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�જલ્લા પં લાયા સેલા  પં દગા સિસય. લબરકલપઠલ 

 પે દર્�પા લિ:- �� ગારાક્લકર ા(ેહ�ેટ/હ� લબગ) ેદર-૩ાા

�હ�રલય કિલપકં DPSSC05/201819/1 �દસ ગાસેદયેલરા� ૂં  લઓ 

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

�જલ્લાહ�લ ા્લઇ ા પબર:- ૦૨૭૭૨-૨૪૦૯૧૮ 

૧. �જલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય ,  લબરકલપઠલ, ધેલરલ  પં લાય  ેે લનગ નગં ેંદલાેે્   �� ગારાક્લકર ા

(ેહ�ેટ/હ� લબગ) (ેદર-૩) ખલ્ગ જગાલ  ર  ગીગ  રયગીગ  િેં ેલરર   પં  કરેલ િલાટ  ન્લાન અરર પકર િપદલેેલિલપ ાે ે

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

૨૦૧૮ા( િાારલસત લા૨૩-૫૯ાક્લકા��ધગ)   ંરમાલન અરર કરેલનગ રરટદ.ે  યસિજા ર�કલાા�ા ોપટાઓટા િલપાારેલાિલટ�ાટસલ્ગા

યલ.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ારહ�શસ.  િેં ેલરટ યલ�યરનર Photograph (15 kb) અન ેSignature (15 kb)  લાઝીગ ેીલરટ નર� ય ેર�ય ે jpg format 

િલપ scan કર�  કરમ્પા્રિલપ ય ાલર રલખેલનર રરટદ ે�  ન્લાન અરરિલપ upload કરેલનર રરટદ.ે અરજંલરટ  ન્લાન અરરિલપ 

ંદલા્ાલ ાજ્બનલ  રયલનલ બીલ જ દ શૈકક, ેા અન ે�સય યિેજ અના ્લાકલયનલ  િલક પર  રયલનગ  લ  ેરલખેલનલ રરટદ ેઅન ે

ા �દે  િેં ેલરરન ે �ક કરલાલ બલં ય ેએ  �્બ�્િલપ  ંકલ કગ અી� ર�્  કરેલનલ રરટદે , �નગ અ�ક્ નરી ્ેે ગ.  ા �રટરલયિલપ 

‘‘ �જલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસયનર’’  લ્ખે રે ે છ� ‘‘  સિસય ’’ યર�કટ કરટ્ છે.  

 

અરર કરેલ િલાટનગ સેદયેલર � ૂં નલ  ા �રટરલયિલપ ફકરલ નપબર ૧૦ાિલપ ંદલાેે્  છે. ય ે� ૂં નલ    ર�ય ા  િગ �રટરલય 

 ન્લાન અરર  રયલપ  રટ્ લ પ  િેં ેલરટ  રય ેધાલનીગ ેલપં ેગ જજર� છે.  

 

૧.૧  ન્લાન અરર કરયગ ેખય ે િેં ેલરટ કરા  િલક પર જરોેલનલ  (અ ્રો કરેલનલ) નીગ.  રપ�,્  ન્લાન અરર  

કરયગ ેખય ે િલક પરિલપનગ સેદયરન ેાીલરટ  ન્લાન અરરિલપ અરજંલરટ  િગ સેદયર  રેલનગ રરટ છે. ાીગ 

 રયલનલ બીલ જ  િલક પર �ેલ કટ, દ �◌્લ ૈકક ્લાકલય, ેા, દલળલ છરો�લ�્પ  િલક પ, �સય, દલર��રક અદકયયલ (રરા 

યર), િલર   સનક (્લ� ્ ો� ્રરા યર) યિેજ અના ્લાકલયનલ અ ્  િલક પરન ે લી ેરલખગન ે ન્લાન અરરિલપ 

એેલ  િલક પરન ેાીલરટ  િગ સેદયર  રેલનગ રરટ છે. અનાીલ  સિસય ધેલરલ  િલક પરનગ ંકલ કગ  િા ે

અરરિલપનગ  સેદયર ખરા� અીેલ અ પદય ઠરદ ેયર  િેં ેલરનગ અરર અન ે  પં દગ/સનિ�્પક રં કરેલિલપ ાેદે , 

અરર  પકિલપ  ન્લાન  રટ્ગ સેદયરનગ કરા  ક  કલરનગ ંકલ કગ કાલા ેદર  સિસય ધેલરલ  િેં ેલરરન ેા જગાલ  

િલાટનગ સનાય સ ીલારિક ્ેૈ ખય  ર�શલ િલાટ કલિં્લ  ( રેગઝન્ એોિગદન) ંલખ્ કર� સ ીલારિક  ર�શલ ા ેલ 

ટંેલિલપ ાેદે , �  ર�શલ બલં  રેગઝન્ ર�ઝલા �રટર ીાલ બલં  રેગઝન્ િરે�ા ્ગસાિલપ  િલસેાા  િેં ેલરરનલ 

 િલક પ ંકલ કગન ેાીગન રરટદ.ે  

 

૧.૨ ્ેૈ ખય સ ીલારિક  ર�શલ  ધીસય અન ે  પં દગનગ  �ીાલ ા �રટરલયિલપ ફકરલ નપબર ૧૨ િલપ ંદલા્ાલ ાજ્બનગ રટ� ્્ શગ  

 ્રેલળ�  ્ા�ક્ િલકા  ર�ો�દ ( .એિ.ાર.)  ધીસયનગ ્ેૈ ખય સ ીલારિક  ર�શલ રરટદ.ે ા રટ� ્્ શગ  ્રેલળ� 

 .એિ.ાર.  ધીસયનગ ્ેૈ ખય સ ીલારિક  ર�શલ�્પ ાારજન  પ ેય   સિસય ધેલરલ ડ� સમબર-૨૦૧૮/�ન્�ુ ર�-

૨૦૧૯િલપ કરેલિલપ ાેદ.ે ાિ છયલપ ા બલબય ે સિસય જજર જકલા ેફટરફલર કર� દકદ.ે ા  પે દાનગ ્ેૈ ખય સ ીલારિક 

 ર�શલ �જ્રલયનગ યિલિ �જલ્લ  પં લાય ધેલરલ એક જ �ંે  ેઅન ેએકજ  િા ે્ેે લિલપ ાેદ.ે  િેં ેલર � �જલ્લિલપ 

અરર કરદ ેય ે�જલ્લનગ ખલ્ગ જગાલ િલાટ  િેં ેલર� કરટ્ગ દકલદ.ે અન ેય ેજ �જલ્લિલપ � ય ે ર�શલ કટનક ખલય ે્ેૈ ખય 

સ ીલારિક  ર�શલ ા ેલનગ રરટદ.ે � ધાલન ે્ા  િેં ેલરરએ  રયલનગ   પં દગનલ �જલ્લિલપ અરર કરટ ય ે ્લર  પ્ા 

રરટદ.ે        

 

૧.૩ા ્ેૈ ખય સ ીલારિક  ર�શલ  પં  ાનગ યિેજ રાલરબલંનગ બીગ જ � ૂં નલ   િેં ેલરનલ રરસાોા િરબલા્ નપબર  ર  

      એ .એિ.એ . ીગ ા ેલિલપ ાેદ.ે  ાીગ, અરર પકિલપ  પબપસીય કર્િિલપ  િેં ેલરટ િરબલા્ નપબર અેઅાગ ંદલાેેર.  

         અન ે ર�શલ  �ીાલ કકૂા ીલા રાલપ◌ગ �ી્ગ,નપબર �ળેગ રલખેર અસનેલાા ર�ય ેજજર� છે. િરબલા્ નપબર બં્ેલ અીેલ  

  બપી ીા જેલનલ કલરક ે િેં ેલરન ેએ .એિ.એ  ીગ �્ં નલ ન િળેયર યનેગ જેલબંલર�  િેં ેલરનગ રરટદે , અન ેાેલ  

  �કસ લિલપ  િેં ેલર  રય ેસનિ�્પક િળેેેલ ાઇછયર ન રરેલ�્પ િલનેલિલપ ાેદ.ે  

https://ojas.gujarat.gov.in/
https://panchayat.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
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૧.૪ા �� ગારાક્લકર ા(ેહ�ેટ/હ� લબગ) ેદર-૩  પે દર ગા લ્ગાજજાલઓ ગાસેદયં-  

      �હ�રલયાકિલપકંાા૧/૨૦૧૮-૧૯ાા�� ગારાક્લકર ા(ેહ�ેટ/હ� લબગ) (ેદર-૩)   પે દાનગ  લબરકલપઠલ �જલ્લિલપ   

       રેલ લપ  કટાટદર�ેલર  ખલ્ગ જગાલ   નગં ેાજ્બ છે.  

�.ી.  પે દા�્પ નલિ 

(યિલિ ેદા-૩) 

�્્ 

જગાલ 

કશલેલર જગાલ  કશલેલર જગાલ   ક� િ�ર્લ  િલાટ 

અનલિય  

જનર્  લ.શૈ. ટલય 

ેદર 

અ્� 

���ંય 

�સય 

અ� ્

�્ૈંય 

જન 

�સય 

જનર્  લ.શૈ. ટલય 

ેદર 

અ્� 

���ંય 

�સય 

અ� ્

�્ૈંય 

જન 

�સય 

DPSSC05/201819/1 �� ગારાક્લકર ા

(ેહ�ેટ/હ� લબગ) 

ેદર-૩ 

૨૦ ૧૦ ૬ા ૦ા ૪ ૩ ૨ા ૦ા ૧ 

  

(૧) �હ�રલયિલપાંશલર સે્ાજજાલઓ ગા પસાલિલપાેધ ટાથેલ ગાશકાયલાટસ.  

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

ટસ. �ા પબસધયાક�ટ�દર�ા લિસા રારાકરેલિલપાુેશસ. 

૧.૫ાા અ��્્ૈંય �સય, અ��્્ૈંય જન �સય, અન ે લિલરક અન ેદ શૈકક  છલય ેદાનગ અનલિય જગાલ  ાકય �ળૂ  

��જરલય લ � યે અનલિય કટાટદર�નલ  િેં ેલરર િલાટ જ અનલિય છે.  

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

જગાલ  અનલિય રલખેલિલપ ાેદ.ે 

૧.૭ા િટહ્લાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

(૧)  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ નલ ઠરલે ીિલપક -  ગારાર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ દ-ર ( લદ-૧)નગ જરદેલા  

ાજ્બ  િ�ર્લ  િેં ેલરર િલાટ અનલિયનગ જરદેલા ્લ� ્ ોદ.ે િટહ્લ ઉિસંેલરો ગ અ લિય જજાલઓાસ ેલા ગ બલક�  

રહ�યગ જજાલઓ ાશય ���ષાઉિસંેલરો િલટ�ાઅ લિય ટસ યસિ દણેલ્�પા થગ, ુ જજાલઓ ઉ રા���ષાયસિજ િટહ્લ  

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

ઉિસંેલરો અર� કર� શક�ાટસ .  

