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�જલ્લા પં લાયા સેલા  પં દગા સિસય,ાઅિર�્ગાા

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

�હ�રલયાકિલપકંાા૨ા/૨૦૧૮-૧૯ા�દસ ગાસેદયેલરા� ૂં  લઓા

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

�જલ્લાહ�લ ્લઇ ા પબર:-ા૦૨૭૯૨-૨૨૩૬૧૩ા

૧. �જલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય , અિર�્ગ , ધેલરલ  પં લાય  ેે લનગ નગં ેંદલાેે્  ા ય્લટ�ાકિાિપતગા (ગલિા

 પં લાયાિપતગ)ા (ેદા-૩)  પે દાનગ  લ્ગ જજાલ  ર  ગસગ ીરયગતગ ીિેં ેલરા   પં  દરેલ િલમ� �ન્લલન અરઅ �દા 

િપદલેેલિલપ આે ેછે. આ િલમ� ીિેં ેલર� https://ojas.gujarat.gov.in ેબે લલમ  ર યલ. ૧૮-૦૯-૨૦૧૮ા(બ ોર લા૧૫-૦૦ાક્લક)ા

થગાયલ.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ા( િાારલસત લા૨૩-૫૯ાક્લકા��ધગ)   ંરમાલન અરઅ દરેલનગ રર�દ.ે   યસિજા ર�કલાા�ા ોપટાઓટા િલપા

ભરેલાિલટ�ાછસલ્ગાયલર��ા૧૦-૧૦-૨૦૧૮ારહ�શસ . ીિેં ેલર� યલ�યરના Photograph (15 kb) અન ેSignature  (15 kb)  લલઝતગ 

ેસલર� નર� ય ેર�ય ે jpg format િલપ scan દર� દામ્પમ્રિલપ ય ાલર રલ ેલના રર�દ ે� �ન્લલન અરઅિલપ upload દરેલના રર�દ.ે 

અરજંલર� �ન્લલન અરઅિલપ ંદલા્ાલ ાજ્બનલ  ાયલનલ બસલ જ દ શૈકદ, ેા અન ે�સય યિેજ અના ્લાદલયનલ 

પિલક �ા  ાયલનગ  લ  ેરલ ેલનલ રર�દ ેઅન ેઆ ેદે ીિેં ેલરાન ે �ક દરલાલ બલં ય�ે   ઓ્બઓ્િલપ  ંદલ કગ અતી રથ્  

દરેલનલ રર�દે, �નગ અ�દ્ નાસ ્ેે ગ. આ �ર�રલયિલપ ‘‘ �જલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય ’’ ના ીલ્ ે રે ે છ� ‘‘ સિસય’’ 

યર�દ� દર�્ છે.  
 
અરઅ દરેલ િલમ�નગ સેદયેલર � ૂં નલ� આ �ર�રલયિલપ ફદરલ નપબર ૧૦ાિલપ ંદલાેે્  છે. ય ે� ૂં નલ �  ર�ય આ  િગ 

�ર�રલય �ન્લલન અરઅ ીરયલપ  ર�્ લ પ ીિેં ેલર�  ાય ેધાલનતગ ેલપં ેગ જજર� છે.  
 
૧.૧ �ન્લલન અરઅ દરયગ ે ય ેીિેં ેલર� દાલ પિલક �ા જાોેલનલ  (અ ્ાો દરેલનલ) નતગ.  રપ�,્ �ન્લલન 

અરઅ દરયગ ે ય ેપિલક �ાિલપનગ સેદયાન ેઆસલર� �ન્લલન અરઅિલપ અરજંલર�  િગ સેદયા ીરેલનગ રર� છે. 

આતગ  ાયલનલ બસલ જ પિલક �ા �ેલ દ�, દ �◌્લજૈકદ ્લાદલય, ેા, દલળલ છાો�લ�્પ પિલક �, �સય, દલર��રદ 

અદદયયલ (રાા યા), િલઅ   સનદ (્લ� ્ ો� ્રાા યા) યિેજ અના ્લાદલયનલ અ ્ પિલક �ાન ે લત ેરલ ગન ે

�ન્લલન અરઅિલપ  ેલ પિલક �ાન ેઆસલર�  િગ સેદયા ીરેલનગ રર� છે. અનાતલ  સિસય ધેલરલ પિલક �ાનગ 

ંદલ કગ  િા ેઅરઅિલપનગ  સેદયા  ામ� અતેલ અ પદય ઠરદ ેયા ીિેં ેલરનગ અરઅ અન ે  પં દગ/સનિ�્પદ રં 

દરેલિલપ આેદે , અરઅ  �દિલપ �ન્લલન ીર�્ગ સેદયાનગ દાલ  ક પદલરનગ ંદલ કગ દાલા ેદર  સિસય ધેલરલ 

ીિેં ેલરાન ેઆ જજાલ  િલમ�નગ સનાય સ સલારિદ ્ેૈ  ય  ર�શલ િલમ� દલિં્લી (પાેગઝન્  ોિગદન) ંલ ્ દર� 

સ સલારિદ  ર�શલ આ ેલ �ંેલિલપ આેદે , �  ર�શલ બલં પાેગઝન્ ર�ઝલમ �ર�ર તાલ બલં પાેગઝન્ િરે�મ 

્ગસમિલપ  િલસેવમ ીિેં ેલરાનલ પિલક � ંદલ કગન ેઆસગન રર�દ.ે   
 

૧.૨ ્ેૈ  ય સ સલારિદ  ર�શલ  ધસસય અન ે  પં દગનગ પ�ીાલ આ �ર�રલયિલપ ફદરલ નપબર ૧૨ િલપ ંદલા્ાલ ાજ્બનગ 

ર�� ્્ શગ પ ાેલળ� �્મ�દ્ િલદા  ર�ો�દ (�. િ.આર.)  ધસસયનગ ્ેૈ  ય સ સલારિદ  ર�શલ રર�દ.ે આ ર�� ્્ શગ 

પ ાેલળ� �. િ.આર.  ધસસયનગ ્ેૈ  ય સ સલારિદ  ર�શલ�્પ આાાજન  પીેય  સિસય ધેલરલા ડ� સમબર-

૨૦૧૮/�ન્�ુ ર�-૨૦૧૯િલપાકરેલિલપાુેશસ.ાુિાછયલપાુાબલબયસા સિસયાજ�રાજણલાસાા�રાલરાકર�ાશકશસ ાુા

 પે દર ગા સ્ે�યાપ ધલરાિકા ર�કલા��જરલય ગાયિલિા�જલ્લા પં લાયાધેલરલાએકાજાટંે સાઅ સાએકજા િાસા સ્ેલિલપા

ુેશસ.ાઉિસંેલરા�ા�જલ્લિલપાઅરરાકરશસાયસા�જલ્લ ગા�લ્ગાજ ાલાિલટ�ાઉિસંેલર�ાકર�્ગાદણલશસ.ાઅ સાયસાજા

�જલ્લિલપા�ાયસા ર�કલાક�નકા�લયસા સ્ે�યાપ ધલરાિકા ર�કલાુ ેલ ગારહ�શસ.ા�ાધાલ સા્ઇાઉિસંેલરએા ોયલ ગા

  પં દગ લા�જલ્લિલપાઅરરાકર�ાયસા ્લહાભ્�રારહ�શસ.ાાાાાાા 
 

૧.૩ા ્ેૈ  ય સ સલારિદ  ર�શલ  પં ીાનગ યિેજ રાલરબલંનગ બસગ જ � ૂં નલ� ીિેં ેલરનલ રઅસમોા િાબલલ્ નપબર  ર   

  . િ.  . તગ આ ેલિલપ આેદ.ે  આતગ, અરઅ �દિલપ  પબપસસય દા્િિલપ ીિેં ેલર� િાબલલ્ નપબર અેઅા  

ંદલાેેા. અન ે ર�શલ પ�ીાલ કકૂા તલા રાલપય �સ્ગ,નપબર �ળેગ રલ ેા અસનેલાા ર�ય ેજજર� છે. િાબલલ્ નપબર 

બં્ેલ અતેલ બપસ તલ જેલનલ દલરક ેીિેં ેલરન ે  . િ.   તગ �્ં નલ ન િળેયા યનેગ જેલબંલર� ીિેં ેલરનગ 

રર�દ,ે અન ેઆેલ �દસ લિલપ ીિેં ેલર  ાય ેસનિ�્પદ િળેેેલ લઇછયા ન રાેલ�્પ િલનેલિલપ આેદ.ે  
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૧.૪ા ય્લટ�ાકિાિપતગા(ગલિા પં લાયાિપતગ)ા પે દર ગા�લ્ગાજ ાલઓ ગાસેદયં-  

ાાાાાા�હ�રલયાકિલપકંાા૨ા/૨૦૧૮-૧૯ાાય્લટ�ાકિાિપતગ(ગલિા પં લાયાિપતગ)ાા(ેદર-૩)ા

�.ી. 

  પે દાનગ અિર�્ગ �જલ્લિલપ   

ાાાાાાીરેલ લ�  દ�મ�દર�ેલર   લ્ગ જજાલ�  નગં ેાજ્બ છે.  

 પે દા�્પ નલિ 
 

�્્ 

જજાલ 

દશલેલર જજાલ� દશલેલર જજાલ   દ� િ�ર્લ� િલમ� અનલિય  

જનર્  લ.શૈ.ા

 છલયાેદર 

અ્�ા

��ેંયા

�સય 

અ� ્

�્ૈંય 

જન 

�સય 

જનર્  લ.શૈ.ા

 છલયાેદર 

અ્�ા

��ેંયા

�સય 

અ� ્

�્ૈંય 

જન 

�સય 

DPSSC13/ 

201819/2 

ય્લમ� દિ િપ�ગ 

(ગલિ  પં લાય િપ�ગ)  

૧૨૬  ૬૯  ૪૫ાા ૧૨ાા ૦  ૨૩  ૧૫ાા ૪ાા ૦ 

  
(૧)ા�હ�રલયિલપાંશલર સે્ાજ ાલઓ ગા પસાલિલપાેધ ટાથેલ ગાશકાયલાછસ.ા  

(૨)ાઉ રોકયા��્ાજ ાલઓા ૈક�ા��્ા૩ાટકલા��જબાજ ાલઓાશલર�ર�કાઅશશયયલાધરલેયલાઉિસંેલરોાિલટ�ાઅ લિયા  

છસ.ા�ા પબસધયાક�ટ�દર�ા લિસા રભરાકરેલિલપાુેશસ. 

૧.૫ાા અ��્્ૈંય �સય, અ��્્ૈંય જન �સય, અન ે લિલઅદ અન ેદ શૈકદ  છલય ેદાનગ અનલિય જજાલ� ાકયા�ળૂાા

��જરલય લ � યે અનલિય દ�મ�દર�નલ ીિેં ેલરા િલમ� જ અનલિય છે.  

