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                                                          આય-૭ ળાખા  

જાશયેાત ક્રભાાંક :૨૭/૨૦૨૨-૨૩ ગજુયાત ાણી યુલઠા અને ગટય વ્ મલ્ થા ફડ  (GWSSB) શ્તકની ભદદનીળ ઈજનેય 
(માાંત્રિક), લગ -૨ ની જગ્મા ય ઉભેદલાય વાંદ કયલા ભાટે Online (https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in) અયજીઓ 
તાયીખ-૧૫/૧૦/૨૦૨૨, ૧૩:૦૦ કરાક થી તાયીખ-૦૧/૧૧/૨૦૨૨, ૨૩:૫૯ કરાક સધુી ભાંગાલલાભાાં આલે છે. આ 
જાશયેાત અ ન્લમે ઓનરાઈન અયજી કયતા શરેા ત્રલગતલાય જાશયેાત વાથેની જાશયેાતની વાભાન્મ જગલાઈઓ અને 
ઓનરાઈન અયજી કયલાની યીત તેભજ અયજી પી બયલાની યીત અંગેની સચૂનાઓ આમગના નટીવ ફડ  ય તથા 
આમગની લેફવાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in  અને https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in  ય જલા ત્રલનાંતી છે. 
ત્માય ફાદ જ ઉભેદલાયે અયજી કયલાની યશળેે. 

1) પ્ર્તતુ જાશયેાતની પ્રાથત્રભક કવટી, પ્રાથત્રભક કવટીના રયણાભ,  રૂફરૂ મરુાકાતની વાંબત્રલત તાયીખ/ભાવની ત્રલગત 
તથા કક્ષાલાય જગ્માઓ નીચે મજુફ છે.     

ક્રભ જાશયેાત ક્રભાાંક જગ્માનુાં નાભ 

પ્રાથત્રભક 
કવટીની 

સચૂચત તાયીખ 

પ્રાથત્રભક 
કવટીના 
રયણાભન 
વાંબત્રલત 
ભાવ 

રૂફરૂ મરુાકાતન 
વાંબત્રલત ભાવ 

૧ ૨૭/૨૦૨૨-૨૩ ભદદનીળ ઈજનેય (માાંત્રિક), લગ -૨    ૨૬-૦૨-૨૦૨૩ એત્રપ્રર-૨૩ ઓગષ્ટ-૨૩ 

 

જાશયેાત 
ક્રભાાંક 

 

જગ્માનુાં 
નાભ 

કુર 
જગ્માઓ 

કક્ષાલાય જગ્માઓ 
કક્ષાલાય જગ્માઓ ૈકી ભરશરાઓ ભાટે 

અનાભત જગ્માઓ 

રદવ્માાંગ 

ઉભેદલાય 
ભાટે 

અનાભત 
જગ્માઓ 

ભાજી 
વૈત્રનક 
ભાટે 

અનાભત 
જગ્માઓ  

વાભાન્મ 

આ.  
ન.  
લગ  

વા.ળૈ. 
. 
લગ  

અન.ુ  
જાત્રત 

અન.ુ     
જનજાત્રત 

વાભાન્મ 

આ.  
ન.  
લગ  

વા.ળૈ. 
. 
લગ  

અન.ુ 
જાત્રત 

અન.ુ     
જનજાત્રત 

   
૨૭/૨૦૨૨-

૨૩ 

ભદદનીળ 
ઈજનેય 
(માાંત્રિક), 
લગ -૨ 

૧૦૦ ૪૧  ૧૦ ૨૭ ૦૭ ૧૫ ૧૪ ૦૩ ૦૯ ૦૨  ૦૫  ૦૪  ૦૧  

2) નોંધ :  
(૧) પ્ર્તતુ જાશયેાતભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી રદવ્માાંગ (Persons with Disabilities) ઉભેદલાય ભાટેની અનાભત 
જ્ગગ્માઓ ભાટે નીચે દળા વ્મા મજુફની રદવ્માાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાય જ અયજી કયલાાિ છે.       

ક્રભ રદવ્માાંગતા રદવ્માાંગતાન પ્રકાય અનાભત જગ્માઓ 

૧ ૨ ૩ ૪ 

૧ ફત્રધય અને ઓછાં વાાંબનાય FD, HH  ૦૨ 

 

ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ 

વેકટય ૧૦-એ, છ-૩ વક ર ાવે, છ યડ, ગાાંધીનગય-૩૮૨૦૧૦ 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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૨ 

ભગજન રકલ વરશત શરનચરનની 
રદવ્માાંગતા,યક્તત્રતભાાંથી વાજા 

થમેર,લાભનતા,એત્રવડ એટેકન બગ ફનેર 
અને નફા ્નાયઓુ  

OL, OA, D, AAV ૦૧ 

૩ 
્લનીરતા(autism),ફોત્રધક રદવ્માાંગતા, ખાવ 
ત્રલમ ળીખલાની અક્ષભતા અને ભાનત્રવક 

ચફભાયી   
SLD, MI (૪૦% થી ૭૦%) 

૦૧ 

૪ 
ફશયેાળ અંધત્લ વરશતની કરભ (૧) થી (૪) 

શઠેની એક કયતાાં લધાયે પ્રકાયની 
રદવ્માાંગતા ધયાલતી વ્મક્ક્ત  

MD (૪૦% થી ૭૦%) 

OL=ONE LEG AFFECTED                   OA= ONE ARM AFFECTED                 HH = HEARING HANDICAPED 

FD= FULLY DEAF                                         D=DWARFISM                                      AAV=ACID ATTACK VICTIMS 

SLD=SPECIFIC LEARNING DISABILITY                                                                  MI=MENTAL ILLNESS 

MD=MULTIPLE DISABILITIES  

(૨)  ઉયક્ત જગ્માએ વાંદગી ાભેર ઉભેદલાય ગજુયાત ાણી યુલઠા અને ગટય વ્ મલ્ થા ફડ  (GWSSB) 
ના કભ ચાયી ગણાળે, તેઓ ગજુયાત વયકાયના કભ ચાયી ગણાળે નશી.   

(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેઓને વાંદગી ભાટે 

ચફનઅનાભત ઉભેદલાય ભાટેના ધયણ રાગ ુડળે. 

(૪) ભરશરાઓ ભાટેની અનાભત જગ્મા ભાટે જ ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ (જ ભરશરા ભાટે જગ્મા 

અનાભત શમ ત), ત તે જગ્મા તે કક્ષાના રુુ ઉભેદલાયને પાલી ળકાળે. 

(૫) One Time Registration (OTR) ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ઝડથી કયલા ભાટેનુાં વશામક ભડયરુ છે તે 
કયલા ભાિથી જે તે જાશયેાત અન્લમે Online અયજી કયેર ગણાળે નશી. 

(૬)  ઉભેદલાયએ જાશયેાત ક્રભાાંક અને જગ્માનુાં નાભ ્ષ્ટ યીતે લાાંચીને ઓનરાઇન અયજી કયલી. ઓનરાઇન 

અયજી કયતી લખતે તભાભ ત્રલગત અયજીિકભાાં બમા  ફાદ તે ત્રલગતની ખાતયી કયીને ત્માય છી જ અયજી કન્પભ  
કયલાની યશળેે. 

(૭)  ઉભેદલાય દ્વાયા કયલાભાાં આલતી ઓનરાઇન અયજી જાશયેાતના છેલ્રા વભમ સધુી “Editable” છે. આથી 

ઉભેદલાયએ એક જાશયેાતભાાં એક જ અયજી કયલી. ઓનરાઇન કયેર અયજીભાાં ત્રલગત/ભારશતી બયલાભાાં કઇ ભરૂ 
થામ ત “Edit” ત્રલકલ્ભાાં જઇ ત્રલગત/ભારશતી સધુાયી રેલી. નલી અયજી ન કયલી.   

(૮)  ઓનરાઇન અયજી કયલાની વભમભમા દા ફાદ કન્પભ  થમેર અયજીિકની ત્રલગત કે તેભાાં ઉભેદલાયે આેર 

ભારશતીભાાં ક્ષત્રત કે ચકૂ ફાફતે સધુાય કયલાની યજૂઆત/ત્રલનાંતી ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે નશીં. 

(૯) એક કયતા લધાયે વાંખ્માભાાં અયજી કમા ના રક્વાભાાં છેલ્રે કન્પભ  થમેર અયજીિક જ ભાન્મ યાખલાભાાં 

આલળે. ચફનઅનાભત લગ ના ઉભેદલાય ભાટે છેલ્રે કન્પભ  થમેર પી વાથેનુાં અયજીિક ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે.  
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(૧૦) ઉભેદલાયએ અયજી ચકાવણીને ાિ અને રૂફરૂ મરુાકાતને ાિ થમાના રક્વાભાાં યજૂ કયલાના થતાાં 

પ્રભાણિ તૈમાય યાખલાના યશળેે તથા આમગ દ્વાયા જણાલલાભાાં આલે ત્માયે જ ઓનરાઇન અરડ કયલાના 

યશળેે. 

(૧૧) ઓનરાઈન જાશયેાત ભાટેના બયેરા અયજીિક ચફડાણવરશત આમગની કચેયીભાાં શાર યૂતા ભકરલા નશીં. 

પ્રાથત્રભક કવટીના કાભચરાઉ રયણાભ ફાદ અયજી ચકાવણીને ાિ ઉભેદલાયએ જ તેભના જરૂયી 

પ્રભાણિ/દ્તાલેજ આમગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/  ય ત્રનમત વભમભમા દાભાાં 

ઓનરાઇન અરડ કયલાના યશળેે. ઉભેદલાયએ ઓનરાઇન દ્ધત્રત ત્રવલામ રૂફરૂ અથલા ્ટ દ્વાયા આમગ ખાતે 
ભકરેર પ્રભાણિ/દ્તાલેજ ્લીકાયલા ાિ ફનતા નથી. આથી, આલા ઉભેદલાય આઆ અાિ ફનળે. 