     (૨)  બપસીય કટાટદર� િલાટનગ ાખર�   પં દગ ાલં� ય ાલર કરયગ ેખય ેિ�ર્લ નગ અનલિય જગાલ  િલાટ ્લાક િ�ર્લ  

 િેં ેલર  ૫્બી નર� ીલા યર, ય ે  જગાલ   પબસીય કટાટદર� (જનર્, એ . ગ, એ .ા�, એ .ા.બગ. ગ.) નલ  કજ્ષ 

 િેં ેલર િલાટ ધાલન ે્ેે લિલપ ાેદ.ે 

૧.૮ા સેધેલાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

  િેં ેલર  સેીેલ રરા યર અરર પકિલપ ય ે બપસીય કર્િિલપ  ક્ગક કરેલ�્પ રરટદ.ે સેીેલ  િેં ેલરટ જર કન્ ્ગન કરટ્ 

રરા યર અરર પકિલપ ય ેકર્િ  લિ ે  અ�ક્ િલ�રયગ ા ેગ. સેીેલ  િેં ેલરટ કન્  ્ગન કરટ્ ન રરા અન ેસેીેલ 

 િેં ેલર યર�કટ ્લ  િળેેેલ ાઇછયલ રરા યર ,  િેં ેલરટ સનિ�કૂ  યલસીકલર�/ સિસય  િશ  િલક પ ંકલ કગ  િા ે

કન્  ્ગન કરટ્ નીગ યેે ગ એ�ફોટસેા  અ�ક્ ર�્ કરેલનગ રરટદ.ે જર  િેં ેલર ા  િલક પ/એ�ફોટસેા ર�્ નર� કરટ યર 

સેીેલ  િેં ેલર યર�કટનલ િળેલ લપ ્લ  ા ેલિલપ ાેદ ેનર�.  રપ� ્અના ર�ય ેારગાયલ ીરલેયલ રદ ેયર  સિસય 

ધેલરલ સેંલરકલ કરેલિલપ ાેદ.ે �રટરલયનગ જરદેલા ાજ્બ ્લાક સેીેલ  િેં ેલર કટ �િક ે રયગ યીલ સનિ�્પક 

 િા ેકન્  ્ગન કરટ્ ન રરા યિેનલ �કસ લિલપ   રકલરશગનગ  ેયાિલન જરદેલા ાજ્બ સ ીલારિક  ર�શલિલપ ય ેએ 

િળેેે્   �્્ �ક્નલ  લપં  ાકલ �ક્  િરેેલિલપ ાેદે 

૧.૯ા િલ�ા ૈસ કાઉિસંેલરોાિલટ�ં-  

(૧)  �જ્રલય  પં લાય  સ �ે  (ર�ઝે�દન  ફ ેકેન ગ  ફરર એક   સ �ે િને) જલ  ૧૯૮૯નગ જરદેલા  ધાલન ે્ા  

      ્લાકલય ીરલેયલ િલર   સનક  િેં ેલરરનગ   પં દગ કરેલિલપ ાેદ.ે  

(૨)   િેં ેલર  રય ેજ િલર   સનક રરેલ જરાએ  

(૩)  િલર   સનક િલાટ સનાિલ� ્લર ૧૦% જગાલ અનલિય છે. િલર   સનક કટાટદર�િલપ   પં  ીાે્   િેં ેલરરન ેય ેનગ  
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      પબપસીય � ય ેકટાટદર� (જનર્, એ . ગ, એ .ા�, એ .ા.બગ. ગ.)  લિ ે ર ર કરેલિલપ ાેદે. િલર   સનકનગ  

     અનલિય જગાલ િલાટ ્લાક િલર   સનક  િેં ેલર નર� િળે યર ય ેજગાલ � યે કટાટદર�નલ અના ્લાક  િેં ેલરીગ  

      રેલિલપ ાેદ.ે 

૧.૧૦ા શલર�ટરકાઅશકયયલાધરલેયલાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

(૧)  દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલરરનગ અનલિય રલખે્  જગાલ   લિ ે  પં દગ  લિે્   િેં ેલરન ે� ય ે 

કટાટદર�  લિે  ર ર કરેલિલપ ાેદે.  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ.૧૫/૨/૨૦૦૧નલ ઠરલે ીિલપક:- ગારાર/  

૧૦૨૦૦૦/ર ાા/૭/દ-૨ ાજ્બ દલર�ર�ક અદકયયલ ૪૦ ાકલ કટ યીેગ ે� ્રરા યિેન ેજ દલર�ર�ક અદકયયલનલ ્લ ર 

િળેલ લપ રરટદ.ે 

     (૨)   રકલરશગનલ  પં લાય ગલિ � ાર સનિલાક અન ેગલિ સેકલ  સે લદનલ ઠરલે ીિલપક - અ દ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ યલ.૬-  

૧-૨૦૧૪ ીગ દલર��રક અદકય ્ા�કય  િલાટ જદલ  અનલિય રલખેલ બલબય ેનગં ેાજ્બનગ જરદેલા ીાે્  છે.  

 

ીિ સેક્લપદયલનગ કટાટદર� અનલિય જદલનગ 

ાકલેલર� 

સેક્લપદયલનર  કલર 

૧ �ીરે અીેલ  છ� કાા� ૧ ાકર LV = Low Vision  

૨ શેકનગ ખલિગ ૧ ાકર HH = Hearing handicapped  

૩ ર્ન ં્નનગ સેક્લપદયલ 

અીેલ િદજનર ્કેર 

૧ ાકર OA ( OA= one arm affected ( R or L) 
a. Impaired reach 
b. Weakness of grip 
c. 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 સનિલાક અન ેગલિ સેકલ  સે લદનલ યલ.૨૩-૫-૨૦૧૭નલ �ી્લરલ ઠરલે ીિલપક:- 

અ દ/૧૦૨૦૧૩/ ૧૮૯૦/ખ ીગ �� ગારાક્લકર ા(ેહ�ેટ/હ� લબગ) ેદર-૩ )  પે દરિલપાા LV અ સાHHા ગાસેક્લપદયલાહોાા

તાલપાહલ્ ગાુઆ�સ કાટ�ક ો્ો� સા ાલ સા્ઇા૪૦ાટકલાક�ાયસથગાેઆ�ાઅ સા૧૦૦ાટકલા��ધગ ગા( profound/total) સેક્લપદયલા

ધરલેયલાહોાાયસેલાઉિસંેલરો સા લતાદણેલ લારહ�શસાયસેગાજોદેલઇાકરલાસ્ાટસ.  

(૩)  દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલરરએ અરર પકિલપ ંરકક  અન ે પકકૂા િલ�રયગ ા ેલનગ રરટદ.ે 

(૪) સનાિલ� ્લર દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલપ  રરા યેે લ  િેં ેલરન ેજ દલર��રક અદકયયલનર ્લ  િળેલ લપ રરટદ.ે  

દલર��રક અદકયયલનર ્લ  િળેેેલ ાઇછયલ  િેં ેલરટ  (૧) �ીરે અીેલ  છ� કદાા (ર) શેકનગ ખલિગ (૩)  

ર્નં્ન સેક્લપદયલ અીેલ િદજનર ્કેર ય ે  ક�નગ કા દલર��રક અદકયયલ છે ય ેસ ાા ંદલાેર.્  

     (૫)  દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલરટ યનેલ  ંલેલનલ  િીાનિલપ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ ૧-૧૨-૨૦૦૮ નલ  ર� પ  

ીિલપક -  રં/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/દ-ર ીગ યિેજ ેખયરેખય સનાય ીાે્  નાન્લિલપ  રકલર� રરસ ગા્નલ �સ્ ાટનોટના  

/સ ેગ્  �ન/ િોે�ક્ બરોા ધેલરલ ા ેલિલપ ાેે્   િલક પ જ િલના દકેલિલપ ાેદે , યિેજ ા અ ્   

 િલક પ  શિ  યલસીકલર� ધેલરલ િલપદકગ કરલાીેગ અ�ક્ર�્ કરેલ�્પ  રરટદ.ે ા   િલક પ   સનિ�કૂ  

અસીકલર�/ સિસય  િશ ર�્ કરેલિલપ નર� ાેે,યેે લ �કસ લિલપ � ય ે િેં ેલરન ેદલર��રક અદકયયલ  િેં ેલર યર�કટનર  

્લ  િળેલ લપ ીદ ેનર� અન ે  પં દગ/સનિ�્પક રં કરેલિલપ ાેદ.ે દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલરટ  

 ન્લાન અરરિલપ અદકયયલ  કલર, િલક પ નપબર અન ેયલર�ખ ારગા કર્િિલપ અ�ક્ ંદલાેેલનર રરટદ.ે   

૧.૧૧ા  લિલ�કાઅ સાશૈક�ણકા ટલયાેદર લાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

(અ)  લિલરક અન ેદ શૈકક ર�ય ે છલય ેદાનલ  િેં ેલરરએ  એયેદાિલપ  િલેદે ન ીયર રરેલ �દે�્પ (નરન �ીિગ્ાેર)  

સનાય નાન્લ�્પ  રકલરશગનલ  લિલ�જક નાલા અન ેઅસીકલર�યલ સે લદનલ યલ ૨૭-૪-૨૦૧૦ નલ ઠરલે ીિલપક -  

 દ /૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ીગ સનાય ીાે્   �રસદાા-૪ (�જ્રલયગિલપ) નલ નાન્લનલ  િલક પ  સિસય િલદે રાલરટ ર�્  

કરેલ� ્રરટદ ે(�ગેરિલપ ક લેે્  નરન �ીિગ્ાેર  ારફ�કટા � કટનક  રકલરનગ નરકર� િલાટ� ્પ રરા , ા �રટરલયનલ રટ� ્િલાટ  

િલના દકેલિલપ ાેદ ેન�ર).  
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(બ)  લિલરક નાલા અન ેઅસીકલર�યલ સે લદનલ યલ.૨૬-૪-૨૦૧૬નલ ઠરલે ીિલપક:- દ /૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ીગ ૈબન  

 એયેદાનલ (Non creamy layer)  િલક પનગ અેસી (validity) ાર ્ િલક પ � નલકલપક�ા ેષાિલપ િળે્પ ્રરા ય ે  

 �રય પક નલકલપક�ા ેષા �ી્ગ િલના દકલદ ેયેે ગ જરદેલા કરેલિલપ ાેે્  છે.  ંર�્પ ઠરલેનગ નગયગનર અિ્  

યલ.૧/૪/૨૦૧૬ ીગ કરેલનગ જરદેલા કરેલિલપ ાેે્  છે. એા્ ેકટ યલ.૧/૪/૨૦૧૬  રટ્ લનગ ાઅપ ્યલર�ખ ીરલેયલ 

નરન- 

�ીિગ્ાેર  ારફ�કટા ા �રટરલયનલ રટ� ્િલાટ િલના દકલદ ેનર�.  િેં ેલરટ ાેલ (Non Creamy layer)  િલક પ નપબર  

અન ેયલર�ખ  ન્લાન અરર કરયગ ેખય ેફર�જાલય  ક ેંદલાેેલનલ રરટદ.ે ુ��ા(Non Creamy layer)  ટ�ા�ક�ટાઅર�ા 

કરેલ ગાટસલ્ગાયલર� ા��ધગિલપા કિા મલસધકલર�ા ેલરલાાપ્�ાકરલાસ્ાહો��ાજોઇશસ. અર�ાકરેલ ગાટસલ્ગાયલર� ાબલંા  

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

(ક)  ર�શલ બલં,  િલક પરનગ ંકલ કગ  િા ે શિ અસીકલર� ધેલરલ અ લાે્  ાર્પ  િલક પ ર�્ ન કર� દકયલપ  િેં ેલરર  

 લિલના  િેં ેલરર િલાટ નકક� ીાે્  ેાિાલાંલિલપ ાેયલ નર� રરા યર ય ેનગ  િેં ેલર� રં ીદ.ે ાીગ ,  ન્લાન  

અરર કરયગ ેખય ે એયેદાિલપ  િલેદે ન ીયર રરેલ �દે�્પ સનાય  િાદલળલ�્પ અન ેસનાય નાન્લ�્પ  િલક પ ન  

ીરલેયલ રરા યેે લ  િેં ેલરરન ેજનર્  િેં ેલર યર�કટ અરર કરેલ  ્લર ા ેલિલપ ાે ેછે.  

(ો)  લિલરક અન ે દ શૈકક ર�ય ે છલય ેદાનલ  �રકગય િ�ર્લ  િેં ેલર ાર્પ નરન �ીિગ્ાેર  િલક પ યિેનલ સ યલનગ  

ાેકનલ  પં  ાિલપ ીરલેયલ રરેલ જરાદ.ે જર ાેલ  િેં ેલર યિેનલ  સયનગ ાેકનલ  પં  ાિલપ ાર્પ  િલક પ ીરલેયલ  

રદ ેયર યને ેધાલનિલપ ્ેે લિલપ ાેદ ેનર�.  

