
ગજુયાત અફબન સ્કિર ડેલેરોપ્ભેંટ મભળન (G.U.S.D.M.) 
ગાાંધીનગય 

જાહયેાત ક્રભાાંિ : ૨૧ થી ૨૪ / ૨૦૧૯-૨૦ અંગેની મલગતલાય સચુનાઓ 
(લેફવાઇટ એડ્રવે https://gusdm.org.in) 

 
ગજુયાત અફબન સ્કિર ડલેેરોપ્ભેંટ મભળન (G.U.S.D.M.) ગાાંધીનગય દ્વાયા મલમલધ જગ્માઓ ( નીચ ે

ત્રિભાાં દળાબલેર છે.) ય મોગ્મ ઉભેદલાય વાંદ િયલા ભાટે ઓનરાઇન અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે. 
આ ભાટે ઉભેદલાયે https://gusdm.org.in લેફવાઈટ યથી તા. ૦૨/૦૧/૨૦૨૦ થી ૨૧/૦૧/૨૦૨૦ 
દયમભમાન ઓનરાઇન અયજી િયલાની યશળેે. અયજી િયલા અંગેની મલગતલાય સચુનાઓ આગ પિયા 
નાંફય ૧૧ ભાાં દળાબલેર છે.  
અ.નાં. જગ્માનુાં નાભ ગાય ધોયણ ભામિિ ફપક્િ 

ગાય 
જગ્માની 
િાંખ્મા 

લમ ભમાબદા િાંદગીની 
દ્ધમત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ઓફપવ આવીકટન્ટ  ૧૯,૯૦૦ – 

૬૩,૨૦૦ 
૧૯૯૫૦ ૪૬૦ ૩૪ લબ કધાબત્ભિ 

ફયક્ષા 
િેટેગયી લાઇઝ જગ્મા 

બફન 
અનાભત 

અન.ુ જામત અન.ુ જન 
જામત 

િા ળૈ. છાત 
લગબ 

આમથિિ 
નફા લગબ 

ભાજી િૈમનિ 
અનાભત 

મલિરાાંગ 
અનાભત 

૧૮૬ ૩૫ ૬૯ ૧૨૪ ૪૬ --- ---  
 
 

અ.નાં. જગ્માનુાં નાભ ગાય ધોયણ ભામિિ ફપક્િ 
ગાય 

જગ્માની 
િાંખ્મા 

લમ ભમાબદા િાંદગીની 
દ્ધમત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ એિાઉન્ટન્ટ  ૨૯,૨૦૦ – 

૯૨,૩૦૦ 
૩૧૩૪૦ ૨૪૪ ૩૫ લબ કધાબત્ભિ 

ફયક્ષા 
િેટેગયી લાઇઝ જગ્મા 

બફન 
અનાભત 

અન.ુ જામત અન.ુ જન 
જામત 

િા ળૈ. છાત 
લગબ 

આમથિિ 
નફા લગબ 

ભાજી િૈમનિ 
અનાભત 

મલિરાાંગ 
અનાભત 

૧૦૦ ૧૮ ૩૭ ૬૫ ૪૬ --- ---  

https://gusdm.org.in/
https://gusdm.org.in/


 
 
અ.નાં. જગ્માનુાં નાભ ગાય ધોયણ ભામિિ ફપક્િ 

ગાય 
જગ્માની 
િાંખ્મા 

લમ ભમાબદા િાંદગીની 
દ્ધમત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ ભોનીટયીંગ એન્ડ 

ઇલેલ્યળુન   
૨૯,૨૦૦ – 
૯૨,૩૦૦ 

૩૧૩૪૦ ૨૫૬ ૩૫ લબ કધાબત્ભિ 
ફયક્ષા 

િેટેગયી લાઇઝ જગ્મા 
બફન 

અનાભત 
અન.ુ જામત અન.ુ જન 

જામત 
િા ળૈ. છાત 

લગબ 
આમથિિ 

નફા લગબ 
ભાજી િૈમનિ 
અનાભત 

મલિરાાંગ 
અનાભત 

૧૦૫ ૧૯ ૩૮ ૬૯ ૨૫ --- ---  
 
 
અ.નાં. જગ્માનુાં નાભ ગાય ધોયણ ભામિિ ફપક્િ 

ગાય 
જગ્માની 
િાંખ્મા 

લમ ભમાબદા િાંદગીની 
દ્ધમત 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧ એભ.આઇ.એવ. 

