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�જલ્લા પં લાયા સેલા  પં દગા સિસય કચ્, 

 પે દર્�પા લિ:- ય્લટ�ાકિાિપતગ (ગલિા પં લાયાિપતગ) (ેદર-૩) 

�હ�રલય કિલપકં DPSSC ૦૧/૨૦૧૮૧૯/૨ �દસ ગાસેદયેલર � ૂં  લઓ 

 ( સેબ લઇટાએડ� ા: https://ojas.gujarat.gov.in  અન ેhttps://panchayat.gujarat.gov.in ) 

�જલ્લાહ�લ ્લઇ ા પબર:- ૦૨૮૩૨-૨૫૧૧૫૦ 

૧. �જલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય કચ્ ધેલાલ  પં લાય  ેે લનગ નગં ેંદલાેે્  ય્લટ�ાકિાિપતગા(ગલિા પં લાયાિપતગ) 

(ેદા-૩)  પે દાનગ ખલ્ગ જગાલ  ા  ગીગ  ાયગીગ  િેં ેલાર   પં  કાેલ િલાટ  ન્લાન અાર પકર િપદલેેલિલપ ાે ે્ે. ા 

િલાટ  િેં ેલાટ https://ojas.gujarat.gov.in ેબે લાા  ા યલ. ૧૮-૦૯-૨૦૧૮ (બ ોર લા૧૫-૦૦ાક્લક) થગાયલ.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ( િાા

રલસત લા૨૩-૫૯ાક્લકા��ધગ)  ંામાલન અાર કાેલનગ ારટદ.ે  યસિજા ર�કલાા�ા ોપટાઓટા િલપાારેલાિલટ�ા સ્લ્ગાયલર�તા૧૦-૧૦-

૨૦૧૮ રહ�શસ.  િેં ેલાટ યલ�યાનર Photograph (15 kb) અને Signature (15 kb)  લાઝીગ ેીલાટ નર� યે ા�યે jpg format િલપ scan 

કા� કરમ્પા્ાિલપ ય ાલા ાલખેલનર ારટદ ે�  ન્લાન અારિલપ upload કાેલનર ારટદ.ે અાજંલાટ  ન્લાન અારિલપ ંદલા્ાલ 

�જ્બનલ  રયલનલ બીલ જ દ ક્ષક, ેા અને �સય યેિજ અના ્લાકલયનલ  િલષ પર  રયલનગ  લ  ેાલખેલનલ ારટદે અન ેા નદે 

 િેં ેલારન ે �ષ કાલાલ બલં યે એ  �્બ�્િલપ  ંકલ ષગ અી� ા�્  કાેલનલ ારટદે, �નગ અ�ક્ નરી ્ેે ગ. ા �રટાલયિલપ ‘‘ �જલ્લ 

 પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય’’ નર  લ્ખે રે ે ્� ‘‘  સિસય ’’ યા�કટ કાટ્ ્ે.  
 
અાર કાેલ િલાટનગ સેદયેલા � ૂં નલ  ા �રટાલયિલપ ફકાલ નપબા ૧૦ાિલપ ંદલાેે્  ્ે. ય ે� ૂં નલ   ર�ય ા  િગ �રટાલય 

 ન્લાન અાર  ાયલપ  રટ્ લ પ  િેં ેલાટ  રય ેધાલનીગ ેલપં ેગ જજા� ્ે.  
 
૧.૧  ન્લાન અાર કાયગ ેખય ે િેં ેલાટ કરા  િલષ પર જરોેલનલ (અ ્રો કાેલનલ) નીગ.  ાપ�,્  ન્લાન અાર  

કાયગ ેખય ે િલષ પરિલપનગ સેદયરને ાીલાટ  ન્લાન અારિલપ અાજંલાટ  િગ સેદયર  ાેલનગ ારટ ્ે. ાીગ 

 રયલનલ બીલ જ  િલષ પર �ેલ કટ, દ � લ્ષક ્લાકલય, ેા, દલળલ ્રો�લ�્પ  િલષ પ, �સય, દલા��ાક અદકયયલ (રરા 

યર), િલર   સનક (્લ� ્ ો� ્રરા યર) યિેજ અના ્લાકલયનલ અ ્  િલષ પરન ે લી ેાલખગને  ન્લાન અારિલપ 

એેલ  િલષ પરન ે ાીલાટ  િગ સેદયર  ાેલનગ ારટ ્ે. અનાીલ  સિસય ધેલાલ  િલષ પરનગ ંકલ ષગ  િાે 

અારિલપનગ  સેદયર ખરા� અીેલ અ પદય ઠાદ ે યર  િેં ેલાનગ અાર અન ે  પં દગ/સનિ�્પક ાં કાેલિલપ ાેદે, 

અાર  પકિલપ  ન્લાન  ાટ્ગ સેદયરનગ કરા  ષ  કલાનગ ંકલ ષગ કાલા ેદા  સિસય ધેલાલ  િેં ેલારને ા જગાલ 

િલાટનગ સનાય સ ીલારિક ્ે્ ખય  ા�કલ િલાટ કલિં્લ  ( રેગઝન્ એોિગદન) ંલખ્ કા� સ ીલારિક  ા�કલ ા ેલ 

ટંેલિલપ ાેદે, �  ા�કલ બલં  રેગઝન્ ા�ઝલા �રટા ીાલ બલં  રેગઝન્ િાે�ા ્ગસાિલપ  િલસેાા  િેં ેલારનલ 

 િલષ પ ંકલ ષગન ેાીગન ારટદ.ે  
 

૧.૨ ્ે્ ખય સ ીલારિક  ા�કલ  ધીસય અન ે  પં દગનગ  �રાલ ા �રટાલયિલપ ફકાલ નપબા ૧૨ િલપ ંદલા્ાલ �જ્બનગ રટ� ્્ કગ  

 ્રેલળ�  ્ા�ક્ િલકા  ા�ો�દ ( .એિ.ાા.)  ધીસયનગ ્ે્ખય સ ીલારિક  ા�કલ ારટદ.ે ા રટ� ્્ કગ  ્રેલળ� 

 .એિ.ાા.  ધીસયનગ ્ે્ ખય સ ીલારિક  ા�કલ�્પ ાારજન  પ ેયઃ સિસય ધેલરલાડ� સમબર-૨૦૧૮/�ન્�ુ ર�-૨૦૧૯િલપ 

કરેલિલપાુેશસ. ુિ ્યલપાુાબલબયસા સિસય જ�રાજણલાસા ા�રાલરાકર�ાશકશસ ુા પે દર ગા સ્ેતયા પ ધલરાિકા ર�કલા

��જરલય ગાયિલિા�જલ્લ  પં લાયાધેલરલ એકાજાટંે સાઅ સાએકજા િાસા સ્ેલિલપાુેશસ. ઉિસંેલરા�ા�જલ્લિલપાઅરરા

કરશસા યસા �જલ્લ ગા તલ્ગા જજાલા િલટ�ા ઉિસંેલર�ા કર�્ગા દણલશસ. અ સા યસા જા �જલ્લિલપા �ા યસા  ર�કલા ક�નકા તલયસા સ્ેતયા

પ ધલરાિકા ર�કલાુ ેલ ગા રહ�શસ. �ા ધાલ સા્ઇાઉિસંેલરએા ોયલ ગા  પં દગ લા �જલ્લિલપાઅરરાકર�ાયસા ્લહાા્�રા

રહ�શસ.        
 

૧.૩ ્ે્ ખય સ ીલારિક  ા�કલ  પં  ાનગ યેિજ રાલાબલંનગ બીગ જ � ૂં નલ   િેં ેલાનલ ારસાોા િરબલા્ નપબા  ા 

 એ .એિ.એ . ીગ ા ેલિલપ ાેદ.ે ાીગ, અાર પકિલપ  પબપસીય કર્િિલપ  િેં ેલાટ િરબલા્ નપબા અેશ ા ંદલાેેર.  

         અન ે ા�કલ  �રાલ કષૂા ીલા ર ાલપ �ી્ગ,નપબા �ળેગ ાલખેર અસનેલાા ા�ય ેજજા� ્ે. િરબલા્ નપબા બં્ેલ અીેલ  

  બપી ીા જેલનલ કલાષ ે િેં ેલાન ેએ .એિ.એ  ીગ �્ં નલ ન િળેયર યનેગ જેલબંલા�  િેં ેલાનગ ારટદ,ે અન ેાેલ  

  �કસ લિલપ  િેં ેલા  રય ેસનિ�્પક િળેેેલ ાચ્યર ન રરેલ�્પ િલનેલિલપ ાેદ.ે 

https://ojas.gujarat.gov.in/
https://panchayat.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
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૧.૪ ય્લટ�ાકિાિપતગા(ગલિા પં લાયાિપતગ)  પે દર ગાતલ્ગાજજાલઓ ગાસેદયં- 

      �હ�રલયાકિલપકં  DPSSC ૦૧/૨૦૧૮૧૯/૨ ય્લટ�ાકિાિપતગ(ગલિા પં લાયાિપતગ)  (ેદર-૩)   પે દાનગ કચ્ �જલ્લિલપ   

       ાેલ લપ  કટાટદા�ેલા  ખલ્ગ જગાલ   નગં ે�જ્બ ્ે. 

�.ર.  પે દા�્પ નલિ 
 

�્્ 

જગાલ 

કકલેલા જગાલ  કકલેલા જગાલ   ક� િ�ર્લ  િલાટ અનલિય  

જના્  લ.શૈ. ્લય 

ેદર 

અ્� 

��ેંય 

�સય 

અ� ્

�્્ંય 

જન 

�સય 

જના્  લ.શૈ. ્લય 

ેદર 

અ્� 

��ેંય 

�સય 

અ� ્

�્્ંય 

જન 

�સય 

DPSSC ૦૧/ 

૨૦૧૮૧૯/૨ 

ય્લા� કિ િપપગ 

(ગલિ  પં લાય િપપગ)  

૭૮ ૩૨ ૨૬ ૦૦ ૨૦ ૧૦ ૦૮ ૦૦ ૦૬ 

  
(૧) �હ�રલયિલપાંશલર સે્ાજજાલઓ ગા પસાલિલપાેધ ટાથેલ ગાશકાયલા સ્.  

(૨) ઉ રોકયા��્ જજાલઓા ૈક�ા��્ા૦૨ જજાલઓાશલર�ર�કાઅશશયયલાધરલેયલાઉિસંેલરોાિલટ�ાઅ લિયા 

સ્. �ા પબસધયાક�ટ�દર�ા લિસા રારાકરેલિલપાુેશસ. 

૧.૫  અ��્્્ંય �સય, અ��્્્ંય જન �સય, અન ે લિલરક અન ેદ ક્ષક  ્લય ેદાનગ અનલિય જગાલ  ાકય �ળૂ  

��જરલય લ � યે અનલિય કટાટદા�નલ  િેં ેલાર િલાટ જ અનલિય ્ે.  

૧.૬  ાકલાશગનગ સીલાગ  ેયાિલન �્ં નલ  �જ્બ ા  પે દાનગ �્્ ખલ્ગ જગાલ    ક� િલર   સનક િલાટ ૧૦ ાકલ  

જગાલ  અનલિય ાલખેલિલપ ાેદ.ે 

૧.૭ િટહ્લાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

(૧)  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ નલ ઠાલે રિલપકઃ-  ગાાાા/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ દ-ા ( લદ-૧) નગ 

જરદેલા �જ્બ  િ�ર્લ  િેં ેલાર િલાટ અનલિયનગ જરદેલા ્લ� ્  ોદ.ે િટહ્લ ઉિસંેલરો ગ અ લિય જજાલઓા

સ ેલા ગ બલક� રહ�યગ જજાલઓ ાશય ���ષાઉિસંેલરો િલટ�ાઅ લિય સ્ યસિ દણેલ્�પા થગ, ુ જજાલઓ ઉ રા���ષાયસિજ 

િટહ્લ ઉિસંેલરો ગ   પં દગ ����ષાિલટ�ાઠરલ સે્ાિસર�ટ લાધોરણસાસેંલરણલ થઇ શક�ા સ્. ુા�હ�રલયાઅનેાસા���ષાયસિજ 

િટહ્લ ઉિસંેલરો અરર કર� શક�ા સ્.  