(ા)  એય ેદાિલપ  િલેદે ન ીયર રરેલ �દે�્પ  િલક પ ા ેલ િલાટ ૬ િલ પંોર ધાલન ે્ેે લા છે.  િલક પનગ અેસી રે ે  

પક ેષાનગ છે.  રપ� ્ કય િલ પંોર   ક� કરા  ક િલ પંોિલપ ા અેસી ંરમાલન ફટરફલર ીલા યર યનેગ સે વઇછક �રટરલય  

 બપસીય  િેં ેલરટ યીલ યનેલ િલયલ સ યલ/ેલ્ગએ સેાપ  બપસીય  સલસીકલર� યિેજ યનેલ ધેલરલ  િલક પિલપ કરા ફટરફલર  

કરેલિલ ાે ેયર �જલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય,  લબરકલપઠલ ન ેકરેલનગ રરટદ.ે િેં ેલર િલયલ-સ યલ/ેલ્ગ ાેગ  

�રટરલય નર� કર�ન ેકરા  ક સેદયર � લેદ ેયર ય ે કલા ટં રનગ કલાાે લર�ન ે લપ બનદ ેઅન ેય ેએ િળેેે્   

અનલિયનર ્લ  રં કરેલ લપ ીદ.ે  નનય ેદાિલપ  િલેદે નર� ીેલ �દે�્પ  િલક પ િળેેેલ િલાટનર કરા  ક  

િલ પંોિલપ ફટરફલરનગ સે વઇછક �રટરલય કરેલનગ જેલબંલર�  િેં ેલર/િલયલ સ યલ/ેલ્ગનગ ્ા�કયદય ર�ય ેઅન ે પપક્ય  

ર�ય ેરરટદ.ે 

    (એફ)  િેં ેલરટ  ન્લાન અરર કરયગ ેખય ે�  નનય ેદાિલપ  િલેદે નર� ીેલ �દે�્પ  િલક પનગ સેદયર  જકલેે્  રરા  

યનેગ જ નક્  િલક પર ંકલ કગ ેખય ેર�્ કરેગ ફરરાલય છે.  

૧.૧૨ રિયદિય લાઉિસંેલરોાિલટ�ં-  

 િલના રિયદિયનગ િલના સ ીલા િલપ સે�યલ ીાલ/ લદ રરેલનલ સનાય નાન્લનલ  િલક પ ીરલેયલ   િેં ેલરટ 

 લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ.ર૫/ર/૧૯૮૦ નલ ઠરલે ીિલપક :  ગારાર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ દર યીલ યલ.૧/૮/૧૯૯૦ 

નલ ઠરલે ીિલપક :  ગારાર/ ૧૧૮૮ / ૩૬૪૪ / દર    યીલ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ  ઠરલે ીિલપક -

 ગારાર/૧૦૯૯/પ ્/ ૪૧૧૦/ દ-ર યલ ૧૮-૪-૨૦૦૧ યિેજ ેખયર ેખયનલ  રકલરશગનલ ઠરલેરનગ જરદેલા ાજ્બ 

સનાય કાલા ાજ્બનલ  સલસીકલર�  લ ીેગ સનાય નાનૂલિલપ િળેેે્  જજર�  િલક૫પ  સિસય િલપદે રાલરટ ર�ૂ કરેલ�્પ રરટદ.ે 

ાર ્ િલક પ ીરલેનલર  િેં ેલર જ રિયનલ ેીલરલનલ િળેલ લપ  �ક્ િલાટ રમંલર ીદ.ે  ન્લાન અરર પકનલ 

કર્િિલપ Sports  સેદયર ંદલાેનલર  િેં ેલર જર  સિસય િલપદે રાલરટ  કય ઠરલેીગ સનાય નાન્લિલપ ઠરલેે્  ાર્પ 

 િલક પ ર�ૂ નર� કર� દકટ યર ાેલ  િેં ેલરન ેSports નલ ેીલરલનલ �ક્ િળેલ લપ ીદ ેનર�.   

૧.૧૩ા એકાઉિસંેલરાએકાઅર�ા(No multiple application): 

(૧) એક  િેં ેલર એક જ અરર કર� દકદ.ે યિે છયલપ, એકીગ ે� ્અરર (multiple application) નલ �કસ લિલપ 

ફ�  ર�ય  ેા ર�ય ેારગા ર�ય ે રટ્ગ અરર    ક�  ૌીગ છેલ્ગ કનફિા ીાે્ ગ ( ૌીગ �ંલ નપબરનગ) એક જ 

અરર િલના રરટદ.ે ય ેસ ેલાનગ બીગ અરર  રં ીદ.ે  

(ર) એક કરયલપ ેીલરટ અરર કરેલિલપ ાેદ ેયર, (multiple application) ફ�  રટ્ગ છેલ્ગ અરર િલના 

દકેલિલપ ાેદ.ે 

(૩) અનલિય ેદાનલ  િેં ેલરટ ફ�  રેલનગ ીયગ નીગ યેે લ  િેં ેલરરનગ  ૌીગ છેલ્ગ અરર (ફ�  લી ેકટ ફ� ેદર) 

િલના દકેલિલપ ાેદ.ે અન ેય ેસ ેલાનગ બીગ અરર  રં દકેલિલપ ાેદ.ે  
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૨. રલષ્�ાયલ : 

 િેં ેલર  લરયનર નલદ�રક રરેર જરઈએ. અીેલ �જ્રલય  પં લાય  ેે લ ેદ�કરક અન ે રયગ ( લિલનાપ) 

સનાિર, ૧૯૯૮ નલ સનાિ-૭ નગ જરદેલા ાજ્બનગ રલા્��ાયલ ીરલેયલ રરેલ જરાએ.  

  િેં ેલર, 

(ક)  લરયનર નલદ�રક રરા અીેલ 

(ખ) ન ેલળનર  �જન રરા અીેલ 

     (દ) �ય્લનનર  �જન રરા અીેલ 

     (ઘ) ાળ્  લરયનગ ્ા�કય રરા અન ે લરયિલપ કલાિગ ે ેલા કરેલનલ ારલંલીગ  લ�કસયલન , (માલનિલર) શગ્પકલ,  

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

�મબગાલ, િ્લેગ,ઝ ર, ાીર ગાલ અન સેાાેનલિિલપીગ સીળલપયર કર�ન ેાેગ રરા   રપ� ્(ખ)(દ)(ઘ) ેદા  

રટઠળ ાેયલ  િેં ેલર �નગ યરફટકિલપ રલજા  રકલરટ ્લાકલય�્પ  િલક પ ા્પ ્રરા યેે ગ ્ા�કય રરેલ  

જરાદ.ે 

૩. ેાિાલરંલાઅ સાશૈક�ણક ્લાકલય :  

૩.૧ાેાિાલરંલાઅ સાશૈક�ણકા્લાકલય ગાસેદયોં-  

�.ક.
  

 પે દર શૈક�ણકા્લાકલય ેાિાલરંલા 

 
 
 

�� ગારાક્લકર ા

(ેહ�ેટ/હ� લબગ) 

ેદર-૩ 

 િલધાસિક અન ે/ અીેલ  ઇઇંયર િલધાસિક 

સદશક બરોા ધેલરલ ્ેે લિલપ ાેયગ  ઇંયર 

િલધાસિક દલળલપય  િલક પ  ર�શલ  લ  

કરટ્ગ  રરેગ જરાદ.ે  અીેલ  રકલરટ િલના 

કરટ્ગ યને ે િકશ ્લાકલય ીરલેયર રરેર 

જરાદ.ે  રપ� ્�્નગાર ક્લકા (�ર લબ) નલ 

�કસ લિલપ  િેં ેલરટ  ઇંયર િલધાસિક દલળલપય 

 િલક પ  ર�શલ , સેષાર   ક�નલ એક સેષા 

યર�કટ દૈકય દલ�  અીેલ એકલ નાન ગ  લી ે

 લ  કરટ્ગ રરેગ જરાદે;   

 �જ્રલય ાલ્ક�  ેે લ ેદ�કરક અન ે રયગ 

( લિલના) સનાિર-૧૯૬૭િલપ ઠરલ્ાલ  િલકનેગ 

કરમ્પા્રનલ   ારદ �દેનગ  લાલનગ �કકલર� 

ીરલેયર રરેર જરાદે;  અન ે 

 �જ્રલયગ અીેલ ર�નં� અીેલ  ય ેબએે �્પ   

કર્� ્પ જલન ીરલેયર રરેર જરાદ.ે 

૩૩ ેષાીગ ે� ્  િરનર  

રરેર જરાદ ેન�ર . 

૩.૨  િેં ેલર �રટરલયિલપ ંદલાેે્  સનાય દ શૈકક ્લાકલય અરર કરેલનગ છેલ્ગ યલર�ખ ( ૦૮-૧૦-૨૦૧૮) નલ  રરજ 

ીરલેયલ રરેર જરાદ.ે  

૩.૩  િેં ેલરટ સનાય દ શૈકક ્લાકલય િલના બરોા/પસ્નેા ગા�/ પસીલિલપીગ િળેેે્  રરેગ જરાએ.  

૩.૪  દ શૈકક ્લાકલય કલિં્લ  ીરરક ેિલના રલખેગ યેે ર  િેં ેલરનર રકક ંલેર સેગકલરેલિલપ ાેદ ેનર�.  

૩.૫  િેં ેલરટ  શિ  યલસીકલર� ધેલરલ જકલેેલિલપ ાે ેરાલરટ િલના બરોા/પસ્નેાસ ા�/ પસીલનલ �ક્  પક અન ે ંેગ  

      િલક પરનગ અ ્ અન ેસે િલૈકય નક્ ર�્ કરેલનગ રરટદ.ે  

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

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

 �રટરલયિલપ ંદલાેે્  યિલિ કટાટદર�નલ  િેં ેલરરનલ �કસ લિલપ દ શૈકક ્લાકલય અન ેઅના જ�્ર� ્લાકલય      

          િલાટ અર�ાકરેલ ગાટસલ્ગાયલર�  ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ા ગ �સીસયન ેધાલનિલપ ્ેે લિલપ ાેદ.ે  

૬. િલનાા પપથલ લાાિલણ ત 

 િેં ેલરટ અરર  પકિલપ ંદલાેે્  ્લાકલયનલ  િલક પરનગ  પસીલનગ િલનાયલ યિેજ  બપસીય પસ્નેાસ ા�/ પસીલનગ 

િલનાયલ યિેજ  બપસીય અઅાલ ીિનગ િલનાયલ બલબય ે સેાાિલપ કરા  ્   �સીય  ીદ ેરાલરટ  સિસયનર સનકાા ાખર� 

દકલદ.ે�નગ  બપસીયરએ નરી ્ેે ગ.  

૭. ેાિાલરંલિલપા ટટલટં-   

ાળૂ �જ્રલયનલ રરા યેે લ અનલિય કટાટદર�નલ  િેં ેલરર યીલ યિલિ િ�ર્લ , દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલર 

યિેજ િલર   સનક  િેં ેલરરને  ૫્ગ ેાિાલાંલિલપ સનાિર� ્લર નગંે ાજ્બ �ાછલા ા૫ેલિલપ ાેદ.ે 

૭.૧  લિલના કટાટદર�નલ િ�ર્લ  િેં ેલરરને      ૫  ેષા 

૭.૨ અનલિય કટાટદર�નલ કજ્ષ  િેં ેલરરને      ૫  ેષા 

૭.૩ અનલિય કટાટદર�નલ િ�ર્લ  િેં ેલરરને    ૧૦ ેષા 

૭.૪  લિલનાિ કટાટદર�નલ દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ કજ્ષ  િેં ેલરરને  ૧૦ ેષા 

૭.૫  લિલનાિ કટાટદર�નલ દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ િ�ર્લ  િેં ેલરરન ે ૧૫ ેષા 

૭.૬ અનલિય કટાટદર�નલ દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ કજ્ષ  િેં ેલરર ૧૫ ેષા  

૭.૭ અનલિય કટાટદર�નલ દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ િ�ર્લ  િેં ેલરર  ર૦ ેષા  

 (િહયિાેાાિાલરંલા૪૫ાેષરારહ�શસ.)  