એક્ઝીક્યટુીલ 
૨૯,૨૦૦ – 
૯૨,૩૦૦ 

૩૧૩૪૦ ૨૮૩ ૩૫ લબ કધાબત્ભિ 
ફયક્ષા 

િેટેગયી લાઇઝ જગ્મા 
બફન 

અનાભત 
અન.ુ જામત અન.ુ જન 

જામત 
િા ળૈ. છાત 

લગબ 
આમથિિ 

નફા લગબ 
ભાજી િૈમનિ 
અનાભત 

મલિરાાંગ 
અનાભત 

૧૧૬ ૨૧ ૪૨ ૭૬ ૨૮ --- ---  
 
 

 ઉભેદલાયો ભાટે અગત્મની સચુનાઓ :-  
૧. અનાભત જગ્માઓ પક્ત મુ ગજુયાતના જે તે અનાભત િેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટે જ અનાભત   
   છે.  
૨. એિથી લધ ુજગ્મા ભાટે અયજી િયલાની આલશ્મક્તા જણામા તો દયેિ ોકટ ભાટે અરગથી  
   અયજી િયલાની યશળેે.  
૩. યાષ્ટ્રીમતા : ઉભેદલાય બાયતનો નાગફયિ શોલો જોઇએ. 
 



 

 ળૈક્ષબણિ રામિાત તથા અનબુલ :-  
 
અ.નાં. જગ્માનુાં નાભ ળૈક્ષબણિ રામિાત તથા અનબુલ 
૧ ઓફપવ આમવકટન્ટ ળૈક્ષબણિ રામિાત :- 

ઉચ્ચતય ભાધ્મમભિ મળક્ષણ ફોડબભાાંથી ઉચ્ચતય ભાધ્મમભિ ળાા પ્રભાણ 
ત્ર ફયક્ષા ાવ િયેરી   અથલા  
વયિાયે તે તયીિે ભાન્મ િયેર વભિક્ષ રામિાત ધયાલતો શોલો જોઇએ.  

૨ એિાઉન્ટન્ટ  ળૈક્ષબણિ રામિાત :- 
બાયતભાાં િેન્રીમ અથલા યાજ્મ અમધમનમભથી અથલા તે શઠે 
કથામેરી અથલા કથમત યમુનલમવિટીઓ ૈિીની િોઇણ યમુનલમવિટીની 
અથલા તે તયીિે ભાન્મ થમેરી અથલા યમુનલમવિટી ગ્રાન્ટ િમભળન 
અમધમનમભ, ૧૯૫૬ની િરભ ૩ શઠે ફડમ્ડ યમુનલમવિટી તયીિે જાશયે 
થમેરી ફીજી િોઇણ ળૈક્ષણણિ વાંકથાની ફી.િોભ. ભાાં કનાતિની દલી 
ધયાલતો શોલો જોઇએ.  

૩ ભોનીટયીંગ એન્ડ 
ઇલેલ્યળુન  

ળૈક્ષબણિ રામિાત :- 
બાયતભાાં િેન્રીમ અથલા યાજ્મ અમધમનમભથી અથલા તે શઠે 
કથામેરી અથલા કથમત યમુનલમવિટીઓ ૈિીની િોઇણ યમુનલમવિટીની 
અથલા તે તયીિે ભાન્મ થમેરી અથલા યમુનલમવિટી ગ્રાન્ટ િમભળન 
અમધમનમભ, ૧૯૫૬ની િરભ ૩ શઠે ફડમ્ડ યમુનલમવિટી તયીિે જાશયે 
થમેરી ફીજી િોઇણ ળૈક્ષણણિ વાંકથાની િોઇણ િક્ષાની અન ુકનાતિની 
દલી ધયાલતો શોલો જોઇએ. 

