ગુજયાત જાશે ય વેલા આમગ
જાશે યાત ક્રભાાંક -૫૧ / ૨૦૧૪-૧૫ ગુજયાત વયકાયના વચિલારમનાાં ચલબાગ, ગુજયાત ચલધાનવબા વચિલારમ, ગુજયાત જાશે ય વેલા આમગ
અને ભશે વર
ુ ચલબાગ શસ્તકની નીિે દળાાલર
ે લગા-૩ની જગ્માઓ ય ઉભેદલાય વાંદ કયલા ભાટે On line અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે.
આ ભાટે ઉભેદલાયે http://gpsc-ojas.guj.nic.in ય તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૫ (ફયના ૧૩:૦૦ કરાક) થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૫
(ફયના ૧૩:૦૦ કરાક) વુધીભાાં રગઈન કયલાનુાં યશે ળે. વાંદગીની પ્રક્રક્રમા ભાટે વાંમુક્ત સ્ધાાત્ભક યીક્ષા મજલાભાાં આલળે.
નોંધ: આ જગ્માઓ ભાટે વાંમુક્ત Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૫ ના યજ મજલાભાાં આલળે.
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નામફ વેકળન અચધકાયી
(વચિલારમ)

નામફ વેકળન અચધકાયી
(ગુજયાત ચલધાનવબા
વચિલારમ)

નામફ વેકળન અચધકાયી
(ગુજયાત જાશે ય વેલા આમગ)

નામફ ભાભરતદાય
(ભશે વુર ચલબાગ)