૭.૮ાિલ�ા ૈસ કાઉિસંેલરોાિલટ�ં-     

(૧)  િેં ેલરટ  રય ે  સનક  યર�કટ  ળપદ છ િલ ીગ  છ� નર� યાે્ગ ફરજ બ�ેે્  રરા અન ેનરકર�િલપીગ 

સનાસિય ર�યે સનર ાસ ીાલ રરા યેે લ િલર   સનકરને  યિેકે બ�ેે્  ખરટખર ફરજનર  િાદલળર, 

યિેનગ રલ્નગ �િરિલપીગ બલં કરયલપ િળયગ �િર,  રયગ સનાિિલપ ઠરલેે્   ૫્ગ ેાિાલાંલીગ પક 

ેષા કરયલપ ેીેગ જરઈદે નર�.  રપ� ્કરા ક  પજરદરિલપ િલર   સનકનગ �િર ૪૫ાેષરાકરયલ  ેીેગ 

જરાએ નર�. 

(ર) �જ્રલય  પં લાય  સ �ે  (ર�ઝાે દેન  ફ ેકેન ગ  ફરર એક   સ �ે િને) �્લ  ૧૯૮૯ નગ 

જરદેલા  ધાલન ે્ા ્લાકલય ીરલેયલ િલર   સનક  િેં ેલરરનગ   પં દગ કરેલિલપ ાેદ.ે  

(૩)  િેં ેલર  રય ેજ િલર   સનક રરેલ જરાએ , િલર   સનક  િેં ેલરરએ અરર પકિલપ યીલ  �રસદાાિલપ 

િલર   સનક યર�કટ ફરજ બ�્ાલનલ  િાદલળલનગ  સેદયર ા ેલનગ રરટદ.ે િલર   સનક  િેં ેલરટ 

સનાય નાન્લ  ાજ્બ�્પ અસી�ાય અસીકલર�નગ  ર�ેલ�પ ,  દઅપંળરિલપ  િેં ેલરનલ નરકર�નલ 

 િાદલળલ ંદલાે� ્પ  િલક પ  સિસય  િશ િલપદકગ ીાીેગ ર�્ કરેલ�્પ રરટદ.ે જર  િેં ેલરટ યનેગ 

 ન્લાન અરરિલપ િલર   સનક કટાટદર�િલપ ક્ગક કરટ્ રરા અન ે સેાાિલપ  સિસય ધેલરલ િલપદકગ 

કરલા રાલરટ જર  િેં ેલર િલર   સનક યર�કટનલ અસી�ાય ાીલર કર્લેલ ર�્ કરેલિલપ સનાફળ �ા 

યેે લ  પજરદરિલપ  િેં ેલરનર િલર   સનક યર�કટ નરકર� િળેેેલ �દેનર રકક ંલેર ધાલન ે્ેે લિલપ 

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

રં કરેલિલપ ાેદ.ે 

(૪)  િેં ેલર  સનાિલ�્પ લર દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલપ  રરેલ�્પ સ સે્  �ન�્પ  ારફ�કટા ીરલેયલપ રદ,ે 

યર જ દલર��રક અદકયયલનલ  િેં ેલર  યર�કટ  ૫્ગ ેાિાલાંલિલપ �ાછલા  અન ેઅનલિયનર ્લ  

િળદ.ે �રટરલયિલપ દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલરર િલાટ અનલિય જગાલ ંદલાેે્  ન રરા , 

 રપ� ્જગાલનગ ફરજરન ેઅ��્્  �  કલરનગ દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલરરન ે લપ દકે્  રરા 

ય ે ય ે�રટરલય િલાટ અરર કર� દકદે, ાેલ   પદે   ્ગ ેાિાલાંલિલપ �ાછલા િળદ.ે  
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(૫) ા �રટરલયનલ  રેલ ીિલપક - ૧.૧૧ િલપ ંદલાેે્ લ િલ પંોર  પયરષયલ રરા યેે લ  લિલરક અન ેદ શૈકક 

ર�ય ે છલય ેદાનલ  િેં ેલરરન ે  ્ગ ેાિાલાંલિલપ   ેષાનગ �ાછલાનર ્લ  િળેલ લપ ીદ.ે  

(૬)  િલ�ા ૈસ ક   ટહયાયિલિ કટાટદર�નલ એા્ ેકટ ૈબનઅનલિય  યીલ અનલિય ેદાનલ િ�ર્લ  િેં ેલર 

સનાિલ�્પ લર દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલર અન ેઅનલિય ેદાનલ  િેં ેલરરને   ૫્ગ 

ેાિાલાંલિલપ િળેલ લપ �ાછલા  લીનેગ �િર સનાય યલર�ખે કરઈ૫ક  પજરદરિલપ ૪૫ ેષા કરયલપ 

ેીેગ જરઈએ નર� 

૮. દલરાધોરણં-  

  પં દગ  લિે્   િેં ેલરન ેા જગાલ   ર કરલર ાીલર�ય સનિ�્પક ીાીેગ, નલકલપ સે લદનલ યલ. ૨૯-૪-૨૦૧૦ નલ ઠરલે 

ીિલપક  ખરં-૨૦૦૨-૫૭-ઝોે-૧, યીલ ઠરલે નપ.ખરં/૨૦૦૨/૫૭/ લાા-ર/ઝ-૧   યલ ૬-૧૦-૨૦૧૧  યીલ ઠરલે ીિલપક - ખરં/ 

૨૦૦૨/૫૭/ લાા-ર/ઝ-૧ યલ ૨૦-૧૦-૨૦૧૪  યીલ ઠરલે ીિલપક - ખરં/૨૦૦૨/૫૭( લાા-ર)/ઝ-૧ યલ ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ યીલ ઠરલે 

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

�ફક   દલર ીગ સનિ�્પક અ લદ ેયિેજ ા ઠરલેીગ સનાય ીાે્  અના ્લ ર િળેલ લપ રરટદ.ે    પં દગ  લિે્   િેં ેલરન ે

સનિ�્પક  સલસીકલર� ધેલરલ નલકલપ સે લદનલપ યલ.૨૮-૩-૨૦૧૬ નલ ઠરલે ીિલપક:-ખરં/૨૦૦૨/૫૭/( લાા-૩)/ઝ-૧ િલપ ંદલાેે્  

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

ાખર� �ક્લંલન ેાીગન રર�ન ે ા જગાલ   ર કરલર ાીલર�ય સનિ�્પક ા ેલિલપ ાેદ ેયિેજ  લપં  ેષાનલ �ય ેયિેનગ  ેે લ  

સનિ�્પક  સલસીકલર�ન ે પયરષકલરક જકલાીેગ  પબપસીય કંરે�િલપ � ય ે િાનલ  રકલરશગનલ ીલરલીરરક ાજ્બ � ય ેજગાલ િલાટ 

િળેલ લપ સનાય  દલર ીરરકિલપ સનાિલ� ્લર સનાસિય સનિ�્પક િળેેેલન ે લપ ીદ.ે  

ા૯. કોમ્્�ટર ગા�ણકલર�ં-  

 રલજા  રકલરનલ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ. ૧૩-૮-૨૦૦૮ નલ  રકલર� ઠરલે નપ.  ગારાર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-

દ-૫, ીગ નકક� કરટ્ અઅાલ ીિ ાજ્બ  િેં ેલર કરમ્પા્ર �દે�્પ બઝેગક નર્જે ીરલેયલ રરેલ �દે�્પ કરા ક યલ્ગિગ  પસીલ�્પ 

 િલક પ/ િલકાદગા ીરલેયલ રરેલ જરાદ.ે અથેલ  રકલર િલના પસ્નેસ �ા� અીેલ  પસીલિલપ કરમ્પા્ર જલન �દેનલ કરા ક 

�ો્્રિલ/ ો�ગગ કટ  ારફ�કટા કરષા કરટ્ રરા યેે લ  િલક પર અીેલ ો�ગગ કટ �ો્્રિલ અઅાલ ીિિલપ કરમ્પા્ર એક સેષા યર�કટ 

રરા યેે લ  િલક પર અીેલ ીરરક-૧૦ અન ેીરરક-૧૨ નગ  ર�શલ કરમ્પા્રનલ સેષા  લી ે  લર કરટ્ રરા યેે લ  િલક પર 

ીરલેયલ રરેલ જરાદ.ે  ન્લાન અરર કરેલનલ યબકકટ ાર્પ  િલક પ ન ીરલેયલ  િેં ેલરર  ક અરર કર� દકદે ,  રપ� ્

ાેલ  િેં ેલરરએ સ િ��પકા મલસધકલર�ા િક  કરમ્પા્રનગ બઝેગક નર્જેનગ  ર�શલ  લ  કાલા� ્પ ાર્પ  િલક પ સનિ�્પક િળેેયલ 

 રટ્ લ અ�કૂ ર�ૂ કરેલ�્પ રરટદ.ે અનાીલ સનિ�્પક િળેેેલન ે લપ ીદ ેનર� યિેજ સનિ�્પક  સલસીકલર�/ સિસય ાેલ �કસ લિલપ 

 િેં ેલરરનગ   પં દગ રં કરદ.ે 

૧૦. અર� કરેલ ગ ર�ય :-   

ા �રટરલયનલ  પં  ાિલપ  સિસય દલરલ   ન ્લઈન જ અરર સેગકલરેલિલપ ાેદ.ે  િેં ેલરટ �રટરલયિલપ ંદલા્ાલ 

યલર�ખ :૧૮/૦૯/૨૦૧૮  (બ રરનલ ૧૫-૦૦ ક્લક) ીગ  યલ.૦૮-૧૦-૨૦૧૮( િા રલપગનલ ૨૩.૫૯ ક્લક �ી્ગ) ંરમાલન 

https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અરર૫પક  ર� દકદ.ે  િેં ેલરટ  

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

2) રે ે"Apply On line" Click કરર્પ.  

3) '' �� ગારાક્લકર ા(ેહ�ેટ/હ� લબગ) (ેદા-૩) ” નગ  લબરકલપઠલ �જલ્લ  પં લાયનગ �રટરલય ીિલપક . ૧   ર click 

કરેલીગ screen   ર more details અન ેApply now નલ  ્દન જરેલ િળદ.ે more details click 

કરેલીગ સેદયેલર �રટરલય જરેલ િળદ.ે � ેલપં ગ જેગ.  

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

Details"   િેં ેલરટ  રેગ. (અર� ્લ્ �પંો� (*) સનદલનગ રરા યનેગ સેદયર ફર�જાલય  રેલનગ રરટદ.ે)  

5) Personal Details  રલાલ બલં "Educational Details"  રેલ િલાટ "Educational Qualifications" ૫ર 

click કરર્પ.  

6) યનેગ નગંે "Self declaration" ેલપં ગન ેયનેગ   ર click  કરર્પ. રાલરબલં  

7)  ૫રનગ દરયર સેગકલરેલ િલાટ "Yes" ૫ર click કરર્પ. રે ેઅરર કકૂા ર�યે  રલઈ દાે્  છે.  
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8) રે ે"save" ૫ર click કરેલીગ યિલર� અરરનર online સેગકલર ીદ.ે  

9) અરર કાલા બલં  િેં ેલરનર "Application Number" generate ીદે . �  િેં ેલરટ  લંેગન ે રલખેલનર 

રરટદ.ે  

10) રે ેUpload Photograph ૫ર click કરર. અર� યિલરર application number type કરર અન ેયિલર� Birth 

date type કરર. રાલરબલં, OK ૫ર click કરર્પ. અર� photo અન ેsignature upload કરેલનલ છે. (Photo 

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

૫રરળલઈ રલખેગ.) (photo અન ે signature upload કરેલ  ૌ  ીિ યિલરર photo અને  signature jpg 

format િલપ (15 kb)  લઈઝીગ ેીલરટ ન�ર�, ય ેર�ય ે સકટિન કર�, computer િલપ Save કરટ્લ રરેલ જરઈએ.) 

