ુ યાત જાશેય વેલા આમગ
ગજ
આય-૩ ળાખા
જાશેયાત ક્રભાાંક: - ૫૨/૨૦૧૬-૧૭, ભદદનીળ નનમાભક (તારીભ)/ આચામય, લગય -૧ની કુ ર-૦૯ જગ્માઓ
ભાટે ઉભેદલાય વાંદ કયલા ભાટે Online અયજીઓ તા:- ૧૮-૧૦-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક થી તા. ૦૩ -૧૧૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કરાક સુધીભ ાં ભાંગાલલાભાાં આલે છે .
(૨) આ જાશેય ત અન્લમે

ઓનર ઈન અયજી કયત શેર વલગતલ ય જાશેય ત વ થેની “ જાશેય તની

વ ભ ન્મ જગલ ઈઓ’ અને ઓન ર ઈન અયજી કયલ ની યીત તેભજ અયજી પી બયલ ની યીત અંગેની
સ ૂચન ઓ આમગન નટીવ ફડડ ય તથ આમગની લેફવ ઇટ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય
જલ વલનાંતી છે . ત્મ યફ દ જ ઉભેદલ યે અયજી કયલ ની યશેળે.
પ્રાથનભક કવટીની સ ૂચચત તાયીખ :– ૧૮-૧૨-૨૦૧૬
ુ યી ૨૦૧૭
પ્રાથનભક કવટીના રયણાભની સ ૂચચત ભરશન :– પેબ્રઆ
ુ ાકાતની સ ૂચચત ભરશન :- એનપ્રર ૨૦૧૭
રૂફરૂ મર
આખયી યીણાભ :- રૂ.મ.ુ  ૂણય થમાના ૧૦ કાભકાજના રદલવ દયમ્માન પ્રનવધ્ધ કયલાભાાં આલળે.
જગ્માન ાંુ નાભઃ ભદદનીળ નનમાભક (તારીભ)/ આચામય, લગય -૧
ુ ફ છે . )
જગ્માની વાંખ્મા :-૦૯ ( જે નીચે મજ
કેટેગયી

ક્રભ

કુ ર

કુ ર જગ્માઓ ૈકી ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે

જગ્માઓ

અનાભત જગ્માઓ

૧

ચફન અનાભત લગય

૦૫

૦૧

૨

વા. ળૈ. . લગય

૦૩

૦૧

૩

અન ુ . જાનત

૦૦

૦૦

૪

અન ુ .જનજાનત

૦૧

૦૦

૦૯

૦૨

કુ ર
નોંધ:

(૧) ઉક્ત જગ્મ ઓ ૈકી કઇ જગ્મ ળ યીરયક અળક્તત ધય લત ાં ઉભેદલ ય ભ ટે અન ભત નથી. યાં ત ુ
O.A. (One Arm affected) અને O.L.( One Leg affected) અને H.H. (Hearing Handicapped)ની
૪૦% થી ૧૦૦% ળ યીરયક અળક્તત ધય લત શમ તેલ ઉભેદલ ય બફનઅન ભત વાંફવાં ધત અન ભત
કેટેગયીભ ાં અયજી કયી ળકે છે . આ વવલ મ અન્મ કઇણ પ્રક યની ળ યીરયક અળક્તત ધય લત
ઉભેદલ ય અયજી કયલ ને  ત્ર નથી.

(૨) અન ભત કક્ષ ન ઉભેદલ ય બફનઅન ભત જગ્મ ભ ટે અયજી કયી ળકળે યાં ત ુ તેભને વાંદગી ભ ટે ન
ધયણ બફનઅન ભત કક્ષ ન ર ગુ ડળે.

ુ લ:
ળૈક્ષચણક રામકાત અને અનબ
(b)

Possess a degree in Engineering or Technology in any one of the following discipline obtained
from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in
India; or any other educational institution recognised as such or declared as deemed to be
University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

(1)

Mechanical Engineering

(2)

Electrical Engineering

(3)

Civil Engineering

(4)

Textile Technology

(5)

Metallurgy

(6)

Chemical Engineering

(7)

Architect

(8)

Electronics

(9)

Instrumentation and Control

(10)

Electronics and Communication Engineering

(11)

Textile Engineering

(12)

Production Engineering

(13)

Environmental Engineering

(14)

Computer Engineering

(15)

Rubber Technology

(16)

Plastic Technology

(17)

Information Technology

(18)

Irrigation and Water Management

(19)

Mechetronics Engineering

(20)

Textile Processing

(21)

Bio- Medical Engineering

(22)

Aeronautical Engineering

(23)

Food Processing and Technology

(24)

Automobile Engineering

(25)

Industrial Engineering

(26)

Power Electronics

(27)

Bio Medical Instrumentation Engineering

(28)

Bio Technology

(29)

Computer Science and Engineering

(30)

Construction Technology

(31)

Electrical and Electronics Engineering

(32)

Electronics and Tele Communication

(i)

After obtaining educational qualification have about 5 years of experience on the post
not below the rank of Foreman Instructor / Weight Foreman / Maintenance Foreman/
Assistant Apprentice Advisor/ Junior Apprentice Advisor/ Group Instructor(Plastic
Processing trade/ Computer trade)/ Junior Training Officer (Advanced Vocational
Training Scheme), Class III in the subordinate service of the Directorate of
Employment and Training; or

(ii)

After obtaining educational qualification have about 5 years of experience as a trainer
in training workshop or Factory or Industries engaged in production of Government
Technical Teaching Institution or Private / Public Sector, Technical Teaching
Institution on the post which can be considered equivalent to the post not below the
rank of Foreman Instructor / Weight Foreman / Maintenance Foreman/ Assistant
Apprentice Advisor/ Junior Apprentice Advisor/ Group Instructor(Plastic Processing
trade/ Computer trade)/ Junior Training Officer (Advanced Vocational Training
Scheme), Class III in the subordinate service of the Directorate of Employment and
Training.

Explanation: According to the Industrial dispute Act, 1947 and the Factory Act, 1948 “Industries”,
“Factory” and “Training Workshop” means all small, medium and heavy workshop/
factory.

(c)

the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967

(d)

Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.

ગાય: રૂ. ૧૫૬૦૦-૩૯૧૦૦ ( ગ્રેડ ે- રૂ. ૫૪૦૦ )
ઉંભય: ૪૦ લડથી લધુ નશીં.
(૧) ઉંભય અયજી સ્લીક યલ ની છે લ્રી ત યીખન યજ ગણલ ભ ાં આલળે.
(૨) આ જગ્મ ભ ટે ઉરી લમભમ ડદ ૪૦

લડની ઉંભય ઠય લલ ભ ાં આલેર છે , તેભ ાં નીચે દળ ડવ્મ

મુજફની છૂટછ ટ ભલ  ત્ર છે .
અનુસબુ ચત જાવત.

૧ મ ૂ ગુજય ત
જનજાવત

અનુસબુ ચત  ચ
ાં લડ (લધુભ ાં લધુ ૪૫ લડની ભમ ડદ ભ )ાં

અને વ ભ જજક ળૈક્ષબણક યીતે છ ત

લગયના ઉભેદલ ય
૨ મ ૂ ગુજય તન
જનજાવત

અનુસબુ ચત જાવત.

અનુસબુ ચત દવ લડ (આ છૂટછ ટભ ાં ભરશર ભ ટે ની છૂટછ ટ કે જે

અને વ ભ જજક ળૈક્ષબણક યીતે છ ત  ચ
ાં લડની છે , તેન વભ લેળ થઇ જામ છે , લધુભ ાં લધુ

લગયના ભરશર ઉભેદલ ય

૪૫ લડની ભમ ડદ ભ ાં છૂટછ ટ ભળે.) (લધુભ ાં લધુ ૪૫
લડની ભમ ડદ ભ )ાં

૩ બફન અન ભત (વ ભ ન્મ),

લગડન

ભરશર

ચ
ાં લડ (લધુભ ાં લધુ ૪૫ લડની ભમ ડદ ભ )ાં

ઉભેદલ ય
૪ ળ યીરયક અળક્તત ધય લત ઉભેદલ ય :-

O.A. દવ લડ (લધુભ ાં લધુ ૪૫ લડની ભમ ડ દ ભ )ાં

(One Arm affected) ની ળ યીરયક અળક્તત

અથલ HH કે જેઓ ૪૦% કે તેથી લધુ અને
૧૦૦% સુધીની શ્રલણની ખ ભી
ઉભેદલ યને

જ

ભેડીકર

ફડડ ન

ધય લત ાં
તફીફી

પ્રભ ણત્રને આધીન ૧૦ લડ સુધીની છૂટછ ટ
ભલ  ત્ર યશેળે. આ વવલ મ અન્મ ળ યીરયક
અળક્તત

ધય લત

ઉભેદલ ય અયજી કયલ ને

 ત્ર નથી

૫ ગુજય ત વયક યન કભડચ યીઓ કે જેઓ ગુજય ત
વયક યની નકયીભ ાં ક મભી ધયણે અથલ શાંગ ભી
ધયણે વાંગ છ ભ વ સુધી ક ભગીયી ફજાલત
શમ અને તેઓની પ્રથભ વનભણકાં ૂ જાશેય તભ ન
ાં ી

(૧) જાશેય તભ ાં ર મક ત તયીકે અનુબલ ભ ગ
ાં ેર શમ ત
ઉરી લમભમ ડદ ર ગુ ડળે નશીં
(૨) જાશેય તભ ાં અનુબલને ર મક ત તયીકે ભ ગ
ાં ેર ન શમ
યાં ત ુ ઇજનેયી,

તફીફી,

ખેતી

વલમક,

શુ

જગ્મ ભ ાં દળ ડલેર લમભમ ડદ ની અંદય થમેર

બચરકત્વ ની દલી કે રડપ્રભ ની જગ્મ ય વનભણકાં ૂ

શમ તેલ કભડચ યીઓ .

 ભેર કભડચ યીને જાશેય તભ ન
ાં ી આલી ર મક ત
લ ી

જગ્મ

(Any such post)

ભ ટે

ઉરી

લમભમ ડ દ ર ગુ ડળે નશીં

(૩) જાશેય તભ ાં દળ ડ લેર જગ્મ

ભ ટે અનુબલ એક

ર મક ત તયીકે ભ ગ
ાં ેર ન શમ ત્મ યે જે વાંલગડભ થ
ાં ી
ફઢતી ભલ  ત્ર શમ તેભ ાં પયજ ફજાલત
કભડચ યીને, તેઓએ ફજાલેર વેલ ન વભમ અથલ
લધુભ ાં લધુ  ચ
ાં લડની છૂટછ ટ તે ફે ૈકી જે ઓછાં
શમ તેટરી છૂટછ ટ ભળે.