(૨)  બપસીય કટાટદા� િલાટનગ ાખા�   પં દગ ાલં� ય ાલા કાયગ ેખયે િ�ર્લ નગ અનલિય જગાલ  િલાટ ્લાક િ�ર્લ 

 િેં ેલા  ૫્બી નર� ીલા યર, ય ે જગાલ  પબસીય કટાટદા� (જના્, એ . ગ, એ .ા�, એ .ા.બગ. ગ.) નલ કજ્ષ 

 િેં ેલા િલાટ ધાલન ે્ેે લિલપ ાેદ.ે 

૧.૮ સેધેલાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

  િેં ેલા  સેીેલ રરા યર અાર પકિલપ ય ે બપસીય કર્િિલપ  ક્ગક કાેલ�્પ ારટદ.ે સેીેલ  િેં ેલાટ જર કન્ઃ્ગન કાટ્ 

રરા યર અાર પકિલપ યે કર્િ  લિ ે  અ�ક્ િલ�રયગ ા ેગ. સેીેલ  િેં ેલાટ કન્ઃ ્ગન કાટ્ ન રરા અને સેીેલ 

 િેં ેલા યા�કટ ્લ  િળેેેલ ાચ્યલ રરા યર,  િેં ેલાટ સનિ�કૂ  યલસીકલા�/ સિસય  િક  િલષ પ ંકલ ષગ  િાે 

કન્ઃ ્ગન કાટ્ નીગ યેે ગ એ�ફોટસેા  અ�ક્ ા�્ કાેલનગ ારટદ.ે જર  િેં ેલા ા  િલષ પ/એ�ફોટસેા ા�્ નર� કાટ યર 

સેીેલ  િેં ેલા યા�કટનલ િળેલ લપ ્લ  ા ેલિલપ ાેદે નર�.  ાપ� ્અના ા�ય ેારગાયલ ીાલેયલ રદ ેયર  સિસય 

ધેલાલ સેંલાષલ કાેલિલપ ાેદે. �રટાલયનગ જરદેલા �જ્બ ્લાક સેીેલ  િેં ેલા કટ �િષ ે ાયગ યીલ સનિ�્પક 

 િા ેકન્ઃ ્ગન કાટ્ ન રરા યિેનલ �કસ લિલપ   ાકલાશગનગ  ેયાિલન જરદેલા �જ્બ સ ીલારિક  ા�કલિલપ ય ેએ 

િળેેે્   �્્ �ષ્નલ  લપં  ાકલ �ષ્  િાેેલિલપ ાેદે 

૧.૯ િલરા ૈસ કાઉિસંેલરોાિલટ�ં-  

(૧)  �જ્ાલય  પં લાય  સ �ે  (ા�ઝે�દન  ફ ેકેન ગ  ફરા એક   સ �ે િેન) જલ  ૧૯૮૯નગ જરદેલા  ધાલન ે્ા  

      ્લાકલય ીાલેયલ િલર   સનક  િેં ેલારનગ   પં દગ કાેલિલપ ાેદ.ે  

(૨)   િેં ેલા  રય ેજ િલર   સનક રરેલ જરાએ  

(૩)  િલર   સનક િલાટ સનાિલ� ્લા ૧૦% જગાલ અનલિય ્ે. િલર   સનક કટાટદા�િલપ   પં  ીાે્   િેં ેલારન ેય ેનગ  

      પબપસીય � ય ેકટાટદા� (જના્, એ . ગ, એ .ા�, એ .ા.બગ. ગ.)  લિે  ા ા કાેલિલપ ાેદ.ે િલર   સનકનગ  
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     અનલિય જગાલ િલાટ ્લાક િલર   સનક  િેં ેલા નર� િળે યર ય ેજગાલ � યે કટાટદા�નલ અના ્લાક  િેં ેલાીગ  

      ાેલિલપ ાેદ.ે 

૧.૧૦ શલર�ટરક અશકયયલાધરલેયલાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

(૧)  દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ  િેં ેલારનગ અનલિય ાલખે્  જગાલ   લિ ે  પં દગ  લિે્   િેં ેલાન ે� ય ે કટાટદા� 

 (જના્/અ��્્્ંય �સય/અ��્્્ંય જન �સય/ લિલરક અને દ ક્ષક  ્લય ેદા)  લિે  ા ા કાેલિલપ ાેદ.ે 

  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ.૧૫/૨/૨૦૦૧નલ ઠાલે રિલપક:- ગાાાા/૧૦૨૦૦૦/ર ાા/૭/દ-૨ �જ્બ દલા�ા�ક  

      અદકયયલ ૪૦ ાકલ કટ યીેગ ે� ્રરા યિેન ેજ દલા�ા�ક અદકયયલનલ ્લ ર િળેલ લપ ારટદ.ે 

(૨)  ાકલાશગનલ  પં લાય ગલિ � ાર સનિલાષ અન ે ગલિ સેકલ  સે લદનલ ઠાલે રિલપકઃ- અ દ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ 

 યલ.૧૧-૧૨-૨૦૧૩ ીગ દલા��ાક અદકય ્ા�કય  િલાટ જદલ  અનલિય ાલખેલ બલબય ેનગં ે�જ્બનગ જરદેલા ીાે્  ્ે  
 

રિ સેક્લપદયલનગ કટાટદા� અનલિય જદલનગ 

ાકલેલા� 

સેક્લપદયલનર  કલા 

૧ નીરે અીેલ  ્� દાા� ૧ ાકર LV= low vision  

૨ શેષનગ ખલિગ ૧ ાકર HH= Hearing handicapped  

૩ ર્ન ં્નનગ સેક્લપદયલ 

અીેલ િદજનર ્કેર  

૧ ાકર OA  
  OA= one arm affected ( R or L) 
  d. Impaired reach 
   e. Weakness of grip 
   f. Ataxic 
 OL= One leg affected ( R or L) 
   a. Impaired Reach 
   b. Weakness of grip 
   c. Ataxic 
 
BL (BL= both legs but not arms) 
OAL OAL= one arm and one leg affected 

ન�ી:-  પં લાય ગલિ � ાર સનિલાષ અન ે ગલિ સેકલ  સે લદનલ યલ.૨૩-૫-૨૦૧૭નલ �ી્લાલ ઠાલે રિલપક:- 

અ દ/૧૦૨૦૧૩/ ૧૮૯૦/ખ ીગ ય્લટ�ાકિાિપતગા(ગલિા પં લાયાિપતગ)  પે દરિલપાાLV અ સાHH  ગાસેક્લપદયલાહોાાાાલપા

હલ્ ગાુ��સ કા ટ�ક ો્ોર સા ધાલ સા ્ઇા ૪૦ા ટકલા ક�ા યસથગા ે��ાઅ સા ૧૦૦ા ટકલા ��ધગ ગા (profound/total) સેક્લપદયલા

ધરલેયલાહોાાયસેલાઉિસંેલરો સા લતાદણેલ લારહ�શસાયસેગાજોદેલઇાકરલાસ્ા સ્.  

(૩)  દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ  િેંેલારએ અાર પકિલપ ંરકક  અન ે પકષૂા િલ�રયગ ા ેલનગ ારટદ.ે 

(૪) સનાિલ� ્લા દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલપ રરા યેે લ  િેં ેલાન ે જ દલા��ાક અદકયયલનર ્લ  િળેલ લપ ારટદ.ે 

 દલા��ાક અદકયયલનર ્લ  િેળેેલ ાચ્યલ  િેં ેલાટ  (૧) નીરે અીેલ  ્� દદાા (ા) શેષનગ ખલિગ (૩) 

 ર્નં્ન સેક્લપદયલ અીેલ િદજનર ્કેર ય ે  ક�નગ કા દલા��ાક અદકયયલ ્ે ય ેસ ાા ંદલાેર.્ 

     (૫)  દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ  િેં ેલાટ યનેલ ંલેલનલ  િીાનિલપ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ ૧-૧૨-૨૦૦૮ નલ  ા� પ  

રિલપકઃ-  ાં/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/દ-ા ીગ યિેજ ેખયરેખય સનાય ીાે્  ન�ન્લિલપ  ાકલા� રરસ ગા્નલ �સ્ ાટનોટના  

/સ ેગ્  �ન/ િોે�ક્ બરોા ધેલાલ ા ેલિલપ ાેે્   િલષ પ જ િલના દષેલિલપ ાેદ,ે યિેજ ા અ ્ 

  િલષ પ  કિ  યલસીકલા� ધેલાલ િલપદષગ કાલાીેગ અ�ક્ા�્ કાેલ�્પ  ારટદ.ે ા   િલષ પ   સનિ�કૂ 

 અસીકલા�/ સિસય  િક ા�્ કાેલિલપ નર� ાેે,યેે લ �કસ લિલપ � યે  િેં ેલાન ેદલા��ાક અદકયયલ  િેં ેલા યા�કટનર  

્લ  િળેલ લપ ીદ ે નર� અન ે   પં દગ/સનિ�્પક ાં કાેલિલપ ાેદ.ે દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ  િેં ેલાટ 

  ન્લાન અારિલપ અદકયયલ  કલા, િલષ પ નપબા અન ેયલા�ખ ારગા કર્િિલપ અ�ક્ ંદલાેેલનર ારટદ.ે   
 
૧.૧૧  લિલરકાઅ સાશૈકેણકા ્લયાેદર લાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

(અ)  લિલરક અન ેદ ક્ષક ા�ય ે  ્લય ેદાનલ  િેં ેલારએ  એયેદાિલપ  િલેદે ન ીયર રરેલ નદે�્પ (નરન �રિગ્ેાા) 

સનાય ન�ન્લ�્પ  ાકલાશગનલ  લિલ�જક નાલા અન ે અસીકલા�યલ સે લદનલ યલ ૨૭-૪-૨૦૧૦ નલ ઠાલે રિલપકઃ- 

 દ /૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ીગ સનાય ીાે્   �ાસદાા-૪ (�જ્ાલયગિલપ) નલ ન�ન્લનલ  િલષ પ  સિસય િલદે રાલાટ ા�્ 

કાેલ� ્ારટદ ે(નગેરિલપ ક લેે્  નરન �રિગ્ાેા  ારફ�કટા � કટનદ  ાકલાનગ નરકા� િલાટ� ્પ રરા, ા �રટાલયનલ રટ� ્િલાટ 

િલના દષેલિલપ ાેદ ેન�ર).  
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(બ)  લિલરક નાલા અન ેઅસીકલા�યલ સે લદનલ યલ.૨૬-૪-૨૦૧૬નલ ઠાલે રિલપક:- દ /૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ીગ ્બન 

 એયેદાનલ (Non creamy layer)  િલષ પનગ અેસી (validity) ાર ્ િલષ પ � નલષલપક�ા ેષાિલપ િેળ્પ ્ રરા ય ે

 �રય પષ નલષલપક�ા ેષા �ી્ગ િલના દષલદ ે યેે ગ જરદેલા કાેલિલપ ાેે્  ્ે.  ંા�્પ ઠાલેનગ નગયગનર અિ્ 

યલ.૧/૪/૨૦૧૬ ીગ કાેલનગ જરદેલા કાેલિલપ ાેે્  ્ે. એા્ ે કટ યલ.૧/૪/૨૦૧૬  રટ્ લનગ ાશપ ્યલા�ખ ીાલેયલ 

નરન-�રિગ્ાેા  ારફ�કટા ા �રટાલયનલ રટ� ્િલાટ િલના દષલદ ેનર�.  િેં ેલાટ ાેલ (Non Creamy layer)  િલષ પ 

નપબા અને યલા�ખ  ન્લાન અાર કાયગ ેખયે ફા�જાલય  ષે ંદલાેેલનલ ારટદ.ે ુ��ા(Non Creamy layer)  ટ�ા�ક�ટા

અરરાકરેલ ગા સ્લ્ગાયલર�તા��ધગિલપા કિા મલસધકલર�ાધેલરલાાપ્�ાકરલાસ્ાહો��ાજોઇશસ. અરરાકરેલ ગા સ્લ્ગાયલર�તા

બલંાઇપ્�ાથાસ્ા ો ાટકિગ સ્ારા ટ�ા�ક�ટાાુા�હ�રલયાિલટ�ાિલનાાદણલશસા હ�. 

(ક)  ા�કલ બલં,  િલષ પરનગ ંકલ ષગ  િા ે  કિ અસીકલા� ધેલાલ અ લાે્  ાર્પ  િલષ પ ા�્ ન કા� દકયલપ 

 િેં ેલાર  લિલના  િેં ેલાર િલાટ નકક� ીાે્  ેાિાલાંલિલપ ાેયલ નર� રરા યર ય ેનગ  િેં ેલા� ાં ીદ.ે ાીગ, 

 ન્લાન અાર કાયગ ેખય ે  એયેદાિલપ  િલેદે ન ીયર રરેલ નદે�્પ સનાય  િાદલળલ�્પ અન ે સનાય ન�ન્લ�્પ 

 િલષ પ ન ીાલેયલ રરા યેેલ  િેં ેલારન ેજના્  િેં ેલા યા�કટ અાર કાેલ  ્લર ા ેલિલપ ાે ે્ે. 