"browse" button ૫ર click કરર. રે ે choose file નલ સી�નિલપીગ � ફલઈ્િલપ jpg format િલપ  યિલરર 

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

નગ બલ�્િલપ "upload" button ૫ર click કરર. રે ેબલ�્િલપ યિલરર photo ટંખલદ.ે રે ેાજ ર�ય ેsignature 

૫ક upload કરેલનગ રરટદ.ે  

� ફરાર અ ્રો કરેલિલપ ા્ાર રરા ય ેજ ફરાલનગ નક્ ્ેૈ ખય  ર�શલિલપ રલજર� પકિલપ ં�ાલોેલનગ 

રરટદ.ે યિેજ  છ�નલ ંરટક યબમે  સિસય િલપદે રાલરટ યેે ર જ ફરાર ર�ૂ કરેલનર રરટદ.ે ાીગ  ન્લાન 

અરર પકિલપ અ ્રો કરટ્ ફરારગલફનગ ંલરીગ  લપં  નક્ર ક લેગ રલખેગ. �્ંલ �્ંલ યબમે �્ંલ ફરારગલફ 

ર�ૂ ીદ ેયર,  િેં ેલરનગ  ળખ  સીલસ ય નર� ીેલનલ કલરક ે િેં ેલરનગ ફલળેકગ/સનિ� ૂપકિલપ બલી ાેગ 

દકદ ે�નગ જેલબંલર�  િેં ેલરનગ  રયલનગ રરટદ.ે    

11) રે ે જેનલ  ૫રનલ  લદિલપ "Confirm Application" ૫ર click કરર અન ે "Application number" યીલ 

Birth Date type કાલા બલં Ok ૫ર click કરેલીગ પક બાન (૧) ok (ર) show application preview 

અન ે (૩) confirm application ટંખલદ.ે  િેં ેલરટ show application preview ૫ર  click કર�  રયલનગ 

અરર જરઈ ્ેે ગ. અરરિલપ �ી્લરર કરેલનર જકલા યર edit કર� ્રે્પ. કનફિા કાલા ૫રટ્ લ કરઈ૫ક  કલરનર �ી્લરર 

ીઈ દકદ.ે  પકકૂા ંકલ કગ બલં જર અરર �ી્લરેલનગ જજર નલ જકલા યર જ confirm application ૫ર click 

કરર્પ. યીેગ  િેં ેલરનગ અરરનર  સિસયિલપ online સેગકલર ીઈ જદે.  

12) એકેલર  ન્લાન અરર કનફિા ીાલ બલં, યિેલપ કરા ક  કલરનર ફટરફલર  િેં ેલર કટ  સિસય દલરલ ીા દકદ ે

નર�. અરરિલપ ંદલાેે્ ગ સેદયરન ેઅ�જ્   િલક પર  સિસય િલપદે રાલરટ  િેં ેલરટ ર�ૂ કરેલનલ રરટદ.ે ાીગ, 

 િેં ેલરટ  ીિ યિેનગ  લ નેલ અ ્  િલક પરન ેાીલરટ  રયલ�્પ નલિ,  સય/સ યલ�્પ નલિ, અાક, 

જનિયલર�ખ, દ શૈકક ્લાકલય, �સય (કટાટદર�), �નોર (િે્ /ફ�િે્ ), િલર   સનક, સ રાા , દલર��રક 

અદકયયલનર  કલર, સેીેલ ેદેરટ બલબયરનગ બલર�ક ંકલ કગ નલિ, અાકનલ સ ે્ �દ  ર�ય કર� ્ાન ેયને ે

અ�જ્  સેદયર જ  ન્લાન અરરિલપ ંદલાેેલનગ રરટદ.ે  સિસય દલરલ ંકલ કગ  લ�્  િલક પર િલપદેલિલપ 

ાે ેરાલરટ  ન્લાન અરર પકિલપ ંદલાેે્  સેદયર અન ે િેં ેલર દલરલ  સિસય  િશ ર�ૂ કરેલિલપ ાેયલપ 

 િલક પરિલપ કરા ક �યનગ સે પદયયલ િલાિૂ  ોદ ેયર, યેે ગ શસયપક્ય અરર   સિસય દલરલ � ય ે

યબમેીગ ‘રં’ કરેલિલપ ાેદ.ે ખરા� કટ અ�રૂ� સેદયરન ેકલરક ેશસયપક્ય અરર રં કરેલિલપ ાે ેયર, યિેલપ 

 સિસયનગ કરા જેલબંલર� રરટદ ેનર�. ાીગ,  િેં ેલરરન ેયિેનગ  લ નેલ  િલક પરન ેાીલરટ અન ેયને ેઅ�જ્  

સેદયર  ન્લાન અરર કરયગ ેખય ેંદલાેેલનગ ખલ  કલળર રલખેલ જકલેેલિલપ ાે ેછે.  

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

બધગ જ કલારેલહ� િલટ� જ�ર� હોા, ઉિસંેલર�  લંેેલ ો રહ�શસ. કનફિ�દન નપબર સ ેલા કરા  ક  પ્ાેરલર 

કર� દકલદ ેનર�.   િેં ેલરટ Confirm ીાે્  અરર પકનગ  ગના અ�કૂ કલ � રલખેગ , અન ેિલપદકગ કરેલિલપ ાે ે

રાલરટ ર�્ કરેલનગ રરટદ.ે 

14) હ સે print applicationા૫ર  click કર��પ. અહ� યિલરો confirmation number ટલા૫ કરેો અ સ 

print ૫ર click કર� અર� ગ  ક્ કલઢ�  લંેગ રલ ેલાજણલેેલિલપાુ સેાટસ. �થગાઉિસંેલર�ા ોયસા

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

15) જનર્ કટાટદર�નલ  િેં ેલરટ અરર કનફ િા ીાલ બલં ફકરલ- ૧૧ િલપ ા ે્  �્ં નલ  અ� ્લર  રસાા  ફ�  

ખલય ેરરકોિલપ  ર�શલ ફ� જ.૧૦૦/- યીલ  રસા્ ંલ� જ.૧૨/-ં્કીગ  રેલનલ રરટદ.ે ા ં્ક  ક OJAS 
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ેબે લાા   રીગજ ોલ ન્રો કરેલ�્પ રરટદ.ે અરર કનફ િા કાલા બલં ફ� ન  રનલર જનર્ કટાટદર�નલ 

 િેં ેલરનગ  િેં ેલર� રં દકલદ.ે  

૧૧. ૫ર�કલ ા� :-   

(૧) ફરિા  રયગ ેખય ે ‘‘ General ’’ કટાટદર� Select કર� રરા (ંદલાેગ રરા) યેે લ (SC, ST, SEBC, PH  

 યીલ Ex-servicemen  કટાટદર� સ ેલાનલ) યિલિ  િેં ેલરરએ  ર�શલ ફ�  રેલનગ રરટદ.ે  

(૨) જનર્  િેં ેલરરએ ફ�  રેલનગ રરાન ેજાલરટ OJAS ેબે લાા  ર  રયલનગ અરર  બિગા કરટ રાલ રટ 

ય ેન ે ર�શલફ�  રેલ િલાટ  ન ્લાન   ્બીન ં્નનગ ૩ નક્રનગ એક  લનલ   ર સ ના� 

િળેેેલનગ �્ં નલ િળદ.ે  િેં ેલરરએ ા  લનલનગ  ક સ ના  િળેેગ ્ેે લનગ રરટદ,ે  િેં ેલરરએ 

ં્ન  લી ેકરા ક કરમપe્rv�ારલાઝો  રસા   ફ� િલપ જાન,ે  ર�શલ ફ�  ાેટ જ.૧૦૦/- રરકોલ + જ.૧૨/- 

 રસાલ્ ંલજ�   ર� ટંેલનલ રરટદ.ે ં્નનગ એક નક્  રસાજ  ફ�  રલખગ ્દે ેઅન ેબ ેનક્ 

 િેં ેલરન ેસ મલ / સા�◌લકર  લી ે રય ા દ.ે  ર�શલ ફ�  ાલાનલ ં્નનગ નક્  િેં ેલરટ  લંેગ 

રલખેલનગ રરટદ ેઅન ે ર�શલ  િા ેકર્ ્ાેર  લી ેરલખેગ ે� ્�રયલેર રરટદ.ે  

(૩) અના ેકરા ર�ય ેફ� સેગીકલરેલિલપ ાેદ ેનર�.  

(૪) ા  પે દાિલપ  ન્લાન અરર કરેલનગ છેલ્ગ યલર�ખ ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ાછે. રપ� ્જનર્ કટાટદર�નલ  

 િેં ેલરર િલાટ  રસાન  ફ� િલપ  ર�શલ ફ�  રેલનગ છેલ્ગ૧ યલ. ૧૦-૧૦-૨૦૧૮ા  રસા  ફ� નલ 

કલિકલજનલ  િા �ી્ગનગ રરટદ.ે 

(૫)  ર�શલ ફ�  ાલા બલં, ર�ફપો કરા ક  પજરદરિલપ િળેલ લપ નીગ યિેજ ફ�  રેલ લપ  િેં ેલરરનગ ફ� 

 ાલા ેદરનગ અરર િલના રરટદ ેનર�. 

(૬)  ર�શલ ફ�  રેલીગ  િેં ેલરન ેય ે દલરલ ંદલાેે્  િરબલા્ નપબર   ર SMS ીગ ફ�  ાલાનગ �ક  

કરેલિલપ ાેદ.ે જર  િેં ેલરન ેSMS નલ િળે યર, યલરકલૈ્ક  િેં ેલરટ �  રસા  ફ�  ખલય ેફ� જિલ  

કરલેે્  રરા ય ે રસા  ફ� નર  પ કા કરેલનર રરટદ.ે   

     (૭) અરર ફરિાિલપ નગં ેાજ્બનગ કટાટદર� Select કરનલર  િેં ેલરરએ કરા ક  કલરનગ  ર�શલ ફ�  રેલનગ  

રરટદ ેનર�.  

(ક) અ��્ ૂૈંય �સય ( SC)  

   (ખ) અ��્ ૂૈંય જન �સય  (ST)  

   (દ)  લિલ�જક અન ેદ શૈકક ર�ય ે છલયેદા  (SEBC)  

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

(ં) દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલરર  (PH) યિલિ કટાટદર� 

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

કો્ સ્ટરા(હો્ાટ�ક�ટ)/ ર�કલાા સેશ તા ગકળશસ,ા� ગા લ ા ોધા સ્ેગ.  

