂફરૂ મરુાકાત ના ૧૦૦ ગણુ ભાાંથી વાંદગી ભાટેનુાં રઘતુભ ધયણ બફન અનાભત લગગના ઉભેદલાય ભાટે ૫૦ ગણુ 

અને અનાભત લગગના ઉભેદલાય ભાટે ૩૫ ગણુ યાખલાભાાં આલે છે. ભટશરા ઉભેદલાય, ભાજી વૈમનક તથા ળાયીટયક 

અળક્ત ઉભેદલાય ની જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે વફાંમધત કેટેગયીના ભટશરા ઉભેદલાય, ભાજી વૈમનક તથા 
ળાયીટયક અળક્ત ઉભેદલાય ૈકી જે ઉભેદલાય આ પ્રભાણે ના રઘતુભ ગણુ ભેલતા શળે તેભને વફાંમધત 

કેટેગયીની અનાભત જગ્માઓ વાભે ગણલાભાાં આલળે. જ જાશયેાતભાાં જણાવ્મા પ્રભાણે ની આ ત્રણેમ કેટેગયીઓ 

ભાટે યાખલાભાાં આલેર અનાભત જગ્માઓ ભાટે આ રઘતુભ ગણુ ભેલતા ઉભેદલાય પ્રાપ્ત ન થામ કે યુતી 
વાંખ્માભાાં પ્રાપ્ત ન થામ ત વફાંમધત કેટેગયી ના રઘતુભ ગણુ ના ૧૦% ધયણ શવુાં કયીને વાંદગી કયલાભાાં 
આલળે. ઇન્ટયવ્ય ુકમભટટ દ્વાયા રૂફરૂ મરુાકાત ભાાં ઉભેદલાયના એકાંદય દેખાલ (Overall Performance) ને ધ્માને 

રેલાભાાં આલળે અને ઇન્ટયવ્ય ુ કમભટટ ઇન્ટયવ્ય ુ દયમ્માન ઉભેદલાય ના Overall Performance ને ધ્માનભાાં  
યાખીને ચચાગ મલચાયણા કમાગ ફાદ વલાગનભુતે ગણુ આળે.      

(૫) ભટશરા ઉભેદલાય ભાટે રઘતુભ ગણુ ના ૧૦% ધયણ શવુાં કયીને વાંદગી દ્ધમત  અનવુયલાની  યશળેે અને  

રૂફરૂ મરુાકાત ફાદ જે તે કેટેગયીના ભટશરા ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત વાંખ્મા જેટરા ભટશરા ઉભેદલાય થી લધ ુ

ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થામ ત બરાભણ માદીભા ભટશરા ઉભેદલાયન  વભાલેળ થમા ફાદ ફાકીના ભટશરા 
ઉભેદલાયની પ્રમતક્ષામાદીભા વાંદગી ગણલાભાાં આલળે  આ જગલાઈ મજુફ  રઘતુભ  રામકી ધયણ    બફન 

અનાભત લગગના ભટશરા ઉભેદલાય ભાટે ૪૫ ગણુ અને અનાભત લગગના ભટશરા ઉભેદલાય ભાટે ૩૧ ગણુ 

યાખલાભાાં આલળે.            

૧૮.   નીચે દળાગવ્મા મજુફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે. 

(આ માદી ભાત્ર દષ્ટાાંત સ્લરૂે છે જે વાંણૂગ નથી)   
(૧) આમગના ઓનરાઇન મવુદા મજુફ અયજી કયેર ન શમ   

(૨) આમગના તા.૫/૩/૨૦૧૬ના કચેયી હકુભ અન્લમે  ઓન રાઈન જાશયેાતની અયજી કયલાની યીત  ક્રભાાંક: ૧૫ અને 

૧૬ ભા સચુલેર  (ઉભેદલાયીને વફાંમધત) પ્રભાણત્ર/અને જે ના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શમ તેલા 
રાગ ુડતા આધાય યુાલાની પ્રભાબણત કયેર નકર આમગને ભકરલાભા આલેલ્ર અયજીત્રક વાથે જડેર નશીં 
શમ તેલા ઉભેદલાયની અયજી અધયુી ગણીને યદ ગણલાભા આલળે.   

(૩) અયજીભાાં દળાગલેર મલગત અધયુી કે અવાંગત શમ. 

(૪)    અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરડ કયેર ન શમ. 

(૫)  અયજી પેક્વથી અથલા ઇ-ભેઈરથી ભકરાલેર શમ.  

(૬)  અયજીભાાં ાવટગ  વાઈઝન પટ અરડ કયેર ન શમ. 



(૭)  અનસુબૂચત જામત, અનસુબૂચત જન જામત, વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગગ તથા ળાયીટયક અળક્તતા ધયાલતા 
ઉભેદલાયે  અયજીત્રક વાથે વક્ષભ અમધકાયી દ્વાયા  અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૮)   ભાજી વૈમનક ઉભેદલાયે ટડસ્ચાર્જ બકુની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૯)  વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક છાત લગગના ઉભેદલાયે જાશયેાતભાાં દળાગલેર વભમગાાનુાં નન ટક્રભીરેમય પ્રભાણત્ર 

મનમત નમનુા  ટયમળષ્ટ-ક / નલા મનમત થમેર નમનુા- ટયમળષ્ટ- (૪) યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૦) બફન અનાભત કક્ષાના આમથિક યીતે નફા નફા લગગના ઉભેદલાયે જાશયેાતભાાં દળાગલેર વભમગાાનુાં બફન 
ઉન્નતલગગ(Non Creamy layer) પ્રભાણત્ર મનમત નમનુા  ટયમળષ્ટ-અ  યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૦)  ઉભેદલાયે ળૈક્ષબણક રામકાતના વાંદબગભાાં ભાકગળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૧)  જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૨) તફીફી મળક્ષણ મલમક જગ્માની જાશયેાતભાાં ઉભેદલાયે ભેલેર દલી એભ.વી.આઈ.ભાન્મ છે તેવુાં યમુનલમવિટી 
અથલા કરેજના વક્ષભ અમધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શમ. 