(ો)  લિલરક અન ે દ ક્ષક ા�ય ે ્લય ેદાનલ  �ાષગય િ�ર્લ  િેં ેલા ાર્પ નરન �રિગ્ાેા  િલષ પ યિેનલ સ યલનગ 

ાેકનલ  પં  ાિલપ ીાલેયલ રરેલ જરાદ.ે જર ાેલ  િેં ેલા યિેનલ  સયનગ ાેકનલ  પં  ાિલપ ાર્પ  િલષ પ ીાલેયલ 

રદ ેયર યને ેધાલનિલપ ્ેે લિલપ ાેદ ેનર�. 

(ા)  એય ેદાિલપ  િલેદે ન ીયર રરેલ નદે�્પ  િલષ પ ા ેલ િલાટ ૬ િલ પંોર ધાલને ્ેે લા ્ે.  િલષ પનગ અેસી રે ે

પષ ેષાનગ ્ે.  ાપ� ્ કય િલ પંોર   ક� કરા  ષ િલ પંોિલપ ા અેસી ંામાલન ફટાફલા ીલા યર યનેગ સે વચ્ક �રટાલય 

 બપસીય  િેં ેલાટ યીલ યનેલ િલયલ સ યલ/ેલ્ગએ સેાપ  બપસીય  સલસીકલા� યેિજ યેનલ ધેલાલ  િલષ પિલપ કરા ફટાફલા 

કાેલિલ ાે ે યર �જલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય કચ્ન ે કાેલનગ ારટદ.ે  િેં ેલા િલયલ-સ યલ/ેલ્ગ ાેગ 

�રટાલય નર� કા�ને કરા  ષ સેદયર � લેદ ે યર ય ે કલા ટં ાનગ કલાાે લર�ને  લપ બનદે અન ે ય ેએ િેળેે્  

અનલિયનર ્લ  ાં કાેલ લપ ીદ.ે  નનય ેદાિલપ  િલેેદ નર� ીેલ નદે�્પ  િલષ પ િેળેેલ િલાટનર કરા  ષ 

િલ પંોિલપ ફટાફલાનગ સે વચ્ક �રટાલય કાેલનગ જેલબંલા�  િેં ેલા/િલયલ સ યલ/ેલ્ગનગ ્ા�કયદય ા�ય ેઅન ે પપક્ય 

ા�ય ેારટદ.ે 

(એફ)  િેં ેલાટ  ન્લાન અાર કાયગ ેખયે �  નનય ેદાિલપ  િલેેદ નર� ીેલ નદે�્પ  િલષ પનગ સેદયર  જષલેે્   

 રરા યેનગ જ નક્  િલષ પર ંકલ ષગ ેખય ેા�્ કાેગ ફારાલય ્ે. 

૧.૧૨ રિયદિય લાઉિસંેલરોાિલટ�ં-  

 િલના ાિયદિયનગ િલના સ ીલા િલપ સે�યલ ીાલ/ લદ રરેલનલ સનાય ન�ન્લનલ  િલષ પ ીાલેયલ   િેં ેલાટ 

 લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ.ા૫/ા/૧૯૮૦ નલ ઠાલે રિલપક :  ગાાાા/ ૧૦૭૭/ ા૬૬૦/ દા યીલ યલ.૧/૮/૧૯૯૦ 

નલ ઠાલે રિલપક :  ગાાાા/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ દા   યીલ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ  ઠાલે રિલપકઃ-

 ગાાાા/૧૦૯૯/પ ્/ ૪૧૧૦/ દ-ા યલ ૧૮-૪-૨૦૦૧ યેિજ ેખયર ેખયનલ  ાકલાશગનલ ઠાલેરનગ જરદેલા �જ્બ 

સનાય કાલા �જ્બનલ  સલસીકલા�  લ ીેગ સનાય ન�નૂલિલપ િળેેે્  જજા�  િલષ૫પ  સિસય િલપદે રાલાટ ા�ૂ કાેલ�્પ ારટદ.ે 

ાર ્ િલષ પ ીાલેનલા  િેં ેલા જ ાિયનલ ેીલાલનલ િળેલ લપ  �ષ્ િલાટ રમંલા ીદ.ે  ન્લાન અાર પકનલ 

કર્િિલપ Sports  સેદયર ંદલાેનલા  િેં ેલા જર  સિસય િલપદે રાલાટ  કય ઠાલેીગ સનાય ન�ન્લિલપ ઠાલેે્  ાર્પ 

 િલષ પ ા�ૂ નર� કા� દકટ યર ાેલ  િેં ેલાન ેSports નલ ેીલાલનલ �ષ્ િળેલ લપ ીદ ેનર�.   
 
૧.૧૩ એકાઉિસંેલરાએકાઅરરા(No multiple application): 

(૧) એક  િેં ેલા એક જ અાર કા� દકદ.ે યિે ્યલપ, એકીગ ે� ્અાર (multiple application) નલ �કસ લિલપ 

ફ�  ર�ય  ેા ા�ય ેારગા ા�ય ે ાટ્ગ અાર    ક�  ૌીગ ્ેલ્ગ કનફિા ીાે્ ગ ( ૌીગ �ંલ નપબાનગ) એક જ અાર 

િલના ારટદ.ે ય ેસ ેલાનગ બીગ અાર  ાં ીદ.ે  
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(ા) એક કાયલપ ેીલાટ અાર કાેલિલપ ાેદ ે યર, (multiple application) ફ�  ાટ્ગ ્ેલ્ગ અાર િલના 

દષેલિલપ ાેદ.ે 

(૩) અનલિય ેદાનલ  િેં ેલાટ ફ�  ાેલનગ ીયગ નીગ યેેલ  િેં ેલારનગ  ૌીગ ્ેલ્ગ અાર (ફ�  લીે કટ ફ� ેદા) 

િલના દષેલિલપ ાેદ.ે અન ેય ેસ ેલાનગ બીગ અાર  ાં દષેલિલપ ાેદ.ે 

૨. રલષ્�ાયલ : 

 િેં ેલા  લાયનર નલદ�ાક રરેર જરઈએ. અીેલ �જ્ાલય  પં લાય  ેે લ ેદ�કાષ અન ે  ાયગ ( લિલન ા) 

સનાિર, ૧૯૯૮ નલ સનાિ-૭ નગ જરદેલા �જ્બનગ ાલા  �ાયલ ીાલેયલ રરેલ જરાએ.  

  િેં ેલા, 

(ક)  લાયનર નલદ�ાક રરા અીેલ 

(ખ) ને લળનર  �જન રરા અીેલ 

     (દ) �ય્લનનર  �જન રરા અીેલ 

     (ઘ) �ળ્  લાયનગ ્ા�કય રરા અન ે લાયિલપ કલાિગ ે ેલા કાેલનલ ાાલંલીગ  લ�કસયલન, (માલનિલા) શગ્પકલ,  

કટનાલ,પદ્લનોલ �ેલ ક ૂે ા ા�આકલનલ ટંદર ાલનઝલસનાલનર  પપક્ય  �  સલક,(અદલ  ાલનદલસનકલ અન ેઝલઝગબલા,)  

�મબગાલ, િ્લેગ,ઝ ા, ાીર ગાલ અન સેાાેનલિિલપીગ સીળલપયા કા�ન ેાેગ રરા   ાપ� ્(ખ)(દ)(ઘ) ેદા  

રટઠળ ાેયલ  િેં ેલા �નગ યાફટષિલપ ાલજા  ાકલાટ ્લાકલય�્પ  િલષ પ ા્પ ્રરા યેે ગ ્ા�કય રરેલ  

જરાદ.ે 

૩. ેાિાલરંલ અ સાશૈકેણક ્લાકલય :  

૩.૧ાેાિાલરંલાઅ સાશૈકેણકા્લાકલય ગાસેદયોં-  

�.ક.   પે દર શૈકેણકા્લાકલય ેાિાલરંલા 
 
DPSSC ૦૧/ 

૨૦૧૮૧૯/૨ 
 

ય્લા� કિ 

િપપગ (ગલિ 

 પં લાય િપપગ)  

(ેદા-૩)  

 િલધાસિક અને / અીેલ  ચચંયા 

િલધાસિક સદકષ બરોા ધેલાલ 

્ેે લિલપ ાેયગ   ચંયા 

િલધાસિક દલળલપય  િલષ પ 

 ા�કલ  લ  કાટ્ગ  રરેગ જરાદ.ે  

અીેલ  ાકલાટ િલના કાટ્ગ યેન ે

 િકક ્લાકલય ીાલેયર રરેર 

જરાદે; 

 �જ્ાલય �લ્ક�  ેે લ ેદ�કાષ અન ે

 ાયગ ( લિલના) સનાિર-૧૯૬૭િલપ 

ઠાલ્ાલ  િલષેનગ કરમ્પા્ાનલ 

  ારદ નદેનગ  લાલનગ �ષકલા� 

ીાલેયર રરેર જરાદે; અન ે 

 �જ્ાલયગ અીેલ ર�નં� અીેલ  ય ે

બએ�ે્પ કા્� ્પ જલન ીાલેયર રરેર 

જરાદ.ે 

૧૮ ેષાીગ  ્� �િાનર અને 

૩૩ ેષાીગ ે� ્ �િાનર રરેર 

જરાદે ન�ર.  

૩.૨  િેં ેલા �રટાલયિલપ ંદલાેે્ સનાય દ ક્ષક ્લાકલય અાર કાેલનગ ્ેલ્ગ યલા�ખ (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) નલ  ારજ 

ીાલેયલ રરેર જરાદ.ે  

૩.૩  િેં ેલાટ સનાય દ ક્ષક ્લાકલય િલના બરોા/પસ્નેા ગા�/ પસીલિલપીગ િળેેે્  રરેગ જરાએ. 

૩.૪  દ ક્ષક ્લાકલય કલિં્લ  ીરાષ ેિલના ાલખેગ યેેર  િેંેલાનર રકક ંલેર સેગકલાેલિલપ ાેદ ેનર�. 

૩.૫  િેં ેલાટ  કિ  યલસીકલા� ધેલાલ જષલેેલિલપ ાે ેરાલાટ િલના બરોા/પસ્નેાસ ા�/ પસીલનલ �ષ્  પક અન ે ંેગ  

      િલષ પરનગ અ ્ અન ેસે િલ્ષય નક્ ા�્ કાેલનગ ારટદ.ે 

૪.  ેાિાલરંલ િલટ� સ ધલરટરય યલર�ત (cut off date): 

 યિલિ  િેં ેલારનલપ �કસ લિલપ ેાિાલાંલ યલ ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ �સીસયન ેઘાલનિલપ ્ેે લિલપ ાેદ.ે  
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૫.   શૈકેણકા્લાકલય/ ેધલરલ ગા્લાકલયાિલટ�ાસ ધલરટરયાયલર�તા(cut off date) :- 

 �રટાલયિલપ ંદલાેે્  યિલિ કટાટદા�નલ  િેં ેલારનલ �કસ લિલપ દ ક્ષક ્લાકલય અન ેઅના જ�્ા� ્લાકલય      

          િલાટ અરર કરેલ ગા સ્લ્ગાયલર�ત ૦૮-૧૦-૨૦૧૮  ગ �સીસયન ેધાલનિલપ ્ેે લિલપ ાેદ.ે 

૬. િલનાા પપથલ લાાિલણ ત 

 િેં ેલાટ અાર  પકિલપ ંદલાેે્  ્લાકલયનલ  િલષ પરનગ  પસીલનગ િલનાયલ યેિજ  બપસીય પસ્નેાસ ા�/ પસીલનગ 

િલનાયલ યિેજ  બપસીય અઅાલ રિનગ િલનાયલ બલબય ે સેાાિલપ કરા  ્   �સીય  ીદે રાલાટ  સિસયનર સનષાા ાખા� 

દષલદ.ે�નગ  બપસીયરએ નરી ્ેે ગ.  