3) જગ્માનુાં નાભ, ળૈક્ષચણક રામકાત, લમભમા દા અને ગાય ધયણની ત્રલગત  
   જાશયેાત 
ક્રભાાંક 

જગ્માનુાં નાભ :- ભદદનીળ ઈજનેય (માાંત્રિક), લગ -૨ 

    

૨૭/૨૦૨૨-

૨૩ 

ળૈક્ષચણક રામકાત  

Possess a Bachelor‟s degree of Engineering (Mechanical) or 

Technology (Mechanical) obatained from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or a 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. 

લમભમા દા 
૩૬ લ થી લધ ુઉંભય શલી જઇળે નશીં. (બયતી ત્રનમભ મજુફ ૩૫ લ  + વા.લ.ત્રલના 
તા.૨૯/૦૯/૨૦૨૨ના ઠયાલ ક્ર: વીઆયઆય/૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ.. મજુફ ૦૧ 
લ ). ઉંભય ઓનરાઈન અયજી ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે.  

ગાય ધયણ Pay scale Rs. 44,900-1,42,400/- [Level-8] in the GWSSB service 

4) „ગજુયાત મલુ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) ત્રનમભ, ૧૯૬૭‟ ભાાં દળા લેર કમ્પ્યટુય 
એ્રીકેળનનુાં ામાનુાં જ્ઞાન ધયાલતા શલા જઈળે. 

5) ગજુયાતી અથલા રશન્દી અથલા તે ફાંનેનુાં યૂત ુજ્ઞાન ધયાલત શલ જઇળે.  
6) લમભમા દા :- 

૧ 

મુ ગજુયાતના  અનસુચુચત જાત્રત, અનસુચુચત જનજાત્રત,   
વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ ના અને  
આત્રથિક યીતે નફા લગ ના ઉભેદલાય 

ાાંચ લ  (લધભુાાં લધ ુ૪૫ લ ની ભમા દાભાાં) 

૨ 

મુ ગજુયાતના  અનસુચુચત જાત્રત, અનસુચુચત જનજાત્રત,   
વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ  અને  આત્રથિક 
યીતે નફા લગ ના ભરશરા ઉભેદલાય 

દવ લ  (આ છૂટછાટભાાં ભરશરા ભાટેની છૂટછાટ કે જે 
ાાંચ લ ની છે, તેન વભાલેળ થઇ જામ છે, લધભુાાં લધ ુ
૪૫ લ ની ભમા દાભાાં છૂટછાટ ભળે.) 

૩ ચફન અનાભત (વાભાન્મ) ભરશરા ઉભેદલાય ાાંચ લ  (લધભુાાં લધ ુ૪૫ લ ની ભમા દાભાાં) 

૪ ભાજી વૈત્રનક, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ. વરશત ઉભેદલાય વાંયક્ષણ વેલાભાાં ફજાલેર વેલા ઉયાાંત ફીજા િણ લ  
(લધભુાાં લધ ુ૪૫ લ  સધુી છૂટછાટ ભળે) 

૫ રદવ્માાંગજન દવ લ  (લધભુાાં લધ ુ૪૫ લ ની ભમા દાભાાં) 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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7) નોંધ: 
(૧) આ જગ્મા ભાટે ત્રનભણકૂ ભાટે ઉભેદલાયની વાંદગી પ્રાથત્રભક કવટી અને રૂફરૂ મરુાકાત મજીને કયલાભાાં 
આલળે. પ્રાથત્રભક કવટીના ગણુ ક્રભાનવુાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી ઉભેદલાયને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટેની 
ાિતા બયતી ત્રનમભ, આમગના કચેયી હકુભ અને વયકાયની પ્રલત ભાન જગલાઇઓ અનવુાય નક્કી કયાળે. 
પ્રાથત્રભક કવટીભાાં ઉભેદલાય ૧૫% થી ઓછા ગણુ ભેલળે, ત તેભને રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાિ ગણલાભાાં આલળે 
નશીં. આ કવટીનુાં ભાધ્મભ આમગ અન્મથા નક્કી કયળે નશીં ત ગજુયાતી યશળેે. પ્રાથત્રભક કવટી વાભાન્મત: 
ગાાંધીનગય/અભદાલાદ ખાતે રેલાભાાં આલળે અને ઉભેદલાયએ ્લખચે ઉક્્થત યશલેાનુાં યશળેે. વાભાન્મ અભ્માવના 
૧૦૦ ગણુના ૧૦૦ પ્રશ્ન અને વાંફાંત્રધત ત્રલમના ૨૦૦ ગણુના ૨૦૦ પ્રશ્ન એભ કુર ૩૦૦ ગણુના ૩૦૦ પ્રશ્ન યશળેે. 

આ પ્રાથત્રભક કવટી ભાટે ૧૮૦ ભીનીટન વભમ યશળેે.  
(૨) રૂફરૂ મરુાકાતભાાં આમગની સચુનાઓ/ધયણ મજુફ જાશયેાતભાાં દળા લેર કેટેગયીલાઈઝ જગ્માની વાંખ્માને 
ધ્માને રઈ નીચે મજુફ અનવુયલાભાાં આલળે. 

કુર જગ્માઓ 
કુર જગ્માઓ ૈકી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ફરાલલાભાાં આલનાય 

ઉભેદલાયની વાંખ્મા 
૦૧ ૦૬ 

૦૨ ૦૮ 

૦૩ ૧૦ 

૦૪ કે તેથી લધ ુ કુર જગ્માઓથી ૦૩ ગણા 
 

(૩) પ્રાથત્રભક કવટી અને રૂફરૂ મરુાકાત દ્વાયા થતી બયતી પ્રરક્રમાભાાં ઉભેદલાયની આખયી વાંદગી ૫૦ ટકા ગણુબાય 
પ્રાથત્રભક કવટીના ૩૦૦ ગણુભાથી ભેલેર ગણુ અને ૫૦ ટકા ગણુબાય રૂફરૂ મરુાકાતના ૧૦૦ ગણુભાાંથી ભેલેર 
ગણુના આધાયે કયલાભાાં આલળે એટરે કે પ્રાથત્રભક કવટીભાાં ૩૦૦ ગણુભાાંથી ભેલેર ગણુને ૫૦ ટકા ગણુબાય અને 
રૂફરૂ મરુાકાતભાાં ૧૦૦ ગણુભાાંથી ભેલેર ગણુને ૫૦ ટકા ગણુબાય ગણી કુર ૧૦૦ ગણુભાાંથી ગણુ આલાભાાં 
આલળે. 
(૪)  પ્રાથત્રભક કવટીન અભ્માવક્રભ આમગની લેફવાઇટ http://gpsc.gujarat.gov.in, https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in, Twitter : @GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official)  ય જલા ત્રલનાંતી છે. 
(૫) જ યતુ્રનલત્રવિટીએ ભાક ળીટભાાં ટકાલાયી દળા લેર ન શમ, ત ઉભેદલાયે ટકાલાયી ગણલા ભાટેની પમ્પયુ રા/ 
આધાય અયજી વાથે યજૂ કયલાના યશળેે.  
(૬) જ ઉભેદલાય ત્રલદેળની યતુ્રનલત્રવિટીની દલી/અનબુલ ભેલેર શળે ત તેલી દલીની બાયતભાાં ભા ન્મતા/ 
વભકક્ષતા ગણલા અંગે જરૂયી આધાય/યૂાલા યજૂ કયલાના યશળેે.તથા વભમ ભમા દાભાાં આ અંગેના આધાય યુાલા 
યજૂ કયલાની જલાફદાયી વાંફાંત્રધત ઉભેદલાયની યેશળે. આ ફાફતે આમગની કઇ જલાફદાયી/પયજ યશતેી નથી અને 

૬ 

ગજુયાત વયકાયના કભ ચાયીઓ: ગજુયાત મલુ્કી વેલા 
અને લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) ત્રનમભ, ૧૯૬૭ 
ની જગલાએ મજુફ ગજુયાત વયકાયની નકયીભાાં 
કામભી ધયણે અથલા શાંગાભી ધયણે વાંગ છ ભાવથી 
કાભગીયી ફજાલતા શમ અને તેઓની પ્રથભ ત્રનભણકૂ 
જાશયેાતભાાંની જગ્માભાાં દળા લેર લમ ભમા દાની અંદય 
થમેર શમ તેલા કભ ચાયીઓ 

(૧) જાશયેાતભાાં રામકાત તયીકે અનબુલ ભાાંગેર શમ ત 
ઉરી લમભમા દા રાગ ુડળે નરશ. 
(૨) જાશયેાતભાાં અનબુલને રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન શમ 
યાંત ુ ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી ત્રલમક, શ ુ ચચરકત્વાની 
દલી કે રડ્રભા ની જગ્મા ય ત્રનભણકૂ ાભેર 
કભ ચાયીને જાશયેાતભાાંની આલી રામકાત લાી જગ્મા 
(Any Such Post) ભાટે ઉરી લમ ભમા દા રાગ ુ ડળે 
નશીં. 
(૩) જાશયેાતભાાં દળા લેર જગ્મા ભાટે અનબુલ એક 
રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન  શમ ત્માયે જે વાંલગ ભાાંથી 
ફઢતી ભલાાિ શમ તેભાાં પયજ ફજાલતા કભ ચાયીને,  
તેઓએ ફજાલેર વેલાના વભમ અથલા ત લધભુાાં લધ ુ
ાાંચ લ ની છૂટછાટ તે ફે ૈકી જે ઓછાં શમ તે ભળે. 

http://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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વભમભમા દા ફાદ આ અંગેની યજૂઆત ણ ત્રલચાયણાભાાં રેલાભા આલળે નશી, જેની વાંફાંત્રધત તભાભે ખાવ નોંધ 
રેલી. 
(૭)    આ જાશયેાત અનૌ  લમે બયતી પ્રરક્રમાના દયેક તફકે્ક ઉભેદલાયે શાજય યશવે ુાં ડળે, અન્મથા તેઓની ઉભેદલાયી 
યદ કયલાભાાં આલળે. 
(૮)    અયજી પી: વાભાન્મ કેટેગયીના (ચફન અનાભત) ઉભેદલાયે બયલાની પી રૂ.૧૦૦/- + ૉ્ટર વત્રલિવ ચાર્જ તથા 
ઓનરાઇન પી બયે ત રૂ. ૧૦૦/- + વત્રલિવ ચાર્જ અયજી પી બયલાની યશળેે. મૂ ગજુયાતના અનાભત કક્ષાના, આત્રથિક 
યીતે નફા લગો, ભાજી વૈત્રનક તથા ળાયીરયક અળક્તતા ધયાલતા ઉભેદલાયએ પી બયલાની નથી. ગજુયાત યાજમ 
ત્રવલામના અનાભત લગ ના ઉભેદલાયએ ત્રનમત પી બયલાની યશળેે.  
 