કુ ર

૧. ઉયની જગ્માઓ ૈકી નીિે દળાાલર
ે જે તે જગ્માઓ ભાટેની ચનમત ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતાાં ઉભેદલાય જ અયજી કયલા ાત્ર છે:
૧. નામફ વેક્ળન અચધકાયી વાંલગાભાાં (૧) અાંધત્લ અથલા ઓછી દ્રચિની ખાભીલાા ૪૦% કે તેથી લધુ અને ૧૦૦% વુધીની ખાભી ધયાલતા
ચલકરાાંગ ઉભેદલાય ભાટે ૦૫ (૨) શ્રલણની ખાભીલાા ૪૦% કે તેથી લધુ અને ૧૦૦% વુધીની ખાભી ધયાલતા ચલકરાાંગ ઉભેદલાય ભાટે ૦૫
તથા (૩) શરનિનની ચલકરાાંગતા અથલા ભગજના રકલાની ખાભીલાા ચલકરાાંગ ઉભેદલાય ભાટે કુ ર ૦૫ જગ્મા અનાભત છે. નામફ વેક્ળન
અચધકાયી વાંલગા અાંતગાત ળાયીક્રયક યીતે ચલકરાાંગ ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત જગ્મા ૈકી (૧) અાંધત્લ અથલા ઓછી દ્રચિની ખાભીલાા ૪૦% કે
તેથી લધુ અને ૧૦૦% વુધીની ખાભી ધયાલતા શળે તેલા ચલકરાાંગ ઉભેદલાયને તથા (૨) શ્રલણની ખાભીલાા ૪૦% કે તેથી લધુ અને ૧૦૦%
વુધીની ખાભી ધયાલતા શળે તેલા ચલકરાાંગ ઉભેદલાયને જ અનાભતન રાબ ભલાાત્ર થળે. તથા શરનિરનની ચલકરાાંગતા અાંતગાત OA
(One arm ), OL (One leg), OAL (One arm and one leg), BL (Both legs), BLOA (Both legs one
arm) કે ટેગયીનાાં અળક્ત (Disabled) ઉભેદલાય ચલિાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે.
૨. નામફ ભાભરતદાય વાંલગાભાાં (૧) અાંધત્લ અથલા ઓછી દ્રચિની ખાભીલાા ભડયે ટ કક્ષાભાાં એટરેકે ૪૦ ટકા કે તેથી લધુ અને ૭૫ ટકાથી
ઓછી ચલકરાાંગતા ધયાલતા ચલકરાાંગ ઉભેદલાય ભાટે ૦૪ (૨) શ્રલણની ખાભીલાા ભડયે ટ કક્ષાભાાં એટરેકે ૪૦ ટકા કે તેથી લધુ અને ૭૫ ટકાથી
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ઓછી ખાભી ધયાલતા ચલકરાાંગ ઉભેદલાય ભાટે ૦૪ તથા (૩) શરનિનની ચલકરાાંગતા અથલા ભગજના રકલાની ખાભીલાા ચલકરાાંગ ઉભેદલાય
ભાટે ૦૪ જગ્મા અનાભત છે. નામફ ભાભરતદાય વાંલગા અાંતગાત ળાયીક્રયક યીતે ચલકરાાંગ ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત જગ્મા ૈકી (૧) અાંધત્લ
અથલા ઓછી દ્રચિની ખાભીલાા ભડયે ટ કક્ષાભાાં એટરેકે ૪૦ ટકા કે તેથી લધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી ચલકરાાંગતા ધયાલતા તથા (૨) શ્રલણની
ખાભીલાા ભડયે ટ કક્ષાભાાં એટરેકે ૪૦ ટકા કે તેથી લધુ અને ૭૫ ટકાથી ઓછી ચલકરાાંગતા ધયાલતા શળે તેલા ચલકરાાંગ ઉભેદલાયને જ
અનાભતન રાબ ભલાાત્ર થળે. તથા શરનિરનની ચલકરાાંગતા અાંતગાત OA (One arm affected), OL (One leg), OAL
(One arm and one leg), BL (Both legs) અળક્ત (Disabled) ઉભેદલાયને ચલિાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે.
૩. નામફ વેક્ળન અચધકાયી તથા નામફ ભાભરદાયની જગ્માઓ ય ચનક્રદિ
ા ટકાલાયી ભુજફની અાંધત્લ અથલા ઓછી દ્રચિની ચલકરાાંગતા ધયાલતાાં
ઉભેદલાય ઉરબ્ધ થળે નક્રશ અથલા ત ઓછા ઉરબ્ધ થળે, ત તેટરી ખૂટતી જગ્માઓ અનુક્રભે શ્રલણની ખાભીલાા ચલકરાાંગ ઉભેદલાયથી
અને જો શ્રલણની ખાભીલાા ચલકરાાંગ ઉભેદલાય ણ ઉરબ્ધ ન થામ, ત શરનિરનની ચલકરાાંગતા અથલા ભગજના રકલાની ખાભીલાા
ચલકરાાંગ ઉભેદલાયથી તેભની મગ્મતાને આચધન બયલાભાાં આલળે. પ્રસ્તુત ફાંને જગ્માઓ ભાટે ઉયક્ત અળક્તતા ધયાલતા શમ તેલા જ
ઉભેદલાય અયજી કયલા ાત્ર છે. ળાયીક્રયક અળક્ત ઉભેદલાયને વા.લ.ચલ.ના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ના ક્રયત્ર ક્ર: યિ / ૧૦૨૦૦૮ / ૪૬૯૫૪૦
/ ગ.૨ થી ચનમત થમેર વુચપ્રન્ટેડન્ટ / ચવચલર વજાનના તફીફી પ્રભાણત્રને આધીન યશીને ઉરી લમભમાાદાભાાં ૧૦ લાની છૂ ટછાટ ભલાાત્ર
થળે.
૪. ભક્રશરાઓ ભાટે અનાભત જગ્માઓ ઉય ભક્રશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નક્રશ થામ ત આ જગ્માઓ વાંફાંચધત કે ટેગયીના ુરૂ ઉભેદલાયને
પાલલાભાાં આલળે.
૫. ળાયીક્રયક અળક્ત તથા ભાજી વૈચનક ભાટે અનાભત જગ્માઓ ઉય જો ઉભેદલાય વાંદગી ાભળે ત તેઓને તે જે કે ટેગયીના ઉભેદલાય શળે
તેભાાં ગણલાભાાં આલળે.
૬. નામફ વેક્ળન અચધકાયી તથા નામફ ભાભરદાયની જગ્માઓ ૈકી ભાજી વૈચનક ભાટેની અનાભત જગ્માઓ ઉય રામક ઉભેદલાય ઉરબ્ધ
ન થામ ત તેલી જગ્માઓ અન્મ ઉભેદલાયથી બયલાભાાં આલળે.
૨. નાગક્રયકત્લ: યીક્ષાભાાં પ્રલેળ ભાટે ઉભેદલાય (ક) બાયતન નાગક્રયક અથલા (ખ) નેાન પ્રજાજન, (ગ) બુતાનન પ્રજાજન અથલા (ઘ)
બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઈયાદાથી તા.૦૧/૦૧/૧૯૬૨ શે રાાં બાયતભાાં આલેર ચતફેટના ચનલાાચવત અથલા (િ) ાક્રકસ્તાન, ફભાા,
શ્રીરાંકા અને ૂલા આફ્રીકન દેળ- કે ન્મા, મુગાન્ડા, ચલમેટનાભ, ઝાચબફમા, ભરાલી, ઝેય, ઈચથમીમા, મુનાઈટેડ ક્રયચબ્રક ઓપ ટાન્ઝાચનમાનાાં
દેળભાાંથી સ્થાાંતય કયી બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઈયાદાથી આલેર ભૂ બાયતીમ વ્મચક્ત, યાંતુ (ખ) થી (િ) વુધીના પ્રકાયભાાંની
વ્મચક્તઓ ગુજયાત વયકાય ાવેથી ાત્રતા પ્રભાણત્ર ભેવ્મુાં શમ ત જ ચનભણૂકાં ભાટે ાત્ર ફનળે.
૩. ઉંભય અને તેભાાં છૂ ટછાટ : (૧) અયજી રગ ઓન કયલાની છેલ્લી તાયીખ : ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ ના યજ ઉભેદલાયે ૨૦ લા ૂયા કયે ર શલા
જોઈએ અને ૩૦ લા ૂયા કયે ર ન શલા જોઈએ. (૨) ઉંભય અયજી રગ ઓન કયલાની છેલ્લી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે. (૩) ઉરી
લમભમાાદાભાાં નીિે ભુજફની છૂ ટછાટ ભલાાત્ર છે: ૩.(૧) ભૂ ગુજયાતના અનુવૂચિત જાચત, અનુ.જનજાચત અને વા.અને ળૈ..લગાના ુરૂ
ઉભેદલાય-ાાંિ લા, ૩.(૨) ચફન અનાભત લગોના ભક્રશરા ઉભેદલાય-ાાંિ લા ૩.(૩) ભૂ ગુજયાતના અનુવૂચિત જાચત, અનુ.જનજાચત અને
વા.અને ળૈ..લગાના ભક્રશરા ઉભેદલાય-દવ લા. (આ છૂ ટછાટભાાં ભક્રશરા ભાટેની છૂ ટછાટ કે જે ાાંિ લાની છે તેન વભાલેળ થઇ જામ છે.)
૩.(૪) ળાયીક્રયક અળક્ત (Disabled) ઉભેદલાય –દવ લા. ૩.(૫) ભાજી વૈચનક અને ઇ.વી.ઓ. / એવ.એવ.વી.ઓ વક્રશત- રશ્કયભાાં
ફજાલેરી વેલા ઉયાાંત ફીજા ત્રણ લા, લધુભાાં લધુ ૪૦ લાની ઉંભય વુધી જ ઉરી લમભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ ભળે. (૪) ગુજયાત વયકાયના
કભાિાયીઓને લમ ભમાાદાભાાં કઇણ પ્રકાયની છૂ ટછાટ ભલાાત્ર નથી. (૫) આ જાશે યાતભાાં જે કક્ષાના અનાભત લગો ભાટે જગ્માઓ અનાભત
યાખલાભાાં આલી છે તે કક્ષાના ભૂ ગુજયાતનાાં ઉભેદલાયને જ ઉરી લમભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ ભળે. ફધીજ ભલાાત્ર છૂ ટછાટ ગણતયીભાાં રીધા
ફાદ લધુભાાં લધુ ૪૫લાની ઉંભય વુધી જ ઉરી લમભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ ભળે. (૬) અનાભત લગોના ઉભેદલાય જો ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે
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અયજી કયળે ત આલા ઉભેદલાયને લમ ભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ ભળે નશીં.(૭) ચફન અનાભત તથા અનાભત લગોના ભક્રશરા ઉભેદલાયને ફધી જ
ભલાાત્ર છૂ ટછાટ ગણતયીભાાં રીધા ફાદ, લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ઉંભય વુધી જ ઉરી લમભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ ભળે.
૪. રામકાત : (૧) ઉભેદલાય બાયતની વાંવદ કે યાજ્મ ચલધાનવબાના કામદા શે ઠ સ્થાચત કઈણ મુચન. કે વાંવદના એકટ દ્વાયા સ્થાચત
ળૈક્ષચણક વાંસ્થા અથલા મુ.જી.વી. એકટ-૧૯૫૬ના વેકળન -૩ શે ઠ મુચન. તયીકે સ્થાચત થમેર ળૈક્ષચણક વાંસ્થાની સ્નાતકની દલી કે તેને
વભકક્ષ ળૈક્ષચણક રામકાત ધયાલતા શલા જોઈએ અને (૨) ગુ.ભુ.વે.લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) ચનમભ-૧૯૬૭ ના ચનમભ-૮(૧એ) ની
જોગલાઈ ભુજફ કબ્મુટય એ્રીકે ળનનુાં ભૂબૂત જ્ઞાન ધયાલતા શલા જોઈએ. ઉયની જાશે યાતના વાંફધાં ભાાં વાંદ થમેરાાં ઉભેદલાયએ આખયી
ચનભણૂાંક ત્ર ભેલતા શે રાાં કબ્મુટય એ્રીકે ળનનુાં ભૂબૂત જ્ઞાન ધયાલતા શલાનુાં પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુાં યશે ળે.. વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ
ચલબાગના તા.૧૩-૦૮-૨૦૦૮ ના ઠયાલ ક્ર.: વીઆયઆય-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ વાથેના ત્રક-૧ ભાાં દળાાલેર અભ્માવક્રભને
કબ્મુટયના ફેચઝક નરેજ તયીકે જાશે ય કયે ર છે. આ અભ્માવક્રભ ભુજફનુાં કબ્મુટય ચલમની જાણકાયી અાંગેનુાં ભાન્મ વાંસ્થાનુાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ
યશે ળે. લધુભાાં ભાન્મ મુચન. અથલા વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાભાાં કબ્મુટય જ્ઞાન અાંગેનાાં કઈણ ક્રડ્રભા, ડીગ્રી, કે વક્રટાપીકે ટ કવા કયે ર શમ ત તેલા
પ્રભાણત્ર અથલા ક્રડ્રભા કે ડીગ્રી અભ્માવક્રભભાાં કબ્મુટય એક ચલમ તયીકે શમ તેલાાં પ્રભાણત્ર અથલા ધયણ-૧૦ અને ૧૨ ની યીક્ષા
કબ્મુટય ચલમ વાથે વાય કયે ર શમ તેલાાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ યશે ળે. આ પ્રકાયની રામકાત ન ધયાલતાાં ઉભેદલાય ચનભણૂાંકને ાત્ર ફનળે નક્રશ.
(૩) ઉભેદલાય ગુજયાતી અને / અથલા ક્રશન્દીનુાં માાપ્ત જ્ઞાન ધયાલતા શલા જોઈએ.
૫. ગાય ધયણ : રૂ.૧૩,૭૦૦/- (પીકવ લેતન). નાણા ચલબાગના તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ના ઠયાલ ક્રભાાંક: ખયિ/૨૦૦૨/૫૭/(ાટા-૨)/ ઝ.૧
ભુજફ ઉભેદલાયને ળરૂઆતના તફક્કે રૂ.૧૩,૭૦૦/-ના ભાચવક પીક્વ ગાયથી, ાાંિ લા ભાટે વયકાયશ્રીના વા.લ.ચલ.ના તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ના
ઠયાલ ક્રભાાંક :વીઆયઆય/૧૧/૨૦૦૮/૪૩૩૭૧૭/ગ-૫ ભુજફની ળયત અને ફરીઓને આચધન ચનભણૂકાં આલાભાાં આલળે. ળયત અને
ફરીઓ આમગના નટીવ ફડા ઉય તેભજ લેફવાઈટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉય ભુકલાભાાં આલેર છે. ઉભેદલાયે ાાંિ લાની
વાંતકાયક વેલા ૂણા કમાાની ખાતયી થમા ફાદ ઉયકત ઠયાલની જોગલાઈઓને આચધન
રૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ે-ફેન્ડ + ગ્રેડ ે રૂ.૪૪૦૦/- ના ચનમચભત ગાય ધયણભાાં ચનભણૂાંક ભલાાત્ર થળે.
૬. જાચત પ્રભાણત્ર : (૧) ભૂ ગુજયાતના અનુ.જાચત અને અનુ.જનજાચતના ઉભેદલાયએ જાચત પ્રભાણત્ર તથા (૨) વાભાજીક અને ળૈક્ષચણક
યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ ન થત શલા અાંગેનુાં વાભાચજક ન્મામ અને અચધકાયીતા ચલબાગના તા. ૦૬-૦૨-૯૬ના
ઠયાલથી ચનમત થમેર ક્રયચળિ-„ક‟ના નભૂનાભાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૪ યજ ુયા થમેર ૨૦૧૩-૧૪ ના નાણાાંકીમ લાની આલકને ધ્માને રઇને
આલાભાાં આવ્મુાં શમ તે યજુ કયલાનુાં યશે ળે.(૩) આ ક્રયચળિ-„ક‟ તા.૧/૪/૨૦૧૪ના યજથી જાશે યાતની છેલ્લી તાયીખ ૩૧/૩/૨૦૧૫ વુધીના
વભમ ગાા દયબમાન વક્ષભ વત્તાચધકાયીએ આેર શલુાં જોઇએ. (૪) લધુભાાં આ ક્રયચળિ-„ક‟ ન નાંફય અને તાયીખ ઓનરાઇન અયજીભાાં
મગ્મ જગ્માએ દળાાલલાન યશે ળ.ે (૫) ક્રયચળિ-„ક‟ ના સ્થાને અાંગ્રેજીભાાં આેરુાં Annexure-A નુાં પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણાળે નક્રશ. (૬)
યીચણત ભક્રશરા ઉભેદલાયે આલુાં પ્રભાણત્ર તેણીના ભાતા-ચતાની આલકના આધાયે યજુ કયલાનુાં યશે ળે. (૭) જો આલા ઉભેદલાયએ તેભના
ચતની આલકના આધાયે આલુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયે ર શળે ત તેભની અયજી યદ કયલાભાાં આલળે.(૮) અયજી વાથે ક્રયચળિ-„ક‟ ને ફદરે,
“Annexure-A“(અાંગ્રેજીભાાં) યજુ કયે ર શળે ત ણ આલા ઉભેદલાયની અયજી વાભાજીક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાની જગ્મા ભાટે
ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશીં. તેભજ ચફન અનાભત જગ્મા ભાટે ણ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશીં.
૭. ચલધલા ઉભેદલાય : વયકાયના પ્રલતાભાન ચનમભ અનુવાય ચલધલા ભક્રશરા ઉભેદલાયને વાંદગીભાાં અગ્રતા આલાભાાં ભાટે તેભને ભેર કુ ર
ગુણના ૦૫ (ાાંિ) ટકા ગુણ Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) અને ભુખ્મ રેચખત યીક્ષાભાાં ઉભેયી આલાભાાં આલળે. યાંતુ તેઓએ
બયતી તથા ચનભણૂાંક વભમે ુન: રગ્ન કયે ર ન શલા જોઇએ. ઉયાાંત આમગની કિેયી ભાાંગે ત્માયે તેના જરૂયી તભાભ ુયાલાઓ અવરભાાં
આમગની કિેયીભાાં યજુ કયલાના યશે ળે.
૮. વાભાન્મ ળયત: (૧) અનાભત લગાન રાબ ભૂ ગુજયાતના અનુવૂચિત જાચત,અનુ.જનજાચત અને વા.અને ળૈ..લગાના ઉભેદલાયને જ
ભળે. (૨) અયજી કમાા ફાદ યત ખેંિી ળકાળે નક્રશ. (૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં કઇણ ચલગત ખટી ફતાલેર શળે ત તેનુાં અયજીત્રક
કઇણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે તથા તેણે રામકીધયણ ( Passing Standard )ભેલેર શળે કે ઉભેદલાય વાંદગી ાભેર શળે ત ણ
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તેની ઉભેદલાયી યદ ગણાળે. (૪) પી બમાા ફાદ યીપાંડ ભલાાત્ર નથી. (૫) ગુજયાત વયકાયના કભાિાયી આમગની જાશે યાત વાંદબાભાાં ફાયફાય
અયજી કયી ળકળે. યાંતુ તેની જાણ ઉભેદલાયે તાના ચલબાગ/ખાતા/કિેયીને ક્રદન-૭ભાાં અિૂક કયલાની યશે ળે. જો ઉભેદલાયના ચલબાગ / ખાતા
/ કિેયી તયપથી અયજી ભકરલાની છેલ્લી તાયીખ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નક્રશ આલાની આમગને જાણ કયલાભાાં આલળે
ત તેઓની અયજી નાભાંજૂય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે. (૬) એથરેક્રટકવ (ટર ે ક અને ક્રપલ્ડ યભત વક્રશત), ફેડચભન્ટન, ફાસ્કે ટફૉર,
ક્રક્રકે ટ, પૂ ટફૉર, શકી, ચસ્લભીંગ, ટેફર ટેચનવ, લરીફૉર, ટેચનવ,લેઈટચરપક્રટાંગ, યે વચરાંગ, ફકચવાંગ, વાઈકચરાંગ, જીભનેચસ્ટક, જુ ડ,
યાઈપરળુક્રટાંગ, કફડ્ડી, ખખ, તીયાંદાજી, ઘડેવલાયી, ગાપેં ક, નોકાસ્ધાા, ળતયાંજની યભત-ખેરકૂ દભાાં યાિર ીમ/આાંતયયાિર ીમ અથલા આાંતય
મુચનલચવાટી અથલા અચખર બાયત ળાા વાંઘ દ્વાયા મજાતી સ્ધાાઓભાાં પ્રચતચનચધત્લ કયે ર શમ તેલા ઉભેદલાયને વાંદગીભાાં અગ્રતા આલા
ભાટે તેભને ભેલેર ગુણની કુ ર વાંખ્માના ૫(ાાંિ) ટકાથી લધુ નશીં એટરા ગુણ ઉભેયી આલાભાાં આલળે. આ ભાટે ઉભેદલાયે વયકાયે નક્કી કયે ર
વત્તાચધકાયી ાવેથી ચનમત કયે ર નભૂનાભાાં જરૂયી પ્રભાણત્ર આમગ ભાાંગે ત્માયે યજૂ કયલાનુાં યશે ળે. (૭) ઉભેદલાયે Online form બયતી
લખતે તેઓ અનાભત કક્ષાભાાં અયજી કયલા ભાાંગે છે કે ચફન અનાભત કક્ષાભાાં અયજી કયલા ભાાંગે છે તે સ્િ જણાલલુાં. એક લખત Online
અયજી કમાા ફાદ Online form ભાાં દળાાલેર caste/category ભાાં કઈણ જાતન પે યપાય કયલા દેલાભાાં આલળે નક્રશ. જો કઈ
ઉભેદલાય ાછથી આ ફાફતે યજૂ આત કયળે ત તેની યજૂ આત સ્લીકાયલાભાાં આલળે નક્રશ કે તન કઈ પ્રત્મુત્તય આમગ દ્વાયા આલાભાાં આલળે
નક્રશ.ઉભેદલાયને આ વૂિના ધ્માને રઈ તેનુાં અિૂકણે ારન કયલા જણાલલાભાાં આલે છે.
૯. અયજી કયલાની યીત : આ જાશે યાતના વાંદબાભાાં આમગ દ્વાયા ઓન રાઈન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તા.૧૨/૦૩/૨૦૧૫
(ફયના ૧૩:૦૦ કરાક) થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ (ફયના ૧૩:૦૦ કરાક) વુધીભાાં http://gpsc-ojas.guj.nic.in ય
અયજીત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીિે ભુજફનાાં Steps અનુવયલાનાાં યશે ળે. Confirmation Number ભળ્યા છી
જ અયજી ભાન્મ ગણાળે.
(૧)વો પ્રથભ http://gpsc-ojas.guj.nic.in ય જલુાં.
(૨) Apply On line Click કયલુાં. આ પ્રભાણે Click કયલાથી (1) More details તથા (2) Apply Now ફટન દેખાળે. વો
પ્રથભ More details ય Click કયીને જાશે યાતની ફધી જ ચલગતન અભ્માવ ઉભેદલાયએ કયલ અને ત્માયફાદ Apply Now ફટન
Click કયલુાં.
(૩) Dy.S.O./ Dy. Maml. ય click કયલાથી જગ્માની ચલગત ભળે. (૪) તેની નીિે Apply Now ય Click કયલાથી
Application Format દેખાળે. Application Formatભાાં વો પ્રથભ “Personal Details” ઉભેદલાયે બયલી. (અશીં રાર
પુ દયડી (*)ચનળાની શમ તેની ચલગત પયચજમાત બયલાની યશે ળે.) “Personal Details”ભાાં જ્માાં Mobile Number અને email
ID ભાાંગ્મા છે, તેની ચલગત રખલી જેથી જરૂય જણામે આમગ ઉભેદલાયને ભાક્રશતગાય કયી ળકે .