નોંધ:
(૧)

ઉયની જગ્મ ભ ટે વનભણ ૂક ભ ટે ઉભેદલ યની વાંદગી પ્ર થવભક કવટી અને રૂફરૂ મુર ક ત
ુ ક્રભાનવ
ુ ાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી
મજીને કયલ ભ ાં આલળે. પ્ર થવભક કવટીના ગણ
ુ ાકાત ભાટે ની ાત્રતા નક્કી કયાળે. આ કવટીન ાંુ ભાધ્મભ આમગ અન્મથા
ઉભેદલાયને રૂફરૂ મર
ુ યાતી યશેળે. પ્રાથનભક કવટી વાભાન્મત: અભદાલાદ ખાતે રેલાભાાં
નક્કી કયળે નશીં ત ગજ
આલળે અને ઉભેદલાયએ સ્લખચે ઉસ્સ્થત યશેલાન ાંુ યશેળે. પ્રાથભીક કવટીભાાં વાભાન્મ
ુ ના ૧૦૦ પ્રશ્ન યશેળે અને
અભ્માવના ૧૦૦ ગણ

ુ ના ૨૦૦ પ્રશ્ન
વફાંનધત નલમના ૨૦૦ ગણ

યશેળે. પ્ર થવભક કવટીન અભ્મ વક્રભ આમગની લેફવ ઇટ http://gpsc.gujarat.gov.in ય
જલ વલનાંતી છે .
(૨) પ્ર થવભક કવટી અને રૂફરૂ મુર ક ત દ્વ ય થતી બયતીપ્રરક્રમ ભ ાં ઉભેદલાયની આખયી વાંદગી
ુ બાય પ્રાથનભક કવટીના ૩૦૦ ગણ
ુ ભાથી ભેલેર ગણ
ુ અને ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય રૂફરૂ
૫૦ ટકા ગણ
ુ ાકાતના ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ભેલેર ગણ
ુ ના આધાયે કયલાભાાં આલળે. એટરે કે પ્રાથનભક
મર
ુ ભાાંથી ભેલેર ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય અને રૂફરૂ મર
ુ ાકાતભાાં ૧૦૦
કવટીભાાં ૩૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ભેલેર ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય ગણી કુ ર ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ગણ
ુ આલાભાાં આલળે.
ગણ
(૩) રૂફરૂ મુર ક તભ ાં આમગની સુચન ઓ /ધયણ મુજફ જાશેય તભ ાં દળ ડલેર કેટેગયીલ ઈઝ જગ્મ ની
વાંખ્મ ને ધ્મ ને રઈ નીચે મુજફ અનુવયલ ભ ાં આલળે.

કુ ર જગ્માઓ

ુ ાકાત ભાટે ફરાલલાભાાં આલનાય ઉભેદલાયની વાંખ્મા
કુ ર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ મર

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી લધ ુ

કુ ર જગ્માઓથી ૦૩ ગણા

(૪) જ યુવનલવીટીએ ભ કડ ળીટભ ાં ટક લ યી દળ ડલેર ન શમ ત ઉભેદલ યે ટક લ યી ગણલ ભ ટે ની
પર્મયુર
ડ / આધ ય અયજી વ થે યજૂ કયલ ન યશેળે.
(૫) જ ઉભેદલ ય વલદે ળની યુવનલવીટીની દલી ભેલેર શળે ત તેલી દલીની બ યતભ ાં ભ ન્મત /
વભકક્ષત ગણલ અંગે જરૂયી આધ ય /  ૂય લ યજૂ કયલ ન યશેળ,ે તથ વભમ ભમ ડદ ભ ાં આ
અંગેન

આધ ય ુય લ યજૂ કયલ ની જલ ફદ યી વાંફવાં ધત ઉભેદલ યની યે શળે. આ ફ ફતે

આમગની કઇ- જલ ફદ યી/પયજ યશેતી નથી અને વભમભમ ડદ ફ દ આ અંગેની યજૂઆત ણ
વલચ યણ ભ રેલ ભ આલળે નશી, જેની વાંફવાં ધત તભ ભે ખ વ નોંધ રેલી.
અયજી પી:

બફનઅન ભત કક્ષ ન ઉભેદલ યએ રૂ. ૧૦૦/- અયજી પી બયલ ની યશેળે. મ ૂ ગુજય તન
અન ભત કક્ષ ન ઉભેદલ યએ પી બયલ ની નથી તથ અન્મ ય જમન અન ભત લગડન
ઉભેદલ યએ પી બયલ ની યશેળે.

( એચ. કે. ઠ કય )
વાંયકુ ત વબચલ
ગુજય ત જાશેય વેલ આમગ

GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
R-3 BRANCH
On Line applications are invited for the posts of Assistant Director of Training Principal,
Class-1 (Advt.52 /2016-17) between date 18/10/2016, 13.00 Hrs. to date 03/11/2016, 13.00 Hrs.
(2) Candidates are instructed to visit Notice Board or the Web site of Commission http://gpscojas.gujarat.gov.in for all provisions of advertisement, General Instructions, and the method of
online application.
- Tentative Date for P.T -18-12-2016
- Tentative month for P.T Result- February -2017
- Tentative month for Interview- April -2017
- Final result will be published during 10 working days after the last date of interview.
Name of the post: Assitant Director of Training/Principal, Class-I
No.of post: 09 (As under)
No.
Category
Total vacancy
Out of total Post reserved for
Women
1
GENERAL
05
01
2
S.E.B.C.
03
01
3
S.C.
00
00
4
S.T.
01
00
Total
09
02
Note:
(1) Out of above mentioned posts, no post is reserved for Physically Disabled Candidates. But those
candidates who have disability of O.A (One Arm affected) or O.L. (One Leg affected) or H.H.
(Hearing Handicapped- 40% to 100%) can apply in unreserved respective reserved category. The
candidates possessing other than prescribed physical disabilities are not eligible to apply.
(2) The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for Unreserved
Category but the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
Educational Qualification & Experience:
(b)

Possess a degree in Engineering or Technology in any one of the following discipline obtained
from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in
India; or any other educational institution recognised as such or declared as deemed to be
University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.
(1)

Mechanical Engineering

(2)

Electrical Engineering

(3)

Civil Engineering

(4)

Textile Technology

(5)

Metallurgy

(6)

Chemical Engineering

(7)

Architect

(8)

Electronics

(9)

Instrumentation and Control

(10)

Electronics and Communication Engineering

(11)

Textile Engineering

(12)

Production Engineering

(13)

Environmental Engineering

(14)

Computer Engineering

(15)

Rubber Technology

(16)

Plastic Technology

(17)

Information Technology

(18)

Irrigation and Water Management

(19)

Mechetronics Engineering

(20)

Textile Processing

(21)

Bio- Medical Engineering

(22)

Aeronautical Engineering

(23)

Food Processing and Technology

(24)

Automobile Engineering

(25)

Industrial Engineering

(26)

Power Electronics

(27)

Bio Medical Instrumentation Engineering

(28)

Bio Technology

(29)

Computer Science and Engineering

(30)

Construction Technology

(31)

Electrical and Electronics Engineering

(32)

Electronics and Tele Communication

(i)

After obtaining educational qualification have about 5 years of experience on the post
not below the rank of Foreman Instructor / Weight Foreman / Maintenance Foreman/
Assistant Apprentice Advisor/ Junior Apprentice Advisor/ Group Instructor(Plastic
Processing trade/ Computer trade)/ Junior Training Officer (Advanced Vocational
Training Scheme), Class III in the subordinate service of the Directorate of
Employment and Training; or

(ii)

After obtaining educational qualification have about 5 years of experience as a trainer
in training workshop or Factory or Industries engaged in production of Government
Technical Teaching Institution or Private / Public Sector, Technical Teaching
Institution on the post which can be considered equivalent to the post not below the
rank of Foreman Instructor / Weight Foreman / Maintenance Foreman/ Assistant
Apprentice Advisor/ Junior Apprentice Advisor/ Group Instructor(Plastic Processing
trade/ Computer trade)/ Junior Training Officer (Advanced Vocational Training
Scheme), Class III in the subordinate service of the Directorate of Employment and
Training.

Explanation: According to the Industrial dispute Act, 1947 and the Factory Act, 1948 “Industries”,
“Factory” and “Training Workshop” means all small, medium and heavy workshop/
factory.
(c)

the basic knowledge of computer application as prescribed in the Gujarat Civil Services
Classification and Recruitment (General) Rules, 1967

(d)

Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.

PAY: Rs. 15600-39100 (Grade pay- Rs. 5400)
AGE:-Not more than 40 years. Age will be calculated as on the last date of the receipt of application.
Note: In following cases, upper age limit will be relaxed.
1૧1

S.C., S. T & S.E.B.C. Category of Gujarat state

05 Years (maximum up to 45 years)

22 2

Women Candidates belonging to S.C., S. T & 10 Years (maximum up to 45
S.E.B.C. Category of Gujarat state
Inclusive Five years relaxation for women )
3 Women Candidates belonging Unreserved 05 Years (maximum up to 45 years.)

years,

(General) Category
4

Physically Disabled: In the case of physically 10 Years (maximum up to 45 years)
handicapped candidates, who have disability of
O.A. (One Arm affected) or
H. H. (Hearing
Hadicapped) having

5

disability from 40% and

above and up to 100%). No relaxation is
available to the candidates possessing other than
the prescribed physical disabilities.
A candidate who is already in Gujarat Govt. (i) If experience is prescribed as one of the
service, either as a permanent or a Temporary
qualifications, the upper are limit shall not apply.

officiating continuously for six months and had (ii) If experience is not prescribed as one of the
not crossed age limit prescribed for the
qualifications and a Govt.servant appointed to a
advertised post at the time of his first
post requiring a Medical, Engineering, Veterinary
appointment.
or Agriculture degree or diploma and who
applied for any such post,the upper age limit
shall not apply.
(iii) If experience is not prescribed as one of the
qualifications in the advertisement, Govt.
servants who are working on the post from which
an employee can be promoted to the post so
advertised, be entitled to relaxation of 5 years, or
to the extent of equal number of years for which
service has been put in by him, whichever is less.