૪ એભ.આઇ.એવ. 
એક્ઝીક્યટુીલ  

ળૈક્ષબણિ રામિાત :- 
બાયતભાાં િેન્રીમ અથલા યાજ્મ અમધમનમભથી અથલા તે શઠે 
કથામેરી અથલા કથમત યમુનલમવિટીઓ ૈિીની િોઇણ યમુનલમવિટીની 
અથલા તે તયીિે ભાન્મ થમેરી અથલા યમુનલમવિટી ગ્રાન્ટ િમભળન 
અમધમનમભ, ૧૯૫૬ની િરભ ૩ શઠે ફડમ્ડ યમુનલમવિટી તયીિે જાશયે 



થમેરી ફીજી િોઇણ ળકૈ્ષણણિ વાંકથાની Degree in Computer Science 
/ Computer Application / Information Technology / Electronics / 
Electronics and Communication / B.C.A. / M.C.A. / B.Tech. / 
M.Tech. / M.Sc. (C.A. & I.T.)ની દલી ધયાલતો શોલો જોઇએ. 

 
 ઉયોક્ત ળૈક્ષણણિ રામિાત ફયણુબ િયલા ભાટે જે ઉભેદલાયોએ જે તે ડીગ્રીની છેલ્રા 

લબની યીક્ષા આી શોમ યાંત ુફયણાભ આલેર ન શોમ તેલા ઉભેદલાયો જો તેઓ મનમત 
લમ ભમાબદા ધયાલતાાં શોમતો ઉભેદલાયી િયલા ભાટે ાત્ર ફની ળિળે યાંત ુ જો તેભનો 
વભાલેળ વાંદગી માદીભાાં તો મનભણુાંિ વભમે આલા ઉભેદલાયોએ ડીગ્રી યીક્ષા ાવ િમાબ 
શોલાનો આધાય, ભાિબળીટ અથલા ડીગ્રી પ્રભાણ ત્ર યજૂ િયલાનુાં યશળેે. આલો આધાય યજૂ 
ન િયનાય ઉભેદલાયને મનભણુાંિ ભળે નશી અને આલા ઉભેદલાયનુાં નાભ માદીભાાંથી યદ 
િયલાભાાં આલળે.  

 િોમ્પપ્યટુય જ્ઞાન અંગેની રામિાત :-  
ઉભેદલાય યાજ્મ વયિાયના વાભાન્મ લશીલટ મલબાગના તા. ૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના વયિાયી 
ઠયાલ નાંફય – વી.આય.આય. / ૧૦-૨૦૦૭ / ૧૨૦૩૨૦ / ગ.. થી નક્કી િયેર 
અભ્માવક્રભ મજુફ િોમ્પ્યટુય અંગેનુાં પ્રાથમભિ જ્ઞાન ( ફેણઝિ નોરેજ ) ધયાલતા શોલા 
અંગેનુાં િોઇણ તારીભી વાંકથાનુાં પ્રભાણત્ર / ભાિબળીટ ધયાલતા શોલા જોઇળે. અથલા 
વયિાય ભાન્મ યમુનલમવિટી અથલા વાંકથાભાાં િોમ્પ્યટુય જ્ઞાન અંગેના િોઇણ ડીગ્રી અથલા 
ફડપ્રોભા અભ્માવભાાં િોમ્ટુય એિ મલમ તયીિે શોમ તેના પ્રભાણત્રો અથલા ધોયણ ૧૦ 
અથલા ધોયણ ૧૨ ની યીક્ષા િોમ્પ્યટુયના મલમ વાથે વાય િયેર શોમ તેના પ્રભાણત્રો 
ધયાલતા શોલા જોઇએ. આ તફકે્ક આવ ુ પ્રભાણત્ર અચિૂ યજૂ િયલનુાં યશળેે અન્મથા 
મનભણુાંિ ભેલલાને ાત્ર ઠયાળે નશી.  
 