૧.૬ા  રદલરશગનગ સતલાગ પેયાિલન �્ં નલ� ાજ્બ આ  પે દાનગ �્્  લ્ગ જજાલ�   દ� િલઅ   સનદ િલમ� ૧૦ મદલ  

જજાલ� અનલિય રલ ેલિલપ આેદ.ે 

૧.૭ા િટહ્લાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

(૧)  લિલના ેર�ેમ સેીલદનલ યલ.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ નલ ઠરલે ીિલપદ -  ગઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ દ-ર (ીલદ-૧) નગ 

જાદેલલ ાજ્બ  િ�ર્લ ીિેં ેલરા િલમ� અનલિયનગ જાદેલલ ્લ� ્ ોદ.ે  િટહ્લાઉિસંેલરો ગાઅ લિયાજ ાલઓા

સ ેલા ગાબલક�ારહ�યગાજ ાલઓાાશયા���ષાઉિસંેલરોાિલટ�ાઅ લિયાછસાયસિાદણેલ્�પા થગ,ાુાજ ાલઓાઉ રા���ષા

યસિજાિટહ્લાઉિસંેલરો ગા  પં દગા����ષાિલટ�ાઠરલ સે્ાિસર�ટ લાધોરણસાસે ંલરણલાથઇાશક�ાછસ.ાુા�હ�રલયાઅનેાસા

���ષાયસિજાિટહ્લાઉિસંેલરોાઅરરાકર�ાશક�ાછસ.ાા

(૨)  બપસસય દ�મ�દર� િલમ�નગ આ ર�   પં દગ ાલં� ય ાલર દરયગ ે ય ેિ�ર્લ�નગ  અનલિય જજાલ� િલમ� ્લાદ 

િ�ર્લ ીિેં ેલર ી૫્બસ નર� તલા યા, ય ે જજાલ  પબસસય દ�મ�દર� (જનર્,   . ગ,   .મ�,   .લ.બગ. ગ.) નલ  

કજ્ષ ીિેં ેલર િલમ� ધાલન ે્ેે લિલપ આેદ.ે 

૧.૮ા

 ીિેં ેલર  સેસેલ રાા યા અરઅ �દિલપ ય ે બપસસય દા્િિલપ  દ્ગદ દરેલ�્પ રર�દ.ે સેસેલ ીિેં ેલર� જા કન્ ્જન 

દર�્ રાા યા અરઅ �દિલપ ય ેદા્િ  લિ ે  અ�દ્ િલ�રયગ આ ેગ. સેસેલ ીિેં ેલર� કન્  ્જન દર�્ ન રાા અન ે

સેસેલ ીિેં ેલર યર�દ� ્લી િળેેેલ લઇછયલ રાા યા , ીિેં ેલર� સનિ�દૂ  યલસસદલર�/ સિસય  િશ પિલક � 

ંદલ કગ  િા ેકન્  ્જન દર�્ નતગ યેે ગ  �ફો�સેમ  અ�દ્ રથ્ દરેલનગ રર�દ.ે જા ીિેં ેલર આ 

પિલક �/ �ફો�સેમ રથ્ નર� દર� યા સેસેલ ીિેં ેલર યર�દ�નલ િળેલ લ� ્લી આ ેલિલપ આેદ ેનર�.  રપ� ્

અના ર�ય ેાાજાયલ સરલેયલ રદ ેયા  સિસય ધેલરલ સેંલરકલ દરેલિલપ આેદ.ે �ર�રલયનગ જાદેલલ ાજ્બ ્લાદ 

સેસેલ ીિેં ેલર દ� �િક ેીરયગ યતલ સનિ�્પદ  િા ેકન્  ્જન દર�્ ન રાા યિેનલ �દસ લિલપ   રદલરશગનગ 

પેયાિલન જાદેલલ ાજ્બ સ સલારિદ  ર�શલિલપ ય�ે  િળેેે્   �્્ �ક્નલ  લપં  મદલ �ક્ ીિરેેલિલપ આેદે  

સેધેલાઉિસંેલરોાિલટ�ં-ા

૧.૯ા િલરા ૈસ કાઉિસંેલરોાિલટ�ં-ાા

(૧)  �જ્રલય  પં લાય  સ �ે  (ર�ઝેીદન �ફ ેદેન ગ  ફાર  દ   સ �ે િને) જલ  ૧૯૮૯નગ જાદેલલ� ધાલને  

      ્લ ્લાદલય સરલેયલ િલઅ   સનદ ીિેં ેલરાનગ   પં દગ દરેલિલપ આેદ.ે  

(૨)  ીિેં ેલર  ાય ેજ િલઅ   સનદ રાેલ જાલ   

(૩)  િલઅ   સનદ િલમ� સનાિલ� ્લર ૧૦% જજાલ અનલિય છે. િલઅ   સનદ દ�મ�દર�િલપ   પં  તાે્  ીિેં ેલરાને 

     ય�ેનગ  પબપસસય � યે દ�મ�દર� (જનર્,   . ગ,   .મ�,   .લ.બગ. ગ.)  લિે  રીર દરેલિલપ આેદે. િલઅ 

       સનદનગ અનલિય જજાલ િલમ� ્લાદ િલઅ   સનદ ીિેં ેલર નર� િળે યા ય ેજજાલ � યે દ�મ�દર�નલ અના ્લાદ 

     ીિેં ેલરતગ ીરેલિલપ આેદે. 

૧.૧૦ા શલર�ટરકાઅશકયયલાધરલેયલાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

(૧)  દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલરાનગ અનલિય રલ ે્  જજાલ�  લિ ે  પં દગ  લિે્  ીિેં ેલરન ે� ય ે 
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      દ�મ�દર� (જનર્/અ��્્ૈંય �સય/અ��્્ૈંય જન �સય/ લિલઅદ અન ેદ શૈકદ  છલય ેદા)  લિે   રીર દરેલિલપ 

આેદ.ે  

       લિલના ેર�ેમ સેીલદનલ યલ. ૧૫/૨/૨૦૦૧નલ ઠરલે ીિલપદ:- ગઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/અ�આલ/૭/દ-૨ ાજ્બ 

દલર�ર�દ અદકયયલ ૪૦ મદલ દ� યતેગ ે� ્રાા યિેન ેજ દલર�ર�દ અદકયયલનલ ્લીા િળેલ લ� રર�દ.ે  
 

(૨)   રદલરશગનલ  પં લાય ગલિ � ાર સનિલાક અન ેગલિ સેદલ  સેીલદનલ ઠરલે ીિલપદ - અ દ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-  

યલ.૧૧-૧૨-૨૦૧૩ તગ દલર��રદ અદદય ્ા�દય� િલમ� જદલ� અનલિય રલ ેલ બલબય ેનગં ેાજ્બનગ જાદેલલ તાે્  છે  
 

ીિ સેદ્લપદયલનગ દ�મ�દર� અનલિય જદલનગ 

મદલેલર� 

સેદ્લપદયલના પદલર 

૧ ેસરે અતેલ �છ� દવમ� ૧ મદા LV= low vision ા

૨ શેકનગ  લિગ ૧ મદા HH= Hearing handicapped ા

૩ ર્ન ં્નનગ સેદ્લપદયલ 

અતેલ િદજના ્દેા  

૧ મદા 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�સ:-  પં લાય ગલિ � ાર સનિલાક અન ેગલિ સેદલ  સેીલદનલ યલ.૨૩-૫-૨૦૧૭નલ �સ્લરલ ઠરલે ીિલપદ:- 

અ દ/૧૦૨૦૧૩/ ૧૮૯૦/  તગ ય્લટ�ાકિાિપતગા (ગલિા પં લાયાિપતગ)ા પે દરિલપાા LV અ સાHHા ગાસેક્લપદયલા

હોાાાાલપાહલ્ ગાુઆ�સ કાટ�ક ો્ોર સાધાલ સા્ઇા૪૦ાટકલાક�ાયસથગાેઆ�ાઅ સા૧૦૦ાટકલા��ધગ ગા( profound/total)ા

સેક્લપદયલાધરલેયલાહોાાયસેલાઉિસંેલરો સા લતાદણેલ લારહ�શસાયસેગાજોદેલઇાકરલાસ્ાછસ.ા ા

(૩)  દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલરા  અરઅ �દિલપ ંાદદ  અન ે પકકૂા િલ�રયગ આ ેલનગ રર�દ.ે 
 

(૪) સનાિલ� ્લર દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલપ  રાા યેે લ ીિેં ેલરન ેજ દલર��રદ અદદયયલના ્લી િળેલ લ� રર�દ.ે  

દલર��રદ અદદયયલના ્લી િળેેેલ લઇછયલ ીિેં ેલર�  (૧) ેસરે અતેલ �છ� દદવમ (ર) શેકનગ  લિગ (૩)  

ર્નં્ન સેદ્લપદયલ અતેલ િદજના ્દેા ય ે  દ�નગ દલ દલર��રદ અદદયયલ છે ય ેસ વમ ંદલાેર.્  
 

     (૫)  દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલર� યનેલ  ંલેલનલ  િતાનિલપ  લિલના ેર�ેમ સેીલદનલ યલ ૧-૧૨-૨૦૦૮ નલ 

 ર� � ીિલપદ -  રં/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/દ-ર તગ યિેજ ે યાે ય સનાય તાે્  નાન્લિલપ  રદલર� રાસ ગમ્નલ 

�સ્પમ�નો�નમ /સ ેગ્  �ન/ િોે�દ્ બાોા ધેલરલ આ ેલિલપ આેે્  પિલક � જ િલના દકેલિલપ આેદે , યિેજ આ અ ્ 

પિલક �  શિ  યલસસદલર� ધેલરલ િલપદકગ દરલાતેગ અ�દ્રથ્ દરેલ�્પ રર�દ.ે આ પિલક � સનિ�દૂ અસસદલર�/ સિસય  િશ 

રથ્ દરેલિલપ નર� આેે ,યેે લ �દસ લિલપ � ય ેીિેં ેલરન ેદલર��રદ અદદયયલ ીિેં ેલર યર�દ�ના ્લી િળેલ લ� તદ ેનર� અન ે

  પં દગ/સનિ�્પદ રં દરેલિલપ આેદ.ે દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલર� �ન્લલન અરઅિલપ અદદયયલ 

પદલર,પિલક � નપબર અન ેયલર�  ાાજા દા્િિલપ અ�દ્ ંદલાેેલના રર�દ.ે   
 
૧.૧૧ા

(બ)  લિલઅદ નાલા અન ેઅસસદલર�યલ સેીલદનલ યલ.૨૬-૪-૨૦૧૬નલ ઠરલે ીિલપદ:- દ /૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ તગ 

ૈબન ીએયેદાનલ ( Non creamy layer) પિલક �નગ અેસસ (validity) આર ્પિલક � � નલકલપદ�ા ેષાિલપ િળે્પ ્

રાા ય ે �રય �ક નલકલપદ�ા ેષા �સ્ગ િલના દકલદ ેયેે ગ જાદેલલ દરેલિલપ આેે્  છે.  ંર�્પ ઠરલેનગ નગયગના 

 લિલરકાઅ સાશૈકેણકા છલયાેદર લાઉિસંેલરોાિલટ�ં- 

(અ)  લિલઅદ અન ેદ શૈકદ ર�ય ે છલય ેદાનલ ીિેં ેલરા  ીએયેદાિલપ  િલેદે ન તયા રાેલ ેદે�્પ (નાન �ીિગ્ાેર) 

સનાય નાન્લ�્પ  રદલરશગનલ  લિલ�જદ નાલા અન ેઅસસદલર�યલ સેીલદનલ યલ ૨૭-૪-૨૦૧૦ નલ ઠરલે ીિલપદ - 

 દ /૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ તગ સનાય તાે્   �રસદવમ-૪ (�જ્રલયગિલપ) નલ નાન્લનલ પિલક �  સિસય િલદે રાલર� રથ્ 

દરેલ� ્રર�દ ે(ેગેઅિલપ દ લેે્  નાન �ીિગ્ાેર  મરફ�દ�મ � દ�નદ  રદલરનગ નાદર� િલમ�� ્પ રાલ , આ �ર�રલયનલ ર�� ્

િલમ� િલના દકેલિલપ આેદ ેન�ર).  
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અિ્ યલ.૧/૪/૨૦૧૬ તગ દરેલનગ જાદેલલ દરેલિલપ આેે્  છે.  મ્ ેદ� યલ.૧/૪/૨૦૧૬  ર�્ લનગ લઅપ ્યલર�  

સરલેયલ નાન-�ીિગ્ાેર  મરફ�દ�મ આ �ર�રલયનલ ર�� ્િલમ� િલના દકલદ ેનર� . ીિેં ેલર� આેલ (Non Creamy layer) 

પિલક � નપબર અન ેયલર�  �ન્લલન અરઅ દરયગ ે ય ેફર�જાલય  ક ેંદલાેેલનલ રર�દ.ે ુ��ા(Non Creamy 

layer)  ટ�ા�ક�ટાઅરરાકરેલ ગાછસલ્ગાયલર��ા��ધગિલપા કિા મલસધકલર�ાધેલરલાાપ્�ાકરલાસ્ાહો��ાજોઇશસ.ાઅરરા

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

(દ)  ર�શલ બલં , પિલક �ાનગ ંદલ કગ  િા ે શિ અસસદલર� ધેલરલ અ લાે્  આર્પ પિલક � રથ્ ન દર� દદયલપ 

ીિેં ેલરા  લિલના ીિેં ેલરા િલમ� નદદ� તાે્  ેાિાલાંલિલપ આેયલ નર� રાા યા ય�ેનગ ીિેં ેલર� રં તદ.ે 

આતગ, �ન્લલન અરઅ દરયગ ે ય ેીએયેદાિલપ  િલેદે ન તયા રાેલ ેદે�્પ સનાય  િાદલળલ�્પ અન ેસનાય 

નાન્લ�્પ પિલક � ન સરલેયલ રાા યેે લ ીિેં ેલરાન ેજનર્ ીિેં ેલર યર�દ� અરઅ દરેલ  ્લર આ ેલિલપ આે ે

છે. 