Note:
(1) If the number of the candidates available for interview test is more, then Preliminary Test will be
held.For Syllabus of Preliminary Test please refer commission’s Web Site: http://gpsc.gujarat.gov.
in
(2) If the Commission decides to conduct the Preliminary Test considering the number of post and
application received, the marks obtained by the candidate in the Preliminary Test shall be
considered for shortlisting the candidates to be called for interview and such marks shall 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
(4) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where percentage of
marks is not given by the University.
(5) The candidates having qualification from foreign Uni. Should produce necessary documents /proof
regarding the recognition/equivalence of their degree.
Application fee: Candidates of General Category have to pay Rs.100/- as Application fee. While
candidates of Reserved Category of Gujarat State & candidates who is physically disabled have not to
pay application fee. While candidates of Reserved Category of Other States have to pay application fee.
.
( H. K. Thakar )
Joint Secretary
Gujarat Public Service Commission

જાશેયાતની વાભાન્મ જગલાઈ
૧. નાગરયકત્લ:
ઉભેદલાય, (ક) બાયતન નાગરયક

અથલા (ખ) નેાન પ્રજાજન અથલા (ગ) ભ ૂતાનન

પ્રજાજન અથલા (ઘ) નતફેટ ન નનલાય નવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી
ુ યી,૧૯૬૨ શેરાાં બાયતભાાં આલેરા શલા જઇએ ,અથલા (ચ) મ ૂ બાયતીમ વ્મસ્તત કે જે
જાન્યઆ
બાયતભાાં

કામભી

લવલાટ

કયલાના

ઇયાદાથી

ારકસ્તાન,

 ૂલય

ારકસ્તાન,(ફાાંગ્રાદે ળ)

ફભાય

ુ ાન્ડા, જેલા  ૂલય આરિકાના દે ળ, વાંયતુ ત પ્રજાવત્તાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા,
(મ્માનભાય),શ્રીરાંકા, કેન્મા, યગ
ભરાલી, ઝૈય, ઇથીમા, અથલા નલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીને આલેર શલા જઇએ. યાં ત ુ ેટા ક્રભાાંક
(ખ),(ગ),(ઘ),અને (ચ)ભાાં આલતા ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શવ ાંુ જઇએ.
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયન ાંુ અયજીત્રક આમગ
નલચાયણાભાાં રેળે. અને જ નનભણ ૂક ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે ત યાજ્મ વયકાય
તેભના રકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભચરાઉ નનભણ ૂક આળે.
ય. બયે રા અયજીત્રક:
ઓનરાઇન જાશેયાત ભાટે ના બયે રા અયજીત્રક ઉભેદલાયે ઓન રાઈન જાશેયાતની અયજી
કયલાની યીત

ુ લેર (ઉભેદલાયીને વાંફનધત) પ્રભાણત્ર/અને રાગ ુ ડતા
ક્રભાાંક: ૧૫ અને ૧૬ભા સચ

ુ ાય અચકુ જડીને જાશેયાતભાાં દળાય લેર નલગત મજ
ુ ફ
આધાય યુ ાલાની પ્રભાચણત કયે ર નકર ક્રભાાંનવ
ુ ય અયજીત્રક નનધાયયીત તાયીખની વભમ ભમાયદાભા આમગભાાં જભા કયાલલાના યશેળે. જ તે ૈકી
વાંણ
કઈણ પ્રભાણત્ર કે આધાય યુ ાલા જડલાભા આલેર નશીં શમત અયજી અધયુ ી ગણી યદ કયાળે.
ુ ના :- વાંણ
ુ ય અયજીત્રક નનધાયયીત તાયીખની વભમ ભમાય દાભા આમગભાાં જભા થઈ
ખાવ અગત્મની સચ
ગમા ફાદ નશીં જડેર ખટુ તા પ્રભાણત્ર ભકરલાભા આલળે કે તે સ્સ્લકાયલા ફાફતે કઈણ યજુઆત
કે ત્ર વ્મલશાય કયલાભા આલળે ત આમગ દ્વાયા નલચાયણાભા રેલાળે નશીં
અયજી પી:
(૧) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ૉસ્ટર વનલિવ ચાર્જ
ુ યાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશેતી નથી.
(૨) મ ૂ ગજ
(૩) ળાયીરયક યીતે અળતત ઉભેદલાયે પી બયલાની નથી.
૩. ઓનરાઇન જાશેયાત ભાટે નીચેની જગલાઇ રાગ ુ ડળે.

(1) જ એક કયતાાં લધ ુ જાશેયાત ભાટે અયજી કયલાની શમ ત દયે ક જાશેયાત ભાટે અરગ અરગ
અયજી કયલાની યશેળે અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશેળે.

(2) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત અયજી પી બયલાની
યશેળે નશી.

(3) અયજી પી લગયની અચિભ નકર નલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશી.

(4) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ભાટે જાશેયાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળાય લેર ન શમ ત્માાં આલા
ઉભેદલાય ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને ચફનઅનાભત ધયણ રાગ ુ
ડળે.

(5) જાશેયાતભાાં ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં ભરશરા
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે .
ુ જગ્માઓ અનાભત
(6) જાશેયાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુ ર જગ્માઓ ૈકી ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અમક
ુ ુ
શમ ત્માયે ભરશરા ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ નવલામની ફાકી યશેતી જગ્માઓ પતત ર
ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાન ાંુ 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 .)
(7) જાશેયાતભાાં ભાત્ર ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં રુ ુ 
ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે કેભ કે ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત આ જગ્માઓ ય
ુ ુ  ઉભેદલાયની નલચાયણા થઇ ળકે છે . યાં ત ુ જે જગ્માઓ ભરશરા ઉભેદલાય
વાંદગી ભાટે ર
ભાટે જ અનાભત શમ અને તે જગ્મા ઉય ભરશરા ઉભેદલાય યુ ે યુ ા 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 .)
૪. જન્ભ તાયીખ:

ુ ાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફડય દ્વાયા અામેર એવ. એવ. વી. ઇ.
(૧) આમગ જન્ભ તાયીખ ના ય

પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખેર છે . યાં ત ુ આ પ્રભાણત્રભાાં દળાય લેર જન્ભતાયીખ ખટી શલાન ાંુ ઉભેદલાય
ભાને ત વક્ષભ અનધકાયીએ આેર લમ અને અનધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાચણત નકર ભકરલાની

યશેળે. આ પ્રભાણત્રભાાં અનધકૃત અનધકાયીએ સ્ષ્ટણે જણાલેર શવ ાંુ જઇએ કે તેઓએ એવ. એવ.
વી. કે તેની યીક્ષાન ાંુ મ ૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને તાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં આલેર

ુ ાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીખ ............ છે . જે એવ. એવ. વી. કે તેની વભકક્ષ
ય
યીક્ષાના પ્રભાણત્રભાાં દળાય લેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને યુ ત ાંુ કાયણ છે .

ઉભેદલાયે યજુ કયે ર લમ અને અનધલાવન ાંુ પ્રભાણત્ર તેની નલશ્વાવશતાય (credibility)ના આધાયે સ્લીકાય
કે અસ્લીકાયન નનણયમ આમગ દ્વાયા રેલાભાાં આલળે.

(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળાય લેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કઇણ કાયણવય પેયપાય થઈ
ળકળે નશી.

૫. ળૈક્ષચણક રામકાત:
(૧) ઉભેદલાય જાશેયાતભાાં દળાય લેર ળૈક્ષચણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ
ધયાલતા શલા જઇએ.
(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષચણક રામકાત ભાન્મ યનુ નલનવિટી/વાંસ્થાભાથી ભેલેર શલી જઇએ.
ુ ત્રક (ફધા જ લો/વેભેસ્ટય)અને દલી
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યનુ નલનવિટી/વાંસ્થાના ગણ
પ્રભાણત્રની સ્લમાં પ્રભાચણત નકર યજુ કયલાની યશેળે. ળાા/કરેજના આચામય દ્વાયા અામેર
પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી.
(૪) ળૈક્ષચણક રામકાત કાભચરાઉ ધયણે ભાન્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાય ન શક્ક દાલ સ્લીકાયલાભાાં
આલળે નશી.
(૫) જાશેયાતભાાં દળાય લેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ
શમ ત આલા ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાનત કયતા આદે ળ/અનધકત
ૃ તાની નલગત આલાની યશેળે.
ુ લ:
૬. અનબ
ુ લ, અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.
(૧) ભાાંગેર અનબ
(૨) (અ) જાશેયાતભાાં અન્મથા જગલાઇ કયલાભાાં ન આલી શમ ત જરૂયી રામકાત ભેલલાભાાં આલે
ુ લ ગણલાભાાં આલળે.
તે તાયીખથી, (ફ) અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્રી તાયીખના વાંદબયભાાં અનબ
ુ લ દળાય લેર શમ તેના વભથયનભાાં અનબ
ુ લન વભમગા (રદલવ,
(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જે અનબ
ભાવ, લય), મ ૂ ગાય અને કુ ર ગાયની નલગત તથા ફજાલેર પયજન પ્રકાય/ભેલેર
ુ લની નલગત વાથેન ાંુ પ્રભાણત્ર યજુ કયલાન ાંુ યશેળે. આવ ાંુ પ્રભાણત્ર વાંસ્થાના રેટયેડ ય
અનબ
વક્ષભ વત્તાનધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેન ાંુ યજુ કયલાન ાંુ યશેળે.
ુ લના પ્રભાણત્રભાાં ાછથી કઇ પેયપાય કયલાની નલનાંતી ભાન્મ
(૪) ઉભેદલાયે યજુ કયે ર અનબ
ુ લના નલા પ્રભાણત્ર સ્સ્લકાયલાભાાં આલળે નશી.
યાખલાભાાં આલળે નશીં.અયજી કમાય છી અનબ
(૫) અંળકારીન, યજજિંદા લેતનદાય, એપ્રેન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભાંનત્રત પૅકલ્ટી તયીકે
ુ લ ભાન્મ અનબ
ુ લ તયીકે ગણત્રીભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.
ઉભેદલાયે ભેલેર અનબ

ુ ૂચચત જાનત, અનસ
ુ ૂચચત જનજાનત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગો :૭. અનસ
ુ યતના અનસ
ુ ૂચચત જાનત, અનસ
ુ ૂચચત જનજાનત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે
(૧) પતત મ ૂ ગજ
છાત લગય ના ઉભેદલાયને જ અનાભત લગય ના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.
ુ ૂચચત જાનત, અનસ
ુ ૂચચત જનજાનત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગય ૈકી ઉભેદલાય
(૨) અનસ
જે લગય ના શમ તેની નલગત અયજીત્રકભાાં અચ ૂક આલી.
(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રક અને રયનળષ્ટની 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.
(૪) અનાભત લગય ન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથયનભાાં વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા નનમત
ુ ાભાાં આલાભાાં આલેર જાનત પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચ ૂક વાભેર કયલાની યશેળે.
નમન
અયજીત્રક વાથે જાનત પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શમ ત તે ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે
નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
(૫) વાભાજીક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગય ના ઉભેદલાયને અનાભતન રાબ જ તેઓન વભાલેળ
“ઉન્નત લગયભાાં” નશી થત શમ ત જ ભલાાત્ર થળે.
(૬). (ક)

વાભાજીક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગય ના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગય ભાાં વભાલેળ ન