 ફશિંન્દી અને ગજુયાતી બાાનુાં યુત ુજ્ઞાન અને ગજુયાતી બાાય પ્રભતુ્લ શોવ ુજોઇળે.  
 

 લમ ભમાબદા :-  
 ઉભેદલાયની લમ ૧૮ લબથી ઓછી શોલી જોઇળે નશી અને લધભુાાં લધ ુલમ ઉય 

ત્રિભાાં દળાબલેર મલગતે જે તે જગ્મા ભાટે શોલી જોઇળે.  



 અનાભતભાાં આલતા તભાભ ઉભેદલાયોને ૫ લબની છૂટ છાટ આલાભાાં આલળે. 
 તભાભ ઉભેદલાયોને ઉરી લમ ભમાબદાભાાં લાાત્ર છૂટ છાટ વાથનેી ઉંભય 

મનમત તાયીખે િોઇણ વાંજોગોભાાં ૪૫ લબ િયતાાં લધલી જોઇળે નશી. 

 લમ ભમાબદા ભાટે મનધાબફયત તાયીખ :-  
તભાભ ઉભેદલાયના ફિકવાભાાં લમ ભમાબદા ભાટે અયજી િયલાની અંમતભ તાયીખને ધ્માનભાાં રેલાભાાં 
આલળે તભાભ ફફતો ભાટે તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૦ CUT OF DATE ગણલાની યશળેે. 
 

 વાંદગી ાભેર રામિ ઉભેદલાયને પ્રથભ ાાંચ લબ ભાટે િયાય આધાયે ભામવિ પીક્વ 
ગાયથી મનભણુાંિ આલાભાાં આલળે જે તે જગ્માના ભામવિ પીક્વ ગાયની મલગતો ઉય 
ત્રિભાાં દળાબલેરા છે.  

 િાંદગી પ્રફક્રમા :-  
જાશયેાતની જગ્માઓ ઉય વાંદગી ાભલાના શતેવુય ઉભેદલાયે ઉય ત્રિભાાં  

દળાબલેર મલગતે કધાબત્ભિ યીક્ષાની પ્રફક્રમાભાાંથી વાય થલાનુાં યશળેે. ત્માય ફાદ 
િોમ્પ્યટુય ટેકટ આલાનો યશળેે. 

 જે તે જગ્મા ભાટેની વાંદગી માદી (ભેયીટ રીકટ) કધાબત્ભિ યીક્ષાભાાં ભેલેર 
ગણુ તેભજ િોમ્પ્યટુય ટેકટભાાં ભેલેર ગણુના આધાયે તૈમાય િયલાભાાં આલળે. 

 ગજુયાત અફબન સ્કિર ડેલેરોભેન્ટ મભળન દ્વાયા િેટરી વાંકથાની પ્રમતક્ષામાદી 
ફનાલલીતે અંગેનો મનણબમ િયલાભાાં આલળે. યાંત ુાં જાશયેાતભાાં દળાબલેર જગ્માઓ 
જેટરા ઉભેદલાયો અને લધભુાાં લધ ુ ૫૦ જેટરા ઉભેદલાયોની રામિાતના ક્રભભાાં 
રામિ ઉભેદલાયોનાાં નાભ દળાબલતી પ્રમતક્ષામાદી ણ તૈમાય િયલાભાાં આલળે. 
પ્રમતક્ષામાદી એ વાંદગી માદી નથી જે ફાફત ઉભેદલાયોએ રક્ષભાાં રેલાની યશળેે. 

 

 પ્રોિેમિિંગ / યીક્ષા પી :-  
પોભબ બયતી લખતે GENERAL િેટેગયીના શોમ તેલા તભાભ ઉભેદલાયોએ પ્રોવેમવિંગ / 

અયજી પી રૂ. ૩૦૦/- તેભજ EWS અને SEBC િેટેગયીના શોમ તેલા તભાભ ઉભેદલાયોએ 
પ્રોવેમવિંગ / અયજી પી રૂ. ૨૦૦/- તથા SC / ST િેટેગયીના ઉભેદલાયોએ પ્રોવેમવિંગ / 
અયજી પી રૂ. ૧૦૦/- Online Payment  મવકટભથીબયલાના યશળેે. અન્મ િોઇ યીતે પી 



કલીિાયલાભાાં આલળે નશી. પી બમાબ ફાદ ફયપાંડ િોઇણ વાંજોગોભાાં ભલા ાત્ર નથી 
તેભજ ઉભેદલાયોની પી બમાબ લગયની આયજી ભાન્મ યશળેે નશી.  