(૧૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં અનબુલ દળાગલેર શમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શમ) યાંત ુ તેના 
વભથગનભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શમ અથલા ત યજુ કયેર પ્રભાણત્રભાાં તેઓન અનબુલન વભમગા,મુ 

ગાય, કુર ગાય અને અનબુલન પ્રકાય દળાગલેર ન શમ તથા વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન શમ . 

૧૯.   મનભણકૂ:-  

   (૧) ઉયની જાશયેાત વાંફાંધભાાં મનભણકૂ ભાટે વાંદ  થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના  વાંફાંમધત મલબાગને આમગ દ્વાયા 
બરાભણ કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી મનભણકૂત્ર ભેલતા શરેાાં કમ્પ્યટુય અંગેની વીવીવી અથલા 
તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશળેે.આ પ્રકાયની રામકાત નશીં 
ધયાલનાય ઉભેદલાય મનભણકૂને ાત્ર ફનળે નશીં.  

   (૨) મનભણકૂ અંગેની વઘી કામગલાશી વયકાયશ્રી  દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શલાથી આ અંગેન કઇણ ત્રવ્મલશાય 

આમગ ધ્માને રેળે  નશીં. 
   (૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષબણક રામકાત/અનબુલ/ઉંભય લગેયેના વભથગનભાાં યજુ કયેર પ્રભાણત્ર કઇણ તફકે્ક અમગ્મ 

ભાલભૂ ડળે ત તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની મનભણકૂ ણ યદ થલાને ાત્ર યશળેે અને આલા 
ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા  શઠેની કામગલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં આલે છે 

કે,તેભણે યજુ કયેરા પ્રભાણત્ર ખફુજ ચકવાઈથી ણૂગ યીતે ખયાઇ કમાગ ફાદ જ આમગભાાં યજુ કયલા.                                                               
૨૦.   ગેયલતગણ ૂાંક અંગે દમત ઠયેરા ઉભેદલાય મલરૂધ્ધ ગરાાં 
 ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાાં કઇણ પ્રકાયની ખટી ભાટશતી દળાગલલી 
નશી,તેભજ આલશ્મક ભાટશતી છૂાલલી નશી,ઉયાાંત તેઓએ યજુ કયેર અવર દસ્તાલેજ કે તેની પ્રભાબણત નકરભાાં 
કઇણ વાંજગભાાં સધુાય અથલા પેયપાય અથલા ફીજા કઇણ ચેડાાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડાાં કયેર/ફનાલટી 
દસ્તાલેજ યજુ કયલા નશી,જ એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધ ુ દસ્તાલેજભાાં અથલા તેની પ્રભાબણત નકરભાાં કઇણ 

પ્રકાયની અચકવાઇ અથલા મલવાંગતતા જણામ ત તે મલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ કયલી.જ કઇ ઉભેદલાય 

આમગ દ્વાયા દમત જાશયે થમેર શમ અથલા થામ ત ,      
 (૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા,  
 (ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,  
 (૩) કઇ અન્મ વ્મક્ક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણુગ કયાવ્ય ુશમ , 

 (૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાગ શમ ,  



 () અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દમકુત અથલા ખટા મનલેદન કયેર શમ , 

 (૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ અમનમમભત કે અનબુચત ઉામન વશાય રીધ શમ , 

 (૭) કવટી વભમે કઇ અનબુચત વાધનન ઉમગ કમો શમ , 

 (૮) ઉત્તયલશી ભાાં અશ્રીર બાા કે અમળષ્ટ  ફાફત વટશતની અવાંગત ફાફત યજુ કયેર શમ, 

 (૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગેયલતગણકૂ આચયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી, સુ્તક, 
ગાઇડ, કારી તેલા કઇણ છાેર કે શસ્તબરબખત વાટશત્મની ભદદથી અથલા લાતબચત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેમતક યીતે નકર 

કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીતીઓ ૈકી કઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે,    

 (૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે મનયકુત થમેરા કભગચાયીઓને જલણી કયલી , કઇણ પ્રકાયની ળાયીટયક  

ઇજા શચાડલી , અથલા  
 (૧૧) ઉયકત જગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયેક અથલા કઇણ કતૃ્મ કયલા કે કયાલલા તેણે કે વીધી અથલા  
  આડકતયી યીતે આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળાગલેર મળક્ષા ઉયાાંત આઆ પ્રમત્ન કમો શમ,  

  પજદાયી કામગલાશીને ાત્ર ફનળે.  

(ક) આમગ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા  
(ખ) તેને આમગ રે તેલી કઇણ યીક્ષા કે કઇણ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે કામભી કે મકુયય મદુત ભાટે  

(૧) આમગ દ્વાયા રેલાનાય કઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે , અને  

(ય) યાજમ વયકાય શઠેની કઇણ નકયીભાાંથી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને  

(ગ) જ વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના મલરૂધ્ધ વમબુચત મનમભ અનવુાય મળસ્તબાંગના ગરાાં  રઇ 

ળકાળે. 

 (૧ય) ઉયકત મલગતભાાં મનટદિષ્ટ કયેર મળક્ષા કયતા શરેા આમગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભગચાયીને 

         (૧) આયનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આય અથલા કેવના પ્રકાય ફાફતે, 

        (ય) રેખીતભાાં મળક્ષા અંગે ફચાલનામુાં- શકીકત યજુ કયલા અને  

         (૩) મળક્ષા અંગે મનમત વભમ ભમાગદાભાાં રૂફરૂ યજૂઆત કયલાની તક આલાભાાં આલળે. 