થત શલા અંગે ન ાંુ વાભાજીક ન્મામ અને અનધકારયતા નલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠયાલથી
ુ યાતીભાાં) / રયનળષ્ટ-૪ તા.૩૧-૦૩-૨૦૧૬ યજ યુ ા થમેર
નનમત થમેર રયનળષ્ટ (ક) (ગજ
૨૦૧૫-૧૬ના નાણાકીમ લયની આલકને ધ્માને રઇને આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્ર યજુ કયલાન ાંુ
ુ યાતીભાાં) / રયનળષ્ટ-૪ તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬ના યજ અથલા ત્માયફાદ
યશેળે. આ રયનળષ્ટ (ક) (ગજ
ુ ાાં ઓનરાઈન અયજી કયલા ભાટે ની છે લ્રી તાયીખ
વક્ષભ વત્તાનધકાયીએ આેર શવ ાંુ જઇએ. લધભ
ુ ીભાાં આ પ્રભાણત્ર ભેલેર શળે ત જ તે ભાન્મ ગણાળે.
સધ
(ખ)

ઉન્ન્ત લગય ભા વભાલેળ ન થત શલા અંગે ન ુ પ્રભાણત્ર ભાતા-નતાની આલકના

વાંદબયભા આલાભા આલત ાંુ શલાથી આ પ્રભાણત્ર અયજી વાથે યજુ કયતી લખતે ઉભેદલાયના ભાતાનતાની આલકભા પેયપાય થત શમત ઉભેદલાયે /અયજદાયે સ્લમાં આલા લધાયા- ઘટાડાની પ્રભાચણક
જાશેયાત પ્રભાણત્ર આનાય વક્ષભ અનધકાયી વભક્ષ કયલાની યશેળે. આ યીતે વક્ષભ અનધકાયીને
જાણ કમાય ફાદ વક્ષભ અનધકાયીએ જે નનણયમ રીધેર શમ તેની જાણ આમગની કચેયીને કયલાની
યશેળે જે ઉભેદલાય/અયજદાય આલી સ્લૈચ્ચ્છક જાશેયાત ન કયીને આલકભા લધાય છુાલળે ત તેને
ભે ર રાબ યદ કયલાભા આલળે અને આમગ દ્વાયા કયલાભા આલતી કામદે વયની કામયલાશીને ાત્ર
ફનળે.

(ગ)

રયણીત ભરશરા ઉભેદલાયએ આવ ુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-નતાની આલકના વાંદબયભાાં

યજુ કયલાન ાંુ યશેળે, જ આલા ઉભેદલાયએ તેભના નતની આલકના વાંદબયભાાં આવ ાંુ પ્રભાણત્ર યજુ
કયે ર શળે ત તેભની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે.
(ધ) અયજી વાથે રયનળષ્ટ (ક) ના ફદરે એનેક્ષય-A (અંિેજીભાાં) યજુ કયે ર શળે ત ણ અયજી યદ
કયલાભાાં આલળે. કેભકે Annexure-A બાયત વયકાય શેઠની નકયી ભાટે ન ાંુ છે .
(ચ) જ ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર (રયનળષ્ટ (ક)) અયજી વાથે યજુ કયે ર નશીં શમ

ત તેઓની

અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ નલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે
નશીં.
(૭)

ુ ફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ચફનઅનાભત લગયના
વયકાયની પ્રલતયભાન જગલાઈ મજ

ુ લની રામકાત, ચફનઅનાભત લગયના
ઉભેદલાયની વાથે નનમત ધયણ (અથાય ત લમભમાય દા ,અનબ
ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાાં લધ ુ નલસ્ત ૃત કયે ર અન્મ ક્ષેત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા
ુ લત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે ત ચફનઅનાભત જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં
નવલામ તાની ગણ
રેલાના થામ છે .
(૮)

ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાનત અંગે જે નલગત દળાય લેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની

નલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશી.
૮. ભાજી વૈનનક:(૧) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયએ અયજીત્રકભાાં નલગત આલાની યશેળે.
(૨) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયે રડસ્ચાર્જ બકુ ની નકર અયજીત્રક વાથે અચ ૂક ભકરલાની યશેળે.
૯. ળાયીરયક અળતતતા ધયાલતા ઉભેદલાય:
(ક) ળાયીરયક અળતતતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજીત્રકભાાં નલગત આલાની યશેળે.
(ખ) ળાયીરયક અળતતતા ૪૦% કે તેથી લધ ાંુ શમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીરયક અળતતતાન રાબ
ભલાાત્ર યશેળે. ળાયીરયક અળતતતાન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧)અંધત્લ અથલા ઓછી
દ્રષ્ષ્ટ(૨) શ્રલણની ખાભી (૩) શરનચરન અળતતતા અથલા ભગજન રકલ તે ૈકીની કઇ ળાયીરયક
અળતતતા છે તે દળાયલવ.ાંુ
(ગ) જાશેયાતભાાં ળાયીરયક અળતતતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાય લેર ન શમ ,યાં ત ુ
જગ્માની પયજને અનરૂુ  જે પ્રકાયની ળાયીરયક અળતતતા

ધયાલતા ઉભેદલાયને ાત્ર ગણેર શમ

તેઓ તે જાશેયાત ભાટે અયજી કયી ળકળે.આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છૂટછાટ ભળે.
(ઘ) ળાયીરયક અળતતતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથયનભાાં વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા.૧-૧૨૨૦૦૮ના રયત્ર ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નનમત થમેર નમ ૂનાભાાં વયકાયી શસ્સ્ટરના

સનુ પ્રટેન્ડેન્ટ/નવનલર વર્જન/ભેડીકર ફડય

દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે

અચ ૂક ભકરલાની યશેળે. જ પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી
સ્સ્લકાયલાભાાં આલળે નશીં. ળાયીરયક અળતત ઉભેદલાય તયીકેન રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં.
ુ ીની દ્રષ્ષ્ટરશનતાની અળતતતા ધયાલતા અથલા રખલા ભાટે
(ચ) ૪૦% કે તેથી લધ ુ અને ૧૦૦% સધ
અવભથય શમ તેલા (જાશેયાતભા આલા ઉભેદલાય અયજી કયલાને ાત્ર ગણેર શમ ત જ)
ઉભેદલાયએ ઓનરાઇન અયજીત્રકભા રરશમાની સનુ લધા ભેલલા ભાટે જણાલલાન ુ યશેળે. ાછથી
આલી સનુ લધા ભેલલાની નલનાંતી નલચાયણાભા રેલાભાાં આલળે નશીં આલા ઉભેદલાય સ્નાતકના પ્રથભ
લયભા અભ્માવ કયતી વ્મસ્તતને રરશમા તયીકે યાખી ળકળે.
(છ) ળાયીરયક અળતત ઉભેદલાયના રકસ્વાભા અયજી કમાય ની તાયીખ ફાદ બયતી પ્રરક્રમાના કઇણ
તફક્કે જે કઇ ઉભેદલાય “Physical Disabled” (ળાયીરયક અળતત) ફને અને તે અંગે જરૂયી
દસ્તાલેજ/ ૂયાલાઓ યજૂ કયે ત તેલા ઉભેદલાયની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રરક્રમાના
જે ણ તફક્કા ફાકી શમ તે તફક્કાથી જ તેલા ઉભેદલાયને ”PD” (ળાયીરયક અળતત) ઉભેદલાય
તયીકેના ભલાાત્ર તભાભ રાબ/છૂટછાટ ભલાાત્ર થળે. આલા રાબ કે છૂટછાટ બયતી પ્રરક્રમાના
 ૂણય થમેર તફક્કાઓ ભાટે શ્વાદલતી અવયથી આી ળકાળે નરશ.
૧૦. ભરશરા ઉભેદલાય:
ભરશરાઓની અનાભત જ્ગગ્માઓ ભાટે જ મગ્મ ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત તેની
જગ્મા જે તે કક્ષાના (category) રુ ુ  ઉભેદલાયને પાલી ળકાળે.
જ ઉભેદલાયન વભાલેળ અનાભત લગય , ભાજી વૈનનક, ળાયીરયક અળતતતા, ભરશરા કે નલધલા
ૈકીના નલકલ્ ૈકી એક થી લધ ુ નલકલ્ભાાં થત શમ તેલા રકસ્વાભાાં તેને રાગ ુ ડતા નલકલ્ ૈકી
જેભાાં લધ ુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
૧૧. નલધલા ઉભેદલાય:
(૧) ઉભેદલાય નલધલા શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવ ાંુ અન્મથા “રાગ ુ
ડત ાંુ નથી” એભ દળાયલવ ાંુ .
ુ : રગ્ન કયે ર શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અચ ૂક
(૨) નલધલા ઉભેદલાયે જ ન
રખવ ાંુ અન્મથા “રાગ ુ ડત ાંુ નથી” એભ દળાય લવ ાંુ .
ુ : રગ્ન કયે ર ન શમ અને નલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા
(૩) નલધલા ઉભેદલાયે ન
ુ : રગ્ન કયે ર નથી તેલી એરપડેનલટ યજુ કયલાની યશેળે.
શમ ત અયજી વાથે ન
ુ ફ તેઓએ ભેલેર ગણ
ુ ભાાં ાાંચ ટકા
(૪) નલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતયભાન જગલાઈ મજ
ુ ઉભેયલાભાાં આલળે.
ગણ

(૫)

કઈ ભરશરા ઉભેદલાય જાશેયાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “નલધલા” ન શમ,યાં ત ુ

અયજી

કમાય ફાદ અથલા જાશેયાત પ્રનવધ્ધ થમા ની તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રરક્રમા ના
કઈ ણ તફક્કે “નલધલા” ફને અને તે અંગે જરૂયી દસ્તાલેજી  ૂયાલાઓ યજુ 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.
૧૨. ના લાાંધા પ્રભાણત્ર:ુ યાત વયકાયના વયકાયી /અધય વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોયે ળન /કાં નીઓભાાં વેલા
(૧) ગજ
ફજાલતા અનધકાયીઓ / કભયચાયીઓ આમગની જાશેયાતના વાંદબયભાાં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે
અને તેની જાણઉભેદલાયે તાના નલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમાય ની તાયીખથી રદન-૭ ભાાં અચ ૂક
કયલાની યશેળે. જ ઉભેદલાયના નનમતતા 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 ખાતા
ભાયપત અયજી ભકરલાની યશેળે અથલા આ અયજી વાથે નનભણ ૂક અનધકાયીન ાંુ

ના લાાંધા

પ્રભાણત્ર યજુ કયલાન ાંુ યશેળે.
ુ ાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણત્ર
(૩) રૂફરૂ મર
યજુ કયલાન ાંુ યશેળે.
૧૩. ગેયરામક ઉભેદલાય:ુ યાત જાશેય વેલા આમગ કે અન્મ જાશેય વેલા આમગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધય વયકાયી
ગજ
/વયકાય શસ્તકની વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયે મ ણ ગે યરામક ઠયાલેર શમ ત તેની નલગત
અયજી ત્રકભાાં આલાની યશેળે. જ ઉભેદલાયન ગે યરામકન વભમ ચાલ ુ શળે ત આલા
ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર 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, રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શમ ત અયજીત્રકભાાં તેની નલગત
આલાની યશેળે.
૧૫. અગત્મની જગલાઇઓ:(૧) આ જગ્મ ની વનભણ ૂક ભ ટે ઉભેદલ યની વીધી બયતીથી વાંદગીની પ્રરક્રમ અનુવયલ ની થ મ
છે . જે ભ ટે The Gujarat Public Service Commission Procedure (Amendment) Rules, 2016

અનુવ ય ઉભેદલ યની

વાંદગી પ્ર થવભક કવટી અને રૂફરૂ મુર ક ત મજીને કયલ ભ ાં આલળે.