(૫) Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે Educational Details ય click કયલુાં અને
તાની ળૈક્ષચણક ચલગત ઉભેયલી.
(૬) શલે અશીં Center Details ય “click” કયલુાં. ત્માાં Center ની વાંદગી આલી.
(૭) તેની નીિે “Self declaration”ભાાં Yes / No ય “click” કયલુાં.
(૮) શલે save ય “click” કયલાથી તભાય Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયન Application Number generate થળે.
જે ઉભેદલાયે વાિલીને યાખલાન યશે ળે અને શલે છી આ જાશે યાતના વાંદબાભાાં આમગ વાથેના કઈ ણ ત્ર વ્મલશાયભાાં તે દળાાલલાન યશે ળે.
(૯) જો આના અયજીત્રકભાાં કઇ વુધાયા-લધાયા કયલાના શમ ત Edit Applicationભાાં જઇને કયી ળકાળે, આ વુચલધા અયજી
Confirm કયતાાં શે રા ઉરબ્ધ છે. એક લખત અયજી Confirm થઇ ગમા છી/ફાદ આ વુચલધા ઉરબ્ધ યશે ળે નશીં.
(૧૦) 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.
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ઊંિાઇ અને ૩.૬ વે.ભી શાઈ અને signature નુાં ભા ૨.૫ વે.ભી. ઊંિાઇ અને ૭.૫ વે.ભી શાઈ યાખલી) (photo અને
signature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય photo અને signature jpg Format ભાાં(10 KB) વાઇઝ થી લધાયે નશીં તે યીતે
Computer ભાાં શલા જોઇએ.) “Browse” Button ય click કય શલે Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી 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 ફાજુ ભાાં “Upload Button”ય Click કય શલે ફાજુ ભાાં તભાય photo દેખાળે. શલે આજ યીતે signature ણ
upload કયલાની યશે ળે.
(૧૧) 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 જોઈ રેલી. અયજીભાાં વુધાય કયલાન જણામ, ત Edit
Application ઉય click કયીને વુધાય કયી રેલ. અયજી confirm કમાા શે રા કઇણ પ્રકાયન વુધાય અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાંતુ
અયજી confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કઇણ વુધાય થઇ ળકળે નશીં. જો અયજી વુધાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ confirm
application ય click કયલુાં. Confirm 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 વાિલલાન
યશે ળે. Confirmation number ચવલામ કઇણ ત્રવ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં. Confirm થમેરી અયજીત્રકની ચપ્રન્ટ અિૂક કાઢી
યાખલી.
(૧૨) દયે ક જાશે યાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાાં, વાંજોગલળાત, જો કઈ ઉભેદલાય એક્થી લધુ અયજી કયે ર શળે, ત છેલ્લી
કન્પભા થમેર અયજી કે જેની વાથે ચનમત પી બયે ર શળે તે ભાન્મ ગણાળે અને અગાઉની અયજી યદ ગણલાભાાં આલળે. અગાઉની અયજી વાથે
બયે રી પી છેલ્લી કન્પભા થમેર અયજી વાભે ગણલાભાાં આલળે નશીં. જો ઉભેદલાયે છેલ્લી કન્પભા થમેર અયજી વાથે ચનમત પી બયે ર નશીં શમ, ત
આલા ઉભેદલાયની ચનમત પી વાથેની કન્પભા થમેરી છેલ્લી અયજી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. જો ઉભેદલાયે એકથી લધુ અયજી વાથે પી બયે ર શળે, ત
તે યીપાંડ કયલાભાાં આલળે નશીં.
૧૦. અયજી પી : (૧) ચફન અનાભત ુરૂ/ભક્રશરા ઉભેદલાય અયજી પી નીિેનાાં ફે ચલકલ્ ૈકી કઈણ યીતે બયી ળકે છે:
૧. (૧) સ્ટ ઓપીવભાાં: વાભાન્મ કે ટેગયીનાાં ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વાંદબે “Print Challan” ઉય ચક્રક કયીને ચપ્રન્ટેડ િરણની
નકર કાઢલાની યશે ળે. આ ચપ્રન્ટેડ િરણની નકર રઈને નજીકની કબ્મુટયની વુચલધા ધયાલતી સ્ટ ઓપીવભાાં જલાનુાં યશે ળે. સ્ટ ઓપીવભાાં
રૂ.૧૦૦/- આમગની પી + સ્ટર વચલાવ િાજા તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૫ ,૧૩:૦૦ કરાક વુધીભાાં બયલાનાાં યશે ળે અને પી બમાા અાંગને ુાં િરણ
ભેલલાનુાં યશે ળ.ે આ િરણ તથા confirm થમેર અયજીત્રક ઉભેદલાયે તાની ાવે વાિલીને યાખલાનાાં યશે ળે અને જ્માયે આમગ દ્વાયા
ભાંગાલલાભાાં આલે ત્માયે જ અયજીત્રક ચફડાણ વક્રશત તથા પી બયે રા િરણની નકર વાથે R.P.A.D. / Speed post થી ભકરલાનાાં
યશે ળે અથલા આમગ ખાતે રૂફરૂભાાં આી જલાનાાં યશે ળે.
૧.(૨) ઓનરાઈન પી: ઓનરાઈન પી જભા કયાલલા ભાટે “Print Challan” ય ચક્રક કયલુાં અને ચલગત બયલી અને ત્માાં “Online
Payment of Fee” ઉય ચક્રક કયલુાં. ત્માયફાદ આેર ચલકલ્ભાાં Net Banking, Card Payment અથલા Other
Payment Mode ના ચલકલ્ભાાંથી મગ્મ ચલકલ્ વાંદ કયલ અને આગની ચલગત બયલી. પી જભા થમા ફાદ આની પી જભા થઈ ગઈ
છે તેલુાં screen ય રખામેરુાં આલળે અને e-receipt ભળે, જેની print કાઢી રેલી. જો પ્રક્રક્રમાભાાં કઈ ખાભી શળે ત screen ય
આની પી બયામેર નથી તેભ જોલા ભળે. (૨) ભૂ ગુજયાતના અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાયએ અયજી પી બયલાની યશે તી નથી. (૩) યાજ્મ
ફશાય લવતાાં વાભાન્મ કે ટેગયીનાાં ઉભેદલાયએ સ્ટ ઓપીવભાાં યીક્ષા પી રૂ.૧૦૦/- બયલાની યશે ળે અને પી બમાા અાંગને ુાં િરણ ભેલલાનુાં
યશે ળે. અથલા આ ઉભેદલાયએ રૂ.૧૦૦/- ના “વચિલશ્રી, ગુજયાત જાશે ય વેલા આમગ, અભદાલાદ” ના નાભના ક્રસ્ડ બાયતીમ સ્ટર
ઓડાયથી પી જભા કયાલી ળકળે.
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(૪) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જો ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત તેઓએ અયજી પી બયલાની યશે ળે નશીં.
(૫) અળક્ત (Disabled) વ્મચક્તઓ તથા ભાજી વૈચનકએ અયજી પી બયલાની યશે તી નથી.
(૬) પી બમાા ફાદ યીપાંડ ભલાાત્ર નથી.
(૭) પી બમાા લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયે ર નશીં શમ તેલા ઉભેદલાયને કઈણ વાંજોગભાાં Screening Test(પ્રાથચભક
કવટી)/ભુખ્મ રેચખત કવટીભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે નશીં. આ પી સ્ટ ઓપીવ /નેટ ફેંકીંગ દ્વાયા જ સ્લીકાયલાભાાં આલળે. યકડભાાં, ડીભાન્ડ
ડર ાફ્ટથી, બાયતીમ સ્ટર ઓડાય (યાજ્મ ફશાય લવતાાં વાભાન્મ કે ટેગયીનાાં ઉભેદલાય ચવલામ ) કે ે ઓડાયના સ્લરૂભાાં આ પી સ્લીકાયલાભાાં
આલળે નક્રશ, જેની ઉભેદલાયએ ખાવ નોંધ રેલી.
૧૧. યીક્ષાની રૂયે ખા તથા અભ્માવક્રભ: આ યીક્ષા ક્રભાનુવાય ફે તફક્કાભાાં મજલાભાાં આલળે:
(૧) Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) નુાં શે તર
ુ ક્ષી પ્રકાયનુાં વાભાન્મ જ્ઞાનનુાં પ્રશ્નત્ર ૧૦૦ ગુણ અને ૧ કરાકના વભમ ભાટે યશે ળે.
વાભાન્મ જ્ઞાનના પ્રશ્નત્રન અભ્માવક્રભ આ પ્રભાણે યશે ળે: (૧) વાભાન્મ ચલજ્ઞાન (૨) બાયતનુાં ફાંધાયણ (૩) તાજેતયના ભશત્લના યાિર ીમ
ભુદ્દાઓ / ફનાલ (૪) ગુજયાતની બોગચરક ફાફત તથા કુ દયતી વાંચત (૫) ગુજયાતની ખેતી અને ઉદ્યગ (૬) ગુજયાતન વાાંસ્કૃ ચતક લાયવ
– વાક્રશત્મ, કરા, ધભા (૭) વાભાન્મ ફોચધ્ધક કવટી (૮) ખેર જગત (૯) ગુજયાતની યાજનીચત અને અથાવ્મલસ્થા (૧૦) ાંિામતી યાજ
(૧૧) ભશાગુજયાત આાંદરન-ગુજયાત યાજ્મની સ્થાના અને ત્માયફાદની ભશત્લની ઘટનાઓ તથા (૧૨) ચલચલધ ક્ષેત્રે દેળભાાં ભક્રશરાઓન
પા. (૧૩) ભશત્લના આાંતયાિર ીમ ભુદ્દાઓ / ફનાલ.
(૨) રેચખત ભુખ્મ યીક્ષાના અભ્માવક્રભભાાં કુ ર –૩ ેય યશે ળે: (૧) ેય-૧, ગુજયાતી ( સ્નાતક કક્ષા ), ૧૦૦ ગુણ (૨) ેય-૨,
અાંગ્રેજી (ઈન્ટયભીડીમેટ કક્ષા), ૧૦૦ ગુણ (૩) ેય-૩, વાભાન્મ અભ્માવ ( સ્નાતક કક્ષા ), ૧૦૦ ગુણ શળે. ેય-૧ તથા ેય-૩ નાાં
પ્રશ્નત્રનુાં સ્તય સ્નાતક કક્ષાનુાં તથા ેય-૨ ના પ્રશ્નત્રનુાં સ્તય ઈન્ટયભીડીમેટ કક્ષાનુાં યશે ળે. પ્રત્મેક ેય દીઠ વભમ ૩ કરાકન યશે ળે.
Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) ભાાં આમગ દ્વાયા નક્કી કયલાભાાં આલે તે કે ટેગયીલાઈઝ રામકી ધયણ જેટરા ગુણ ધયાલતા તથા
જાશે યાતની જોગલાઈ ભુજફ ળૈક્ષચણક રામકાત, લમ લગેયે વાંતતા શળે તેલા, જાશે યાતભાાં દળાાલર
ે જગ્માના કે ટેગયીલાઈઝ આળયે ત્રણ ગણા
ઉભેદલાયને જ રેચખત ભુખ્મ યીક્ષાભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે.