(ો)  લિલઅદ અન ે દ શૈકદ ર�ય ે છલય ેદાનલ  �રકગય િ�ર્લ ીિેં ેલર આર્પ નાન �ીિગ્ાેર પિલક � યિેનલ 

સ યલનગ આેદનલ  પં ીાિલપ સરલેયલ રાેલ જાલદ.ે જા આેલ ીિેં ેલર યિેનલ  સયનગ આેદનલ  પં ીાિલપ આર્પ 

પિલક � સરલેયલ રદ ેયા યને ેધાલનિલપ ્ેે લિલપ આેદ ેનર�.  

(લ) ીએય ેદાિલપ  િલેદે ન તયા રાેલ ેદે�્પ પિલક � આ ેલ િલમ� ૬ િલ પંોા ધાલન ે્ેે લા છે. પિલક �નગ 

અેસસ રે ે�ક ેષાનગ છે.  રપ� ્ીદય િલ પંોા   દ� દાલ  ક િલ પંોિલપ આ અેસસ ંરમાલન ફ�રફલર તલા યા યનેગ 

સે ૈ ઇછદ �ર�રલય  બપસસય ીિેં ેલર� યતલ યનેલ િલયલ સ યલ/ેલ્ગ  સેાપ  બપસસય  સલસસદલર� યિેજ યનેલ ધેલરલ 

પિલક �િલપ દાલ ફ�રફલર દરેલિલ આે ેયા �જલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય , અિર�્ગન ેદરેલનગ રર�દ.ેીિેં ેલર 

િલયલ-સ યલ/ેલ્ગ આેગ �ર�રલય નર� દર�ન ેદાલ  ક સેદયા � લેદ ેયા ય�ે દલા �ં રનગ દલાાે લર�ન ે લ� બનદ ે

અન ેય�ે  િળેેે્  અનલિયના ્લી રં દરેલ લ� તદ.ે ીનનય ેદાિલપ  િલેદે નર� તેલ ેદે�્પ પિલક � 

િળેેેલ િલમ�ના દાલ  ક િલ પંોિલપ ફ�રફલરનગ સે ૈ ઇછદ �ર�રલય દરેલનગ જેલબંલર� ીિેં ેલર/િલયલ સ યલ/ેલ્ગનગ 

્ા�દયદય ર�ય ેઅન ે પપદ્ય ર�ય ેરર�દ.ે 

( ફ) ીિેં ેલર� �ન્લલન અરઅ દરયગ ે ય ે� ીનનય ેદાિલપ  િલેદે નર� તેલ ેદે�્પ પિલક �નગ સેદયા  

જકલેે્  રાા યનેગ જ નદ્ પિલક �ા ંદલ કગ ે ય ેરથ્ દરેગ ફરઅાલય છે.  

૧.૧૨ 

 િલના રિયદિયનગ િલના સ સલા�િલપ સે�યલ તાલ/ીલદ રાેલનલ સનાય નાન્લનલ પિલક � સરલેયલ  ીિેં ેલર� 

 લિલના ેર�ેમ સેીલદનલ  યલ.ર૫/ર/૧૯૮૦ નલ ઠરલે ીિલપદ :  ગઆરઆર/ ૧૦૭૭ / ર૬૬૦ / દર  યતલ 

યલ.૧/૮/૧૯૯૦ નલ ઠરલે ીિલપદ :  ગઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ દર    યતલ  લિલના ેર�ેમ સેીલદનલ  ઠરલે 

ીિલપદ - ગઆરઆર/૧૦૯૯/પ�્/ ૪૧૧૦/ દ-ર યલ ૧૮-૪-૨૦૦૧ યિેજ ે યા ે યનલ  રદલરશગનલ ઠરલેાનગ 

જાદેલલ ાજ્બ સનાય દાલા  ાજ્બનલ  સલસસદલર�  લ તેગ સનાય નાનૂલિલપ િળેેે્  જજર� પિલક૫�  સિસય િલપદે  

રાલર� રથૂ દરેલ�્પ રર�દ.ે આર ્પિલક � સરલેનલર ીિેં ેલર જ રિયનલ ેસલરલનલ િળેલ લ�  �ક્ િલમ� રમંલર 

તદ.ે �ન્લલન અરઅ �દનલ દા્િિલપ Sports  સેદયા ંદલાેનલર ીિેં ેલર જા  સિસય િલપદે રાલર� ીદય ઠરલેતગ 

સનાય નાન્લિલપ ઠરલેે્  આર્પ પિલક � રથૂ નર� દર� દદ� યા આેલ ીિેં ેલરન ે Sports નલ ેસલરલનલ �ક્ 

િળેલ લ� તદ ેનર�.   

રિયદિય લાઉિસંેલરોાિલટ�ં-ા 

 
 
 
 
 
૧.૧૩ા એકાઉિસંેલરાએકાઅરરા(No multiple application): 

(૧)  દ ીિેં ેલર  દ જ અરઅ દર� દદદ.ે યિે છયલપ,  દતગ ે� ્અરઅ (multiple application) નલ 

�દસ લિલપ ફ�  ર�ય  ેા ર�ય ેાાજા ર�ય ેીર�્ગ અરઅ�   દ�  ૌતગ છેલ્ગ દનફિા તાે્ ગ ( ૌતગ �ંલ નપબરનગ) 

 દ જ અરઅ િલના રર�દ.ે ય ેસ ેલાનગ બસગ અરઅ� રં તદ.ે  

(ર)  દ દરયલપ ેસલર� અરઅ દરેલિલપ આેદ ેયા, (multiple application) ફ� ીર�્ગ છેલ્ગ અરઅ િલના 

દકેલિલપ આેદ.ે 
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(૩) અનલિય ેદાનલ ીિેં ેલર� ફ� ીરેલનગ તયગ નતગ યેે લ ીિેં ેલરાનગ  ૌતગ છેલ્ગ અરઅ (ફ�  લત ેદ� ફ� 

ેદર) િલના દકેલિલપ આેદ.ે અન ેય ેસ ેલાનગ બસગ અરઅ� રં દકેલિલપ આેદ.ે  

૨. રલષ્�ાયલ

 ીિેં ેલર, 

ા:ા

ીિેં ેલર ીલરયના નલદ�રદ રાેા જાઈ . અતેલ �જ્રલય  પં લાય  ેે લ ેદ�દરક અન ેીરયગ ( લિલના ) 

સનાિા, ૧૯૯૮ નલ સનાિ-૭ નગ જાદેલલ ાજ્બનગ રલવ્��ાયલ સરલેયલ રાેલ જાલ .  

(દ) ીલરયના નલદ�રદ રાા અતેલ 

( ) ન ેલળના પ�જન રાા અતેલ 

     (દ) �ય્લનના પ�જન રાા અતેલ 

     (ઘ) ાળ્ ીલરયનગ ્ા�દય રાા અન ેીલરયિલપ દલાિગ ે ેલમ દરેલનલ લરલંલતગ  લ�દસયલન , (માલનિલર) શગ્પદલ,  

દ�નાલ,પદ્લનોલ �ેલ ક ૂે ા આ�આદલનલ �ંદા મલનઝલસનાલના  પપદ્ય પ�  સલદ ,(અદલી મલનદલસનદલ અન ેઝલઝગબલર,)  

�મબગાલ, િ્લેગ,ઝ ર, લતા ગાલ અન સેામેનલિિલપતગ સતળલપયર દર�ન ેઆેગ રાા   રપ� ્( )(દ)(ઘ) ેદા  

ર�ઠળ આેયલ ીિેં ેલર �નગ યરફ�કિલપ રલજા  રદલર� ્લાદલય�્પ પિલક � આ્પ ્રાા યેે ગ ્ા�દય રાેલ  

જાલદ.ે 

૩. ેાિાલરંલાઅ સાશૈકેણક ્લાકલય :  

૩.૧ાેાિાલરંલાઅ સાશૈકેણકા્લાકલય ગાસેદયોં-ા  

�.ક.ા   પે દર શૈકેણકા્લાકલય ેાિાલરંલાા

DPSSC13/ 

201819/2 
 
 

ય્લમ� દિ 

િપ�ગ (ગલિ 

 પં લાય િપ�ગ)  

(ેદા-૩)  

 િલધાસિદ અન ે/ અતેલ ીઇઇંયર 

િલધાસિદ સદશક બાોા ધેલરલ 

્ેે લિલપ આેયગ  ીઇંયર િલધાસિદ 

દલળલપય પિલક �  ર�શલ  લ  

દર�્ગ  રાેગ જાલદ.ે  અતેલ  રદલર� 

િલના દર�્ગ યને ે િદશ ્લાદલય 

સરલેયા રાેા જાલદે; 

 �જ્રલય ાલ્દ�  ેે લ ેદ�દરક અન ે

ીરયગ ( લિલના) સનાિા-૧૯૬૭િલપ 

ઠરલ્ાલ પિલકનેગ દામ્પમ્રનલ 

ી ાાદ ેદેનગ  લાલનગ �કદલર� 

સરલેયા રાેા જાલદે; અન ે 

 �જ્રલયગ અતેલ ર�નં� અતેલ  ય ે

બએ�ે્પ કર્� ્પ જલન સરલેયા રાેા 

જાલદ.ે 

૧૮ ેષાતગ �છ� �િરના અને 

૩૩ ેષાતગ ે� ્�િરના રાેા 

જાલદે ન�ર.  

૩.૨ ીિેં ેલર �ર�રલયિલપ ંદલાેે્  સનાય દ શૈકદ ્લાદલય અરઅ દરેલનગ છેલ્ગ યલર�  ( ૦૮-૧૦-૨૦૧૮)ાનલ  રાજ 

સરલેયલ રાેા જાલદ.ે  

૩.૩ ીિેં ેલર� સનાય દ શૈકદ ્લાદલય િલના બાોા/પસ્નેા ગમ�/ પસતલિલપતગ િળેેે્  રાેગ જાલ .  