ુ ક્રભાનવ
ુ ાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી ઉભેદલાયને રૂફરૂ મર
ુ ાકાત
પ્ર થવભક કવટીના ગણ
ુ યાતી
ભાટેની ાત્રતા નક્કી કયાળે. આ કવટીન ાંુ ભાધ્મભ આમગ અન્મથા નક્કી કયળે નશીં ત ગજ
યશેળે. પ્રાથનભક કવટી વાભાન્મત: અભદાલાદ ખાતે રેલાભાાં આલળે અને ઉભેદલાયએ સ્લખચે
ઉસ્સ્થત યશેલાન ાંુ યશેળે.
ુ આખયી વાંદગી ભાટે ગણલાભાાં આલળે. તેભજ રૂફરૂ મર
ુ ાકાત
(૨) પ્રાથનભક કવટીભાાં ભેલેર ગણ
ભાટે ફરાલલાના થતા ઉભેદલાયભાાં, જ કઇ ઉભેદલાયના પ્રાથનભક કવટીભાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા
ુ શળે ત રૂફરૂ મર
ુ ાકાત ભાટે ાત્રતા નક્કી કયલા, અયજી ચકાવણીને ાત્ર ઉભેદલાય ની માદી
ગણ
ભાટે નલચાયણાભાાં રેલાભા આલળે નશીં.
ુ ના ૧૦૦ પ્રશ્ન યશેળે અને વફાંનધત નલમના
(૩) પ્રાથભીક કવટીભાાં વાભાન્મ અભ્માવના ૧૦૦ ગણ
ુ ના ૨૦૦ પ્રશ્ન યશેળે.
૨૦૦ ગણ
ુ બાય પ્રાથનભક કવટીના ૩૦૦ ગણ
ુ ભાથી ભેલેર
(૪) ઉભેદલાયની આખયી વાંદગી ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય રુફરુ મર
ુ ાકાતના ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ભેલેર ગણ
ુ ના આધાયે કયલાભાાં
અને ૫૦ ટકા ગણ

ુ
ગણ

ુ ભાાંથી ભેલેર ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય અને રુફરુ
આલળે. એટરે કે પ્રાથનભક કવટીભાાં ૩૦૦ ગણ
ુ ાકાતભાાં ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ભેલેર ગણ
ુ ને ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય ગણી કુ ર ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ગણ
ુ
મર
આલાભાાં આલળે.
સ્ષ્ટીકયણ:ુ ભાાંથી ૧૫૦ ગણ
ુ ભેલેર શળે અને રુફરુ મર
ુ ાકાતભાાં
જ ઉભેદલાયે પ્રાથનભક કવટીભાાં ૩૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી ૬૦ ગણ
ુ ભેલળે ત રેચખત પ્રાથનભક કવટીના ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય મજ
ુ ફ ૨૫ ગણ
ુ
૧૦૦ ગણ
ુ ાકાતના ૫૦ ટકા ગણ
ુ બાય મજ
ુ ફ ૩૦ ગણ
ુ એભ કુ ર ૫૫ ગણ
ુ થળે.
અને રુફરુ મર
ુ ાકાતના ૧૦૦ ગણ
ુ ભાાંથી વાંદગી ભાટેન ાંુ રામકી ધયણ ચફન અનાભત લગય અને
રૂફરૂ મર
ુ ફ યાખલાભાાં આલે છે .
અનાભત લગય ના ઉભેદલાય ભાટે નીચે મજ
ક્રભ

લગય (Category)

લગય - ૧ અને ૨

લગય - ૧ અને ૨

ુ ુ
ર

ભરશરા

૧

ચફનઅનાભત (વાભાન્મ) લગય

૫૦

૪૫

૨

વા. ળૈ. . લગય

૩૫

૩૧

૩

અન.ુ જાનત

૩૫

૩૧

૪

અન.ુ જન જાનત

૩૫

૩૧

ુ ાકાતને આધાયે જ
(૫) અલાદરુ રકસ્વાભાાં અવાધાયણ વાંજગભાાં યાં યાગત યીતે ભાત્ર રુફરુ મર
વાંદગી અંગે આમગ દ્વાયા નનણયમ રેલાભાાં આલળે. જેભા વાંદગીન ાંુ રામકી ધયણ ભાત્ર
ુ ાકાતના ગણ
ુ ને આધાયે ઉય મદ્દુ ા નાં. ૨ ભા જણાવ્મા મજ
ુ ફન ાંુ યશેળે.
મર

રૂફરૂ

(૬) પ્રાથનભક કવટીભાાં ઉભેદલાયને O.M.R. Sheet ભાાં જલાફ આલા ભાટે A, B, C, D અને E એભ

ાાંચ નલકલ્ આલાભાાં આલળે, ાાંચભ નલકલ્ E ‘Not attended’ તયીકેન યશેળે. જ ઉભેદલાયે
તભાભ નલકલ્ ખારી યાખ્મા શમ (encode કમાય ન શમ) અથલા ખટા જલાફ આેર શમ ત
ુ ના ૦.૩ Negative Marks કાલાભાાં આલળે અને જ ાાંચભ નલકલ્ E ‘Not
પ્રત્મેક નનનશ્રત ગણ
ુ કાલાના યશેળે. અથાય ત ભાત્ર E
attended’ એનકડ કયે ર શમ ત “શ ૂન્મ” ગણ

‘Not attended’

ુ કાલાભાાં આલળે નશીં.
નલકલ્ જ encode કમો શળે ત તે પ્રશ્ન ભાટે કઇ નેગેટીલ ગણ
ુ ાકાતભાાં આમગની સ ૂચનાઓ/ ધયણ મજ
ુ ફ જાશેયાતભાાં દળાય લેર કેટેગયીલાઇઝ
(૭) રૂફરૂ મર
ુ ફ અનવ
ુ યલાન ાંુ યશેળે:
જગ્માની વાંખ્માને ધ્માને રઇ નીચે મજ
કુ ર જગ્માઓ

ુ ાકાત ભાટે
કુ ર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ મર
ફરાલલાભાાં આલનાય ઉભેદલાયની વાંખ્મા

૦૧

૦૬

૦૨

૦૮

૦૩

૧૦

૦૪ કે તેથી લધ ુ

કુ ર જગ્માઓથી ૦૩ ગણા

ુ આખયી વાંદગી ભાટે ગણલાભાાં આલળે. તેભજ ઉયતય ુ ત
(૮) પ્રાથનભક કવટીભાાં ભેલેર ગણ
ુ ાકાત ભાટે ફરાલલાના થતા ઉભેદલાયભાાં, જ કઇ
કરભભાાં દળાયલેર વાંખ્મા પ્રભાણે રૂફરૂ મર
ુ શળે ત રૂફરૂ મર
ુ ાકાતને ાત્ર ગણલાભાાં
ઉભેદલાયના પ્રાથનભક કવટીભાાં ૧૦% કે તેથી ઓછા ગણ
આલળે નશીં.
ુ ભ રામકાત તેભજ અનબ
ુ લ કયતાાં લધ ુ ળૈક્ષચણક રામકાત અને/અથલા
(૯) જાશેયાતભાાં ઠયાલેર રઘત
ુ લ અને/ અથલા રામકાતભાાં ઊંચી ટકાલાયીને આધાયે રૂફરૂ મર
ુ ાકાત ભાટે આમગ
લધ ુ અનબ
ઉભેદલાયની વાંખ્મા ભમાયરદત કયી ળકળે.
(૧૦) ભાજી વૈનનક તથા ળાયીરયક અળતત ઉભેદલાયની જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે વફાંનધત

ુ ભ
કેટેગયીના ભાજી વૈનનક તથા ળાયીરયક અળતત ઉભેદલાય ૈકી જે ઉભેદલાય આ પ્રભાણેના રઘત
ુ ભેલતા શળે તેભને વફાંનધત કેટેગયીની અનાભત જગ્મા વાભે ગણલાભાાં આલળે. જ જાશેયાતભાાં
ગણ
ુ ભ ગણ
ુ
જણાવ્મા પ્રભાણેની આ કેટેગયીઓ ભાટે યાખલાભાાં આલેર અનાભત જગ્માઓ ભાટે આ રઘત
ુ ભ
ભેલતા ઉભેદલાય પ્રાપ્ત ન થામ કે યુ તી વાંખ્માભાાં પ્રાપ્ત ન થામ ત વફાંનધત કેટેગયીના રઘત
ુ ના ૧૦ % ધયણ શવ ુ કયીને વાંદગી કયલાભાાં આલળે.
ગણ
ુ ભ ગણ
ુ ના ૧૦% ન ાંુ ધયણ શવ ુ કયીને વાંદગી દ્ધનત
(૧૧) ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે રઘત્ત
ુ યલાની યશેળે અને રૂફરૂ મર
ુ ાકાત ફાદ જે તે કેટેગયીના ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે ની અનાભત
અનવ
વાંખ્મા જેટરા ભરશરા ઉભેદલાયથી લધ ુ ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થામ ત બરાભણ

