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    ભાહશતી સુ્ તકા 
Corporate Identity Number [CIN]    U65910-GJ1980SGC003957 

Email: md-gscsc@gujarat.gov.in   Web site: www.gscscl.gujarat.gov.in 

ગજુરાત રાજય નાગરરક પરુળઠા નનગમ લનમટેડ 
(ગજુયાત વયકાયનુું વાશવ) 

યજી. ઓપીવ વેકટય ૧૦/એ, ‘ચ’ યોડ, નલા વચચલારમ ાવે,ગાુંધીનગય 
    પોન નું. (૦૭૯) ય૩ય ય૧૦૩૭/૩૮  પેકવ નું. (૦૭૯) ય૩ય યય૭૦૭  

(જાશયેાત ક્રભાુંક: ગયુાનાસુ્ન/૦૧/૨૦૧૫/૨૨૦) 
 (લેફ વાઇટ એડ્રવે:http://ojas.guj.nic.in) 

ગજુયાત યાજમ નાગયીક યુલઠા સ્નગભ ચરસ્ભટેડ, ગાુંધીનગય ધ્ લાયા લગ  ૩ વુંલગ ની જગ્ માઓ ય ઉભેદલાય વુંદ 
કયલા ભાટે ઓન રાઇન અયજી ત્રકો ભુંગાલલાભાું આલે છે. આ ભાટે ઉભેદલાયે http://ojas.guj.nic.in લેફ વાઇટ 
ય તાયીખ           ૦૩.૧૨.૨૦૧૫ (ફોયના ૧૪.૦૦ કરાક) થી તાયીખ ૧૭.૧૨.૨૦૧૫(વભમ યાત્રીના ૧૧.૯ કરાક સધુી) 
દયમ્ માન અયજી કયલાની યશળેે. ળ્ષણિચણક રામકાત, સ્લળે રામકાત, અનબુલ, લમ અને લમ ભમા દાભાું છુટછાટ, 
હયષણિા ધ્ ધસ્તની સ્લગતો, ઓન રાઇન અયજી કયલાની ધ્ધસ્ત, યીષણિા પી, લગેયે અંગેની અયજી કયલાને રગતી 
વુંણૂ  સચુનાઓ વદય લેફવાઇટ ય મકૂલાભાું આલેર છે તે તભાભ યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ ડાઉનરોડ કયી તેનો 
અભ્માવ કમા  ફાદ જરૂયીમાત મજુફના પ્રભાણત્રો/ભાક ળીટ, અનબુલના સ્નયકુ્તતત્રો, અનબુલના પ્રભાણત્રો, 
ગાયની રી સ્લગેયે દતાલેજો ોતાની વાથે યાખી ોતાને રગતી સ્લગતો મજુફ જ ઉભેદલાયે ઓન-રાઇન અયજી 
કયલાની યશળેે. ઓન-રાઇન અયજીભાું દળા લેર સ્લગતો અને પ્રભાણત્રોની ચકાવણી વભમે યજુ થનાય સ્લગતોભાું 
સ્લવુંગતતા ભાલભુ ડળે તો અયજી અભાન્મ યાખલાનો સ્નગભને અફાસ્ધત અસ્ધકાય યશળેે. 

ક્ર
મ 

જગ્ યાનુ  
નામ 

કુ 
જગ્ યા 

લફન 
અનામત 
(શામાન્ ય) 

શામાજીક 
અને 

ૈક્ષલિક 
રીતે છાત 

ળગગ 

અનસુલુિત 
જાનત 

અનસુલુિત 
જન જાનત 

મા
જી 
શૈ
ની
ક 

ારીરરક ખોડખા િ 

ગાર-
ધોરિ  

 

શરકારશ્રીના 
નનયમોનશુાર પ્રથમ 
ા િ ળવગ રપકશ 
ગાર રુનયા 
(માનશક) 

   
 ુ ભ  ુ ભ  ુ ભ  ુ ભ  

અંધત્ળ/ 
ઓછી 
દ્રષ્ટી 
ળાલા 

શ્રળિ 
ની 
ખામી 

 

ષન િનની 
નળકા ગતા/મ
ગજના કળા 

(ગે્રડ ે 
શાથે) 

વયકાયશ્રીના ઠયાલ 
મજુફ અભરલાયી 
કયલાભાું આલળે. 

૧ આવી ટન્ ટ 
ભેનેજય  ૧૭ ૭ ૩ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૧ ૨ ૦ ૦ ૧ 

૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦ 
(૪૪૦૦) 

૧૫,૫૦૦/-  
(૧૩,૭૦૦/- + 

૧૮૦૦/- ખાવ બથ્ુું)  
ય ડેો ભેનેજય  

૨૪ ૭ ૪ ૩ ૧ ૦ ૦ ૭ ૨ ૨ ૦ ૦ ૧ 
૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦ 
(૪ય૦૦) 

૧૫,૦૦૦/- 
(૧૩,૫૦૦/- + 

૧૫૦૦/- ખાવ બથ્ુું) 
૩ વીનીમય 

આવી ટન્ ટ  ૧૯ ૭ ૩ ૩ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧ ૨ ૦ ૦ ૧ 
ય૦૦-
ય૦ય૦૦ 
(ય૪૦૦) 

૧૦,૦૦૦/- 
(૭૮૦૦/- +  

૨૨૦૦/-ખાવ બથ્ુું) 
૪ આવી ટન્ ટ/

આવી. ડેો 
ભેનેજય  

૧૬૫ ૫૭ ૨૮ ૩૯ ૨૦ ૦ ૦ ૧૪ ૭ ૧૬ ૨ ૧ ૨ 
ય૦૦-
ય૦ય૦૦ 
(૧૯૦૦) 

૧૦,૦૦૦/- 
(૭૮૦૦/- +  

૨૨૦૦/-ખાવ બથ્ુું) 
નોંધ: દયેક વુંલગ ભાું ખાવ બથથા ઉય લાસ્િક લધાયો રૂ. ૧૫૦૦ યશળે.ે 
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(૧) જાશયેાતભાું દળા લેર જગ્ માઓની વું માભાું લધ-ઘટ થલાની ળકમતાઓ છે. જે ફાફતનો 
સ્નગભનો સ્નણ મ આખયી યશળેે. 

(ય) બયતી ભાટે જરૂયી ળ્ષણિચણક રામકાત, અનબુલ, ઉંભય તથા અન્ મ સ્લગતો:  
 

૧ ૧ જગ્ યાનુ  નામ આનશસ્ ટ ટ મેનેજર 

 ય ળ્ષણિચણક 
રામકાત 

ભાન્ મ યસુ્નલસ્વિટીની સ્લ્ાન/લાચણજમ/ૃૃસ્ સ્લ્ાળાખાની પ્રથભ 
લગ ની ણૂ  વભમના અભ્માવક્રભની પ્રથભ લગ ની અનુ નાતક 
દલી  
અથળા 
AICTE ભાન્ મતા પ્રા્ ત વું થાની એભ.ફી.એ. (પાઈનાન્ વ/ભાકકેટટગગ/ 
રોજી ટીક) ણૂ  વભમના અભ્માવક્રભની ઓછાભાું ઓછાું ૬૦% ગણુ 
વાથેની દલી. 

 ૩ અગ્રીભતા 
ભાટેની સ્લળે 
રામકાત 

વયકાય ભાન્ મ વું થા ાવેથી ભેલેર નીચે મજુફના સ્લમો 
્કીની લધાયાની ળ્ષણિચણક રામકાત :  
૧. અનાજની પ્રાસ્્ ત અને લ્્ાસ્નક ધોયણે વુંગ્રશ. 
ય. અનાજની શયેપેય (Movement)  

૩. યેલ્ લે કરેઈભના વેટરભેન્ ટ. 
૪. નયુની ગણતયી. 
. ભજુય કામદા.  
૬. અનાજની ગણુલત્ તા સ્નમુંત્રણ. (Quality Control)  

 ૪ અનબુલ અનુ નાતક/એભ.ફી.એ.ની ઉાસ્ધ ભે મા ફાદનો રોજી ટીક, 
કલોરીટી કુંટ્રોર, ફુડ  ટોયેજ સ્લગેયે કાભગીયી વાથે વુંકામેર 
વયકાયી/અધ  વયકાયી/જાશયે/ખાનગી વું થાનો ઓછાભાું ઓછો ત્રણ 
લ નો ણૂ  વભમનો અનબુલ   
અથળા 
જરૂહયમાત મજુફની ળ્ષણિચણક રામકાત (અનુ નાક/એભ.ફી.એ.) 
ભે મા ફાદનો સુયલાઈઝય કેડયનો વયકાયી/અધ વયકાયી/ 
જાશયે/ખાનગી  વું થાનો ઓછાભાું ઓછો ત્રણ લ નો ણૂ  વભમનો 
અનબુલ  
ત્રણ લ ના અનબુલભાું એક વું થાભાું એક લ થી લધ ુ અનબુલ 
શોલો જોઈએ.  

  કોમ્ ્ યટુયની 
જાણકાયી 

કોમ્ ્ યટુય સ્લ્ાનની જાણકાયી પયજીમાત છે. કોમ્ ્ યટુય સ્લ્ાનની 
અરગથી યીષણિા રેલાભાું આલળે.  
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ઉભેદલાય ડીાટ ભેન્ ટ ઓપ ઈરેકટ્રોનીક એક્રીડેળન ઓપ કોમ્ ્ યટુય 
કોવીવ (DOEACC) વોવામટીના કોવ  ઓન કોમ્ ્ યટુય કનવે્ ટ 
(CCC) વભકષણિ અથલા સ્નગભ/વયકાય ઘ્ લાયા લખતોલખત નકકી 
થતા ધોયણો મજુફની કોમ્ ્ યટુય એ્ રીકેળનની ામાની જાણકાયી 
ધયાલતા શોલા જોઈએ.  

 ૬ બાાઓની 
જાણકાયી  

ઉભેદલાયને ગજુયાતી, હશન્ દી તથા અંગે્રજી બાાનુું યું ુું ્ાન શોં ુું 
જોઈએ.  

 ૭ ઉંભય ઓછાભાું ઓછી ય લ  અને લધભુાું લધ ુ૩૫ લ  
 ૮ ગાય ધોયણ  

(ગે્રડ ે વાથે) 
રૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪૪૦૦)  

 ૯ પ્રથભ ાુંચ 
લ નો ભાસ્વક 
પીકવ ગાય 
(વયકાયી 
સ્નમભોનવુાય) 

રૂા.૧૫,૫૦૦/- (૧૩,૭૦૦/- + ૧૮૦૦/- ખાવ બથ્ુું) 

ર ૧ જગ્ યાનુ  નામ ગોડાઉન મેનેજર 

 ય ળ્ષણિચણક 
રામકાત 

ભાન્ મ યસુ્નલસ્વિટીની સ્લ્ાન/ લાચણજમ / ૃૃસ્ સ્લ્ાળાખાની ફીજા 
લગ ભાું ણૂ  વભમના અભ્માવક્રભની ફીજા લગ ની અનુ નાતક 
દલી  
અથળા 
AICTE ભાન્ મતા પ્રા્ ત વું થાની એભ.ફી.એ. (પાઈનાન્ વ/ભાકકેટટગગ 
/રોજી ટીક)ભાું ણૂ  વભમના અભ્માવક્રભની ઓછાભાું ઓછાું ૦% 

ગણુ વાથેની દલી. 
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 ૩ અગ્રીભતા 
ભાટેની સ્લળે 
રામકાત 

વયકાય ભાન્ મ વું થા ાવેથી ભેલેર નીચે મજુફના સ્લમો 
્કીની લધાયાની ળ્ષણિચણક રામકાત :  
૧. અનાજની પ્રાસ્્ ત અને લ્્ાસ્નક  ધોયણે વુંગ્રશ. 
ય. અનાજની શયેપેય (Movement)  

૩. યેલ્ લે કરેઈભના વેટરભેન્ ટ. 
૪. નયુની ગણતયી. 
. ભજુય કામદા.  
૬. અનાજની ગણુલત્ તા સ્નમુંત્રણ. (Quality Control)  

 ૪ અનબુલ અનુ નાતક/એભ.ફી.એ.ની ઉાસ્ધ ભે મા ફાદનો રોજી ટીક, 
કલોરીટી કુંટ્રોર, ફુડ  ટોયેજ સ્લગેયે કાભગીયી વાથે વુંકામેર 
વયકાયી/અધ  વયકાયી/જાશયે/ખાનગી વું થાનો ઓછાભાું ઓછો 
ત્રણ લ નો ણૂ  વભમનો અનબુલ.  
અથળા 
જરૂહયમાત મજુફની ળ્ષણિચણક રામકાત (અનુ નાક/એભ.ફી.એ.) 
ભે મા ફાદનો સુયલાઈઝય કેડયનો વયકાયી/અધ વયકાયી/જાશયે 
/ખાનગી વું થાનો ઓછાભાું ઓછો ત્રણ લ નો ણૂ  વભમનો 
અનબુલ. 
ત્રણ લ ના અનબુલભાું એક વું થાભાું એક લ થી લધ ુ અનબુલ 
શોલો જોઈએ. 