                                                                   
                                                                                
                                                                                                                 (વબચન ટલધગન) 

                                                                                      વાંયકુ્ત વબચલ  

           ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત:- 
આ જાશયેાતના વાંદબગભાાં આમગ દ્વાયા ઓન રાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તા૧/૦૭/ 
૨૦૧૬,૧૩.૦૦ કરાક થી તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક સધુીભાાં http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય અયજી 
ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મજુફના Steps (૧) થી (૧૬) અનવુયલાના યશળેે. Confirmation 
Number ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે.  
(૧) વો પ્રથભ http://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જવુાં. 
(૨) Apply On line Click કયવુાં. 
 આ પ્રભાણે click કયલાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now ફટન દેખાળે.  
 વોપ્રથભ More Details ય Click કયીને જાશયેાતની ફધી જ ધલગતન અભ્માવ ઉભેદલાયએ કયલ. અને 

ત્માયફાદ Apply Now ફટન ક્ક્રક કયવુાં. 
(૩)    ભેડીકર ઓપીવય (આયલેુદ) /યેવીડન્ટ ભેડીકર ઓપીવય (આયલેુદ ), ગજુયાત આયલેુદ વેલા લગગ-૨ની ઉય 

click કયલાથી જગ્માની ધલગત ભળે 
(૪) તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application  Format દેખાળે. Application Format ભાાં વો પ્રથભ 

“Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર ફુદયડી (*) ધનળાની શમ તેની ધલગત પયજજમાત બયલાની 
યશળેે.) “Personal Details” ભાાં જ્માાં Mobile Number અને email ID ભાાંગ્મા છે, તેની ધલગત રખલી જેથી 
જરૂય જણામે આમગ ઉભેદલાયને ભાડશતગાય કયી ળકે. 

(૫) Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details  ય click કયવુાં અને 
તાની ળૈક્ષણણક ધલગત બયલી. 

(૬) Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી. 
(૭) Experience Details ય “click” કયવુાં અને Experience Details બયલી. લધ ુExperience ઉભેયલા ભાગતા 

શલ ત  Add. More Exp.ય “click” કયી Details બયલી. 
(૮) Additional Information ય “click” કયી ત્માાં ભાડશતી બયલી. જે લધાયાન અનબુલ ojas module ભાાં 

વભાધલષ્ટ ન થત શમ, ત વાદા કાગ ય ojas ભાાં જણાવ્મા મજુફના અનબુલના કઠા પ્રભાણે આે 
લધાયાના અનબુલની ધલગત ઉભેયીને ભકરલી. 

(૯) તેની નીચે “Self-declaration” ભાાં Yes / No  ય click કયવુાં. 
(૧૦) શલે save  ય “click” કયલાથી તભાય Data Save  થળે. અશીં ઉભેદલાયન  Application Number generate  

થળે. જે ઉભેદલાયે  વાચલીને યાખલાન યશળેે અને શલે છી આ જાશયેાતના વાંદબાભાાં આમગ વાથેના કઈ 
ણ ત્ર વ્મલશાયભાાં તે દળાાલલાન યશળેે.  

(૧૧) જ આની અયજીત્રકભાાં કઇ સધુાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Applicationભાાં જઇને કયી ળકાળે,આ 
સધુલધા અયજી Confirm કયતાાં શરેા ઉરબ્ધ છે. એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ આ 
સમુલધા ઉરબ્ધ યશળેે નશીં.  

(૧૨) શલે ેજના ઉયના બાગભાાં upload photo ય click કય અશીં તભાય application number type કય અને 
તભાયી Birth date type કય. ત્માયફાદ ok ય click  કય. અશીં, photo અને signature upload કયલાના છે. 
(પટાનુાં ભા ૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શાઈ અને signature નુાં ભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંચાઇ અને 
૭.૫ વે.ભી. શાઈ યાખલી) (photo અને signature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય photo અને signature 
.jpg Formatભાાં(10 KB) વાઇઝ થી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ.) “Browse” Button ય 
click કય શલે Choose File ના સ્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં .jpg Format ભાાં તભાય photo store થમેર છે તે 
પાઇરને ત્માાંથી Select કય અને “Open” Button ને click કય. શલે “Browse” Button ની ફાજુભાાં “Upload “ 
Button ય Click કય શલે ફાજુભાાં તભાય photo દેખાળે. શલે આજ યીતે signature ણ upload કયલાની 
યશળેે.  

(૧૩) શલે ેજના ઉયના બાગભાાં “Confirm Application” ય click કય અને “Application number” તથા Birth 
Date Type  કમાા ફાદ Ok ય click કયલાથી ફે (૨) ફટન ૧: Application preview ૨: confirm application 
દેખાળે. ઉભેદલાયે “Application preview” ય click કયી તાની અયજી જઈ રેલી. અયજીભાાં સધુાય કયલાન 
જણામ, ત Edit Application ઉય click કયીને સધુાય કયી રેલ. અયજી confirm કમાા શરેા કઇણ 
પ્રકાયન સધુાય અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાંત.ુ અયજી confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કઇણ સધુાય થઇ 
ળકળે નશીં. જ અયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ confirm application ય click  કયવુાં. Confirm 

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


application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન આમગભાાં online સ્લીકાય થઈ જળે. અશીં 
“confirmation number” generate થળે જે શલે છીની ફધી જ કામાલાશી ભાટે જરૂયી શઈ, ઉભેદલાયે 
વાચલલાન યશળેે. Confirmation number ધવલામ કઇણ ત્રવ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં. Confirm થમેર 
અયજીત્રકની ધપ્રન્દ્ટ અચકૂ કાઢી યાખલી. 

(૧૪)  વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાય અયજી પી નીચેના ફે મલકલ્ ૈકી કઈણ થી બયી ળકે છે. 
     (૧) સ્ટ ઓપીવભાાં:  વાભાન્દ્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે “Print Challan” ઉય કરીક કયીને 

ધપ્રન્દ્ટેડ ચરણની નકર કાઢલાની યશળેે. આ ધપ્રન્દ્ટેડ ચરણની નકર રઇને નજીકની કમ્પ્યયટુયની સધુલધા 
ધયાલતી સ્ટ ઓડપવભાાં  જલાનુાં યશળેે. સ્ટ ઓપીવભાાં રૂ.૧૦૦/- આમગની પી + ૉસ્ટર વધલિવ ચાર્જ 
તાયીખ. ૧૫/૦૭/૨૦૧૬ સધુીભાાં બયલાની યશળેે અને પી બમાા ંગગેનુાં ચરણ ભેલલાનુાં યશળેે. 

