�જલ્લા ં
પ ચાયત સેવા પસંદગી સિમિ, અમર� લી
સંવગર્ ું� ના:- �ુનીયર કલાકર ્(વહ�વટ/હ�સાબી) વગર-૩
�હ�રાત ક્રમાં   ૧/૨૦૧૮-૧૯ �ગેની િવગતવાર � ૂચનાઓ
(વેબસાઇટ એડ્ર�: https://ojas.gujarat.gov.in અને https://panchayat.gujarat.gov.in )
�જલ્લા હ�લ્પ લાઇન નં:- ૦૨૭૯૨-૨૨૩૬૧૩

૧.

�જલ્લા ં
પ ચાયત ે
સ વા પસંદગી સિમિ

, અમર� લી ધ્વારા ં
પ ચાયત ે
સ વાની નીચે દશાર્વે

(વહ�વટ/હ�સાબી) (વગર-૩) ખાલી જગ્યા પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટ�

�ુનીયર કલાકર ્

ઓનલાઇન અર�પત્રકો મંગાવવામ

આવે છે . આ માટ� ઉમેદવાર� https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૮ (બપોરના ૧૫-૦૦ કલાક) થી તા.૦૮૧૦-૨૦૧૮ (સમય રાિત્રન૨૩-૫૯ કલાક �ુધી)

દરમ્યાન અર� કરવાની રહ�શ. તેમજ પર�ક્ષા ફ� પોસ્ટ ઓ�ફસમાં ભરવા મા

છે લ્લી ત.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ રહ�શે . ઉમેદવાર� તા�તરનો Photograph (15 kb) અને Signature (1 5 kb) સાઇઝથી વધાર� નહ� તે ર�તે
jpg format માં scan કર� કોમ્પ્�ુટરમાંતૈયાર રાખવાનો રહ�શે � ઓનલાઇન અર�માupload કરવાનો રહ�શ.ે અરજદાર� ઓનલાઇન
અર�માં દશાર્વ્યા �ુજબના પોતાના બધા જશૈક્, વય અને �િત તેમજ અન્ય લાયકાતના પ્રમાણપત્રો પોતાની પાસે રાખ
રહ�શે અને આ �ગે ઉમેદવારોને �ણ કરાયા બાદ તેઓએ �ુ બ�ુમાં ચકાસણી અથ� ર�ુ કરવાના રહ�શે , �ની અ�ુક નોધ લેવી.
આ �હ�રાતમાં ‘‘ �જલ્લા ં
પ ચાયત ે
સ વા પસંદગી સિમિતન’’ ઉલ્લેખ હવે પછ�‘‘ સિમિત ’’ તર�ક� કર� લ છે .
અર� કરવા માટ� ની િવગતવાર � ૂચનાઓ આ �હ�રાતમાં ફકરા નબ
ં ર ૧૦ માં દશાર્વેલ છ. તે � ૂચના ઓ સહ�ત આ સમગ્ર �હ�રા
ઓનલાઇન અર� ભરતાં પહ�લાં ઉમેદવાર� પોતે ધ્યાનથી વાંચવી જ�ર� છ.
૧.૧

ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ઉમેદવાર� કોઇ પ્રમાણપત્રો જોડ (અપલોડ કરવાના) નથી. પરં �,ુ ઓનલાઇન અર�
કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાંની િવગતોને આધાર� ઓનલાઇન અર�માં અરજદાર� સમગ્ર િવગતો ભરવાની . આથી
પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો �વ, શૈ�્◌ા �ણક લાયકાત, વય, શાળા છોડ�ા�ું પ્રમાણ, �િત, શાર��રક અશકતતા
(હોય તો), મા� સૈિનક (લા� ુ પડ� ુ હોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓન
અર�માં એવા પ્રમાણપત્રોને આધાર� સમગ્ર િવગતો ભરવાની . અન્યથા સિમિત ધ્વારા પ્રમાણપત્રોની ચ
સમયે અર�માંની િવગતો ખોટ� અથવા અસંગત ઠરશે તો ઉમેદવારની અર� અને પસંદગી/િનમ�ુંક રદ કરવામાં
આવશે, અર� પત્રકમાં ઓનલાઇન ભર�લી િવગતોની કોઇ પણ પ્રકારની ચકાસણી કયાર્ વગર સિમિત ધ્વારા ઉમેદવ
આ જગ્ય માટ� ની િનયત સ્પધાર્ત્મક લે�ખત પર�ક્ષા માટ� કામ(પ્રોવીઝનલ એડમી) દાખલ કર� સ્પધાર્ત્
પર�ક્ષા આપવા દ�વામાં આવ , � પર�ક્ષા બાદ પ્રોવીઝનલ ર�ઝલ્ટ �હ�ર થયા બાદ પ્રોવીઝનલ મેર�ટ લ
સમાિવષ્ટ ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન .

૧.૨ લે�ખત સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા પધ્ધિત અને પસંદગીની

આ �હ�રાતમાં ફકરા નબ
ં ર ૧૨ માં દશાર્વ્યા �ુજબનહ�� ુલક્ષ

પ્ર�ોવાળ� ઓપ્ટ�કલ માકર્સ ર�(ઓ.એમ.આર.) પધ્ધિતની લે�ખત સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા. આ હ�� ુલક્ષી પ્ર�ોવ
ઓ.એમ.આર. પધ્ધિતની લે�ખત સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા�ું આયોજન સ

સિમિત ધ્વારા ડ�સેમ્બ-૨૦૧૮/�ન્�ુઆર-

૨૦૧૯માં કરવામાં આવશે. આમ છતાં આ બાબતે સિમિત જ�ર જણાયે ફ�રફાર કર� શકશે. આ સંવગર્ની લે�ખત સ્પધાર્ત
પર�ક્ષા �ુજરાતની તમામ �જલ્લા પંચાયત ધ્વારા એક જ �દવસે અને એકજ સમયે લેવામાં . ઉમેદવાર �
�જલ્લામાં અર� કરશે તે �જલ્લાની ખાલી જગ્યા માટ� ઉમેદવાર� કર�લી ગણ. અને તે જ �જલ્લામાં � તે પર�ક્ષા ક�
ખાતે લે�ખત સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા આપવાની . � ધ્યાને લઇ ઉમેદવારોએ પોતાની પસંદગીના �જલ્લામાં અર� કર� ત
સલાહ ભ�ુર્ રહ�શ.
૧.૩

લે�ખત સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા સંદભર્ની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ �ૂચનાઓ ઉમેદવારના ર�સ્ટડર્ મોબાઇલ
એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવશે.

આથી, અર�પત્રકમાં સંબંિધત કોલમમાં ઉમેદવાર� મોબાઇલ નંબર અવશ્

દશાર્વવ. અને પર�ક્ષા પ્ર�ક ્રયા �ૂણર્ થાય ત્ય,નંબર �ળવી રાખવો અિનવાયર્ ર�તે જ�ર� છ. મોબાઇલ નબ
ં ર
બદલવા અથવા બંધ થઇ જવાના કારણે ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી �ુચના ન મળે તો તેની જવાબદાર� ઉમેદવારની
રહ�શ,ે અને આવા �કસ્સામાં ઉમેદવાર પોતે િનમ�ુંક મેળવવા ઇચ્છતો ન હોવા�ું માનવામાં આવ.
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�ુનીયર કલાકર ્(વહ�વટ/હ�સાબી) વગર-૩ સંવગર્ની ખાલી જગ્યાઓની િવગ-

૧.૪

      �હ�રાત ક્રમાંકઃ ૧/૨૦૧૮-૧૯  �ુનીયર કલાકર ્(વહ�વટ/હ�સાબી) વગર-૩) સંવગર્ની અમર�લી �જલ્લામાં
      ભરવાપાત્ ક� ટ�ગર�વાર ખાલી જગ્યાઓ  નીચે �ુજબ છ.
�.ક.

સંવગર્�ું ના

�ુલ

(તમામ વગર-૩)

જગ્ય

કક્ષાવાર જગ્
જનરલ

કક્ષાવાર જગ્યા પૈક� મ�હલાઓ માટ� અના

સા.શૈ.પછાત 

અ�ુ

વગર

�ુ�ચત  �ુ�ચત
�િત

અ� ુ

જનરલ

સા.શૈ.પછાત

અ�ુ

વગર

�ુ�ચત  �ુ�ચત
�િત

જન
�િત

DPSSC13/

�ુનીયર કલાકર ્

201819/1

(વહ�વટ/હ�સાબી)

૫૭

૨૭

૨૬

૪

૦

અ�ુ
જન
�િત

૯

૯

૧

૦

વગર -૩

(૧) �હ�રાતમાં દશાર્વેલ જગ્યાઓની સંખ્યામાં વધઘટ થવાની શકયતા.
(૨) ઉપરોકત �ુલ જગ્યાઓ પૈક� � ુલ

૩ ટકા જગ્યાઓ શાર�ર�ક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ� અનામ

છે. � સંબિધત ક� ટ�ગર� સામે સરભર કરવામાં આવશે.
૧.૫  

ુ ુ�ચત જન �િત, અને સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ની અન જગ્યા ફકત � ૂળ
અ�ુ� ુ�ચત �િત, અ��
ુ રાતના � તે અનામત ક� ટ�ગર�ના ઉમેદવારો માટ� જ અનામત છે .
�જ

૧.૬

સરકારશ્રીની સ્થાયી પ્રવતર્માન

�ુચનાઓ �ુજબ આ સંવગર્ની �ુલ ખાલી જગ્યાઓ પૈક� મા� સૈિ૧૦ ટકા

જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવશ.
મ�હલા ઉમેદવારો માટ� ઃ -

૧.૭

(૧) સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના ત.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રમાં- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ-ર (ભાગ-૧) ની
જોગવાઇ �ુજબ મ�હલા ઉમેદવારો માટ�

અનામતની જોગવાઇ લા� ુ પડશે.

મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ

િસવાયની બાક� રહ�તી જગ્યઓ ફક્ ��ુ ષ ઉમેદવારો માટ� અનામત છે તેમ ગણવા�ું  નથી, આ જગ્યઓ ઉપર �ુ�ષ
તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની પસંદગી ��ુ ુ ષ માટ� ઠરાવેલ મેર�ટના ધોરણે િવચારણા થઇ શક� છે. આ �હ�રાત અન્વયે �ુ�ષ
તેમજ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે.
     (૨) સબંિધત ક� ટ�ગર� માટ� ની આખર� પસંદગી યાદ� તૈયાર કરતી વખતે મ�હલાઓની અનામત જગ્યા માટ� લાયક મ�હલા
ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ નહ� થાય તો, તે જગ્ય સંબિધત ક� ટ�ગર� (જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ�, એસ.ઇ.બી.સી.) ના

�ુ�ષ

ઉમેદવાર માટ� ધ્યાને લેવામાં આવશ.
િવધવા ઉમેદવારો માટ� ઃ-

૧.૮


ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર�પત્રકમાં તે સબંિધત કોલમમાં  કલીક કરવા�ું રહ�. િવધવા ઉમેદવાર� જો �ુનઃલગ્ન
કર� લ હોય તો અર�પત્રકમાં તે કોલમ સામ

અ�ુક મા�હતી આપવી. િવધવા ઉમેદવાર� �ુનઃ લગ્ન કર�લ ન હોય અને

િવધવા ઉમેદવાર તર�ક� લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય ત

, ઉમેદવાર� િનમ� ૂક સતાિધકાર�/સિમિત સમક્ષ પ્રમા

ચકાસણી સમયે �ુનઃ લગ્ન કર�લ નથી તેવી એ�ફડ�િવટ  અ�ુક ર�ુ કરવાની રહ�શ. જો ઉમેદવાર આ
પ્રમાણ/એ�ફડ�િવટ ર�ુ નહ� કર� તો િવધવા ઉમેદવાર તર�ક� ના મળવાપાત્ર લાભ આપવામાં આવશે ન. પરં � ુ અન્ય
ર�તે યોગ્યતા ધરાવતા હશે તો સિમિત ધ્વારા િવચારણા કરવામાં આવ. �હ�રાતની જોગવાઇ �ુજબ લાયક િવધવા
ઉમેદવાર ક� �મણે ભરતી તથા િનમ�ુંક સમયે �ુનઃ લગ્ન કર�લ ન હોય તેમના �કસ્સામાં  સરકારશ્રીની પ્રવ
જોગવાઇ �ુજબ સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષામાં તેઓએ મેળવેલ  �ુલ �ુણના પાંચ ટકા �ુણ ઉમેરવામાં
૧.૯

મા� સૈિનક ઉમેદવારો માટ� ઃુ રાત પંચાયત સિવ�સ (ર�ઝવ�શન ઓફ વેકન્સીસ ફોર એકસ સિવ�સમે) �લ્સ૧૯૮૯ની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ
(૧) �જ
લાયકાત ધરાવતા મા� સૈિનક ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
(૨) ઉમેદવાર પોતે જ મા� સૈિનક હોવા જોઇએ
(૩) મા� સૈિનક માટ� િનયમા�ુસાર ૧૦% જગ્ય અનામત છે . મા� સૈિનક ક� ટ�ગર�માં પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની
સંબંિધત � તે ક� ટ�ગર� (જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ�, એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાં આવશે. મા� સૈિનકની
અનામત જગ્ય માટ� લાયક મા� સૈિનક ઉમેદવાર નહ� મળે તો તે જગ્ય � તે ક� ટ�ગર�ના અન્ લાયક ઉમેદવારથી
ભરવામાં આવશે.
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૧.૧૦

શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ� ઃ-

(૧) શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની અનામત રાખેલ જગ્યાઓ સામે પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને � તે
ક� ટ�ગર� સામે સરભર કરવામાં આવશે. સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના ત.૧૫/૨/૨૦૦૧ના ઠરાવ ક્રમા:-સીઆરઆર/
૧૦૨૦૦૦/�ઓઆઇ/૭/ગ-૨ �ુજબ શાર�ર�ક અશક્તતા૪૦ ટકા ક� તેથી વ� ુ હોય તેમને જ શાર�ર�ક અશક્તતાના
લાભો મળવાપાત્ર રહ�.
(૨) સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્ર ામ �ૃહ િનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ- અપગ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ તા.૬૧-૨૦૧૪ થી શાર��રક અશકત વ્ય�કતઓ માટ� જગાઓ અનામત રાખવા બાબતે નીચે �ુજબની જોગવાઇ થયેલ છ.
ક્

િવકલાંગતાની ક� ટ�ગર�

અનામત જગાની

િવકલાંગતાનો પ્રક

ટકાવાર�
૧

�ધત્ અથવા ઓછ� દ્રષ

૧ ટકો

LV = Low Vision

૨

શ્રવણ ખામી

૧ ટકો

HH = Hearing handicapped

૩

હલન ચલનની િવકલાંગતા

૧ ટકો

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

અથવા મગજનો લકવો

BL (BL= both legs but not arms)
OAL OAL= one arm and one leg affected
ન�ધ:- પંચાયત ગ્રામ �ૃહ િનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ િવભાગ.૨૩-૫-૨૦૧૭ના �ુધારા ઠરાવ ક્રમા:અપગ/૧૦૨૦૧૩/ ૧૮૯૦/ખ થી �ુનીયર કલાકર ્(વહ�વટ/હ�સાબી) વગર-૩) સંવગર્માં  LV અને HH ની િવકલાંગતા હોય 
ુ ીની ( profound/total) િવકલાંગતા 
ત્યાં હાલની આ�ુિનક ટ�કનોલો�ને ધ્યાને લ૪૦ ટકા ક�  તેથી વ�ુ અને ૧૦૦ ટકા �ધ
ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને પાત્ર ગણવાના રહ�શે તેવી જોગવાઇ કરાયેલ .
(૩) શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર�પત્રકમાં ચોકકસ અને સં�ૂણર્ મા� આપવાની રહ�શ.ે
(૪) િનયમા�ુસાર શાર��રક અશકતતા ધરાવતાં હોય તેવા ઉમેદવારને જ શાર��રક અશકતતાનો લાભ મળવાપાત્ર રહ�.
શાર��રક અશકતતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવાર� (૧) �ધત્વ અથવા

ઓછ� દ્ર�(ર) શ્રવણની ખામ(૩)

હલનચલન િવકલાંગતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક�ની કઇ શાર��રક અશકતતા છે તે સ્પષ્ટ દશાર્.
(૫) શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર� તેના

દાવાના સમથર્નમાં સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના ત૧-૧૨-૨૦૦૮ ના

પર�પત્ર ક્રમ- પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી તેમજ વખતોવખત િનયત થયેલ ન�ુનામાં સરકાર� હોસ્પીટલના
�ુિપ્રટ�ન્ડ�/િસવીલ સ�ન/ મેડ�કલ બોડર્ ધ્વારા આપવામાં આવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય ગણવામ

, તેમજ આ

અસલ પ્રમાણપત્ર સક્ષમ સતાિધકાર� ધ્વારા માંગણી કરાયેથી અ�ુકર�ુ કરવા�ું. આ પ્રમાણપત્ર િન
અિધકાર�/સિમિત સમક્ષ ર�ુ કરવામાં નહ� આ,તેવા �કસ્સામાં � તે ઉમેદવારને શાર��રક અશકતતા ઉમેદવાર તર�ક�નો
લાભ મળવાપાત્ર થશે નહ� અને સંદ
પ
/િનમ�ુંક રદ કરવામાં આવશે. શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર�
ઓનલાઇન અર�માં અશકતતા પ્રક,પ્રમાણપત્ર નંબર અને તાર�ખ યોગ્ય કોલમમાં અ�ુક દશાર્વવાનો.
૧.૧૧

સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારો મા-

(અ) સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ�તવગર્માં સમાવેશ ન થતો હોવા �ગે(નોન �ક્રમીલે)
િનયત ન�ુના�ું સરકારશ્રીના સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના ૨૭-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાંુ રાતીમાં) ના ન�ુનાના પ્રમાણપત્ર સિમિત માગે ત્યાર�
સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી િનયત થયેલ પ�રિશષ્-૪ (�જ
કરવા� ુ રહ�શે (�ગ્રે�માં કઢાવેલ નોન �ક્રમીલેયર સટ� ફ�ક�ટ � ક�ન્દ્ર સરકારની નોકર� માટ�

, આ �હ�રાતના હ�� ુ

માટ� માન્ય ગણવામાં આવશે ન�).
(બ) સામા�ક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના ત.૨૬-૪-૨૦૧૬ના ઠરાવ ક્રમા:-સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી �બન
ઉ�તવગર્ના( Non creamy layer) પ્રમાણપત્રની અ (validity) આ�ુ પ્રમાણપત્ર � નાણાંક�ય વષર્માં મેળવ્�ુ હ
સ�હત ત્રણ નાણાંક�ય વષર્ �ુધી માન્ય ગણાશે તેવી જોગવાઇ કરવામાં આવે . સદર�ું ઠરાવની નીતીનો અમલ
તા.૧/૪/૨૦૧૬ થી કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે . એટલે ક� તા.૧/૪/૨૦૧૬ પહ�લાની ઇશ્�ુ તાર�ખ ધરાવતા
નોન- �ક્રમીલેયર સટ�ફ� ક�ટ આ �હ�રાતના હ��ુ માટ� માન્ય ગણાશે  . ઉમેદવાર� આવા (Non Creamy layer) પ્રમાણપ
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નબ
ં ર અને તાર�ખ ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ફર�જયાત પણે દશાર્વવાના રહ�શ.

આ�ુ  (Non Creamy layer)

સટ�ફ�ક� ટ અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખ �ુધીમાં સક્ષમ સ�ાિધકાર� ધ્વારા ઈસ્�ુ કરાયેલ હો�ુ . અર� કરવાની 
છે લ્લી તાર�ખ બા ઇસ્�ુ થયેલ નોન �ક્રમીલેયર સટ�ફ�ક�ટ  આ �હ�રાત માટ� માન્ય ગણાશે .
(ક) પર�ક્ષા બ , પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે સક્ષમ અિધકાર� ધ્વારા અપાયેલ આ�ું પ્રમાણપત્ર ર�ુ ન
ઉમેદવારો સામાન્ય ઉમેદવારો માટ� નકક� થયેલ વયમયાર્દામાં આવતા નહ� હોય તો તેઓની ઉમેદવાર� રદ થ. આથી ,
ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે ઉ�તવગર્માં સમાવેશ ન થતો હોવા �ગે�ું િનયત સમયગાળા�ું અને િનયત ન�ુના�ું
પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને જનરલ ઉમેદવાર તર�ક� અર� કરવા સલાહ આપવામાં આવ.
(ડ) સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવાર આ�ું નોન �ક્રમીલેયર પ્રમાણપત્ર તેમન
આવકના સંદભર્માં ધરાવતા હોવા જોઇશ. જો આવા ઉમેદવાર તેમના પિતની આવકના સંદભર્માં આ�ું પ્રમાણ
ધરાવતા હશે તો તેને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે નહ.
(ઇ) ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ ન થતો હોવા �ગે�ું પ્રમાણપત્ર આપવા ૬ માપદંડો ધ્યાને લેવાય છ. પ્રમાણપત્રની અ
હવે ત્રણ વષર્ની. પરં� ુ ઉકત માપદંડો પૈક� કોઇ પણ માપદંડમાં આ અવિધ દરમ્યાન ફ�રફાર થાય તો તેની સ્વૈ�ચ્
�હ�રાત સબંિધત ઉમેદવાર� તથા તેના માતા િપતા/વાલીએ સ્વયં સબંિધત સ�ાિધકાર� તેમજ તેના ધ્વારા પ્રમાણપત
કોઇ ફ�રફાર કરવામા આવે તો �જલ્લા ં
પ ચાયત ે
સ વા પસંદગી સિમિ