(૩) Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) ભાાં ઉભેદલાયને O.M.R, Sheetભાાં જલાફ આલા ભાટે A,B,C,D અને E એભ ાાંિ ચલકલ્
આલાભાાં આલળે. ાાંિભ ચલકલ્ E „Not attended‟ તયીકે ન યશે ળે. ૩. (૧) ઉભેદલાયે જે પ્રશ્નના જલાફ ભાટે જો ાાંિભ ચલકલ્ E
„Not attended „ એનકડ કયે ર શળે ત તે પ્રશ્નના “ળૂન્મ “ ગુણ ગણાળે અને તે પ્રશ્ન ભાટે કઈ નેગેટીલ ગુણ કાલાભાાં આલળે નક્રશ. ૩. (૨)
તભાભ ચલકલ્ (A,B,C,D અને E) ખારી યાખ્મા શમ અથલા પ્રશ્નન ખટ જલાફ આ્મ શમ ત તે પ્રશ્ન ભાટે ચનચિત ગુણ એક શમ ત
૦.૩ ગુણ કુ ર ભેલેર ગુણભાાંથી ફાદ કયલાભાાં આલળે.
(૪) Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) ભાાં ભેલેર ગુણ આખયી વાંદગી ભાટે ધ્માને રેલાભાાં આલળે નશીં. આખયી ક્રયણાભ ભાત્ર
ભુખ્મ રેચખત ક્રયક્ષાના આધાયે ચનમત કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય નામફ વેક્ળન અચધકાયી કે નામફ ભાભરતદાય કે આ ફાંને જગ્મા ભાટે
ઉભેદલાયી કયલા ઈચ્છતાાં શમ ત ણ તેભણે એક જ અયજી કયલાની યશે ળે અને એક જ લખત યીક્ષા પી િૂકલલાની યશે ળે.
(૫) યીક્ષાનુાં ભાધ્મભ ગુજયાતી યશે ળે. ચવલામ કે , ભુખ્મ રેચખત યીક્ષાના ેય નાં.૨ (અાંગ્રેજી) નુાં ભાધ્મભ ફધાાં ઉભેદલાય ભાટે અાંગ્રેજી યશે ળે.
૧૨.યીક્ષા કે ન્દ્રની ચલગત: Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) નુાં સ્થ અભદાલાદ, અભયે રી, આણાંદ, બાલનગય, બૂજ, બરુિ,
દાશદ, ગધયા, ગાાંધીનગય, ક્રશભતનગય, જુ નાગઢ , જાભનગય , ભશે વાણા, નડીમાદ, નલવાયી, ાટણ, ારનુય,યાજકટ, વુયત, વુયેન્દ્રનગય,
લડદયા,લરવાડ, તથા વ્માયા યશે ળે. તથા રેચખત ભુખ્મ યીક્ષા ભાટેનુાં સ્થ પકત અભદાલાદ જ યશે ળે. ઉભેદલાયની વાંખ્મા, યીક્ષા કે ન્દ્રની
ઉરચબ્ધ, આમગની લશીલટી અનુકૂતા લગેયે ક્રયફ ધ્માનભાાં રઈ આમગ આ કે ન્દ્રભાાં લધાય/ઘટાડ કયી ળકળે.
૧૩. યીક્ષાભાાં પ્રલેળ : (૧) જરૂયી પી વાથે અયજી કયનાય દયે ક ઉભેદલાયને અયજીનીિકાવણી કમાા ચવલામ Screening Test (પ્રાથચભક
કવટી) ભાાં ફેવલા દેલાભાાં આલળે. (૨) જે ઉભેદલાયને Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) ના ક્રયણાભભાાં ભુખ્મ રેચખત યીક્ષા ભાટે
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કાભિરાઉ વપ જાશે ય કયે ર શળે તેઓને આમગ દ્વાયા ભુખ્મ રેચખત યીક્ષા ભાટે અરગથી ફીજુ ાં અયજીત્રક ભકરલાભાાં આલળે. જે જરૂયી પી
અને પ્રભાણત્ર વાથે ઉભેદલાયે આમગની કિેયીભાાં ભકરી આલાનુાં યશે ળે. (૩) ઉભેદલાય તયપથી ભેર અયજીત્રકની બયતી ચનમભ અને
જાશે યાતની જોગલાઈ ભુજફ િકાવણી કયલાભાાં આલળે અને આ જોગલાઈ વાંતતા ઉભેદલાયને ભુખ્મ રેચખત યીક્ષાભાાં પ્રલેળ આલાભાાં
આલળે. (૪) ભુખ્મ રેચખત યીક્ષાભાાં પ્રલેળ અાંગે આમગન ચનણામ આખયી ગણાળે અને આમગના ચનણામ વાભે કઈણ ત્ર વ્મલશાય
ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે નક્રશ.
૧૪. જગ્મા/વેલાની વાંદગીન ક્રભ: (૧) ભુખ્મ રેચખત યીક્ષાના પભાભાાં ઉભેદલાયે પક્ત જાશે યાતભાાં દળાાલર
ે જગ્મા/વેલા ભાટે તાની
વાંદગી અનુવાય વાંદગી ક્રભ દળાાલલાન યશે ળે. (૨) ઉભેદલાય જે જગ્મા/વેલા ભાટે તાની વાંદગીન ક્રભ એકલાય દળાાલી દે, તે ક્રભ કામભી
ગણલાભાાં આલળે તથા તેભાાં કઈણ પ્રકાયનાાં પે યપાય, વુધાયા-લધાયા અથલા ક્રભાાંક ફદરલાની ચલનાંતી કઈણ વાંજોગભાાં ભાન્મ યાખલાભાાં
આલળે નક્રશ. (૩) ઉભેદલાયએ જણાલેરી જગાઓ ભાટેના પ્રેપયન્વથી તે જગાઓ ઉય ચનભણૂાંક ન કઈ શક્ક ભત નથી. (૪) ગુણલત્તાક્રભ
અને પ્રા્મ જગ્માઓની વાંખ્માને ધ્માનભાાં રઈને, ઉભેદલાયે આેર પ્રેપયન્વ ચલિાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે. (૫) જે ઉભેદલાયે એક ણ જગ્મા
/વેલા ભાટે વાંદગીક્રભ દળાાવ્મ ન શમ અથલા ત પકત અભુક જ જગ્મા/વેલા ભાટે વાંદગી ક્રભ દળાાલર
ે શમ અને તેઓની વાંદગી ક્રભ
ભુજફની જગ્મા ભલાાત્ર થતી ન શમ ત જે ઉભેદલાયએ તભાભ જગ્મા /વેલા ભાટે વાંદગી ક્રભ દળાાલેર શમ તેલા ઉભેદલાયને જગ્માની
પાલણી કમાા ફાદ લધેરી જગ્મા ઉય આલા ઉભેદલાયને જગ્માની પાલણી કયલાભાાં આલળે.(૬) ઉભેદલાયની ચનભણૂકાં જે તે જગ્માના
અભરભાાં શમ તેલા બયતી ચનમભને આચધન યશે ળે. (૭) ઉભેદલાયને જે જગ્મા ભાટે ચનભણૂક આલાભાાં આલળે તે જ્ગ્મા ય ચનમત વભમભાાં
શાજય ન થામ ત તેઓની ચનભણૂાંક યદ કયલાભાાં આલળે.
૧૫. ક્રયણાભ : (૧) આખયી ક્રયણાભ આમગના નટીવ ફડા અને લેફવાઈટ ય ભૂકલાભાાં આલળે અને આ ક્રયણાભ વયકાયી ગેઝેટભાાં
પ્રચવધ્ધ કયલા ભાટે ભકરલાભાાં આલળે. (૨) આ ક્રયણાભભાાં ઉભેદલાયના નાભ, ફેઠક ક્રભાાંક તેભજ ભેલેર કુ ર ગુણની ચલગત આલાભાાં
આલળે. (૩) આ ક્રયણાભભાાં અવપ થમેર ઉભેદલાયના ફેઠક ક્રભાાંક અને તેઓએ ભેલેર ગુણ આમગના નટીવ ફડા ય ભૂકલાભાાં આલળે.
(૪) વપ યશે રાાં કુ ર ઉભેદલાયની અધી વાંખ્માભાાં પ્રચતક્ષા માદી ય ઉભેદલાયનાાં નાભ યાખલાભાાં આલળે.
૧૬. ગુણત્રક :.(૧) ભુખ્મ યીક્ષાનુાં ગુણત્રક ભેલલા ઈચ્છતા ઉભેદલાયએ ભુખ્મ યીક્ષાને અાંતે આખયી ક્રયણાભ જાશે ય થમા ફાદ
વચિલ, ગુજયાત જાશે ય વેલા આમગ, અભદાલાદ –૩૮૦૦૦૧ના નાભન રૂ.૫૦-૦૦ ન ક્રસ્ડ બાયતીમ સ્ટર ઑડાય અથલા આમગની
કિેયીના કાઉન્ટય ય કાભકાજના ક્રદલવએ વલાયના ૧૧-૦૦ થી ૨-૦૦ અને ફયના ૩-૦૦ થી ૫-૦૦ વુધીભાાં યકડેથી પી વાથે આમગને
અયજી કયલાની યશે ળે. (૨) આ અયજીભાાં ઉભેદલાયે યીક્ષાનુાં નાભ, જાશે યાત ક્રભાાંક,તાનુાં વયનાભુ,ાં ફેઠક નાંફય અને યીક્ષાની ચલગત
દળાાલલાની યશે ળ.ે (૩) ઉભેદલાયને તેભનુાં ગુણત્રક ટારભાાં ભકરી આલાભાાં આલળે. (૪) ભુખ્મ યીક્ષાને અાંતે આખયી ક્રયણાભ જાશે ય
થમાની તાયીખથી ૧૫ ક્રદલવની અાંદય ગુણત્રક ભાટેની અયજી ભકરલાની યશે ળે. આ ભુદત ફાદ ભેર અયજી અભાન્મ ગણાળે.
૧૭. ગુણની ુન:િકાવણી : (૧) જે ઉભેદલાય ભુખ્મ યીક્ષાના તાના ગુણની િકાવણી કયાલલા ઈચ્છતા શમ તે ઉભેદલાય આમગને ભુખ્મ
યીક્ષાના અાંતે આખયી ક્રયણાભ જાશે ય કમાા તાયીખથી ચસ્તારીવ ક્રદલવની અાંદય દયે ક ેયદીઠ રૂ. ૫૦-૦૦ ની પી વાથે અયજી કયી ળકળે.
(૨) ઉભેદલાયે યીક્ષાનુાં નાભ, ફેઠક નાંફય અને નાભ/વયનાભુાં દળાાલલાનુાં યશે ળે. (૩) પી અયજી વાથે યકડેથી કે બા..ઓ. દ્વાયા કિેયીના
કાઉન્ટય ય સ્લીકાયલાભાાં આલળે. (૪) ઉભેદલાય ટારથી આ અયજી ભકરી ળકળે. આલી અયજી વાથે ભાત્ર વચિલશ્રી, ગુજયાત જાશે ય વેલા
આમગ, અભદાલાદના નાભન ક્રસ્ડ બા..ઓ.ભકરલાન યશે ળે. (૫) ઉત્તયલશીઓનુાં ુન:ભૂલ્માાંકન(Revaluation) પે ય તાવણી
કઈણ વાંજોગભાાં કયલાભાાં આલળે નક્રશ. (૬) ગુણની ુન:િકાવણી ચવલામ ઉભેદલાયે ભેલેર ગુણ ફાફતના કઈણ ચલલાદને આમગ
રક્ષભાાં રેળે નક્રશ.
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૧૮. ચનભણૂકાં : (૧) ઉભેદલાયને ચનભણૂાંક ભાટે merit number અને preference ને ધ્માનભાાં યાખી ચલિાયલાભાાં આલળે. યાંતુ
યીક્ષાભાાં વપ થલાથી ચનભણૂકાં ભાટેન શક્ક ભી જત નથી. (૨) યાજ્મ વેલાભાાં ચનભણૂક ભાટે ઉભેદલાય ફધી યીતે મગ્મ છે એભ જરૂયી
રાગે તેલી તાવ છી વયકાયને વાંત ન થામ ત તેલા ઉભેદલાયની ચનભણૂાંક કયલાભાાં આલળે નક્રશ. (૩) ચનભણૂાંક ાભેર ઉભેદલાયે વયકાયના
ચનમભ ભુજફની તારીભ રેલી ડળે અને તારીભ યીક્ષા ાવ કયલાની યશે ળે. (૪) ઉયની જાશે યાત વાંફધાં ભાાં વાંદ થમેરા ઉભેદલાયની
ચનભણૂાંક ભાટે, વયકાયશ્રીના વાંફચાં ધત ચલબાગને આમગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભાાં આલળે. (૫) ચનભણૂાંક અાંગેની વઘી કામાલાશી, વયકાય દ્વાયા
કયલાભાાં આલતી શલાથી આ અાંગેન કઇ ત્રવ્મલશાય આમગ ધ્માને રેળે નક્રશ.
૧૯. િેતલણીઓ : આમગે જે કઈ ઉભેદલાયને (૧) તેને ઉભેદલાયી ભાટે કઈણ પ્રકાયે ટેક ભેલલા ભાટે એટરે કે આમગના અધ્મક્ષ, વભ્મ
અથલા કઈ અચધકાયી ય પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ રાગલગ રગાડલાન પ્રમાવ કયલા ભાટે, (૨) ફીજાનુાં નાભ ધાયણ કયલા ભાટે, (૩) ફીજા ાવે
તાનુાં નાભ ધાયણ કયાલલા ભાટે, (૪) ફનાલટી ખટા દસ્તાલેજો અથલા જેની વાથે િેડાાં કયલાભાાં આવ્મા શમ તેલા દસ્તાલેજો વાદય કયલા