૩.૪  દ શૈકદ ્લાદલય દલિં્લી સારક ેિલના રલ ેગ યેે ા ીિેં ેલરના રદદ ંલેા સેગદલરેલિલપ આેદ ેનર�.  

૩.૫ ીિેં ેલર�  શિ  યલસસદલર� ધેલરલ જકલેેલિલપ આે ેરાલર� િલના બાોા/પસ્નેાસ મ�/ પસતલનલ �ક્  �દ અન ે

 ંેગ પિલક �ાનગ અ ્ અન ેસેપિલૈકય નદ્ રથ્ દરેલનગ રર�દ.ે  

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

 યિલિ ીિેં ેલરાનલપ �દસ લિલપ ેાિાલાંલ યલ ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ા�સતસયન ેઘાલનિલપ ્ેે લિલપ આેદ.ે  

૫. ાા શૈકેણકા્લાકલય/ાેધલરલ ગા્લાકલયાિલટ�ાસ ધલરટરયાયલર��ા (cut off date) :-ા

 �ર�રલયિલપ ંદલાેે્  યિલિ દ�મ�દર�નલ ીિેં ેલરાનલ �દસ લિલપ દ શૈકદ ્લાદલય અન ેઅના જઓ્ર� ્લાદલય      

          િલમ� અરરાકરેલ ગાછસલ્ગાયલર�� ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ા ગ �સતસયન ેધાલનિલપ ્ેે લિલપ આેદ.ે  

૬.ા િલનાા પપથલ લાાિલણ ત 
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ીિેં ેલર� અરઅ  �દિલપ ંદલાેે્  ્લાદલયનલ પિલક �ાનગ  પસતલનગ િલનાયલ યિેજ  બપસસય પસ્નેાસ મ�/ પસતલનગ 

િલનાયલ યિેજ  બપસસય અઅાલ ીિનગ િલનાયલ બલબય ેીસેવાિલપ દાલ પ  ી �સતય  તદ ેરાલર�  સિસયના સનકાા 

આ ર� દકલદ.ે�નગ  બપસસયા  નાસ ્ેે ગ.  

૭.ા ેાિાલરંલિલપા ટછલટં-ા  

ાળૂ �જ્રલયનલ રાા યેે લ અનલિય દ�મ�દર�નલ ીિેં ેલરા યતલ યિલિ િ�ર્લ , દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલર 

યિેજ િલઅ   સનદ ીિેં ેલરાને ી૫્ગ ેાિાલાંલિલપ સનાિા� ્લર નગંે ાજ્બ �મછલમ આ૫ેલિલપ આેદ.ે 

૭.૧  લિલના દ�મ�દર�નલ િ�ર્લ ીિેં ેલરાને      ૫  ેષા 

૭.૨ અનલિય દ�મ�દર�નલ કજ્ષ ીિેં ેલરાને      ૫  ેષા 

૭.૩ અનલિય દ�મ�દર�નલ િ�ર્લ ીિેં ેલરાને    ૧૦ ેષા 

૭.૪  લિલનાિ દ�મ�દર�નલ દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ કજ્ષ ીિેં ેલરાને  ૧૦ ેષા 

૭.૫  લિલનાિ દ�મ�દર�નલ દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ િ�ર્લ ીિેં ેલરાન ે ૧૫ ેષા 

૭.૬ અનલિય દ�મ�દર�નલ દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ કજ્ષ ીિેં ેલરા ૧૫ ેષા  

૭.૭ અનલિય દ�મ�દર�નલ દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ િ�ર્લ ીિેં ેલરા  ર૦ ેષા  

(િરયિ ેાિાલાંલ ૪૫ ેષા રર�દ)ે 

૭.૮ાિલરા ૈસ કાઉિસંેલરોાિલટ�ં-     

(૧) ીિેં ેલર�  ાય ે  સનદ  યર�દ�  ળપદ  છ િલ તગ �છ� નર� યમે્ગ ફરજ બ�ેે્  રાા અને 

નાદર�િલપતગ સનાસિય ર�ય ે સનર ાસ તાલ રાા યેે લ િલઅ   સનદાને યિેકે બ�ેે્   ર� ર ફરજના 

 િાદલળા, યિેનગ રલ્નગ �િરિલપતગ બલં દરયલપ િળયગ �િર, ીરયગ સનાિિલપ ઠરલેે્  ી૫્ગ 

ેાિાલાંલતગ �ક ેષા દરયલપ ેસેગ જાઈદે નર�.  રપ� ્દાલ ક  પજાદાિલપ િલઅ   સનદનગ �િર 

૪૫ ેષા દરયલ

(૬)ાાિલરા ૈસ ક   ટહયા યિલિ દ�મ�દર�નલ  મ્ ેદ� ૈબનઅનલિય  યતલ અનલિય ેદાનલ િ�ર્લ 

ીિેં ેલર સનાિલ�્પ લર દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલર અન ેઅનલિય ેદાનલ ીિેં ેલરાને  

 ેસેગ જાલ  નર�. 

(ર) �જ્રલય  પં લાય  સ �ે  (ર�ઝાે દેન �ફ ેદેન ગ  ફાર  દ   સ �ે િને) ઓ્લ  ૧૯૮૯ નગ 

જાદેલલ� ધાલન ે્લ ્લાદલય સરલેયલ િલઅ   સનદ ીિેં ેલરાનગ   પં દગ દરેલિલપ આેદ.ે  

(૩) ીિેં ેલર  ાય ેજ િલઅ   સનદ રાેલ જાલ , િલઅ    સનદ ીિેં ેલરા  અરઅ �દિલપ યતલ 

 �રસદવમિલપ િલઅ   સનદ યર�દ� ફરજ બ�્ાલનલ  િાદલળલનગ  સેદયા આ ેલનગ રર�દ.ે િલઅ 

  સનદ ીિેં ેલર� સનાય નાન્લ  ાજ્બ�્પ અસસ�ાય અસસદલર�નગ  ર�ેલ�પ ,  દઅ�ંળાિલપ 

ીિેં ેલરનલ નાદર�નલ  િાદલળલ ંદલાે� ્પ પિલક �  સિસય  િશ િલપદકગ તાતેગ રથ્ દરેલ�્પ 

રર�દ.ે જા ીિેં ેલર� યનેગ �ન્લલન અરઅિલપ િલઅ   સનદ દ�મ�દર�િલપ દ્ગદ દર�્ રાા અન ે

ીસેવાિલપ  સિસય ધેલરલ િલપદકગ દરલા રાલર� જા ીિેં ેલર િલઅ   સનદ યર�દ�નલ અસસ�ાય આસલર 

કર્લેલ રથ્ દરેલિલપ સનવફળ �ા યેે લ  પજાદાિલપ ીિેં ેલરના િલઅ   સનદ યર�દ� નાદર� િળેેેલ 

ેદેના રદદ ંલેા ધાલન ે્ેે લિલપ આેદ ેનર�. અન ેિલઅ   સનદ િલમ� ઠરલેે્  િરે�મ અનેા ે

  પં દગ તાે્  રદ ેયા   પં દગ /સનિ�્પદ રં દરેલિલપ આેદ.ે  

(૪) ીિેં ેલર  સનાિલ�્પ લર દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલપ  રાેલ�્પ સ સે્  �ન�્પ  મરફ�દ�મ સરલેયલપ 

રદ,ે યા જ દલર��રદ અદદયયલનલ ીિેં ેલર યર�દ� ી૫્ગ ેાિાલાંલિલપ �મછલમ  અને અનલિયના 

્લી િળદ.ે �ર�રલયિલપ દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલરા િલમ� અનલિય જજાલ ંદલાેે્  ન 

રાા,  રપ� ્જજાલનગ ફરજાન ેઅ�ઓ્્  � પદલરનગ દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલરાન ે લ� 

દકે્  રાા ય�ે ય ે�ર�રલય િલમ� અરઅ દર� દદદે , આેલ પ પદે ી ્ગ ેાિાલાંલિલપ �મછલમ 

િળદ.ે 

(૫) આ �ર�રલયનલ  રેલ ીિલપદ - ૧.૧૧ િલપ ંદલાેે્ લ િલ પંોા  પયાષયલ રાા યેે લ  લિલઅદ અન ે

દ શૈકદ ર�ય ે છલય ેદાનલ ીિેં ેલરાન ેી ્ગ ેાિાલાંલિલપ   ેષાનગ �મછલમના ્લી 

િળેલ લ� તદ.ે 
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ી૫્ગ ેાિાલાંલિલપ િળેલ લ� �મછલમ  લતનેગ �િર સનાય યલર� ે દાઈ૫ક  પજાદાિલપ ૪૫ ેષા 

દરયલપ ેસેગ જાઈ  નર� 

૮.ા  દલરાધોરણં-ા 

  પં દગ  લિે્  ીિેં ેલરન ેઆ જજાલ ી ર દરલર આસલર�ય સનિ�્પદ તાતેગ, નલકલપ સેીલદનલ યલ. ૨૯-૪-૨૦૧૦ નલ 

ઠરલે ીિલપદ   રં-૨૦૦૨-૫૭-ઝોે-૧, યતલ ઠરલે નપ. રં/૨૦૦૨/૫૭/ લમા-ર/ઝ-૧   યલ ૬-૧૦-૨૦૧૧  યતલ ઠરલે ીિલપદ - 

 રં/ ૨૦૦૨/૫૭/ લમા-ર/ઝ-૧ યલ ૨૦-૧૦-૨૦૧૪  યતલ ઠરલે ીિલપદ -  રં/૨૦૦૨/૫૭( લમા-ર)/ઝ-૧ યલ ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ 

યતલ ઠરલે ીિલપદ:-  રં/૨૦૦૨/૫૭/ લમા-૨/ઝ-૧ યલ.૧૮-૧-૨૦૧૭નગ નગ જાદેલલ ાજ્બ પતિ  લપં  ેષા િલમ�  

જલ.૧૯૯૫૦/- પસયિલ  �ફદ   દલર તગ સનિ�્પદ અ લદ ેયિેજ આ ઠરલેતગ સનાય તાે્  અના ્લીા િળેલ લ� રર�દ.ે  

  પં દગ  લિે્  ીિેં ેલરન ેસનિ�્પદ  સલસસદલર� ધેલરલ નલકલપ સેીલદનલપ યલ.૨૮-૩-૨૦૧૬ નલ ઠરલે ીિલપદ:-

 રં/૨૦૦૨/૫૭/( લમા-૩)/ઝ-૧ િલપ ંદલાેે્  બા્ગ� અન ેદરયાન ેઆસગન યતલ નલિ.�સ્પિદામાિલપ ંલ ્ તાે્  

  . ્. ગ નપ.૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અન ે૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ નલ આ ર� �દ્લંલન ેઆસગન રર�ન ે આ જજાલ ી ર દરલર આસલર�ય 

સનિ�્પદ આ ેલિલપ આેદ ેયિેજ  લપં  ેષાનલ ેય ેયિેનગ  ેે લ� સનિ�્પદ  સલસસદલર�ન ે પયાષદલરદ જકલાતેગ  પબપસસય 

દંરે�િલપ � ય ે િાનલ  રદલરશગનલ સલરલસારક ાજ્બ � ય ેજજાલ િલમ� િળેલ લ� સનાય  દલર સારકિલપ સનાિલ� ્લર 

સનાસિય સનિ�્પદ િળેેેલન ે લ� તદ.ે 

ા૯. કોમ્્�ટર ગા�ણકલર�ં-ા 
 રલજા  રદલરનલ  લિલના ેર�ેમ સેીલદનલ યલ. ૧૩-૮-૨૦૦૮ નલ  રદલર� ઠરલે નપ.  ગઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-