             

                                                                                                    વશી/- 
                                                                                વાંયકુત વચચલ                                                                                    

                                                                                            ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ 

 

નોંધ: https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની 
યીત અને અયજી પી બયલાની યીત જઈ ળકાળે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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GUJARAT  PUBLIC SERVICE COMMISSION 

SECTOR 10-A, NEAR CHH-3 CIRCLE, CHH ROAD,  

GANDHINAGAR – 382010 

R-7 Branch 

Advt. No.: 27/2022-23 Online applications are invited for the post of Assistant Engineer, 

(Mechanical) Class-II under Gujarat Water Supply & Sewerage Board, between  

date : 15/10/2022, 13:00 hrs. to date :01/11/2022, 23:59 hrs. Candidates are instructed to 

visit Notice Board or the Website of Commission https://gpsc.gujarat.gov.in and 

https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in for all the provisions of the advertisements, General 

Instructions, the method of online application and payment of fees.  

1) Tentative date/month of Primary Test, Result of Primary Test, Interview and 

Category wise vacancy are shown below:  

 

Advt. 

No. 

Name of the 

Post 

Total 

Vaca

ncy 

Category wise vacancy 
Out of total Post, vacancies 

reserved for  Women 

Reserve

d for 

Physica

lly 

Disable

d 

Reserve

d for Ex-

Service

man 

Ge

ner

al 

E.

W.

S. 

S. 

E. 

B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 

Ge

ner

al 

E.

W.

S. 

S. 

E. 

B. 

C. 

S. 

C. 

S. 

T. 

  27/ 

2022-

23 

Assistant 

Engineer 

(Mechanical

) Class-II 

100 41 10 27 07 15 14 03 09 02 05 04 01 

2) Note: - 

(1) The candidates possessing disability as shown below only can apply for the above-

mentioned post.  

Sr. 

No. 
Disability Type of Disability 

Number of 

reserved Post 
(1) (2) (3) (4) 

1 Deaf and Hard of Hearing FD, HH 02 

2 
Locomotor Disability including Cerebral 

Palsy, Leprosy Cured, Dwarfism, Acid Attack 
OL, OA, D, AAV 01 

Sr. 

No. 
Advt. No Name of the Post 

Tentative 

Date of  

Primary test 

Tentative 

month of  

Primary 

test‟s result 

Tentative 

month of 

Interview 

1   27/2022-23 
Assistant Engineer 

(Mechanical ), Class-II 
26-02-2023 April-23 August-23 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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Victims and Muscular Dystrophy 

3 
Autism, Intellectual Disability, Specific 

Learning Disability and Mental Illness 
SLD, MI (40% to 70%) 

 

01 
4 

Multiple Disabilities from amongst persons 

under group (1) to (4) including Deaf-

Blindness 
MD (40% to 70%) 

OL=ONE LEG AFFECTED                  OA= ONE ARM AFFECTED                HH = HEARING HANDICAPED 

FD= FULLY DEAF                                        D=DWARFISM                                     AAV=ACID ATTACK VICTIMS 

SLD=SPECIFIC LEARNING DISABILITY                                                                 MI=MENTAL ILLNESS 

MD=MULTIPLE DISABILITIES 

(2) The candidates selected in the above post will be considered employees of 

Gujarat Water Supply & Sewerage Board. They will not be considered 

employees of the Government of Gujarat. 

 

(3) The candidates belonging to reserved category can apply against the vacancies for 

Unreserved Category and the criteria for selection will be applicable as per 

Unreserved Category.  

 

(4) In case of non-availability of women candidate in the respective category (If 

reserved posts for women are available), the reserved post will be allotted to male 

candidates belonging to the same category.  

 

(5) The One Time Registration (OTR) module only helps to candidates for filling 

Online Application speadily, which will not count as an Online Application. 

 

(6) Candidates shall carefully read Advertisement No. and name of post before 

applying online. Candidate shall confirm the application only after verifying the 

details filled in the application form. 

 

(7) The online application is "Editable" till the last date & time of advertisement. Hence 

the candidates have to make only one application in one advertisement. If there are 

any mistakes in filling up the details / information in the online application, go to 

the "Edit" option and update the details till the last date & time of Application. Do 

not make a new application. 

 

(8) Any request or representation to correct any error or omission in the confirmed 

online application or information filled in by the candidate shall not be accepted, 

once the online advertisement is closed. 

 

(9) In case of more than one online application made by the candidate, only the latest 

confirmed application will be considered valid by the Commission. For candidates 

belonging to unreserved category, the last confirmed application with fees will be 

considered by the Commission. 
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(10) Candidates shall keep all the relevant Certificates/Documents ready as it may be 

required in case of eligibility for application scrutiny and Interview and They have 

to upload the  documents online when asked by the Commission.  

 

(11) Candidates are requested not to send physical copy of the application to the 

Commission as of now. Candidates qualified for application scrutiny only have to 

upload their required Certificates/Documents online on Commission‟s website 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/ within the stipuled time duration as mentioned in the 

provisional result. Those candidates who send their required Certificates/Documents 

Physically or By Post to the Commission are automatically ineligible for the further 

recruitment process.  

 

3) Name of Post, Education Qualification, Age and Pay Scale Details 

Advt. 

No. 
Name of Post :- Assistant Engineer (Mechanical) , Class-II 

  

27/2022-

23 

Education 

Qualification 

Possess a Bachelor‟s degree of Engineering (Mechanical) or 

Technology (Mechanical) obatained from any of the Universities 

established or incorporated by or under the Central or a 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. 

Age 
Not more than 36 years. (As per Recruitment Rules 35 years + 

As per GAD GR: CRR/11/2021/450900/G.5. 01 year.) Age will 

be Considered as on last date of online application. 
Pay Scale Pay scale Rs. 44,900-1,42,400/- [Level-8] in the GWSSB service 

4) The basic knowledge of Computer Application as prescribed in the Gujarat Civil 

Services Classification and Recruitment (General) Rules, 1967.   

5)  Possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or Both. 

6) Age Relaxation:  

1 Candidate belonging 
SC/ST/SEBC/EWS category of 
Gujarat Origin  

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

2 Women Candidate belonging 
SC/ST/SEBC/EWS category of 
Gujarat Origin 

10 Years (Which Includes the relaxation of 5 
years applicable to woman)  
(Maximum Up to 45 Years) 

3 Women Candidate belonging to 
unreserved /reserved category  

5 years (Maximum Up to 45 Years) 

4 Ex. Serviceman Including E.C.O. / 
S.C.O.  

Length of Military Service plus three years, 
(Maximum Up to 45 years.)  

5 Physically Disabled 10 Years (Maximum Up to 45 Years) 

6 

As per Gujarat Civil Services 

Classification and Recruitment 

(General) Rules 1967 and 

(1) If experience is prescribed as one of the 
qualifications, the upper age limit shall not 
apply.  
(2) If experience is not prescribed as one of the 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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amendment from time to time, A 

candidate who is already in Gujarat 

Govt. service, either as a permanent 

or a temporary officiating 

continuously for six months and had 

not crossed age limit prescribed for 

the Advertised post at the time of 

his first appointment. 

qualifications and Govt. servant appointed to a 
post requiring a Medical, Engineering, 
Veterinary or, Agriculture degree or diploma 
and who applied for any such post, the upper 
age limit shall not apply. 
(3) 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, 
which is less. 

7) Note: 

(1) Exam Pattern : Candidates will be selected for appointment to these posts by 
conducting a Primary test and interview. Candidates will be declared eligible for the 
interview after scrutinizing the required applications as per the Primary test marks. If 
the candidate gets less than 15% marks in the primary test, he / she will not be 
considered eligible for interview. The medium of this test will be Gujarati unless 
decided by the Commission otherwise. The Primary test will usually be held at 
Gandhinagar / Ahmedabad and candidates will have to be present at their own 
expense. The primary test will consist of 100 questions of 100 marks of General 
Studies and 200 questions of 200 marks of the Respective Subject. Total 300 
questions of 300 marks. Time Duration for primary test will be 180 minutes.   
 

(2) 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 imes of the post 
 

(3) The Weighted Marks of Primary Test & Interview are calculated as follows: ‐ [Marks 
obtained in P.T. X 50/300 = Weighted Marks of Primary Test] + [Marks obtained in 
Interview X 50/100 = Weighted Marks of Interview] = Total Weighted Marks.  
 

(4) The syllabus of a Primary Test for various posts are available on the Commission's 
website http://gpsc.gujarat.gov.in, https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in, Twitter : 
@GPSC_OFFICIAL & Mobile App: GPSC (Official). 

 

(5) The candidates should produce formula/method of calculation of percentage where 
percentage of marks is not given by the University.  

 

(6) If the candidate has obtained a foreign university degree / experience, then he / she 
will have to submit the necessary evidence / evidence regarding the validity / 
equivalence of such degree position in India. Candidates are informed to take note 
that presenatation of the matter in this regard will not be considered after the 
prescribed time limit. 