માદીભાાં ભરશરા

ઉભેદલાયન વભાલેળ થમા ફાદ ફાકીના ભરશરા ઉભેદલાયની પ્રનતક્ષામાદીભાાં વાંદગી ગણલાભાાં
ુ ફ રઘત્ત
ુ ભ રામકી ધયણ આ મજ
ુ ફ યશેળે. ચફનઅનાભત લગય ના ભરશરા
આલળે. આ જગલાઇ મજ
ુ તેભજ અનાભત લગય ના ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે ૩૧ ગણ
ુ યાખલાભાાં આલળે.
ઉભેદલાય ભાટે ૪૫ ગણ
ુ ાકાત:
૧૬. રૂફરૂ મર
ુ ાકાત આમગની કચેયી ખાતે જ રેલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયે તાના ખચે ઉસ્સ્થત
(૧) રૂફરૂ મર
થલાન ાંુ યશેળે.
ુ ૂચચત જાનત, અનસ
ુ ૂચચત જન જાનતના ઉભેદલાય તથા ફેયજગાય ઉભેદલાય કે જેઓના
(૨) અનસ
ભાતા-નતાની લાનિક આલક આલકલેયા ને ાત્ર ન શમ તેઓને તેભના યશેઠાણના સ્થે થી રૂફરૂ
ુ ાકાત ભાટે આલલા તથા જલા ભાટે ગજ
ુ યાત એવ.ટી. નનગભ દ્વાયા નનમત થમેર રટકીટના દય
મર
ુ ાકાતના રદલવે નનમત પભય બયલાન ુ
પ્રભાણે ફવ બાડુાં ભલાાત્ર થળે. આ ભાટે ઉભેદલાયે રૂફરૂ મર
યશેળે અને તેની વાથે અવર રટરકટ યજુ કયલાની યશેળે.
ુ ાકાતના રદલવે રૂફરૂ મર
ુ ાકાતના ત્રભાાં દળાય લલાભાાં આલેર અવર પ્રભાણત્ર યજુ
(૩) રૂફરૂ મર
ુ ાકાત ભાટે ાત્ર
કયલાના યશેળે. જ ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળે નશીં ત તેઓ રૂફરૂ મર
ફનળે નશીં. તેની ખાવ નોંધ રેલી.
ુ ાકાતભાાં ઉભેદલાયના એકાં દય દે ખાલ (Overall Performance)ને
(૪) ઇન્ટયવ્ય ુ કનભટી દ્વાયા રૂફરૂ મર
ધ્માને રેલાભાાં આલળે અને ઇન્ટયવ્ય ુ કનભટી ઇન્ટયવ્ય ુ દયમ્માન ઉભેદલાયના Overall Performance ને
ુ તે ગણ
ુ આળે
ધ્માનભાાં યાખીને ચચાય નલચાયણા કમાય ફાદ વલાય નભ
ુ ફના કાયણવય આમગને ભે રી અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે. (આ માદી ભાત્ર
૧૭. નીચે દળાય વ્મા મજ
દ્રષ્ટાાંત સ્લરૂે છે જે વાં ૂણય નથી)
(૧) ઉભેદલાયે ઓનરાઇન કન્પભય થમેર અયજીત્રક (ફાયકડ લાળાં )ની સ્ષ્ટ અને સ્લચ્છ નકર
ડાઉનરડ કયલાની યશેળ.ે જેભાાં પટિાપ, વશી વરશત લાંચામ તેલી નલગત શલી જઇએ. પટિાપ
સ્ષ્ટ ના શમ ત ાવટય વાઇઝન પટિાપ અયજીત્રક ય રગાલલાન યશેળે. વશી સ્ષ્ટ ના
શમ ત પયીથી અયજીત્રકભાાં વશી કયલાની યશેળે.
(૨) જન્ભ તાયીખના યુ ાલા ભાટે એવ.એવ.વી.ઈ.ન ાંુ પ્રભાણત્ર

(જન્ભ તાયીખન દાખર કે ળાા

છડમાન ાંુ પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નશીં)
(૩) જાનતન ાંુ પ્રભાણત્ર (અન.ુ જાનત, અન.ુ જનજાનત, અને વા. અને ળૈ.. લગય ના ઉભેદલાય ભાટે)
ુ ફ નનમત
(૪) વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક છાત લગય ના ઉભેદલાયએ (જાશેયાતભાાં દળાયવ્મા મજ
ુ યાતી નમ ૂના મજ
ુ ફન ાંુ રયનળષ્ટ-ક અયજીત્રકભાાં દળાયલેર નાંફય અને તાયીખન ાંુ જ)
વભમગાાન ાંુ ગજ
યજૂ કયલાન ાંુ યશેળે. રયનળષ્ટ- કના નલતલ્ે અન્મ કઈ પ્રભાણત્ર ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નરશિં.
અંિેજીભાાં Annexure-A (જે કેન્દ્ર વયકાયની બયતી કે વાંસ્થાઓ ભાટે છે ) તે ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે
નશીં. રયચણત ભરશરા ઉભેદલાયએ આવ ાંુ પ્રભાણત્ર તેઓની ભાતા-નતાના આલકના વાંદબયભાાં યજૂ

કયલાન ાંુ યશેળે. જ આલા ઉભેદલાયએ તેભના નતની આલકના વાંદબયભાાં યજૂ કયે ર શળે ત તે ભાન્મ
યાખલાભાાં આલળે નશીં.
(૫) ળાયીરયક અળતત ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં

ુ ફન ાંુ
વા.લ.નલના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના રયત્ર મજ

નનમત નમ ૂનાભાાં વયકાયી શસ્ીટરના સનુ પ્રટે ન્ડેન્ટ / નવનલર વર્જન /ભેડીકર ફડય દ્વાયા આેર
પ્રભાણત્ર
(૬) ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં રડસ્ચાર્જ બકુ ની નકર
(૭) રયણીત ભરશરાઓના રકસ્વાભાાં રગ્ન નોંધણીન ાંુ પ્રભાણત્ર/ અટક અથલા નાભ ફદરાલેર શમ
ત તે અંગે ના જાશેયનાભાની નકર
ુ : રગ્ન ન કમાય અંગે ના વગાંદનાભાની નકર
(૮) નલધલા ભરશરા ઉભેદલાયના રકસ્વાભાાં ન
(૯) લગય-૩ની જાશેયાત ભાટે યભતગભતના પ્રભાણત્ર ( જાશેયાતભાાં દળાય લેર શમ તે નમ ૂનાભાાં )
ુ ત્રક )
(૧૦) સ્નાતક (ફધાાં જ લય/ વેભેસ્ટયના ગણ
(૧૧) સ્નાતક દલી પ્રભાણત્ર
ુ ત્રક )
(૧૨) અનસ્ુ નાતક (ફધાાં જ લય/ વેભેસ્ટયના ગણ
(૧૩)

ુ ફ જરૂયી શમ ત)
અનસ્ુ નાતક દલી પ્રભાણત્ર (જ જાશેયાતની જગલાઈ મજ

(૧૪) તફીફી, દાં તનલમક અને શચુ ચરકત્વા નલમક જાશેયાત ભાટે ઇન્ટનયળી  ૂણય

કમાય અંગે ન ાંુ

ુ ફ જરૂયી શમ ત)
પ્રભાણત્ર(જ જાશેયાતની જગલાઈ મજ
(૧૫) જે

જાશેયાતભાાં

કાઉસ્ન્વરન ાંુ યજજસ્રે ળન જરૂયી શમ ત્માાં વાંફનાં ધત કાઉસ્ન્વરભાાં યજજસ્રે ળન

ુ ફ જરૂયી શમ ત)
કયાલેર શમ તે નોંધણી પ્રભાણત્ર (જ જાશેયાતની જગલાઈ મજ
ુ ફ જરૂયી શમ ત)
(૧૬) ીએચડી દલી પ્રભાણત્ર (જ જાશેયાતની જગલાઈ મજ
ુ ફ જરૂયી શમ ત)
(૧૭) નેટ/સ્રેટ પ્રભાણત્ર (જ જાશેયાતની જગલાઈ મજ
ુ ાલાની નકર
(૧૮) નલદે ળની યનુ નલનવિટી ભાાંથી દલી ભેલેર શમત તેની ભાન્મતા અંગેના ય
(૧૯) જાશેયાતભાાં દળાય લેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ

શમ ત આલા ઉભેદલાયે વભતક્ષતા પ્રસ્થાનત કયતા આદે ળ/અનધકત
ૃ તાની નલગત / પ્રભાણત્ર યજૂ
કયલાન ાંુ યશેળે.
(૨૦) વયકાયી કભયચાયીના વફાંધભાાં “ના-લાાંધા પ્રભાણત્ર”

ુ લના પ્રભાણત્ર (જાશેયાત મજ
ુ ફ જરૂયી શમ ત ક્રભાનવ
ુ ાય ભેલેર અનબ
ુ લ, રાગ ુ
(૨૧) અનબ
ડતા વાંલગયના કામયકાની ળરૂઆતથી ગાયની નલગત, પયજ/કાભના પ્રકાય દળાય લલાના યશેળે.)
ુ ફ જરૂયી શમ ત)
(૨૨) વાંળધનત્ર (જ જાશેયાતની જગલાઈ મજ
(૨૩) ચફનઅનાભત ઉભેદલાયએ બયે ર પીની ઝેયક્ષ નકર

ુ ફ જરૂયી શમ ત)
(૨૪) ળાયીરયક ભા અંગેન ાંુ તફીફી પ્રભાણત્ર (જ જાશેયાતની જગલાઈ મજ
ુ ધ
(૨૫) જાશેયાતની જગલાઈ અનવ
ાં ાનભાાં રાગ ુ ડતા અન્મ આધાય યુ ાલા/પ્રભાણત્ર.

૧૮. નનભણ ૂક:(૧) ઉયની જાશેયાત વાંફધ
ાં ભાાં નનભણ ૂક ભાટે વાંદ

થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના

વાંફનાં ધત

નલબાગને આમગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી નનભણ ૂકત્ર ભેલતાાં શેરાાં
કમ્પ્યટુ ય અંગેની વીવીવી અથલા તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત
ભેલી રેલાની યશેળે.આ પ્રકાયની રામકાત નશીં ધયાલનાય ઉભેદલાય નનભણ ૂકને ાત્ર ફનળે નશીં.
(૨) નનભણ ૂક અંગેની વઘી કામયલાશી વયકાયશ્રી દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શલાથી આ અંગે ન કઇણ
ત્રવ્મલશાય આમગ ધ્માને રેળે નશીં.
ુ લ/ ઉંભય લગે યેના વભથયનભાાં યજુ કયે ર પ્રભાણત્ર
(૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષચણક રામકાત / અનબ
ુ ડળે ત તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની નનભણ ૂક
કઇણ તફક્કે અમગ્મ ભાલભ
ણ યદ થલાને ાત્ર યશેળે અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા શેઠની કામયલાશી ને
ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં આલે છે કે,તેભણે યજુ કયે રા