, અમર� લી ને કરવાની રહ�શ.ે ઉમેદવાર માતા-

િપતા/વાલી આવી �હ�રાત નહ� કર�ને કોઇ પણ િવગતો �પાવશે તો તેઓ કાયદ� સરની કાયર્વાહ�ને પાત્ર બનશે અ
તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ કરવાપાત્ર થ. ઉન્ન્ત વગર્માં સમાવેશ નહ� થવા �ગે�ું પ્રમાણપત્ર
માટ� નો કોઇ પણ માપદંડમાં ફ�રફારની સ્વૈ�ચ્છક �હ�રાત કરવાની જવાબદાર� ઉમેદવ/માતા િપતા/વાલીની વ્ય�કતગત
ર�તે અને સં�ુકત ર�તે રહ�શ.ે
(એફ) ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે � ઉન્ન્ત વગર્માં સમાવેશ નહ� થવા �ગે�ું પ્રમાણપત્રની િવગતો 
હોય તેની જ નકલ પ્રમાણપત્રો ચકાસણી વખતે ર�ુ કરવી ફર�યા.
૧.૧૨


રમતગમતના ઉમેદવારો માટ� ઃમાન્ રમતગમતની માન્ય સ્પધાર્ઓમાં િવ�તા /ભાગ હોવાના િનયત ન�ુનાના પ્રમાણપત્ર ધરા
સામાન્ય વહ�વટ િવભાગન

ઉમેદવાર�

તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમા : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭ / ર૬૬૦ / ગર

તથા

તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમા : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગ-ર તથા સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના  ઠરાવ ક્રમાસીઆરઆર/૧૦૯૯/�ુઓ/ ૪૧૧૦/ ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ તેમજ વખતો વખતના સરકારશ્રીના ઠરાવોની જોગવા
�ુજબ િનયત કયાર

�ુજબના સ�ાિધકાર� પાસેથી િનયત ન� ૂનામાં મેળવેલ જ�ર� પ્રમ૫ત સિમિત માંગે ત્યાર ર�ૂ

કરવા�ું રહ�શ.ે આ�ુ પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના મળવાપાત્ર  �ુણ માટ� હ�દ.
ઓનલાઇન અર�પત્રકના કોલમમા Sports િવગતો દશાર્વનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માંગે ત્યાર� ઉક ઠરાવથી િનયત
ન�ુનામાં ઠરાવેલ આ�ું પ્રમાણપત્ર ર�ૂ નહ� કર� શક� તો આવા ઉમેદવા

Sports ના વધારાના �ુણ મળવાપાત્ર થશ

નહ�.
૧.૧૩

એક ઉમેદવાર એક અર� (No multiple application):
(૧) એક ઉમેદવાર એક જ અર� કર� શકશે. તેમ છતાં, એકથી વ� ુ અર� (multiple application) ના �કસ્સામાં
ફ� સહ�ત સવર્ ર�તે યોગ્ય ર�તે ભર�લ અર�ઓ પૈક� સૌથી છે લ્લી કન્ફમર્ થયે(સૌથી �ચા નબ
ં રની) એક જ
અર� માન્ય રહ�શ. તે િસવાયની બધી અર�ઓ રદ થશે.
(ર) એક કરતાં વધાર� અર� કરવામાં આવશે તો,

(multiple application) ફ� ભર� લી છે લ્લી અર� માન્

ગણવામાં આવશે.
(૩) અનામત વગર્ના ઉમેદવાર� ફ� ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છેલ્લી અર(ફ� સાથે ક� ફ�
વગર) માન્ય ગણવામાં આવશ. અને તે િસવાયની બધી અર�ઓ રદ ગણવામાં આવશે.

૨.

રાષ્ટ્ર� :
ુ રાત પંચાયત સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
ઉમેદવાર ભારતનો નાગ�રક હોવો જોઈએ. અથવા �જ
િનયમો, ૧૯૯૮ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ �ુજબની રાષ્ટ�યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.


ઉમેદવાર,

(ક) ભારતનો નાગ�રક હોય અથવા
(ખ) નેપાળનો પ્ર� હોય અથવા
(ગ) �ુતાનનો પ્ર� હોય અથવા
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(ઘ) �ુળ ભારતની વ્ય�કત હોય અને ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા�કસ્ત , (મ્યાનમા) શ્રીલં,
ક� ન્ય,�ુગાન્ડા �વા �ૂવર્ આ�ફ્રકાના દ�શો ટાન્ઝાિનયાનો સં�ુકત પ્ ,(અગાઉ ટાન્ગાિનકા અને ઝાઝીબા,)
�મ્બીય, મલાવી,ઝૈર, ઇથોપીયા અન િવયેટનામમાંથી સ્થળાંતર કર�ને આવી હોય

પરં�ુ(ખ)(ગ)(ઘ) વગર્

હ�ઠળ આવતા ઉમેદવાર �ની તરફ�ણમાં રાજય સરકાર� લાયકાત�ું પ્રમાણપત્ર આપ્�ુ હોય તેવી વ્ય�કત
જોઇશે.

૩.

વયમયાર્દ અને શૈક્ષ� લાયકાત :
૩.૧ વયમયાર્દા અને શૈક્ષ�ણક લાયકાતની િવગ�.ક.

સંવગર

શૈક્ષ�ણક લાયક

DPSSC13/

�ુનીયર કલાકર ્



201819/1

વયમયાર્દા

માધ્યિમક અને/ અથવા ઉચ્ચ્ચતર માધ્યિ

૩૩ વષર્થી વ�ુ

(વહ�વટ/હ�સાબી)

િશક્ષણ બોડર્ ધ્વારા લેવામાં આવતી ઉચ

વગર-૩

માધ્યિમક શાળાંત પ્રમાણપત્ર પર�ક્

હોવો જોઇશે ન�હ .

કર� લી હોવી જોઇશે.

ઉમરનો

અથવા સરકાર� માન્ય

કર� લી તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવ
જોઇશે. પરં� ુ �ુનીયર કલાકર્(�હસાબ) ના
�કસ્સામાં ઉમેદવાર� ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા
પ્રમાણપત્ર પ , િવષયો પૈક�ના એક િવષય
તર�ક� ગ�ણત શા� અથવા એકાઉન્ટન્સી સાથ
પાસ કર� લી હોવી જોઇશે;


ુ રાત �ુલ્ક� ે
�જ
સ વા વગ�કરણ અને ભરતી
(સામાન્) િનયમો-૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણે
કોમ્પ્�ુટરના ઉપયોગ �ગેની પાયાની �ણકાર
ધરાવતો હોવો જોઇશે ; અને


ુ રાતી અથવા હ�ન્દ� અથવા  તે બ� �ું
�જ
�ુર�ું જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇ.

૩.૨ ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશાર્વેલ િનયત શૈક્ષ�ણક લાયકાત અર� કરવાની છેલ્લી તા(

૦૮-૧૦-૨૦૧૮) ના રોજ

ધરાવતા હોવો જોઇશે.
૩.૩ ઉમેદવાર� િનયત શૈક્ષ�ણક લાયકાત માન્ય બ/�ુિનવર્સીટ/સંસ્થામાંથી મેળવેલ હોવી જોઇ.
૩.૪ શૈક્ષ�ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હકક દાવો સ્વીકારવામાં આવશે.
૩.૫ ઉમેદવાર� સક્ષમ સતાિધકાર� ધ્વારા જણાવવામાં આવે ત્યાર� માન્ય/�ુિનવર્િસટ/સંસ્થાના �ુણ પત્રક અ
પદવી પ્રમાણપત્રોની અસલ અને સ્વપ્રમા�ણત નકલ ર�ુ કરવાન.

૪.

વયમયાર્દ માટ� િનધાર્�ર તાર�ખ (cut off date):
તમામ ઉમેદવારોનાં �કસ્સામા વયમયાર્દા તા૦૮-૧૦-૨૦૧૮ �સ્થિતન ઘ્યાનમા લેવામાં આવશે.

૫.   

શૈક્ષ�ણક લાયક/ વધારાની લાયકાત માટ�  િનધાર્�રત તાર�ખ (cut off date) :�હ�રાતમાં દશાર્વેલ તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોના �કસ્સામાંશૈક્ષ�ણક લાયકાત અને અન્ ય જ�ુર� લાયકાત
માટ� અર� કરવાની છે લ્લી તાર� ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ની �સ્થિતને ધ્યાનમાં લેવામાં આવ.

૬.

માન્ય સંસ્થાના પ્રમ
ઉમેદવાર� અર� પત્રકમાં દશાર્વેલ લાયકાતના પ્રમાણપત્રોની સંસ્થાની માન્યતા તેમજ સબંિધત �/સંસ્થાની
માન્યતા તેમજ સબંિધત અભ્યાસક્રમની માન્યતા બાબતે ભિવષ્યમાં કોઇ પ્ર� ઉપ�સ્થત  થશે ત્યાર� સિમિ
આખર� ગણાશે.�ની સબંિધતોએ નોધ લેવી.

૭.

વયમયાર્દામાં �ટછાટુ રાતના હોય તેવા અનામત ક� ટ�ગર�ના ઉમેદવારો તથા તમામ મ�હલા , શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર
� ૂળ �જ
તેમજ મા� સૈિનક ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાર્દામા િનયમો�ુસાર નીચે �ુજબ �ટછાટ આ૫વામાં આવશે.
૭.૧ સામાન્ ક� ટ�ગર�ના મ�હલા ઉમેદવારોને

૫

વષર

૭.૨ અનામત ક� ટ�ગર�ના �ુ�ષ ઉમેદવારોને

૫

વષર

૭.૩ અનામત ક� ટ�ગર�ના મ�હલા ઉમેદવારોને
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૧૦ વષર

૭.૪ સામાન્યમ ક�ટ�ગર�ના શાર��રક અશકતતા ધરાવતા �ુ�ઉમેદવારોને

૧૦ વષર

૭.૫ સામાન્યમ ક�ટ�ગર�ના શાર��રક અશકતતા ધરાવતા મ�હલઉમેદવારોને ૧૫ વષર
૭.૬ અનામત ક� ટ�ગર�ના શાર��રક અશકતતા ધરાવતા �ુ�ષ ઉમેદવારો ૧૫ વષર્
૭.૭ અનામત ક� ટ�ગર�ના શાર��રક અશકતતા ધરાવતા મ�હલા ઉમેદવારો ર૦ વષર
(મહતમ વય મયાર્દા૪૫ વષર્ રહ�શ.)
૭.૮ મા� સૈિનક ઉમેદવારો માટ� ઃ(૧) ઉમેદવાર� પોતે સૈિનક

તર�ક� સળંગ

છ માસથી ઓછ� નહ� તેટલી ફરજ બ�વેલ હોય અને

નોકર�માંથી િનયિમત ર�તે િન�ૃ� થયા હોય તેવા મા� સૈિનકોને તેમણે બ�વેલ ખર� ખર ફરજનો
સમયગાળો, તેમની હાલની �મરમાંથી બાદ કરતાં મળતી �મર, ભરતી િનયમમાં ઠરાવેલ ઉ૫લી
વયમયાર્દાથ ત્ વષર કરતાં વધવી જોઈશે નહ�. પરં� ુ કોઇપણ સંજોગોમાં મા� સૈિનકની �મર ૪૫
વષર્ કરત વધવી જોઇએ નહ�.