 

(7) Candidates shall remain present at each stage of Recruitment process, otherwise 
his/her candidature shall be cancelled. 

http://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/
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(8) Application Fees: - Candidates of General (Unreserved) category have to pay Rs. 
100/- + applicable postal charges or Rs. 100/- + Service Charges through online mode 
as Application Fees, while Candidates belonging to reserved categories and 
Economically Weaker Section of Unreserved category, Ex-Servicemen of Gujarat 
State and physically disabled candidates have not to pay application fees. While 
candidates of reserved category of other states have to pay application fee. 

            
 
 

                                                                                                            Sd/- 
                                                                                                    Joint Secretary 
                                                                                         Gujarat Public Service Commission 
Note:  
Candidates may visit https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay for the procedure to 
apply online and fees payment.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gpsc.gujarat.gov.in/HowtoApplyPay
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 ૧  નાગરયકત્લ:-  

 ઉભેદલાય, 

 (ક) બાયતન નાગરયક અથલા 

 (ખ) નેાન પ્રજાજન અથલા 

 (ગ) ભતૂાનન પ્રજાજન અથલા 

(ઘ) ત્રતફેટન ત્રનલા ત્રવત જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ૧ રી જાન્યઆુયી, ૧૯૬૨ શરેાાં બાયતભાાં આલેરા 

શલા જઇએ, અથલા  

(ચ) મૂ બાયતીમ વ્મક્ક્ત કે જે બાયતભાાં કામભી લવલાટ કયલાના ઇયાદાથી ારક્તાન, લૂ  ારક્તાન(ફાાંગ્રાદેળ), ફભા  

(મ્પમાનભાય), શ્રીરાંકા, કેન્મા, યગુાન્ડા જેલા લૂ  આરિકાના દેળ, વાંયકુ્ત પ્રજાવત્તાક ટાાંઝાનીમા, ઝાાંફીમા, ભરાલી, ઝૈય, 

ઇથીમા, અથલા ત્રલમેટનાભથી ્થાાંતય કયીને આલેર શલા જઇએ યાંત ુ ેટાક્રભાાંક (ખ), (ગ),  (ઘ), અને (ચ) ભાાં 

આલતા ઉભેદલાયના રક્વાભાાં વયકાયે ાિતા પ્રભાણિ આેર શવુાં જઇએ. 

નોંધ:- જે ઉભેદલાયના રક્વાભાાં ાિતા પ્રભાણિ જરૂયી શમ તેલા ઉભેદલાયનુાં અયજીિક આમગ ત્રલચાયણાભાાં રેળે. 

અને જ ત્રનભણકૂ ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાાં આલળે ત યાજ્મ વયકાય તેભના રક્વાભાાં ાિતા પ્રભાણિ 

આલાની ળયતે કાભચરાઉ ત્રનભણકૂ આળે. 
 

 ૨  અયજીિક:- 

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

અને પ્રત્મેક અયજી વાથે પી બયલાની યશળેે. 

(૨) ચફન અનાભત લગ ના ઉભેદલાયએ, જ તેઓ ્ટ ઑરપવભાાં પી બયે ત રૂ. ૧૦૦ + ્ટર ચાજીવ તથા ઓન 

રાઇન પી બયે ત રૂ. ૧૦૦ + વત્રલિવ ચાજીવ પી બયલાની યશળેે. અનાભત લગ ના ઉભેદલાય (આત્રથિક યીતે નફા લગો, 

વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ , અનસુચૂચત જાત્રત અને અનસુચૂચત જનજાત્રત) તથા ળાયીરયક અળક્તતા  

ધયાલતા ઉભેદલાય અને ભાજી વૈત્રનકને પી બયલાભાાંથી મકુ્ક્ત આલાભા આલેર છે. જેથી તેભણે કઇ પી બયલાની 

યશતેી નથી. અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય જ ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયે ત અયજી પી બયલાની યશળેે નશી. 

(૩) અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ભાટે જાશયેાતભાાં અનાભત જગ્માઓ દળા લેર ન શમ ત્માાં આલા ઉભેદલાય 

ચફનઅનાભત જગ્મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેભને વાંદગી ભાટે ચફનઅનાભતના ધયણ રાગુાં ડળે. 

(૪) જાશયેાતભાાં ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત ન શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં ભરશરા ઉભેદલાય અયજી   

કયી ળકે છે. 

(૫) જાશયેાતભાાં જે તે કેટેગયીભાાં કુર જગ્માઓ ૈકી ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અમકુ જગ્માઓ અનાભત શમ ત્માયે ભરશરા 

ઉભેદલાયની અનાભત જગ્માઓ ત્રવલામની ફાકી યશતેી જગ્માઓ પક્ત રુુ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે તેભ ગણલાનુાં 

નથી, આ જગ્માઓ ય રુુ તેભજ ભરશરા ઉભેદલાયની વાંદગી ભાટે ત્રલચાયણા થઇ ળકે છે, રુુ તેભજ ભરશરા 

ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. કુર ૧૦ જગ્માઓ ૈકી ૦૩ જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે યાંત ુફાકી 

યશતેી ૦૭ જગ્મા વાભે ભરશરા ઉભેદલાય ણ વાંદગી ાભી ળકે છે.) 

(૬) જાશયેાતભાાં ભાિ ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જગ્માઓ અનાભત શમ ત ણ જે તે કેટેગયીભાાં રુુ ઉભેદલાય અયજી 

કયી  ળકે છે કેભ કે ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ ન થામ ત આ જગ્માઓ ય વાંદગી ભાટે રુુ ઉભેદલાયની ત્રલચાયણા 

જાશયેાતની વાભાન્મ જગલાઈઓ 
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થઇ ળકે છે. યાંત ુજે જગ્માઓ ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે જ અનાભત શમ અને તે જગ્મા ઉય ભરશરા ઉભેદલાય યેુયુા 

વાંદગી ાભે/જેટરી વાંખ્માભાાં વાંદગી ાભે ત તેભને જ પ્રથભ ત્રલચાયણાભાાં રેલાના થળે અને કઇ ભરશરા ઉભેદલાય 

વાંદ ન થામ કે ઓછા ભરશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ ત તેટરા પ્રભાણભાાં રુુ ઉભેદલાયને ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલળે. 

(દા.ત.કુર ૧૦ જગ્મા ભરશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે અને ૦૮ ભરશરા ઉભેદલાય વાંદ થામ છે ત ૦૨ રુુ 

ઉભેદલાય વાંદગી ાભી ળકે છે.) 

(૭) પ્રાથત્રભક કવટીના રયણાભના આધાયે જે ઉભેદલાય અયજી ચકાવણીને ાિ થતા શમ, તેભણે આમગ જણાલે 
ત્માયે જરૂયી પ્રાભાણિ/ દ્તાલેજ ્કેન (Scan) કયીને આમગની લેફવાઇટ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in ય ઓન 
રાઇન અરડ કયલાના યશળેે.  
 

 ૩         જન્ભ તાયીખ:- 

(૧)  આમગ જન્ભ તાયીખ ના યુાલા ભાટે એવ. એવ. વી. ઇ. ફડ  દ્વાયા અામેર એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણિ જ ભાન્મ 

યાખે છે. યાંત ુઆ પ્રભાણિભાાં દળા લેર જન્ભતાયીખ ખટી શલાનુાં ઉભેદલાય ભાને ત વક્ષભ અત્રધકાયીએ આેર લમ 

અને અત્રધલાવના પ્રભાણિની પ્રભાચણત નકર ભકરલાની યશળેે. આ પ્રભાણિભાાં અત્રધકૃત અત્રધકાયીએ ્ષ્ટણે 

જણાલેર શવુાં જઇએ કે તેઓએ એવ. એવ. વી. કે તેની યીક્ષાનુાં મૂ પ્રભાણિ તાવેર છે અને તાની વભક્ષ યજૂ 

કયલાભાાં આલેર યુાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ભતાયીખ ............... છે. જે એવ.એવ.વી. કે તેની વભકક્ષ 

યીક્ષાના પ્રભાણિભાાં દળા લેર જન્ભતાયીખ કયતાાં જુદી છે તથા ભાનલાને યૂત ુાં કાયણ છે. ઉભેદલાયે યજૂ કયેર લમ 

અને અત્રધલાવનુાં પ્રભાણિ તેની ત્રલશ્વાવત્રનમતા (credibility) ના આધાયે ્લીકાય કે અ્લીકાયન ત્રનણ મ આમગ દ્વાયા 

રેલાભાાં આલળે. 

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

 ૪       લમભમા દા :- 

(૧) ઉંભય જાશયેાતભાાં દળા લેર અયજી ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ગણલાભાાં આલળે. 

(૨) જાશયેાતભાાં દળા લેર  ઉરી લમભમા દાભાાં નીચે મજુફની છૂટછાટ ભલાાિ છે. 

૧ 

મુ ગજુયાતના  અનસુચુચત જાત્રત, અનસુચુચત જનજાત્રત,   
વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ ના અને  
આત્રથિક યીતે નફા લગ ના ઉભેદલાય 

ાાંચ લ  (લધભુાાં લધ ુ૪૫ લ ની ભમા દાભાાં) 

૨ 

મુ ગજુયાતના  અનસુચુચત જાત્રત, અનસુચુચત જનજાત્રત,   
વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ  અને  આત્રથિક 
યીતે નફા લગ ના ભરશરા ઉભેદલાય 

દવ લ  (આ છૂટછાટભાાં ભરશરા ભાટેની છૂટછાટ કે જે 
ાાંચ લ ની છે, તેન વભાલેળ થઇ જામ છે, લધભુાાં લધ ુ
૪૫ લ ની ભમા દાભાાં છૂટછાટ ભળે.) 