      (૨)  ઓન રાઈન પી;  પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ઉય કરીક કયવુાં અને ધલગત બયલી   અને ત્મા 
“Online Payment of fee”ઉય ક્રીક કયવુાં ત્માયફાદ આેર મલકલ્ભા Net Banking, Card Payment 
અથલા “Other Payment Mode”ના મલકલ્ ભાથી મગ્મ મલકલ્ વાંદ કયલ  અને આગની મલગત બયલી 
.પી જભા થમા ફાદ  આને આની પી જભા થઈ ગઈ છે તેવુાં Screen ય રખામેલ ુઆલળે અને e-receipt 
ભળે .જેની “Print” કાઢી રેલી .જ પ્રટક્રમાભા કઈ ખાભી શળે ત Screen ય આની પી બયામેર નથી  
તેભ જલા ભળે 

  (૧૫)   વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયએ  આ ચરણ તથા confirm થમેર અયજીત્રકની“Print”ભેલીને  ઉભેદલાયે 
તાની ાવે વાચલીને યાખલાનુાં યશળેે અને આમગ દ્વાયા ભાંગાલલાભા આલે ત્માયે જ તે વાથે જડલાના 
આલશ્મક પ્રભાણત્ર સ્લમાં પ્રભાબણત કયીને, નીચે મજુફ રાગ ુડતા ક્રભાાંનવુાય અચકુ  જડીને અયજીત્રક 
બફડાણ વટશત તથા પી બયેરા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ સ્ટથી ભકરલાના યશળેે અથલા 
આમગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશળેે. 

.      (૧) On line confirm થમેર અયજીત્રક. (૨)  જન્ભ તાયીખના યુાલા ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ.નુાં પ્રભાણત્રની 
નકર (જન્ભન દાખર કે ળાા છડયાનુાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નટશ) (૩) મનમત  ળૈક્ષબણક રામકાતના 
ડીગ્રી પ્રભાણત્રની નકર (૪) ડીગ્રીના અંતીભ લગની ભાક્વીટની નકર  (૫) ઇન્ટનગળી કાંપ્રીળન વટી  (૬)  
વફાંમધત કાઉક્ન્વરના નોંધણી પ્રભાણત્રની નકર (જ જાશયેાતની જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૭) 
અનબુલના પ્રભાણત્ર નકર (જ જાશયેાતની જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૮) વાંળધન ત્ર (જ 
જાશયેાતની જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૯) નાભ/અટકભાાં પેયપાય કયાલેર શમ ત વયકાયી ગેઝેટની 
નકર/યણીત ભટશરા ઉભેદલાયે ભેયેજ યજીસ્રેળનની નકર (૧૦) મલધલા ભટશરા ઉભેદલાયના ટકસ્વાભા નુ: 
રગ્ન કમાગ નથી તેલી એપીડેલીટની નકર  (૧૧) ળાયીટયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયે વા.લ.મલબાગના 
તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના યીત્રથી મનમત થમેર નમનુા મજુફન ુ પ્રભાણત્ર (૧૨) અન્મ રાગ ુડ્તા શમ તેલા 
આધાય/યુાલા.   

 (૧૬) અનાભત લગગના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશળેે નશીં અને confirm થમેર અયજીત્રક“Print”ભેલીને  
ઉભેદલાયે  તાની ાવે વાચલીને યાખલાનુાં યશળેે અને આમગ દ્વાયા ભાંગાલલાભા આલે ત્માયે જ તે વાથે 
જડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્ર સ્લમાં પ્રભાબણત કયીને, નીચે મજુફ રાગ ુડતા ક્રભાાંનવુાય અચકુ  જડીને 
અયજીત્રક બફડાણ વટશત તથા પી બયેરા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ સ્ટથી ભકરલાના 
યશળેે અથલા આમગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશળેે.. 

         (૧) On line confirm થમેર અયજીત્રક (૨) જન્ભ તાયીખના યુાલા ભાટે એવ.એવ.વી કે્રડીટ વટીની 
નકર(જન્ભન દાખર કે ળાા છડયાનુાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નટશ)  (૩) જામત પ્રભાણત્રની નકર (૪) 
વા.અને ળૈ..લગગના ઉભેદલાય ભાટે મનમત થમેર વભમ ગાાભા ભેલેર મનમત થમેર ટયમળષ્ટ-ક 
મજુફનુાં/નલા મનમત થમેર નમનુા- ટયમળષ્ટ- ૪ નન ક્રીભીરેમય પ્રભાણત્ર(અંગેજીભા અાત ુએનેક્ષય-એ 
ભાન્મ નથી) (૫) બફન અનાભત કક્ષાના આમથિક યીતે નફા લગો(Unreserved Economically Weaker 
Sections) લગગના ઉભેદલાય ભાટે મનમત થમેર વભમ ગાાભા ભેલેર બફન ઉન્નતલગગ (Non Creamy 
layer) ટયમળષ્ટ-અ મજુફનુાં  પ્રભાણત્ર  (૬) મનમત ળૈ.રા ના ડીગ્રી પ્રભાણત્રની નકર (૭) ડીગ્રીના અંતીભ 
લગની ભાક્વીટની નકર (૮) ઇન્ટનગળી કાંપ્રીળન વટી (૯) વફાંમધત કાઉક્ન્વરના યજીસ્રેળનની નકર (જ 
જાશયેાતની જગલાઇ મજુફ જરૂયી શમ ત) (૧૦) અનબુલના પ્રભાણત્ર નકર (જ જાશયેાતની જગલાઇ 
મજુફ જરૂયી શમ ત) (૧૧) નાભ/અટકભા પેયપાય કયાલેર શમ ત વયકાયી ગેઝેટની નકર/ટયણીત ભટશરા 
ઉભેદલાયે ભેયેજ યજીસ્રેળન નકર (૧૨) મલધલા ભટશરા ઉભેદલાયના ટકસ્વાભા નુ: રગ્ન કમાગ નથી તેલી 



એપીડેલીટની નકર (૧૩) ળાયીટયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયે વા.લ.મલબાગના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના ટયત્રથી 
મનમત થમેર નમનુા મજુફનુાં પ્રભાણત્ર (૧૪) અન્મ રાગ ુડતા શમ તેલા આધાય/યુાલા.   