  કોમ્ ્ યટુયની 
જાણકાયી 

કોમ્ ્ યટુય સ્લ્ાનની જાણકાયી પયજીમાત છે. કોમ્ ્ યટુય સ્લ્ાનની 
અરગથી યીષણિા રેલાભાું આલળે.  
ઉભેદલાય ડીાટ ભેન્ ટ ઓપ ઈરેકટ્રોનીક એક્રીડેળન ઓપ કોમ્ ્ યટુય 
કોવીવ (DOEACC) વોવામટીના કોવ  ઓન કોમ્ ્ યટુય કનવે્ ટ 
(CCC) વભકષણિ અથલા સ્નગભ/વયકાય ઘ્ લાયા લખતોલખત નકકી 
થતા ધોયણો મજુફની કોમ્ ્ યટુય એ્ રીકેળનની ામાની જાણકાયી 
ધયાલતા શોલા જોઈએ.  

 ૬ બાાઓની 
જાણકાયી  

ઉભેદલાયને ગજુયાતી, હશન્ દી તથા અંગે્રજી બાાનુું યું ુું ્ાન શોં ુું 
જોઈએ.  

 ૭ ઉંભય ઓછાભાું ઓછી ય૪ લ  અને લધભુાું લધ ુ૩૫ લ  
 ૮ ગાય ધોયણ  

(ગે્રડ ે વાથે) 
રૂા.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (૪ય૦૦)  
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 ૯ પ્રથભ ાુંચ 
લ નો ભાસ્વક 
પીકવ ગાય 
(વયકાયી 
સ્નમભોનવુાય) 

રૂા.૧૫,૦૦૦/- (૧૩,૫૦૦/- + ૧૫૦૦/- ખાવ બથ્ુું) 

૩ ૧ જગ્ યાનુ  નામ શીનીયર આનશસ્ ટ ટ 

 ય ળ્ષણિચણક 
રામકાત 

ભાન્ મ યસુ્નલસ્વિટીની સ્લ્ાન/ લાચણજમ / ૃૃસ્ સ્લ્ાળાખાની ણૂ  
વભમના અભ્માવક્રભની પ્રથભ લગ ભાું  નાતક દલી.  

 ૩ અનબુલ જરૂહયમાત મજુફની ળ્ષણિચણક રામકાત ભેમા ફાદનો વયકાયી / 
અધ  વયકાયી / જાશયે / ખાનગી  વું થાભાું વુંગ ફે લ ની કચેયી 
કાભગીયીનો ણૂ  વભમનો અનબુલ. ફે લ ના અનબુલભાું કોઈ એક 
વું થાભાું એક લ થી લધ ુઅનબુલ શોલો જોઈએ.  

 ૪ કોમ્ ્ યટુયની 
જાણકાયી 

કોમ્ ્ યટુય સ્લ્ાનની જાણકાયી પયજીમાત છે. કોમ્ ્ યટુય સ્લ્ાનની 
અરગથી યીષણિા રેલાભાું આલળે.  
ઉભેદલાય ડીાટ ભેન્ ટ ઓપ ઈરેકટ્રોનીક એક્રીડેળન ઓપ કોમ્ ્ યટુય 
કોવીવ (DOEACC) વોવામટીના કોવ  ઓન કોમ્ ્ યટુય કનવે્ ટ 
(CCC) વભકષણિ અથલા સ્નગભ / વયકાય ઘ્ લાયા લખતોલખત નકકી 
થતા ધોયણો મજુફની કોમ્ ્ યટુય એ્ રીકેળનની ામાની જાણકાયી 
ધયાલતા શોલા જોઈએ.  

  બાાઓની 
જાણકાયી  

ઉભેદલાયને ગજુયાતી, હશન્ દી તથા અંગે્રજી બાાનુું યું ુું ્ાન શોં ુું 
જોઈએ.  

 ૬ ઉંભય ઓછાભાું ઓછી ય૪ લ  અને લધભુાું લધ ુ૩૫ લ  
 ૭ ગાય ધોયણ  

(ગે્રડ ે વાથે) 
રૂા. ય૦૦-ય૦ય૦૦ (ય૪૦૦)  

 ૮ પ્રથભ ાુંચ 
લ નો ભાસ્વક 
પીકવ ગાય 
(વયકાયી 
સ્નમભોનવુાય) 

રૂા.૧૦,૦૦૦/- (૭૮૦૦/- + ૨૨૦૦/- ખાવ બથ્ુું) 
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૪ ૧ જગ્ યાનુ  નામ આનશસ્ ટ ટ આ આનશસ્ ટ ટ ડેો મેનેજર 

 ય ળ્ષણિચણક 
રામકાત 

ભાન્ મ યસુ્નલસ્વિટીની કોઈણ સ્લ્ા ળાખાની ણૂ  વભમના 
અભ્માવક્રભની ફીજા લગ ભાું  નાતક દલી. 
ભેયીટ માદીભાું વયખા ગણુ ધયાલતા ઉભેદલાયો ્કી સ્લ્ાન/ 
લાચણજમની સ્લ્ા ળાખાના  નાતકને અગ્રતા આલાભાું આલળે.  

 ૩ કોમ્ ્ યટુયની 
જાણકાયી 

કોમ્ ્ યટુય સ્લ્ાનની જાણકાયી પયજીમાત છે. કોમ્ ્ યટુય સ્લ્ાનની 
અરગથી યીષણિા રેલાભાું આલળે.  
ઉભેદલાય ડીાટ ભેન્ ટ ઓપ ઈરેકટ્રોનીક એક્રીડેળન ઓપ કોમ્ ્ યટુય 
કોવીવ (DOEACC) વોવામટીના કોવ  ઓન કોમ્ ્ યટુય કનવે્ ટ 
(CCC) વભકષણિ અથલા સ્નગભ/વયકાય ઘ્ લાયા લખતોલખત નકકી 
થતા ધોયણો મજુફની કોમ્ ્ યટુય એ્ રીકેળનની ામાની જાણકાયી 
ધયાલતા શોલા જોઈએ.  

 ૪ બાાઓની 
જાણકાયી  

ઉભેદલાયને ગજુયાતી, હશન્ દી તથા અંગે્રજી બાાનુું યું ુું ્ાન શોં ુું 
જોઈએ.  

  ઉંભય ઓછાભાું ઓછી ય૦ લ  અને લધભુાું લધ ુ ૩૫ લ  
 ૬ ગાય ધોયણ  

(ગે્રડ ે વાથે) 
રૂા. ય૦૦-ય૦ય૦૦ (૧૯૦૦)  

 ૭ પ્રથભ ાુંચ 
લ નો ભાસ્વક 
પીકવ ગાય 
(વયકાયી 
સ્નમભોનવુાય) 

રૂા.૧૦,૦૦૦/- (૭૮૦૦/- + ૨૨૦૦/- ખાવ બથ્ુું) 

 

ઉયોતત રામકાતની સ્લગતલાય છણાલટ/ષ્ટતા શલે છીના ાનાઓભાું કયલાભાું આલેર છે.  
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જાશયેાતની વાભાન્ મ જોગલાઈ 

 

૧. યાષ્ટ્રીમતા :- ઉભેદલાય બાયતનો નાગયીક શોલો જોઇએ અથલા ગજુયાત મલુ્કી વેલા 
લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) સ્નમભો-૧૯૬૭ ના સ્નમભ-૭ ની જોગલાઈ મજુફ 
યાષ્ટ્રીમતા ધયાલતો શોલો જોઈએ.  

 ઉભેદલાય, 
 (ક) બાયતનો નાગહયક અથલા 
 (ખ)  નેાનો પ્રજાજન અથલા 
 (ગ)  ભતૂાનનો પ્રજાજન અથલા 
        (ઘ) સ્તફેટનો સ્નલા સ્વત જે બાયતભાું કામભી લવલાટ કયલાના ઈયાદાથી ૧રી જાન્ યઆુયી, 

૧૯૬ય શરેાું બાયતભાું આલેરા શોલા જોઈએ. અથલા  
(ચ) મૂ બાયતીમ  મહકત કે જે બાયતભાું કામભી લવલાટ કયલાના ઈયાદાથી ાહક તાન, 

લૂ  ાહક તાન (ફાુંગ્ રાદેળ) ફભા  (મ્ માનભાય) શ્રીરુંકા, કેન્ મા, યગુાન્ ડા જેલા લૂ  
આહક્રકાના દેળો, વુંયકુત પ્રજા તાક ટાુંઝાનીમા, ઝાુંફીમા, ભરાલી, ઝેય, ઈથોીમા 
અથલા સ્લમેટનાભથી  થાુંતય કયીને આલેરા શોલા જોઈએ. યુંં  ુેટા ક્રભાુંક  (ખ), 
(ગ), (ઘ) અને (ચ) ભાું આલતા ઉભેદલાયોના હક વાભાું વયકાયે ાત્રતા પ્રભાણત્ર 
આેર શોં ુું જોઈએ.  

 નોંધઃ- જે ઉભેદલાયના હક વાભાું ાત્રતા પ્રભાણત્ર જરૂયી શોમ તેલા ઉભેદલાયનુું અયજીત્રક 
સ્નગભ  સ્લચાયણાભાું રેળે અને જો સ્નભણુુંક ભાટે તેભના નાભની બરાભણ કયલાભાું આલળે 
તો સ્નગભ તેભના હક વાભાું ાત્રતા પ્રભાણત્ર આલાની ળયતે કાભચરાઉ સ્નભણુુંક આળે.  

ય. બયેરા અયજીત્રક :- 
 (૦૧) જો એક કયતાું લધ ુવુંલગ /જગ્ મા ભાટે અયજી કયલાની શોમ તો દયેક વુંલગ  ભાટે 

 અરગ  અરગ અયજી કયલાની યશળેે અને પ્રત્ મેક અયજી વાથે પી સ્નમભ મજુફ 
 બયલાની યશળેે.  

 (૦ય) અયજી પી લગયની અચગ્રભ નકર સ્લચાયણાભાું રેલાભાું આલળે નશગ.  
 (૦૩) અનાભત કષણિાના ઉભેદલાયો ભાટે જગ્ માઓ અનાભત ન શોમ ત્ માું આલા ઉભેદલાયો 

 ચફનઅનાભત જગ્ મા ભાટે અયજી કયી ળકળે અને તેને ચફનઅનાભતના ધોયણો રાગ ુ
 ડળે.  

 (૦૪) જાશયેાતભાું ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્ માઓ અનાભત ન શોમ તો ણ જે તે 
 કેટેગયીભાું ભહશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે.  

 (૦) જાશયેાતભાું જે તે કેટેગયીભાું ૃુર જગ્ માઓ ્કી ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે અમકુ 
 જગ્ માઓ અનાભત શોમ ત્ માયે ભહશરા ઉભેદલાયોની અનાભત જગ્ માઓ ય રુૂ 
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 તેભજ ભહશરા  ઉભેદલાયોની વુંદગી ભાટે સ્લચાયણા થઈ ળકે છે, રુૂ તેભજ 
 ભહશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકે છે. (દા.ત. ૃુર ૧૦ જગ્ માઓ ક્ી ૦૩ જગ્ મા 
 ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે  યુંં  ુ ફાકી યશતેી ૦૭ જગ્ મા વાભે ભહશરા 
 ઉભેદલાય ણ વુંદગી ાભી ળકે છે.)  