૭. ેાિાલરંલિલપા ટ્લટં-   

�ળૂ �જ્ાલયનલ રરા યેે લ અનલિય કટાટદા�નલ  િેં ેલાર યીલ યિલિ િ�ર્લ, દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ  િેં ેલા 

યિેજ િલર   સનક  િેં ેલારને  ૫્ગ ેાિાલાંલિલપ સનાિર� ્લા નગંે �જ્બ �ા્લા ા૫ેલિલપ ાેદ.ે 

૭.૧  લિલના કટાટદા�નલ િ�ર્લ  િેં ેલારને      ૫ ેષા 

૭.૨ અનલિય કટાટદા�નલ કજ્ષ  િેં ેલારને      ૫ ેષા 

૭.૩ અનલિય કટાટદા�નલ િ�ર્લ  િેં ેલારને    ૧૦ ેષા 

૭.૪  લિલન ા કટાટદા�નલ દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ કજ્ષ  િેં ેલારને  ૧૦ ેષા 

૭.૫  લિલન ા કટાટદા�નલ દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ િ�ર્લ  િેં ેલારન ે ૧૫ ેષા 

૭.૬ અનલિય કટાટદા�નલ દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ કજ્ષ  િેં ેલાર ૧૫ ેષા  

૭.૭ અનલિય કટાટદા�નલ દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ િ�ર્લ  િેં ેલાર  ા૦ ેષા  

(િરયિ ેાિાલાંલ ૪૫ ેષા ારટદ)ે 

૭.૮ાિલરા ૈસ કાઉિસંેલરોાિલટ�ં-     

(૧)  િેં ેલાટ  રયે   સનક યા�કટ  ળપદ ્ િલ ીગ  ્� નર� યાે્ગ ફાજ બ�ેે્  રરા અન ેનરકા�િલપીગ 

સનાસિય ા�યે સનર ાસ ીાલ રરા યેે લ િલર   સનકરને યિેષે બ�ેે્  ખાટખા ફાજનર  િાદલળર, 

યિેનગ રલ્નગ �િાિલપીગ બલં કાયલપ િળયગ �િા,  ાયગ સનાિિલપ ઠાલેે્   ૫્ગ ેાિાલાંલીગ પષ 

ેષા કાયલપ ેીેગ જરઈદે નર�.  ાપ� ્કરા ષ  પજરદરિલપ િલર   સનકનગ �િા ૪૫ ેષા કાયલ ેીેગ 

જરાએ નર�. 

(ા) �જ્ાલય  પં લાય  સ �ે  (ા�ઝાેદેન  ફ ેકેન ગ  ફરા એક   સ �ે િને) �્લ  ૧૯૮૯ નગ 

જરદેલા  ધાલન ે્ા ્લાકલય ીાલેયલ િલર   સનક  િેં ેલારનગ   પં દગ કાેલિલપ ાેદ.ે 

(૩)  િેં ેલા  રયે જ િલર   સનક રરેલ જરાએ, િલર   સનક  િેં ેલારએ અાર પકિલપ યીલ  �ાસદાાિલપ 

િલર   સનક યા�કટ ફાજ બ�્ાલનલ  િાદલળલનગ  સેદયર ા ેલનગ ારટદ.ે િલર   સનક  િેં ેલાટ 

સનાય ન�ન્લ  �જ્બ�્પ અસી�ાય અસીકલા�નગ  ર�ેલ�પ,  દશપંળરિલપ  િેં ેલાનલ નરકા�નલ 

 િાદલળલ ંદલાે� ્પ  િલષ પ  સિસય  િક િલપદષગ ીાીેગ ા�્ કાેલ�્પ ારટદ.ે જર  િેં ેલાટ યનેગ 

 ન્લાન અારિલપ િલર   સનક કટાટદા�િલપ ક્ગક કાટ્ રરા અને  સેાાિલપ  સિસય ધેલાલ િલપદષગ 

કાલા રાલાટ જર  િેં ેલા િલર   સનક યા�કટનલ અસી�ાય ાીલા કા્લેલ ા�્ કાેલિલપ સનાફળ �ા 

યેે લ  પજરદરિલપ  િેં ેલાનર િલર   સનક યા�કટ નરકા� િળેેેલ નદેનર રકક ંલેર ધાલન ે ્ેે લિલપ 

ાેદ ેનર�. અન ેિલર   સનક િલાટ ઠાલેે્  િાે�ા અનેા ે  પં દગ ીાે્  રદ ેયર   પં દગ /સનિ�્પક 

ાં કાેલિલપ ાેદ.ે 

(૪)  િેં ેલા સનાિલ�્પ લા દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલપ રરેલ�્પ સ સે્  �ન�્પ  ારફ�કટા ીાલેયલપ રદ,ે 

યર જ દલા��ાક અદકયયલનલ  િેં ેલા યા�કટ  ૫્ગ ેાિાલાંલિલપ �ા્લા  અન ેઅનલિયનર ્લ  

િળદ.ે �રટાલયિલપ દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ  િેં ેલાર િલાટ અનલિય જગાલ ંદલાેે્  ન રરા, 

 ાપ� ્જગાલનગ ફાજરન ેઅ��્્  �  કલાનગ દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ  િેં ેલારન ે લપ દષે્  રરા 

ય ે ય ે�રટાલય િલાટ અાર કા� દકદ,ે ાેલ   પદે   ્ગ ેાિાલાંલિલપ �ા્લા િળદ.ે 
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(૫) ા �રટાલયનલ  ાેલ રિલપકઃ- ૧.૧૧ િલપ ંદલાેે્ લ િલ પંોર  પયરષયલ રરા યેે લ  લિલરક અન ેદ ક્ષક 

ા�ય ે ્લય ેદાનલ  િેં ેલારન ે  ્ગ ેાિાલાંલિલપ   ેષાનગ �ા્લાનર ્લ  િળેલ લપ ીદ.ે 

(૬)  િલરા ૈસ ક  ટહયાયિલિ કટાટદા�નલ એા્ ેકટ ્બનઅનલિય  યીલ અનલિય ેદાનલ િ�ર્લ  િેં ેલા 

સનાિલ�્પ લા દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ  િેં ેલા અન ે અનલિય ેદાનલ  િેં ેલારને  ૫્ગ 

ેાિાલાંલિલપ િળેલ લપ �ા્લા  લીનેગ �િા સનાય યલા�ખે કરઈ૫ષ  પજરદરિલપ ૪૫ ેષા કાયલપ 

ેીેગ જરઈએ નર� 

૮.  દલરાધોરણં-  

  પં દગ  લિે્  િેં ેલાને ા જગાલ   ા કાલા ાીલા�ય સનિ�્પક ીાીેગ, નલષલપ સે લદનલ યલ. ૨૯-૪-૨૦૧૦ નલ ઠાલે 

રિલપકઃ ખાં-૨૦૦૨-૫૭-ઝોે-૧, યીલ ઠાલે નપ.ખાં/૨૦૦૨/૫૭/ લાા-ા/ઝ-૧   યલ ૬-૧૦-૨૦૧૧  યીલ ઠાલે રિલપકઃ- ખાં/ 

૨૦૦૨/૫૭/ લાા-ા/ઝ-૧ યલ ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ યીલ ઠાલે રિલપકઃ- ખાં/૨૦૦૨/૫૭( લાા-ા)/ઝ-૧ યલ ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ યીલ ઠાલે 

રિલપક:- ખાં/૨૦૦૨/૫૭/ લાા-૨/ઝ-૧ યલ.૧૮-૧-૨૦૧૭નગ નગ જરદેલા �જ્બ  ીિ  લપં  ેષા િલાટ  જલ.૧૯૯૫૦/-  સયિલ  

�ફક   દલાીગ સનિ�્પક અ લદે યિેજ ા ઠાલેીગ સનાય ીાે્ અના ્લ ર િળેલ લપ ારટદ.ે    પં દગ  લિે્   િેં ેલાને 

સનિ�્પક  સલસીકલા� ધેલાલ નલષલપ સે લદનલપ યલ.૨૮-૩-૨૦૧૬ નલ ઠાલે રિલપક:-ખાં/૨૦૦૨/૫૭/( લાા-૩)/ઝ-૧ િલપ ંદલાેે્  

બર્ગ  અન ે દાયરન ેાીગન યીલ નલિ.�સ્ િકરાાિલપ ંલખ્ ીાે્  એ .એ્. ગ નપ.૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અન ે ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ નલ 

ાખા� �ક્લંલન ેાીગન ાર�ને  ા જગાલ   ા કાલા ાીલા�ય સનિ�્પક ા ેલિલપ ાેદે યેિજ  લપં  ેષાનલ નય ેયિેનગ  ેે લ  

સનિ�્પક  સલસીકલા�ન ે  પયરષકલાક જષલાીેગ  પબપસીય કંાે�િલપ � ય ે  િાનલ  ાકલાશગનલ ીલાલીરાષ �જ્બ � ય ે જગાલ િલાટ 

િળેલ લપ સનાય  દલા ીરાષિલપ સનાિલ� ્લા સનાસિય સનિ�્પક િળેેેલન ે લપ ીદ.ે 

 ૯. કોમ્્�ટર ગા�ણકલર�ં-  
 ાલજા  ાકલાનલ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ. ૧૩-૮-૨૦૦૮ નલ  ાકલા� ઠાલે નપ.  ગાાાા-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-

દ-૫, ીગ નકક� કાટ્ અઅાલ રિ �જ્બ  િેં ેલા કરમ્પા્ા નદે�્પ બઝેગક નર્જે ીાલેયલ રરેલ નદે�્પ કરા ષ યલ્ગિગ  પસીલ�્પ 

 િલષ પ/ િલકાદગા ીાલેયલ રરેલ જરાદ.ે અથેલ  ાકલા િલના પસ્નેસ �ા� અીેલ  પસીલિલપ કરમ્પા્ા જલન નદેનલ કરા ષ 

�ો્્રિલ/ ો�ગગ કટ  ારફ�કટા કરષા કાટ્ રરા યેે લ  િલષ પર અીેલ ો�ગગ કટ �ો્્રિલ અઅાલ રિિલપ કરમ્પા્ા એક સેષા યા�કટ 

રરા યેે લ  િલષ પર અીેલ ીરાષ-૧૦ અન ેીરાષ-૧૨ નગ  ા�કલ કરમ્પા્ાનલ સેષા  લી ે  લા કાટ્ રરા યેેલ  િલષ પર 

ીાલેયલ રરેલ જરાદ.ે  ન્લાન અાર કાેલનલ યબકકટ ાર્પ  િલષ પ ન ીાલેયલ  િેં ેલાર  ષ અાર કા� દકદ,ે  ાપ� ્

ાેલ  િેં ેલારએ સ િ��પકા મલસધકલર�ા િક કરમ્પા્ાનગ બઝેગક નર્જેનગ  ા�કલ  લ  કાલા� ્પ ાર્પ  િલષ પ સનિ�્પક િળેેયલ 

 રટ્ લ અ�કૂ ા�ૂ કાેલ�્પ ારટદ.ે અનાીલ સનિ�્પક િેળેેલને  લપ ીદ ેનર� યિેજ સનિ�્પક  સલસીકલા�/ સિસય ાેલ �કસ લિલપ 

 િેં ેલારનગ   પં દગ ાં કાદ.ે 

૧૦. અરર કરેલ ગ ર�ય :-   

ા �રટાલયનલ  પં  ાિલપ  સિસય દલાલ   ન ્લઈન જ અાર સેગકલાેલિલપ ાેદ.ે  િેં ેલાટ �રટાલયિલપ ંદલા્ાલ 

યલા�ખ :૧૮/૦૯/૨૦૧૮  (બ રાનલ ૧૫-૦૦ ક્લક) ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૧૮( િા ાલપગનલ ૨૩.૫૯ ક્લક �ી્ગ) ંામાલન 

https://ojas.gujarat.gov.in ૫ા અાર૫પક  ા� દકદ.ે  િેં ેલાટ  

1)  ૌ  ીિ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ા જર્પ.  

2) રે ે"Apply On line" Click કાર્પ.  

3) '' ય્લા� કિ િપપગ(ગલિ  પં લાય િપપગ)  (ેદા-૩) ” નગ કચ્ �જલ્લ  પં લાયનગ �રટાલય રિલપકઃ DPSSC ૦૧/ 

૨૦૧૮૧૯/૨   ા click કાેલીગ screen   ા more details અન ેApply now નલ  ્દન જરેલ િળદ.ે 

more details click કાેલીગ સેદયેલા �રટાલય જરેલ િળદ.ે � ેલપં ગ જેગ. 

4) યનેગ નગંે "Apply now"  ા click કાેલીગ Application Format �્્ દ ે �િલપ  ૌ  ીિ "Personal 

Details"   િેં ેલાટ  ાેગ. (અર� ્લ્ �પંો� (*) સનદલનગ રરા યેનગ સેદયર ફા�જાલય  ાેલનગ ારટદ.ે)  

5) Personal Details  ાલાલ બલં "Educational Details"  ાેલ િલાટ "Educational Qualifications" ૫ા 

click કાર્પ.  

6) યનેગ નગંે "Self declaration" ેલપં ગન ેયનેગ   ા click  કાર્પ. રાલાબલં  

7)  ૫ાનગ દાયર સેગકલાેલ િલાટ "Yes" ૫ા click કાર્પ. રે ેઅાર કષૂા ા�યે  ાલઈ દાે્  ્ે.  



Page 8 of 14 
 

8) રે ે"save" ૫ા click કાેલીગ યિલા� અારનર online સેગકલા ીદ.ે  

9) અાર કાલા બલં  િેં ેલાનર "Application Number" generate ીદ.ે �  િેં ેલાટ  લંેગન ે ાલખેલનર 

ારટદ.ે  

10) રે ેUpload Photograph ૫ા click કાર. અર� યિલાર application number type કાર અન ેયિલા� Birth 

date type કાર. રાલાબલં, OK ૫ા click કાર્પ. અર� photo અન ેsignature upload કાેલનલ ્ે. (Photo 

�્પ િલ૫ ૫  .ેિગ. �ંલઈ અન ે૩.૬  .ેિગ. ૫રરળલઈ અન ેSignature �્પ િલ૫ ા.૫  .ેિગ. ્પબલઈ અન ે૭.૫  .ેિગ. 