(ર)

ુ રાત પંચાયત સિવ�સ (ર�ઝર્વેશન
�જ

ઓફ વેકન્સીસ ફોર એકસ સિવ�સમ) �ુલ્સ૧૯૮૯ ની

જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ લાયકાત ધરાવતા મા� સૈિનક ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશ.
(૩)

ઉમેદવાર પોતે જ મા� સૈિનક હોવા જોઇએ

, મા� સૈિનક ઉમેદવારોએ અર�પત્રકમાં તથ

પ�રિશષ્ટમાં મા� સૈિનક તર�ક� ફરજ બ�વ્યાના સમયગાળાની  િવગતો આપવાની રહ�. મા�
સૈિનક ઉમેદવાર� િનયત ન�ુના �ુજબ�ું અિધ�ૃત અિધકાર�ની સહ�વા�ં , સશશ્ત્રદળોમાં ઉમેદવાર
નોકર�ના સમયગાળા દશાર્વ�ું પ્રમાણપત્ર સિમિત સમક્ષ માંગણી થયેથી ર�ુ કરવા�ુ. જો
ઉમેદવાર� તેની ઓનલાઇન અર�માં મા� સૈિનક ક� ટ�ગર�માં કલીક કર� લ હોય અને ભિવષ્યમાં સિમિત
ધ્વારા માંગણી કરાય ત્યાર� જો ઉમેદવાર મા�સૈિનક તર� ક�ના અિધ�ૃત આધાર �ુરાવા ર�ુ કરવામા
િનષ્ફળ �ય તેવા સંજોગોમાં ઉમેદવારનો મા� સૈિનક તર�ક� નોકર� મેળવવા �ગેનો હકક દાવો
ધ્યાને લેવામાં આવશે નહ. અને મા� સૈિનક માટ� ઠરાવેલ મેર�ટ અન્વયે પસંદગી થયેલ હશે તો
પસંદગી /િનમ�ુંક રદ કરવામાં આવશે.
(૪) ઉમેદવાર

િનયમા�ુંસાર શાર��રક અશકતતા ધરાવતાં

હોવા�ું િસિવલ સ�ન�ું સટ�ફ�ક� ટ ધરાવતાં

હશે, તો જ શાર��રક અશકતતાના ઉમેદવાર તર�ક� ઉ૫લી વયમયાર્દામાં �ટછાટ અને અનામતનો
લાભ મળશે. �હ�રાતમાં શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ� અનામત જગ્યા દશાર્વેલ
હોય, પરં� ુ જગ્યાની ફરજોને અ�ુ�ુપ � પ્રકારની શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પ
ગણેલ હોય તેઓ તે �હ�રાત માટ� અર� કર� શકશે

, આવા પ્રસંગે ઉપલી વયમયાર્દામાં �ટછ

મળશે.
(૫) આ �હ�રાતના પેરા ક્રમાં- ૧.૧૧ માં દશાર્વેલા માપદંડો સંતોષતા હોય તેવા સામા�ક અને શૈક્ષ�
ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામાં પ વષર્ની �ટછાટનો લાભ મળવાપાત્.
(૬)  મા� સૈિનક

સ�હત તમામ ક� ટ�ગર�ના એટલે ક� �બનઅનામત તથા અનામત વગર્ના મ�હલા ઉમેદવાર

િનયમા�ુંસાર શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર અને અનામત વગર્ના ઉમેદવારોન

ઉ૫લી

વયમયાર્દામા મળવાપાત �ટછાટ સાથેની �મર િનયત તાર�ખે કોઈ૫ણ સંજોગોમાં ૪૫ વષર કરતાં
વધવી જોઈએ નહ�

૮.પગાર ધોરણઃપસંદગી પામેલ ઉમેદવારને આ જગ્યા ઉપર કરાર આધાર�ત િનમ�ુંક થયેથ, નાણાં િવભાગના તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના
ઠરાવ ક્રમાંકઃ ખ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠરાવ ન.ં ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટર-ર/ઝ-૧
ખરચ/ ૨૦૦૨/૫૭/પાટર-ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪

તા ૬-૧૦-૨૦૧૧ તથા ઠરાવ ક્રમાં-

તથા ઠરાવ ક્રમાં- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭(પાટર-ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫

તથા ઠરાવ ક્રમા:- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટર-૨/ઝ-૧ તા.૧૮-૧-૨૦૧૭ની ની જોગવાઇ �ુજબ પ્રથમ પાંચ વષર્ માટ �ા.૧૯૯૫૦/પ્રિતમાસ �ફકસ પગ થી િનમ�ુંક અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી િનયત થયેલ અન્ય લાભો મળવાપાત્ર રહ. પસંદગી પામેલ
ઉમેદવારને િનમ�ુંક સ�ાિધકાર� ધ્વારા નાણાં િવભાગનાં ત.૨૮-૩-૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમા:-ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટર-૩)/ઝ-૧ માં
દશાર્વેલ બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા ના.�ુિપ્રમકોટર્માં દાખલ થયેલ.એલ.પી ન.ં ૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને
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૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખર� �ુકાદાને આધીન રહ�ને આ જગ્યા ઉપર કરાર આધાર�ત િનમ�ુંક આપવામાં આવશે તેમજ પાંચ
વષર્ના �તે તેમની ે
સ વાઓ િનમ�ુંક સ�ાિધકાર�ને સંતોષકારક જણાયેથી સંબંિધત કચેર�માં � તે સમયના સરકારશ્રીના ધારાધો
�ુજબ � તે જગ્યા માટ� મળવાપાત્ર િનયત પગાર ધોરણમાં િનયમા�ુસાર િનયિમત િનમ�ુંક મેળવવાને પાત્.

૯. કોમ્પ્�ુટરની �ણકારરાજય સરકારના સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના ત. ૧૩-૮-૨૦૦૮ ના સરકાર� ઠરાવ ન.ં સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭૧૨૦૩૨૦-ગ-૫, થી નકક� કર� લ અભ્યાસક્રમ �ુજબ ઉમેદવાર કોમ્પ્�ુટર �ગે�ું બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા �ગે�ું ક
તાલીમી સંસ્થા�ું પ્રમા/ માકર્શીટ ધરાવતા હોવા જોઇશ.

અથવા સરકાર માન્ય �ુિનવિસ�ટ� અથવા સંસ્થામાં કોમ્પ્�ુટર

�ગેના કોઇપણ �ડપ્લોમ/ ડ�ગ્રી ક� સટ�ફ� ક�ટ કોષર્ કર�લ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ડ�ગ્રી ક� �ડપ્લોમા અભ્યાસક્રમ
એક િવષય તર�ક� હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા -૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પર�ક્ષા કોમ્પ્�ુટરના િવષય સાથે પસાર કર�લ
તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જ. ઓનલાઇન અર� કરવાના તબકક� આ�ું પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ
કર� શકશે, પરં� ુ આવા ઉમેદવારોએ િનમ�ક
ું  સ�ાિધકાર� સમક કોમ્પ્�ુટરની બેઝીક નોલેજની પર�ક્ષા પાસ કયાર્�ું આ�ું પ્
િનમ�ુંક મેળવતા પહ�લા અ� ૂક ર�ૂ કરવા�ું રહ�શ.ે અન્યથા િનમ�ુંક મેળવવાને પાત્ર થશે નહ� તેમજ િનમ�ુંક સ�ાિધક/સિમિત
આવા �કસ્સામાં ઉમેદવારોની પસંદગી રદ કરશ.

૧૦.

અર� કરવાની ર�ત :આ �હ�રાતના સંદભર્મા સિમિત દ્વાર

ઓન લાઈન જ અર� સ્વીકારવામા આવશે. ઉમેદવાર� �હ�રાતમાં

દશાર્વ્ તાર�ખ :૧૮/૦૯/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૫-૦૦ કલાક) થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮(સમય રાત્રી ૨૩.૫૯ કલાક �ુધી)
દરમ્યા https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અર�૫ત્ ભર� શકશે. ઉમેદવાર�
1)

સૌ પ્ર https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જ�ું.

2)

હવે "Apply On line" Click કર�ું.

3)

'' �ુનીયર કલાકર ્(વહ�વટ/હ�સાબી)

(વગર-૩)

” ની અમર� લી �જલ્લા ં
પ ચાયતની �હ�રાત ક્રમાં

DPSSC13/201819/1 ઉપર click કરવાથી screen ઉપર more details અને Apply now ના ઓપ્શન
જોવા મળશે. more details click કરવાથી િવગતવાર �હ�રાત જોવા મળશે. � વાંચી જવી.
4)

તેની નીચે "Apply now" પર click કરવાથી Application Format �ુલશે �માં સૌ પ્ર "Personal
Details" ઉમેદવાર� ભરવી. (અહ� લાલ �ંદડ� (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહ�શ.ે )

5)

Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટ� "Educational Qualifications" ૫ર
click કર�ું.

6)

તેની નીચે "Self declaration" વાંચીને તેની ઉપર click કર�ું. ત્યારબા

7)

ઉ૫રની શરતો સ્વીકારવ માટ� "Yes" ૫ર click કર�ું. હવે અર� � ૂણર ર�તે ભરાઈ ગયેલ છે .

8)

હવે "save" ૫ર click કરવાથી તમાર� અર�નો online સ્વીકા થશે.