 (૦૬) જાશયેાતભાું ભાત્ર ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે જગ્ માઓ અનાભત શોમ તો ણ જે તે 
 કેટેગયીભાું રુૂ ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે કેભ કે ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ ધ ન 
 થામ તો આ  જગ્ માઓ ય વુંદગી ભાટે રુૂ ઉભેદલાયોની સ્લચાયણા થઈ ળકે 
 છે. યુંં  ુજે જગ્ માઓ  ભહશરા ઉભેદલાયો ભાટે જ અનાભત શોમ અને તે જગ્ મા 
 ઉય  ભહશરા ઉભેદલાય યેુયુા વુંદગી ાભે/જેટરી વું માભાું વુંદગી ાભે 
 તો તેભને જ પ્રથભ સ્લચાયણાભાું રેલાના થળે અને કોઈ ભહશરા ઉભેદલાય વુંદ ન 
 થામ કે ઓછા ભહશરા ઉભેદલાય વુંદ થામ તો તેટરા પ્રભાણભાું રુૂ ઉભેદલાયોને 
 ઘ્ માનભાું રેલાભાું આલળે. (દા.ત. ૃુર ૧૦ જગ્ મા ભહશરા ઉભેદલાય ભાટે અનાભત છે 
 અને ૦૮ ભહશરા ઉભેદલાય વુંદ થામ છે તો ૦ય રુૂ ઉભેદલાયો વુંદગી ાભી 
 ળકે છે.) એટરેકે ભહશરાઓની અનાભત જગ્માઓ ભાટે રામક ભહશરા ઉભેદલાય 
 ઉરબ્ધ નહશ થામ તો તે જગ્મા વફુંસ્ધત કેટેગયી (જનયર/એવવીફીવી/એવટી/ 
 એવવી) ના રુૂ ઉભેદલાયથી બયલાભાું આલળે.   

 
૩. જન્ ભ તાયીખ :-  

(૧) સ્નગભ જન્ ભ તાયીખના યુાલા ભાટે એવ.એવ.વી. ફોડ  ઘ્ લાયા અામેર 
એવ.એવ.વી. પ્રભાણત્ર/જન્ભનુું પ્રાભાણત્ર ભાન્ મ યાખે છે. સ્લવુંગતતાના હકવાભાું 
સ્નગભ જન્ભનુું પ્રભાણત્ર આખયી ગણળે. પ્રભાણત્રભાું દળા લેર જન્ ભતાયીખ ખોટી 
શોલાનુું ઉભેદલાય ભાને તો વષણિભ અસ્ધકાયીએ આેર લમ અને અસ્ધલાવના 
પ્રભાણત્રની પ્રભાચણત નકર ભોકરલાની યશળેે.આ પ્રભાણત્રભાું અસ્ધૃૃત 
અસ્ધકાયીએ  ષ્ ટણે જણાલેર શોં ુું જોઈએ કે તેઓએ એવ.એવ.વી. કે તેની 
યીષણિાનુું મૂ પ્રભાણત્ર તાવેર છે અને ોતાની વભષણિ યજુ કયલાભાું આલેર 
યુાલાઓને આધાયે ઉભેદલાયની વાચી જન્ ભ તાયીખ............છે. જે એવ.એવ.વી. કે 
તેની વભકષણિ યીષણિાના પ્રભાણત્રભાું દળા લેર જન્ ભ તાયીખ કયતાું જુદી છે તથા 
ભાનલાને યું ુું કાયણ છે. ઉભેદલાયે યજુ કયેર લમ અને અસ્ધલાવનુું પ્રભાણત્ર 
તેની સ્લશ્વવસ્નમતા (credibility) ના આધાયે  લીકાય કે અ લીકાયનો સ્નણ મ સ્નગભ 
ઘ્ લાયા રેલાભાું આલળે. 

 (ય) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાું દળા લેર જન્ ભ તાયીખભાું ાછથી કોઈણ કાયણવય 
 પેયપાય  થઈ ળકળે નશગ.  
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૪. લમભમા દા :-  
 (૧) ઉંભય અયજી ક્લકાયલાની છેલ્રી તાયીખના યોજ સધુીની ગણલાભાું આલળે.  
 (ય) જાશયેાતભાું ઉરી લમભમા દા આલાભાું આલેર છે, તેભાું નીચે મજુફની છૂટછાટ 

 ભલાાત્ર છે.  
 

૧ મૂ ગજુયાતના અનસુચુચત જાસ્ત, અનસુચુચત 
જનજાસ્ત અને વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાત 
લગ ના ઉભેદલાયો (જાશયેાતભાું જે અનાભત લગ ની 
જગ્ માઓ શળે તે અનાભત લગ ના ઉભેદલાયોને જ 
ઉરી લમભમા દાભાું છૂટછાટ ભલાાત્ર છે.)  

ાુંચ લ  (લધભુાું લધ ુ૪ 
લ ની ભમા દાભાું)  

ય ચફનઅનાભત ભહશરા ઉભેદલાયો ાુંચ લ  (લધભુાું લધ ુ૪ 
લ ની ભમા દાભાું)  

૩ મુ ગજુયાતના અનસુચૂચત જાસ્ત, અનસુચુચત 
જનજાસ્ત અને વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાત 
લગ ના ભહશરા ઉભેદલાયો (જાશયેાતભાું જે અનાભત 
લગ ની જગ્ માઓ શળે તે અનાભત લગ ના 
ઉભેદલાયોને જ ઉરી લમભમા દાભાું છૂટલાટ 
ભલાાત્ર છે. 

દળ લ  (આ છૂટછાટભાું 
ભહશરા ભાટેની છૂટછાટ કે જે 
ાુંચ લ ની છે. તેનો 
વભાલેળ થઈ જામ છે. 
લધભુાું લધ ુ૪ લ ની 
ભમા દાભાું છૂટછાટ ભળે.) 

૪ ભાજી વ્સ્નકો, ઈવી.ઓ.એવ.એવ.વી.ઓ. વહશત 
ઉભેદલાયો 

રશ્ કયભાું ફજાલેર વેલા 
ઉયાુંત ફીજા ત્રણ લ  
(લધભુાું લધ ુ૪૫ લ ની 
ભમા દાભાું)  
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 ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયો (જોગલાઈ-૦૯ ભાું આેર સ્લગતને 
આસ્ધન) :- ળાયીહયક અળકતતાલાા ઉભેદલાયો કે જેઓ શરનચરનની અળકતતા 
O.L. (One Leg affected)  અથલા O.A. (One Arm affected) અથલા શ્રલણની 
અળકતતા (H.H. - Hearing Handicapped) કે જેઓ ૪૦% કે તેથી લધ ુ યુંં  ુ
૭% થી ઓછી ભોડયેટ કષણિાના ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયો શોમ 
તેઓને જ ભેડીકર ફોડ ના તફીફી પ્રભાણત્રને આધીન ૧૦ લ  સધુીની છૂટછાટ 
ભલાાત્ર યશળેે. આ સ્વલામ અન્ મ ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયો અયજી 
કયલાને ાત્ર નથી. ળાહયયીક અળકતતા અંગે વાભાન્મ લહશલટ સ્લબાગના તા. 
૧.૧૨.૨૦૦૮ ના હયત્ર ક્રભાુંક .યચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-૨, થી સ્નમત થમેર 
નમનુાભાું વયકાયી શોક્ટરના સસુ્પ્રટેન્ડન્ટ / સ્વસ્લર વર્જન / ભેહડકરફોડ  દ્વાયા 
આલાભાું આલેર પ્રભાણત્ર ભાન્મ ગણલાભાું આલળે.     

 

. ળ્ષણિચણક રામકાત :- 
 (૧) ઉભેદલાય જાશયેાતભાું દળા લેર ળ્ષણિચણક રામકાત અયજી  લીકાયલાની છેલ્ રી 

 તાયીખના યોજ ધયાલતા શોલા જોઈએ. 
 (ય) ઉભેદલાયે ળ્ષણિચણક રામકાત ભાન્ મ યસુ્નલસ્વિટી/વું થાભાુંથી/ણૂ  વભમના 

 અભ્માવક્રભની ભેલેર શોલી જોઈએ.   
(૩) સ્નગભ ઘ્ લાયા ભાુંગલાભાું આલે ત્ માયે ઉભેદલાયે અયજી વાથે ભાન્ મ 

યસુ્નલસ્વિટી/વું થાના ગણુ ત્રક (ફધા જ લો/વેભે ટય) અને દલી પ્રભાણત્રોની 
 લમું  પ્રભાચણત નકર યજુ  કયલાની યશળેે અને ગણુત્રક ઉયાુંત ભાન્મ 
યસુ્નલસ્વિહટનુું ડીગ્રી ફાફતના પ્રભાણત્ર ની પ્રભાચણત નકર યજુ કયલાની યશળેે.  

 (૪) ળ્ષણિચણક રામકાત કાભચરાઉ ધોયણે ભાન્ મ યાખલી તેલો ઉભેદલાયનો શકક દાલો 
  લીકાયલાભાું આલળે નશગ. 

 () જાશયેાતભાું દળા લેર રામકાત ઉભેદલાય ધયાલે છે તેલો તેભનો શકક દાલો શોમ તો 
 આલા   ઉભેદલાયે વભકષણિતા પ્ર થાસ્ત કયતા આદેળો/અસ્ધૃૃતતાની સ્લગતો 
 આલાની યશળેે.  

 (૬) જે હકવાભા ઉભેદલાયના ગણુ વ ન્ટાઇરભા શોમ તે વ ન્ટેજભા રુાુંતય કયી અયજી 
 પોભ ભા દળા લલાના યશળેે.  
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૬. અનબુલ :- 
(૧) ભાુંગેર ણૂ  વભમનો અનબુલ, ળ્ષણિચણક રામકાત ભેમા છીથી અયજી 

 લીકાયલાની છેલ્ રી તાયીખ સધુીનો ગણલાભાું આલળે. જરૂયી ળ્ષણિચણક રામકાત 
શરેાનો અનબુલ ધ્માને રેલાભાું આલળે નહશિં.  

 (ય) (અ) જાશયેાતભાું અન્ મથા જોગલાઈ કયલાભાું ન આલી શોમ તો જરૂયી રામકાતો 
 ભેલલાભાું  આલે તે તાયીખથી, (ફ) અયજી  લીકાયલાની છેલ્ રી તાયીખના 
 વુંદબ ભાું અનબુલ ગણલાભાું  આલળે.  
(૩) ઉભેદલાયે અયજીભાું જે અનબુલ દળા લેર શોમ તેના વભથ નભાું અનબુલનો 

વભમગાો (હદલવ, ભાવ, લ ) મૂ ગાય અને ૃુર ગાયની સ્લગતો તથા 
ફજાલેર પયજોનો પ્રકાય/ભેલેર અનબુલની સ્લગતો વાથેનુું પ્રભાણત્ર યજુ 
કયલાનુું યશળેે. આં ુું પ્રભાણત્ર વું થાના રેટયેડ ય વષણિભ વત્ તાસ્ધકાયીની વશી 
અને તાયીખ વાથેનુું યજુ કયલાનુું યશળેે. ઉભેદલાયે ળ્ષણિચણક રામકાત છીના 
અનબુલના પ્રભાણત્ર તથા પ્રથભ ગાય રી અને છેલ્રી ગાય રી યજુ 
કયલાની યશળેે. અરગ-અરગ વુંથાભાું અનબુલના હકવાભાું તે વુંથાભાું જોડામાની 
પ્રથભ ગાયની રી અને છેલ્રા ગાયની રી ક્રભાનવુાય તફક્કાલાય યજુ 
કયલાની યશળેે.    

 (૪) ઉભેદલાયે યજુ કયેર અનબુલના પ્રભાણત્રભાું ાછથી કોઈ પેયપાય કયલાની 
 સ્લનુંતી ભાન્ મ  યાખલાભાું આલળે નશગ. અયજી કમા  છી અનબુલના નલા 
 પ્રભાણત્રો સ્ લકાયલાભાું આલળે નશી.  