૫રરળલઈ ાલખેગ.) (photo અન ે signature upload કાેલ  ૌ  ીિ યિલાર photo અન ે signature jpg 

format િલપ (15 kb)  લઈઝીગ ેીલાટ ન�ર�, ય ેા�ય ે સ કટન કા�, computer િલપ Save કાટ્લ રરેલ જરઈએ.) 

"browse" button ૫ા click કાર. રે ે choose file નલ સર�નિલપીગ � ફલઈ્િલપ jpg format િલપ યિલાર 

photo store ીાે્  ્ે, ય ેફલઈ્ને select કાર અન ે"open" button ન ેclick કાર. રે ે"browse" button 

નગ બલ�્િલપ "upload" button ૫ા click કાર. રે ેબલ�્િલપ યિલાર photo ટંખલદ.ે રે ેાજ ા�ય ેsignature 

૫ષ upload કાેલનગ ારટદ.ે  

� ફરાર અ ્રો કાેલિલપ ા્ાર રરા ય ેજ ફરાલનગ નક્ ્ે્ ખય  ા�કલિલપ રલજા� પકિલપ ં�ાલોેલનગ 

ારટદ.ે યિેજ  ્�નલ ંાટક યબમે  સિસય િલપદે રાલાટ યેે ર જ ફરાર ા�ૂ કાેલનર ારટદ.ે ાીગ  ન્લાન 

અાર પકિલપ અ ્રો કાટ્ ફરારગલફનગ ંલાીગ  લપં  નક્ર ક લેગ ાલખેગ. �્ંલ �્ંલ યબમે �્ંલ ફરારગલફ 

ા�ૂ ીદે યર,  િેં ેલાનગ  ળખ  સીલસ ય નર� ીેલનલ કલાષે  િેં ેલાનગ ફલળેષગ/સનિ� ૂપકિલપ બલી ાેગ 

દકદ ે�નગ જેલબંલા�  િેં ેલાનગ  રયલનગ ારટદ.ે    

11) રે ે જેનલ  ૫ાનલ  લદિલપ "Confirm Application" ૫ા click કાર અન ે "Application number" યીલ 

Birth Date type કાલા બલં Ok ૫ા click કાેલીગ પષ બાન (૧) ok (ા) show application preview 

અન ે (૩) confirm application ટંખલદ.ે  િેં ેલાટ show application preview ૫ા click કા�  રયલનગ 

અાર જરઈ ્ેે ગ. અારિલપ �ી્લાર કાેલનર જષલા યર edit કા� ્રે્પ. કનફિા કાલા ૫રટ્ લ કરઈ૫ષ  કલાનર �ી્લાર 

ીઈ દકદ.ે  પકષૂા ંકલ ષગ બલં જર અાર �ી્લાેલનગ જજા નલ જષલા યર જ confirm application ૫ા click 

કાર્પ. યીેગ  િેં ેલાનગ અારનર  સિસયિલપ online સેગકલા ીઈ જદ.ે  

12) એકેલા  ન્લાન અાર કનફિા ીાલ બલં, યિેલપ કરા ષ  કલાનર ફટાફલા  િેં ેલા કટ  સિસય દલાલ ીા દકદ ે

નર�. અારિલપ ંદલાેે્ ગ સેદયરન ેઅ�જ્   િલષ પર  સિસય િલપદે રાલાટ  િેં ેલાટ ા�ૂ કાેલનલ ારટદ.ે ાીગ, 

 િેં ેલાટ  ીિ યેિનગ  લ નેલ અ ્  િલષ પરન ે ાીલાટ  રયલ�્પ નલિ,  સય/સ યલ�્પ નલિ, અાક, 

જનિયલા�ખ, દ ક્ષક ્લાકલય, �સય (કટાટદા�), �નોા (િે્ /ફ�િે્ ), િલર   સનક, સ રાા , દલા��ાક 

અદકયયલનર  કલા, સેીેલ ેદેાટ બલબયરનગ બલા�ક ંકલ ષગ નલિ, અાકનલ સ ે્ �દ  ર�ય કા� ્ાન ેયનેે 

અ�જ્  સેદયર જ  ન્લાન અારિલપ ંદલાેેલનગ ારટદ.ે  સિસય દલાલ ંકલ ષગ  લ�્  િલષ પર િલપદેલિલપ 

ાે ેરાલાટ  ન્લાન અાર પકિલપ ંદલાેે્  સેદયર અન ે િેં ેલા દલાલ  સિસય  િક ા�ૂ કાેલિલપ ાેયલપ 

 િલષ પરિલપ કરા ષ �યનગ સે પદયયલ િલાિૂ  ોદ ે યર, યેેગ કસયપક્ય અાર   સિસય દલાલ � યે 

યબમેીગ ‘ાં’ કાેલિલપ ાેદ.ે ખરા� કટ અ�ાૂ� સેદયરન ેકલાષ ેકસયપક્ય અાર ાં કાેલિલપ ાે ેયર, યેિલપ 

 સિસયનગ કરા જેલબંલા� ારટદ ેનર�. ાીગ,  િેં ેલારન ેયેિનગ  લ નેલ  િલષ પરન ેાીલાટ અને યને ેઅ�જ્  

સેદયર  ન્લાન અાર કાયગ ેખય ેંદલાેેલનગ ખલ  કલળર ાલખેલ જષલેેલિલપ ાે ે્ે.  

13) confirm application ૫ા click કાયલપ અહ� "confirmation number" generate થશસ. � હ સે ૫્� ગ 

બધગ જ કલારેલહ� િલટ� જ�ર� હોા, ઉિસંેલર�  લંેેલ ો રહ�શસ. કનફિ�દન નપબા સ ેલા કરા  ષ  પ્ાેરલા 

કા� દકલદે નર�.   િેં ેલાટ Confirm ીાે્  અાર પકનગ  ગના અ�કૂ કલ � ાલખેગ, અન ેિલપદષગ કાેલિલપ ાેે 

રાલાટ ા�્ કાેલનગ ારટદ.ે 

14) હ સે print application ૫ર click કર��પ. અહ� યિલરો confirmation number ટલા૫ કરેો અ સ 

print ૫ર click કર� અરર ગ  ક્ કલઢ�  લંેગ રલતેલા જણલેેલિલપા ુ સેા સ્. �થગા ઉિસંેલર�ા  ોયસા

ઓ ્લઇ ાર�ૂાકર�્ગાઅરર ગાયસા ક્ાજ�રા ડ�સાઉ ાોદિલપા્ઇાશકલા.   

15) જના્ કટાટદા�નલ  િેં ેલાટ અાર કન ફિા ીાલ બલં ફકાલ- ૧૧ િલપ ા ે્  �્ં નલ  અ� ્લા  રસ ા  ફ�  

ખલય ેારકોિલપ  ા�કલ ફ� જ.૧૦૦/- યીલ  રસા્ ંલ� જ.૧૨/-ં્ષીગ  ાેલનલ ારટદ.ે ા ં્ષ  ષ OJAS 
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ેબે લાા   ાીગજ ોલ ન્રો કાેલ�્પ ારટદ.ે અાર કન ફિા કાલા બલં ફ� ન  ાનલા જના્ કટાટદા�નલ 

 િેં ેલાનગ  િેં ેલા� ાં દષલદે.  

૧૧. ૫ર�કલ ા� :-   

(૧) ફરિા  ાયગ ેખય ે‘‘ General ’’ કટાટદા� Select કા� રરા (ંદલાેગ રરા) યેેલ (SC, ST, SEBC, PH 

યીલ Ex-servicemen  કટાટદા� સ ેલાનલ) યિલિ  િેં ેલારએ  ા�કલ ફ�  ાેલનગ ારટદ.ે  

(૨) જના્  િેં ેલારએ ફ�  ાેલનગ રરાન ેજાલાટ OJAS ેબે લાા  ા  રયલનગ અાર  બિગા કાટ ર ાલાટ 

ય ેન ે  ા�કલફ�  ાેલ િલાટ  ન ્લાન   ્બ ી ં્નનગ ૩ નક્રનગ એક  લનલ   ા સ ન ા 

િળેેેલનગ �્ં નલ િળદ.ે  િેં ેલારએ ા  લનલનગ  ષ સ ન ા િળેેગ ્ેે લનગ ારટદ,ે  િેં ેલારએ 

ં્ન  લી ેકરા ષ કરમ ્ પા્ાલાઝો  રસ ા  ફ� િલપ જાન,ે  ા�કલ ફ�  ાેટ જ.૧૦૦/- ારકોલ + જ.૧૨/- 

 રસ ા્ ંલજ�   ા� ટંેલનલ ારટદ.ે ં્નનગ એક નક્  રસ ા  ફ�  ાલખગ ્દેે અન ે બ ે નક્ 

 િેં ેલાન ેસ મલ / સ ા�કા  લી ે ાય ા દ.ે  ા�કલ ફ�  ાલાનલ ં્નનગ નક્  િેં ેલાટ  લંેગ 

ાલખેલનગ ારટદ ેઅને  ા�કલ  િા ેકર્ ્ાેા  લી ેાલખેગ ે� ્�રયલેર ારટદ.ે 

(૩) અન ા કરા ા�ય ેફ� સ ે ગકલાેલિલપ ાેદ ેનર�.  

(૪) ા  પે દાિલપ  ન્લાન અાર કાેલનગ ્ેલ્ગ યલા�ખ ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ્ે. ાપ� ્ જના્ કટાટદા�નલ 

 િેં ેલાર િલાટ  રસ ા  ફ� િલપ  ા�કલ ફ�  ાેલનગ ્ેલ ્ ગ યલ.૧૦-૧૦-૨૦૧૮  રસા  ફ� નલ 

કલિકલજનલ  િા �ી્ગનગ ારટદ.ે 

(૫)  ા�કલ ફ�  ાલા બલં, ા�ફપો કરા ષ  પજરદરિલપ િળેલ લપ નીગ યેિજ ફ�  ાેલ લપ  િેં ેલારનગ ફ�  

 ાલા ેદાનગ અાર િલના ારટદ ેનર�. 

(૬)  ા�કલ ફ�  ાેલીગ  િેં ેલાન ેય ે દલાલ ંદલાેે્  િરબલા્ નપબા   ા SMS ીગ ફ�  ાલાનગ �ષ 

કાેલિલપ ાેદ.ે જર  િેં ેલાન ેSMS નલ િળે યર, યલરકલ્્ક  િેંેલાટ �  રસા  ફ�  ખલય ેફ� જિલ 

કાલેે્  રરા ય ે રસા  ફ� નર  પ કા કાેલનર ારટદ.ે   

(૭) અાર ફરિાિલપ નગં ે�જ્બનગ કટાટદા� Select કાનલા  િેં ેલારએ કરા ષ  કલાનગ  ા�કલ ફ�  ાેલનગ 

ારટદ ેનર�.  

(ક) અ��્ ૂ્ંય �સય (SC)  

   (ખ) અ��્ ૂ્ંય જન �સય (ST)  

   (દ)  લિલ�જક અન ેદ ક્ષક ા�યે  ્લયેદા (SEBC)  

   (ઘ) િલર   સનક (Ex-serviceman) યિલિ કટાટદા�  

(ં) દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ  િેંેલાર (PH) યિલિ કટાટદા� 

તલ ા ોધં- જ ર્ાક�ટ�દર� લાઉિસંેલરોએાસ ાયાકર�્ા િાિાલરંલાયલ.૧૦-૧૦-૧૮ ��ધગા ર�કલાા�ાાર�્ાહશસાયોાજાઓ ્લઇ ા

કો્ સ્ટરા(હો્ાટ�ક�ટ)/ ર�કલાા સેશ ત  ગકળશસ, � ગાતલ ા ોધા સ્ેગ.  