 એિ લખત અયજી િમાબ છી અયજી યત ખેંચલાની િે યદ િયલાની મલનાંતી 
િોઇણ વાંજોગોભાાં કલીિાયલાભાાં આલળે નશી.  

 અયજી િયલાની યીત :-  
આ જાશયેાતના વાંદબબભાાં ભાત્ર ઓનરાઇન અયજી કલીિાયલાભાાં આલળે. જાશયેાતભાાં 

દળાબવ્મા મજુફ તા. ૦૨/૦૧/૨૦૨૦ થી તા. ૨૧/૦૧/૨૦૨૦ દયમભમાન 
https://gusdm.org.in લેફવાઇટ ય અયજી િયલાની યશળેે. 

 ૧.) વૌ પ્રથભ https://gusdm.org.in ય જવુાં. ત્માય ફાદ  
 ૨.) RECRUITMENT ટેફ ય િયવય યથી Apply Now ય ક્રીિ િયવુાં ત્માય ફાદ  
 ૩.) ત્રિભાાં દળાબલેર ોકટ ય Apply Now ય ક્રીિ િયવુાં ત્માય ફાદ 
 ૪.) પોભબ ઓન થળે તે પોભબભાાં Personal Details ( ઉભેદલાયની ભાફશતી) બયલી. 
 ૫.) ત્માયફાદ Communication Details (વાંદેળા-વ્મલશાયની ભાફશતી) બયલી.  
 ૬.) ત્માયફાદ Education Details (ળૈક્ષણણિ રામિાત)ની મલગત બયલી. 
 ૭.) ત્માયફાદ પોટો અરોડ િયલો. પોટો અરોડ િયલા ભાટે Choose File ય ક્ક્રિ િયી  
    પોટો મવરેક્ટ િયલો. પોટો મવરેક્ટ થમા ફાદ Upload ફટન ય ક્ક્રિ િયવુાં પોટો  
           Upload ફયાફય થમો છે િે નશી તે ચેિ િયી રેવુાં. 
 ૮.) ત્માયફાદ Signature (વફશ)નો પોટો અરોડ િયલો. Signature ફયાફય અરોડ થઇ  
           છે િે નશી તે ચેિ િયી રેવુાં. 
 ૯.) ત્માયફાદ Confirmation ય ‘Yes’ મવરેક્ટ િયવુાં. 
 ૧૦.) પોભબ બયાઇ ગમા ફાદ Apply ય ક્ક્રિ િયવુાં.  
 ૧૧.) પોભબ વફભીટ થમા છી તભાયો િન્પભેળન નાંફય નોંધી રેલો.  
 ૧૨.) ત્માયફાદ પી બયલા ભાટે Make Payment ય ક્ક્રિ િયવુાં. ક્ક્રિ િયળો એટરે  
            Payment નુાં પોભબ ઓન થળે.  
 ૧૩.) ત્માયફાદ તભે જે ોકટ ભાટે એપ્રામ િયુબ શોમ તે ોકટ Select િયલી ત્માય ફાદ  
             િન્પભેળન નાંફય નાખલો અને Birth Date નાખલી. ત્માયફાદ Make Payment ય  
             ક્ક્રિ િયવુાં. 
 ૧૪.) Make Payment ય ક્ક્રિ િયળો એટરે તભાયી અયજીની Details ફતાલળે. તભાયી  