 () અંળકારીન, યોજજિંદા લેતનદાય, એપે્રન્ ટીવળી, તારીભી, ભાનદ લેતન, આભુંસ્ત્રત 
 પેકલ્ ટી  તયીકે ઉભેદલાયે ભેલેર અનબુલ ભાન્ મ અનબુલ તયીકે ગણત્રીભાું રેલાભાું 
 આલળે નશગ. 

 (૬) ાટ  ટાઈભનો અનબુલ ધ્માને રેલાભાું આલળે નહશ.   
 

૭. અનસુચૂચત જાસ્ત, અનસુચુચત જનજાસ્ત અને વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાત લગ  :- 
 

 (૧) મૂ ગજુયાતના અનસુચૂચત જાસ્ત, અનસુચુચત જનજાસ્ત અને વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક  
યીતે છાત લગ ના ઉભેદલાયોને જ અનાભત લગ ના ઉભેદલાય તયીકે રાબ ભળે.  

(ય) અનસુચુચત જાસ્ત, અનસુચુચત જનજાસ્ત અને વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાત 
લગ  ્કી ઉભેદલાય જે લગ ના શોમ તેની સ્લગતો અયજીત્રક અને હયસ્ળષ્ ટભાું 
અચકૂ આલી.  
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 (૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રક અને હયસ્ળષ્ ટની વુંફુંસ્ધત કોરભભાું જે તે અનાભત કષણિા 
 દળા લેર નશી શોમ તો ાછથી અનાભત લગ ના ઉભેદલાય તયીકે રાબ 
 ભેલલાનો શકક દાલો ભાન્ મ  યાખલાભાું આલળે નશગ.  

 (૪) અનાભત લગ નો રાબ ભેલલા ઈચ્ છતા ઉભેદલાયે તેના વભથ નભાું વષણિભ 
 અસ્ધકાયી ઘ્ લાયા સ્નમત નમનુાભાું આલાભાું આલેર જાસ્ત પ્રભાણત્રની નકર 
 અયજી વાથે અચકૂ વાભેર કયલાની યશળેે. અયજીત્રક વાથે જાસ્ત પ્રભાણત્રની 
 નકર વાભેર નશગ શોમ તો તે ાછથી  લીકાયલાભાું આલળે નશગ અને અયજીત્રક 
 યદ થલાને ાત્ર ફનળે.  

 () વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાત લગ ના ઉભેદલાયોને અનાભતનો રાબ જો 
 તેઓનો વભાલેળ "ઉન્ નત લગ ભાું" નશી થતો શોમ તો જ ભલાાત્ર થળે.  
(૬) વાભાજીક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાત લગ ના ઉભેદલાયોએ ઉન્ નત લગ ભાું વભાલેળ ન 

થતો શોલા અંગેનુું વાભાજીક ન્ મામ અને અસ્ધકાયીતા સ્લબાગના તા.૦૬-૦ય-૧૯૯૬ના 
ઠયાલથી  સ્નમત થમેર હયસ્ળષ્ ટ (ક) (ગજુયાતીભાું) ના નમનુાભાું પ્રભાણત્ર 
યજુ કયલાનુું યશળેે. આ પ્રભાણત્ર જાશયેાતભાું દળા લેર વભમગાાનુું શોં ુું 
જોઈએ.આ પ્રભાણત્ર .૦૧-૦૪-૧૫ થી તા.૩૧-૩-૧૬ ના વભમગાાની આલકને 
ઘ્ માને રઈ, અયજી  લીકાયલાની છેલ્ રી તાયીખ સધુીભાું  ભેલેર શોં ુું જોઈએ. 
અયજી વાથે હયસ્ળષ્ ટ (ક) ના ફદરે Annexure- A  (અંગે્રજીભાું) કઢાલેર નોન-
હક્રસ્ભરેમય પ્રભાણત્ર યજુ કયેર શળે તો ણ અયજી યદ કયલાભાું આલળે. કેભકે 
Annexure- A કેંન્ર  વયકાય શઠેની નોકયી ભાટેનુું છે. જો ઉભેદલાયે આ પ્રભાણત્ર 
(હયસ્ળષ્ ટ-ક) અયજી વાથે યજુ કયેર નશગ શોમ તો તેઓની અયજી અભાન્ મ 
ગણલાભાું આલળે અને ચફનઅનાભત જગ્ મા  ભાટે ણ સ્લચાયણાભાું રેલાભાું આલળે 
નશગ.  

 (૭) વયકાયની પ્રલત ભાન જોગલાઈ મજુફ અનાભત કષણિાના ઉભેદલાયો ચફનઅનાભત 
 લગ ના  ઉભેદલાયોની વાથે સ્નમત ધોયણો (અથા ત લમભમા દા, અનબુલની 
 રામકાત, ચફનઅનાભત લગ ના ઉભેદલાયો ભાટે અનાલેર શોમ તેના કયતાું લધ ુ
 સ્લ ં તૃ કયેર અન્ મ ષેણિત્ર) ભાું  છૂટછાટ રીધા સ્વલામ ોતાની ગણુલતાના આધાયે 
 વુંદગી ાભે તો ચફનઅનાભત જગ્ માની વાભે ગણત્રીભાું રેલાના થામ છે.  

 (૮) ઉભેદલાયે અયજીભાું જાસ્ત અંગે જે સ્લગત દળા લેર શળે તેભાું ાછથી પેયપાય 
 કયલાની સ્લનુંતી ભાન્ મ યાખલાભાું આલળે નશગ. 

 (૯) અયજી કયતી લખતે ઉન્નત લગ ભાું વભાલેળ ના થતો શોલા અંગેનુું સ્નમત 
 વભમગાનુું અને સ્નમત નમનુાન ુ પ્રભાણત્ર ધયાલતા ન શોમ તેલા 
 ઉભેદલાયોને ચફન અનાભત ઉભેદલાય તયીકે અયજી કયલા વરાશ આલાભાું આલે છે 
 અને તેલા ઉભેદલાયોને ચફન અનાભતની ળયતો રાગ ુડળે.  
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 (૧૦)  વાભાજીક ળ્ષણિચણક છાત લગ ના યચણત ભહશરા ઉભેદલાય નોન-હક્રસ્ભરેમય 
 પ્રભાણત્ર તેભના સ્તાની આલતના વુંદબ ભાું ધયાલતા શોલા જોઈએ. જો આલા 
 ઉભેદલાય તેભના સ્તનીઆલકના વુંદબ ભાું પ્રભાણ ત્ર ધયાલતા શળે તો 
 ધ્માનેરેલાભાું આલળે નહશ.        

 

૮. ભાજી વ્સ્નક :-  
 (૧) ભાજી વ્સ્નક ઉભેદલાયોએ અયજીત્રક તથા હયસ્ળષ્ ટભાું સ્લગતો આલાની યશળેે.  
 (ય) ભાજી વ્સ્નક ઉભેદલાયે હડ ચાર્જ કકુની નકર અયજીત્રક વાથે અચકૂ ભોકરલાની 

 યશળેે. 
૯. ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયો :- 
 (ક) ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતાું ઉભેદલાયોએ અયજીત્રકભાું આ સ્લગતો આલાની 

 યશળેે.  
 (ખ) ળાયીહયક અળકતતા ૪૦% કે તેથી લધ ુ યુંં  ુ ૭૫% થી ઓછી શોમ તેલા 

 ઉભેદલાયને જ ળાયીહયક અળકતતાનો રાબ ભલાાત્ર યશળેે. ળાયીહયક અળકતતાનો 
 રાબ ભેલલા ઈચ્ છતા ઉભેદલાયે (૧) અંધત્ લ અથલા ઓછી રસ્ષ્ ટ (ય) શ્રલણની 
 ખાભી (૩) શરનચરન અળકતતા અથલા ભગજનો રકલો તે ્કીની કઈ ળાયીહયક 
 અળકતતા છે તે દળા લં ુું. (ગ) જાશયેાતભાું ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયો 
 ભાટે અનાભત જગ્ મા દળા લેર ન શોમ, યુંં  ુજગ્ માની પયજોને અનરુૂ જે પ્રકાયની 
 ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયોને ાત્ર ગણેર શોમ તેઓ તે જાશયેાત ભાટે 
 અયજી કયી ળકળે. આલા પ્રવુંગે ઉંભયભાું છૂટછાટ ભળે.  
(ઘ) ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયે તેના વભથ નભાું વાભાન્ મ લશીલટ સ્લબાગના 

તા.૧-૧ય-ય૦૦૮ ના હયત્ર ક્રભાુંક: ૧૦ય૦૦૮-૪૬૯૪૦-ગ-ય,થી સ્નમત થમેર 
નમનુાભાું વયકાયી શોસ્ ટરના સસુ્પ્રટેન્ ડન્ ટ/સ્વસ્લર વર્જન/ભેડીકર ફોડ  ઘ્ લાયા 
આલાભાું આલેર પ્રભાણત્રની નકર અયજી વાથે અચકૂ ભોકરલાની યશળેે. જો 
પ્રભાણત્રની નકર વાભેર કયલાભાું નશગ આલેર શોમ તો તે ાછથી સ્ લકાયલાભાું 
આલળે નશગ ળાયીહયક અળકતતા ઉભેદલાય તયીકેનો  રાબ ભલાાત્ર થળે નશગ.  

૧૦. ભહશરા ઉભેદલાય :- 
 ભહશરાઓની અનાભત જગ્ માઓ ભાટે જો મોગ્ મ ભહશરા ઉભેદલાય ઉરબ્ ધ નશગ થામ તો 

તેની જગ્ મા જે તે કષણિાના (category) ભહશરા ઉભેદલાય વાભે રુૂ ઉભેદલાય ધ્માને 
રેલાભાું આલળે.  
જો ઉભેદલાયનો વભાલેળ અનાભત લગ , ભાજી વ્સ્નક, ળાયીહયક અળકતતા, ભહશરા કે 
સ્લધલા ્કીના સ્લકલ્ ો ્કી એક થી લધ ુસ્લકલ્ ોભાું થતો શોમ તેલા હક વાભાું તેને રાગ ુ
ડતા સ્લકલ્ ો ્કી જેભાું લધ ુરાબ ભલાાત્ર શળે તે ભળે. 
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૧૧. સ્લધલા ભહશરા ઉભેદલાય :- 
 (૧) ઉભેદલાય સ્લધલા શોમ તો અયજી ત્રકભાું તે કોરભ વાભે "શા" અલશ્ મ રખં ુું 

 અન્ મથા "રાગ ુડં ુું નથી" એભ દળા લં ુું.  
 (ય) સ્લધલા ઉભેદલાયે જો નુઃ રગ્ન કયેર ન શોમ તો અયજી ત્રકભાું તે કોરભ વાભે 

 "શા" અચકૂ રખં ુું અન્ મથા "રાગ ુડં ુું નથી" એભ દળા લં ુું.  
 (૩) સ્લધલા ઉભેદલાયે નુઃ રગ્ન કયેર ન શોમ અને સ્લધલા ઉભેદલાય તયીકે રાબ 

 ભેલલા ઈચ્ છતા શોમતો અયજી વાથે નુઃ રગ્ન કયેર નથી તેલી એહપડલેીટ યજુ 
 કયલાની યશળેે. 

 (૪) વાભાન્મ લહશલટ સ્લબાગના ઠયાલ ક્રભાુંક.વીઆયઆય/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(૨), 
 તા.૨૨.૫.૯૭ અનવુાય સ્લધલા ઉભેદલાયને વયકાયની પ્રલત ભાન જોગલાઈ મજુફ 
 તેઓએ રેચખત યીષણિાભાું ભેલેર ગણુભાું તેના ાુંચ ટકા ગણુ ઉભેયલાભાું આલળે. 
 યુંં  ુ તેઓએ સ્નભણ ૂુંક વભમે કે તે શરેા નુ: રગ્ન કયેર ન શોલા જોઈએ અને 
 સ્નગભ જ્માયે ભાગે તે તભાભ આ ફાફતના વાધસ્નક યુાલાઓ અવરભાું યજુ 
 કયલાના યશળેે.  