૧૨૦૩૨૦-દ-૫, તગ નદદ� દર�્ અઅાલ ીિ ાજ્બ ીિેં ેલર દામ્પમ્ર ેદે�્પ બઝેગદ ના્જે સરલેયલ રાેલ ેદે�્પ દાલ ક 

યલ્ગિગ  પસતલ�્પ પિલક �/ િલદાદગમ સરલેયલ રાેલ જાલદ.ે અથેલ  રદલર િલના પસ્નેસ �મ� અતેલ  પસતલિલપ દામ્પમ્ર જલન 

ેદેનલ દાલ ક �ો્્ાિલ/ ો�ગગ દ�  મરફ�દ�મ દાષા દર�્ રાા યેે લ પિલક �ા અતેલ ો�ગગ દ� �ો્્ાિલ અઅાલ ીિિલપ દામ્પમ્ર 

 દ સેષા યર�દ� રાા યેે લ પિલક �ા અતેલ સારક-૧૦ અન ેસારક-૧૨ નગ  ર�શલ દામ્પમ્રનલ સેષા  લત ે  લર દર�્ 

રાા યેે લ પિલક �ા સરલેયલ રાેલ જાલદ.ે �ન્લલન અરઅ દરેલનલ યબદદ� આર્પ પિલક � ન સરલેયલ ીિેં ેલરા  ક 

અરઅ દર� દદદે ,  રપ� ્આેલ ીિેં ેલરા  સ િ��પકા મલસધકલર�ા િક  દામ્પમ્રનગ બઝેગદ ના્જેનગ  ર�શલ  લ  દાલા� ્પ આર્પ 

પિલક � સનિ�્પદ િળેેયલ  ર�્ લ અ�દૂ રથૂ દરેલ�્પ રર�દ.ે અનાતલ સનિ�્પદ િળેેેલન ે લ� તદ ેનર� યિેજ સનિ�્પદ 

 સલસસદલર�/ સિસય આેલ �દસ લિલપ ીિેં ેલરાનગ   પં દગ રં દરદ.ે 

૧૦. અરર કરેલ ગ ર�ય :-   

આ �ર�રલયનલ  પં ીાિલપ  સિસય દલરલ  �ન ્લઈન જ અરઅ સેગદલરેલિલપ આેદ.ે ીિેં ેલર� �ર�રલયિલપ 

ંદલા્ાલ યલર�  :૧૮/૦૯/૨૦૧૮  (બ ારનલ ૧૫-૦૦ દ્લદ) તગ  યલ.૦૮-૧૦-૨૦૧૮

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

( િા રલ�ગનલ ૨૩.૫૯ દ્લદ 

�સ્ગ) ંરમાલન https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અરઅ૫�દ ીર� દદદ.ે ીિેં ેલર�  

2) રે ે"Apply On line" Click દરર્પ.  

3) '' ય્લમ� દિ િપ�ગ(ગલિ  પં લાય િપ�ગ

4) યનેગ નગં ે"Apply now"  ર click દરેલતગ Application Format �્્ દ ે�િલપ  ૌ પતિ "Personal 

Details"  ીિેં ેલર� ીરેગ. (અર� ્લ્ �પંો� (*) સનદલનગ રાા યનેગ સેદયા ફર�જાલય ીરેલનગ રર�દ.ે)  

)  (ેદા-૩) ” નગ અિર�્ગ �જલ્લ  પં લાયનગ �ર�રલય ીિલપદ  

DPSSC13/201819/2 ી ર click દરેલતગ screen ી ર more details અન ેApply now નલ �્દન 

જાેલ િળદ.ે more details click દરેલતગ સેદયેલર �ર�રલય જાેલ િળદ.ે � ેલપં ગ જેગ.  

5) Personal Details ીરલાલ બલં "Educational Details" ીરેલ િલમ� "Educational Qualifications" 

૫ર click દરર્પ.  

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

7) ી૫રનગ દરયા સેગદલરેલ િલમ� "Yes" ૫ર click દરર્પ. રે ેઅરઅ કકૂા ર�યે ીરલઈ દાે્  છે.  

8) રે ે"save" ૫ર click દરેલતગ યિલર� અરઅના online સેગદલર તદ.ે  

9) અરઅ દાલા બલં ીિેં ેલરના "Application Number" generate તદે. � ીિેં ેલર�  લંેગને રલ ેલના 

રર�દ.ે  

10) રે ેUpload Photograph ૫ર click દરા. અર� યિલરા application number type દરા અન ેયિલર� 

Birth date type દરા. રાલરબલં, OK ૫ર click દરર્પ. અર� photo અન ેsignature upload દરેલનલ 

છે. (Photo �્પ િલ૫ ૫  .ેિગ. �ંલઈ અન ે૩.૬  .ેિગ. ૫રાળલઈ અન ેSignature �્પ િલ૫ ર.૫  .ેિગ. ્પબલઈ 
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અન ે૭.૫  .ેિગ. ૫રાળલઈ રલ ેગ.) (photo અને signature upload દરેલ  ૌ પતિ યિલરા photo અન ે

signature jpg format િલપ (15 kb)  લઈઝતગ ેસલર� ન�ર�, યે ર�ય ેસદ�aન દર�, computer િલપ Save 

દર�્લ રાેલ જાઈ .) "browse" button ૫ર click દરા. રે ેchoose file નલ સી�નિલપતગ � ફલઈ્િલપ jpg 

format િલપ યિલરા photo store તાે્  છે, ય ેફલઈ્ને select દરા અને "open" button ને click દરા. 

રે ે"browse" button નગ બલથ્િલપ "upload" button ૫ર click દરા. રે ેબલથ્િલપ યિલરા photo �ં લદ.ે 

રે ેઆજ ર�યે signature ૫ક upload દરેલનગ રર�દ.ે  

� ફામા અ ્ાો દરેલિલપ આ્ાા રાા ય ેજ ફામલનગ નદ્ ્ેૈ  ય  ર�શલિલપ રલજર� �દિલપ 

ં�મલોેલનગ રર�દ.ે યિેજ  છ�નલ ંર�દ યબમે  સિસય િલપદે રાલર� યેે ા જ ફામા રથૂ દરેલના રર�દ.ે આતગ 

�ન્લલન અરઅ �દિલપ અ ્ાો દર�્ ફામાગલફનગ ંલરતગ  લપં  નદ્ા દ લેગ રલ ેગ. થ્ંલ થ્ંલ યબમે 

થ્ંલ ફામાગલફ રથૂ તદ ેયા, ીિેં ેલરનગ �ળ  પસતલસ ય નર� તેલનલ દલરક ેીિેં ેલરનગ 

ફલળેકગ/સનિ� ૂપદિલપ બલસ આેગ દદદ ે�નગ જેલબંલર� ીિેં ેલરનગ  ાયલનગ રર�દ.ે    

11) રે ે જેનલ ી૫રનલ ીલદિલપ "Confirm Application" ૫ર click દરા અન ે"Application number" યતલ 

Birth Date type દાલા બલં Ok ૫ર click દરેલતગ �ક બમન (૧) ok (ર) show application 

preview અને (૩) confirm application �ં લદ.ે ીિેં ેલર� show application preview ૫ર  click 

દર�  ાયલનગ અરઅ જાઈ ્ેે ગ. અરઅિલપ �સ્લરા દરેલના જકલા યા edit દર� ્રે્પ. દનફિા દાલા ૫ર�્ લ 

દાઈ૫ક પદલરના �સ્લરા તઈ દદદ.ે  પકકૂા ંદલ કગ બલં જા અરઅ �સ્લરેલનગ જજર નલ જકલા યા જ 

confirm application ૫ર click દરર્પ. યતેગ ીિેં ેલરનગ અરઅના  સિસયિલપ online સેગદલર તઈ જદ.ે  

12)  દેલર �ન્લલન અરઅ દનફિા તાલ બલં, યિેલપ દાલ ક પદલરના ફ�રફલર ીિેં ેલર દ�  સિસય દલરલ તલ 

દદદ ેનર�. અરઅિલપ ંદલાેે્ ગ સેદયાન ેઅ�જ્  પિલક �ા  સિસય િલપદે રાલર� ીિેં ેલર� રથૂ દરેલનલ 

રર�દ.ે આતગ, ીિેં ેલર� પતિ યિેનગ  લ નેલ અ ્ પિલક �ાન ેઆસલર�  ાયલ�્પ નલિ,  સય/સ યલ�્પ નલિ, 

અમદ, જનિયલર� , દ શૈકદ ્લાદલય, �સય (દ�મ�દર�), �નોર (િે્ /ફ�િે્ ), િલઅ   સનદ, સ ામા , દલર��રદ 

અદદયયલના પદલર, સેસેલ ેદેર� બલબયાનગ બલર�દ ંદલ કગ નલિ, અમદનલ સ ે્ �દ  ર�ય દર� ્લન ેયને ે

અ�જ્  સેદયા જ �ન્લલન અરઅિલપ ંદલાેેલનગ રર�દ.ે  સિસય દલરલ ંદલ કગ  લઓ્ પિલક �ા 

િલપદેલિલપ આે ેરાલર� �ન્લલન અરઅ �દિલપ ંદલાેે્  સેદયા અન ેીિેં ેલર દલરલ  સિસય  િશ રથૂ 

દરેલિલપ આેયલપ પિલક �ાિલપ દાલ ક �યનગ સે પદયયલ િલાિૂ  ોદ ેયા, યેે ગ શસયપક્ય અરઅ� 

 સિસય દલરલ � ય ેયબમેતગ ‘રં’ દરેલિલપ આેદ.ે  ામ� દ� અ�રૂ� સેદયાન ેદલરક ેશસયપક્ય અરઅ રં 

દરેલિલપ આે ેયા, યિેલપ  સિસયનગ દાલ જેલબંલર� રર�દ ેનર�. આતગ, ીિેં ેલરાન ેયિેનગ  લ નેલ 

પિલક �ાન ેઆસલર� અન ેયને ેઅ�જ્  સેદયા �ન્લલન અરઅ દરયગ ે ય ેંદલાેેલનગ  લ  દલળઅ 

રલ ેલ જકલેેલિલપ આે ેછે.  

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

૫છ� ગ બધગ જ કલારે લહ� િલટ� જ�ર� હોા, ઉિસંેલર�  લંેેલ ો રહ�શસ.