૩ ચફન અનાભત (વાભાન્મ) ભરશરા ઉભેદલાય ાાંચ લ  (લધભુાાં લધ ુ૪૫ લ ની ભમા દાભાાં) 

૪ ભાજી વૈત્રનક, ઇ.વી.ઓ., એવ.વી.ઓ. વરશત ઉભેદલાય વાંયક્ષણ વેલાભાાં ફજાલેર વેલા ઉયાાંત ફીજા િણ લ  
(લધભુાાં લધ ુ૪૫ લ  સધુી છૂટછાટ ભળે) 

૫ રદવ્માાંગજન દવ લ  (લધભુાાં લધ ુ૪૫ લ ની ભમા દાભાાં) 

૬ 

ગજુયાત વયકાયના કભ ચાયીઓ: ગજુયાત મલુ્કી વેલા 
અને લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) ત્રનમભ, ૧૯૬૭ 
ની જગલાએ મજુફ ગજુયાત વયકાયની નકયીભાાં 
કામભી ધયણે અથલા શાંગાભી ધયણે વાંગ છ ભાવથી 
કાભગીયી ફજાલતા શમ અને તેઓની પ્રથભ ત્રનભણકૂ 

(૧) જાશયેાતભાાં રામકાત તયીકે અનબુલ ભાાંગેર શમ ત 
ઉરી લમભમા દા રાગ ુડળે નરશ. 
(૨) જાશયેાતભાાં અનબુલને રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન શમ 
યાંત ુ ઇજનેયી, તફીફી, ખેતી ત્રલમક, શ ુ ચચરકત્વાની 
દલી કે રડ્રભા ની જગ્મા ય ત્રનભણકૂ ાભેર 
કભ ચાયીને જાશયેાતભાાંની આલી રામકાત લાી જગ્મા 

https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
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૫      ળૈક્ષચણક રામકાત:- 

(૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભાાં દળા લેર ળૈક્ષચણક રામકાત અયજી ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યજ ધયાલતા શલા જઇએ. 

(૨) ઉભેદલાયે ળૈક્ષચણક રામકાત ભાન્મ યતુ્રનલત્રવિટી/વાં્થાભાથી ભેલેર શલી જઇએ. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્મ યતુ્રનલત્રવિટી/વાં્થાના ગણુ િક (ફધા જ લો/વેભે્ટય)અને દલી પ્રભાણિની ્લમાં 

પ્રભાચણત નકર યજૂ કયલાની યશળેે. કરેજના આચામ  દ્વાયા અામેર પ્રભાણિ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે નશી. 

(૪) ળૈક્ષચણક રામકાત કાભચરાઉ ધયણે ભાન્મ યાખલી તેલ ઉભેદલાય ન શક્ક દાલ ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. 

(૫) જ જગ્માના બયતી ત્રનમભભાાં દળા લેર ળૈક્ષચણક રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ભાન્મ ગણાળે તેલી જગલાઇ શમ  

ત, જાશયેાતભાાં દળા લેર રામકાતની વભકક્ષ રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલ તેભન શક્ક દાલ શમ ત આલા  

ઉભેદલાયે વભકક્ષતા પ્ર્થાત્રત કયતા આદેળ/અત્રધકૃતતાની ત્રલગત આલાની યશળેે. 
 

 ૬  અનબુલ:- 

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

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

    (ફ) અયજી ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખના વાંદબ ભાાં અનબુલ ગણલાભાાં આલળે. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જે અનબુલ દળા લેર શમ તેના વભથ નભાાં અનબુલન વભમગા (રદલવ, ભાવ, લ ), મૂ 

ગાય અને કુર ગાયની ત્રલગત તથા ફજાલેર પયજન પ્રકાય/ભેલેર અનબુલની ત્રલગત વાથેનુાં ્લમાં્ષ્ટ 

પ્રભાણિ યજૂ કયલાનુાં યશળેે. આવુાં પ્રભાણિ વાં્થાના રેટયેડ ય વક્ષભ વત્તાત્રધકાયીની વશી અને તાયીખ વાથેનુાં 

યજૂ કયલાનુાં યશળેે. ઉભેદલાયે આેર self-Declaration અને affidavit ય યજૂ કયેર પ્રભાણિ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે 

નરશ.  

(૪) ઉભેદલાયે યજૂ કયેર અનબુલના પ્રભાણિભાાં ાછથી કઇ પેયપાય કયલાની ત્રલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. 

જ ઉભેદલાય દ્રાયા વાંણૂ  ત્રલગત વાથેના અનબુલનુાં પ્રભાણિ યજૂ કયલાભાાં આલળે નરશ, ત  ઉરબ્ધ પ્રભાણિ / 

ત્રલગતના આધાયે આમગ ત્રનણ મ કયળે. જે ઉભેદલાયને ફાંધનકતા  યશળેે.  

(૫) અંળકારીન, યજજિંદા લેતનદાય, એપે્રન્ટીવળી, તારીભી, ભાનદલેતન, આભાંત્રિત પૅકલ્ટી, ઇનૌ  ચાર્જ (મૂ શદ્દા ત્રવલામની 

લધાયાની કાભગીયી), Against post તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર અનબુલ ભાન્મ અનબુલ તયીકે ગણતયીભાાં રેલાભાાં આલળે 

નશીં. ઉયાાંત અભ્માવકા દયત્રભમાન ભેલેર અનબુલ (ઉ.દા. Ph.D. દયત્રભમાન ભેલેર વાંળધનન અનબુલ, Ph.D. 

ભાટેના Senior Research fellow તથા Junior Research fellow તયીકે કયેરી કાભગીયી) ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશી.  
 

 ૭  અનસુચૂચત જાત્રત, અનસુચૂચત જનજાત્રત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ  અને આત્રથિક યીતે નફા લગ  :- 

(૧) મૂ ગજુયાતના અનસુચૂચત જાત્રત, અનસુચૂચત જનજાત્રત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ  અને આત્રથિક યીતે 

નફા લગ  ના ઉભેદલાયને જ અનાભત લગ ના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે. 

જાશયેાતભાાંની જગ્માભાાં દળા લેર લમ ભમા દાની અંદય 
થમેર શમ તેલા કભ ચાયીઓ 

(Any Such Post) ભાટે ઉરી લમ ભમા દા રાગ ુ ડળે 
નશીં. 
(૩) જાશયેાતભાાં દળા લેર જગ્મા ભાટે અનબુલ એક 
રામકાત તયીકે ભાાંગેર ન  શમ ત્માયે જે વાંલગ ભાાંથી 
ફઢતી ભલાાિ શમ તેભાાં પયજ ફજાલતા કભ ચાયીને,  
તેઓએ ફજાલેર વેલાના વભમ અથલા ત લધભુાાં લધ ુ
ાાંચ લ ની છૂટછાટ તે ફે ૈકી જે ઓછાં શમ તે ભળે. 
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(૨) અનસુચૂચત જાત્રત, અનસુચૂચત જનજાત્રત, વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ  અને આત્રથિક યીતે નફા લગ   

ૈકી ઉભેદલાય જે લગ ના શમ તેની ત્રલગત અયજીિકભાાં અચકૂ આલી. 

(૩) ઉભેદલાયે અયજીિકના વાંફાંત્રધત કરભભાાં જે તે અનાભત કક્ષા દળા લેર નશી શમ ત ાછથી અનાભત લગ ના 

ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલાન શક્ક દાલ ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નશીં. 

(૪) અનાભત લગ ન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે તેના વભથ નભાાં વક્ષભ અત્રધકાયી દ્વાયા ત્રનમત નમનૂાભાાં 

આલાભાાં આલેર જાત્રત પ્રભાણિની નકર અયજી વાથે અચકૂ  વાભેર કયલાની યશળેે. અયજીિક વાથે જાત્રત 

પ્રભાણિની નકર વાભેર નશીં શમ ત તે ાછથી ્લીકાયલાભાાં આલળે નશીં અને અયજીિક યદ થલાને ાિ 

ફનળે. 

(૫) વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ ના ઉભેદલાયને અનાભતન રાબ જ તેઓન વભાલેળ “ઉન્નત લગ ભાાં” 

નશી થત શમ ત જ ભલાાિ થળે. 

(૬)(અ) વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ ના ઉભેદલાયએ ઉન્નત લગ ભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેનુાં વાભાજજક 

ન્મામ અને અત્રધકારયતા ત્રલબાગનુાં તાયીખ: ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠયાલથી ત્રનમત થમેર ગજુયાતી નમનૂા „રયત્રળષ્ટ-ક‟ 

મજુફનુાં અથલા નલા ત્રનમત કયામેર ગજુયાતી નમનૂા „રયત્રળષ્ટ-૪‟ મજુફનુાં પ્રભાણિ  યજૂ કયલાનુાં યશળેે. 

(૬)(ફ)વાભાજજક ન્મામ અને અત્રધકાયીતા ત્રલબાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠયાલ ક્રભાાંક વળ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ 

મજુફ „ઉન્નત લગ ભાાં વભાલેળ નરશ થલા અંગેના પ્રભાણિ‟ની ભશત્તભ અલત્રધ (Validity) ઈ્ય ુથમા-લ  વરશત િણ 

નાણાકીમ લ ની યશળેે યાંત ુ આવુાં પ્રભાણિ વાંફાંત્રધત જાશયેાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ 

સધુીભાાં ઈ્ય ુ કયામેર શવુાં જઈએ. જ આ પ્રભાણિ આ વભમગાા દયત્રભમાન ઇ્ય ુ થમે ુ શળે, ત જ ભાન્મ 

યાખલાભાાં આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નરશ. 

(૬)(ક) રયચણત ભરશરા ઉભેદલાયએ આવ ુપ્રભાણિ તેભના ભાતા-ત્રતાની આલકના વાંદબ ભાાં યજૂ કયલાનુાં યશળેે. જ 

આલા ઉભેદલાયએ તેભના ત્રતની આલકના વાંદબ ભાાં યજૂ કયેર શળે ત તેભની અયજી યદ્દ કયલાભાાં આલળે. 