 

૧ય. ના લાુંધા પ્રભાણત્ર :- 
(૧) ગજુયાત વયકાયના વયકાયી/અધ  વયકાયી/વયકાય શ તકના કોોયેળન/કુંનીઓભાું 

વેલા ફજાલતા અસ્ધકાયીઓ/કભ ચાયીઓ સ્નગભની જાશયેાતના વુંદબ ભાું ફાયોફાય 
અયજી કયી ળકળે અને તેની જાણ ઉભેદલાયે ોતાના સ્લબાગ/ખાતા/કચેયીને અયજી 
કમા ની તાયીખથી હદન-૭ ભાું અચકૂ કયલાની યશળેે. જો ઉભેદલાયના સ્નમોકતા 
તયપથી અયજી ભોકરલાની છેલ્ રી તાયીખ ફાદ ૩૦ હદલવભાું અયજી કયલાની 
યલાનગી નશગ આલાની જાણ કયલાભાું આલળે તો તેઓની અયજી નાભુંજુય કયી 
ઉભેદલાયી યદ કયલાભાું આલળે.  

 (ય) કેન્ ર વયકાયની અથલા અન્ મ કોઈણ યાજમ વયકાયની નોકયીભાું શોમ તેલા 
 ઉભેદલાયે ખાતા ભાયપત અયજી ભોકરલાની યશળેે અથલા આ અયજી વાથે સ્નભણુુંક 
 અસ્ધકાયીનુું ના લાુંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુું યશળેે.  

 (૩) પ્રભાણત્રોની ખયાઈ ભાટેની રૂફરૂ મરુાકાત વભમે ઉભેદલાયે વષણિભ અસ્ધકાયી 
 ઘ્ લાયા  આલાભાું આલેર ના લાુંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુું યશળેે. 

 

૧૩. ગેયરામક ઉભેદલાય :- 
 ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ કે અન્ મ જાશયે વેલા આમોગ અથલા અન્ મ વયકાયી/અધ  

વયકાયી / વયકાય શ તકની વું થાઓ ઘ્ લાયા ઉભેદલાય કમાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શોમ 
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તો તેની સ્લગત અયજીત્રકભાું આલાની યશળેે. જો ઉભેદલાયનો ગેયરામકનો વભમ ચાલ ુ
શળે તો આલા ઉભેદલાયની અયજી યદ થલાને ાત્ર ફનળે.  

 

૧૪. પયજજમાત સ્નં સૃ્ત, રૂખવદ, ફયતયપ :-  
 ઉભેદલાયને વયકાયી વેલા/વયકાય શ તકની કુંની કે ફોડ  કોોયેળનભાુંથી કમાયેમ ણ 

પયજજમાત સ્નં સૃ્ત, રૂખવદ કે ફયતયપ કયલાભાું આલેર શોમ તો અયજીત્રકભાું તેની સ્લગત 
આલાની યશળેે અને આલા ઉભેદલાયને ગેયરામક ગણલાભાું આલળે. 

 

૧. અગ્રીભ ળ્ષણિચણક રામકાત :-  
 (૧) તભાભ વુંલગ  ભાટે ળ્ષણિચણક રામકાતભાું અચગ્રભતા ભાટે સ્લળે રામકાત (એક કે 

 એકથી લધ)ુ  જે ઉભેદલાય ધાલતા શળે તેઓને તેઓ ઘ્ લાયા રેચખત યીષણિાભાું 
 ભેલેર ગણુભાું લધભુાું લધ ુ  ટકા લધાયાના ગણુ સ્નગભ ઘ્ લાયા સ્નયકુત કયેર 
 વસ્ભસ્ત ઘ્ લાયા આલાભાું આલળે. આ શંે  ુ ભાટે જાશયેાતભાું દળા લેર સ્લસ્ળષ્ ટ 
 રામકાતના પ્રભાણત્રો વયકાય ભાન્ મ વું થાના જ શોલા  જરૂયી છે, અને તેલા 
 પ્રભાણત્રો જ ભાન્ મ ગણલાભાું આલળે. એ ભાટે સ્નગભ ઘ્ લાયા સ્નયકુત  થમેર 
 વસ્ભસ્તનો સ્નણ મ આખયી ગણાળે જે ઉભેદલાયને ફુંધનકતા  યશળેે.  

 

૧૬. યભત-ગભત ::  
 એથરેટીકવ, (ટે્રકઅન, હપલ્ ડ યભતો વહશત) ફેડસ્ભન્ ટન, ફા કેટ ફોર, હક્રકેટ, ફુટફોર, શોકી, 

સ્ લભગગ, ટેફર ટેસ્નવ, લોરીફોર, ટેનીવ, લેઈટ રીફ્ટગગ, યેવરગગ, ફોકવગગ, વાઈકરગગ, 
જીભને ટીક, જુડો, યાઈપર શટુગગ, ખોખો, તીયુંદાજી,  ઘોડેવલાયી, ગોાપેંક, નૌકા  ધા , 
ળતયુંજની યભતો-ખેરૃુદભાું યાષ્ ટ્રીમ/ાષતયાષ્ ટ્રીમ અથલા ાષતય યસુ્નલસ્વિટી અથલા અચખર 
બાયત ળાા વુંઘ ઘ્ લાયા મોજાતી  ધા ઓભાું ભાત્ર પ્રસ્તસ્નસ્ધત્ લ કયેર શોમ તેલા 
ઉભેદલાયોને વુંદગીભાું અગ્રતા ભાટે તેભને ભેલેર ૃુર ગણુના  (ાુંચ) ટકા ગણુ ઉભેયી 
આલાભાું આલળે. આ ભાટે ઉભેદલાયે તાયીખ ય-ય-૧૯૮૦ ના વયકાયી ઠયાલ ક્રભાુંક 
વીઆયઆય-૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ.ય તથા તા:-૦૧-૦૮-૧૯૯૦ ના ઠયાલ ક્રભાુંક-
વીઆયઆય/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ ૨  ભાું સ્નમત કમા  મજુફના વત્ તાસ્ધકાયી  ાવેથી સ્નમત 
નમનુાભાું ભેલેર જરૂયી પ્રભાણત્ર ધયાલનાય ઉભેદલાય જ  યભતના ગણુ ભાટે શકદાય થળે. 

 

૧૭. વુંદગી પ્રહક્રમા :  
 ઉયોકત ચાયેમ વુંલગ ની જગ્ મા ઉય વુંદગી ાભલાના શંે વુય ઉભેદલાયે  ધા ત્ ભક 

યીષણિા પ્રહક્રમાભાુંથી વાય થલાનુું યશળેે. વુંદગી ભાટે ઈન્ ટય ય ુયાખલાભાું આલનાય નથી.  
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૧. રેચખત કવોટી-ઓ્ ટીકર ભાક  યીડગગ (ઓ.એભ.આય.) પ્રશ્ ન ેય ગણુ ૧૦૦ તથા 
વભમ એક કરાકનુું કેડય લાઈઝ કષણિાને અનરુૂ અરગ અરગ પ્રશ્ નત્ર અને 
યીષણિા યાખલાભાું આલળે.  

   

ક્રમ નળવય માકગશ 

૧ કોમ્ીટેટીલ/તલોન્ટીટેટીલ એફીરીટી  ય 

ય એનારીટીકર એફીરીટી ય 

૩ રોજીકર યીઝનગગ  ય 

૪ લત ભાન પ્રલાશો(કયન્ ટ અપેવ ), બાયત અને યાજમ ૧૦ 

 ગજુયાતનો ઈસ્તશાવ, ભગૂો અને લશીલટી તુંત્ર ૧ 

  

ય.   જગ્ મા ભાટેની વુંદગી ભાટે (OMR) યીષણિાભાું ભેલેર ગણુભાું સ્લસ્ળષ ્ ટ રામકાત 
અન્ લમે ભેલેર ગણુના ભલાાત્ર  ટકા ગણુ, સ્લધલા ઉભેદલાય શોમ તો તે 
અન્ લમે ભેલેર ગણુના  ટકા ગણુ, ખેરૃુદની  ધા ઓભાું સ્નમભ મજુફ ાત્રતા 
ધયાલતા ઉભેદલાયને ભેલેર ગણુના  ટકા ગણુ ઉભેયી જે ૃુર ગણુ આલે તે 
મજુફ સ્નગભની જરૂયીમાત અનવુાય પ્રોસ્લઝનર ભેયીટ માદી/કોય રીટ ત્માય 
કયલાભાું આલળે. પ્રોસ્લઝનર ભેયીટ માદી/કોય રીટભાુંથી સ્નગભની બયતી વસ્ભસ્ત 
નક્કી કયે તે મજુફના તેટરા ઉભેદલાયોને પ્રભાણત્રોની ચકાવણી તથા સ્નમભ 
મજુફની “CCC“ વભકષણિની કોમ્્યટુય યીષણિા (હયસ્ળષ્ટ-ખ) ભાટે આભુંસ્ત્રત 
કયલાભાું આલળે. કોમ્્યટુય યીષણિાભાું સ્નમત ધોયણો અનવુાય ાવ થનાય 
ઉભેદલાયોને જે તે વુંલગ ની જે તે કેટેગયીની ખારી જ્ગગ્મા ઉય સ્નમભ અનવુાય 
સ્નભણુુંકત્રો ાઠલલાભાું આલળે. સ્નભણુુંક ભેલનાય ઉભેદલાયોએ સ્નગભ દ્વાયા 
નક્કી કમા  મજુફની તારીભભાું શાજય થલાનુું યશળેે. તારીભભાું શાજય નહશિં યશનેાય 
ઉભેદલાયની સ્નભણુુંક યદ કયલાનો સ્નગભને અફાસ્ધત અસ્ધકાય યશળેે.  

 

૧૮. ભાત્ર પ્રભાણત્રોની ખયાઈ ભાટેની રૂફરૂ મરુાકાત :- 
 (૧) રૂફરૂ મરુાકાત સ્નગભની કચેયી ખાતે જ રેલાભાું આલળે. ઉભેદલાયે ોતાના ખચે 

 ઉસ્ થત થલાનુું યશળેે.  
(ય) અનસુચુચત જાસ્ત, અનસુચુચત જનજાસ્તના ઉભેદલાયો તથા ફેયોજગાય ઉભેદલાયો કે 

જેઓના ભાતા-સ્તાની લાસ્િક આલક આલકલેયાને ાત્ર ન શોમ તેઓને તેભના 
યશઠેાણના  થેથી રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે આલલા તથા જલા ભાટે ગજુયાત એવ.ટી. 
સ્નગભ ઘ્ લાયા સ્નમત થમેર હટકીટના દય પ્રભાણે ફવ બાંુ ું ભલાાત્ર થળે. આ 
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ભાટે ઉભેદલાયે રૂફરૂ મરુાકાતના હદલવે સ્નમત પોભ   બયલાનુું  યશળેે અને તેની વાથે 
અવર હટકીટ યજુ કયલાની યશળેે.  

 (૩) રૂફરૂ મરુાકાતના હદલવે જ રૂફરૂ મરુાકાતના ત્રભાું દળા લલાભાું આલેર અવર 
 પ્રભાણત્રો યજુ કયલાના યશળેે. જો ઉભેદલાય અવર પ્રભાણત્ર યજુ કયળે નશગ તો 
 તેઓ સ્નયહુકત ભાટે ાત્ર ફનળે નશગ તેની ખાવ નોંધ રેલી.  

 

૧૯. નીચે દળા  મા મજુફની અયજીઓ યદ કયલાભાું આલળે. (આ માદી ભાત્ર દષ્ ટાુંત  લરૂે છે જે 
વુંણૂ  નથી) 

 (૧) ઓનરાઈન મવુદા મજુફ અયજી કયેર ન શોમ.  
 (ય) અયજીભાું દળા લેર સ્લગતો અધયુી કે અવુંગત શોમ.  
 (૩) અયજીભાું ઉભેદલાયે વશી અરોડ કયેર ન શોમ.  
 (૪) અયજી પેકવથી અથલા ઈ-ભેઈરથી ભોકરાલેર શોમ.  
 () અયજીભાું ાવોટ  વાઈઝનો પોટોગ્રાપ અરોડ કયેર ન શોમ.  
 (૬) અયજી વાથે યેૂયૂી પી બયેર ન શોમ.  
 (૭) એક જ જગ્ મા ભાટે એક કયતાું લધ ુઅયજી કયેર શોમ.  
 (૮) અનસુચુચત જાસ્ત, અનસુચુચત જનજાસ્ત, વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક છાત લગ  તથા 

 ળાયીહયક અળકતતા ધયાલતા ઉભેદલાયે અયજીત્રક વાથે વષણિભ અસ્ધકાયી ઘ્ લાયા 
 અામેર પ્રભાણત્રની નકર યજુ કયેર ન શોમ.  