14) 

 દનફિીદન નપબર સ ેલા દાલ  ક 

 �્ાેરલર દર� દદલદ ેનર�.  ીિેં ેલર� Confirm તાે્  અરઅ �દનગ પગનમ અ�દૂ દલ � રલ ેગ , અન ે

િલપદકગ દરેલિલપ આે ેરાલર� રથ્ દરેલનગ રર�દ.ે  

15) જનર્ દ�મ�દર�નલ ીિેં ેલર� અરઅ દનફ િા તાલ બલં ફદરલ- 

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

print ૫ર click કર� અરર ગ  ક્ કલઢ�  લંેગ રલ�ેલાજણલેેલિલપાુ સેાછસ.ા�થગાઉિસંેલર�ા ોયસા

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

૧૧

૧૧.ા

 િલપ આ ે્  �્ં નલ� અ� ્લર  ાસમ  

�ફ�   લય ેરાદોિલપ  ર�શલ ફ� જ.૧૦૦/- યતલ  ાસમ્ ંલ� જ.૧૨/-ં્કતગ ીરેલનલ રર�દ.ે આ ં્ક 

 ક OJAS ેબે લલમ ી રતગજ ોલીન્ાો દરેલ�્પ રર�દ.ે અરઅ દનફ િા દાલા બલં ફ� ન ીરનલર જનર્ 

દ�મ�દર�નલ ીિેં ેલરનગ ીિેં ેલર� રં દકલદ.ે  

૫ર�કલ ા�

(૨) જનર્ ીિેં ેલરા  ફ� ીરેલનગ રાલન ેજાલર� OJAS ેબે લલમ  ર  ાયલનગ અરઅ  બિગમ દર� 

રાલ૨ર� ય�ેન ે ર�શલફ� ીરેલ િલમ� �ન ્લલન ી ્બસલ ં્નનગ ૩ નદ્ાનગ  દ  લનલ ી ર 

સપનમન િળેેેલનગ �્ં નલ િળદ.ે ીિેં ેલરા  આ  લનલનગ  ક સપનમ  િળેેગ ્ેે લનગ રર�દ,ે 

 :-   

(૧) ફાિા ીરયગ ે ય ે ‘‘ General ’’ દ�મ�દર� Select દર� રાા (ંદલાેગ રાા) યેે લ (SC, ST, SEBC, 

PH યતલ Ex-servicemen  દ�મ�દર� સ ેલાનલ) યિલિ ીિેં ેલરા   ર�શલ ફ� ીરેલનગ રર�દ.ે  
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ીિેં ેલરા  ં્ન  લત ેદાલ ક દામપમ્���મરલલઝો  ાસમન �ફ� િલપ જલન,ે  ર�શલ ફ�  મે� જ.૧૦૦/- 

રાદોલ + જ.૧૨/-  ાસમ ્ ંલજ�  ીર� �ંેલનલ રર�દ.ે ં્નનગ  દ નદ્  ાસમ  �ફ�  રલ ગ ્દે ે

અન ેબ ેનદ્ ીિેં ેલરન ેસ મલ / સમ�-દર  લત ે રય આ દ.ે  ર�શલ ફ� ીાલાનલ ં્નનગ નદ્ 

ીિેં ેલર�  લંેગ રલ ેલનગ રર�દ ેઅન ે ર�શલ  િા ેદા્ ્મેર  લત ેરલ ેગ ે� ્�રયલેર રર�દ.ે  

(૩) અનાલ દાલ ર�ય ેફ� સેગિદલરેલિલપ આેદ ેનર�.  

(૪) આ  પે દાિલપ �ન્લલન અરઅ દરેલનગ છેલ્ગ યલર�  ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ાછે. રપ� ્જનર્ દ�મ�દર�નલ 

ીિેં ેલરા િલમ�  ાસમન �ફ� િલપ  ર�શલ ફ� ીરેલનગ છેલ્ગ૧ યલ.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ા  ાસમ �ફ� નલ 

દલિદલજનલ  િા �સ્ગનગ રર�દ.ે 

(૫)  ર�શલ ફ� ીાલા બલં, ર�ફપો દાલ ક  પજાદાિલપ િળેલ લ� નતગ યિેજ ફ� ીરેલ લ� 

ીિેં ેલરાનગ ફ� ીાલા ેદરનગ અરઅ િલના રર�દ ેનર�.  

(૬)  ર�શલ ફ� ીરેલતગ ીિેં ેલરન ેય�ે દલરલ ંદલાેે્  િાબલલ્ નપબર ી ર SMS તગ ફ� ીાલાનગ 

�ક દરેલિલપ આેદ.ે જા ીિેં ેલરન ે SMS નલ િળે યા, યલરદલૈ્દ ીિેં ેલર� �  ાસમ �ફ�  

 લય ેફ� જિલ દરલેે્  રાા ય ે ાસમ �ફ� ના  પ દા દરેલના રર�દ.ે   

(૭) અરઅ ફાિાિલપ નગં ેાજ્બનગ દ�મ�દર� Select દરનલર ીિેં ેલરા  દાલ ક પદલરનગ  ર�શલ ફ� 

ીરેલનગ રર�દ ેનર�.  

(દ) અ��્ ૂૈંય �સય ( SC)  

   ( ) અ��્ ૂૈંય જન �સય  (ST)  

   (દ)  લિલ�જદ અન ેદ શૈકદ ર�ય ે છલયેદા  (SEBC)  

   (ઘ) િલઅ   સનદ ( Ex-serviceman) યિલિ દ�મ�દર�  

(ં) દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલરા  (PH) યિલિ દ�મ�દર� 

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

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

૧૨. 
(૧) અરઅ �દિલપ ીર�્ સેદયાનગ દાલ  ક ંદલ કગ દાલા ેદર ીિેં ેલરાન ે ુાજજાલ િલમ�નગ સનાય સ સલારિદ 

્ેૈ  ય  ર�શલ િલમ� દલિં્લી સારક ેંલ ્ દર�   સિસય ધેલરલ  ર�શલનગ યલર�  આ ર� દાલા બલં �જ નગ  

ેબે લલમ https://ojas.gujarat.gov.in િલરફય online દા્્મેર (રા્ મ�દ�મ) લસપ ્દર�ન ે ર�શલનલ યલર� , 

 િા અન ેસતળનગ �ક દરેલિલપ આેદ.ે � િલમ�  સિસય ધેલરલ દલિં્લી સારક ેંલ ્ દર�્  ીિેં ેલરાન ે OJAS 

નગ સનાય ેબે લલમ ી રતગ સ સલારિદ ્ેૈ  ય  ર�શલનલ દા્્મેર (રા્ મ�દ�મ) online download દરેલ િલમ� 

�ન્લલન અરઅિલપ ંદલાેે્  ય�ેનલ િાબલલ્ નપબર ી ર “SMS” િાદ્ગન ેઅન ેઅગદરા અ બલરાિલપ યિેજ 

ેબે લલમ ી ર �ૂપદ� �ર�રલય આ ગન ે�ક દરેલિલપ આેદ.ે િાબલલ્  સ �ે  પાેલલોરનલ દાલ મ�દનગદ્ પાબ્િેન ે

દલરક ેઅતેલ અના દાલ દલરકા ર િાબલલ્  ેે લ નમેેદા  ારેલલ જેલનલ  પજાદાિલપ SMS ીિેં ેલરન ેન િળે યા 

યનેગ જેલબંલર�  સિસયનગ રર�દ ેન�ર. �તગ અરઅ દરનલર ીિેં ેલરાન ેદા્્મેર (રા્ મ�દ�મ) ોલીન્ાો દરેલ િલમ� 

OJAS  ેબે લલમ 

સ્ે�યાપ ધલરાિકા ર�કલા ધધસયાઅ સા૫ પં દગ ાટકાલ :- 

https://ojas.gujarat.gov.in નગ  િાલપયર� ા્્ લદલય ્ેે લ યિેજ ેયાિલન �ાિલપ દા્્મેર (રા્ 

મ�દ�મ) ોલીન્ાો દરેલનગ  સિસય.નગ �ર�રલય જાયલ રર�ે લ  ્લર આ ેલિલપ આે ેછે. દાલ  ક  પજાદાિલપ દા્્મેર 

(રા્ મ�દ�મ) સ ેલા ીિેં ેલરન ે ર�શલ  પોિલપ પેદે િળદ ેન�ર �નગ નાસ ્ેે ગ. �તગ ીિેં ેલરા  �ન્લલન 

ોલીન્ાો દર�્ દા્્મેર (રા્ મ�દ�મ)  ર�શલ આ ેલ જયગ ે ય ે લત ેરલ ેા ફરઅાલય છે.  ે યાે યનગ િલ�રસય 

િલમ�  પં લાય સેીલદનગ ેબે લલમ  https://panchayat. gujarat.gov.in જાયલ રર�ર ્ 

(૨)  ંર સ સલારિદ ્ેૈ  ય  ર�શલિલપ  �જ્રલય  રદલરશગનલ  પં લાય, ગલિ � ાર સનિલાક અન ેગલિ સેદલ  સેીલદનલ    

    યલ.૧૭-૪-૨૦૧૨નલ �ર�રનલિલ ીિલપદ  દ� ગ/૧૧ �ફ ૨૦૧૨/ ગઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ો�, તગ ઠરલ્ાલ 

ાજ્બ �જ્રલય  પં લાય  ેે લ (ેદા-૩) ીરયગ ( ર�શલ) સનાિા ૨૦૧૨નલ સનાિ ાજ્બ ફ દય -૧ ( દ) પ  �

કિ 

  

નગં ેાજ્બ રર�દ.ે  

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

ાાાાસેષા ��ણ 

૧ ��જરલયગાભલષલાઅ સાવાલકરણ ૩૫ 

૨ દેણયશલ� ૧૫ 

૩ �ગસરાવાલકરણ ૧૫ 

https://ojas.gujarat.gov.in/�
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૪  લિલનાા લ  ૩૫ 

ાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાાા��્:-  ૧૦૦ 

ાાાાાાાાાાાાા(૩) આ સ સલારિદ  ર�શલિલપ ી ર ંદલા્ાલ ાજ્બનલ સેષાાન ેઆેર� ્યેલ ર�� ્્ શગ પ ા�્પ ીસર � �. િ.આર.   

  (�્મ�દ્ િલદા  ર�ો�દ)  ધસસય સેઓ્ �્પ રર�દ.ે 

ાા(૪) પરાદે  લંલ જેલબં�ઠ ૧ ( દ) �ક્ િળેલ લ� તદ.ે  સિસય ધેલરલ �ક્લપદન  ધસસયિલપ િલલન   ધસસય 

ંલ ્ દરેલિલપ આેગ છે. � ાજ્બ  (i) પરાદે  ામલ જેલબં�ઠ (-૦.૩) (િલલન  �ક ંદલપદ). (ii) પરાદે  લ્ગ 

છાો�્ જેલબં�ઠ (-૦.૪) (િલલન  ંલર ંદલપદ)   (iii)  દ દરયલ ે� ્સેદલ ા ંદલાેે્  રાા દ� છેદછલદ દર�્ રાા 

યેે લ પરાદે જેલબં�ઠ (-૦.૬) (િલલન  છ ંદલપદ) (iv) ંર�દ પ નલ જેલબાિલપ  દ સેદલ  “E” “ Not Attempted “ 

રર�દ.ે ીિેં ેલર દાલ પ ના જેલબ આ ેલ નલ લઇછયલ રાા યા , આ સેદલ    પં  દર� દદદ ેઅન ે “ Not Attempted” 

સેદલ    પં  દરેલનલ �દસ લિલપ નદેેમ�ે િલ�દ�દ ્લ� ્ ોદ ેનર�. આિ  લંલ જેલબ ધેલરલ િળેેે્  �્્ �ક્િલપતગ 

ી ર ંદલાેે્   

(i) (ii) (iii) ાજ્બ િલલન  તયલ �્્ �ક્ બલં દરેલતગ િળયલ �ક્ , ીિેં ેલરન ેપલ્ય તયલ �ક્ િલના ઠરદ.ે 

ાા(૫)  સિસય  ધેલરલ સ સલારિદ  ર�શલનગ યલર�  સનાય તાતેગ   સિસય ધેલરલ સનાય તનલર   ર�શલ સતળા   

ાાજેલિલપ આેદ.ે સ સલારિદ ્ેૈ  ય  ર�શલનગ યલર� ,  િાિલપ અસનેલાા  પજાદાન ેદલરક ે સિસય ફ�રફલર દર� દદદ.ે 

ીિેં ેલરાન ેઆ ેદેનગ �ક �ન્લલન અરઅિલપ ંદલાેે્  િાબલલ્ નપબર ી ર “SMS” ધેલરલ યિેજ ેબે લલમ 

ી ર અન ેઅગદરા અ બલરાિલપ �ર�રલય પસ ધસ દર�ન ે�ક દરેલિલપ આેદ.ે રાલરબલં ીિેં ેલરા  દામ્પમ્ર ી ર 