https://gusdm.org.in/
https://gusdm.org.in/


             Details ચેિ િમાબ ફાદ Submit ફટન ય ક્ક્રિ િયવુાં ક્ક્રિ િમાબ Payment Option  
             છી ખરુળે.  
 ૧૫.) Debit Card, Credit Card, Net Banking, UPI, િે Wallets દ્વાયા ઓનરાઇન ેભેન્ટ  
             િયવુાં  
 ૧૬.) તભારુાં ેભેન્ટ Successful થળે ત્માયે જ તભાયી અયજી ભાન્મ ગણાળે. 
 ૧૭.) Payment Successful થળે ત્માયે તભને Payment Successful નો ભેવેજ Screen  
             ય ફતાલળ.ે  
 ૧૮.) Make Payment પોભબભાાં તભે Check Status Receipt તેભજ તભાયી એક્પ્રિેળન  
            (અયજી) જોઇ ળિાળે.   
 

 િાભાન્મ ળયતો :-  
 ૧.) ઉભેદલાય જાશયેાતભાાં દળાબલેર વાંલગબ ૈિી એિ અથલા એિથી લધાયે વાંલગબ ભાટે              

       અયજી િયી ળિાળે અને તેઓએ એિ વાંલગબ ભાટે એિજ લખત અયજી િયલાની યશળેે.             

       દયેિ વાંલગબ ભાટે અરગ અરગ અયજી િયલાની યશળેે.  

 

 ૨.) જાશયેાતભાાં દળાબલેર જગ્માઓ અને તેની વાંખ્માભાાં લધ-ઘટ થલાની ળક્યતા છે.  

 

 ૩.) િોઇણ ઉભેદલાય જો એિજ વાંલગબ ભાટે એિથી લધ ુઅયજી િયળે તો તેભની અયજી યદ             

 િયલા અંગે મનણબમ િયલાની વત્તા ગજુયાત અફબન સ્કિર ડલેેરોપ્ભેંટ મભળનની યશળેે. 
 
 ૪.) જાશયેાતભાાં જે તે િેટેગયી ભાટે જે જગ્માઓ અનાભત જાશયે િયેર છે. તે જ િેટેગયીના             

અનાભત લગોના ઉભેદલાયોને જ ઉરી લમ ભમાબદાભાાં વયિાયશ્રીના મનમભોનવુાય છુટ             
છાટ ભળે. ફધીજ ભલાાત્ર છુટ છાટ ગણત્રીભાાં રીધા ફાદ લધભુાાં લધ ુ ૪૫ લબની 
ઉંભય સધુી જ ઉરી લમ ભમાબદાભાાં છુટ છાટ ભળે. 

 

 ૫.) જે તે િેટેગયી ભાટે જો જગ્મા અનાભત તફયિે જાશયે િયલાભાાં ન આલી શોમ તેભ છતાાં 
વાંફાંમધત અનાભત િક્ષાના ઉભેદલાય જાશયેાતભાાં દળાબલેર લમભમાબદા વફશતની ઉભેદલાયી 
નોધાલી ળિળે.  

 



 ૬.) વા. અને ળૈ.. લગબના ઉભેદલાયો એ ઉન્નત લગબભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનુાં             
મનમત નમનુાભાાં તા. ૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના યોજ યુા થમેર નાણાાંિીમ લબ ૨૦૧૮ –           
૧૯ ભાટે નુાં અવર પ્રભાણ ત્રનો નાંફય અને તાયીખ ઓનરાઇન અયજી િયતી લખતે             
દળાબલલાના યશળેે. જો આવ ુ પ્રભાણ ત્ર ત્રણ લબ ભાટેનુાં ભેલેર શોમ તો તેભાાં             
નાણાાંિીમ લબ ૨૦૧૮ – ૧૯ નો વભાલેળ થતો શોલો જોઇળે. વક્ષભ અમધિાયી દ્વાયા             
અામેર આવ ુ પ્રાભાણ ત્ર યજુ ન િયી ળિતા ઉભેદલાયો વાભાન્મ ઉભેદલાયો ભાટે             
નક્કી થમેર લમ ભમાબદાભાાં આલતાાં નશી શોમ તો તેઓની ઉભેદલાયી યદ થળે. 