૧૨. સ્ેતય પ ધલરાિકા ર�કલા ધધસયાઅ સા૫ પં દગ ાટકાલ :- 

(૧) અાર પકિલપ  ાટ્ સેદયરનગ કરા  ષ ંકલ ષગ કાલા ેદા  િેં ેલારન ેુાજગાલ િલાટનગ સનાય સ ીલારિક ્ે્ ખય 

 ા�કલ િલાટ કલિં્લ  ીરાષ ે ંલખ્ કા�   સિસય ધેલાલ  ા�કલનગ યલા�ખ ાખા� કાલા બલં  જ નગ  ેબે લાા 

https://ojas.gujarat.gov.in િલાફય online કર્્ાેા (રર્ ા�ક�ા) ાસપ ્ કા�ન ે  ા�કલનલ યલા�ખ,  િા અને 

સીળનગ �ષ કાેલિલપ ાેદ.ે � િલાટ  સિસય ધેલાલ કલિં્લ  ીરાષ ે ંલખ્ કાટ્   િેં ેલારન ે OJAS નગ સનાય 

ેબે લાા   ાીગ સ ીલારિક ્ે્ ખય  ા�કલનલ કર્્ાેા (રર્ ા�ક�ા) online download કાેલ િલાટ  ન્લાન અારિલપ 

ંદલાેે્  ય ેનલ િરબલા્ નપબા   ા “SMS” િરક્ગન ેઅન ેઅગદરા અખબલારિલપ યેિજ ેબે લાા   ા �ૂપક� �રટાલય 

ા ગન ે�ષ કાેલિલપ ાેદ.ે િરબલા્  સ �ે   રેલાોાનલ કરા ાટકનગક્  રબ્િેન ેકલાષ ેઅીેલ અના કરા કલાષર ા 

િરબલા્  ેેલ નાેેકા ખરાેલા જેલનલ  પજરદરિલપ SMS  િેં ેલાન ેન િળે યર યનેગ જેલબંલા�  સિસયનગ ારટદ ેન�ર. �ીગ 

અાર કાનલા  િેં ેલારન ેકર્્ેાા (રર્ ા�ક�ા) ોલ ન્રો કાેલ િલાટ OJAS  ેબે લાા https://ojas.gujarat.gov.in નગ 

 િાલપયાટ �્્ લકલય ્ેેલ યિેજ ેયાિલન પરિલપ કર્્ાેા (રર્ ા�ક�ા) ોલ ન્રો કાેલનગ  સિસય.નગ �રટાલય જરયલ 

ારટે લ  ્લર ા ેલિલપ ાે ે ્ે. કરા  ષ  પજરદરિલપ કર્્ાેા (રર્ ા�ક�ા) સ ેલા  િેં ેલાન ે ા�કલ ખપોિલપ  ેેદ 

િળદ ેન�ર �નગ નરી ્ેે ગ. �ીગ  િેં ેલારએ  ન્લાન ોલ ન્રો કાટ્ કર્્ાેા (રર્ ા�ક�ા)  ા�કલ ા ેલ જયગ 

https://ojas.gujarat.gov.in/
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ેખય ે  લી ે ાલખેર ફારાલય ્ે. ેખયરેખયનગ િલ�રસય િલાટ  પં લાય સે લદનગ ેેબ લાા  https://panchayat. 

gujarat.gov.in જરયલ ારટર ્ 

(૨)  ંા સ ીલારિક ્ે્ ખય  ા�કલિલપ  �જ્ાલય  ાકલાશગનલ  પં લાય, ગલિ � ાર સનિલાષ અન ેગલિ સેકલ  સે લદનલ    

    યલ.૧૭-૪-૨૦૧૨નલ �રટાનલિલ રિલપકઃ કટ ગ/૧૧  ફ ૨૦૧૨/ ગાાાા/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ો�, ીગ ઠાલ્ાલ �જ્બ  

    �જ્ાલય  પં લાય  ેે લ (ેદા-૩)  ાયગ ( ા�કલ) સનાિર ૨૦૧૨નલ સનાિ �જ્બ ફકય -૧ (એક)  ્ પ  નગં ે�જ્બ      

    ારટદ.ે  

ા્ તા(હ�� �્ કગ),  િા: ૦૧ાક્લક, ��્ા��ણ:૧૦૦ 

કિ     સેષા ��ણ 

૧ ��જરલયગ ાલષલ અ સ વાલકરણ ૩૫ 

૨ દેણયશલ� ૧૫ 

૩ �ગસર વાલકરણ ૧૫ 

૪  લિલના જલ  ૩૫ 

                                       ��્:- ૧૦૦ 

          (૩) ા સ ીલારિક  ા�કલિલપ   ા ંદલા્ાલ �જ્બનલ સેષારન ેાેા� ્યેલ રટ� ્્ કગ  ્ર�્પ  સા પ  .એિ.ાા.  

 ( ્ા�ક્ િલકા  ા�ો�દ)  ધીસય સે�્ �્પ ારટદ.ે 

(૪)  રાકે  લંલ જેલબં�ઠ ૧ (એક) �ષ્ િળેલ લપ ીદ.ે  સિસય ધેલાલ �ષ્લપકન  ધીસયિલપ િલાન   ધીસય ંલખ્        

કાેલિલપ ાેગ ્ે. � �જ્બ  (i)  રાકે ખરાલ જેલબં�ઠ (-૦.૩) (િલાન  પષ ંદલપદ). (ii)  રાકે ખલ્ગ ્રોટ્   

જેલબં�ઠ (-૦.૪) (િલાન  ંલા ંદલપદ)   (iii) એક કાયલ ે� ્સેકલ ર ંદલાેે્ રરા કટ ્ેક્લક કાટ્ રરા યેે લ  રાકે   

જેલબં�ઠ (-૦.૬) (િલાન  ્ ંદલપદ) (iv) ંાટક  ્નલ જેલબરિલપ એક સેકલ  “E” “ Not Attempted “ ારટદ.ે  િેં ેલા   

કરા  ્નર જેલબ ા ેલ નલ ાચ્યલ રરા યર, ા સેકલ    પં  કા� દકદ ેઅન ે “ Not Attempted” સેકલ    પં    

કાેલનલ �કસ લિલપ નદેેા�ે િલ�કકદ ્લ� ્ ોદ ેનર�. ાિ  લંલ જેલબ ધેલાલ િેળેે્  �્્ �ષ્િલપીગ   ા ંદલાેે્  (i)   

(ii) (iii) �જ્બ િલાન  ીયલ �્્ �ષ્ બલં કાેલીગ િળયલ �ષ્,  િેં ેલાન ે લ્ય ીયલ �ષ્ િલના ઠાદ.ે 

(૫)  સિસય ધેલાલ સ ીલારિક  ા�કલનગ યલા�ખ સનાય ીાીેગ  સિસય ધેલાલ સનાય ીનલા  ા�કલ સીળરએ  ારજેલિલપ   

ાેદ.ે સ ીલારિક ્ે્ ખય  ા�કલનગ યલા�ખ,  િાિલપ અસનેલાા  પજરદરન ેકલાષ ે સિસય ફટાફલા કા� દકદ.ે  િેં ેલારન ે  

ા નદેનગ �ષ  ન્લાન અારિલપ ંદલાેે્ િરબલા્ નપબા   ા “SMS” ધેલાલ યેિજ ેેબ લાા   ા અન ેઅગદરા 

અખબલારિલપ �રટાલય  સ ધી કા�ન ે�ષ કાેલિલપ ાેદ.ે રાલાબલં  િેં ેલારએ કરમ્પા્ા   ા OJAS નગ ેબે લાા   

  ાીગ સનાય  િાિાલાંલિલપ online કર્્ાેા (રર્ ા�ક�ા) download કા� ્ેે લનલ ારટદ.ે � િલાટ  િેં ેલારએ online   

કર્્ાેા (રર્ ા�ક�ા) િળેેેલ કરમ્પા્ા   ા OJAS નગ ેેબ લાાનગ �્્ લકલય  યય ્ેેલનગ ારટદ,ે અનાીલ  િેં ેલા   

જેલબંલા ારટદ.ે ા  પે દાનગ � ય ે �જલ્લ  પં લાય  ેે લ  પં દગ  સિસય ધેલાલ અ્દ અ્દ �રટાલય  ન્લાન   

OJAS ેબે લાા   ા  સ ધી કાેલિલપ  ાેદ.ે ાપ� ્ા  પે દાનગ  ્ે્ ખય સ ીલારિક  ા�કલ ંાટક  �જલ્લ િલાટનગ એક   

જ �ંે  ે અન ે એકજ  િા ે ્ેેલિલપ ાેદ.ે  િેં ેલા � �જલ્લિલપ અાર કાદે, યજે �જલ્લનગ ખલ્ગ જગાલ િલાટ   

 િેં ેલા� કાટ્ગ દષલદ.ે અન ેયે જ �જલ્લનલ  ા�કલ કટનદ ખલય ે્ે્ ખય સ ીલારિક  ા�કલ ા ેલનગ ારટદ.ે � ધાલન ે્ા   

 િેં ેલા   રયલનગ   પં દગનલ �જલ્લિલપ અાર કાટ યે  ્લર  પ્ા ારટદ.ે       

(૬) સિસય ધેલાલ  ાકલાશગનલ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ  ા� પ રિલપકઃ- ે /૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/દ-૪ યલ.૨૩-૭-૨૦૦૪ 

નગ જરદેલા  ધાલન ે ્ા  લિલના કટાટદા�નલ  િેં ેલારને � ેાિાલાંલનલ અન ે �ષ્ેયલ(િેા�ા)નલ ીરાષ ્લ� ્  

 લોેલિલપ ા્ાલ રરા ય ેજ ીરાષ ે  પં દગ  લિે્  રરા એેલ અ��્્્ંય �સય, અ��્્્ંય જન �સય,  લિલરક દ ક્ષક   

 ્લય ેદાનલ  િેં ેલાર ને  લિલના કટાટદા�(્બનઅનલિય)નગ જગાલ  લિ ે  ા ા કાેલિલપ ાેદ.ે  ાપ� ્  લિલના   

કટાટદા� િલાટ સનાય ીાે્    ્ગ ેાિાલાંલિલપ �ા્લા િળેેગન ે   પં દગ  લિે્લ અ��્્્ંય �સય,અ��્્્ંય જન   

�સય,  લિલરક દ ક્ષક  ્લય ેદાનલ  િેં ેલારન ે� ય ેઅનલિય કટાટદા�નગ જગાલ  લિ ે  પં  કાેલિલપ ાેદ.ે 

(૭)  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ.ાા/૫/૧૯૯૭ નલ ઠાલે રિલપક :  ગાાાા/૧૦૯૬/ાા૧૩/દ(ા) િલપ સન �ં સદય  

 ેયાિલન સનાિર અ� ્લા સેીેલ િ�ર્લ  િેં ેલાર િલાટ ૫ પં દગિલપ અગયલ ા૫ેલ િલાટ યિેને િળે્ �્્ �ષ્નલ ૫  

( લપં ) ાકલ �ષ્  િાે� ા૫ેલિલપ ાેદ.ે ૫ાપ� ્ય ેએ સનિ� ૂપક  િાે કન્ઃ્ગન કાટ્ ન રરેલ જરઈએ.  ૫ાલપય,  સિસય 

િલપદે રાલાટ યનેલ યિલિ કા્લેલ  સિસયન ેઅ ્િલપ ા�ૂ કાેલનલ ારટદ.ે  



Page 11 of 14 
 

(૮) િલના ાિયદિયનગ િલના સ ીલા િલપ સે�યલ ીાલ રરેલનલ સનાય ન�ન્લનલ  િલષ પ ીાલેયલ  િેં ેલાટ  ાકલાટ 

યલ.ા૫/ા/૧૯૮૦ નલ ઠાલે રિલપક:  ગાાાા/ ૧૦૭૭/ ા૬૬૦/ દા યીલ યલ.૧/૮/૧૯૯૦ નલ ઠાલે રિલપક : 

 ગાાાા/૧૧૮૮/૩૬૪૪/દા  યીલ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ  ઠાલે રિલપકઃ- ગાાાા/૧૦૯૯/પ ્/૪૧૧૦/ દ-

ા યલ ૧૮-૪-૨૦૦૧ અનેા ેસનાય કાલા �જ્બનલ  સલસીકલા�  લ ીેગ સનાય ન�નૂલિલપ િળેેે્  જજા�  િલષ૫પ  સિસય 

િલપદે રાલાટ ા�ૂ કાેલ�્પ ારટદ.ે ાર ્ િલષ પ ીાલેનલા  િેં ેલા જ ાિયનલ ેીલાલનલ િળેલ લપ  �ષ્ િલાટ રમંલા 

ીદ.ે Sports િલપ અાર કાનલા  િેં ેલા જર  સિસય િલપદે રાલાટ  કય ઠાલેીગ સનાય ન�ન્લિલપ ઠાલેે્  ાર્પ  િલષ પ 

ા�ૂ નર� કા� દકટ યર ાેલ  િેં ેલાન ેSports નલ �ષ્ િળેલ લપ ીદ ેનર�.   