(૬)(ડ) ઉભેદલાયે ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે જે „ઉન્નત લગ ભાાં વભાલેળ નરશ થલા અંગેનુાં પ્રભાણિ‟ ની ત્રલગત 

જણાલેર શમ તેની જ નકર અયજી વાથે જડલાની યશળેે. જ આલા પ્રભાણિભાાં કઈ ભરૂ શલાને કાયણે ઉભેદલાય 

જાશયેાતની છેલ્રી તાયીખ ફાદનુાં નવુાં પ્રભાણિ ભેલે ત ણ વાભાજજક અને ળૈક્ષચણક યીતે છાત લગ ના ઉભેદલાય 

તયીકે ાિ થલા ભાટે ઓનરાઈન અયજીભાાં જણાલેર પ્રભાણિ જ ભાન્મ યશળેે.  

(૬)(ઇ) ઉન્નત લગ ભાાં વભાલેળ ન થત શલા અંગેનુાં પ્રભાણિ આલા ભાટે ૬ ભાદાંડ ધ્માને રેલામ છે. પ્રભાણિની 

અલત્રધ શલે િણ લ ની છે. યાંત ુઉક્ત ભાદાંડ ૈકી કઈણ ભાદાંડભાાં આ અલત્રધ દયમ્પમાન પેયપાય થામ ત તેની 

્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત વાંફાંત્રધત ઉભેદલાયે તથા તેના ભાતા-ત્રતા/લારીએ ્લમાં વાંફાંત્રધત વત્તાત્રધકાયી તેભજ તેના દ્વાયા 

પ્રભાણિભાાં કઈ પેયપાય કયલાભાાં આલે ત ગજુયાત જાશયે વેલા આમગને કયલાની યશળેે. ઉભેદલાય/ભાતા-ત્રતા/લારી 

આલી જાશયેાત નરશિં કયીને કઈણ ત્રલગત છૂાલળે ત તેઓ કામદેવયની કામ લાશીને ાિ ફનળે અને તેઓએ 

ભેલેર અનાભતન રાબ યદ્દ કયલાાિ થળે. ઉન્નત લગ ભાાં વભાલેળ નરશ થલા અંગેના પ્રભાણિ  ભેલલા ભાટેના 

કઈણ ભાદાંડભાાં પેયપાયની ્લૈચ્ચ્છક જાશયેાત કયલાની જલાફદાયી ઉભેદલાય/ભાતા-ત્રતા/લારીની વ્મક્ક્તગત યીતે 

અને વાંયકુ્ત યીતે યશળેે. 

(૭) આત્રથિક યીતે નફા લગોના ઉભેદલાયએ યાજ્મ વયકાયના વાભાજજક ન્મામ અને અત્રધકાયીતા ત્રલબાગના ઠયાલ 

ક્રભાાંક :ઇ.ડફલ્ય.ુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, તા.૧૩-૯-૨૦૧૯ ની જગલાઇ મજુફ આત્રથિક યીતે નફા લગો(EWS)ભાટેના 

ાિતા પ્રભાણિ ઇ્ય ુ થતા તાયીખથી િણ લ  સધુી ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે. આત્રથિક યીતે નફાાં લગોનાાં 

ઉભેદલાયએ યાજ્મ વયકાયના વાભાજજક ન્મામ અને અત્રળકાયીતા ત્રલબાગના તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠયાલ ક્રભાાંક: 
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ઇ.ડફલ્ય.ુએવ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી ત્રનમત થમેર નમનૂા (અંગે્રજીભાાં Annexure KH અથલા ગજુયાતીભાાં રયત્રળષ્ટ-

ગ) ભાાં ભેલેર આત્રથિક યીતે નફા લગો ભાટેના પ્રભાણિના નાંફય અને તાયીખ ઓન રાઇન અયજી કયતી લખતે 

દળા લલાના યશળેે. આ ાિતા પ્રભાણિ વાંફાંત્રધત જાશયેાત ભાટે ઓનરાઈન અયજી કયલાની છેલ્રી તાયીખ સધુીભાાં 

ઈ્ય ુ કયામેર શવુાં જઈએ. જ આ પ્રભાણિ આ વભમગાા દયત્રભમાન ઇ્ય ુ થમે ુ શળે, ત જ ભાન્મ યાખલાભાાં 

આલળે અન્મથા તે ભાન્મ યાખલાભાાં આલળે નરશ.  

(૮) વયકાયની પ્રલત ભાન જગલાઈ મજુફ અનાભત કક્ષાના ઉભેદલાય ચફનઅનાભત લગ ના ઉભેદલાયની વાથે ત્રનમત 

ધયણ (અથા ત લમભમા દા, અનબુલની રામકાત, ચફનઅનાભત લગ ના ઉભેદલાય ભાટે અનાલેર શમ તેના કયતાાં 

લધ ુત્રલ્તતૃ કયેર અન્મ કે્ષિ) ભાાં છૂટછાટ રીધા ત્રવલામ તાની ગણુલત્તાના આધાયે વાંદગી ાભે ત ચફનઅનાભત 

જગ્માની વાભે ગણતયીભાાં રેલાના થામ છે. 

(૯) ઉભેદલાયે અયજીભાાં જાત્રત અંગે જે ત્રલગત દળા લેર શળે તેભાાં ાછથી પેયપાય કયલાની ત્રલનાંતી ભાન્મ યાખલાભાાં 

આલળે નશી. 

 જ કઈ ઉભેદલાયે ત્રનમત વભમગાા દયમ્પમાન ઈ્ય ુથમેર ત્રનમત નમનૂાનુાં પ્રભાણિ યજૂ કયેર નરશ શમ ત 

તેઓની અયજી અભાન્મ ગણલાભાાં આલળે અને તેઓને ચફનઅનાભત જગ્મા વાભે ણ ત્રલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે 

નરશ. 
   

 ૮    ભાજી વૈત્રનક 

 (૧) ભાજી વૈત્રનક ઉભેદલાયએ અયજીિકભાાં ત્રલગત આલાની યશળેે. 

 (૨) ભાજી વૈત્રનક ઉભેદલાયે રડ્ચાર્જ બકુની નકર અયજીિક વાથે અચકૂ ભકરલાની  યશળેે. 

 (૩)વાભાન્મ લશીલટ ત્રલબાગના તાયીખ: ૦૯/૦૭/૨૦૧૮ ના ઠયાલ ક્રભાાંક: આયઇએવ૧૦૮૫૩૪૩૩ગ-૨ જગલાઇ મજુફ 

ભાજી વૈત્રનકને અયજીિકની રકિંભત, અયજી પી અને યીક્ષા પી બયલાભાાંથી મકુ્ક્ત આલાભાાં આલેર છે. 
 

 ૯    રદવ્માાંગજન 

(ક) રદવ્માાંગ ઉભેદલાયએ અયજીિકભાાં તેભની રદવ્માાંગતા વાંફાંધે ્ષ્ટ ત્રલગત દળા લલાની યશળેે. 

(ખ) રદવ્માાંગતા ૪૦% કે તેથી લધ ુ શમ તેલા ઉભેદલાયને જ રદવ્માાંગ અનાભતન રાબ ભલાાિ યશળેે. રદવ્માાંગ 
અનાભત ન રાબ ભેલલા ઇચ્છતા ઉભેદલાયે નીચે દળા લેર ખાંડ (૧) થી (૫) ૈકી કઇ રદવ્માાંગતા છે તે દળા લલાનુાં 
યશળેે: 

(૧) અંધત્લ અથલા ઓછી દ્રષ્ષ્ટ, 

(૨) ફત્રધય અને ઓછાં વાાંબનાય, 

(૩) ભગજના રકલા વરશતની શરનચરનની રદવ્માાંગતા, યક્તત્રત્તભાાંથી વાજા થમેર, લાભનતા, એત્રવડ એટેકન બગ 
ફનેર અને નફા ્નાયઓુ, 

(૪) ્લરીનતા (Autism), ફોદ્ધદ્ધક રદવ્માાંગતા, ખાવ ત્રલમ ળીખલાની અક્ષભતા અને ભાનત્રવક ચફભાયી, 

(૫) ફશયેાળ-અંધત્લ વરશતની ખાંડ (૧) થી (૪) શઠેની એક કયતા લધાયે પ્રકાયની રદવ્માાંગતા ધયાલતી વ્મક્ક્ત. 

(ગ) જાશયેાતભાાં રદવ્માાંગ ઉભેદલાય ભાટે અનાભત જગ્મા દળા લેર ન શમ, યાંત ુજગ્માની પયજને અનરુૂ જે પ્રકાયની 
રદવ્માાંગતા ધયાલતા ઉભેદલાયને ાિ ગણેર શમ તેઓ તે જાશયેાત ભાટે અયજી કયી ળકળે. આલા પ્રવાંગે ઉંભયભાાં 
છૂટછાટ ભળે. 
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(ઘ) રદવ્માાંગ ઉભેદલાયે તેના વભથ નભાાં વાભાન્મ લશીલટ ત્રલબાગના તા. ૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના રયિ ક્રભાાંક-૧૦૨૦૦૮-

૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી ત્રનમત થમેર નમનૂાભાાં અથલા યાજ્મ વયકાય કે બાયત વયકાયે આ શતે ુ ભાટે ભાન્મ કમા  મજુફ 

વયકાયી શક્્ટરના સતુ્રપ્રન્ટેન્ડેન્ટ/ત્રવત્રલર વર્જન/ભેરડકર ફડ  દ્વાયા આલાભાાં આલેર પ્રભાણિની નકર અયજી વાથે 

અચકૂ ભકરલાની યશળેે. જ પ્રભાણિની નકર વાભેર કયલાભાાં નશીં આલેર શમ ત તે ાછથી ્લીકાયલાભાાં 

આલળે નશીં અને રદવ્માાંગ અનાભતન રાબ ભલાાિ થળે નશીં. 

 

 ૧૦      ભરશરા ઉભેદલાય 

ભરશરાઓની અનાભત જ્ગગ્માઓ ભાટે જ મગ્મ ભરશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ધ નશીં થામ ત તે જગ્મા જે તે કક્ષાના (category) 

રુુ ઉભેદલાયને  પાલી ળકાળે.  
 