9)

અર� કયાર બાદ ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે . � ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો
રહ�શ.ે

10) હવે Upload Photograph ૫ર click કરો. અહ� તમારો application number type કરો અને તમાર�
Birth date type કરો. ત્યારબા, OK ૫ર click કર�ું. અહ� photo અને signature upload કરવાના છે .
(Photo �ું મા૫ ૫ સે.મી. �ચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature �ું મા૫ ર.૫ સે.મી. લંબાઈ અને
૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્ર તમારો photo અને
signature jpg format માં (15 kb) સાઈઝથી વધાર� ન�હ�, તે ર�તે સ્ક� ન કર,computer માં Save કર� લા
હોવા જોઈએ.) "browse" button ૫ર click કરો. હવે choose file ના સ્ક્ર�નમા � ફાઈલમાં jpg format
માં તમારો photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને select કરો અને "open" button ને click કરો. હવે
"browse" button ની બા�ુમાં "upload" button ૫ર click કરો. હવે બા�ુમાં તમારો photo દ� ખાશે. હવે
આજ ર�તે signature ૫ણ upload કરવાની રહ�શ.ે
� ફોટો અપલોડ કરવામાં આવ્યો હોય તે જ ફોટાની નકલ લે�ખત પર�ક્ષામાં હાજર�પત્ર
ચ�ટાડવાની રહ�શ.ે તેમજ પછ�ના દર� ક તબ�ે સિમિત માંગે ત્યાર� તેવો જ ફોટો ર�ૂ કરવાનો રહ�શ. આથી
ઓનલાઇન અર�પત્રકમાં અપલોડ કર�લ ફોટોગ્રાફની ચારથી પાંચ નકલો કઢાવી ર. �ુદા �ુદા તબ�ે
�ુદા ફોટોગ્રાફ ર�ૂ થશે , ઉમેદવારની ઓળખ પ્રસ્થાિપત નહ� થવાના કારણે ઉમેદવાર
ૂ
ફાળવણી/િનમ� ંકમાં
બાધ આવી શકશે �ની જવાબદાર� ઉમેદવારની પોતાની રહ�શ.ે
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11) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને "Application number" તથા
Birth Date type કયાર બાદ Ok ૫ર click કરવાથી ત્ બટન (૧) ok (ર) show application preview
અને (૩) confirm application દ� ખાશે. ઉમેદવાર� show application preview ૫ર click કર� પોતાની
અર� જોઈ લેવી. અર�માં �ુધારો કરવાનો જણાય તો edit કર� લે�ું. કન્ફમ કયાર ૫હ�લા કોઈ૫ણ પ્રકાર
�ુધારો થઈ શકશે. સં� ૂણર ચકાસણી બાદ જો અર� �ુધારવાની જ�ર ના જણાય તો જ confirm application
૫ર click કર�ું. તેથી ઉમેદવારની અર�નો સિમિતમાં online સ્વીકા થઈ જશે.
12) એકવાર ઓનલાઇન અર� કન્ફમર્ થયા બ, તેમાં કોઇપણ પ્રકારનો ફ�રફાર ઉમેદવાર ક� સિમિત દ્વારા
શકશે નહ�. અર�માં દશાર્વેલી િવગતોને અ�ુ�પ પ્રમાણપત્રો સિમિત માંગે ત્યાર� ઉમેદવાર� ર�ૂ કરવાના.
આથી, ઉમેદવાર� પ્રથમ તેમની પાસેના અસલ પ્રમાણપત્રોને આધાર� પોતા�, પિત/િપતા�ું નામ, અટક,
જન્મતાર�, શૈક્ષ�ણક લાયક, �િત (ક� ટ�ગર�), �ન્ડર(મેલ/ફ�મેલ), મા� સૈિનક, સ્પોટર, શાર��રક
અશકતતાનો પ્રક, િવધવા વગેર� બાબતોની બાર�ક ચકાસણી નામ, અટકના સ્પેલ�ગ સહ�ત કર� લઇને તેને
અ�ુ�પ િવગતો જ ઓનલાઇન અર�માં દશાર્વવાની રહ�શ. સિમિત દ્વારા ચકાસણી સા�ુ પ્રમાણપત્રો માંગ
આવે ત્યાર�

ઓનલાઇન અર�પત્રકમાં દશાર્વેલ િવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા સિમિત સમક્ષ ર�ૂ

આવતાં પ્રમાણપત્રોમાં કોઇપણ �તની િવસંગતતા  મા�ૂમ પડશ, તેવી ક્ષિત�ુક્ત અર�ઓ સિમિત દ્વા
તે તબ�ે થી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટ� ક� અ� ૂર� િવગતોને કારણે ક્ષિત�ુક્ત અર� રદ કરવામાં આવે,
તેમાં સિમિતની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધાર� અને ત
અ�ુ�પ િવગતો ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે દશાર્વવાની ખાસ કાળ� રાખવા જણાવવામાં આવે છ.
13) confirm application ૫ર click કરતાં અહ� "confirmation number" generate થશે. � હવે
૫છ�ની બધી જ કાયર્વાહ માટ� જ�ર� હોઈ, ઉમેદવાર� સાચવવાનો રહ�શે. કન્ફમ�શન નંબર િસવાય કોઇ પણ
પત્રવ્યવહાર કર� શકાશે . ઉમેદવાર� Confirm થયેલ અર�પત્રકની પ્રીન્ટ અ�ૂક કાઢ�  , અને માંગણી
કરવામાં આવે ત્યાર� ર�ુ કરવાની રહ�શ.
14) હવે print application ૫ર click કર�.ું અહ� તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને
print ૫ર click કર� અર�ની નકલ કાઢ� સાચવી રાખવા જણાવવામાં આવે છે. �થી ઉમેદવાર�  પોતે 
ઓનલાઇન ર�ૂ કર� લી અર�ની તે નકલ જ�ર પડ�ે ઉપયોગમાં લઇ શકાય.
15) જનરલ ક� ટ�ગર�ના ઉમેદવાર� અર� કન્ફપમર્ થયા બાદ ફક- ૧૧ માં આપેલ �ુચનાઓ અ�ુસાર પોસ્ટ

ઓફ�સ

ખાતે રોકડમાં પર�ક્ષા ફ�.૧૦૦/- તથા પોસ્ટલ ચા� .૧૨/-ચલણથી ભરવાના રહ�શ.ે આ ચલણ પણ
વેબસાઇટ ઉપરથીજ ડાઉનલોડ કરવા�ું રહ�શ.ે અર�

OJAS

કન્ફતમર્ કયાર્ બાદ ફ� ન ભરનાર જનરલ ક�ટ�ગર�

ઉમેદવારની ઉમેદવાર� રદ ગણાશે.

૧૧.

૫ર�ક્ ફ� :(૧) ફોમર્ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ ક� ટ�ગર� Select કર� હોય (દશાર્વી હો) તેવા ( SC, ST, SEBC,
PH તથા Ex-servicemen ક� ટ�ગર� િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પર�ક્ષા ફ� ભરવાની રહ�.
(૨) જનરલ ઉમેદવારોએ ફ� ભરવાની હોઇને જયાર�

OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર� સબમીટ કર�

ત્ય૨ર� તેઓને પર�ક્ષાફ� ભરવા માટ� ઓન લાઇન ઉપલબ્ધા ચલન૩ નકલોની એક પાના ઉપર
િપ્રન્ટન મેળવવાની �ુચના મ. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િપ્રન્ટ  મેળવી લેવાની રહ,
ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ કોમ્�ુ���ટરાઇઝડ પોસ્ટન

ઓફ�સમાં જઇન, પર�ક્ષા ફ� પેટ�.૧૦૦/-

રોકડા + �.૧૨/- પોસ્ટપલ ચાજ�સ ભર� દ�વાના રહ�શ. ચલનની એક નકલ પોસ્ટમ

ઓફ�સ રાખી લેશે

અને બે નકલ ઉમેદવારને િસ�ા / સ્ટ-કર સાથે પરત આપશે. પર�ક્ષા ફ� ભયાર્ના ચલનની ન
ઉમેદવાર� સાચવી રાખવાની રહ�શે અને પર�ક્ષા સમયે કોલ લેટર સાથે રાખવી વ�ુ �હતાવહ રહ�.
(૩) અન્યા કોઇ ર�તે ફ� સ્વીલકારવામાં આવશે ન.
(૪) આ સંવગર્માં

ઓનલાઇન અર� કરવાની છેલ્લી તાર� ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ છે .પરં� ુ જનરલ ક� ટ�ગર�ના

ઉમેદવારો માટ� પોસ્ટન

ઓફ�સમાં પર�ક્ષા ફ� ભરવાની છે૧ તા. ૧૦-૧૦-૨૦૧૮ પોસ્ટ

ઓફ�સના

કામકાજના સમય �ુધીની રહ�શ.ે
(૫) પર�ક્ષા ફ� ભયાર્ , ર�ફંડ કોઇપણ સંજોગોમાં મળવાપાત્ર નથી તેમજ ફ� ભરવાપાત્ર ઉમેદવાર
ફ� ભયાર્ વગરની અર� માન્ય રહ�શે ન.
(૬) પર�ક્ષા ફ� ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ દ્વારા દશાર્વેલ મોબાઇલ નંબર SMS થી ફ� ભયાર્ની �ણ
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કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તાત્કા�લક ઉમેદવાર� � પોસ્ટ ઓફ�સ ખાતે ફ
જમા કરાવેલ હોય તે પોસ્ટ

ઓફ�સનો સંપકર્ કરવાનો રહ�.

(૭) અર� ફોમર્માં નીચે �ુજબની ક�ટ�ગર�

Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પર�ક્ષા

ભરવાની રહ�શે નહ�.
ુ ૂ�ચત �િત (
(ક) અ��

SC)

ુ ૂ�ચત જન �િત
(ખ) અ��

(ST)

(ગ) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાતવ
(ઘ) મા� સૈિનક (

(SEBC)

Ex-serviceman) તમામ ક� ટ�ગર�

(ચ) શાર��રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો

(PH) તમામ ક� ટ�ગર�

ખાસ નોધઃ- જનરલ ક� ટ�ગર�ના ઉમેદવારોએ િનયત કર� લ સમયમયાર્દા ત. ૧૦-૧૦-૧૮ �ુધી પર�ક્ષા ફ� ભર�લ હશે તો જ ઓનલાઇ
કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ)/પર�ક્ષા પ્રવેશપત્ર , �ની ખાસ નોધ લેવી.

૧૨.

લે�ખત સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા પધ્ધિ૫સંદગી પ્ર�ક :(૧) અર�પત્રકમાં ભર�લ િવગતોની કોઇ પણ ચકાસણી કયાર્ વગર ઉમેદવારો

આ  જગ્યા માટ�ની િનયત સ્પધાર્ત

લે�ખત પર�ક્ષા માટ� કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કર�  સિમિત ધ્વારા પર�ક્ષાની તાર�ખ આખર� કયાર

ઓજસની

વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in મારફત online કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) ઇસ્�ુ કર�ને પર�ક્ષાના તા, સમય
અને સ્થળની �ણ કરવામાં આવશ. � માટ� સિમિત ધ્વારા કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કર�લ
વેબસાઇટ ઉપરથી સ્પધાર્ત્મક લે�ખત પર�ક્ષાના કોલ(હોલ ટ�ક�ટ)

ઉમેદવારોને OJAS ની િનયત

online download કરવા માટ� ઓનલાઇન

અર�માં દશાર્વેલ તેઓના મોબાઇલ નંબર ઉપર “SMS” મોકલીને અને અગ્રગણ્ય અખબારોમાં તેમજ વેબસાઇટ ઉપર �ૂં
�હ�રાત આપીને �ણ કરવામાં આવશે. મોબાઇલ સિવ�સ પ્રોવાઇડરના કોઇ ટ�કનીકલ પ્રોબલેમને કારણે અથવા અન્ય
કારણોસર મોબાઇલ સેવા નેટવકર્ ખોરવાઇ જવાના સંજોગોમાં

SMS ઉમેદવારને ન મળે તો તેની જવાબદાર� સિમિતની

રહ�શે ન�હ. �થી અર� કરનાર ઉમેદવારોને કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) ડાઉનલોડ કરવા માટ�

OJAS વેબસાઇટ

https://ojas.gujarat.gov.in ની સમયાંતર� �ુલાકાત લેવા તેમજ વતર્માનપત્રોમાં કોલલે(હોલ ટ�ક�ટ) ડાઉનલોડ
કરવાની સિમિત.ની �હ�રાત જોતા રહ�વા સલાહ આપવામાં આવે છે . કોઇ પણ સંજોગોમાં કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) િસવાય
ઉમેદવારને પર�ક્ષા ખંડમાં પ્રવેશ મળશે ન�હ �ની નોધ . �થી ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કર� લ કોલલેટર
(હોલ ટ�ક�ટ) પર�ક્ષા આપવા જતી વખતે સાથે રાખવો ફર�યાત .