(૯)  સિસય ધેલાલ  ાકલાશગનલ  પં લાય ગલિ�ારસનિલાષઅન ેગલિ સેકલ  સે લદનલ �રટાનલિલ રિલપકઃ- કટ ગ/૧૧  ફ 

૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ો� યલ ૧૭/૪/૨૦૧૨ ીગ ઠાલેે્  �જ્ાલય  પં લાય  ેે લ (ેદા-૩)  ાયગ ( ા�કલ)સનાિર 

૨૦૧૨ અન ે� ય ે પે દાનલ  ાયગ સનાિર યિેજ સેસેી અનલિય કટાટદા�ન ે્દયલ ઠાલેર યેિજ સેીેલ યેિજ િલના 

ાિયદિયનલ િલના  િલષ પર ીાલેયલ  િેં ેલારન ેિળેલ લપ ેીલાલનલ �ષ્ન ે્દયગ જરદેલા   ન્લાન અાર 

અનેા ેા સ ીલારિક ્ે્ ખય  ા�કલિલપ રલજા ારટ્   િેં ેલાટ િળેેે્  �ષ્ અન ે ન્લાન અારિલપ ંદલાેે્  સેદયરન ે

ાીલાટ યિલિ  િેં ેલાર�્પ િાે�ા ્ગસા ય ાલા કા�ને � ય ેકટાટદા�િલપ   ્બી ખલ્ગ જગાલનલ  િલષિલપ કટાટદા�ેલાઝ 

િાે�ા રિલ� ્લા ા  પે દા�્પ  રેગઝન્ િાે�ા ્ગસા ય ાલા કાેલિલપ ાેદ,ે યિેજ કટાટદા� ેલાઝ િાે�ા ાીલાટ ય ાલા 

ીાે્   રેગઝન્ િાે�ા ્ગસાિલપ સીલન  લિે્  િેં ેલારન ે ાકલાશગનલ  પં લાય ગલિ � ાર સનિલાષ અન ેગલિ સેકલ  

સે લદનલ  યલ ૧૭-૪-૨૦૧૨ નલ નરા�ફ�કટદન નપ. કટ ગ/૧૧  ફ ૨૦૧૨/ ગાાાા/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ો� નલ સનાિ-૧૧ 

નગ જરદેલા �જ્બ  િલષ પ ંકલ ષગ િલાટ   �સીય ારટે લ જષલેેલિલપ ાેદ ે અન ે ંકલ ષગનલ નય ે સનિ�્પક 

િળેેેલન ે લપ જષલાે્   િેં ેલારનગ ાખા�   પં દગ ાલં� બરલા  લોેલિલપ ાેદ ે 

(૧૦) ા �રટાલય અનેા ે  ાકલાશગનલ  પં લાય સે લદનલ �રટાનલિલ રિલપકઃ- કટ ગ/૧૧  ફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/ 

૧૯૭૬/ો� યલ ૧૭-૪-૨૦૧૨ નલ સનાિ-૧૧ અનેા ેજ�્ા�ાલય   �સીય ીાીેગ  � યે કટાટદા�નગ ેીલાલનગ   પં દગ ાલં� 

અન ે ્લિષ ાલં� �રટા અન ે સ ધી કાેલિલપ ાેદે અન ે સનાિ-૧૧ નગ જરદેલા  �જ્બ  સિસય ધેલાલ જજા�ાલય 

  �સીય ીાીેગ ારગા કલાાે લર� કાેલિલપ ાેદ.ે 

૧૩. અનાાઅદાા ગા શરયો :-  

(૧) દ ક્ષક ્લાકલય, કરમ્પા્ાનગ �ષકલા�, �િા, �સય (કટાટદા�-SC,ST,SEBC), િલર   સનક, સ રાા , દલા��ાક 

અદકયયલ, અન ેઅના બલબયરનલ  િેં ેલા  લ નેલ અ ્  િલષ પરન ેાીલાટ  ન્લાન અારિલપ  ાટ્ સેદયર  િગ 

 ાયગ  �રાલ િલાટ ાખા� દષેલિલપ ાેદ.ે  ન્લાન અારિલપ ંદલાેે્  સેદયરનલ  િીાનિલપ  િલષ પર અન ે

કા્લેલ   સિસય િલપદે રાલાટ  િેં ેલાટ અ ્િલપ (ઝાેરક નક્ર  ર�ય) ા�્ કાેલનલ ારટદ.ે એેલ કા્લેલ ા�્ નર� કા� 

દકનલા અીેલ સે પદયયલ  લ્બય ીલા યર  િેં ેલા�્પ અાર૫પક � - ય ેયબકકટીગ ‘‘ાં’’ કાેલ લપ ીદ ેઅન ેયેે લ 

 િેં ેલાનગ   પં દગ/સનિ�્પક ‘‘ાં’’ કાેલિલપ ાેદ.ે   

(૨) કનાિરા થાસ્ા અરર તક ગા સેદયોા ક�ા યસિલા ઉિસંેલર�ા ુ સ્ા િલટહયગિલપા કસયા ક�ા િ�કા બલબયસા ��ધલરોા કરેલ ગા

ર��ુય/સે પયગાગલહાારલતેલિલપાુેશસા ટહ. 

(૩) ફ�ક  ૫દલાીગ ્લાક  િેં ેલાને ૫ ( લપં ) ેષાનલપ અજિલાદગ ીરાષે ા  પે દાનગ જગાલ  ૫ા સનિ� ૂપક  સલસીકલા� 

દલાલ કાલા ાીલા�ય  સનિ� ૂપક ા્ાીેગ ા જગાલનલ  ાયગ સનાિર, ખલયલક�ા ૫ા�કલ સનાિર, કરમ્પા્ા કૌદલા ૫ા�કલ 

સનાિર-ા૦૦૬ યીલ ક ૂે ા  ેે લ યલ્ગિ અને યલ્ગિલનય ૫ા�કલનલપ સનાિર �જ્બ સનાય ૫ા�કલ  ા સનાય કાલાનલ 

 િાદલળલ ંામાલન  ાકલાશગનલ ય ેનદેનલ  ેયાિલન સનાિલ� ્લા  લ  કાેલનગ ારટદ.ે  

(૪)  િેં ેલા  રયે ા  પે દાનગ  રેગઝન્ િાે�ા ાલં�/  પં દગાલં�/ ્લિષાલં�િલપ  િલસેાા ીેલ િલપીગ  પબપસીય 

જગાલ  ૫ા સનિ� ૂપક િળેેેલનર ંલેર કાેલને રકકંલા ીદ ેન�ર. સનિ� ૂપક કાનલા  સલસીકલા�ને  રયલને એેગ ખલયા� 

ીલા કટ, �રટા  ેે લ િલાટ યે �જ્ાલય  પં લાય  ેેલ ેદ�કાષ અન ે ાયગ ( લિલના) સનાિર –૧૯૯૮ અને � ય ે પે દાનગ 

 ાયગ નદેનલ  ેયાિલન સનાિરીગ ઠાલેે્  સનાિલ� ્લા  િેં ેલા ારગા જષલયલ નીગ, યર � યે યબમે ાેલ 

 િેં ેલાન ેયિેનગ સનિ� ૂપક ‘ાં’ કા�ન ે૫ોયલ �કૂ� દકલદ.ે સનિ� ૂપક બલબયે ય ેનર સનષાા ાખા� દષલદ.ે  

(૫) ા  ાયગ  �રાલ ા  પે દાનલ  ેયાિલન  ાયગ સનાિર અન ે ા�કલ સનાિરને યિેજ ા બલબયનલ  ાકલાશગનલ 

કલાંલ અન ેસનાિરનગ જરદેલાને  પકષૂા૫ષે ાસીન ારટદ.ે 

(૬) ા �રટાલય કરઈ ૫ષ કલાષર ા ાં કાેલનગ કટ યિેલપ ફટાફલા કાેલનગ ાેશાકયલ   ગ ીદે યર, યિે કાેલનર  
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 સિસયન ે પકષૂા રકક / અસીકલા ારટદ ેઅન ે સિસય ા િલાટ કલાષર ા૫ેલ બપીલાે્ ારટદ ેનર�. યિેજ યેે લ  પજરદરિલપ 

 ાટ્ અાર ાં ીાે્ ગ દષલદ ેઅન ે૫ા�કલ ફ� ૫ાય િળેલ લપ ીદે નર� 

(૭) ાખા� ૫ પં દગ  લિે્   િેં ેલા સનિ� ૂપક  સલસીકલા� ઠાલેે ય ેદાયરને ાસીન સનિ� ૂપક િળેેેલને  લપ ઠાદ.ે  

(૮)  ગ સંાંશલરવાલા��જબ ગાઅરરઓારંાકરેલિલપાુેશસ.(ુાાલં�ાિલતાઉંલહરણાપાે � સા સ્. �ા પ�ણૂરા  થગ) 

(૧)  ન્લાન � ્ંલ �જ્બ અાર કાટ્ ન રરા, 

(ા) અારિલપ ંદલાેે્  સેદયર અ�ાૂ� કટ અ પદય રરા, 

(૩) અારિલપ  િેં ેલાટ  ર� કટ  લ  રાા  લાઝનર ફરાર અ ્રો કાટ્ ન રરા, 

(૪) અાર ફટક  ીગ, ા-િે્  ીગ અીેલ  રસ ાીગ િરક્લેે્  રરા, 

(૫) ્બનઅનલિય ેદાનલ  િેં ેલાટ કાૂટકાૂ� ફ� ન  ાટ્ રરા, 

(૬) અ��્ ૂ્ંય �સય, અ��્્્ંય જન �સય,  લિલરક દ ક્ષક  ્લય ેદા, દલા��ાક અદકયયલ ીાલેયલ 

 િેં ેલા યિેજ િલર   સનક યે નગ કટાટદા� નદે� ્સનાય  િલષ૫પ ીાલેયલ ન રરા,  

(૭)  લિલરક દ ક્ષક  ્લય ેદાનલ  િેં ેલા �રટાલયિલપ ંદલાેે્  િાદલળલ�્પ  એય ેદાિલપ  િલેદે ીયર   

     નલ રરેલ નદે�્પ ાલજા  ાકલાનગ  ેે લ  િલાટ� ્પ (નરન-�રસિ્ગાા)  િલષ૫પ  �ાસદાા-(૪) (�જ્ાલયગિલપ) 

     ાલજા ાકલા િલાટ� ્પ ીાલેયલ ન રરા,  

૧૪.  લિલનાા��ં  લઓં- 

(૧) અનલિય કકલનલ  િેં ેલાર િલાટ �રટાલયિલપ અનલિય જગાલ  ંદલાેે્  ન રરા રાલ ાેલ  િેં ેલાર ્બનઅનલિય 

જગાલ િલાટ અાર કા� દકદ ેઅન ેયને ે્બનઅનલિયનલ ેાિાલાંલન ે્દયલ ીરાષર ્લ� ્ ોદ.ે ાપ� ્ય ેએ  ા�કલ ફ� 

 ાેલનગ ારટદ ેનર�. 

(ા)  િેં ેલા અાર૫પકિલપ � ફરાર upload કાટ, યનેગ  લ  રાા  લઈઝનલ ફરાલનગ એક કાયલપ ે� ્કર ગ   રયલનગ  લ ે 

ાલખેલનગ ારટદ.ે ૫ા�કલ  િાે રલજા�૫પકિલપ ય ેજ ફરાર ્દલેેલનર ારટદ ેયિેજ  સિસય િલપદે રાલાટ યેે ર જ ફરાર ા�ૂ 

કાેલનર ારટદ.ે  

(૩)  િેં ેલા અાર૫પક  ાયગ ેખયે � િરબલઈ્ નપબા ંદલાે ેય ેનપબા ંલા ્જ ાલખેર.  સેાાિલપ  સિસય યાફીગ ા 

 ા�કલન ે બપસીય ૫ા�કલ્કગ � ૂં નલ   િેં ેલાન ેા ંદલાેે્  નપબાનલ િરબલઈ્ ૫ા SMS ીગ િરક્ેલિલપ ાેદે 

યીેગ અારિલપ ંદલાેે્  િરબલઈ્ નપબા બં્ેર નર�. જર  િેં ેલા  રય ેિરબલા્ નપબા બં્દે અન ેયેેલ  પજરદરિલપ 

બરોાનગ �્ં નલનગ �ષ  િેં ેલાને ીદ ેનર�, યેે લ  પજરદરિલપ  પકષૂા જેલબંલા�  િેં ેલાનગ  રયલનગ જ ારટદ.ે 

(૪)  ાકલાશગનલ  પં લાય સે લદનગ ેબે લાા  https://panchayat.gujarat.gov.in સનાસિય ષે જરયલ ારટે લ 

 િેં ેલારન ેખલ   � ૂં નલ ા ેલિલપ ાે ે્ે.  