 (૯) ભાજી વ્સ્નક ઉભેદલાયે હડ ચાર્જ કકુની નકર યજુ કયેર ન શોમ.  
 (૧૦) વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક છાત લગ ના ઉભેદલાયે જાશયેાતભાું દળા લેર વભમગાાનુું 

 નોન  હક્રભીરેમય પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શોમ.  
 (૧૧) ઉભેદલાયે ળ્ષણિચણક રામકાતના વુંદબ ભાું ભાક ળીટ/દલી પ્રભાણત્રની નકર યજુ 

 કયેર ન શોમ.  
 (૧ય) જન્ ભ તાયીખ ભાટે એવ.એવ.વી. પ્રભાણત્ર/જન્ભના દાખરાની નકર યજુ કયેર ન  

શોમ.  
(૧૩) ઉભેદલાયે અયજીત્રકભાું અનબુલ દળા લેર શોમ (જેના આધાયે ાત્રતા નકકી 

કયલાની થતી  શોમ) યુંં  ુતેના વભથ નભાું પ્રભાણત્ર યજુ કયેર ન શોમ અથલા તો 
યજુ કયેર  પ્રભાણત્રભાું તેઓનો અનબુલનો વભમગાો, મૂ ગાય, ૃુર 
ગાય અને અનબુલનો પ્રકાય દળા લેર ન શોમ તથા વું થાના રેટયેડ ઉય ન 
શોમ, જેટરા અનબુલના પ્રભાણત્રો યજુ કયેર શોમ તેના સ્નભણુુંકત્રો તથા શરેા 
અને છેલ્રા ગાય રીની નકર યજુ કયી ન શોમ. 
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૨૦. સ્નભણુુંક :-  
 (૧) ઉયની જાશયેાત વુંફુંધભાું સ્નભણુુંક ભાટે વુંદ થમેરા ઉભેદલાયને સ્નગભ ઘ્ લાયા 

 જાણ   કયલાભાું આલળે. ઉભેદલાયોએ આખયી સ્નભણુુંકત્ર ભેલતાું શરેાું 
 કોમ્ ્ યટુય અંગેની વીવીવી અથલા તેની વભકષણિ સ્નગભ નકકી કયે તેલી યીષણિા 
 ાવ કયલાની યશળેે. આ પ્રકાયની યીષણિાભાું ઉત્ તીણ નશગ થનાય ઉભેદલાય 
 સ્નભણુુંકને ાત્ર ફનળે નશગ.  

 (ય) સ્નભણુુંક અંગેનો કોઈણ ત્ર મલશાય સ્નગભ ધ્માને રેળે નશગ.   
(૩) ઉભેદલાયે તેની ળ્ષણિચણક રામકાત/અનબુલ/ઉંભય લગેયેના વભથ નભાું યજુ  કયેર 

પ્રભાણત્રો કોઈણ તફકકે અમોગ્ મ ભાલભુ ડળે તો તેની ઉભેદલાયી યદ  થળે 
તેભજ  સ્નભણુુંક ણ યદ થલાને ાત્ર યશળેે અને આલા ઉભેદલાય બાયતીમ  પોજદાયી 
ધાયા શઠેની કામ લાશીને ાત્ર થળે, જેથી ઉભેદલાયને વરાશ આલાભાું આલે છે કે, 
તેભને યજુ કયેરા પ્રભાણત્રો ખફુજ ચોકકવાઈથી ણૂ  યીતે ખયાઈ  કમા  ફાદ જ 
સ્નગભભાું યજુ  કયલા.   

(૪) ગજુયાત યાજમ નાગહયક યુલઠા સ્નગભ ચર.ની લડીકચેયી શાર ગાુંધીનગય ખાતે છે. 
આ ઉયાુંત સ્નગભની ેટા કચેયીઓ તથા ગોડાઉનો ગજુયાતના અરગ અરગ 
જજલ્ રા/તાલકુા સ્લ તાયોભાું ણ આલેરી છે જેથી વુંદગી ાત્ર ઉભેદલાય 
સ્નગભ/વયકાયની કોઈણ કચેયી ખાતે સ્નભણુુંક/ફદરીને ાત્ર યશળેે.  

(૫) સ્નભણ ૂુંક ાભેરા ઉભેદલાયે સ્નગભને તેઓના એક લ ના વભમગાાના ગાય 
જેટરી યકભનુું અથલા યાજ્મ વયકાય દ્વાયા સ્નમત કયલાભાું આલે તે મજુફનુું સ્નગભ 
વાથે, સ્નગભ જણાલે તે પોભેટભાું વસ્લિવફોન્ડ ય વશી સ્વક્કા કયલાના યશળેે.  

 
ય૧. ગેયલત ણ ૂુંક અંગે દોસ્ત ઠયેરા ઉભેદલાયો સ્લરૂઘ્ ધ ગરાું :-  
 ઉભેદલાયોને આથી ચેતલણી આલાભાું આલે છે કે તેઓએ અયજીત્રકભાું કોઈણ પ્રકાયની 

ખોટી ભાહશતી દળા લલી નશી, તેભજ આલશ્ મક ભાહશતી છુાલલી નશગ, ઉયાુંત તેઓએ યજુ 
કયેર અવર દ તાલેજો કે તેની પ્રભાચણત નકરભાું કોઈણ વુંજોગોભાું સધુાયો અથલા 
પેયપાય અથલા ફીજા કોઈણ ચેડાું કયલા નશગ અથલા તેઓએ આલા ચેડાું કયેર / ફનાલટી 
દ તાલેજો યજુ કયલા નશગ, જો એકજ ફાફતના ફે કે તેથી લધ ુદ તાલેજોભાું અથલા તેની 
પ્રભાચણત નકરભાું કોઈણ પ્રકાયની અચોકવાઈ અથલા સ્લવુંગતતા જણામ તો તે 
સ્લવુંગતતાઓ ફાફતની  ષ્ ટતા યજુ કયલી. જો કોઈ ઉભેદલાય સ્નગભ ઘ્ લાયા દોસ્ત જાશયે 
થમેર શોમ અથલા થામ તો,  

 (૧) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઈણ યીતે મોગ્ મતા પ્રા્ ત કયલા. 
 (ય) નાભ ફદરીને યીષણિા આલી. 
 (૩) કોઈ અન્ મ  મહકત ઘ્ લાયા છ કટથી કાભ ણૂ  કયા યુું શોમ.  
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 (૪) ફનાલટી દ તાલેજ યજુ કમા  શોમ. 
 () અગત્ મની ફાફત છુાલલા અથલા દોમકુત અથલા ખોટા સ્નલેદનો કયેર શોમ.  
 (૬) તેઓની ઉભેદલાયી અંગે કોઈણ અસ્નમસ્ભત કે અનચુચત ઉામોનો વશાયો રીધો  

શોમ. 
 (૭) કવોટી વભમે કોઈ અનચુચત વાધનોનો ઉમોગ કમો શોમ. 
 (૮) ઉત્ તયલશીભાું અશ્ રીર બાા કે અસ્ળષ્ ટ ફાફતો વહશતની અવુંગત ફાફતો યજુ 

 કયેર શોમ. 
 (૯) યીષણિા ખુંડભાું કોઈણ યીતની ગેયલત ણુુંક આચયલી, જેલી કે અન્ મ ઉભેદલાયની 

 જલાફલશીની નકર કયલી, ુ તક, ગાઈડ, કારી તેલા કોઈણ છાેર કે
 શ તચરચખત વાહશત્ મની ભદદથી અથલા લાતચચત ઘ્ લાયા કે કોઈ વાુંકેસ્તક યીતે 
 નકર કયલા કે અન્ મ  ઉભેદલાયોને નકર કયાલલાની ગેયયીતીઓ ્કી કોઈણ 
 ગેયયીતી આચયલા ભાટે, 

 (૧૦) સ્નગભ યીષણિાની કાભગીયી અંગે સ્નયકુત થમેરા કભ ચાયીઓને જલણી કયલી, 
 કોઈણ પ્રકાયની ળાયીહયક ઈજા શોંચાડલી, અથલા 

 (૧૧) ઉયોકત જોગલાઈઓભાું ઉલ્ રેખામેર દયેક અથલા કોઈણ ૃૃત્ મ કયલા કે કયાલલા 
 તેણે કે  વીધી અથલા આડકતયી યીતે સ્નગભ ય યોષણિકે પ્રત્મષણિ દફાણ રાલનાય 
 ઉભેદલાય નીચે દળા લેર સ્ળષણિા ઉયાુંત આોઆ પ્રમત્ ન કમો શોમ પોજદાયી 
 કામ લાશીને ાત્ર ફનળે.  

 (૧૨) ઉત્તય ત્રકભાું ોતાની ઓખ સચુક કોઈ ણ પ્રકાયની સ્નળાની 
 રખાણ/આલ્પાફેટ ચચન્શ જેના થી ઓખ પ્રથાીત થામ તેલા પ્રમાવ કયનાય 
 ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે. 

(ક) સ્નગભ ઘ્ લાયા તે વુંદગીના ઉભેદલાય તયીકે ગેયરામક ઠયાલી ળકાળે, 
અને/અથલા  

(ખ) તેને આમોગ રે તેલી કોઈણ યીષણિા કે કોઈણ રૂફરૂ મરુાકાત ભાટે કામભી 
કે મકુયય મદુત ભાટે, 

   (૧) સ્નગભ ઘ્ લાયા રેલાનાય કોઈણ યીષણિા કે વુંદગી ભાટે, અને  
(ય) યાજમ વયકાય શઠેની કોઈણ નોકયીભાુંથી વયકાય ઘ્ લાયા ગેયરામક 

ઠયાલી ળકાળે અને 
(ગ) જો વયકાયી વેલાભાું અગાઉથી જ શોમ તો તેના સ્લરૂઘ્ ધ વમચુચત સ્નમભો 

અનવુાય સ્ળ તબુંગના ગરાું રઈ ળકાળે.  
 (૧૩) ઉયોકત સ્લગતોભાું સ્નહદિષ્ ટ કયેર સ્ળષણિા કયતા શરેા સ્નગભ/વયકાય ઘ્ લાયા 

 ઉભેદલાયને/કભ ચાયીને,  
  (૧) આયોનાભાભાું તેભની વાભેના  ષ્ ટ આયોો અથલા કેવના પ્રકાય ફાફતે, 
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  (ય) રેખીતભાું સ્ળષણિા અંગે ફચાલનામુું - શકીકત યજુ કયલા અને  
(૩) સ્ળષણિા અંગે સ્નમત વભમ ભમા દાભાું રૂફરૂ યજુઆત કયલાની તક આલાભાું 

આલળે.  
 

ય૨. Online અયજી કયલાની તથા અયજી પી બયલાની યીત: - 
 આ જાશયેાતના વુંદબ ભાું સ્નગભ ઘ્ લાયા ઓન રાઈન જ અયજી  લીકાયલાભાું આલળે, 

ઉભેદલાય તા.૦૩/૧૨/૨૦૧૫, ૧૪.૦૦ કરાકથી તા.૧૭/૧૨/૨૦૧૫, ૧૧.૯ કરાક સધુીભાું 
http://ojas.guj.nic.in ય અયજી ત્રક બયી ળકળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે 
મજુફના steps (૧) થી (૧૬) અનવુયલાના યશળેે. confirmation number ભળ્ મા છી 
જ અયજી ભાન્ મ ગણાળે.  

 

 (૧) વૌ પ્રથભ htpp//ojas.guj.nic.in ય જં ુું. 
 (ય) Apply On Line Click કયં ુું.  
  આ પ્રભાણે Click કયલાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now ફટન 

 દેખાળે. વૌ પ્રથભ More Details  ય Click કયીને જાશયેાતની ફધી જ 
 સ્લગતોનો અભ્ માવ ઉભેદલાયોએ કયલો, અને ત્ માય ફાદ Apply Now  ફટન 
 હકરક કયં ુું.  