વખતોવખતની મા�હિત માટ� પંચાયત િવભાગની

વેબસાઇટ https://panchayat. gujarat.gov.in જોતા રહ��ુ
(૨) સદર સ્પધાર્ત્મક લે�ખત પર�ક્ષામાં  �ુજરાત સરકારશ્રીના, ગ્રામ �ૃહ િનમાર્ણ અને ગ્રામ િવકાસ િવભાગ
તા.૧૭-૪-૨૦૧૨ના �હ�રનામા ક્રમાંકઃ ક�/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ�, થી ઠરાવ્યા �ુજબ
ુ રાત પંચાયત સેવા (વગર-૩) ભરતી (પર�ક્) િનયમો ૨૦૧૨ના િનયમ �ુજબ ફ
�જ

કત -૧ (એક) પ્ર�

નીચે

�ુજબ રહ�શ.ે
પ્ર�પ(હ�� ુલક્), સમય: ૦૧ કલાક, �ુલ �ુણ:૧૦૦
ક્

ુ
�ણ

િવષય

૧

�ુજરાતી ભાષા અને વ્યાકર

૩૫

૨

ગ�ણતશા�

૧૫

૩

�ગ્રે� વ્યા

૧૫

૪

સામાન્ય જ્

૩૫

                                        �ુલ:-

૧૦૦

             (૩) આ સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષામાં ઉપર દશાર્વ્યા �ુજબના િવષયોને આવર� લેતા હ��ુલક્ષી પ્ર�ો.એમ.આર.
(ઓપ્ટ�કલ માકર્સ ર�ડ) પધ્ધિત સ્વ�ુપ�ું રહ�.
  (૪) પ્રત્યેક સાચા જવાબદ૧ (એક) �ુણ મળવાપાત્ર થ. સિમિત ધ્વારા �ુણાંકન પધ્ધિતમાં માઇનસ પધ્ધિત દાખલ
  કરવામાં આવી છે . � �ુજબ (i) પ્રત્યેક ખોટા જવાબદ(-૦.૩) (માઇનસ ત્રણ દશા). (ii) પ્રત્યેક ખાલી છોડ
જવાબદ�ઠ (-૦.૪) (માઇનસ ચાર દશાંશ)

(iii) એક કરતા વ�ુ િવકલ્પો દશાર્વેલ હોય ક� છેકછાક કર�લ હોય તેવ

પ્રત્યેક જવાબદ(-૦.૬) (માઇનસ છ દશાંશ) (iv) દર� ક પ્ર�ના જવાબોમાં એક િવકલ“E” “ Not Attempted “ રહ�શ.ે
ઉમેદવાર કોઇ પ્ર�નો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય, આ િવકલ્પ પસંદ કર� શકશે અને“ Not Attempted” િવકલ્પ
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પસંદ કરવાના �કસ્સામાં નેગેટ�વ મા�ક�ગ લા�ુ પડશે નહ. આમ સાચા જવાબ ધ્વારા મેળવેલ �ુલ �ુણમાંથી ઉપર
દશાર્વેલ(i) (ii) (iii) �ુજબ માઇનસ થતા �ુલ �ુણ બાદ કરવાથી મળતા �ુણ, ઉમેદવારને પ્રાપ્ત થતા �ુણ મા
ઠરશે.
  (૫) સિમિત ધ્વારા સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષાની તાર�ખ િનયત સિમિત ધ્વારા િનયત થના પર�ક્ષા સ્થળોએ  યોજવામ
  આવશે. સ્પધાર્ત્મક લે�ખત પર�ક્ષાની , સમયમાં અિનવાયર્ સંજોગોને કારણે સિમિત ફ�રફાર કર� શકશ. ઉમેદવારોને
આ �ગેની �ણ ઓનલાઇન અર�માં દશાર્વેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર

“SMS” ધ્વારા તેમજ વેબસાઇટ ઉપર અને

અગ્રગણ્ય અખબારોમાં �હ�રાત પ્રિસધ્ધ કર�ને �ણ કરવામા. ત્યારબાદ ઉમેદવારોએ કોમ્પ્�ુટર ઉ
વેબસાઇટ ઉપરથી િનયત સમયમયાર્દામાં

online કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ)

ઉમેદવારોએ online કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) મેળવવા કોમ્પ્�ુટર ઉપ

OJAS ની

download કર� લેવાના રહ�શ.ે � માટ�

OJAS ની વેબસાઇટની �ુલાકાત સતત લેવાની

રહ�શ,ે અન્યથા ઉમેદવાર જવાબદાર રહ�શ. આ સંવગર્ની � તે �જલ્લા ં
પ ચાયત ે
સ વાપસંદગી સિમિત ધ્વારા અલગ અલ
�હ�રાત ઓનલાઇન OJAS વેબસાઇટ ઉપર પ્રિસધ્ધ કરવામાં  આ.પરં� ુ આ સંવગર્ની  લે�ખત સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા
�જલ્લા માટ�ની એક જ �દવસે અને એકજ સમયે લેવામાં આવશ. ઉમેદવાર � �જલ્લામાં અર� કરશ , તેજ �જલ્લાની ખાલી
જગ્યા માટ� ઉમેદવાર� કર�લી ગણાશ. અને તે જ �જલ્લાના પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર ખાતે લે�ખત સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા આ. �
ધ્યાને લઇ ઉમેદવાર

પોતાની પસંદગીના �જલ્લામાં અર� કર� તે સલાહ ભ�ુર્ રહ.

(૬) સિમિત ધ્વારા સરકારશ્રીના સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના પર�પત્ર - પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪ તા ૨૩-૭૨૦૦૪ની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ સામાન્ય ક� ટ�ગર�ના ઉમેદવારોને � વયમયાર્દાના અને �ુણ(મેર�ટ)ના ધોરણ
લા� ુ પાડવામાં આવ્યા હોય તે જ ધોરણે પસંદગી પામેલ હોય એવા અ�ુ�ુ�ચત �િ

ુ ુ�ચત જન �િત , સામા�ક
, અ��

શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારો ને સામાન્ય ક�ટ(�બનઅનામત)ની જગ્યા સામે સરભર કરવામાં આવશ. પરં � ુ
સામાન્ય ક�ટ�ગર� માટ� િનયત થયેલ ઉપલી વયમયાર્દામાં �ટછાટ મેળવીને સંદગી પામેલા અ
પ
�ુ�ુ�ચત � ,અ�ુ� ુ�ચત
જન �િત, સામા�ક શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને � તે અનામત ક�ટ�ગર�ની જગ્યા સામે પસંદ કરવામાં .
(૭) સામાન્ વહ�વટ િવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ ક્રમા : સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર) માં િનદ� િશત
પ્રવતર્ િનયમો અ�ુસાર િવધવા મ�હલા ઉમેદવારો માટ� ૫સંદગીમાં અગ્ર આ૫વા માટ� તેમને મળે લ �ુલ �ુણના ૫
(પાંચ) ટકા �ુણ ઉમેર� આ૫વામાં આવશે. ૫રં � ુ તેઓએ િનમ� ંકૂ સમયે �ુનઃલગ્ કર� લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાંત,
સિમિત માંગે ત્યાર તેના તમામ �ુરાવા સિમિતને અસલમાં ર�ૂ કરવાના રહ�શ.ે
(૮) માન્ રમતગમતની માન્ય સ્પધાર્ઓમાં િવ�તા થયા હોવાના િનયત ન�ુનાના પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ઉ સરકાર�
તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમા: સીઆરઆર/ ૧૦૭૭ / ર૬૬૦ / ગર

તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમા:

સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગર

ક્રમાં-સીઆરઆર/૧૦૯૯/�ુઓ/૪૧૧૦/

તથા સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના  ઠરા

ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ અન્વયે િનય

કયાર �ુજબના સ�ાિધકાર� પાસેથી િનયત ન� ૂનામાં મેળવેલ જ�ર� પ્રમ૫ત

સિમિત માંગે ત્યાર ર�ૂ કરવા�ું રહ�શ.ે આ�ુ પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના મળવાપાત્ર  �ુણ
હ�દાર થશે. Sports માં અર� કરનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માંગે ત્યાર� ઉકત ઠરાવથી િનયત ન�ુનામાં ઠરાવેલ આ�ું
પ્રમાણપત્ર ર�ૂ નહ� કર� શક� તો આવા ઉમેદવાSports ના �ુણ મળવાપાત્ર થશે ન.
(૯) સિમિત ધ્વારા સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ�ૃહિનમાર્ણઅને ગ્રામ િવકાસ

�હ�રનામા ક્રમાં- ક� પી/૧૧ ઓફ

ુ રાત પંચાયત સેવા (વગર-૩) ભરતી (પર�ક્)િનયમો
૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ� તા ૧૭/૪/૨૦૧૨ થી ઠરાવેલ �જ
૨૦૧૨ અને � તે સંવગર્ના ભરતી િનયમો તેમજ િવિવધ અનામત ક�ટ�ગર�ને લગતા ઠરાવો તેમજ િવધવા તેમજ માન્
રમતગમતના માન્ય પ્રમાણપત્રો ધરાવતા ઉમેદવારોને મળવાપાત્ર વધારાના �ુણને લગતી