અથલા ગેયયીચત આિયલા ભાટે, (૫) મથાથા અથલા ખટા અથલા ભશત્લની ભાક્રશતી છુ ાલતા શમ તેલા ચનલેદન કયલા ભાટે,(૬) યીક્ષા ભાટે
તેની ઉભેદલાયીના વાંફધાં ભાાં અન્મ કઈ અચનમચભત અથલા અમગ્મ વાધનન આશ્રમ રેલા ભાટે, (૭) યીક્ષા દયબમાન ગેય વ્માજફી વાધનન
ઉમગ કયલા ભાટે એટરે કે અન્મ ઉભેદલાયની ઉત્તયલશીભાાંથી નકર કયલા, ુસ્તક, ગાઈડ, કારી કે તેલા કઈણ છાેરા કે શસ્ત ચરચખત
વાક્રશત્મની ભદદથી અથલા લાતિીત દ્વાયા નકર કયલા કે ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયયીચતઓ ૈકી કઈણ ગેયયીચત આિયલા ભાટે, (૮)
રખાણભાાં અશ્લીર બાા અથલા અથલા ચફબત્વ ફાફત વક્રશતની અપ્રસ્તુત ફાફત રખલા ભાટે, (૯) યીક્ષા ખાંડભાાં અન્મ કઈ યીતે ગેયલતાણૂક કયલા ભાટે, (૧૦) યીક્ષાના વાંિારન ભાટે આમગે યકે રા સ્ટાપને વીધી કે આડકતયી યીતે શે યાન કયલા અથલા ળાયીક્રયક યીતે ઈજા કયલા
ભાટે, (૧૧) ૂલાલતી ખાંડભાાં ચનક્રદાિ કયે રા તભાભ અથલા કઈણ કૃ ત્મ કયલાન પ્રમત્ન કયલા ભાટે અથલા મથા પ્રવાંગ ભદદગાયી કયલા ભાટે,
(૧૨) યીક્ષા આલા ભાટે તેને યલાનગી આતા તેના પ્રલેળત્રભાાં આલાભાાં આલેર કઈણ વૂિનાન બાંગ કયલા ભાટે, દચત ઠમાા શમ ત
અથલા દચત શલાનુાં જાશે ય કમુું શમ ત, તે પજદાયી કામાલાશીને ાત્ર થલા ઉયાાંત –(ક) આમગ, તે જે યીક્ષાન ઉભેદલાય શમ તે
યીક્ષાભાાંથી તેને ગેય રામક ઠયાલી ળકાળે., અથલા (ખ) (૧) આમગ વીધી વાંદગી ભાટે રેલાની કઈણ યીક્ષાભાાં ફેવલાભાાંથી અથલા
કઈણ રૂફરૂ ભુરાકાતભાાંથી અથલા (૨) યાજ્મ વયકાય તાના શે ઠની કઈણ નકયીભાાંથી કામભી યીતે અથલા ચનક્રદિ
ા ભુદ્ત ભાટે ફાકાત કયી
ળકળે. યાંતુ તે અથે તે યજુ આત કયલા ઈચ્છે, ત ઉભેદલાયને, રેચખતભાાં એલી યજુ આત કયલાની તક આલાભાાં આલે તે ચવલામ ખાંડ (ક)
અથલા ખાંડ (ખ) શે ઠની કઈણ ચળક્ષા કયી ળકાળે નક્રશ. (ગ) તદઉયાાંત જો તે અગાઉ વયકાયી નકયીભાાં શમ ત, વાંફાંચધત ચનમભ શે ઠ
ચળસ્તબાંગના ગરાાં રઈ ળકાળે.
૨૦. અગત્મની વૂિનાઓ : (૧) ઉભેદલાયને તાની વાથે કઈ વેલ્મુરય પન, ટેબ્રેટ, ેજય અથલા ફીજી કઈ ભફાઈર વાંદેળા વ્મલશાયના
ઈરેકટર ચનક્વ –બ્લ્મુ ટુ થ વાધન યીક્ષા ખાંડભાાં વાથે રઈ જલાની છૂ ટ નથી, જેના બાંગ ફદર ઉભેદલાય ભાટે ચનક્રદિ
ા કયામેર ચળક્ષાને ાત્ર
ફનળે. (૨) ઉભેદલાય Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) ભાાં કે લ્ક્મુરેટયન ઉમગ કયી ળકળે નક્રશ. (૩) ૪૦% કે તેથી લધુ અાંધત્લની
ખાભી ધયાલતાાં ઉભેદલાય જો ઈચ્છે ત રક્રશમાની વુચલધા ભેલી ળકલાને ાત્ર છે. (૪) આલા ઉભેદલાયે જે રક્રશમ યાખલાન શમ તેની વાંણ
ૂ ા
ચલગત-(૧) નાભ (૨) વયનાભુાં (૩) ળૈક્ષચણક રામકાતની ઝેયક્ષ નકર આમગને યીક્ષા અગાઉ ભકરી આલાની યશે ળે અને તેની આમગના
ધાયા-ધયણ પ્રભાણે ભાંજૂયી ભળ્યાની તેઓને જાણ કયલાભાાં આલળે.(૫) રક્રશમાની વુચલધા ભેલનાય ઉભેદલાયને યીક્ષાભાાં દય કરાક દીઠ ૨૦
ચભચનટન લતય વભમ (Compensatory Time) ભલાાત્ર યશે ળે. (૬) ઉભેદલાયને ખાવ જણાલલાનુાં કે , અયજીત્રક તથા
પ્રભાણત્રની િકાવણી દયબમાન કઈ ઉભેદલાય, આ જગ્માના બયતી ચનમભ તથા જાશે યાતની જોગલાઈ ભુજફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ
ભારૂભ ડળે ત તેભની ઉભેદલાયી કઈ ણ તફક્કે યદ કયલાભાાં આલળે.(૭) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત
તેને ચફનઅનાભતના ધયણ રાગુ ડળે. (૮) જાશે યાતભાાં ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ ભક્રશરા ઉભેદલાય અયજી
કયી ળકે છે. (૯) જાશે યાતભાાં જે તે કે ટેગયીભાાં કુ ર જગ્માઓ ૈકી ભક્રશરા ઉભેદલાય ભાટે અભુક જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે ભક્રશરા
ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ ચવલામની ફાકી યશે તી જગ્માઓ પક્ત ુરુ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુાં નથી, આ જગ્માઓ ય
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ુરુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે ચલિાયણા થઇ ળકે છે, ુરુ તેભજ ભક્રશરા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે. (૧૦) અયજી કમાા
ફાદ યત ખેંિી ળકાળે નક્રશ. (૧૧) ભુખ્મ રેચખત યીક્ષા ભાટેના અયજીત્રક વાથે નીિે દળાાલર
ે પ્રભાણત્રની પ્રભાચણત નકર અલશ્મ યજૂ
કયલાની યશે ળ.ે : ૧૧.(૧) એવ.એવ.વી.ઈ. અથલા તેની વભકક્ષ યીક્ષાનુાં પ્રભાણત્ર કે જેભાાં જન્ભ તાયીખ દળાાલર
ે શમ. (ળાા છડલાનુાં
પ્રભાણત્ર ભાન્મ નથી) ૧૧.(૨) દલી પ્રભાણત્ર, એકથી લધુ દલી શમ ત દયે ક દલીનુાં પ્રભાણત્ર. ૧૧.(૩) દલીનુાં ગુણ ત્રક કે ત્રક
[ભાકા ળીટ્વ] ૧૧.(૪) અનાભત જાચત ભાટે વક્ષભ અચધકાયી દ્વાયા અામેર જાચત પ્રભાણત્ર અને ળાા છડ્યા નુાં પ્રભાણત્ર ૧૧.(૫)
વા.અને ળૈ..લગાના ઉભેદલાય ભાટે વાભાચજક ન્મામ અને અચધકાક્રયતા ચલબાગના તા.૬-૨-૯૬ના ઠયાલથી ચનમત થમેર ક્રયચળિ-ક ભુજફનુાં
„ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ થત ન શમ‟ તેલુાં તા.૧-૦૪-૨૦૧૪ છીની તાયીખનુાં પ્રભાણત્ર. ૧૧.(૬) ળાયીક્રયક યીતે અળકત ઉભેદલાયને
વાભાન્મ લશીલટ ચલબાગના તા. ૧-૧૨-૨૦૦૮ના ક્રયત્ર ક્રભાાંક : યિ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.૨ થી ચનમત થમેર વુચપ્રન્ટેડન્ટ/ ચવચલર
વજાનને આેર તફીફી પ્રભાણત્ર. ૧૧.(૭) વયકાયી નકયીભાાં શમ તેલા ઉભેદલાય ભાટે વાભાન્મ લશીલટ ચલબાગના તા.૮-૧૧-૮૯ના ક્રયત્ર
ક્રભાાંક: એપઓએ - ૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨ થી ચનમત કયલાભાાં આલેર નભુનાભાાં વક્ષભ અચધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર “ના-લાાંધા
પ્રભાણત્ર.” ૧૧.(૮) નાભભાાં પે યપાય કયાલેર શમ ત ગેઝટે ની / રગ્ન નોંધણી પ્રભાણત્ર ની નકર. ૧૧.(૯) ચલધલા ઉભેદલાયના ક્રકસ્વાભાાં
ુન:રગ્ન કયે ર નથી તે અાંગેની એપીડેલીટ.
જો ઉભેદલાયન વભાલેળ અનાભત લગા ,ભાજી વૈચનક, ળાયીક્રયક અળક્તતા ,ભક્રશરા કે ચલધલા ૈકીના ચલકલ્ ૈકી એક થી લધુ ચલકલ્ભાાં થત
શમ તેલા ક્રકસ્વાભાાં તેને રાગુ ડતાાં ચલકલ્ ૈકી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
નોંધ :- ઉયક્ત નામફ વેક્ળન અચધકાયી તથા નામફ ભાભરતદાય, લગા-૩ ની જગ્માના બયતી ચનમભ તથા ભુખ્મ યીક્ષાન અભ્માવક્રભ,
પી, લમ ભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ, અયજી કમા વાંજોગભાાં યદ થલાને ાત્ર છે તેની ચલગત, ક્રયચળિ-(ક) ન નભૂન, ળાયીક્રયક યીતે અળક્ત
(Disabled) ઉભેદલાયએ યજૂ કયલાના તફીફી પ્રભાણત્રન નભૂન, વયકાયી કભાિાયીઓએ યજૂ કયલાના ના-લાાંધા પ્રભાણત્રન નભૂન
અને જાશે યાતની અન્મ લધુ ચલગત આમગની કિેયીના નટીવ ફડા અને આમગની લેફવાઇટ www.gpsc.gujarat.gov.in ઉય જોલા
ભળે. આ જાશે યાત વાંફધાં ભાાં લધુ ભાક્રશતીની જરૂય જણામ ત આમગની કિેયીભાાં કિેયી વભમ દયચભમાન ૦૭૯-૨૫૫૦૭૭૩૭ યથી ભી
ળકળે.
આ જાશે યાતના વફાંધભાાં Screening Test (પ્રાથચભક કવટી) તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૫ ના યજ રેલાભાાં આલળે. લધુ ભાક્રશતી ભેલલા
આમગની કિેયીભાાં, કિેયી વભમ દયબમાન જરૂય જણામ ત ૦૭૯-૨૫૫૦૭૭૩૭ ય વાંકા કયલ.
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GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
Advt. No. 51 / 2014-15
On line Applications are invited from 12/03/2015 (13:00 hours) to 31/03/2015 (13:00 hours) for
the following posts of Secretariate Department, Gujarat Legislature Secretariate , Gujarat
Public Service Commission & Revenue Deparment. The reservation for S.C., S. T., S. & E.
B.C., & Women candidates is as under. In case of non - availability of Women candidates, in
the respective category, the post so reserved will be allotted to male candidates belonging to the
same category.
Name of Post