 ૧૧    ત્રલધલા ઉભેદલાય 

(૧) ઉભેદલાય ત્રલધલા શમ ત અયજી િકભાાં તે કરભ વાભે “શા” અલશ્મ રખવુાં  અન્મથા “રાગ ુડતુાં નથી” એભ 

દળા લવુાં.  

(૨) ત્રલધલા ઉભેદલાયે જ નુ: રગ્ન કયેર શમ ત અયજી િકભાાં તે કરભ વાભે “શા” અચકૂ રખવુાં અન્મથા  “રાગ ુ

ડતુાં  નથી” એભ દળા લવુાં. 

(૩) ત્રલધલા ઉભેદલાયે નુ: રગ્ન કયેર ન શમ અને ત્રલધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા ઇચ્છતા શમ ત અયજી વાથે 

નુ: રગ્ન કયેર નથી તેલી એરપડેત્રલટ યજૂ કયલાની યશળેે. 

(૪) ત્રલધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલત ભાન જગલાઈ મજુફ તેઓએ ભેલેર ગણુભાાં ાાંચ ટકા ગણુ ઉભેયલાભાાં આલળે. 

(૫) કઇ ભરશરા ઉભેદલાય જાશયેાત ભાટે અયજી કયે તે વભમે “ત્રલધલા” ન શમ, યાંત ુઅયજી કમા  ફાદ અથલા જાશયેાત 

પ્રત્રવધ્ધ થમાની છેલ્રી તાયીખ લીતી ગમા ફાદ અથલા બયતી પ્રરક્રમાના કઇણ તફકે્ક “ત્રલધલા” ફને અને તે અંગે 

જરૂયી દ્તાલેજી યૂાલાઓ યજૂ કયે ત તેની યજૂઆત ભળ્મા તાયીખ છીના બયતી પ્રરક્રમાના જે ણ તફક્કા ફાકી શમ તે 

તફક્કાથી જ તેલા ભરશરા ઉભેદલાયને “ત્રલધલા ભરશરા ઉભેદલાય” તયીકેના રાબ આલાભાાં આલળે.   

જ ઉભેદલાયન વભાલેળ ભાજી વૈત્રનક, ળાયીરયક અળક્તતા, ભરશરા કે ત્રલધલા ૈકીના ત્રલકલ્ ૈકી એક થી લધ ુ

ત્રલકલ્ભાાં થત શમ તેલા રક્વાભાાં તેને રાગ ુડતા ત્રલકલ્ ૈકી જેભાાં લધ ુરાબ ભલાાિ શળે તે ભળે.    
 

 ૧૨     ના લાાંધા પ્રભાણિ:- 

(૧) ગજુયાત વયકાયના વયકાયી /અધ  વયકાયી/ વયકાય શ્તકના કોયેળન /કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતા અત્રધકાયીઓ / 

કભ ચાયીઓ આમગની જાશયેાતના વાંદબ ભાાં ફાયફાય અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે તાના 

ત્રલબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી કમા ની તાયીખથી રદન-૭ ભાાં અચકૂ કયલાની યશળેે. જ ઉભેદલાયના ત્રનમક્તા તયપથી અયજી 

ભકરલાની છેલ્રી તાયીખ ફાદ ૩૦ રદલવભાાં અયજી કયલાની યલાનગી નશીં આલાની જાણ કયલાભાાં આલળે ત તેઓની 

અયજી નાભાંજુય કયી ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે. 

(૨) કેન્દ્ર વયકાયની અથલા અન્મ કઇણ યાજ્મ વયકાયની નકયીભાાં શમ તેલા ઉભેદલાયે આ અયજી વાથે ત્રનભણકૂ 

અત્રધકાયીનુાં  ના લાાંધા પ્રભાણિ યજૂ કયલાનુાં યશળેે. 

(૩) રૂફરૂ મરુાકાત વભમે ઉભેદલાયે વક્ષભ અત્રધકાયી દ્વાયા આલાભાાં આલેર ના લાાંધા પ્રભાણિ અવરભાાં યજૂ કયલાનુાં 

યશળેે. 
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 ૧૩  ગેયરામક ઉભેદલાય :-  

ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ કે અન્મ જાશયે વેલા આમગ અથલા અન્મ વયકાયી /અધ  વયકાયી /વયકાય શ્તકની 

વાં્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ ત તેની ત્રલગત અયજીિકભાાં આલાની યશળેે. જ 

ઉભેદલાયન ગેયરામકન વભમ ચા ુશળે ત આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાિ ફનળે. 
 

 ૧૪     પયજજમાત ત્રનવતૃ્રત્ત, રુખવદ, ફયતયપ :- 

અગાઉ ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/ વયકાય શ્તકની કાંની કે ફડ  કોયેળનભાાંથી ક્યાયેમ ણ પયજજમાત ત્રનવતૃ્રત્ત, 

 રૂખવદ કે ફયતયપ કયલાભાાં આલેર શમ ત અયજીિકભાાં તેની ત્રલગત આલાની યશળેે. 

 

 ૧૫  યજી્રેળન :-  

તફીફી/દાંત ત્રલજ્ઞાન/શ ુ ચચરકત્વા/કામદાની અથલા અન્મ જ્ગગ્મા ભાટેના રક્વાભાાં કે જેભાાં યજી્રેળન જરૂયી શમ ત્માાં   

ઉભેદલાયે યજી્રેળન પ્રભાણિની નકર યજૂ કયલાની યશળેે અને અયજી વભમે યજી્રેળન જે તે વાં્થા ખાતે  ચા ુ છે 

તેવ ુપ્રભાણિ યજૂ કયલાનુાં યશળેે. 
 

   ૧૬       અગત્મની જગલાઇઓ :-    

(૧) આ જગ્માની ત્રનભણકૂ ભાટે પ્રથભ પ્રાથત્રભક કવટી અને ત્માયફાદ રૂફરૂ મરુાકાત મજીને કયલાભાાં આલળે પ્રાથત્રભક 

કવટીના ગણુ ક્રભાાંનવુાય જરૂયી અયજીઓની ચકાવણી કયી ઉભેદલાયને  રૂફરૂ મરુાકાત ભાટેની ાિતા નક્કી કયાળે. આ 

કવટીનુાં ભાધ્મભ આમગ ત્રનમત કયે તે મજુફ ગજુયાતી અથલા અંગે્રજી યશળેે. પ્રાથત્રભક કવટી વાભાન્મત: 

ગાાંધીનગય/અભદાલાદ ખાતે રેલાભાાં આલળે અને ઉભેદલાયએ ્લખચે ઉક્્થત યશલેાનુાં યશળેે. પ્રાથત્રભક કવટી અને 

રૂફરૂ મરુાકાતભાાં ભેલેર ગણુના આધાયે આખયી વાંદગી કયલાભાાં આલળે.  

(૨) પ્રાથત્રભક કવટીભાાં આમગે ત્રનમત કયેર રઘતુ્તભ રામકી ધયણ મજુફના ગણુ ભેલલા પયજજમાત છે. એટરે કે જે 

કઈ ઉભેદલાય પ્રાથત્રભક કવટીભાાં આમગે ત્રનમત કયેર રઘતુ્તભ રામકી ધયણ મજુફના ગણુ ભેલી ળકળે  નરશ ત    

રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાિતા નક્કી કયલા, અયજી ચકાવણીને ાિ ઉભેદલાયને માદી ભાટે ત્રલચાયણાભાાં રેલાભાાં આલળે 

નશીં.    
 

 ૧૭       રૂફરૂ મરુાકાત:-  

(૧) રૂફરૂ મરુાકાત આમગ બલન ખાતે જ રેલાભાાં આલળે. પ્રાથત્રભક કવટીના રયણાભના આધાયે રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે 

ાિ થતા ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે તાના ખચે અને પયજીમાત ણે ઉક્્થત થલાનુાં યશળેે. તેભજ જે બયતી 

પ્રવાંગ અન્લમે ળાયીરયક ક્ષભતા કવટી અને / અથલા ળાયીરયક ભાદાંડ ચકાવણીની જગલાઇ છે, તેલા તભાભ તફકે્ક 

ઉભેદલાયે પયજીમાત ણે ઉક્્થત યશલેાનુાં યશળેે. જ ઉભેદલાય બયતી પ્રરક્રમાના કઈ ણ તફકે્ક ગેયશાજય યશળેે ત 

તેભની ઉભેદલાયી યદ કયલાભાાં આલળે. 

(૨) અનસુચૂચત જાત્રત, અનસુચૂચત જન જાત્રતના ઉભેદલાય તથા કઇ આલકન ુવાધન નથી તેલા  ઉભેદલાય કે જેઓના 

ભાતા-ત્રતાની લાત્રિક આલક આલકલેયા ને ાિ ન શમ તેઓને તેભના યશઠેાણના ્થેથી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે 

આલલા તથા જલા ભાટે ગજુયાત એવ.ટી. ત્રનગભ દ્વાયા ત્રનમત થમેર રટરકટના દય પ્રભાણે ફવ બાડુાં ભલાાિ થળે. 

આ ભાટે ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાતના રદલવે ત્રનમત પભ  બયલાન ુયશળેે અને તેની વાથે અવર રટરકટ યજૂ કયલાની 

યશળેે. 
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(૩) રૂફરૂ મરુાકાતના રદલવે રૂફરૂ મરુાકાતના િભાાં દળા લલાભાાં આલેર અવર પ્રભાણિ યજૂ કયલાના યશળેે. તથા 

આ પ્રભાણિની ્લમાંપ્રભાચણત નકર (Self-Attested Copies) અને ફાયકડ લાા અયજીિકની નકર ણ આમગ 

બલનભાાં જભા કયાલલાની યશળેે. જ ઉભેદલાય અવર પ્રભાણિ યજૂ કયળે નશીં ત તેઓ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે ાિ 

ફનળે નશીં તેની ખાવ નોંધ રેલી. 