૧૨. સ્� યાપ ધલરતિકા ર�કલા  ધસયાઅ સા૫ પં દગ ાટકાલ :- 

(૧) અરર પકિલપ  રટ્ સેદયરનગ કરા  ક ંકલ કગ કાલા ેદર  િેં ેલરરન ે ુાજગાલ િલાટનગ સનાય સ ીલારિક ્ેૈ ખય 

 ર�શલ િલાટ કલિં્લ  ીરરક ેંલખ્ કર�   સિસય ધેલરલ  ર�શલનગ યલર�ખ ાખર� કાલા બલં  જ નગ  ેબે લાા 

https://ojas.gujarat.gov.in િલરફય online કર્્ાેર (રર્ ા�ક�ા) ાસપ ્કર�ન ે ર�શલનલ યલર�ખ,  િા અન ે

સીળનગ �ક કરેલિલપ ાેદ.ે � િલાટ  સિસય ધેલરલ કલિં્લ  ીરરક ેંલખ્ કરટ્   િેં ેલરરન ે OJAS નગ સનાય 

ેબે લાા   રીગ સ ીલારિક ્ેૈ ખય  ર�શલનલ કર્્ાેર (રર્ ા�ક�ા) online download કરેલ િલાટ  ન્લાન અરરિલપ 

ંદલાેે્  ય ેનલ િરબલા્ નપબર   ર “SMS” િરક્ગન ેઅન ેઅગદરા અખબલરરિલપ યિેજ ેબે લાા   ર પૂપક� �રટરલય 

ા ગન ે�ક કરેલિલપ ાેદ.ે િરબલા્  સ �ે   રેલાોરનલ કરા ાટકનગક્  રબ્િેન ેકલરક ેઅીેલ અના કરા કલરકર ર 

િરબલા્  ેે લ નાેેકા ખરરેલા જેલનલ  પજરદરિલપ SMS  િેં ેલરન ેન િળે યર યનેગ જેલબંલર�  સિસયનગ રરટદ ેન�ર. �ીગ 

અરર કરનલર  િેં ેલરરન ેકર્્ાેર (રર્ ા�ક�ા) ોલ ન્રો કરેલ િલાટ OJAS  ેબે લાા https://ojas.gujarat.gov.in નગ 

 િાલપયરટ ા્્ લકલય ્ેે લ યિેજ ેયાિલન પરિલપ કર્્ાેર (રર્ ા�ક�ા) ોલ ન્રો કરેલનગ  સિસય.નગ �રટરલય જરયલ 

રરટે લ  ્લર ા ેલિલપ ાે ેછે. કરા  ક  પજરદરિલપ કર્્ાેર (રર્ ા�ક�ા) સ ેલા  િેં ેલરન ે ર�શલ ખપોિલપ  ેદે 

િળદ ેન�ર �નગ નરી ્ેે ગ. �ીગ  િેં ેલરરએ  ન્લાન ોલ ન્રો કરટ્ કર્્ાેર (રર્ ા�ક�ા)  ર�શલ ા ેલ જયગ 

https://ojas.gujarat.gov.in/
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ેખય ે લી ેરલખેર ફરરાલય છે.  ેખયરેખયનગ િલ�રસય િલાટ  પં લાય સે લદનગ ેબે લાા  https://panchayat. 

gujarat.gov.in જરયલ રરટર ્ 

(૨)  ંર સ ીલારિક ્ેૈ ખય  ર�શલિલપ  �જ્રલય  રકલરશગનલ  પં લાય, ગલિ � ાર સનિલાક અન ેગલિ સેકલ  સે લદનલ    

    યલ.૧૭-૪-૨૦૧૨નલ �રટરનલિલ ીિલપક  કટ ગ/૧૧  ફ ૨૦૧૨/ ગારાર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ો�, ીગ ઠરલ્ાલ ાજ્બ  

    �જ્રલય  પં લાય  ેે લ (ેદા-૩)  રયગ ( ર�શલ) સનાિર ૨૦૧૨નલ સનાિ ાજ્બ ફ કય -૧ (એક)  ્ પ  નગં ેાજ્બ      

    રરટદ.ે  

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

કિ     સેષા ��ણ 

૧ ��જરલયગ ાલષલ અ સ વાલકરણ ૩૫ 

૨ દ�ણયશલ� ૧૫ 

૩ �ગસ� વાલકરણ ૧૫ 

૪  લિલના જલ  ૩૫ 

ાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાા��્:-  ૧૦૦ 

 

             (૩) ા સ ીલારિક  ર�શલિલપ   ર ંદલા્ાલ ાજ્બનલ સેષારન ેાેર� ્યેલ રટ� ્્ શગ  ્ર�્પ  સર પ  .એિ.ાર.   

  ( ્ા�ક્ િલકા  ર�ો�દ)  ધીસય સે�્ �્પ રરટદ.ે 

  (૪)  રાકે  લંલ જેલબં�ઠ ૧ (એક) �ક્ િળેલ લપ ીદ.ે  સિસય ધેલરલ �ક્લપકન  ધીસયિલપ િલાન   ધીસય ંલખ્               

  કરેલિલપ ાેગ છે. � ાજ્બ  (i)  રાકે ખરાલ જેલબં�ઠ (-૦.૩) (િલાન  પક ંદલપદ). (ii)  રાકે ખલ્ગ છરોટ્  

  જેલબં�ઠ (-૦.૪) (િલાન  ંલર ંદલપદ)   (iii) એક કરયલ ે� ્સેકલ ર ંદલાેે્  રરા કટ છેકછલક કરટ્ રરા યેે લ  

   રાકે જેલબં�ઠ (-૦.૬) (િલાન  છ ંદલપદ) (iv) ંરટક  ્નલ જેલબરિલપ એક સેકલ  “E” “ Not Attempted “ રરટદ.ે  

   િેં ેલર કરા  ્નર જેલબ ા ેલ નલ ાઇછયલ રરા યર , ા સેકલ    પં  કર� દકદ ેઅન ે“ Not Attempted” સેકલ   

    પં  કરેલનલ �કસ લિલપ નદેેા�ે િલ�કકદ ્લ� ્ ોદ ેનર�. ાિ  લંલ જેલબ ધેલરલ િળેેે્  �્્ �ક્િલપીગ   ર  

  ંદલાેે્  (i) (ii) (iii) ાજ્બ િલાન  ીયલ �્્ �ક્ બલં કરેલીગ િળયલ �ક્ ,  િેં ેલરન ે લ્ય ીયલ �ક્ િલના  

  ઠરદ.ે 

  (૫)  સિસય ધેલરલ સ ીલારિક  ર�શલનગ યલર�ખ સનાય ીાીેગ   સિસય ધેલરલ સનાય ીનલર  ર�શલ સીળરએ  ારજેલિલપ  

  ાેદ.ે સ ીલારિક ્ેૈ ખય  ર�શલનગ યલર�ખ ,  િાિલપ અસનેલાા  પજરદરન ેકલરક ે સિસય ફટરફલર કર� દકદ.ે  િેં ેલરરન ે  

  ા �દેનગ �ક  ન્લાન અરરિલપ ંદલાેે્  િરબલા્ નપબર   ર “SMS” ધેલરલ યિેજ ેબે લાા   ર અન ેઅગદરા  

  અખબલરરિલપ �રટરલય  સ ધી કર�ન ે�ક કરેલિલપ ાેદ.ે રાલરબલં  િેં ેલરરએ કરમ્પા્ર   ર OJAS નગ ેબે લાા  

    રીગ સનાય  િાિાલાંલિલપ online કર્્ાેર (રર્ ા�ક�ા) download કર� ્ેે લનલ રરટદ.ે � િલાટ  િેં ેલરરએ online  

  કર્્ાેર (રર્ ા�ક�ા) િળેેેલ કરમ્પા્ર   ર OJAS નગ ેબે લાાનગ ા્્ લકલય  યય ્ેે લનગ રરટદ,ે અનાીલ  િેં ેલર  

  જેલબંલર રરટદ.ે ા  પે દાનગ � ય ે�જલ્લ  પં લાય  ેે લ  પં દગ  સિસય ધેલરલ અ્દ અ્દ �રટરલય  ન્લાન  

  OJAS ેબે લાા   ર  સ ધી કરેલિલપ  ાેદ.ે રપ� ્ા  પે દાનગ  ્ેૈ ખય સ ીલારિક  ર�શલ ંરટક  �જલ્લ િલાટનગ એક  

  જ �ંે  ેઅન ેએકજ  િા ે્ેે લિલપ ાેદ.ે  િેં ેલર � �જલ્લિલપ અરર કરદે, યજે �જલ્લનગ ખલ્ગ જગાલ િલાટ  

   િેં ેલર� કરટ્ગ દકલદ.ે અન ેય ેજ �જલ્લનલ  ર�શલ કટનક ખલય ે્ેૈ ખય સ ીલારિક  ર�શલ ા ેલનગ રરટદ.ે � ધાલન ે્ા  

   િેં ેલર   રયલનગ   પં દગનલ �જલ્લિલપ અરર કરટ ય ે ્લર  પ્ા રરટદ.ે       

  (૬)  સિસય ધેલરલ  રકલરશગનલ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ  ર� પ ીિલપક -  ે /૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/દ-૪ યલ ૨૩-૭-    

  ૨૦૦૪નગ જરદેલા  ધાલન ે્ા  લિલના કટાટદર�નલ  િેં ેલરરન ે� ેાિાલાંલનલ અન ે�ક્ેયલ(િરે�ા)નલ ીરરક ્લ� ્  

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

   છલય ેદાનલ  િેં ેલરર ન ે લિલના કટાટદર�(ૈબનઅનલિય)નગ જગાલ  લિ ે ર ર કરેલિલપ ાેદ.ે  રપ� ્ લિલના  

  કટાટદર� િલાટ સનાય ીાે્    ્ગ ેાિાલાંલિલપ �ાછલા િળેેગન ે  પં દગ  લિે્ લ અ��્્ૈંય �સય ,અ��્્ૈંય જન  

  �સય,  લિલરક દ શૈકક  છલય ેદાનલ  િેં ેલરરન ે� ય ેઅનલિય કટાટદર�નગ જગાલ  લિ ે  પં  કરેલિલપ ાેદ.ે  

 (૭)  લિલના ેર�ેા સે લદનલ યલ.રર/૫/૧૯૯૭ નલ ઠરલે ીિલપક :  ગારાર/૧૦૯૬/રર૧૩/દ(ર) િલપ સન �ં સદય  

  ેયાિલન સનાિર અ� ્લર સેીેલ િ�ર્લ  િેં ેલરર િલાટ ૫ પં દગિલપ અગયલ ા૫ેલ િલાટ યિેને િળે્ �્્ �ક્નલ ૫  
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 ( લપં ) ાકલ �ક્  િરે� ા૫ેલિલપ ાેદ.ે ૫રપ� ્ય ેએ સનિ� ૂપક  િાે કન્ ્ગન કરટ્ ન રરેલ જરઈએ.  ૫રલપય,  

  સિસય િલપદે રાલરટ યનેલ યિલિ કર્લેલ  સિસયન ેઅ ્િલપ ર�ૂ કરેલનલ રરટદ.ે  

(૮) િલના રિયદિયનગ િલના સ ીલા િલપ સે�યલ ીાલ રરેલનલ સનાય નાન્લનલ  િલક પ ીરલેયલ  િેં ેલરટ   રકલરટ   

યલ.ર૫/ર/૧૯૮૦ નલ ઠરલે ીિલપક:  ગારાર/ ૧૦૭૭ / ર૬૬૦ / દર  યીલ યલ.૧/૮/૧૯૯૦ નલ ઠરલે ીિલપક: 

 ગારાર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/દર  યીલ  લિલના ેર�ેા સે લદનલ  ઠરલે  ીિલપક - ગારાર/૧૦૯૯/પ ્/૪૧૧૦/ દ-

ર યલ ૧૮-૪-૨૦૦૧ અનેા ેસનાય  કાલા ાજ્બનલ  સલસીકલર�  લ ીેગ સનાય નાનૂલિલપ િળેેે્  જજર�  િલક૫પ  સિસય 

િલપદે રાલરટ ર�ૂ કરેલ�્પ રરટદ.ે ાર ્ િલક પ ીરલેનલર  િેં ેલર જ રિયનલ ેીલરલનલ િળેલ લપ  �ક્ િલાટ રમંલર 

ીદ.ે Sports િલપ અરર કરનલર  િેં ેલર જર  સિસય િલપદે રાલરટ  કય ઠરલેીગ સનાય નાન્લિલપ ઠરલેે્  ાર્પ  િલક પ 

ર�ૂ નર� કર� દકટ યર ાેલ  િેં ેલરન ેSports નલ �ક્ િળેલ લપ ીદ ેનર�.   