 

 ૭.) કધાબત્ભિ યીક્ષાના કથે ઉભેદલાયે ોતાના ખચે શાજય થલાનુાં યશળેે. 
 

 ૮.) કધાબત્ભિ યીક્ષા ભાટેનુાં કથ, વભમ અને તાયીખ ગજુયાત અફબન સ્કિર ડલેેરોપ્ભેંટ             
મભળન દ્વાયા મનમત િયલાભાાં આલળે.  

 
 ૯.) અયજદાયે ઓનરાઇન અયજી િયલાની યશળેે. ઓનરાઇન અયજી વાથે િોઇ પ્રભાણ ત્રો      

િે દકતલેજ વાભેર િયલાનો યશળેે નશી.  

 

 ૧૦.) વાંદગી માદીભાાં વભામલષ્ટ્ટ અને મનભણુાંિને ાત્ર શોમ તેલા ઉભેદલાયો GUSDM 

ગાાંધીનગય દ્વાયા ઠયાલલાભાાં આલ ે તેલી ળાયીફયિ મોગ્મતાની તફીફી તાવ વાય 
િયલાની યશળેે. આલી ળાયીફયિ મોગ્મતાની તફીફી તાવ વાય ન િયનાય ઉભેદલાય 
મનભણુાંિને ાત્ર ફની ળિળે નશી. આલા ઉભેદલાયનુાં નાભ વાંદગી માદી ભાાંથી યદ 
િયલાભાાં આલળે.  

 

 ૧૧.) ગજુયાત અફબન સ્કિર ડલેેરોપ્ભેંટ મભળન ગાાંધીનગયને વાંતો થામ િે વાંફાંધીત ઉભેદલાય પી 
વફશતની તભાભ આલશ્મિ જરૂયીમાત વાંતોે છે તો જ તેલા ઉભેદલાયને યીક્ષાભાાં પ્રલેળ આલાભાાં 
આલળે.  

 

 િાભાન્મ સચુનો :-  
 ૧.) ઉભેદલાયે અયજી ત્રિભાાં બયેર મલગતો વભગ્ર બયતી પ્રફક્રમા ભાટે આખયી ગણલાભાાં 

આલળે. અને આ મલગતોના આધાયે કધાબત્ભિ યીક્ષાભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે. અયજીભાાં 
દળાબલેર મલગતોના યુાલાઓ ભાાંથી ગજુયાત અફબન સ્કિર ડલેેરોપ્ભેંટ મભળન ગાાંધીનગય ભાાંગ ે
ત્માયે અવરભાાં યજુ િયલાના યશળેે. અન્મથા અયજી ત્રિ જે તે તફકે્ક “યદ” ગણલાભાાં આલળે.  



 ૨.) અયજદાયે અયજી ત્રિભાાં દળાબલેર િેટેગયી (જામત)ભાાં ાછથી િેટેગયી ફદરલાની 
યજુઆત ભાન્મ આખલાભાાં આલળે નશી.  

 
 ૩.) ઉભેદલાયે અયજી ત્રિભાાં જે પોટો અરોડ િયે તેની ાવોટબ  વાઇજના પોટાની એિ 

િયતાાં લધ ુ િોીઓ ોતાની ાવે યાખલાની યશળેે. યીક્ષા વભમે શાજયી ત્રિભાાં તે જ  
પોટો રગાલલાનો યશળેે તેભેજ GUSDM ગાાંધીનગય ભાાંગે ત્માયે તેલો જ પોટો યજૂ િયલાનો 
યશળેે.  

 
 ૪.) ઉભેદલાયે અયજી ત્રિ બયતી લખતે જે ભોફાઇર નાંફય અને ઇ-ભેર એડ્રેવ દળાબલે તે 

ચાલ ુયાખલા બમલષ્ટ્મભાાં GUSDM ગાાંધીનગય તયપથી આ યીક્ષાને વાંફાંમધત યીક્ષા રક્ષી 
સચૂનાઓ ઉભેદલાયને આ દળાબલેર નાંફયના ભોફાઇર ય SMS િે E-mail ભાાં ભોિરલાભાાં 
આલળે.  