OJAS નગ ેબે લલમ ી રતગ સનાય  િાિાલાંલિલપ online દા્્મેર (રા્ મ�દ�મ) download દર� ્ેે લનલ રર�દ.ે � 

િલમ� ીિેં ેલરા  online દા્્મેર (રા્ મ�દ�મ) િળેેેલ દામ્પમ્ર ી ર OJAS નગ ેબે લલમનગ ા્્ લદલય  યય 

્ેે લનગ રર�દ,ે અનાતલ ીિેં ેલર જેલબંલર રર�દ.ે  આ  પે દાનગ � ય ે�જલ્લ  પં લાય  ેે લ  પં દગ  સિસય ધેલરલ 

અ્દ અ્દ �ર�રલય �ન્લલન OJAS ેબે લલમ ી ર પસ ધસ દરેલિલપ  આેદ.ે રપ� ્આ  પે દાનગ  ્ેૈ  ય 

સ સલારિદ  ર�શલ ંર�દ  �જલ્લ િલમ�નગ  દ જ �ંે  ેઅન ે દજ  િા ે્ેે લિલપ આેદ.ે ીિેં ેલર � �જલ્લિલપ અરઅ 

દરદ,ે યજે �જલ્લનગ  લ્ગ જજાલ િલમ� ીિેં ેલર� દર�્ગ દકલદ.ે અન ેય ેજ �જલ્લનલ  ર�શલ દ�નદ  લય ે્ેૈ  ય 

સ સલારિદ  ર�શલ આ ેલનગ રર�દ.ે � ધાલન ે્લ ીિેં ેલર   ાયલનગ   પં દગનલ �જલ્લિલપ અરઅ દર� ય ે ્લર ીપ્ા 

રર�દ.ે       

  (૬)  સિસય ધેલરલ  રદલરશગનલ  લિલના ેર�ેમ સેીલદનલ  ર� � ીિલપદ -  ે /૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/દ-૪  

યલ ૨૩-૭-૨૦૦૪નગ જાદેલલ� ધાલન ે્લ  લિલના દ�મ�દર�નલ ીિેં ેલરાન ે� ેાિાલાંલનલ અન ે�ક્ેયલ(િરે�મ)નલ 

સારક ્લ� ્ લોેલિલપ આ્ાલ રાા ય ેજ સારક ે  પં દગ  લિે્  રાા  ેલ અ��્્ૈંય �સય , અ��્્ૈંય જન �સય , 

 લિલઅદ દ શૈકદ  છલય ેદાનલ ીિેં ેલરા ન ે લિલના દ�મ�દર�(ૈબનઅનલિય)નગ જજાલ  લિ ે રીર દરેલિલપ આેદ.ે 

 રપ� ્ લિલના દ�મ�દર� િલમ� સનાય તાે્  ી ્ગ ેાિાલાંલિલપ �મછલમ િળેેગન ે  પં દગ  લિે્ લ અ��્્ૈંય 

�સય,અ��્્ૈંય જન �સય,  લિલઅદ દ શૈકદ  છલય ેદાનલ ીિેં ેલરાન ે� ય ેઅનલિય દ�મ�દર�નગ જજાલ  લિ ે  પં  

દરેલિલપ આેદ.ે 

ા(૭)  લિલના ેર�ેમ સેીલદનલ યલ.રર/૫/૧૯૯૭ નલ ઠરલે ીિલપદ :  ગઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/દ(ર) િલપ સન �ં સદય  

ાપેયાિલન સનાિા અ� ્લર સેસેલ િ�ર્લ ીિેં ેલરા િલમ� ૫ પં દગિલપ અગયલ આ૫ેલ િલમ� યિેને િળે્ �્્ �ક્નલ 

૫ ( લપં ) મદલ �ક્ ીિરે� આ૫ેલિલપ આેદ.ે ૫રપ� ્ય�ે  સનિ� ૂપદ  િાે કન્ ્જન દર�્ ન રાેલ જાઈ . ી૫રલપય,  

  સિસય િલપદે રાલર� યનેલ યિલિ કર્લેલ  સિસયન ેઅ ્િલપ રથૂ દરેલનલ રર�દ.ે  

ા(૮) િલના રિયદિયનગ િલના સ સલા�િલપ સે�યલ તાલ રાેલનલ સનાય નાન્લનલ પિલક � સરલેયલ ીિેં ેલર�  

 રદલર� યલ.ર૫/ર/૧૯૮૦ નલ ઠરલે ીિલપદ:  ગઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ દર યતલ યલ.૧/૮/૧૯૯૦ નલ ઠરલે ીિલપદ 

:  ગઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/દર  યતલ  લિલના ેર�ેમ સેીલદનલ  ઠરલે  ીિલપદ - ગઆરઆર/ ૧૦૯૯/ પ�્/ 

૪૧૧૦/ દ-ર યલ ૧૮-૪-૨૦૦૧ અનેા ેસનાય  દાલા ાજ્બનલ  સલસસદલર�  લ તેગ સનાય નાનૂલિલપ િળેેે્  જજર� 

પિલક૫�  સિસય િલપદે  રાલર� રથૂ દરેલ�્પ રર�દ.ે આર ્પિલક � સરલેનલર ીિેં ેલર જ રિયનલ ેસલરલનલ 

િળેલ લ�  �ક્ િલમ� રમંલર તદ.ે Sports િલપ અરઅ દરનલર ીિેં ેલર જા  સિસય િલપદે રાલર� ીદય ઠરલેતગ સનાય 

નાન્લિલપ ઠરલેે્  આર્પ પિલક � રથૂ નર� દર� દદ� યા આેલ ીિેં ેલરન ેSports નલ �ક્ િળેલ લ� તદ ેનર�.   

(૯)  સિસય ધેલરલ  રદલરશગનલ  પં લાય ગલિ�ારસનિલાકઅન ેગલિ સેદલ  સેીલદનલ  �ર�રનલિલ ીિલપદ - દ� ગ/૧૧ �ફ 

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

૨૦૧૨ અન ે� ય ે પે દાનલ ીરયગ સનાિા યિેજ સેસેસ અનલિય દ�મ�દર�ન ે્દયલ ઠરલેા યિેજ સેસેલ યિેજ િલના 

રિયદિયનલ િલના પિલક �ા સરલેયલ ીિેં ેલરાન ેિળેલ લ� ેસલરલનલ �ક્ન ે્દયગ જાદેલલ� �ન્લલન 
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અરઅ અનેા ેઆ સ સલારિદ ્ેૈ  ય  ર�શલિલપ રલજર રર�્  ીિેં ેલર� િળેેે્  �ક્ અન ે�ન્લલન અરઅિલપ ંદલાેે્  

સેદયાન ેઆસલર� યિલિ ીિેં ેલરા�્પ િરે�મ ્ગસમ ય ાલર દર�ન ે� ય ેદ�મ�દર�િલપ ી ્બસ  લ્ગ જજાલનલ પિલકિલપ 

દ�મ�દર�ેલલઝ િરે�મ ીિલ� ્લર આ  પે દા� ્પ પાેગઝન્ િરે�મ ્ગસમ ય ાલર દરેલિલપ આેદ,ે યિેજ દ�મ�દર�  ેલલઝ 

િરે�મ આસલર� ય ાલર તાે્  પાેગઝન્ િરે�મ ્ગસમિલપ સતલન  લિે્  ીિેં ેલરાન ે રદલરશગનલ  પં લાય ગલિ � ાર 

સનિલાક અન ેગલિ સેદલ  સેીલદનલ  યલ ૧૭-૪-૨૦૧૨ નલ નામ�ફ�દ�દન નપ. દ� ગ/૧૧ �ફ ૨૦૧૨/ ગઆરઆર/  

૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ો� નલ સનાિ-૧૧ નગ જાદેલલ ાજ્બ પિલક � ંદલ કગ િલમ� ી �સતય રર�ે લ જકલેેલિલપ 

આેદ ેઅન ેંદલ કગનલ ેય ેસનિ�્પદ િળેેેલન ે લ� જકલાે્  ીિેં ેલરાનગ આ ર�   પં દગ ાલં� બરલર  લોેલિલપ 

આેદ ે 

(૧૦) આ �ર�રલય અનેા ે રદલરશગનલ  પં લાય સેીલદનલ �ર�રનલિલ ીિલપદ - દ� ગ/૧૧ �ફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/  

૧૯૭૬/ો� યલ ૧૭-૪-૨૦૧૨ નલ સનાિ-૧૧ અનેા ેજઓ્ર�ાલય ી �સતય તાતેગ  � ય ેદ�મ�દર�નગ ેસલરલનગ   પં દગ 

ાલં� અન ેી્લિક ાલં� �ર�ર અન ેપસ ધસ દરેલિલપ આેદે  અન ેસનાિ-૧૧ નગ જાદેલલ� ાજ્બ  સિસય ધેલરલ 

જજર�ાલય ી �સતય તાતેગ ાાજા દલાાે લર� દરેલિલપ આેદ.ે  

૧૩. અનાાઅદાા ગા શરયો :-  

(૧) દ શૈકદ ્લાદલય, દામ્પમ્રનગ �કદલર�, �િર, �સય (દ�મ�દર� -SC,ST,SEBC), િલઅ   સનદ, સ ામા , દલર��રદ 

અદદયયલ, અન ેઅના બલબયાનલ ીિેં ેલર  લ નેલ અ ્ પિલક �ાન ેઆસલર� �ન્લલન અરઅિલપ ીર�્  સેદયા 

 િગ ીરયગ પ�ીાલ િલમ� આ ર� દકેલિલપ આેદ.ે �ન્લલન અરઅિલપ ંદલાેે્  સેદયાનલ  િતાનિલપ પિલક �ા 

અન ેકર્લેલ�  સિસય િલપદે  રાલર� ીિેં ેલર� અ ્િલપ (ઝરેાશ નદ્ા  ર�ય) રથ્  દરેલનલ રર�દ.ે  ેલ કર્લેલ રથ્ 

નર� દર� દદનલર અતેલ સે પદયયલ  લૈબય તલા યા ીિેં ેલર�્પ અરઅ૫�દ  � - યે યબદદ�તગ ‘‘રં’’ દરેલ લ� તદ ે

અન ેયેે લ ીિેં ેલરનગ   પં દગ/સનિ�્પદ ‘‘રં’’ દરેલિલપ આેદ.ે   

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

ર��ુય/સે પયગાગલહાારલ�ેલિલપાુેશસા ટહ. 