(૧૭) દયેક જાશયેાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાાં, વાંજગલળાત, જ કઇ ઉભેદલાયે એકથી લધ ુ
અયજી કયેર શળે, ત છેલ્રી કન્દ્પભા થમેર અયજી, તેની વાથે ધનમત પી બયેર શળે, ત તે ભાન્દ્મ ગણાળે અને 
અગાઉની અયજી યદ્દ ગણલાભાાં આલળે. અગાઉની અયજી વાથે બયેર પી છેલ્રી કન્દ્પભા થમેર અયજી વાભે 
ગણલાભાાં આલળે નશીં. જ ઉભેદલાયે છેલ્રી કન્દ્પભા થમેર અયજી વાથે ધનમત પી બયેર નશીં શમ, ત આલા 
ઉભેદલાયની ધનમત પી વાથેની કન્દ્પભા થમેરી છેલ્રી અયજી ભાન્દ્મ ગણલાભાાં આલળે. જ ઉભેદલાયે એકથી 
લધ ુઅયજી વાથે પી બયેર શળે, ત તે યીપાંડ કયલાભાાં આલળે નશીં.  

અયજી પી : 
(૧) વાભાન્દ્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે સ્ટ ઓપીવભાાં રૂ.૧૦૦/- આમગની પી+ૉસ્ટર વધલિવ ચાર્જ બયલાન યશળેે. 

અને પી બમાા ંગગેનુાં ચરણ ભેલી ને અયજીત્રક વાથે જડીને  યજુ કયલાનુાં યશળેે. અને જ  પી ઓન 
રાઈન બયેર શમ ત e-receipt ની“Print” કાઢી રેલાની યશળેે અને અયજીત્રક વાથે જડીને  યજુ કયલાની  
યશળેે 

(૨)     મૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશતેી નથી 
 (૩)   મૂ ગજુયાતના બફનઅનાભત લગગના આમથિક યીતે નફા લગગના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી     

બયલાની યશતેી નથી 
(૪)      ળાયીડયક યીતે અળક્ત ઉભેદલાયે પી   બયલાની નથી   
(૫)  અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ ણફન અનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત ણ તેઓએ અયજી પી બયલાની 

યશળેે નશીં. તે ધવલામના ધયણ ણફન અનાભત લગાના રાગ ુડળે.  
(૬) પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશી શમ તેલા ઉભેદલાયને કઇ ણ વાંજગભાાં 

પ્રાથમભક કવટી/રૂફરૂ મરુાકાત યીક્ષાભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે નશી.. આ પી પક્ત સ્ટ ઓડપવ દ્વાયા જ 
સ્લીકાયલાભાાં આલળે, યકડભાાં, ડીભાન્દ્ડ ડ્રાફ્ટથી, ઇન્ન્દ્ડમન સ્ટર ઓડાય કે ે ઓડાયના સ્લરૂભાાં આ પી 
સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. જેની ઉભેદલાયએ ખાવ નોંધ રેલી. 

ઉભેદલાયને ખાવ જણાલલાનુાં કે, અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રની ચકાવણી દયમ્માન કઇ ઉભેદલાય, આ જગ્મા ના 
બયતી મનમભ, તથા જાશયેાતની જગલાઇઓ મજુફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલભૂ ડળે ત તેભની ઉભેદલાયી 
કઇ ણ તફકે્ક યદ કયલાભાાં આલળે. 

નોંધ : ભેડીકર ઓપીવય (આયલેુદ)/યેવીડન્ટ ભેડીકર ઓપીવય (આયલેુદ ), ગજુયાત આયલેુદ વેલા લગગ-૨ની જગ્માના 
બયતી મનમભ, અયજીત્રક વાથે જડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રની માદી,લમ ભમાગદાભાાં છુટછાટ, અયજી કમા 
વાંજગભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની મલગત, ટયમળષ્ટ’ક’ ન નમનૂ, વયકાયી કભગચાયીએ યજુ કયલાના ના-લાાંધા 
પ્રભાણત્રન નમનૂ અને જાશયેાતની અન્મ લધ ુ મલગત આમગની કચેયીના નટીવફડગ અને આમગની લેફવાઈટ 
www.gpsc.gujarat.gov.in  ઉય જલા ભળે. 
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                        Gujarat Public Service Commission                                     R-5 

The candidates  having the qualification mentioned below are requested to apply on line for their 

candidature for the post of Medical Officer (Ayurved)/Resident Medical Officer(Ayurved), 

Gujarat Ayurved Service, Class-II,under Health and Family Welfare Department   

 (Advt.24  /2016-17) between date: 1/07/2016,  13.00  Hrs. to date   16/07/2016,   13.00 Hrs. 

(2) Candidaes are Instructed to visit Notice Board or Web site of Commission 

www.gpsc.gujarat.gov.in  for all Provisions of  advertisment,General Instructions,and the method 

of on line application.  

 The Preliminary test will be held at Ahmedabad or Gandhinagar Probably on Date- 23/10/2016  

No of vacancies : - 336 vacancies as described below  

No. Category Total Posts Out of Total Posts, 

reserved for Women 

1 General 139 46 

2 UEWS  

(Unreserved Economically weaker Section) 

33 11 

3 S & E B C 86 28 

4 S C 23 07 

5 ST 55 18 

 TOTAL 336 110 

Note :  

 (1) Out of total posts, 10 posts are reserved for only OL (one leg) affected candidate who can 

move independently and perform duties can apply for the post. Candidates other than prescribed 

above are not eligible for application. . 

(2) Out of total posts 03  posts are reserved foe Ex-Serviceman Candidates.  

(3) In case of non-availability of woman candidate in respective category the post so reserved 

will be allotted to male candidate of that category 

(4) Selection to the posts of Unreserved Category and posts reserved for women candidates 

thereof as well as selection to the posts of S & E B C, S C , ST and UEWS Categories and posts  

reserved for women candidates thereof shall be made on the basis of marks obtained in selection 

process by the candidates of respective Categories and also women candidates of that category 

and on the basis of qualifying standard prescribed by the Commission keeping in view to 

maintain efficiency of respective cadre/service. 

E.Q :- (1) a degree in Bachelor of Ayurved Medicine and Surgery (B.A.M.S.) obtained from 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 deemed as University 

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

qualification recognized under Indian Medicine Central Council Act, 1970. 

(2) Possess the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967. 

(3) Adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. 

(4) have passed the Secondary School Certificate (S.S.C.) Examination or Higher Secondary 

Certificate (H.S.C.) Examination with Sanskrit as one of the subjects or its equivalent from 

recognized Institute. 