( )  સિસય � કોા ઉિસંેલર સ-  

1. યનેે  િેં ેલા� િલાટ કરઈ૫ષ  કલાટ ાટકર િળેેેલ િલાટ એા્ ેકટ  સિસયનલ અઘાક,  અા અીેલ કરઈ 

અસીકલા� ૫ા  રાક કટ ૫ારક ્લદેદ ્દલોેલનર  ાલ  કાેલ િલાટ, 

2. બગ��્પ નલિ ીલાષ કાેલ િલાટ,  

3. બગ�  લ ે  રયલ�્પ નલિ ીલાષ કાલેેલ િલાટ,  

4. બનલેા� ખરાલ ંસયલેજેર અીેલ �નગ  લીે ંોેલ કાેલિલપ ા્ાલ રરા યેે લ ંસયલેજેર  લંા કાેલ 

અીેલ દેાા�સય ાંાેલ િલાટ, 

5. ાીલીા અીેલ ખરાલ અીેલ િરરેનગ િલ�રયગ � લેયલ રરા યેે લ સનેેં નર કાેલ િલાટ,  

6. ૫ા�કલ િલાટ યનેગ  િેં ેલા�નલ  પબપીિલપ અના કરઈ અસનાસિય અીેલ અારગા  લીનનર ાશા ્ેે લ 

િલાટ, 

7. ૫ા�કલ ંામાલન દેા્ાલજબગ  લીનરનર  ૫ારદ કાેલ િલાટ એા્ ેકટ અના  િેં ેલાનગ  સાેર�િલપીગ 

નક્ કાેલ, કસ્યક, દલઈો, કલ૫્ગ કટ યેે લ કરઈ૫ષ ્લ ે્ લ કટ રસય્્્ખય  લ�રરાનગ િંંીગ અીેલ 

ેલયંગય દલાલ  નક્ કાેલ કટ  િેં ેલાને નક્ કાલેેલનગ દેાા�સય    ક� કરઈ૫ષ દેાા�સય 

ાંાેલ િલાટ,  

8. ્ખલષરિલપ અવશ્્  લષલ અીેલ બગ ર  બલબય  �રયનગ અ સ�ય્ બલબય ્ખેલ િલાટ, 

https://panchayat.gujarat.gov.in/
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9. OMR  સા પિલપ  રયલનગ  ળખ� ૂં ક કરા ષ  કલાનગ સનદલનગ, ્ખલષ, ાલફલબાે, ્ંહ કટ �નલીગ 

 ળખ  સીલસ ય ીલા યેે લ  ાલ  કાેલ િલાટ,   

10. ૫ા�કલ ખપોિલપ અના કરઈ ા�ય ેદેાેયા� ૂપક કાેલ િલાટ, અીેલ 

11. ૫ા�કલનલ  પં લ્ન કાેલ િલાટ  સિસયએ ારકટ્લ સાલફન ે ગીગ કટ ાોકયા� ા�યે રટાલન કાેલ અીેલ 

દલા��ાક ા�યે ઈ� કાેલ િલાટ, અીેલ  

12. ક ૂે ાે ય� ખપોરિલપ સન� કંાા કાટ્લ યિલિ અીેલ કરઈ૫ષ �ારા કાેલનર  ારન કાેલ િલાટ અીેલ ાેલ 

  પદે િંંદલા� કાેલ િલાટ, અીેલ  

13. ૫ા�કલ િલાટ યને ે૫ાેલનદગ ા૫યલ યનેલ  ેદે૫પિલપ ા૫ેલિલપ ાેે્ ગ કરઈ૫ષ �્ં નલનર  પદ કાેલ 

િલાટ ંરષસય ઠાલા રરા યર અીેલ ંરસષય રરેલ�્પ �રટા કપ્ા રરા  

યર   ારકય ૧ ીગ ૧૩ �કસ લ િલપ ફરજંલા� કલાાે લર�ને  લપ ીેલ  ૫ાલપય - (ક)  સિસય, ય ે� 

૫ા�કલનર  િેં ેલા રરા ય ે ૫ા�કલિલપીગ દેા્લાક ઠાલેગ દકદ,ે અીેલ (ખ) (૧)  સિસય,  ગીગ 

૫ પં દગ િલાટ ્ેે લનગ કરઈ૫ષ ૫ા�કલિલપ બ ેેલિલપીગ અીેલ કરઈ૫ષ જબજ �્્ લકલયિલપીગ, અીેલ (ા) 

ાલજા  ાકલા,  રયલનલ રટઠળનગ કરઈ૫ષ નરકા�િલપીગ કલાિગ ા�ય ેઅીેલ સન�ંાા �્ં ય િલાટ દેા્લાક 

/ બલકલય કા� દકદ.ે 

      ૬.      �જ્ાલય �રટા  ેે લ ાારદ કટ અન ા �રટા  ેે લ ાારદ અીેલ અન ા  ાકલા�/અીા  ાકલા�/ ાકલા  

     રસયકનગ  પસ ીલ  ધ ે લાલ  િેંેલા કાલાટા  ષ દેા્લાક ઠાલેે્  રરા અન ેદેા્લાકલયનર  િા  

     ંલા ્રદ ેયર ાેલ  િેં ેલાનગ અાર ા રા  ાં ીેલન ે લપ બનદ.ે  

૧૫. ા�રાલરાક�ારંાકરેલ ગા સિસય ગા મલં- 
ા �રટાલય યીલ  ાયગ  �રાલિલપ કરા  ષ કલાષર ા યેિલપ ફટાફલા કાેલનગ કટ ાં કાેલનગ ાેશાકયલ 

  ગ ીલા યર યિે કાેલનર  સિસયનર  પકષૂા રકક/અસીકલા ારટદ ેઅન ે સિસય ા િલાટ કલાષર ા ેલ બપીલાે્  ારટદે 

નર�. 

યલર�ત :- ૧૮/૦૯/૨૦૧૮ 

પથળ  :-   �જ્-કચ્ 

 ેંે 

રલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય,  

�જલ્લ  પં લાય કચ્-�જ્ 
 

ઉિસંેલરો લાટહયિલપા�હ�રા��ં  લ 

 �જલ્લ  પં લાય  ેેલ   પં દગ  સિસયનલ કલાાકેપ રટઠળનગ  પં લાય  ેેલનગ  ય્લા� કિ િપપગ (ગલિ  પં લાય િપપગ) ેદા-૩   પે દાનગ 

 ગીગ  ાયગ િલાટ �જલ્લ  પં લાય  ેેલ   પં દગ  સિસય ધેલાલ  ન્લાન અાર  િપદલેેલિલપ ાેે્ ્ે. ા જગાલ  િલાટ અાર કાનલા 

 િેંેલારનલ �રયિલપ  િેંેલારને ્લપં  �્�ય/્લ્ં કટ ્ેયા �ો� ાંાટ યેેલ અ લિલ�જક યરેરીગ �્ા ારટે લ  લેીલન કાેલિલપ ાેે ્ે. યેિજ 

 સિસયનલ  ંલસીકલા�/અસીકલા�/કિાં લા�ને નલિે જર કરા ા િર નરકા� અ લેેલનલ નલિે  િેંેલાર  લ ેીગ નલષલપ  ઘાલેયલ રરા યર યેેલ ા િર 

 લિે કલા ટં ાનગ ફરજંલા� કલાાેલર� કાલેેગ યીલ ાેગ કરા અ લિલ�જક  ર ાસસ/્ેયા �ો� ા નલ ધાલનિલપ ાેે યર યાય જ ્લપં  �્�ય બપા્રનલ 

ાર્ આ� નપબા ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪    ા  પ કા કાેલ જષલેેલિલપ ાેે ્ે.        

                  ્ંે  

            �જલ્લ  પં લાય  ેેલ   પં દગ  સિસય  
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�જલ્લા પં લાયા સેલા  પં દગા સિસય કચ્ ધેલરલા�હ�રલયાકિલપકં DPSSC ૦૧/૨૦૧૮૧૯/૨ાય્લટ�ાકિાિપતગ (ગલિા પં લાયાિપતગ)  

(ેદર-૩) જદલ્�પા સંક્ગપટ  

ા જદલ િલાટનગ ેાિાલાંલ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ નગ �સીસયએ ૧૮ ેષા ીગ  ્� અન ે૩૩ ેષાીગ ે� ્�િાનર રરેર જરાદ ેનર�. 

 રિ  િેં ેલાનગ �સય  નગંનેગ યલા�ખર ંામાલન (બએ ેયલા�ખર  ર�ય) જનિે્ લ રરેર 

જરાદ.ે 

૧.  લિલના કટાટદા� (કજ્ષ  િેં ેલા)  યલ.૦૮-૧૦-૧૯૮૫ ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલા�ખર  �રય) 

ા.
  

એ . ગ./એ .ા�./એ .ા.બગ. ગ. 

(કજ્ષ  િેં ેલાર) (  ેષા)  

યલ.૦૮-૧૦-૧૯૮૦ ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલા�ખર  �રય) 

૩.
  

િ�ર્લ  ( લિલના કટાટદા�)  

(  ેષા)  

યલ.૦૮-૧૦-૧૯૮૦ ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલા�ખર  �રય) 

૪.
  

અનલિય ેદાનગ િ�ર્લ   

(૫+૫ ેષા)  

યલ.૦૮-૧૦-૧૯૭૫ ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલા�ખર  �રય) 

૫. ૪૦% કટ યીેગ ે� ્  અદકયયલ ીાલેયલ  લિલના 

કટાટદા�નલ ક�્્ષ  િેં ેલાર (૧૦ ેષા) 

યલ.૦૮-૧૦-૧૯૭૫ ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલા�ખર  �રય) 

૬. ૪૦% કટ યીેગ ે� ્ અદકયયલ ીાલેયલ અનલિય 

ેદાનલ ક�્્ષ  િેં ેલાર (૫+૧૦ ેષા)  

યલ.૦૮-૧૦-૧૯૭૩ ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલા�ખર  �રય) 

૭. ૪૦% કટ યીેગ ે� ્  અદકયયલ ીાલેયગ  લિલના 

કટાટદા�નલ િ�ર્લ  િેં ેલાર( +૧૦ ેષા)  

યલ.૦૮-૧૦-૧૯૭૩ ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલા�ખર  �રય) 

૮. ૪૦% કટ યીેગ ે� ્ અદકયયલ ીાલેયગ અનલિય 

ેદાનગ િ�ર્લ  (૫+૧૦+૫ ેષા)  

યલ.૦૮-૧૦-૧૯૭૩ ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલા�ખર  �રય) 

૯. િલર   સનકઃ- 

 લિલના ેર�ેા સે લદનર યલ. ૨૨-૭-૧૯૮૨નલ 

ઠાલે રિલપકઃ ાાાએ -૧૦૮૧/ર ાા/૫૮/ 

દ-૨, અન ે યલ.૨૦-૨-૨૦૦૧નર ઠાલે રિલપકઃ 

ાાાએ /૧૦૨૦૦૦/પ.્ ./૯૫૭/દ-૨. 

ા  પે દાનગ ખલ્ગ જગાલ   ા સનિ�્પક િલાટ �  િેં ેલાટ 

િલર   સનક યા�કટ  દ� ંળરિલપ  ્ િ�રનલનગ  ળપદ  ેેલ 

કાયલ  ્� ન રરા યાે્ગ  ેે લ કા� રરા ય ે િલર   સનકન ે

િળેલ લપ   ્ગ ેાિાલાંલિલપ ય ેએ બ�ેે્  ફાજનર 

 િાદલળર   ાલપય પષ(૩) ેષા �ી્ગનગ �ા્લા િળદ.ે( 

ે�િ્લપ ે� ્  ્ગ ેાિાલાંલ ૪૫ ેષા ારટદ.ે) 

૧૦.
  

 ા�કલ ફ�ઃ- 

(૧) ફકય ્બન અનલિય ેદા ( લિલના) કટાટદા�નલ 

 િેં ેલાર િલાટ 
 

(૧) ફરિા  ાયગ ેખયે ‘‘ ્બન અનલિય’’ કટાટદા�  ગ્કેા કા� 

રરા (ંદલાેગ રરા) યેેલ (PD યીલ Ex.Servicemen કટાટદા� 

સ ેલા) યિલિ  િેં ેલારએ  ા�કલ ફ� ફાેલનગ ારટદ.ે 

(૨) �ળૂ �જ્ાલયનલ અનલિય ેદાનલ  િેં ેલાર, દલા��ાક 

અદકયયલ ીાલેયલ  િેં ેલાર અન ેિલર   સનકરએ  ા�કલ ફ� 

 ાેલનગ નીગ. 
 

(૨) અનલિય ેદા િલાટ, િલર   સનક, ૪૦% કટ યીેગ 

ે� ્અદકયયલ ીાલેયલ  િેં ેલા િલાટ  

સેનલ �લૂાે 

 

 �ધ:- િલરા ૈસ કા ટહય ઉ ્ગાેાિાલરંલિલપાિળેલ લતા ટ્લટા લથસ ગાઉિરાકોઇ ણા પજોદોિલપા૪૫ાેષરથગાેધેગાજોઇશસા હ�. 

 