 
 ૫.) ફપક્વ ગાયથી રામિ ઉભેદલાયને ૫ (ાાંચ) લબના આજભામળી ધોયણે ફપક્વ ગાયી 

જગ્મા ઉય GUSDM ગાાંધીનગય દ્વાયા મનભણુાંિ આપ્મેથી ગજુયાત વયિાયશ્રીના ફપક્વ 
ગાયના લખતો લખતના મનમભો પ્રભાણે પયજો મનબાલલાની યશળેે.  

 
 ૬.) વાંદગી ાભેર ઉભદેલાયને GUSDM દ્વાયા જે િોઇ જલાફદાયી વોંાળ ેતે મનબાલલાની 

યશળેે.  

 
 ૭.) આખયી વાંદગી ાભેર ઉભેદલાયની મનભણુાંિ GUSDM ગાાંધીનગય ઠયાલે તે ળયતોને 

આધીન યશળેે.  

 
 ૮.) આ જાશયેાત િોઇણ િાયણોવય યદ િયલાની િે તેભાાં પેયપાય િયલાની આલશ્મક્તા ઉબી 

થળે તો તેભ િયલાનો ગજુયાત અફબન સ્કિર ડલેેરોપ્ભેંટ મભળન ગાાંધીનગયને વાંણૂબ શિ / 
અમધિાય  યશળેે અને આ ભાટે િાયણો આલા ફાંધામેર યશળેે નશી તેભજ તેલા વાંજોગોભાાં બયેર 
અયજી અને યીક્ષા પી યત ભલાાત્ર થળે નશી. 

 
 ૯.) લેફવાઇટ મનમમભત ણે જોતા યશલેા ઉભેદલાયને બરાભણ છે.  

 



 ૧૦.) આ જાશયેાત અન્લમે વાંબલત: એમપ્રર – ૨૦૨૦ ભાાં યીક્ષાનુાં આમોજન િયલાભાાં 
આલળે. તે ધ્માને રઇ ઉભેદલાયોએ યીક્ષા રક્ષી તૈમાયી િયલી  

 

 નીચે દળાબવ્મા મજુફની અયજીઓ યદ િયલાભાાં આલળે :-  
( આ માદી ભાત્ર ઉદાહયણ રૂ છે. જે િાંપણૂબનથી. ) 
 

 ૧.) મવુદા મજુફ અયજી િયેર ન શોમ. 
 ૨.) અયજીભાાં દળાબલેર મલગતો અધયુી િે અવાંગત શોમ. 
 ૩.) અયજીભાાં ઉભેદલાયનો વફશ િે ાવોટબ  વાઇઝનો પોટો ન શોમ. 
 ૪.) અયજી પેક્ષ થી િે ઇ-ભેરથી ભોિરાલેર શોમ. 
 ૫.) ઉભેદલાયે યેુ યૂી પી ન બયેર શોમ.  

 ૬.) અનસુણૂચત જામત, અનસુણૂચત જન જામત, વાભાજજિ િે ળૈક્ષણણિ છાત લગબ, ળાયીફયિ 
ખોડ ખાાંણ ધયાલતા ઉભેદલાય તેભજ ભાજી વૈમનિ તેઓની િેટેગયીનુાં પ્રભાણ ત્ર 
ધયાલતા ન શોમ.  

 ૭.) વાભાજજિ િે ળૈક્ષણણિ છાત લગબના ઉભેદલાય જાશયેાતભાાં દળાબલેર વભમગાાનુાં ઉબી 
લગબભાાં વભાલેળ થતો ન શોલા અંગેનુાં નોન-ફક્રભીરેમય પ્રભાણ ત્ર ધયાલતા ન શોમ.  

 
 
કથ: ગાાંધીનગય 
તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૯  

ગજુયાત અફબન સ્કિર 
ડલેેરોપ્ભેંટ મભળન 

ગાાંધીનગય 