Deputy Section Officer
(Secretariate)
Deputy Section Officer
(Gujarat Legislature Secretariate)
Deputy Section Officer
(Gujarat Public Service
Commission)
Deputy Mamlatdar
(Revenue Department)
Total

Total
Posts

Category wise Posts

S. T.

S. &
E. B.
C.

27

44

05

00

05

03

400
733

Out of Category wise
posts reserved for
women

Post
reserved for
Physically
Disabled
and ExServicemen
out of the
total Posts

Gen.

S.
C.

S.
T.

S. &
E. B.
C.

Phy.
Dis.

ExSer.

83

55

09

14

28

15

32

02

03

02

00

00

01

00

00

00

01

01

01

00

00

00

01

00

204

28

60

108

67

09

20

36

12

40

376

55

107

195

125

18

34

65

28

72

Gen.

S.
C.

318

164
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Note : The candidates belonging to reserved category can apply against vacancies for
Unreserved category and the criteria will be applicable as per Unreserved Category.
E.Q. : (i) A candidate shall hold a Bachelor‟s degree obtained from any of the Universities
established or incorporated by or under Central or State Act in India; or any other educational
institution recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the
University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by
the Government; and (ii) Basic knowledge of Computer Application as prescribed in Gujaraat
Civil Services Classification and Recruitment (General) Rules 1967; (iii) Possess adequate
knowledge of Gujarati and / or Hindi.
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Pay Scale : Rs.13,700/- (Fix Pay) for 5 years. Rs.9300-34800 /- Pay-band + Rs.4400/- Grade
pay after completion of the satisfactory service of 5 years.
Age : A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of
30 years as on 31/03/2015. Age will be calculated as on the last date of receipt of application.
Upper age limit shall be relaxed as under :
1

4

S.& E. B.C. ,S.C. & S. T. Male
candidates of Gujarat origin.
Women candidates of unreserved
Category
Women Candidates of Reserved
Category
Ex-servicemen / Officers

5

Physically disabled candidates

6

Government Servant

2
3

05 years
05 years (Maximum up to 45 years)
10 years (including 05 years relaxation as Woman,
Maximum up to 45 years.)
Length of Military Service plus three years, Up to 40
years
maximum up to 10 (ten) years subject to his / her
ability to discharge duties attached to the posts, as
may be performed by any other normal persons, on
the bais of production of medical certificate
prescribed by GAD circular dated 01-12-2008 from
the Medical Board.
No relaxation in upper age will be available to
Government Servant