ુ જ
પ્રભાણત્ર ખફ

ુ ય યીતે ખયાઈ કમાય ફાદ જ આમગભાાં યજુ કયલા.
ચકવાઈથી ણ
૧૯. ગેયલતયણકૂાં અંગે દનત ઠયે રા ઉભેદલાય નલરૂધ્ધ ગરાાં:
ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાાં કઇણ પ્રકાયની ખટી
ભારશતી દળાયલલી નશી, તેભજ આલશ્મક ભારશતી છૂાલલી નશી, ઉયાાંત તેઓએ યજુ કયે ર અવર
ુ ાય અથલા પેયપાય અથલા ફીજા
દસ્તાલેજ કે તેની પ્રભાચણત નકરભાાં કઇણ વાંજગભાાં સધ
કઇણ ચેડાાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડાાં કયે ર/ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કયલા નશી,જ
એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધ ુ દસ્તાલેજભાાં અથલા તેની પ્રભાચણત નકરભાાં કઇણ પ્રકાયની
અચકવાઇ અથલા નલવાંગતતા જણામ ત તે નલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્ષ્ટતા યજુ કયલી. જ કઇ
ઉભેદલાય આમગ દ્વાયા દનત જાશેય થમેર શમ અથલા થામ ત ,
(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા,
(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,
ુ ય કયાવ્ય ુ શમ ,
(૩) કઇ અન્મ વ્મસ્તત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણ
(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાય શમ ,
ુ ત અથલા ખટા નનલેદન કયે ર શમ ,
() અગત્મની ફાફત છુાલલા અથલા દમક
(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ અનનમનભત કે અનચુ ચત ઉામન વશાય રીધ શમ ,
(૭) કવટી વભમે કઇ અનચુ ચત વાધનન ઉમગ કમો શમ ,
(૮) ઉત્તયલશી ભાાં અશ્રીર બાા કે અનળષ્ટ ફાફત વરશતની અવાંગત ફાફત યજુ કયે ર શમ,
(૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગે યલતયણ ૂક આચયલી , જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની
નકર કયલી, સ્ુ તક, ગાઇડ, કારી તેલા કઇણ છાેર કે શસ્તચરચખત વારશત્મની ભદદથી અથલા

લાતચચત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેનતક યીતે નકર કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગે યયીતીઓ
ૈકી કઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે ,
(૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે નનયકુ ત થમેરા કભયચાયીઓને જલણી કયલી ,
કઇણ પ્રકાયની ળાયીરયક ઇજા શચાડલી , અથલા
(૧૧) ઉયકત જગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયે ક અથલા કઇણ કત્ૃ મ કયલા કે કયાલલા તેણે પ્રમત્ન
કમો શમ કે વીધી અથલા આડકતયી યીતે આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળાય લેર
નળક્ષા ઉયાાંત આ આ પજદાયી કામયલાશીને ાત્ર ફનળે.
(ક) આમગ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગે યરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા
ુ ાકાત ભાટે કામભી કે મક
ુ યય
(ખ) તેને આમગ રે તેલી કઇણ યીક્ષા કે કઇણ રૂફરૂ મર
ુ ત ભાટે
મદ
(૧) આમગ દ્વાયા રેલાનાય કઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે , અને
(ય) યાજમ વયકાય શેઠની કઇણ નકયીભાાંથી વયકાય દ્વાયા ગે યરામક ઠયાલી ળકાળે અને
ુ ાય
(ગ) જ વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના નલરૂધ્ધ વમચુ ચત નનમભ અનવ
નળસ્તબાંગના ગરાાં રઇ ળકાળે.
(૧ય) ઉયકત નલગતભાાં નનરદિ ષ્ટ કયે ર નળક્ષા કયતા શેરા આમગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને/
કભયચાયીને
(૧) આયનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્ષ્ટ આય અથલા કેવના પ્રકાય ફાફતે,
(ય) રેખીતભાાં નળક્ષા અંગે ફચાલનામ-ાંુ શકીકત યજુ કયલા અને
(૩) નળક્ષા અંગે નનમત વભમ ભમાય દાભાાં રૂફરૂ યજુઆત કયલાની તક આલાભાાં આલળે.
નોંધ: આમગ વાથેના ત્રવ્મલશાયભાાં ઉભેદલાયે તેઓના પયલડીગ ત્રભાાં જગ્માન ાંુ નાભ, જાશેયાત
ુ ાકાતન ક્રભાાંક આેર શમ ત તેની
ક્રભાાંક/લય, તેઓની જ્ગન્ભ-તાયીખ અને ફેઠક ક્રભાાંક/ રૂફરૂ મર
નલગત અચ ૂક દળાયલલી
(એચ. કે. ઠાકય)
વાંયતુ ત વચચલ
ુ યાત જાશેય વેલા આમગ
ગજ

Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત
આ જાશેય તન વાંદબડભ ાં આમગ દ્વ ય ઓન ર ઈન જ અયજી સ્લીક યલ ભ ાં આલળે.
ઉભેદલ ય ત : ૧૮-૧૦-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કર ક થી ત : ૦૩-૧૧-૨૦૧૬, ૧૩.૦૦ કર ક સુધીભ ાં
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય અયજી ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલ યે અયજી કયલ ભ ટે નીચે

મુજફન Steps (૧) થી (૧૭) અનુવયલ ન યશેળે. Confirmation Number ભળ્મ છી જ અયજી ભ ન્મ
ગણ ળે.
(૧)વો પ્રથભ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in ય જવુ.ાં
(૨)Apply On line Click કયવુ.ાં આ પ્રભ ણે click કયલ થી (1) More Details તથ (2) Apply Now ફટન
દે ખ ળે. વોપ્રથભ More Details ય Click કયીને જાશેય તની ફધી જ વલગતન અભ્મ વ ઉભેદલ યએ
કયલ. અને ત્મ યફ દ Apply Now ફટન ક્ક્રક કયવુ.ાં
(૩)ભદદનીળ નનમાભક (તારીભ)/ આચામય, લગય -૧ ઉય click કયલ થી જગ્મ ની વલગત ભળે.
(૪)તેની નીચે Apply Now ય Click કયલ થી Application Format દે ખ ળે. Application Format ભ ાં વો
પ્રથભ “Personal Details” ઉભેદલ યે બયલી. (અશીં ર ર ફુદયડી (*) વનળ ની શમ તેની વલગત
પયજજમ ત બયલ ની યશેળે.) “Personal Details” ભ ાં જમ ાં Mobile Number અને email ID ભ ગ્ાં મ છે , તેની
વલગત રખલી જેથી જરૂય જણ મે આમગ ઉભેદલ યને ભ રશતગ ય કયી ળકે.
(૫)Personal Details બય મ ફ દ Educational Details બયલ ભ ટે Educational Details ય click કયવુ ાં
અને ત ની ળૈક્ષબણક વલગત બયલી.
(૬)Additional Qualification ય “click” કયી Additional Qualification બયલી.
(૭)Experience Details ય “click” કયવુાં અને Experience Details બયલી. લધુ Experience ઉભેયલ
ભ ગત શલ ત Add. More Exp.ય “click” કયી Details બયલી.
(૮)Additional Information ય “click” કયી ત્મ ાં ભ રશતી બયલી. જે લધ ય ન અનુબલ ojas module ભ ાં
વભ વલષ્ટ ન થત શમ, ત વ દ ક ગ ય ojas ભ ાં જણ વ્મ મુજફન અનુબલન કઠ પ્રભ ણે
આે લધ ય ન અનુબલની વલગત ઉભેયીને ભકરલી.
(૯)તેની નીચે “Self declaration” ભ ાં Yes / No ય click કયવુ.ાં
(૧૦)

શલે save ય “click” કયલ થી તભ ય Data Save થળે. અશીં ઉભેદલ યન Application

Number generate

થળે. જે ઉભેદલ યે

વ ચલીને ય ખલ ન યશેળે અને શલે છી આ જાશેય તન

વાંદબડભ ાં આમગ વ થેન કઈ ણ ત્ર વ્મલશ યભ ાં તે દળ ડ લલ ન યશેળે.
(૧૧)

જ આની અયજીત્રકભ ાં કઇ સુધ ય -લધ ય કયલ ન શમ ત Edit Applicationભ ાં જઇને

કયી ળક ળે, આ સુવલધ અયજી Confirm કયત ાં શેર ઉરબ્ધ છે . એક લખત અયજી Confirm થઇ
ગમ છી/ફ દ આ સુવલધ ઉરબ્ધ યશેળે નશીં.

(૧૨)

શલે ેજન ઉયન બ ગભ ાં upload photo ય click કય અશીં તભ ય application number

type કય અને તભ યી Birth date type કય. ત્મ યફ દ ok ય click કય. અશીં, photo અને signature
upload કયલ ન છે . (પટ નુ ાં ભ  ૫ વે.ભી. ઊંચ ઇ અને ૩.૬ વે.ભી શ ઈ અને signature નુ ાં ભ 

૨.૫ વે.ભી. ઊંચ ઇ અને ૭.૫ વે.ભી શ ઈ ય ખલી) (photo અને signature upload

કયલ વો

પ્રથભ તભ ય photo અને signature .jpg Formatભ (ાં 10 KB) વ ઇઝ થી લધ યે નશીં તે યીતે Computer
ભ ાં શલ

જઇએ.) “Browse” Button ય click કય શલે Choose File ન સ્ક્રીનભ થ
ાં ી જે પ ઇરભ ાં .jpg

Format ભ ાં તભ ય photo store થમેર છે તે પ ઇરને ત્મ થ
ાં ી Select કય અને “Open” Button ને click

કય. શલે “Browse” Button ની ફ જુભ ાં “Upload “ Button ય Click કય શલે ફ જુભ ાં તભ ય photo
દે ખ ળે. શલે આજ યીતે signature ણ upload કયલ ની યશેળે.
(૧૩)

શલે ેજન ઉયન બ ગભ ાં “Confirm Application” ય click કય અને “Application number”

તથ Birth Date Type કમ ડ ફ દ Ok ય click કયલ થી ફે (૨) ફટન ૧: Application preview ૨:
confirm application દે ખ ળે. ઉભેદલ યે “Application preview” ય click કયી ત ની અયજી જઈ રેલી.