જોગવાઇઓ

અર� અન્વયે આ સ્પધાર્ત્મક લે�ખત પર�ક્ષામાં હાજર રહ�લ ઉમેદવાર� મેળવેલ �ુણ અને ઓનલાઇન અર�માં દશ
િવગતોને આધાર� તમામ ઉમેદવારો�ું મેર�ટ લીસ્ટ તૈયાર કર�ને � તે ક�ટ�ગર�માં ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાના પ્રમા
ક� ટ�ગર�વાઇઝ મેર�ટ ક્રમા�ુસાર આ સંવગર્�ું પ્રોવીઝનલ મેર�ટ લીસ્ટ તૈયાર કરવામા, તેમજ ક� ટ�ગર� વાઇઝ મેર�ટ
આધાર� તૈયાર થયેલ પ્રોવીઝનલ મેર�ટ લીસ્ટમાં સ્થાન પામેલ ઉમેદવારોને સરકારશ્રીના પંચાયત ગ્રામ �ૃહ િનમ
ગ્રામ િવકાસ િવભાગના  ત૧૭-૪-૨૦૧૨ ના નોટ�ફ�ક� શન ન.ં ક� પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ�
ના િનયમ-૧૧ ની જોગવાઇ �ુજબ પ્રમાણપત્ર ચકાસણી માટ� ઉપ�સ્થત રહ�વા જણાવવામાં આવશે અને ચકાસણીના
િનમ�ુંક મેળવવાને પાત્ર જણાયેલ ઉમેદવારોની આખર� સંદગી યાદ� બહાર પાડવામાં આવશ
પ
(૧૦) આ �હ�રાત અન્વયે સરકારશ્રીના પંચાયત િવભાગના �હ�રનામા ક્ર- ક� પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/
૧૯૭૬/ડ� તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના િનયમ-૧૧ અન્વયે જ�ુર�યાત ઉપ�સ્થત થયેથી  � તે ક� ટ�ગર�ની વધારાની સંદગ
પ
યાદ� અને ભલામણ યાદ� �હ�ર અને પ્રિસધ્ધ કરવામાં આ
જ�ર�યાત ઉપ�સ્થત થયેથી યોગ્ય કાયર્વાહ� કરવામાં આ.
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અને િનયમ-૧૧ ની જોગવાઇઓ �ુજબ સિમિત ધ્વારા

૧૩.

અન્યઅગત્યની શરતો :(૧) શૈક્ષ�ણક લાયક, કોમ્પ્�ુટરની �ણકા, �મર, �િત (ક� ટ�ગર�

-SC,ST,SEBC), મા� સૈિનક, સ્પોટર, શાર��રક

અશકતતા, અને અન્ય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ પ્રમાણપત્રોને આધાર� ઓનલાઇન અર�માં
સમગ ભરતી પ્ર�ક માટ� આખર� ગણવામાં આવશે. ઓનલાઇન અર�માં દશાર્વેલ િવગતોના સમથર્નમા

િવગતો
પ્રમાણપત

અને �ુરાવાઓ સિમિત માંગે ત્યાર ઉમેદવાર� અસલમાં (ઝેરોક્ષ નકલો સહ) ર�ુ કરવાના રહ�શ.ે એવા �ુરાવા ર�ુ નહ�
કર� શકનાર અથવા િવસંગતતા સા�બત થાય તો ઉમેદવાર�ું અર�૫ત્

� - તે તબકક� થી ‘‘રદ’’ કરવાપાત્ર થશે અન

તેવા ઉમેદવારની પસંદગી/િનમ�ુંક ‘‘રદ’’ કરવામાં આવશે.
(૨) કન્ફમર્ થયેલ અર�પત્રકની િવગતો ક� તેમા ઉમેદવાર� આપેલ મા�હતીમાં ક્ષિત ક� �ુક બાબતે �ુધારો ક
ર�ુઆત/િવનંતી ગ્રાહય રાખવામાં આવશે ન.
(૩) ફ�કસ

૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાંચ) વષર્ના અજમાયશી ધોરણે આ સંવગર્ન

જગ્ય ઉ૫ર િનમ� ંકૂ

સ�ાિધકાર� દ્વારા કરાર આધાર� િનમ� ંકૂ આપ્યેથ આ જગ્યાન ભરતી િનયમો, ખાતાક�ય ૫ર�ક્ િનયમો, કોમ્પ્�ુ
કૌશલ્ ૫ર�ક્ િનયમો-ર૦૦૬ તથા � ૂવર સેવા તાલીમ અને તાલીમાન્ ૫ર�ક્ષાન િનયમો �ુજબ િનયત ૫ર�ક્ષ આ
િનયત કરારના સમયગાળા દરમ્યા સરકારશ્રીના તે �ગેના પ્રવતર્માન િનયમા�ુસા કરવાની રહ�શ.ે
(૪) ઉમેદવાર

પોતે આ સંવગર્ન

પ્રોવીઝન મેર�ટ યાદ�/પસંદગીયાદ�/ભલામણયાદ�માં સમાિવષ્ થવા માત્ર

સંબંિધત જગ્ય ઉ૫ર િનમ� ંકૂ મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે ન�હ. િનમ� ંકૂ કરનાર સ�ાિધકાર�ને પોતાને એવી
ુ રાત પંચાયત સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્) િનયમો –૧૯૯૮ અને � તે
ખાતર� થાય ક� , �હ�ર સેવા માટ� તે �જ
સંવગર્ની ભરતી �ગેના પ્રવતર્માન િનય

ઠરાવેલ િનયમા�ુસાર ઉમેદવાર યોગ્ જણાતા નથી, તો � તે તબ�ે

આવા ઉમેદવારને તેમની િનમ� ંકૂ ‘રદ’ કર�ને ૫ડતા � ૂક� શકાશે. િનમ� ંકૂ બાબતે તેઓનો િનણર્ આખર� ગણાશે.
(૫) આ ભરતી પ્ર�ક આ સંવગર્ન પ્રવતર્ ભરતી િનયમો અને પર�ક્ષા િનયમો તેમજ આ બાબતના સરકારશ્રીન
કાયદા અને િનયમોની જોગવાઇને સં� ૂણર૫ણે આિધન રહ�શ.ે
(૬) આ �હ�રાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક� તેમાં ફ�રફાર કરવાની આવશ્યકત ઉભી થશે તો, તેમ કરવાનો
સિમિતને સં� ૂણર હકક / અિધકાર રહ�શે અને સિમિત આ માટ� કારણો આ૫વા બંધાયેલ રહ�શે નહ�. તેમજ તેવા સંજોગોમાં
ભર� લ અર� રદ થયેલી ગણાશે અને ૫ર�ક્ ફ� ૫રત મળવાપાત થશે નહ�
(૭) આખર� ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમ� ંકૂ સ�ાિધકાર� ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમ� ંકૂ મેળવવાને પાત ઠરશે.
(૮) નીચે દશાર્વ્યા �ુજબની અર�ઓ રદ કરવામાં આવ.(આ યાદ� માત્ર ઉદાહરણ સ્વક�પે. � સં� ૂણર્ નથી)
(૧) ઓનલાઇન �ુસદા �ુજબ અર� કર� લ ન હોય,
(ર) અર�માં દશાર્વેલ િવગતો અ�ૂર� ક� અસંગત હો,
(૩) અર�માં ઉમેદવાર� સહ� ક� પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કર�લ ન હો,
(૪) અર� ફ�કસ થી, ઇ-મેલ થી અથવા પોસ્ટડથી મોકલાવેલ હો,
(૫) �બનઅનામત વગર્ના ઉમેદવાર� �ૂર��ૂર� ફ� ન ભર�લ હો,
ુ ુ�ચત જન �િત, સામા�ક શૈક્ષ�ણક પછાત વ, શાર��રક અશકતતા ધરાવતા
(૬) અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ��
ઉમેદવાર તેમજ મા� સૈિનક તેઓની ક� ટ�ગર� �ગે� ુ િનયત પ્રમ૫ત્ર ધરાવતા ન હ,
(૭) સામા�ક શૈક્ષ�ણક પછાત વગર્ના ઉમેદવાર �હ�રાતમાં દશાર્વેલ સમયગાળા�ું ઉ�ત વગર્માં સમાવેશ
ના હોવા �ગે� ું રાજય સરકારની સેવાઓ માટ� � ું (નોન-�ક્રિમલી) પ્રમ૫ત્ર પ�રિશ-(૪)
ુ રાતીમાં)
(�જ
રાજયસરકાર માટ� � ું ધરાવતા ન હોય,

૧૪. સામાન્ય �ુચનાઓ�
(૧) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટ� હ�રાતમાં અનામત જગ્યાઓ દશાર્વેલ ન
હોય ત્યા આવા ઉમેદવારો �બનઅ
જગ્યા માટ� અર� કર� શકશે અને તેને �બનઅનામતના વયમયાર્દાને લગતા ધોરણો લા�ુ પડ.પરં� ુ તેઓએ પર�ક્ષા ફ
ભરવાની રહ�શે નહ�.
(ર) ઉમેદવાર અર�૫ત્રકમ � ફોટો upload કર� , તેની પાસપોટર સાઈઝના ફોટાની એક કરતાં વ� ુ કોપીઓ પોતાની
પાસે રાખવાની રહ�શ.ે ૫ર�ક્ સમયે હાજર�૫ત્રકમ તે જ ફોટો લગાવવાનો રહ�શે તેમજ સિમિત માંગે ત્યાર તેવો જ ફોટો
ર�ૂ કરવાનો રહ�શ.ે
(૩) ઉમેદવાર અર�૫ત્ ભરતી વખતે � મોબાઈલ નબ
ં ર દશાર્વ તે નબ
ં ર ચા�ુ જ રાખવો. ભિવષ્યમા સિમિત તરફથી
આ પર�ક્ષાને સબંિધ૫ર�ક્ષાલ
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� ૂચનાઓ ઉમેદવારને આ દશાર્વે નબ
ં રના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામાં

આવશે તેથી અર�માં દશાર્વે મોબાઈલ નબ
ં ર બદલવો નહ�. જો ઉમેદવાર પોતે મોબાઇલ નંબર બદલશે અને તેવા
સંજોગોમાં બોડર્ની �ુચનાની �ણ ઉમેદવારને થશે નહ , તેવા સંજોગોમાં સં� ૂણર્ જવાબદાર� ઉમેદવારની પોતાની જ રહ�શ.
(૪) સરકારશ્રીના પંચાયત િવભાગની વેબસાઇ

https://panchayat.gujarat.gov.in િનયિમતપણે જોતા રહ�વા

ઉમેદવારોને ખાસ � ૂચના આપવામાં આવે છે .
(પ)

સિમિત � કોઈ ઉમેદવારને1.

તેને ઉમેદવાર� માટ� કોઈ૫ણ પ્રકા ટ� કો મેળવવા માટ� એટલે ક� સિમિતના અઘ્ય, સભ્ અથવા કોઈ
અિધકાર� ૫ર પ્રત ક� ૫રોક લાગવગ લગાડવાનો પ્રય કરવા માટ� ,

2.

બી��ું નામ ધારણ કરવા માટ� ,

3.

બી� પાસે પોતા�ું નામ ધારણ કરાવવા માટ� ,

4.

બનાવટ� ખોટા દસ્તાવેજ અથવા �ની સાથે ચેડા કરવામાં આવ્ય હોય તેવા દસ્તાવેજ સાદર કરવા
અથવા ગેરર�િત આચરવા માટ� ,

5.