The details of advertisement can be seen on website www.gpsc.gujarat.gov.in

( D. P. Joshi )
Secretary
Gujarat Public Service Commission
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ગુજયાત જાશે ય વેલા આમગ
જાશે યાતની વાભાન્મ જોગલાઈઓ
જાશે યાત ક્રભાાંક - [ ૫૧ / ૨૦૧૪-૧૫ ] : નામફ વેક્ળન અચધકાયી/નામફ ભાભરતદાય, લગા-૩
૧. નાગક્રયકત્લ:ઉભેદલાય,
(ક) બાયતન નાગક્રયક અથલા
(ખ) નેાન પ્રજાજન અથલા
(ગ) બૂતાનન પ્રજાજન અથલા
(ઘ) ચતફેટ ન ચનલાાચવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧રી જાન્મુઆયી,૧૯૬૨ શે રાાં બાયતભાાં આલેરા શલા
જોઇએ ,અથલા
(િ) ભૂ બાયતીમ વ્મચક્ત કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ાક્રકસ્તાન, ૂલા ાક્રકસ્તાન,(ફાાંગ્રાદેળ)
ફભાા (બમાનભાય),શ્રીરાંકા, કે ન્મા, મુગાન્ડા, જેલા ૂલા આક્રફ્રકાના દેળ, વાંમુક્ત પ્રજાવત્તાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી,
ઝૈય, ઇથીમા, અથલા ચલમેટનાભથી સ્થાાંતય કયીને આલેર શલા જોઇએ. યાંતુ ેટા ક્રભાાંક (ખ),(ગ),(ઘ),અને (િ)ભાાં
આલતા ઉભેદલાયના ક્રકસ્વાભાાં વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર આેર શલુાં જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉભેદલાયના ક્રકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીત્રક આમગ ચલિાયણાભાાં રેળ.ે અને જો ચનભણૂક ભાટે
તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે ત યાજ્મ વયકાય તેભના ક્રકસ્વાભાાં ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભિરાઉ ચનભણૂક આળે.
૨. જન્ભ તાયીખ:(૧) આમગ જન્ભ તાયીખ ના ુયાલા ભાટે એવ. એવ. વી ફડા દ્વાયા અામેર એવ. એવ. વી. ઇ.પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યાખે છે. યાંતુ આ
પ્રભાણત્રભાાં દળાાલર
ે જન્ભતાયીખ ખટી શલાનુાં ઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અચધકાયીએ આેર લમ અને અચધલાવના પ્રભાણત્રની પ્રભાચણત
નકર ભકરલાની યશે ળે. આ પ્રભાણત્રભાાં અચધકૃ ત અચધકાયીએ સ્િણે જણાલેર શલુાં જોઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષાનુાં
ભૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને તાની વભક્ષ યજૂ કયલાભાાં આલેર ુયાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાિી જન્ભતાયીખ ............ છે. જે
એવ. એવ. વી. કે તેની વભકક્ષ યીક્ષાના પ્રભાણત્રભાાં દળાાલર
ે જન્ભતાયીખ કયતાાં જુ દી છે તથા ભાનલાને ુયતુાં કાયણ છે. ઉભેદલાયે યજુ કયે ર
લમ અને અચધલાવનુાં પ્રભાણત્ર તેની ચલિાવશતાા(credibility)ના આધાયે સ્લીકાય કે અસ્લીકાયન ચનણામ આમગ દ્વાયા રેલાભાાં આલળે.
(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં દળાાલેર જન્ભ તાયીખભાાં ાછથી કઇણ કાયણવય પે યપાય થઈ ળકળે નશી.
૩. લમભમાાદા:(૧) ઉંભય અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.
(૨) જાશે યાતભાાં ઉરી લમભમાાદા આલાભાાં આલેર છે, તેભાાં નીિે ભુજફ ની છૂ ટછાટ ભલાાત્ર છે.
૧ ભુ ગુજયાતના અનુવુચિત જાચત, અનુવુચિત જનજાચત,વાભાચજક અને ળૈક્ષચણક યીતે ાાંિ લા (લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાાદાભાાં)
છાત લગાના ઉભેદલાય (જાશે યાતભાાં જ ે અનાભત લગાની જગ્માઓ શળે તે અનાભત લગાના
ઉભેદલાયને જ ઉરી લમભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ ભલાાત્ર છે.)
૨ ચફન અનાભત ભક્રશરા ઉભેદલાય
ાાંિ લા(લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાાદાભાાં)
૩ ભુ ગુજયાતના અનુવુચિત જાચત, અનુવુચિત જનજાચત,વાભાચજક અને ળૈક્ષચણક યીતે દવ લા (આ છૂ ટછાટભાાં , ભક્રશરા ભાટેની છૂ ટછાટ કે
છાત લગાના ભક્રશરા ઉભેદલાય (જાશે યાતભાાં જ ે અનાભત લગાની જગ્માઓ શળે તે જ ે ાાંિ લાની છે, તેન વભાલેળ થઇ જામ છે,
અનાભત લગાના ઉભેદલાયને જ ઉરી લમભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ ભલાાત્ર છે.)
લધુભાાં લધુ ૪૫ લાની ભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ ભળે.)
૪ ભાજી વૈચનક. ઇ.વી.ઓ. એવ. એવ. વી.ઓ. વક્રશત ઉભેદલાય
રશ્કયભાાં ફજાલેર વેલા ઉયાાંત ફીજા ત્રણ
લા(લધુભાાં લધુ ૪૦ લાની ભમાાદાભાાં)
૫ ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય (જોગલાઇ-૧૦ ભાાં આેર ચલગતને આચધન)
દવ લા
૬ વયકાયી કભાિાયીઓ
વયકાયી કભાિાયીઓને ઉરી લમભમાાદાભાાં છૂ ટછાટ
ભલાાત્ર નથી.
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૪. ળૈક્ષચણક રામકાત:(૧) ઉભેદલાય જાશે યાતભાાં દળાાલેર ળૈક્ષચણક રામકાત અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીખના યજ ધયાલતા શલા જોઇએ.
(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષચણક રામકાત ભાન્મ મુચનલચવાટી/વાંસ્થાભાથી ભેલેર શલી જોઇએ.
(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ મુચનલચવાટી/વાંસ્થાના ગુણ ત્રક (ફધા જ લો/વેભસ્ે ટય)અને દલી પ્રભાણત્રની સ્લમાં પ્રભાચણત નકર
યજુ કયલાની યશે ળે. ળાા/કરેજના આિામા દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી.
(૪) ળૈક્ષચણક રામકાત કાભિરાઉ ધયણે ભાન્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાય ન શક્ક દાલ સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી.
(૫) જાશે યાતભાાં દળાાલેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ શમ ત આલા ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્રસ્થાચત
કયતા આદેળ/અચધકૃ તતાની ચલગત આલાની યશે ળે.
૫. અનુવચૂ િત જાચત, અનુવચૂ િત જનજાચત,વાભાચજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગા:(૧) ભૂ ગુજયાતના અનુવચૂ િત જાચત, અનુવૂચિત જનજાચત, વાભાચજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયને જ અનાભત લગાના
ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.
(૨) અનુવૂચિત જાચત, અનુવૂચિત જનજાચત, વાભાચજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગા ૈકી ઉભેદલાય જે લગાના શમ તેની ચલગત અયજીત્રક
અને ક્રયચળિભાાં અિૂક આલી.
(૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રક અને ક્રયચળિની વાંફાંચધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળાાલેર નશી શમ ત ાછથી અનાભત લગાના ઉભેદલાય
તયીકે રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં.
(૪) અનાભત લગાન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથાનભાાં વક્ષભ અચધકાયી દ્વાયા ચનમત નભુનાભાાં આલાભાાં આલેર જાચત
પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અિૂક વાભેર કયલાની યશે ળે. અયજીત્રક વાથે જાચત પ્રભાણત્રની નકર વાભેર નશીં શમ ત તે
ાછથી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીત્રક યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
(૫) વાભાચજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયને અનાભતન રાબ જો તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત લગાભાાં” નશી થત શમ ત જ
ભલાાત્ર થળે.
(૬) વાભાચજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગાના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગાભાાં વભાલેળ ન થત શલા અાંગેનુાં વાભાચજક ન્મામ અને અચધકાક્રયતા
ચલબાગના તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬ના ઠયાલથી ચનમત થમેર ક્રયચળિ (ક)(ગુજયાતીભાાં) ના નભુનાભાાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશે ળ.ે આ
પ્રભાણત્ર જાશે યાતભાાં દળાાલર
ે વભમગાાનુાં શલુાં જોઇએ.ક્રયણીત ભક્રશરા ઉભેદલાયએ આલુ પ્રભાણત્ર તેભના ભાતા-ચતાની આલકના
વાંદબાભાાં યજુ કયલાનુાં યશે ળે,જો આલા ઉભેદલાયએ તેભના ચતની આલકના વાંદબાભાાં આલુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયે ર શળે ત તેભની અયજી યદ
કયલાભાાં આલળે.અયજી વાથે ક્રયચળિ (ક)ના ફદરે એનેક્ષય-A (અાંગ્રેજીભાાં)યજુ ાં કયે ર શળે ત ણ અયજી યદ કયલાભાાં આલળે.કે ભકે
Annexure-A બાયત વયકાય શે ઠની નકયી ભાટેનુાં છે. જો ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર (ક્રયચળિ (ક))અયજી વાથે યજુ કયે ર નશીં શમ
ત તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે ણ ચલિાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે નશીં.
(૭) વયકાયની પ્રલતાભાન જોગલાઈ ભુજફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ચફનઅનાભત
લગાના ઉભેદલાયની વાથે ચનમત ધયણ (અથાાત લમભમાાદા ,અનુબલની રામકાત,
ચફનઅનાભત લગાના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાાં લધુ ચલસ્તૃત કયે ર
અન્મ ક્ષેત્ર) ભાાં છૂટછાટ રીધા ચવલામ તાની ગુણલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે ત
ચફનઅનાભત જગ્માની વાભે ગણત્રીભાાં રેલાના થામ છે.
(૮) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાચત અાંગે જે ચલગત દળાાલેર શળે તેભાાં ાછથી પે યપાય કયલાની ચલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશી.
૬. ભાજી વૈચનક :(૧) ભાજી વૈચનક ઉભેદલાયએ અયજીત્રક તથા ક્રયચળિભાાં ચલગત આલાની યશે ળે.
(૨) ભાજી વૈચનક ઉભેદલાયે ક્રડસ્િાજા ફુકની નકર અયજીત્રક વાથે અિૂક ભકરલાની યશે ળે.
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૭. ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય :(ક) ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજીત્રક તથા ક્રયચળિભાાં ચલગત આલાની યશે ળે.
(ખ) ળાયીક્રયક અળક્તતા ૪૦% કે તેથી લધુાં શમ તેલા ઉભેદલાયને જ ળાયીક્રયક અળક્તતાન રાબ ભલાાત્ર યશે ળે. ળાયીક્રયક અળક્તતાન રાબ
ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે (૧)અાંધત્લ અથલા ઓછી દ્રચિ(૨) શ્રલણની ખાભી (૩) શરનિરન અળક્તતા અથલા ભગજન રકલ તે ૈકીની)
કઇ ળાયીક્રયક અળક્તતા છે તે દળાાલલુાં.
(ગ) જાશે યાતભાાં ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળાાલેર ન શમ ,યાંતુ જગ્માની પયજોને અનુરૂ જે પ્રકાયની
ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયને ાત્ર ગણેર શમ તેઓ તે જાશે યાત ભાટે અયજી કયી ળકળે.આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં છૂ ટછાટ ભળે.
(ઘ) ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથાનભાાં વાભાન્મ લશીલટ ચલબાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના ક્રયત્ર ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ચનમત થમેર નભૂનાભાાં વયકાયી શચસ્ટરના વુચપ્રટેન્ડેન્ટ/ચવચલર વજાન/ભેડીકર ફડા દ્વાયા આલાભાાં આલેર
પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અિૂક ભકરલાની યશે ળ.ે જો પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી ચસ્લકાયલાભાાં
આલળે નશીં ળાયીક્રયક અળક્તતા ઉભેદલાય તયીકે ન રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં.
૮. ભક્રશરા ઉભેદલાય :ભક્રશરાઓની અનાભત જ્ગ્માઓ ભાટે જો મગ્મ ભક્રશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત તેની જગ્મા જે તે કક્ષાના (category) ુરુ
ઉભેદલાયને પાલી ળકાળે.
જો ઉભેદલાયન વભાલેળ અનાભત લગા ,ભાજી વૈચનક, ળાયીક્રયક અળક્તતા ,ભક્રશરા કે ચલધલા ૈકીના ચલકલ્ ૈકી એક થી લધુ ચલકલ્ભાાં થત
શમ તેલા ક્રકસ્વાભાાં તેને રાગુ ડતા ચલકલ્ ૈકી જેભાાં લધુ રાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે.
૯. ચલધલા ઉભેદલાય :(૧) ઉભેદલાય ચલધલા શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખલુાં અન્મથા “રાગુ ડતુાં નથી” એભ દળાાલલુાં .
(૨) ચલધલા ઉભેદલાયે જો ુન: રગ્ન કયે ર શમ ત અયજી ત્રકભાાં તે કૉરભ વાભે “શા” અિૂક રખલુાં અન્મથા “રાગુ ડતુાં નથી” એભ
દળાાલલુાં .
(૩) ચલધલા ઉભેદલાયે ુન: રગ્ન કયે ર ન શમ અને ચલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત અયજી વાથે ુન: રગ્ન કયે ર નથી
તેલી એક્રપડચલટ યજુ કયલાની યશે ળે.
(૪) ચલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલતાભાન જોગલાઈ ભુજફ તેઓએ ભેલેર ગુણભાાં ાાંિ ટકા ગુણ ઉભેયલાભાાં આલળે.
૧૦. ના લાાંધા પ્રભાણત્ર :(૧) ગુજયાત વયકાયના વયકાયી /અધા વયકાયી/ વયકાય શસ્તકના કોયે ળન /કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતા અચધકાયીઓ / કભાિાયીઓ
આમગની જાશે યાતના વાંદબાભાાં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે તાના ચલબાગ/ખાતા/કિેયીને અયજી કમાાની તાયીખથી
ક્રદન-૭ ભાાં અિૂક કયલાની યશે ળ.ે જો ઉભેદલાયના ચનમક્તા તયપથી અયજી ભકરલાની છેલ્લી તાયીખ ફાદ ૩૦ ક્રદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી
નશીં આલાની જાણ કયલાભાાં આલળે ત તેઓની અયજી નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે.
(૨) કે ન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કઇણ યાજ્મ વયકાયની નકયીભાાં શમ તેલા ઉભેદલાયે ખાતા ભાયપત અયજી ભકરલાની યશે ળે અથલા આ
અયજી વાથે ચનભણૂક અચધકાયીનુાં ના લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશે ળ.ે
૧૧. ગેયરામક ઉભેદલાય :ગુજયાત જાશે ય વેલા આમગ કે અન્મ જાશે ય વેલા આમગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધા વયકાયી /વયકાય શસ્તકની વાંસ્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય
ક્માયે મ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની ચલગત અયજીત્રકભાાં આલાની યશે ળે. જો ઉભેદલાયન ગેયરામકન વભમ િારુ શળે ત આલા
ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે.
૧૨. પયચજમાત ચનલૃચત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શસ્તકની કાંની કે ફડા કોયે ળનભાાંથી ક્માયે મ ણ પયચજમાત ચનલૃચત્ત, રુખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં
આલેર શમ ત અયજીત્રકભાાં તેની ચલગત આલાની યશે ળે.
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૧૩. નીિે દળાાવ્મા ભુજફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે. (આ માદી ભાત્ર દિાાંત સ્લરૂે છે જે વાંણ
ૂ ા નથી) :(૧) આમગે ચનમત કયે ર અયજી ત્રકભાાં અયજી કયે ર ન શમ
(૨) અયજી અને /અથલા ક્રયચળિભાાં ચલગત અધૂયી કે અલાચ્મ શમ.
(૩) અયજી અને /અથલા ક્રયચળિભાાં ઉભેદલાય ની વશી ન શમ.
(૪) અયજી અને /અથલા ક્રયચળિભાાં કે ીટર રેટયભાાં વશી કયે ર શમ.
(૫) અયજી અને /અથલા ક્રયચળિ પે ક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભકરાલેર શમ.
(૬) અયજી અને અથલા ક્રયચળિભાાં ાવટા વાઈઝન પટગ્રાપ રગાલેર ન શમ.
(૭) અયજી અને અથલા ક્રયચળિભાાં ાવટા વાઈઝના પટગ્રાપની ઝેયક્ષ રગાલેર શમ.
(૮) અયજી અને ક્રયચળિ ફે ભાાંથી એક જ ભકરાલેર શમ.
(૯) અયજી વાથે ૂયેૂયી પી બયે ર ન શમ.
(૧૦) અયજી વાથે પી બયે ર શમ યાંતુ બાયતીમ સ્ટર ઓડાય જાશે યાત પ્રચવધ્ધ થમાની તાયીખ શે રાન ખયીદેર શમ.
(૧૧) એક જ જગ્મા ભાટે એક કયતાાં લધુ અયજી કયે ર શમ.
(૧૨) અનુવૂચિત જાચત, અનુવચૂ િત જનજાચત, વાભાચજક અને ળૈક્ષચણક છાત લગા તથા ળાયીક્રયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયે અયજીત્રક
વાથે વક્ષભ અચધકાયી દ્વાયા અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયે ર ન શમ.
(૧૩) ભાજી વૈચનક ઉભેદલાયે ક્રડસ્િાજા ફુકની નકર યજુ કયે ર ન શમ.
(૧૪) વાભાચજક અને ળૈક્ષચણક છાત લગાના ઉભેદલાયે જાશે યાતભાાં દળાાલર
ે વભમગાાનુાં નન ક્રક્રભીરેમય પ્રભાણત્ર યજુ કયે ર ન શમ.
(૧૫) ઉભેદલાયે ળૈક્ષચણક રામકાતના વાંદબાભાાં ભાકા ળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયે ર ન શમ.
(૧૬) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી. પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયે ર ન શમ.
(૧૭) તફીફી ચળક્ષણ ચલમક જગ્માની જાશે યાતભાાં ઉભેદલાયે ભેલેર દલી એભ.વી.આઈ.ભાન્મ છે તેલુાં મુચનલચવાટી અથલા કરેજના વક્ષભ
અચધકાયીનુાં પ્રભાણત્ર યજુ કયે ર ન શમ.
(૧૮) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાાં અનુબલ દળાાલેર શમ (જેના આધાયે ાત્રતા નક્કી કયલાની થતી શમ) યાંતુ તેના વભથાનભાાં પ્રભાણત્ર યજુ
કયે ર ન શમ અથલા ત યજુ કયે ર પ્રભાણત્રભાાં તેઓન અનુબલન વભમગા,ભુ ગાય, કુ ર ગાય અને અનુબલન પ્રકાય દળાાલેર નશમ
તથા વાંસ્થાના રેટયેડ ઉય ન શમ .
૧૪. ચનભણૂકાં :(૧) ઉયની જાશે યાત વાંફધાં ભાાં ચનભણૂક ભાટે વાંદ થમેરા ઉભેદલાયની વયકાયશ્રીના વાંફાંચધત ચલબાગને આમગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભાાં
આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી ચનભણૂકત્ર ભેલતાાં શે રાાં કબ્મુટય અાંગેની વીવીવી અથલા તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત
નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશે ળ.ે આ પ્રકાયની રામકાત નશીં ધયાલનાય ઉભેદલાય ચનભણૂકને ાત્ર ફનળે નશીં.
(૨) ચનભણૂક અાંગેની વઘી કામાલાશી વયકાયશ્રી દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શલાથી આ અાંગને  કઇણ ત્રવ્મલશાય આમગ ધ્માને રેળે
નશીં.
(૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષચણક રામકાત /અનુબલ/ઉંભય લગેયેના વભથાનભાાં યજુ કયે ર પ્રભાણત્ર કઇણ તફક્કે અમગ્મ ભારુભ ડળે ત
તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની ચનભણૂક ણ યદ થલાને ાત્ર યશે ળે અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા
શે ઠની કામાલાશી ને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં આલે છે કે ,તેભણે યજુ કયે રા પ્રભાણત્ર ખુફજ િકવાઈથી ુણા
યીતે ખયાઈ કમાા ફાદ જ આમગભાાં યજુ કયલા.
૧૫. ગેયલતાણકૂાં અાંગે દચત ઠયે રા ઉભેદલાય ચલરૂધ્ધ ગરાાં :ઉભેદલાયને આથી િેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાાં કઇણ પ્રકાયની ખટી ભાક્રશતી દળાાલલી નશી,તેભજ આલશ્મક
ભાક્રશતી છૂ ાલલી નશી,ઉયાાંત તેઓએ યજુ કયે ર અવર દસ્તાલેજો કે તેની પ્રભાચણત નકરભાાં કઇણ વાંજોગભાાં વુધાય અથલા પે યપાય અથલા
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ફીજા કઇણ િેડાાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા િેડાાં કયે ર/ફનાલટી દસ્તાલેજો યજુ કયલા નશી,જો એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધુ
દસ્તાલેજોભાાં અથલા તેની પ્રભાચણત નકરભાાં કઇણ પ્રકાયની અિકવાઇ અથલા ચલવાંગતતા જણામ ત તે ચલવાંગતતાઓ ફાફતની સ્િતા યજુ
કયલી.જો કઇ ઉભેદલાય આમગ દ્વાયા દચત જાશે ય થમેર શમ અથલા થામ ત ,
(૧) તેઓની ઉભેદલાયી અાંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રાપ્ત કયલા,
(ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી,
(૩) કઇ અન્મ વ્મચક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ુણા કયાવ્મુ શમ ,
(૪) ફનાલટી દસ્તાલેજ યજુ કમાા શમ ,
() અગત્મની ફાફત છુ ાલલા અથલા દભુકત અથલા ખટા ચનલેદન કયે ર શમ ,
(૬) તેઓની ઉભેદલાયી અાંગે કઇણ અચનમચભત કે અનુચિત ઉામન વશાય રીધ શમ,
(૭) કવટી વભમે કઇ અનુચિત વાધનન ઉમગ કમો શમ ,
(૮) ઉત્તયલશી ભાાં અશ્લીર બાા કે અચળિ ફાફત વક્રશતની અવાંગત ફાફત યજુ કયે ર શમ,
(૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગેયલતાણકૂ આિયલી , જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી , ુસ્તક , ગાઇડ, કારી તેલા
કઇણ છાેર કે શસ્તચરચખત વાક્રશત્મની ભદદથી અથલા લાતચિત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેચતક યીતે નકર કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયને નકર
કયાલલાની ગેયયીતીઓ ૈકી કઇણ ગેયયીતી આિયલા ભાટે,
(૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અાંગે ચનમુકત થમેરા કભાિાયીઓને જલણી કયલી , કઇણ પ્રકાયની ળાયીક્રયક ઇજા શિાડલી ,
અથલા
(૧૧) ઉયકત જોગલાઇઓભાાં ઉલ્લેખામેર દયે ક અથલા કઇણ કૃ ત્મ કયલા કે કયાલલા તેણે પ્રમત્ન કમો શમ કે વીધી અથલા આડકતયી યીતે
આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીિે દળાાલેર ચળક્ષા ઉયાાંત આ આ પજદાયી કામાલાશીને ાત્ર ફનળે.
(ક) આમગ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને /અથલા
(ખ) તેને આમગ રે તેલી કઇણ યીક્ષા કે કઇણ રૂફરૂ ભુરાકાત ભાટે કામભી કે ભુકયય ભુદ્દત ભાટે
(૧) આમગ દ્વાયા રેલાનાય કઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે , અને
(ય) યાજમ વયકાય શે ઠની કઇણ નકયીભાાંથી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને
(ગ) જો વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના ચલરૂધ્ધ વભુચિત ચનમભ અનુવાય ચળસ્તબાંગના ગરાાં રઇ ળકાળે.
(૧ય) ઉયકત ચલગતભાાં ચનક્રદાિ કયે ર ચળક્ષા કયતા શે રા આમગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભાિાયીને
(૧) આયનાભાભાાં તેભની વાભેના સ્િ આય અથલા કે વના પ્રકાય ફાફતે,
(ય) રેખીતભાાં ચળક્ષા અાંગે ફિાલનાભુાં- શકીકત યજુ કયલા અને
(૩) ચળક્ષા અાંગે ચનમત વભમ ભમાાદાભાાં રૂફરૂ યજુ આત કયલાની તક આલાભાાં આલળે.
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