(૯)  સિસય ધેલરલ  રકલરશગનલ  પં લાય ગલિ�ારસનિલાકઅન ેગલિ સેકલ  સે લદનલ  �રટરનલિલ ીિલપક - કટ ગ/૧૧  ફ 

૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ો� યલ ૧૭/૪/૨૦૧૨ ીગ ઠરલેે્  �જ્રલય  પં લાય  ેે લ (ેદા-૩)  રયગ ( ર�શલ)સનાિર 

૨૦૧૨ અન ે� ય ે પે દાનલ  રયગ સનાિર યિેજ સેસેી અનલિય કટાટદર�ન ે્દયલ ઠરલેર યિેજ સેીેલ યિેજ િલના 

રિયદિયનલ િલના  િલક પર ીરલેયલ  િેં ેલરરન ેિળેલ લપ ેીલરલનલ �ક્ન ે્દયગ જરદેલા   ન્લાન અરર 

અનેા ેા સ ીલારિક ્ેૈ ખય  ર�શલિલપ રલજર રરટ્   િેં ેલરટ િળેેે્  �ક્ અન ે ન્લાન અરરિલપ ંદલાેે્  સેદયરન ે

ાીલરટ યિલિ  િેં ેલરર�્પ િરે�ા ્ગસા ય ાલર કર�ન ે� ય ેકટાટદર�િલપ   ્બી ખલ્ગ જગાલનલ  િલકિલપ કટાટદર�ેલાઝ  

િરે�ા ીિલ� ્લર ા  પે દા�્પ  રેગઝન્ િરે�ા ્ગસા ય ાલર કરેલિલપ ાેદ,ે યિેજ કટાટદર�  ેલાઝ િરે�ા ાીલરટ ય ાલર 

ીાે્   રેગઝન્ િરે�ા ્ગસાિલપ સીલન  લિે્   િેં ેલરરન ે રકલરશગનલ  પં લાય ગલિ � ાર સનિલાક અન ેગલિ સેકલ  

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

નગ જરદેલા ાજ્બ  િલક પ ંકલ કગ િલાટ   �સીય રરટે લ જકલેેલિલપ ાેદ ેઅન ેંકલ કગનલ �ય ેસનિ�્પક 

િળેેેલન ે લપ જકલાે્   િેં ેલરરનગ ાખર�   પં દગ ાલં� બરલર  લોેલિલપ ાેદ ે  

(૧૦) ા �રટરલય અનેા ે રકલરશગનલ  પં લાય સે લદનલ �રટરનલિલ ીિલપક - કટ ગ/૧૧  ફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/  

૧૯૭૬/ો� યલ ૧૭-૪-૨૦૧૨ નલ સનાિ-૧૧ અનેા ેજ�્ર�ાલય   �સીય ીાીેગ  � ય ેકટાટદર�નગ ેીલરલનગ   પં દગ ાલં� 

અન ે ્લિક ાલં� �રટર અન ે સ ધી કરેલિલપ ાેદે  અન ેસનાિ-૧૧ નગ જરદેલા  ાજ્બ  સિસય ધેલરલ જજર�ાલય 

  �સીય ીાીેગ ારગા કલાાે લર� કરેલિલપ ાેદ.ે  

૧૩. અનાાઅદતા ગા શરયો :-  

(૧) દ શૈકક ્લાકલય, કરમ્પા્રનગ �કકલર�, �િર, �સય (કટાટદર� -SC,ST,SEBC), િલર   સનક, સ રાા , દલર��રક 

અદકયયલ, અન ેઅના બલબયરનલ  િેં ેલર  લ નેલ અ ્  િલક પરન ેાીલરટ  ન્લાન અરરિલપ  રટ્  સેદયર  િગ 

 રયગ  �ીાલ િલાટ ાખર� દકેલિલપ ાેદ.ે  ન્લાન અરરિલપ ંદલાેે્  સેદયરનલ  િીાનિલપ  િલક પર અન ે

કર્લેલ   સિસય િલપદે  રાલરટ  િેં ેલરટ અ ્િલપ (ઝરેરશ નક્ર  ર�ય) ર�્  કરેલનલ રરટદ.ે એેલ કર્લેલ ર�્ નર� કર� 

દકનલર અીેલ સે પદયયલ  લૈબય ીલા યર  િેં ેલર�્પ અરર૫પક  � - ય ેયબકકટીગ ‘‘રં’’ કરેલ લપ ીદ ેઅન ેયેે લ 

 િેં ેલરનગ   પં દગ/સનિ�્પક ‘‘રં’’ કરેલિલપ ાેદ.ે   

(૨) કનાિરાથાસ્ાઅર� તક ગાસેદયોાક�ાયસિલાઉિસંેલર�ાુ સ્ાિલટહયગિલપાકસયાક�ાિ�કાબલબયસા��ધલરોાકરેલ ગા

ર��ુય/સે પયગાગલહાારલ ેલિલપાુેશસા ટહ. 

(૩) ફ�ક  ૫દલરીગ ્લાક  િેં ેલરન ે૫ ( લપં ) ેષાનલપ અજિલાદગ ીરરકે ા  પે દાનગ જગાલ  ૫ર સનિ� ૂપક  સલસીકલર� 

દલરલ કરલર ાીલર�ય  સનિ� ૂપક ા્ાીેગ ા જગાલનલ  રયગ સનાિર, ખલયલક�ા ૫ર�શલ સનાિર, કરમ્પા્ર કૌદલા ૫ર�શલ 

સનાિર-ર૦૦૬ યીલ ક ૂે ા  ેે લ યલ્ગિ અને યલ્ગિલનય ૫ર�શલનલપ સનાિર ાજ્બ સનાય ૫ર�શલ  ા સનાય કરલરનલ 

 િાદલળલ ંરમાલન  રકલરશગનલ ય ે�દેનલ  ેયાિલન સનાિલ� ્લર  લ  કરેલનગ રરટદ.ે  

(૪)  િેં ેલર  રયે ા  પે દાનગ  રેગઝન્ િરે�ા ાલં�/  પં દગાલં�/ ્લિકાલં�િલપ  િલસેાા ીેલ િલપીગ  પબપસીય 

જગાલ  ૫ર સનિ� ૂપક િળેેેલનર ંલેર કરેલને રકકંલર ીદ ેન�ર. સનિ� ૂપક કરનલર  સલસીકલર�ને  રયલને એેગ ખલયર� 

ીલા કટ, �રટર  ેે લ િલાટ યે �જ્રલય  પં લાય  ેે લ ેદ�કરક અન ે રયગ ( લિલના) સનાિર –૧૯૯૮ અન ે� ય ે પે દાનગ 

 રયગ �દેનલ  ેયાિલન સનાિરીગ  ઠરલેે્  સનાિલ� ્લર  િેં ેલર ારગા  જકલયલ નીગ, યર � યે યબમે ાેલ 

 િેં ેલરન ેયિેનગ સનિ� ૂપક ‘રં’ કર�ન ે૫ોયલ ાકૂ� દકલદ.ે સનિ� ૂપક બલબયે ય ેનર સનકાા ાખર� દકલદ.ે  
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(૫) ા   રયગ  �ીાલ ા  પે દાનલ   ેયાિલન  રયગ સનાિર અન ે ર�શલ સનાિરને  યિેજ ા બલબયનલ  રકલરશગનલ 

કલાંલ અન ેસનાિરનગ જરદેલાન ે પકકૂા૫કે ાસીન રરટદ.ે 

(૬) ા �રટરલય કરઈ ૫ક કલરકર ર રં કરેલનગ કટ યિેલપ ફટરફલર કરેલનગ ાેઅાકયલ   ગ ીદે યર, યિે કરેલનર  

 સિસયન ે પકકૂા રકક / અસીકલર રરટદ ેઅન ે સિસય ા િલાટ કલરકર ા૫ેલ બપીલાે્  રરટદ ેનર�. યિેજ યેે લ  પજરદરિલપ 

 રટ્ અરર રં ીાે્ ગ દકલદ ેઅન ે૫ર�શલ ફ� ૫રય િળેલ લપ ીદે નર� 

(૭) ાખર� ૫ પં દગ  લિે્   િેં ેલર સનિ� ૂપક  સલસીકલર� ઠરલેે ય ેદરયરને ાસીન સનિ� ૂપક િળેેેલને  લપ ઠરદ.ે  

(૮)  ગ સંાંશલરવાલા��જબ ગાઅર�ઓારંાકરેલિલપાુેશસ.(ુાાલં�ાિલતાઉંલહરણાપેક� સાટસ. �ા પ�ણૂરા  થગ) 

(૧)  ન્લાન ા ્ંલ ાજ્બ અરર કરટ્ ન રરા, 

(ર) અરરિલપ ંદલાેે્  સેદયર અ�રૂ� કટ અ પદય રરા, 

(૩) અરરિલપ  િેં ેલરટ  ર� કટ  લ  રાા  લાઝનર ફરાર અ ્રો કરટ્ ન રરા,  

(૪) અરર ફટક  ીગ, ા-િે્  ીગ અીેલ  રસાોીગ િરક્લેે્  રરા, 

(૫) ૈબનઅનલિય ેદાનલ  િેં ેલરટ કરૂટકરૂ� ફ� ન  રટ્ રરા, 

(૬) અ��્ ૂૈંય �સય, અ��્્ૈંય જન �સય,  લિલરક દ શૈકક  છલય ેદા, દલર��રક અદકયયલ ીરલેયલ 

 િેં ેલર યિેજ િલર   સનક ય ેનગ કટાટદર� �દે� ્સનાય  િલક૫પ ીરલેયલ ન રરા,  

(૭)  લિલરક દ શૈકક  છલય ેદાનલ  િેં ેલર �રટરલયિલપ ંદલાેે્   િાદલળલ�્પ  એય ેદાિલપ  િલેદે ીયર   

     નલ રરેલ �દે�્પ રલજા  રકલરનગ  ેે લ  િલાટ� ્પ (નરન-�ીસિ્ગાર)  િલક૫પ  �રસદાા-(૪) (�જ્રલયગિલપ)  

     રલજા રકલર િલાટ� ્પ ીરલેયલ ન રરા,  

૧૪.  લિલનાા��ં  લઓં- 

(૧) અનલિય કશલનલ  િેં ેલરર િલાટ �રટરલયિલપ અનલિય જગાલ  ંદલાેે્  ન રરા રાલ ાેલ  િેં ેલરર ૈબનઅનલિય 

જગાલ િલાટ અરર કર� દકદ ેઅન ેયને ેૈબનઅનલિયનલ ેાિાલાંલન ે્દયલ ીરરકર ્લ� ્ ોદ.ે રપ� ્ય ેએ  ર�શલ ફ� 

 રેલનગ રરટદ ેનર�. 

(ર)  િેં ેલર અરર૫પકિલપ � ફરાર upload કરટ, યનેગ  લ  રાા   લઈઝનલ ફરાલનગ એક કરયલપ ે� ્કર ગ   રયલનગ  લ ે 

રલખેલનગ રરટદ.ે  ૫ર�શલ  િાે રલજર�૫પકિલપ ય ેજ ફરાર ્દલેેલનર રરટદ ેયિેજ   સિસય િલપદે  રાલરટ યેે ર જ ફરાર ર�ૂ 

કરેલનર રરટદ.ે  

(૩)  િેં ેલર અરર૫પક  રયગ ેખયે � િરબલઈ્ નપબર ંદલાે ેય ેનપબર ંલા ્જ રલખેર.  સેાાિલપ  સિસય યરફીગ ા 

 ર�શલન ે બપસીય ૫ર�શલ્શગ  � ૂં નલ   િેં ેલરન ેા ંદલાેે્  નપબરનલ િરબલઈ્ ૫ર SMS ીગ િરક્ેલિલપ ાેદે 

યીેગ અરરિલપ ંદલાેે્  િરબલઈ્ નપબર બં્ેર નર�. જર  િેં ેલર  રય ેિરબલા્ નપબર બં્દ ેઅન ેયેે લ  પજરદરિલપ 

બરોાનગ �્ં નલનગ �ક  િેં ેલરન ેીદ ેનર�, યેે લ  પજરદરિલપ  પકકૂા જેલબંલર�  િેં ેલરનગ  રયલનગ જ રરટદ.ે  

(૪)  રકલરશગનલ  પં લાય સે લદનગ ેબે લાા  https://panchayat.gujarat.gov.in સનાસિય ક ેજરયલ રરટે લ 

 િેં ેલરરન ેખલ   � ૂં નલ ા ેલિલપ ાે ેછે.  