NOTE:-  1.The  selected candidate should be registered with the State Bord of Ayurved and 

Unani System of Medicine at the time of his application if not so registered.                                                                            

PAY:- Rs.9300-34800 (Grade pay- Rs.5400/-)    

AGE:- Not more than 35 years  

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


    Upper Age limit shall be relaxed as under: 
 
1 

 
S & E B C, SC, & S.T.and UEWS Candidate of 
Gujarat Origin only, 

 
 05 Years  

 
2 

 
woman Candidate belonging to unreserved category 

 
05 Years  

 
3 

 
woman Candidate belonging to S & E B C, SC, & 
S.T. UEWS category of Gujarat Origin only 

 
10 Years(including relaxation of 5 years as 
woman Candidate) Subject to maximum 
45 years of age. 

 
4 

 
Disabled Candidates: having disability of OL (one leg) who can move independently and 
perform duties may be allowed relaxation in age up to 10 years subject to maximum 45 years of 
age on the basis of Medical certificate issued by the Medical Board. Candidates having disability 
other than prescribed above are not eligible for application. 

 
5 

 
A candidate who is already in Guj. Govt. 
service, either as a permanent or as a 
temporary Govt. servant officiating 
continuously for six months and has 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. servant 
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, which is less.  

Application fee:-Candidates of General Category has to pay Rs.100/- as Application fee. While 

candidates of Reserved Category of Gujarat State origin  only  &  physicall disable candidates 

are exempted from  application fee.  

Note:(1) If the number of the candidates available for interview test is more than requirement 

Preliminary Test will be held. 

(2)  If the Commission decides to conduct the Preliminary Test considering the number of posts 

and applications received, the marks obtained by the candidates in the Preliminary Test shall be 

considered for shortlisting the candidates to be called for interview and such marks shall not be 

considered for final selection. 

(3)  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    Candidates to be called for an interview 

       01      06 

       02      08 

       03      10 

                            04   & more     03 times of the post 

                                               

                                      (Sachin Patvardhan) 

Joint Secretary, 

Gujarat Public Service Commission 



ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ 

અયજીત્રક વાથે જોડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રોની માદી અને ભાગગદળગક સચૂનો 
 

૧ આ જગ્માની ઓનરાઇન જાશયેાતની તભાભ વલગતો કાજીપલૂગક લાાંચી, અભ્માવ કયી, અામેર 
સચૂનાઓ ને અનવુયીને, અયજીત્રક ની વલગતો ઓનરાઇન અયજીત્રકભાાં બયલી.  

૨         ઓનરાઇન અયજીત્રક કન્પભગ થમા ફાદ તેની વપ્રન્ટ ભેલલી અને જાશયેાતભાાં આલાભાાં 
આલેર સચૂના મજુફ ઉભેદલાયે ઓનરાઇન કન્પભગ અયજીત્રક ોતાની ાવે વાચલીને 
યાખલાના યશળેે અને આમોગ દ્વાયા જ્માયે ભાંગાલલાભા આલે ત્માયે જ અયજીત્રક બફડાણો 
વહશત આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ ોસ્ટથી ભોકરલાના યશળેે અથલા આમોગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં 
આી જલાના યશળેે. 

આલશ્મક પ્રભાણત્રોની માદી 
૧ એવ.એવ.વી.ફોડગના પ્રભાણત્રની નકર કે જેભાાં જન્ભતાયીખ દળાગલેર શોમ.(ળાા છોડમાનુાં પ્રભાણત્ર 

School  Leaving Certificate જન્ભતાયીખના પયુાલા ભાટે  ભાન્મ  યાખલાભાાં આલળે નશીં.)  
૨ ઉભેદલાયે નાભ/અટકભાાં પેયપાય કયેર શોમ તો તેના પયુાલાની નકર 

૩ અનાભત લગગના ઉભેદલાયોએ વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર જાવત પ્રભાણત્રની નકર.  
૪ વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયોએ જાશયેાતભાાં સચુલેર વભમગાા દયમ્માન 

ભેલેર યાજ્મ વયકાયની નોકયીઓ ભાટે ભાન્મ થમેર Non Creamy Layer Certificate (હયવળષ્ટ-ક) 
અથલા નલા વનમત થમેર નમનુા (હયવળષ્ટ-૪) મજુફનુાં યજુ કયલાનુાં યશળેે.(અંગે્રજીભાાં આલાભાાં 
આલતુાં Annexure-A ભાન્મ નથી) 

૫ બફન અનાભત કક્ષાના આવથિક યીતે નફા લગો (Unreserved Economically Weaker Sections) 
લગગના  ઉભેદલાયોએ અનાભતનો રાબ ભેલલા ભાટે બફન ઉન્નતલગગ(Non Creamy layer)ના  શોલા 
અંગેનુાં વાભાજજક ન્મામ અને અવધકાહયતા વલબાગના તા.૦૬-૫-૨૦૧૬ના ઠયાલથી વનમત થમેર  

“હયવળષ્ટ અ”થી વનમત થમેર  નમનુા મજુફનુાં પ્રભાણત્ર  અયજી વાથે યજુ કયલાનુાં યશળેે. 
૬ ળાયીહયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે  વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર 

(વા.લ.વલ.ના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ ના હયત્રથી વનમત થમેર નમનુા મજુફન ુપ્રભાણત્ર) 
૭ ળૈક્ષબણક રામકાતના વાંદબગભાાં જાશયેાતભાાં દળાગલેર વલધાળાખાના સ્નાતક/અનસુ્નાતક/ીએચડી દલીના 

અંવતભ લગનુાં ગણુત્રક/દલી પ્રભાણત્રની નકર 

૮ વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા અામેર અનબુલના પ્રભાણત્ર ની નકર જેભાાં વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય (૧) 
ધાયણ કયેર જગ્મા (૨) અનબુલનો વભમગાો (૩) અનબુલનો પ્રકાય અને (૪) ભેલલાભાાં આલતા 
ગાય તથા બથથાાંઓની વલગત દળાગલેર શોમ. 