 (૩) તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દેખાળે. 
 Click Application Format ભાું વૌ પ્રથભ "Personal Details" ઉભેદલાયે 
 બયલી. (અશગ રાર ફુદયડી (*) સ્નળાની શોમ તેની સ્લગતો પયજજમાત બયલાની 
 યશળેે.)  "Personal Details" ભાું જમાું Mobile Number અને email ID 

 ભાુંગ્ મા છે. તેની સ્લગત રખલી જેથી જરૂય જણામે સ્નગભ ઉભેદલાયને ભાહશતગાય 
 કયી ળકે.  

 (૪) Personal Details બયામા ફાદ Educational Details બયલા ભાટે 
 Educational Details ય Click કયં ુું અને ોતાની ળ્ષણિચણક સ્લગતો બયલી.  

 () Additional Qualification "click" કયી Additional Qualification બયલી.  
 (૬) Experience Details ય "click"   કયં ુું. અને Experience Details 

 બયલી. લધ ુExperience ઉભેયલા ભાગતા શોલ તો  Add. More Exp. ય 
 "Click" કયી Details બયલી. 

 (૭) તેની નીચે "Self-declaration" ભાું Yes / No   ય click કયં ુું.  
 (૮) શલે save ય "click" કયલાથી તભાયો Data Save થળે. અશગ ઉભેદલાયનો 

 Application Number generate થળે. જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાખલાનો યશળેે 
 અને  શલે છી આ જાશયેાતના વુંદબ ભાું સ્નગભ વાથેના કોઈ ણ ત્ર  મલશાયભાું 
 તે દળા લલાનો યશળેે.  



 

21 

 (૯) જો આની અયજીત્રકભાું કોઈ સધુાયા-લધાયા કયલાના શોમ તો Edit 

 Application ભાું  જઈને કયી ળકાળે. આ સસુ્લધા અયજી Confirm કયતાું 
 શરેાું ઉરબ્ ધ છે. એક લખત Confirm થઈ ગમા છી/ફાદ આ સસુ્લધા 
 ઉરબ્ ધ યશળેે નશગ. 
(૧૦) શલે ેજના ઉયના બાગભાું upload photo ય "click"  કયો અશગ તભાયો 

application number type કયો અને તભાયી Birth date type કયો. ત્ માયફાદ 
ok  ય  "click"  કયો. અશગ, photo  અને signature upload  કયલાના 
છે. (પોટાનુું  ભા  વે.ભી. ઉાુંચાઈ અને ૩.૬ વે.ભી. શોાઈ અને signature 

નુું ભા ય. વે.ભી. ઉાુંચાઈ અને ૭. વે.ભી. શોાઈ યાખલી) (photo અને 
signature upload કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો photo અને signature 

.jpg Format ભાું (10 KB) વાઈઝથી લધાયે નશગ તે યીતે Computer ભાું 
શોલા જોઈએ.) "Browse" Button ય click કયો શલે Choose File ના 
 ક્રીનભાુંથી જે પાઈર .jpg Format ભાું તભાયો photo store થમેર છે તે 
પાઈરને ત્ માુંથી Select કયો અને "Open" Button ને click કયો. શલે 
"Browse" Button ની ફાજુભાું "Upload" Button ય click કયો શલે 
ફાજુભાું તભાયો photo દેખાળે. શલે આજ યીતે signature ણ upload 

કયલાની યશળેે.  
(૧૧) શલે ેજના ઉયના બાગભાું "Confirm Application" ય click કયો અને 

"Application number"  તથા Birth Date Type કમા  ફાદ Ok ય 
click કયલાથી ત્રણ (૩) ફટન ૧: OK યઃ Application preview ૩: 
confirm application દેખાળે. ઉભેદલાયે "Application preview"  

click કયી ોતાની  અયજી જોઈ રેલી. અયજીભાું સધુાયો કયલાનો જણામ, તો 
Edit  Application ઉય click કયીને સધુાયો કયી રેલો. અયજી confirm 

કમા   શરેાું કોઈણ પ્રકાયનો સધુાયો અયજીભાું કયી ળકાળે. યુંં ,ુ અયજી 
confirm  થઈ  ગમા ફાદ અયજીભાું કોઈણ સધુાયો  થઈ ળકળે નશગ. જો 
અયજી  સધુાયલાની  જરૂય ન જણામ તો જ confirm application ય         
click કયં ુું. Confirm application ય click કયલાથી ઉભેદલાયની 
અયજીનો સ્નગભભાું online  લીકાય થઈ જળે. અશગ "confirmation 

number" generate થળે જે શલે છીની ફધી જ કામ લાશી ભાટે જરૂયી શોઈ, 
ઉભેદલાયે વાચલલાનો યશળેે. Confirmation number સ્વલામ કોઈણ 
ત્ર મલશાય કયી ળકાળે નશગ. Confirm થમેર અયજીત્રકની સ્પ્રન્ ટ અચકૂ કાઢી 
યાખલી.  
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(૧ય) વાભાન્ મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે બયલાની થતી પી વુંદબે "Print Challan" ઉય 
કરીક  કયીને સ્પ્રન્ ટેડ ચરણની નકર કાઢલાની યશળેે. આ સ્પ્રન્ ટેડ ચરણની નકર 
રઈને નજીકની કોમ્ ્ યટુયની સસુ્લધા ધયાલતી ો ટ ઓપીવભાું જલાનુું યશળેે. ો ટ 
ઓપીવભાું રૂા.૧૦૦/-  યીષણિા પી + રૂા.૧ય/- ો ટર વસ્લિવ ચાર્જ  તેભજ મૂ 
ગજુયાતના અનાભત કષણિાના ઉભેદલાયોએ ો ટઓપીવભાું રૂા.૦/- યીષણિા પી  
રૂા.૧ય/- ો ટર વસ્લિવ ચાર્જ  તા.૧૮/૧૨/૨૦૧૫,૧૩.૦૦ કરાક સધુીભાું બયલાનો 
યશળેે. અને પી બમા  અંગેનુું ચરણ ભેલલાનુું યશળેે. આ ચરણ તથા confirm 

થમેર  અયજીત્રક ઉભેદલાયે  ોતાની ાવે  વાચલીને યાખલાના યશળેે અને જમાયે 
સ્નગભ  ઘ્ લાયા  ભુંગાલલાભાું આલે, ત્ માયે જ અયજીત્રક ફીડાણો વહશત તથા પી 
બયેરા ચરણની નકર વાથે આય.ી.એ.ડી./ ીડ ો ટથી ભોકરલાના યશળેે અથલા 
સ્નગભની  કચેયીભાું રૂફરૂભાું આી જલાના યશળેે.  

 (૧૩) દયેક જાશયેાત ભાટે ઉભેદલાયે એક જ અયજી કયલી. આભ છતાું, વુંજોગોલવાત, જો 
 કોઈ  ઉભેદલાયે એકથી લધ ુ અયજી કયેર શળે, તો છેલ્ રી કન્ પભ  થમેર અયજી, 
 તેની વાથે સ્નમત પી બયેર શળે, તો તે ભાન્ મ ગણાળે અને અગાઉની અયજી યદ 
 ગણલાભાું આલળે. અગાઉની  અયજી વાથે બયેર પી છેલ્ રી કન્ પભ  થમેર અયજી 
 વાભે ગણલાભાું આલળે નશગ. જો ઉભેદલાયે છેલ્ રી કન્ પભ  થમેર અયજી વાથે સ્નમત 
 પી બયેર નશી શોમ, તો આલા ઉભેદલાયની સ્નમત પી વાથેની કન્ પભ  થમેરી છેલ્ રી 
 અયજી ભાન્ મ ગણલાભાું આલળે. જો  ઉભેદલાયે એકથી લધ ુઅયજી વાથે પી બયેર 
 શળે, તો તે યીપુંડ કયલાભાું આલળે નશગ.  

 (૧૪)  અયજી પી:  
 (૧) વાભાન્ મ કેટેગયીના ઉભેદલાયે ો ટ ઓપીવભાું રૂા.૧૦૦/- યીષણિા પી + રૂા.૧ય/- 

 ો ટર વસ્લિવ ચાર્જ બયલાનો યશળેે, અને પી બમા  અંગેનુું ચરણ ભેલલાનુું યશળેે.  
 (ય) મૂ ગજુયાતના અનાભત કષણિાના ઉભેદલાયોએ ો ટઓપીવભાું રૂા.૦/- યીષણિા પી  

 + રૂા.૧ય/- ો ટર વસ્લિવ ચાર્જ બયલાનો યશ ેછે.  
 (૩) પી બમા  લગયની અયજી યદ થલાને ાત્ર છે. પી બયેર નશગ શોમ તેલા ઉભેદલાયને 

 કોઈણ વુંજોગોભાું પ્રાથસ્ભક કવોટી યીષણિાભાું ફેવલા દેલાભાું આલળે નશગ. આ પી 
 પકત ો ટ ઓપીવ ઘ્ લાયા જ  લીકાયલાભાું આલળે, યોકડભાું, ડીભાન્ ડ ડ્રાપટથી, 
 ઈસ્ન્ ડમન ો ટર ઓડ ય કે ે ઓડ યના  લરૂભાું આ પી  લીકાયલાભાું આલળે નશગ, 
 જેની ઉભેદલાયોએ ખાવ નોંધ રેલી.  
(૧) ઉભેદલાયોને ખાવ જણાલલાનુું કે, અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રોની ચકાવણી 

દયમ્ માન કોઈ  ઉભેદલાય, આ જગ્ માના બયતી સ્નમભો, તથા જાશયેાતની જોગલાઈઓ 
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મજુફ રામકાત ધયાલતા નથી તેભ ભાલભુ ડળે તો તેભની ઉભેદલાયી કોઈ ણ 
તફકકે યદ કયલાભાું આલળે.   

      (૧૬) અયજીત્રક વાથે ભાુંગલાભાું આલે ત્ માયે જોડલાના આલશ્ મક પ્રભાણત્રોની માદી 
  (આ માદી પકત ઉભેદલાયોને ભદદ રૂ થલા ભાટે છે. અથ ઘટનના પ્રવુંગે 

 જાશયેાતની જોગલાઈ તથા યીષણિા સ્નમભોની જોગલાઈ ઘ્ માને રેલાની યશળેે.)  
 

૦૧ એક જાશયેાત ભાટે એક અયજી કયલી. 
૦ય એવ.એવ.વી. ફોડ ના પ્રભાણત્રની નકર કે જેભાું જન્ ભતાયીખ દળા લેર શોમ (ળાા 

છોડમાના S.L.C. પ્રભાણત્ર ભાન્ મ ગણાળે નશગ.) અથલા જન્ભના દાખરાની પ્રભાણીત  
નકર.  

૦૩ ઉભેદલાયે નાભભાું પેયપાય કયેર શોમ તો તેના યુાલાની નકર. 
૦૪ વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાત લગ  અને અન.ુ જાસ્ત ભાટે વષણિભ અસ્ધકાયી ઘ્ લાયા 

અામેર પ્રભાણત્રની નકર.  
૦ વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાતલગ ના ઉભેદલાય જાશયેાતભાું જણા મા મજુફ         

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી અયજી કયલાની છેલ્ રી તાયીખ સધુીભાું ઈ ય ુથમેર નોન હક્રભીરેમય 
પ્રભાણત્ર હયસ્ળષ્ ટ નમનુા "ક" મજુફ ગજુયાતીભાું આલં  ુપ્રભાણત્ર ફીડં ુું. અંગે્રજીભાું 
આલાભાું આલં ુું Annexure - A  ભાન્ મ નથી.  

૦૬ ળાયીહયક સ્લકરાુંગતા ધયાલતા ઉભેદલાય ભાટે વષણિભ અસ્ધકાયી ઘ્ લાયા અામેર તફીફી 
પ્રભાણત્રની નકર (વા.લ.સ્લ.ના તા.૧.૧ય.૦૮ના હયત્રથી સ્નમત થમેર નમનુા મજુફ) 

૦૭ ળ્ષણિચણક રામકાતના વુંદબ ભાું જાશયેાતભાું દળા લેર સ્લ્ાળાખાના  નાતક / અનુ નાતક 
દલીના અંસ્તભ લ નુું ગણુત્રક / દલી પ્રભાણત્રની નકર. 