( )  સિસયા� કોા ઉિસંેલર સ-  

1. યનેે  િેં ેલર� િલાટ કરઈ૫ક  કલરટ ાટકર િળેેેલ િલાટ એા્ ેકટ  સિસયનલ અઘાશ ,  અા અીેલ કરઈ 

અસીકલર� ૫ર  રાશ કટ ૫રરશ ્લદેદ ્દલોેલનર  ાલ  કરેલ િલાટ, 

2. બગ��્પ નલિ ીલરક કરેલ િલાટ,  

3. બગ�  લ ે  રયલ�્પ નલિ ીલરક કરલેેલ િલાટ,  

4. બનલેા� ખરાલ ંસયલેજેર અીેલ �નગ  લીે ંોેલ કરેલિલપ ા્ાલ રરા યેે લ ંસયલેજેર  લંર કરેલ 

અીેલ દેરર�સય ાંરેલ િલાટ, 

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

6. ૫ર�શલ િલાટ યનેગ  િેં ેલર�નલ  પબપીિલપ અના કરઈ અસનાસિય અીેલ અારગા  લીનનર ાશા ્ેે લ 

િલાટ, 

7. ૫ર�શલ ંરમાલન દેર્ાલજબગ  લીનરનર  ૫ારદ કરેલ િલાટ એા્ ેકટ અના  િેં ેલરનગ  સરેર�િલપીગ 

નક્ કરેલ, કસ્યક, દલઈો, કલ૫્ગ કટ યેે લ કરઈ૫ક છલ ે્ લ કટ રસયૈ્ૈખય  લ�રરાનગ િંંીગ અીેલ 

https://panchayat.gujarat.gov.in/
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ેલયંગય દલરલ  નક્ કરેલ કટ  િેં ેલરને નક્ કરલેેલનગ દેરર�સય    ક� કરઈ૫ક દેરર�સય 

ાંરેલ િલાટ,  

8. ્ખલકરિલપ અવઅ્્  લષલ અીેલ બગ ર  બલબય  �રયનગ અ સ�ય્ બલબય ્ખેલ િલાટ, 

9. OMR  સર પિલપ  રયલનગ  ળખ� ૂં ક કરા ક  કલરનગ સનદલનગ, ્ખલક, ાલફલબાે, ૈંહ કટ �નલીગ 

 ળખ  સીલસ ય ીલા યેે લ  ાલ  કરેલ િલાટ,   

10. ૫ર�શલ ખપોિલપ અના કરઈ ર�ય ેદેરેયા� ૂપક કરેલ િલાટ, અીેલ 

11. ૫ર�શલનલ  પં લ્ન કરેલ િલાટ  સિસયએ રરકટ્લ  સાલફન ે ગીગ કટ ાોકયર� ર�યે રટરલન કરેલ અીેલ 

દલર��રક ર�યે ઈ� કરેલ િલાટ, અીેલ  

12. ક ૂે ાે ય� ખપોરિલપ સન� કંાા કરટ્લ યિલિ અીેલ કરઈ૫ક �ારા કરેલનર  ારન કરેલ િલાટ અીેલ ાેલ 

  પદે િંંદલર� કરેલ િલાટ, અીેલ  

13. ૫ર�શલ િલાટ યને ે૫રેલનદગ ા૫યલ યનેલ  ેદે૫પિલપ ા૫ેલિલપ ાેે્ ગ કરઈ૫ક �્ં નલનર  પદ કરેલ 

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

યર   રરકય ૧ ીગ ૧૩ �કસ લ િલપ ફરજંલર�  કલાાે લર�ને  લપ ીેલ  ૫રલપય - (ક)  સિસય, ય ે� 

૫ર�શલનર  િેં ેલર રરા ય ે ૫ર�શલિલપીગ દેર્લાક ઠરલેગ દકદ,ે અીેલ (ખ) (૧)  સિસય,  ગીગ 

૫ પં દગ િલાટ ્ેે લનગ કરઈ૫ક ૫ર�શલિલપ બ ેેલિલપીગ અીેલ કરઈ૫ક જબજ ા્્ લકલયિલપીગ, અીેલ (ર) 

રલજા  રકલર,  રયલનલ રટઠળનગ કરઈ૫ક નરકર�િલપીગ કલાિગ ર�ય ેઅીેલ સન�ંાા ા્ં ય િલાટ દેર્લાક 

/ બલકલય કર� દકદ.ે 

      (૬)      �જ્રલય �રટર  ેે લ ાારદ કટ અનાઈ �રટર  ેે લ ાારદ અીેલ અનાલ  રકલર�/અીા  રકલર�/ રકલર  

               રસયકનગ  પસીલજ  ધેલ◌લરલ  િેં ેલર કાલરટા  ક દેર્લાક ઠરલેે્  રરા અન ેદેર્લાકલયનર  િા  

               ંલા ્રદ ેયર ાેલ  િેં ેલરનગ અરર ા રા  રં ીેલન ે લપ બનદ.ે  

૧૫. ા�રાલરાક�ારંાકરેલ ગા સિસય ગા મલં- 

ા �રટરલય યીલ  રયગ  �ીાલિલપ કરા  ક કલરકર ર યિેલપ ફટરફલર કરેલનગ કટ રં કરેલનગ ાેઅાકયલ 

  ગ ીલા યર યિે કરેલનર  સિસયનર  પકકૂા રકક/અસીકલર રરટદ ેઅન ે સિસય ા િલાટ કલરકર ા ેલ બપીલાે્  રરટદ ે

નર�. 

 

યલર�  :- ૧૫/૯/૨૦૧૮ 

પથળ  :-ાટહ�િય દર  

 �ંે 

 �જલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય,  

�જલ્લ  પં લાય  લબરકલપઠલ 

ઉિસંેલરો લાટહયિલપા�હ�રા��ં  લ  

 �જલ્લ  પં લાય  ેેલ   પ ંદગ  સિસયનલ કલાાશેપ રટઠળનગ  પં લાય  ેેલનગ  �્નગાર ક્લકા (ેર�ેા/�ર લબગ) ેદા-૩  પે દાનગ  ગીગ 

 રયગ િલાટ �જલ્લ  પં લાય  ેેલ   પં દગ  સિસય ધેલરલ  ન્લાન અરર  િપદલેેલિલપ ાેે્ છે. ા જગાલ  િલાટ અરર કરનલર  િેંેલરરનલ 

�રયિલપ  િેંેલરરને ્લપં  �્�ય/્લ્ં કટ છેયર �ો� ાંરટ યેેલ અ લિલ�જક યરેરીગ  ્ર રરટે લ  લેીલન કરેલિલપ ાેે છે. યેિજ  સિસયનલ 

 ંલસીકલર�/અસીકલર�/કિાંલર�ને નલિે જર કરા ા િર નરકર� અ લેેલનલ નલિે  િેંેલરર  લ ેીગ નલકલપ  ઘરલેયલ રરા યર યેેલ ા િર  લિે 

કલા ટં રનગ ફરજંલર� કલાાેલર� કરલેેગ યીલ ાેગ કરા અ લિલ�જક  ર ાસસ/છેયર �ો� ા નલ ધાલનિલપ ાેે યર યરય જ ્લપં  �્�ય બપર્રનલ ાર્ 

આ� નપબર ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪    ર  પ કા કરેલ જકલેેલિલપ ાેે છે.        

                  ૈંે  

            �જલ્લ  પં લાય  ેેલ   પં દગ  સિસય  

                 �જલ્લ  પં લાય  લબરકલપઠલ  
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�જલ્લા પં લાયા સેલા  પં દગા સિસય,  લબરકલપઠલા ેલરલા�હ�રલયાકિલપકંા૧.ા�� ગારાક્લકર ા(ેહ�ેટ/હ� લબગ) ેદર-૩ા 

જદલ્�પા સંક્ગપટ ા જદલ િલાટનગ ેાિાલાંલ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ નગ �સીસયએ  ૧૮ ેષા ીગ  છ� અન ે૩૩ ેષાીગ ે� ્�િરનર રરેર 

જરાદ ેનર�.  

ીિ  િેં ેલરનગ �સય  નગંનેગ યલર�ખર ંરમાલન (બએ ેયલર�ખર  ર�ય) જનિે્ લ રરેર 

જરાદ.ે 

૧.  લિલના કટાટદર� (કજ્ષ  િેં ેલર)  યલ.૦૮-૧૦-૧૯૮૫ ીગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલર�ખર  �રય)  

ર.
  

એ . ગ./એ .ા�./એ .ા.બગ. ગ. 

(કજ્ષ  િેં ેલરર) (  ેષા)  

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

૩.
  

િ�ર્લ  ( લિલના કટાટદર�)  

(  ેષા)  

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

૪.
  

અનલિય ેદાનગ િ�ર્લ   

(૫+૫ ેષા)  

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

૫. ૪૦% કટ યીેગ ે� ્ અદકયયલ ીરલેયલ  લિલના 

કટાટદર�નલ ક�્્ષ  િેં ેલરર (૧૦ ેષા) 

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

૬. ૪૦% કટ યીેગ ે� ્અદકયયલ ીરલેયલ અનલિય 

ેદાનલ ક�્્ષ  િેં ેલરર (૫+૧૦ ેષા)  

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

૭. ૪૦% કટ યીેગ ે� ્ અદકયયલ ીરલેયગ  લિલના 

કટાટદર�નલ િ�ર્લ  િેં ેલરર( +૧૦ ેષા)  

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

૮. ૪૦% કટ યીેગ ે� ્અદકયયલ ીરલેયગ અનલિય 

ેદાનગ િ�ર્લ  (૫+૧૦+૫ ેષા)  

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

૯. િલર   સનક - 

 લિલના ેર�ેા સે લદનર યલ. ૨૨-૭-૧૯૮૨નલ 

ઠરલે ીિલપક  ારાએ -૧૦૮૧/ર ાા/૫૮/ 

દ-૨, અન ેયલ.૨૦-૨-૨૦૦૧નર ઠરલે ીિલપક  

ારાએ /૧૦૨૦૦૦/પ.્ ./૯૫૭/દ-૨. 

ા  પે દાનગ ખલ્ગ જગાલ   ર સનિ�્પક િલાટ �  િેં ેલરટ 

િલર   સનક યર�કટ  દ� ંળરિલપ  છ િ�રનલનગ  ળપદ  ેે લ 

કરયલ  છ� ન રરા યાે્ગ  ેે લ કર� રરા ય ેિલર   સનકન ે

િળેલ લપ   ્ગ ેાિાલાંલિલપ ય ેએ બ�ેે્  ફરજનર 

 િાદલળર   રલપય પક(૩) ેષા �ી્ગનગ �ાછલા િળદ.ે  

( ે�િ્લપ ે� ્  ્ગ ેાિાલાંલ ૪૫ ેષા રરટદ.ે)  

૧૦.
  

 ર�શલ ફ� - 

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

 િેં ેલરર િલાટ 
 

(૧) ફરિા  રયગ ેખય ે‘‘ ૈબન અનલિય’’ કટાટદર�  ગ્કેા કર� 

રરા (ંદલાેગ રરા) યેે લ ( PD યીલ Ex.Servicemen કટાટદર� 

સ ેલા) યિલિ  િેં ેલરરએ  ર�શલ ફ� ફરેલનગ રરટદ.ે  

(૨) ાળૂ �જ્રલયનલ અનલિય ેદાનલ  િેં ેલરર, દલર��રક 

અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલરર અન ેિલર   સનકરએ  ર�શલ ફ� 

 રેલનગ નીગ. 
 

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

ે� ્અદકયયલ ીરલેયલ  િેં ેલર િલાટ  

સેનલ ાલૂાે 

 

 �ધ:- િલ�ા ૈસ કા ટહયાઉ ્ગાેાિાલરંલિલપાિળેલ લતા ટટલટા લથસ ગાઉિરાકોઇ ણા પજોદોિલપા૪૫ાેષરથગાેધેગાજોઇશસા હ�.  

 