૯ વનમત ળૈક્ષબણક રામકાતના વાંદબગભાાં વાંફાંધીત કાઉન્વીરભાાંથી ભેલેર   યજીસ્રેળન પ્રભાણત્રની નકર 

૧૦ વયકાયી કભગચાયીના હકસ્વાભાાં રૂફરૂ મરુાકાતના વભમે વક્ષભ અવધકાયી દ્વાયા વનમત નમનુાભાાં 
આલાભાાં આલેર “ના લાાંધા પ્રભાણત્ર”ની નકર અચકુ યજુ કયલાની યશળેે અન્મથા રુફરૂ મરુાકાતભાાં 
પ્રલેળ ભળે નશીં. (વા.લ.વલ.ના તા.૦૮/૧૧/૧૯૮૯ ના હયત્રથી વનમત થમેર નમનુા મજુફ) 

૧૧ વલધલા ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં ફીજા રગ્ન કયેર નથી, તે ભતરફનુાં વોગાંદનામ ુ
૧૨ યબણત ભહશરા ઉભેદલાયના હકસ્વાભાાં નાભ/અટક ફદરાલેર શોમ તો વયકાયી ગૅઝેટ ની નકર અને 

ભેયેજ યજીસ્રેળન ની નકર  
 (ઉયોક્ત માદી પકત ઉભેદલાયોને ભદદરૂ થલા ભાટે છે, કોઇ ણ અથગઘટન ના પ્રવાંગે જાશયેાતની જોગલાઈ, બયતી 
વનમભોની જોગલાઇ ધ્માને રેલાની યશળેે.) 



ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ 
જાશયેાત ક્રભાાંક:   ૨૪ /૨૦૧૬-૧૭         પ્રાથમભક કવોટીનો અભ્માવક્રભ નો અભ્માવક્રભ   
જગ્માનુાં નાભ:  ભેડીકર ઓપીવય (આયલેુદ) /યેવીડન્ટ ભેડીકર ઓપીવય (આયલેુદ ), ગજુયાત આયલેુદ વેલા લગગ-૨ 
પ્રથમભક કવોટીભા બાગ-૧ અને બાગ-૨ના ૧૦૦ મભમનટ ના કુર: ૩૦૦ ગણુ ના  વાભાન્મ અભ્માવન ુ વાંયકુ્ત પ્રશ્નત્ર-૧ નીચેની 
મલગતે યશળેે . 
૧. પ્રશ્નત્ર-૧ કરૂ ફે બાગભા  યશળેે જેનુાં ભાધ્મભ ગજુયાતી યશળેે  અને પ્રસ્નત્રન ુસ્લરૂ શતેરુક્ષી પ્રકાયનુાં યશળેે. 
૨. બાગ-૧ભાાં ક્રભ-૦૧ થી ૧૦૦ પ્રશ્નો યશળેે. દયેક પ્રશ્ન નો ગણુ બાય ૦૧ ગણુનો યશળેે.  
૩. બાગ-૨ભાાં ક્રભ-૧૦૧ થી ૨૦૦ પ્રશ્નો યશળેે. દયેક પ્રશ્ન નો ગણુ બાય ૦૨ ગણુનો યશળેે.   
ક્રભ બાગ-૧ નો અભ્માવક્રભ        ગણુ: ૧૦૦  

૧ ગજુયાતની બૌગોલરક,આમથિક અને વાભાજજક ભગૂો 
૨ ગજુયાતનો વાાંસ્ુમતક લાયવો-  વાહશત્મ, કા, ધભગ અને સ્થાત્મો  
૩ બાયતની ભગૂો- બૌગોલરક, આમથિક ,વાભાજજક,ખેતી,કુદયતી વાંળધનો અને લવતી અંગેની ફાફતો  
૪ મલશ્વ ભગૂોની વાભાન્મ બૌગોલરક ભાહશતી   
૫ બાયતનુાં ફાંધાયણ :  

૧. આમખુ ૨. મૂભતૂ અમધકાયો અને પયજો ૩.યાજ્મનીમતના ભાગગદળગક મવદ્ાાંતો ૪.વાંવદની યચના ૫.યાષ્ટ્રમતની વત્તા ૬. 
યાજ્મારની વત્તા ૭..ન્મામતાંત્ર ૮ અનસુલૂચત જામત, અનસુલૂચત જનજામત અને વભાજનાાં છાત લગો ભાટેની જોગલાઇઓ ૯. 
એટની જનયર,૧૦ નીમત આમોગ ૧૧. ાંચામતી યાજ ૧૨. નાણા ાંચ ૧૩..ફાંધાયણીમ વાંસ્થાઓ- બાયતનુાં ચુાંટણી ાંચ,વાંઘ રોક 
વેલા આમોગ, યાજ્મ વેલા આમોગ, ૧૩ .કોમ્પ્ટ્રોરય અને ઓહડટય જનયર  

૬.  બાયતની અથગવ્મલસ્થા  
૭ બાયતનો ઈમતશાવ  
૮ વાભાન્મ મલજ્ઞાન,માગલયણ  તથા ઈન્પભેળન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુનકેળન   
૯ વાભાન્મ ફૌદ્ધદ્ક ક્ષભતા કવોટી 
૧૦ ખેર જગત  
૧૧ ભાહશતી ભેલલાનો અમધકાય અમધમનમભ, ૨૦૦૫. 
૧૨ ગજુયાતી વ્માકયણ  

૧ .જોડણી  ૨.વભાનાથી–મલરુદ્ાથી ળબ્દો  ૩. વાંમધ  ૪.વભાવ  ૫. રૂહિપ્રમોગ અને કશલેતો  
૧૩ English Grammar 

1)  Tenses, Gerund and participles 
2) Agreement between verbs and subject, order of words, punctuations etc. 
3)  Usage of Articles, Nouns, Pronouns, Adjectives, Prepositions, Auxiliaries, Conjunctions and Question Tag etc. 
4) Idioms and Phrasal Verbs. 
5) Active and Passive Voice. 
6) Common Errors of Usage. 