(૪) લગ -૩ના રક્વાભાાં રૂફરૂ મરુાકાત મજલાની થતી ન શઈ, લગ -૩ની બયતી પ્રરક્રમાભાાં રૂફરૂ મરુાકાતની જગલાઈ 

રાગ ુડળે નશીં.  
 

 

૧૮    નીચે દળા વ્મા મજુફની અયજીઓ યદ કયલાભાાં આલળે. (આ માદી ભાિ દષ્ટાાંત ્લરૂે છે જે વાંણૂ  નથી )   

 (૧) અયજીભાાં દળા લેર ત્રલગત અધયૂી કે અવાંગત શમ. 
 (૨) અયજીભાાં ઉભેદલાયે વશી અરડ કયેર ન શમ. 
 (૩) અયજી પેક્વથી અથલા ઈ-ભેઇર થી ભકરાલેર શમ. 
 (૪) અયજીભાાં ાવટ  વાઈઝન પટગ્રાપ અરડ કયેર ન શમ. 

 (૫) અનાભત કક્ષાના તથા ળાયીરયક અળક્તતા  ધયાલતા ઉભેદલાયએ અયજીિક વાથે વક્ષભ અત્રધકાયી દ્વાયા અામેર 

પ્રભાણિની નકર યજૂ કયેર ન શમ. 
 (૬) ભાજી વૈત્રનક ઉભેદલાયે રડ્ચાર્જ બકુની નકર યજૂ કયેર ન શમ 

 (૭) ઉભેદલાયે ળૈક્ષચણક રામકાતના વાંદબ ભાાં ભાક ળીટ/દલી પ્રભાણિની નકર યજૂ કયેર ન શમ. 
 (૮) જન્ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી.ઇ. પ્રભાણિની નકર યજૂ કયેર ન શમ. 

 (૯) ઉભેદલાયે અયજીિકભાાં અનબુલ દળા લેર શમ (જેના આધાયે ાિતા નક્કી કયલાની થતી શમ) યાંત ુ તેના 
વભથ નભાાં પ્રભાણિ યજૂ કયેર ન શમ અથલા ત યજૂ કયેર પ્રભાણિભાાં તેઓન અનબુલન વભમગા,  
મુગાય,કુર ગાય અને અનબુલન પ્રકાય દળા લેર ન શમ,અનબુલનુાં પ્રભાણિ વાં્થાના રેટયેડ ઉય ન શમ 
તથા વક્ષભ વત્તાત્રધકાયીની વશી ત્રલનાનુાં શમ. 
 (૧૦) તફીફી ત્રળક્ષણ ત્રલમક જ્ગગ્માની જાશયેાતભાાં ભેલેર દલી MCI/DENTAL COUNCIL/ CCIM/ CCH ભાન્મ છે, 

તેવ ુયતુ્રનલત્રવિટી અથલા કરેજના વક્ષભ અત્રધકાયીનુાં પ્રભાણિ યજૂ કયેર ન શમ. 
 

 

 ૧૯   ત્રનભણકૂ :- 

(૧) ઉયની જાશયેાત વાંફાંધભાાં ત્રનભણકૂ ભાટે વાંદ થમેરા ઉભેદલાયની ગજુયાત ાણી યુલઠા અને ગટય વ્ મલ્ થા 

ફડ ને આમગ દ્વાયા બરાભણ કયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાયએ આખયી ત્રનભણકૂિ ભેલતાાં શરેાાં કમ્પ્યટુય અંગેની 

વીવીવી અથલા તેની વભકક્ષ યાજ્મ વયકાય લખતલખત નક્કી કયે તેલી રામકાત ભેલી રેલાની યશળેે. આ પ્રકાયની 

રામકાત નશીં ધયાલનાય ઉભેદલાય ત્રનભણકૂને ાિ ફનળે નશીં. 

(૨) ત્રનભણકૂ અંગેની વઘી કામ લાશી ગજુયાત ાણી યુલઠા અને ગટય વ્ મલ્ થા ફડ  દ્વાયા કયલાભાાં આલતી શલાથી 

આ અંગેન કઇણ િવ્મલશાય  આમગ ધ્માને રેળે  નશીં. 

(૩) ઉભેદલાયે તેની ળૈક્ષચણક રામકાત / અનબુલ /ઉંભય લગેયેના વભથ નભાાં યજૂ કયેર પ્રભાણિ કઇણ તફકે્ક 

અમગ્મ ભાભુ ડળે ત તેની ઉભેદલાયી યદ થળે તેભજ બરાભણ ફાદની ત્રનભણકૂ ણ યદ થલાને ાિ યશળેે અને 

આલા ઉભેદલાય બાયતીમ પજદાયી ધાયા શઠેની કામ લાશીને ાિ થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાાં આલે છે કે, 

તેભણે યજૂ કયેરા પ્રભાણિ ખફુજ ચકવાઈથી ણુ  યીતે ખયાઈ કમા  ફાદ જ આમગભાાં યજૂ કયલા. 
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 ૨૦    ગેયલત ણ ૂાંક અંગે દત્રત ઠયેરા ઉભેદલાય ત્રલરૂધ્ધ ગરાાં :- 

 ઉભેદલાયને આથી ચેતલણી આલાભાાં આલે છે કે તેઓએ અયજીિકભાાં કઇણ પ્રકાયની ખટી ભારશતી દળા લલી 
નશી, તેભજ આલશ્મક ભારશતી છૂાલલી નશી, ઉયાાંત તેઓએ યજૂ કયેર અવર દ્તાલેજ કે તેની પ્રભાચણત નકરભાાં 
કઇણ વાંજગભાાં સધુાય અથલા પેયપાય અથલા ફીજા કઇણ ચેડાાં કયલા નશીં અથલા તેઓએ આલા ચેડાાં 
કયેર/ફનાલટી દ્તાલેજ યજૂ કયલા નશી, જ એક જ ફાફતના ફે કે તેથી લધ ુદ્તાલેજભાાં અથલા તેની પ્રભાચણત 

નકરભાાં કઇણ પ્રકાયની અચકવાઇ અથલા ત્રલવાંગતતા જણામ ત તે ત્રલવાંગતતાઓ ફાફતની ્ષ્ટતા યજૂ કયલી. જ 
કઇ ઉભેદલાય આમગ દ્વાયા દત્રત જાશયે થમેર શમ અથલા થામ ત , 

 (૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ યીતે મગ્મતા પ્રા્ત કયલા 
 (ય) નાભ ફદરીને યીક્ષા આલી, 
 (૩) કઇ અન્મ વ્મક્ક્ત દ્વાયા છ કટથી કાભ ણુ  કયાવ્ય ુશમ , 

   (૪) ફનાલટી દ્તાલેજ યજૂ કમા  શમ, દ્તાલેજ ઓનરાઈન અરડ કયતી લખતે Scanning ભાાં કઈ ચેડા કયેર શમ,   

 () અગત્મની ફાફત છાલલા અથલા દમકુત અથલા ખટા ત્રનલેદન કયેર શમ, 

 (૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કઇણ અત્રનમત્રભત કે અનચુચત ઉામન વશાય રીધ શમ , 
  (૭) કવટી વભમે કઇ અનચુચત વાધનન ઉમગ કમો શમ , 
 (૮) ઉત્તયલશીભાાં અશ્રીર બાા કે અત્રળષ્ટ  ફાફત વરશતની અવાંગત ફાફત યજૂ કયેર શમ, 

(૯) યીક્ષા ખાંડભાાં કઇણ યીતની ગેયલત ણકૂ આચયલી,જેલી કે અન્મ ઉભેદલાયની જલાફલશીની નકર કયલી, ્ુતક, 

ગાઇડ, કારી તેલા કઇણ છાેર કે શ્તચરચખત વારશત્મની ભદદથી અથલા લાતચીત દ્વાયા કે કઇ વાાંકેત્રતક યીતે 
નકર કયલા કે અન્મ ઉભેદલાયને નકર કયાલલાની ગેયરયતીઓ ૈકી કઇણ ગેયયીતી આચયલા ભાટે, 

(૧૦) આમગ દ્વાયા યીક્ષાની કાભગીયી અંગે ત્રનયકુત થમેરા કભ ચાયીઓને જલણી કયલી, કઇણ પ્રકાયની ળાયીરયક 
ઇજા શોંચાડલી અથલા  
(૧૧) ઉયકત જગલાઇઓભાાં ઉલ્રેખામેર દયેક અથલા કઇણ કતૃ્મ કયલા કે કયાલલા પ્રમત્ન કમો શમ તેણે કે વીધી 
અથલા  આડકતયી યીતે આમગ ય દફાણ રાલનાય ઉભેદલાય નીચે દળા લેર ત્રળક્ષા ઉયાાંત આઆ પજદાયી 
કામ લાશીને ાિ ફનળે. 

  (ક) આમગ દ્વાયા તે વાંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, અને / અથલા  
  (ખ) તેને આમગ રે તેલી કઇણ યીક્ષા કે કઇણ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે કામભી કે મકુયય મદુત ભાટે  
   (૧) આમગ દ્વાયા રેલાનાય કઇણ યીક્ષા કે વાંદગી ભાટે, અને  
   (ય) યાજમ વયકાય શઠેની કઇણ નકયીભાાંથી વયકાય દ્વાયા ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે અને  
  (ગ) જ વયકાયી વેલાભાાં અગાઉથી જ શમ ત તેના ત્રલરૂધ્ધ વમચુચત ત્રનમભ અનવુાય ત્રળ્તબાંગના ગરાાં            
            (૧ય) ઉયકત ત્રલગતભાાં ત્રનરદિષ્ટ કયેર ત્રળક્ષા કયતા શરેા આમગ/ વયકાય દ્વાયા ઉભેદલાયને /કભ ચાયીને 

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

    (ય) રેચખતભાાં ત્રળક્ષા અંગે ફચાલનામુાં-શકીકત યજૂ કયલા અને  
     (૩) ત્રળક્ષા અંગે ત્રનમત વભમ ભમા દાભાાં રૂફરૂ યજૂઆત કયલાની તક આલાભાાં આલળે. 
                                 

******************************************* 