યથાથર અથવા ખોટા અથવા મહત્વન મા�હતી �પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ� ,

6.

૫ર�ક્ માટ� તેની ઉમેદવાર�ના સંબંધમાં અન્ કોઈ અિનયિમત અથવા અયોગ્ સાધનનો આશ્
લેવા માટ� ,

7.

૫ર�ક્ દરમ્યા ગેરવ્યાજબ સાધનોનો

ઉ૫યોગ કરવા માટ�

એટલે ક�

અન્ ઉમેદવારની

ઉ�રવહ�માંથી નકલ કરવા, �ુસ્ત, ગાઈડ, કા૫લી ક� તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક� હસ્ત�લ�ખ સા�હત્યન
મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા ન કરવા ક� ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર�િતઓ પૈક� કોઈ૫ણ
ગેરર�િત આચરવા માટ� ,
8.

લખાણોમાં અ�શ્લ ભાષા અથવા બીભત્ બાબત સ�હતની અપ્રસ્ બાબત લખવા માટ� ,

9.

OMR ઉ�રપતમાં પોતાની ઓળખ� ૂચક કોઇપણ પ્રકારની િનશા, લખાણ, આલ્ફાબે, �ચહ્ન ક� �નાથ
ઓળખ પ્રસ્થાિપત થાય તેવા પ્રયાસ કરવા,

10.

૫ર�ક્ ખંડમાં અન્ કોઈ ર�તે ગેર વતર્�ૂં કરવા માટ� , અથવા

11.

૫ર�ક્ષા સંચાલન કરવા માટ� સિમિતએ રોક� લા સ્ટાફન સીધી ક� આડકતર� ર�તે હ�રાન કરવા અથવા
શાર��રક ર�તે ઈ� કરવા માટ� , અથવા
� ૂવર્વત ખંડોમાં િન�દ�ષ્ કર� લા તમામ અથવા કોઈ૫ણ �ૃત્ કરવાનો પ્રય કરવા માટ� અથવા આવા

12.

પ્રસં મદદગાર� કરવા માટ� , અથવા
13.

૫ર�ક્ માટ� તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવ૫ત્રમ આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ �ુચનાનો ભંગ
કરવા માટ� દોષિત ઠયાર હોય તો અથવા દોિષત હોવા�ું �હ�ર ક�ુર હોય
તો ઉપરોકત ૧ થી ૧૩ �કસ્સાઓમાં ફોજદાર

કાયર્વાહ�ન પાત થવા ઉ૫રાંત - (ક) સિમિત, તે �

૫ર�ક્ષા ઉમેદવાર હોય તે ૫ર�ક્ષામાં ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) સિમિત, સીધી
૫સંદગી માટ� લેવાની કોઈ૫ણ ૫ર�ક્ષામ બેસવામાંથી અથવા કોઈ૫ણ �બ� �ુલાકાતમાંથી, અથવા (ર)
રાજય સરકાર, પોતાના હ�ઠળની કોઈ૫ણ નોકર�માંથી કાયમી ર�તે અથવા િન�દષ્ �ુદત માટ�
ગેરલાયક / બાકાત કર� શકશે.
ુ રાત �હ�ર સેવા આયોગ ક� અન્યઈ �હ�ર ે
�જ
સ વા આયોગ અથવા અન્�્ સરકા/અધર્ સરકાર/સરકાર

(૬)

હસ્તકની સંસ્થાજઓ ધ્વા◌ારા ઉમેદવાર કયાર�ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયકાતનો સ
ચા�ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર� આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બન.

૧૫. ફ�રફાર ક� રદ કરવાની સિમિતની સ�ાઃઆ �હ�રાત તથા ભરતી પ્ર�ક્રયામાં કોઇ પણ કારણોસર તેમાં ફ�રફાર કરવાની ક� રદ કરવાની આવશ્
ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સિમિતનો સં� ૂણર્ હક/અિધકાર રહ�શે અને સિમિત આ માટ� કારણો આપવા બંધાયેલ
રહ�શે નહ�.
તાર�ખ :- ૧૮-૦૯-૨૦૧૮

સ�ચવ

સ્થ :- અમર� લી

�લ્લા ં
પ ચાયત ે
સ વા પસંદગી સિમિ,
�જલ્લા ં
પ ચાયત અમર�લ
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ઉમેદવારોના �હતમાં �હ�ર �ુચના
�જલ્લા ં
પ ચાયત ે
સ વા પસ

દગી સિમિતના કાયર્ક્ષેત્ર હ�ઠળની પંચાયત સેવાની  �ુનીયર ક(વહ�વટ/�હસાબી) વગર-૩ સંવગર્ની સીધી

ભરતી માટ� �જલ્લા ં
પ ચાયત ે
સ વા પસંદગી સિમિત ધ્વારા ઓનલાઇન અર�ઓ મંગાવવામાં આવેલ . આ જગ્યાઓ માટ� અર� કરનાર
ઉમેદવારોના �હતમાં ઉમેદવારોને લાંચ �ુ �ત/લાલચ ક� છે તરપ�ડ� આચર� તેવા અસામા�જક તત્વોથી �ુર રહ�વા સાવધાન કરવામાં આવે છ. તેમજ
સિમિતના પદાિધકાર�/અિધકાર�/કમર્ચાર�ને નામે જો કોઇ ઇસમો નોકર� અપાવવાના નામે ઉમેદવારો પાસેથી નાણાં ઉઘરાવતા હોય તો તેવા ઇસમો
સામે કાયદ� સરની ફોજદાર� કાયર્વાહ� કરાવવી તથા આવી કોઇ અસામા�જક પ્ર�/છે તરપ�ડ� આપના ધ્યાનમાં આવે તો તરત જ લં
ા ચ �ુ�ત
બ્�ુરોના ટોલ ફ્ર� નં૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪ ઉપર સંપકર્ કરવા જણાવવામાં આવે છ.
સ�ચવ
�જલ્લા ં
પ ચાયત ે
સ વા પસંદગી સિમિ, અમર� લી
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�જલ્લા ં
પ ચાયત સેવા પસંદગી સિમિ

, અમર� લી ધ્વારા �હ�રાત ક્રમાં

DPSSC13/201819/1 �ુનીયર કલાકર ્

(વહ�વટ/હ�સાબી) વગર-૩ જગા�ું ચેકલીસ્ આ જગા માટ� ની વયમયાર્દા ત.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ની �સ્થિત ૧૮ વષર્ થી

ઓછ� અને૩૩

વષર્થી વ�ુ �મરનો હોવો જોઇશે નહ.
ક્

ઉમેદવારની �િત

નીચેની તાર�ખો દરમ્યાન(બ�ે તાર�ખો સહ�ત) જન્મેલા હોવો
જોઇશે.

૧.

સામાન્ય ક�ટ�ગર�(�ુ�ષ ઉમેદવાર)

તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૫ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ�ે તાર�ખો સ�હત)

ર.

એસ.સી./એસ.ટ�./એસ.ઇ.બી.સી.

તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૦ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ�ે તાર�ખો સ�હત)

(�ુ�ષ ઉમેદવારો) (પ વષ)ર
૩.

મ�હલાઓ (સામાન્ય ક�ટ�ગર)

તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૦ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ�ે તાર�ખો સ�હત)

(પ વષ)ર
૪.

અનામત વગર્ની મ�હલાઓ

તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૫ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ�ે તાર�ખો સ�હત)

(૫+૫ વષ)ર
૫.

૪૦% ક� તેથી વ� ુ અશકતતા ધરાવતા સામાન્ય

તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૫ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ�ે તાર�ખો સ�હત)

ક� ટ�ગર�ના �ુ�ુ ષ ઉમેદવારો (૧૦ વષ)ર
૬.

૪૦% ક� તેથી વ� ુ અશકતતા ધરાવતા અનામત

તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૩ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ�ે તાર�ખો સ�હત)

વગર્ના �ુ�ુષ ઉમેદવારો(૫+૧૦ વષ)ર
૭.

૪૦% ક� તેથી વ� ુ અશકતતા ધરાવતી સામાન્ય

તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૩ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ�ે તાર�ખો સ�હત)

ક� ટ�ગર�ના મ�હલા ઉમેદવારો(પ+૧૦ વષ)ર
૮.

૪૦% ક� તેથી વ� ુ અશકતતા ધરાવતી અનામત

તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૩ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ�ે તાર�ખો સ�હત)

વગર્ની મ�હલાઓ(૫+૧૦+૫ વષ)ર
૯.

મા� સૈિનકઃ-

આ સંવગર્ની ખાલી જગ્યા ઉપર િનમ�ુંક માટ� � ઉમેદવાર

સામાન્ય વહ�વટ િવભાગનો ત. ૨૨-૭-૧૯૮૨ના

મા� સૈિનક તર�ક� સશ� દળોમાં છ મ�હનાની સળંગ સેવા

ઠરાવ ક્રમાંકઃ આરઇ-૧૦૮૧/�ઓઆઇ/૫૮/

કરતા ઓછ� ન હોય તેટલી સેવા કર� હોય તે મા� સૈિનકને

ગ-૨, અને તા.૨૦-૨-૨૦૦૧નો ઠરાવ ક્રમાંક

મળવાપાત્ર ઉપલી વયમયાર્દામાં

આરઇએસ/૧૦૨૦૦૦/�ુ.ઓ./૯૫૭/ગ-૨.

સમયગાળો ઉપરાંત ત્(૩) વષર્ �ુધીની �ટછાટ મળશ.(

તેઓએ બ�વેલ ફરજ

વ�ુમાં વ� ુ ઉપલી વયમયાર્દા૪૫ વષર્ રહ�શ.)
૧૦.

પર�ક્ષા ફ-

(૧) ફોમર્ ભરતી વખતે‘‘ �બન અનામત’’ ક� ટ�ગર� સીલેક્ટ કર�

(૧) ફકત �બન અનામત વગર્(સામાન્) ક� ટ�ગર�ના

હોય (દશાર્વી હો) તેવા (

ઉમેદવારો માટ�

િસવાય) તમામ ઉમેદવારોએ પર�ક્ષા ફ� ફરવાની રહ�.

PD તથા Ex.Servicemen ક� ટ�ગર�

ુ રાતના અનામત વગર્ના ઉમેદવાર, શાર��રક
(૨) � ૂળ �જ
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અને મા� સૈિનકોએ પર�ક્ષા
ભરવાની નથી.
(૨) અનામત વગર્ માટ, મા� સૈિનક, ૪૦% ક� તેથી

િવના � ૂલ્ય

વ� ુ અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટ�
ન�ધ:- મા� સૈિનક સ�હત ઉપલી વયમયાર્દામાં મળવાપાત્ર �ટછાટ સાથેની ઉમર કોઇપણ સંજોગોમ૪૫ વષર્થી વધવી જોઇશે
નહ�.
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