૧૪ પ્રાદેમળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભશત્લના ફનાલ  
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બાગ-૨ નો અભ્માવક્રભ    ગણુ: ૨૦૦ 
૧ યોગો:-   જલય, મલભ જલય, કાવ, મલકૃયોગ, શદુ, ભશાકૃષ્ટ્ડ, શદુ યોગ,અમતવાય, મલફાંધ, ક્ષમ, લાતવ્મામધ, આભલાત, અજીણગ,  

         આમ્પ્ટરમત્ત, અગ્ગ્નભાાંધ, ભ્રભ, અમનદ્રા, ભનોદો 
૨ ઔધ:-  સતૂ ળેખય, ચાંદ્રપ્રબા, આયોગ્મ લધગની, કાાંચનાય ગગૂ, હકળોય ગગૂ, મત્રબોલનકીમતિ, મવિંશનાદગગૂ, મોગયાજગગૂ,     

            લચત્રકાહદલટી, ળાંખલટી, હશિંગ્ધાષ્ટ્ટક, મળલાવાય, રલણબાસ્કય, વાંજીલનીલટી, શયડે, મત્રપા અમલમતકય 
            કલાથ:- થ્માહદકલાથ, લરૂણાદી કલાથ, પરમત્રકાદી, દળમરૂ, અભ્માદી, યાસ્નાહદ, ભાંજીષ્ટ્ડાહદ કલાથ. 

૩ લનસ્મત હયચમ :- અયડુવી,તરુવી,ધતૃકુભાયી, નુગનલા,ફફલ,ુશલુ્કી,નગોડ,લડ,મય,મરી,,ઉદ્વફા ,્રક્ષ, ્રાયા, નીભ, 
અાભાગગ, એયાંડ.   

૪ ળલ્મ-ળારાક્ય:- લણગના પ્રકાય, વાંમધલણગ,દુષ્ટ્્લણગ ,લણગહયચમાગ,અર્ુગદ,અલચવ્રદુ્ધદ્વ,નેત્ર-યોગ,મખુયોગ,વાંમધવ્રણની લેદના શય 
લચહકત્વા. નેત્રાલબષ્ટ્મચાંદ, અંજનામભકા, પ્રમતળામ, ત ુાંડીકેયી, મખુાક, કણગસ્ત્રાલ, કણગળોથ, મલદૃમધ, 
ગ્રાંમથ, ગદુ્રભ્રાંશ્વમનરૂધ, ગદુ-અળગ બાંગદય, અશ્ભયી, વ્રણો ઉચાય 

૫ પ્રસમુત કોભાય ભતૃ્મ:- ફારળો,કપ,ાહયગલબહક, કુકુણક ,સ્ત્રીયોગ,પ્રદય,લાંધ્મત્લ,મોમનયોગો,સમૂતકા હયચમાગ, ગબગણી હયચમાગ. 
જાતકભગ વાંસ્કાય,ગબગસ્ત્રાલ,ગબગાત, કકક, જન્ભજાત યોગો 

૬ ાંચકભગ:- લૂગકભગ સ્નેશન:સ્લેદન,ફગ્સ્ત,લભન,મલયેચન,નસ્મ,યક્તભોક્ષણ,લભનાશદગ ,મલયેચન, મલયેચન નાદગ , નેત્ર, વ્માદ, 
લૂગકભગ- પ્રાધાનકભગ, શ્વાકભગ, ાંચકભગ, ઉમોગી વાધનો. .  

૭ યવામણ-લાજીકયણ :- (૧)યવામણના પ્રકાય (૨) લાજીકયણની આલશ્મકતા (૩)વ્મામધકયણના પ્રકાય (૪) લાજીકયણના પ્રમતકો 
(૫) આચાય યવામન(૬) હદનચમાગ રૂતચુમાગન ુાં યવામણભા ભશત્લ  

૮ મત્રદો મલજ્ઞાન:- દોધાતભુઅને સ્ત્રોતવ મલે જ્ઞાન  તેભના સ્થાન કભગ અને બેદો  સ્ત્રોતવ વાંખ્મા અને તેથી વફાંધ ધયાલતા 
યોગો  

૯ (યવ) દ્રવ્મ મલજ્ઞાન:-થ્મયવ ગણુલીમગ-મલાક પ્રબાલ દ્રવ્મ પ્રકાય. દ્રવ્મો:- મત્રકટુ,મત્રપા,ાંચકોર,ષ્ટ્ડુણ, ચતજુાગત, ાંચલલ્કર 
,લાવા, તરુવી, મનમ્પ્ટફ, નુનગલા, મનગુગષ્ટ્ડીભ, અશ્વગાંધા, વતાલયી, ગો, ફાકુલચ, બલ્રાન્તક, કાંટકાયી, 
આયગલધ, લચ્છનાબ, મલામતદુક, અહશપેન, ધતયુ, કયલીય ગુાંજા.  

૧૦ ઔધ દ્રવ્મ :- સતુળેખય, મત્રભલુનહકમતિ, રક્ષ્ભીમલરાવ, લવાંતભાલરની, આયોગ્મલધગની, ચાંદ્રપ્રબા, વાંજીલની, કુગયવ,  
ળાંખલટી, લચત્રકાાંહદ, રસનુાહદ, હશિંગ્લાષ્ટ્ટક, રલણબાસ્કય, મળલાક્ષાય, મોગયાજ- ગગુ્ગરુ, મવિંશનાદ, 
યાસ્ના ગગુ્ગરુ, દળમરુાહયષ્ટ્ટ, કનકાવલ, અહશકેનાવલ, ાંચામતૃગટી, શભેગબગોટરી, મોગેન્દ્રયવ, 
યવયાજયવ.    

૧૧ યોગ મલજ્ઞાન:- ચુમનધાન, ઉત્લ અને અહયષ્ટ્ટાલસ્થા, વાધ્માવાધ્મતા વમ્પ્ટપ્રપ્રપ્્તધટક અને વમ્પ્ટપ્રપ્રપ્્તમલધટન, 
આલ્મધક લચહકત્વા મલમલધ મતવ્રજલયો, શ્રલાવલેગલસ્થા, યકતમત, અમતવાય, છહદ્ર, ાળલગશરુયોગ , 
મલમલધ લેદનાઓ શદસરુ, ાળલગશરુ, વકુૃશરુ, મત્તાળમશરૂ, મતૃકતૃ્ુ, મતૃ્રાધાત, ક્ષાધાત, ોલરમો 
યક્તચામલકાય, મલમલધમલ ઉચાય 

૧૨   યાષ્ટ્ટીમ કામગક્રભ :- ભેરેહયમા ોલરમો કૃષ્ટ્ડ ક્ષમ શ્ર્રીદ એઇડૃવ કુાંટુાંફકલ્માણ અને ફા-કલ્માણ કામગક્રભો.  
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