અયજીભ ાં સુધ ય કયલ ન જણ મ, ત Edit Application ઉય click કયીને સુધ ય કયી રેલ. અયજી
confirm કમ ડ શેર કઇણ પ્રક યન સુધ ય અયજીભ ાં કયી ળક ળે. યાં ત.ુ અયજી confirm થઇ ગમ

ફ દ અયજીભ ાં કઇણ સુધ ય થઇ ળકળે નશીં. જ અયજી સુધ યલ ની જરૂય ન જણ મ ત જ confirm
application ય click કયવુ.ાં Confirm application ય click કયલ થી ઉભેદલ યની અયજીન આમગભ ાં
online સ્લીક ય થઈ જળે. અશીં “confirmation number” generate થળે જે શલે છીની ફધી જ

ક મડલ શી ભ ટે જરૂયી શઈ, ઉભેદલ યે વ ચલલ ન યશેળે. Confirmation number વવલ મ કઇણ
ત્રવ્મલશ ય કયી ળક ળે નશીં. Confirm થમેર અયજીત્રકની વપ્રન્ટ અચ ૂક ક ઢી ય ખલી.
(૧૪) વ ભ ન્મ કેટેગયીન ઉભેદલ યે બયલ ની અયજી પી નીચેન ફે વલકલ્ ૈકી કઇણથી બયી ળકે
છે .
૧.સ્ટ ઓરપવભાાં:- વ ભ ન્મ કેટેગયીન ઉભેદલ યે બયલ ની થતી પી વાંદબે “Print Challan” ઉય
કરીક કયીને વપ્રન્ટેડ ચરણની નકર ક ઢલ ની યશેળે. આ વપ્રન્ટે ડ ચરણની નકર રઇને નજીકની
કર્મપ્યુટયની સુવલધ ધય લતી સ્ટ ઓરપવભ ાં
તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૬, ૧૩:00

રૂ. ૧૦૦/- આમગની પી + ૉસ્ટર વવલિવ ચ ર્જ

કર ક સુધીભ ાં બયલ ની યશેળે અને પી બમ ડ અંગેન ુ ાં ચરણ ભેલલ નુ ાં

યશેળે.
૨. ઓનરાઇન પી :- જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ઉય કરીક કયવ.ાંુ અને નલગત બયલી અને
ત્માાં “Online Payment of fee” ઉય કરીક કયવ.ાંુ ત્માયફાદ આેર નલકલ્ભાાં “Net Banking for fee”
અથલા “ Other Payment Mode”ના નલકલ્ભાાંથી મગ્મ નલકલ્ વાંદ કયલ અને આગની નલગત
બયલી. પી જભા થમા ફાદ આને આની પી જભા થઇ ગઇ છે તેવ ાંુ Screen ય રખામેલ ાં ુ આલળે

અને

E-Receipt

ભળે.

જેની Print કાઢી રેલી. જ પ્રરક્રમાભાાં કઇ ખાભી શળે ત

Screen ય

આની પી બયામેર નથી તેભ જલા ભળે.
(૧૫) વાભાન્મ કેટેગયીના ઉભેદલાયએ આ ચરણ તથ confirm થમેર અયજીત્રક

વાથે જડલાના

ુ ફ રાગ ુ ડતા ક્રભાનવ
ુ ાય અચકુ જડીને
આલશ્મક પ્રભાણત્ર સ્લમાં પ્રભાચણત કયીને, નીચે મજ
આમગ દ્વાયા ભાંગાલલાભાાં આલે ત્માયે જ અયજીત્રક ચફડાણ વરશત આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ સ્ટથી
ભકરલાના યશેળે અથલા આમગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશેળે
(૧) On line confirm થમેર અયજીત્રક. (૨) જન્ભ તાયીખના યુ ાલા ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ.ન ાંુ પ્રભાણત્રની
નકર (જન્ભન દાખર કે ળાા છડયાન ાંુ પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નરશ (૩) નનમત ળૈક્ષચણક રામકાતના
ુ લના પ્રભાણત્ર
ડીિી પ્રભાણત્રની નકર (૪) ડીિીના અંતીભ લયની ભાતવીટની નકર (૫) અનબ
ુ ફ જરૂયી શમ ત) (૬) વાંળધન ત્ર (જ જાશેયાતની જગલાઇ
નકર ( જ જાશેયાતની જગલાઇ મજ
ુ ફ જરૂયી શમ ત) (૭) નાભ/અટકભાાં પેયપાય કયાલેર શમ ત વયકાયી ગે ઝેટની નકર/યણીત ભરશરા
મજ
ુ : રગ્ન કમાય નથી તેલી
ઉભેદલાયે ભેયેજ યજીસ્રેળનની નકર (૮) નલધલા ભરશરા ઉભેદલાયના રકસ્વાભા ન
એપીડેલીટની નકર

(૯) ળાયીરયક યીતે અળતત ઉભેદલાયે વા.લ.નલબાગના તા. ૧/૧૨/૨૦૦૮ના

ુ ા મજ
ુ ફન ુ પ્રભાણત્ર (૧૨) અન્મ રાગ ુ ડ્તા શમ તેલા આધાય/ યુ ાલા
યીત્રથી નનમત થમેર નમન
(૧૬)અનાભત લગયના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશેળે નશીં અને તેઓએ અયજીત્રક વાથે જડલાના
ુ ફ રાગ ુ ડતા ક્રભાનવ
ુ ાય અચકુ જડીને
આલશ્મક પ્રભાણત્ર સ્લમાં પ્રભાચણત કયીને, નીચે મજ
આમગ દ્વાયા ભાંગાલલાભાાં આલે ત્માયે જ અયજીત્રક ચફડાણ વરશત આય.ી.એ.ડી./સ્ીડ સ્ટથી
ભકરલાના યશેળે અથલા આમગની કચેયીભાાં રૂફરૂભાાં આી જલાના યશેળે
(૧) On line confirm થમેર અયજીત્રક (૨) જન્ભ તાયીખના યુ ાલા ભાટે એવ.એવ.વી ક્રેડીટ
વટીની નકર (૩) જાનત પ્રભાણત્રની નકર (૪) વા.અને ળૈ..લગયના ઉભેદલાય ભાટે નનમત થમેર
ુ ફન/ાંુ નલા નનમત થમેર નમન
ુ ા- રયનળષ્ટ- (૪)
વભમ ગાાભા ભેલેર નનમત થમેર રયનળષ્ટ-ક મજ
નન તરીભીરેમય પ્રભાણત્ર(અંગે જીભા અાત ુ એનેક્ષય-એ ભાન્મ નથી. (૫) નનમત ળૈક્ષચણક રામકાત
ુ લના પ્રભાણત્ર
ના ડીિી પ્રભાણત્રની નકર (૬) ડીિીના અંતીભ લયની ભાતવીટની નકર (૭) અનબ
ુ ફ જરૂયી શમ ત) (૮) નાભ/અટકભા પેયપાય કયાલેર શમ ત વયકાયી
નકર (જ જાશેયાતની જગલાઇ મજ
ગેઝેટની નકર/રયણીત ભરશરા ઉભેદલાયે ભેયેજ યજીસ્રે ળન નકર (૦૯) નલધલા ભરશરા ઉભેદલાયના
ુ : રગ્ન કમાય નથી તેલી એપીડેલીટની નકર
રકસ્વાભા ન

(૧૦) ળાયીરયક યીતે અળતત ઉભેદલાયે

ુ ા મજ
ુ ફન ાંુ પ્રભાણત્ર (૧૧) અન્મ
વા.લ.નલબાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ના રયત્રથી નનમત થમેર નમન
રાગ ુ ડતા શમ તેલા આધાય/યુ ાલા.
(૧૭) દયે ક જાશેય ત ભ ટે ઉભેદલ યે એક જ અયજી કયલી. આભ છત ,ાં વાંજગલળ ત, જ કઇ
ઉભેદલ યે એકથી લધુ અયજી કયે ર શળે, ત છે લ્રી કન્પભડ થમેર અયજી, તેની વ થે વનમત પી બયે ર

શળે, ત તે ભ ન્મ ગણ ળે અને અગ ઉની અયજી યદ્દ ગણલ ભ ાં આલળે. અગ ઉની અયજી વ થે બયે ર
પી છે લ્રી કન્પભડ થમેર અયજી વ ભે ગણલ ભ ાં આલળે નશીં. જ ઉભેદલ યે છે લ્રી કન્પભડ થમેર અયજી
વ થે વનમત પી બયે ર નશીં શમ, ત આલ ઉભેદલ યની વનમત પી વ થેની કન્પભડ થમેરી છે લ્રી
અયજી ભ ન્મ ગણલ ભ ાં આલળે. જ ઉભેદલ યે એકથી લધુ અયજી વ થે પી બયે ર શળે, ત તે યીપાંડ
કયલ ભ ાં આલળે નશીં.
અયજી પી :
(૧)વ ભ ન્મ કેટેગયીન ઉભેદલ યે સ્ટ ઓપીવભ ાં રૂ.૧૦૦/- આમગની પી+ૉસ્ટર વવલિવ ચ ર્જ
બયલ ન યશેળે. અને પી બમ ડ અંગેન ુ ાં ચરણ ભેલી ને અયજીત્રક વ થે જડીને યજુ કયલ નુ ાં યશેળે.
અને જ પી ઓન ર ઈન બયે ર શમ ત e-receipt ની“Print” કાઢી રેલાની યશેળે અને અયજીત્રક
વ થે જડીને યજુ કયલ ની યશેળે
(૨) મ ૂ ગુજય તન અન ભત કક્ષ ન ઉભેદલ યએ અયજી પી બયલ ની યશેતી નથી
(૩) ળ યીરયક યીતે અળક્ત ઉભેદલ યે પી બયલ ની નથી
(૪) અન ભત કક્ષ ન ઉભેદલ ય જ બફન અન ભત જગ્મ ભ ટે અયજી કયે ત ણ તેઓએ અયજી
પી બયલ ની યશેળે નશીં. તે વવલ મન ધયણ બફન અન ભત લગડન ર ગુ ડળે.
(૫)

પી બમ ડ લગયની અયજી યદ થલ ને  ત્ર છે . પી બયે ર નશી શમ તેલા ઉભેદલાયને કઇ

ુ ાકાત યીક્ષાભાાં ફેવલા દે લાભાાં આલળે નશી.. આ પી પક્ત
ણ વાંજગભ ાં પ્રાથનભક કવટી/રૂફરૂ મર
સ્ટ ઓરપવ દ્વ ય જ સ્લીક યલ ભ ાં આલળે, યકડભ ,ાં ડીભ ન્ડ ડ્ર ફ્ટથી, ઇન્ન્ડમન સ્ટર ઓડડ ય કે ે
ઓડડ યન સ્લરૂભ ાં આ પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. જેની ઉભેદલાયએ ખાવ નોંધ રેલી.
ઉભેદલાયને ખાવ જણાલલાન ાંુ કે, અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રની ચકાવણી દયમ્માન કઇ
ુ ફ રામકાત ધયાલતા
ઉભેદલાય, આ જગ્મા ના બયતી નનમભ, તથા જાશેયાતની જગલાઇઓ મજ
નથી તેભ ભાલ ૂભ ડળે ત તેભની ઉભેદલાયી કઇ ણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે.
નોંધ : ભદદનીળ નનમાભક (તારીભ)/ આચામય, લગય -૧ ની જગ્માના બયતી નનમભ, યીક્ષા નનમભ,
અયજીત્રક વાથે જડલાના આલશ્મક પ્રભાણત્રની માદી, લમ ભમાયદાભાાં છુટછાટ, અયજી કમા
વાંજગભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની નલગત, રયનળષ્ટ’ક’ ન નમ ૂન, વયકાયી કભયચાયીએ યજુ
કયલાના ના-લાાંધા પ્રભાણત્રન નમ ૂન અને જાશેયાતની અન્મ લધ ુ નલગત આમગની કચેયીના
નટીવફડય અને આમગની લેફવાઈટ http://gpsc.gujarat.gov.in ઉય જલા ભળે.

(એચ.કે.ઠાકય)
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