૦૮ વષણિભ અસ્ધકાયી ઘ્ લાયા આલાભાું આલેર અનબુલના પ્રભાણત્રની નકર (જેભાું વું થાના 
રેટયેડ ઉય (૧) ધાયણ કયેર જગ્ મા (ય) અનબુલનો વભમગાો (૩) અનબુલનો પ્રકાય 
(૪) ભેલલાભાું આલતાું ગાય અને બથ થાઓની સ્લગત દળા લેર શોમ) જેટરી વુંથાભાુંથી 
અનબુલ ભેલેર શોમ તે તભાભ વુંથાઓ દ્વાયા આલાભાું આલેર સ્નભણુુંકત્રની નકર, 
શરેી તથા છેલ્રા ગાય રીની નકર. 

૦૯ વયકાયી કભ ચાયીના હક વાભાું રૂફરૂ મરુાકાતના વભમે વષણિભ અસ્ધકાયી ઘ્ લાયા સ્નમત 
નમનુાભાું આલાભાું આલેર  'ના-લાુંધા' પ્રભાણત્રની નકર અચકૂ યજુ કયલાની યશળેે., 
અન્ મથા રૂફરૂ મરુાકાતભાું પ્રલેળ ભળે નશગ. (વાભાન્ મ લશીલટ સ્લબાગના તા.૮.૧૧.૮૯ ના 
હયત્રથી સ્નમત થમેર નમનુા મજુફ. 

૧૦ સ્લધલા ઉભેદલાયના હક વાભાું ફીજા રગ્ન કયેર નથી તેં ુું વોગુંદનામુું. 
૧૧ વયકાયી હયત્ર મજુફનુું ખેરૃુદનુું પ્રભાણત્ર (રાગ ુડં ુું શોમ તો)  
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 આ તફકકે ઉભેદલાયોનુું ખાવ ઘ્ માન દોયલાભાું આલે છે કે અનબુલે એભ જણામ છે કે, 
અયજીત્રક વાથે ચફડલાના ચફડાણો/પ્રભાણત્રો લગેયે અંગે યુતી કાજી ઉભેદલાયો ઘ્ લાયા 
રેલાભાું આલતી શોતી નથી. ઉભેદલાયોને જણાલલાભાું આલેર પ્રભાણત્રો ્કી કોઈક 
પ્રભાણત્રો ચફડલાના યશી જતા શોમ છે, કે પ્રભાણત્રો જાશયેાતભાું આેરી સચુના મજુફના 
શોતા નથી. આલા પ્રવુંગોએ સ્નગભે તેઓની અયજી યદ કયલી ડે છે. આ પ્રકાયની ફાફત 
આના કેવભાું ન ફને તે ભાટે ઓનરાઈન અયજી સ્નગભભાું યજુ કયતાું શરેાું આ અંગે 
યૂતી કાજી યાખી, ચકાવણી કયીને જ, તે અયજી વાથે આના તયપથી ાત્રતા મજુફના 
તભાભ દતાલેજો/કાગો/પ્રભાણત્રો યજુ કયલાભાું આલે તે જોલા ખાવ જણાલલાભાું આલે 
છે.                                                       

 આ  જાશયેાત તથા  બયતી પ્રહક્રમાભાું કોઈ ણ કાયણોવય પેયપાય કયલાની કે યદ કયલાની 
આલશ્મકતા ઉબી થામ  તો તેભ કયલાનો ગજુયાત યાજમ નાગહયક યુલઠા સ્નગભ ચર.ને 
વુંણુ  અસ્ધકાય યશળેે. આ ભાટે કાયણો આલા સ્નગભ ફુંધામેર યશળેે નહશ.    

 
      
        જનયર ભેનેજય (લશીલટ)  
                                                       ગજુયાત યાજમ નાગહયક યુલઠા સ્નગભ ચર. 
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રરનષ્ ટ- ક 
 યાજમ વયકાયની નોકયીભાું / ઉચ્ ચ ળ્ષણિચણક વું થાઓભાું પ્રલેળભાું અનાભતનો રાબ રેલા 

ભાટે અયજી કયતી લખતે વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાત લગ ના ઉભેદલાયોએ યજુ 
કયલાના પ્રભાણત્રનો નમનુો.... 

 ..............................................................................................................................  
 આથી પ્રભાચણત કયલાભાું આલે છે કે ...........................................જજલ્ રાના 

............................... તાલકુાના ...................................................................ગાભના 
 શ્રી / ૃુ. ............................................ના તુ્ર / તુ્રી ............................... ્ાસ્તના છે. 

જેને ગજુયાત વયકાયના વભાજ કલ્ માણ અને આહદજાસ્ત સ્લકાવ સ્લબાગના તા.૧.૪.૭૮ ના 
ઠયાલ નુંફય- ફકય/૧૦૭૯/૧૩૭૩૪/શ. તેભજ ત્ માયફાદના લખતો લખતના સધુાયા / 
લધાયાથી વાભાજજક અને ળ્ષણિચણક યીતે છાતલગ  તયીકે જાશયે કયેર છે.  

 શ્રી...................................................... અને / અથલા તેભનુું ૃુટુુંફ વાભાન્ મ યીતે  
ગજુયાત યાજમના .................................. જજલ્ રાના યશીળ છે. આથી એ ણ પ્રભાચણત 
કયલાભાું આલે છે કે તે / તેથીનો ગજુયાત વયકાયના વાભાજજક ન્ મામ અને અસ્ધકાયીતા 
સ્લબાગના તા.૦૧.૧૧.૧૯૯ ના ઠયાલ ક્રભાુંક : વળમ-૧૧૯૪-૧૦૯-અ વાથેના હયસ્ળષ્ ટથી 
સ્નમત કયલાભાું આલેર ઉન્ નત લગો (હક્રસ્ભરેમય)ની  મહકત / જૂથભાું વભાલેળ થતો નથી.  

 

 તાયીખ : ................................    વષણિભ અસ્ધકાયીની વહશ, 
 (વીર)        શોદૃો :  
        -------------------------------------------------------- 
 નોંધ : 
 ક) ઉય દળા લેર "વાાાભન્ મ યીતે" ળબ્ દનો અથ  રોક પ્રસ્તસ્નસ્ધત્ લ અસ્ધસ્નમભ-૧૯ 

 (યીપે્રઝન્ ટેળન ઓપ ધી ીલ્ વ એકટ, ૧૯૦) ની કરભ- ય૦ જણા મા મજુફનો જ 
 યશળેે.  

 ખ) આલાું જાસ્ત પ્રભાણત્રો યાજમ વયકાયના યાજમસ્ત્રત અસ્ધકાયીઓ ઘ્ લાયા 
 આલાભાું આલે તે હક વાઓભાું આલા પ્રભાણત્રો આ જ નમનુાભાું યુંં  ુ જજલ્ રા  ભેજી ટે્રટ 
 અથલા વષણિભ અસ્ધકાયીની પ્રસ્તવશીલાા શોલા જોઈએ.  (યાજમસ્ત્રત  અસ્ધકાયીઓ 
 ઘ્ લાયા  આલાભાું આલેરા અને જજલ્ રા ભેજી ટે્રટ / વષણિભ અસ્ધકાયી ઘ્ લાયા ખયાઈ 
 કયલાભાું આલેરા (એટે ટેડ) પ્રભાણત્રો યુતાું ગણલાભાું આલળે નહશ.)  
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ના-ળા ધા પ્રમાિત્રનો નમનૂો 
 ક્રભાુંક : ..................................................................................તા............................. 
 વા.લ.સ્લ.ના તા.૮.૧૧.૮૯ ના હયત્ર ક્રભાુંકઃ એપઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-ય થી સ્નમત 

કયલાભાું આલેર પ્રભાણત્ર  
પ્રભાણત્ર 

 આથી પ્રભાચણત કયલાભાું આલે છે કે શ્રી ............................................................ આ 
ખાતાભાું  તા.............................થી વતત જગ્ મા ય કાભ કયે છે.  

 

 ય. એ ણ પ્રભાચણત કયલાભાું આલે છે કે જમાયે તેઓની વયકાયભાું પ્રથભ સ્નભણુુંક 
 કયલાભાું આલી શતી ત્ માયે તેઓએ જે જગ્ મા ભાટે અયજી કયી છે તે જગ્ મા ભાટે 
 સ્નમત કયલાભાું આલેર ઉરી લમભમા દાની અંદય શતા અને તેઓની સ્નભણ ૂુંક 
 ભાન્ મ ઘ્ ધસ્ત ઘ્ લાયા શુંગાભી / કાભમભી યીતે કયલાભાું આલી છે. 

 

 ૩. જગ્ માનુું નાભઃ .................................................................... (લગ -............. જે  
  જગ્ મા ભાટે શ્રી / શ્રીભસ્ત .............................................................. એ અયજી કયી 

 છે તે ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ ઘ્ લાયા સ્લચાયણાભાું રેલાભાું આલે તો આ 
 ખાતાને શયકત વયખુું નથી.         
                                                             (                       ) 

           શોદૃો 
               ખાતાના લડા  
  થ :  
 તાયીખ :   
 

 પ્રસ્ત, 
 શ્રી..................................... 
 ......................................... 
 ......................................... 
 

 નકર યલાના :  
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રરનષ્ટ-ખ  
નનયત કોમ્પ્યટુર રરક્ષાનો અભ્યાશક્રમ 

COURSE ON COMPUTER CONCEPT (CCC) 

 

 Operating System & Office Productivity Tools: 

 

 Microsoft Windows XP/2003 

 MS Word 2003 including Advanced Features 

 MS Outlook 2003 

 File and Folder Management 

 Internet Familiarity, Usages and E-mail 

 Understanding Wide Area Network, Wireless LAN and connecting LAN to WAN 

 Information on Internet explorer usages and various options/settings available  

 Overview & usages of PDF 

 

 Microsoft Office Indic 2003 (Gujarati): 

 

 Introduction about MS Office 2003 Indic 

 Introduction about Desktop, Mouse, Keyboard, etc. 

 How to start Word/Methods of starting Word 2003 

 How to change language English to Gujarati 

 Introduction about the Gujarati Keyboards 

 Introduction about the Gujarati IME, Difference between Remington and 

Transliteration K/B. 

 How to operate the K/B.  What is Transliteration K/B. 

 How to type different Characters and Words from transliteration K/B. 

 How to use IME help?  How to use spelling grammars check in Gujarati? 

 What is smart Tag? What is Thesaurus? 

 How to change the menu from English to Gujarati 

 Convert the ASCII font to Unicode from TBIL convertor. 

 

 Troubleshooting, Installation and Best Practices: 

 

 Understanding Storage devices 

 How to use a DVD/CD/ROM and floppy. 

 Burning DVD/CD 

 Taking data on and from a flash drive, pen drive 

 Using data and resources from a Local Area Network 

 Using FTP for uploading and downloading of Data from the Internet 

 Information on Scanner and Scanner software usage/configuration. 

 

 

 



 

28 

 Installations: 

 

 Installing basic software's like MS Office, etc. 

 CD Burning software (Nero etc.) 

 Installing or adding printers 

 Installing or adding Fonts 

 Installing sound drivers 

 Installing drivers for any new hardware 

 Installing new software and removing them using the control panel 

 

 Best Practices: 

 

 Understanding patches, upgrades, versions and installing them. 

 General Security Concepts (Covering orientation on the criticality of the password 

protection, guidelines on forming new passwords, guidelines on protection of the 

assigned accounts) 

 Disk cleanup 

 Regular updating of anti virus software 

 Scandisk 

 Backups in detail including the following: 

o Backup through Application 

o Backup through Utilities and Tools 

o Record Retention. 

 

 Troubleshooting. 

 

 Troubleshooting Tools 

 Troubleshooting Viruses 

 Troubleshooting Fundamentals 

 Problems that keep a computer from starting 

 Troubleshooting OS, Network 

 Problems after a Computer Boots. 

 

 

 