(૩) ફ�દ  ૫દલરતગ ્લાદ ીિેં ેલરન ે ૫ ( લપં ) ેષાનલપ અજિલાદગ સારક ે આ  પે દાનગ  જજાલ ી૫ર સનિ� ૂપદ 

 સલસસદલર� દલરલ દરલર આસલર�ય  સનિ� ૂપદ આ્ાતેગ આ જજાલનલ ીરયગ સનાિા,  લયલદ�ા ૫ર�શલ સનાિા, દામ્પમ્ર 

દૌદલા ૫ર�શલ સનાિા-ર૦૦૬ યતલ ક ૂે ા  ેે લ યલ્ગિ અન ેયલ્ગિલનય ૫ર�શલનલપ સનાિા ાજ્બ સનાય ૫ર�શલ� આ 

સનાય દરલરનલ  િાદલળલ ંરમાલન  રદલરશગનલ ય ેેદેનલ પેયાિલન સનાિલ� ્લર  લ  દરેલનગ રર�દ.ે  

(૪) ીિેં ેલર   ાયે આ  પે દાનગ  પાેગઝન્ િરે�મ ાલં�/  પં દગાલં�/ી્લિકાલં�િલપ  િલસેવમ તેલ િલ�તગ 

 પબપસસય જજાલ ી૫ર સનિ� ૂપદ િળેેેલના ંલેા દરેલન ેરદદંલર તદે ન�ર. સનિ� ૂપદ દરનલર  સલસસદલર�ને  ાયલને 

 ેગ  લયર� તલા દ�, �ર�ર  ેે લ િલમ� યે �જ્રલય  પં લાય  ેે લ ેદ�દરક અન ેીરયગ ( લિલના) સનાિા –૧૯૯૮ 

અન ે� ય ે પે દાનગ ીરયગ ેદેનલ પેયાિલન સનાિાતગ  ઠરલેે્  સનાિલ� ્લર ીિેં ેલર ાાજા જકલયલ નતગ, યા � ય ે

યબમે આેલ ીિેં ેલરન ેયિેનગ સનિ� ૂપદ ‘રં’ દર�ન ે૫ોયલ ાદૂ� દદલદ.ે સનિ� ૂપદ બલબયે ય�ેના સનકાા આ ર� 

દકલદ.ે  

(૫) આ ીરયગ પ�ીાલ આ  પે દાનલ પેયાિલન ીરયગ સનાિા અન ે ર�શલ સનાિાને  યિેજ આ બલબયનલ  રદલરશગનલ 

દલાંલ અન ેસનાિાનગ જાદેલલન ે પકકૂા૫કે આસસન રર�દ.ે 

(૬) આ �ર�રલય દાઈ ૫ક દલરકા ર રં દરેલનગ દ� યિેલપ ફ�રફલર દરેલનગ આેઅાદયલ ીીગ તદે યા, યિે દરેલના  

 સિસયન ે  પકકૂા રદદ / અસસદલર રર�દ ેઅન ે  સિસય આ  િલમ� દલરકા આ૫ેલ બપસલાે્  રર�દ ે નર�. યિેજ યેે લ 

 પજાદાિલપ ીર�્ અરઅ રં તાે્ ગ દકલદ ેઅન ે૫ર�શલ ફ� ૫રય િળેલ લ� તદે નર� 

(૭) આ ર� ૫ પં દગ  લિે્  ીિેં ેલર સનિ� ૂપદ  સલસસદલર� ઠરલેે ય ેદરયાને આસસન સનિ� ૂપદ િળેેેલને  લ� ઠરદ.ે  

(૮)ા ગ સંાંશલરવાલા��જબ ગાઅરરઓારંાકરેલિલપાુેશસ.(ુાાલં�ાિલતાઉંલહરણાપેક� સાછસ.ા�ા પ�ણૂરા  થગ) 

(૧) �ન્લલન ા ્ંલ ાજ્બ અરઅ દર�્ ન રાા, 

(ર) અરઅિલપ ંદલાેે્  સેદયા અ�રૂ� દ� અ પદય રાા, 

(૩) અરઅિલપ ીિેં ેલર�  ર� દ�  લ  ામા  લલઝના ફામા અ ્ાો દર�્ ન રાા,  

(૪) અરઅ ફ�દ  તગ, લ-િે્  તગ અતેલ  ાસમોતગ િાદ્લેે્  રાા, 

(૫) ૈબનઅનલિય ેદાનલ ીિેં ેલર� કરૂ�કરૂ� ફ� ન ીર�્ રાા, 

(૬) અ��્ ૂૈંય �સય, અ��્્ૈંય જન �સય,  લિલઅદ દ શૈકદ  છલય ેદા, દલર��રદ અદદયયલ સરલેયલ 

ીિેં ેલર યિેજ િલઅ   સનદ ય�ેનગ દ�મ�દર� ેદે� ્સનાય પિલક૫� સરલેયલ ન રાા,  
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(૭)  લિલઅદ દ શૈકદ  છલય ેદાનલ ીિેં ેલર �ર�રલયિલપ ંદલાેે્   િાદલળલ�્પ ીએય ેદાિલપ  િલેદે 

તયા નલ રાેલ ેદે�્પ રલજા  રદલરનગ  ેે લ� િલમ�� ્પ (નાન-�ીસિ્ગાર) પિલક૫�  �રસદવમ-(૪) 

(�જ્રલયગિલપ) રલજા રદલર િલમ�� ્પ સરલેયલ ન રાા,  

૧૪. 

(૪)  રદલરશગનલ  પં લાય સેીલદનગ ેબે લલમ 

 લિલનાા��ં  લઓં-ા

(૧) અનલિય દશલનલ ીિેં ેલરા િલમ� �ર�રલયિલપ અનલિય જજાલ� ંદલાેે્  ન રાા રાલ આેલ ીિેં ેલરા 

ૈબનઅનલિય જજાલ િલમ� અરઅ દર� દદદ ેઅન ેયને ેૈબનઅનલિયનલ ેાિાલાંલન ે્દયલ સારકા ્લ� ્ ોદ.ે રપ� ્

ય�ે   ર�શલ ફ� ીરેલનગ રર�દ ેનર�. 

(ર) ીિેં ેલર અરઅ૫�દિલપ � ફામા upload દર�, યનેગ  લ  ામા  લઈઝનલ ફામલનગ  દ દરયલપ ે� ્દા ગ�  ાયલનગ 

 લ ે રલ ેલનગ રર�દ.ે  ૫ર�શલ  િાે રલજર�૫�દિલપ ય ેજ ફામા ્દલેેલના રર�દ ેયિેજ   સિસય િલપદે  રાલર� યેે ા જ 

ફામા રથૂ દરેલના રર�દ.ે  

(૩) ીિેં ેલર  અરઅ૫�દ ીરયગ ે યે � િાબલઈ્ નપબર ંદલાેે ય ેનપબર ંલા ્જ રલ ેા. ીસેવાિલપ  સિસય 

યરફતગ આ  ર�શલન ે બપસસય ૫ર�શલ્શગ  � ૂં નલ� ીિેં ેલરન ેઆ ંદલાેે્  નપબરનલ િાબલઈ્ ૫ર SMS તગ 

િાદ્ેલિલપ આેદે યતેગ અરઅિલપ ંદલાેે્  િાબલઈ્ નપબર બં્ેા નર�. જા ીિેં ેલર  ાય ેિાબલલ્ નપબર બં્દ ે

અન ેયેે લ  પજાદાિલપ બાોાનગ �્ં નલનગ �ક ીિેં ેલરન ેતદ ેનર� , યેે લ  પજાદાિલપ  પકકૂા જેલબંલર� ીિેં ેલરનગ 

 ાયલનગ જ રર�દ.ે 

 https://panchayat.gujarat.gov.in સનાસિય ક ેજાયલ રર�ે લ 

ીિેં ેલરાન ે લ   � ૂં નલ આ ેલિલપ આે ેછે.  

( )  સિસયા� કોા ઉિસંેલર સ-  

1. યનેે ીિેં ેલર� િલમ� દાઈ૫ક પદલર� મ�દા િળેેેલ િલમ�  મ્ ેદ�  સિસયનલ અઘાશ ,  અા અતેલ 

દાઈ અસસદલર� ૫ર પરાશ દ� ૫રાશ ્લદેદ ્દલોેલના પાલ  દરેલ િલમ�, 

2. બગ��્પ નલિ સલરક દરેલ િલમ�,  

3. બગ�  લ ે  ાયલ�્પ નલિ સલરક દરલેેલ િલમ�,  

4. બનલેમ�  ામલ ંસયલેજેા અતેલ �નગ  લતે ંોેલ દરેલિલપ આ્ાલ રાા યેે લ ંસયલેજેા  લંર 

દરેલ અતેલ દેરર�સય આંરેલ િલમ�, 

5. ાતલતા અતેલ  ામલ અતેલ િરરેનગ િલ�રયગ � લેયલ રાા યેે લ સનેેં ના દરેલ િલમ�,  

6. ૫ર�શલ િલમ� યનેગ ીિેં ેલર�નલ  પબપસિલપ અના દાઈ અસનાસિય અતેલ અાાજા  લસનના આશા 

્ેે લ િલમ�, 

7. ૫ર�શલ ંરમાલન દેર્ાલજબગ  લસનાના ી૫ાાદ દરેલ િલમ�  મ્ ે દ� અના ીિેં ેલરનગ 

ીસરેર�િલપતગ નદ્ દરેલ, કસ્યદ, દલઈો, દલ૫્ગ દ� યેે લ દાઈ૫ક છલ ે્ લ દ� રસયૈ્ૈ ય 

 લ�રરાનગ િંંતગ અતેલ ેલયંગય દલરલ  નદ્ દરેલ દ� ીિેં ેલરને નદ્ દરલેેલનગ 

દેરર�સય�   દ� દાઈ૫ક દેરર�સય આંરેલ િલમ�,  

8. ્ લકાિલપ અૈઅ્્ ીલષલ અતેલ બગીર  બલબય  �રયનગ અપસ�ય્ બલબય ્ ેલ િલમ�, 

9. OMR ીસર �િલપ  ાયલનગ �ળ � ૂં દ દાલ ક પદલરનગ સનદલનગ, ્ લક, આલફલબમે, ૈંહ દ� 

�નલતગ �ળ  પસતલસ ય તલા યેે લ પાલ  દરેલ િલમ�,   

10. ૫ર�શલ  પોિલપ અના દાઈ ર�ય ેદેરેયા� ૂપદ દરેલ િલમ�, અતેલ 

11. ૫ર�શલનલ  પં લ્ન દરેલ િલમ�  સિસય  રાદ�્લ  સમલફન ે  ગસગ દ� આોદયર� ર�ય ે ર�રલન દરેલ 

અતેલ દલર��રદ ર�યે ઈ� દરેલ િલમ�, અતેલ  

12. ક ૂે ાે ય�  પોાિલપ સન� �ંવમ દર�્લ યિલિ અતેલ દાઈ૫ક �ારા દરેલના પારન દરેલ િલમ� અતેલ 

આેલ પ પદે િંંદલર� દરેલ િલમ�, અતેલ  

13. ૫ર�શલ િલમ� યને ે૫રેલનદગ આ૫યલ યનેલ પેદે૫�િલપ આ૫ેલિલપ આેે્ ગ દાઈ૫ક �્ં નલના ીપદ 

દરેલ િલમ� ંાષસય ઠાલા રાા યા અતેલ ંાસષય રાેલ�્પ �ર�ર દપ્ા રાા  

યા ી રાદય ૧ તગ ૧૩ �દસ લ�િલપ ફાજંલર�  દલાાે લર�ને  લ� તેલ ી૫રલપય - (દ)  સિસય, ય ે� 

૫ર�શલના ીિેં ેલર રાા ય ે૫ર�શલિલપતગ દેર્લાદ ઠરલેગ દદદ,ે અતેલ ( ) (૧)  સિસય,  ગસગ 

૫ પં દગ િલમ� ્ેે લનગ દાઈ૫ક ૫ર�શલિલપ બ ેેલિલપતગ અતેલ દાઈ૫ક જબજ ા્્ લદલયિલપતગ, અતેલ 

(ર) રલજા  રદલર,  ાયલનલ ર�ઠળનગ દાઈ૫ક નાદર�િલપતગ દલાિગ ર�યે અતેલ સન�ંવમ ા્ં ય િલમ� 

દેર્લાદ / બલદલય દર� દદદ.ે 

https://panchayat.gujarat.gov.in/�
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૬. �જ્રલય �ર�ર  ેે લ આાાદ દ� અનાગ �ર�ર  ેે લ આાાદ અતેલ અનપ ્ રદલર�/અસા 

 રદલર�/ રદલર રસયદનગ  પસતલ્� ધેલ રલ ીિેં ેલર દાલર�ા  ક દેર્લાદ ઠરલેે્  રાા અન ે

દેર્લાદલયના  િા ંલા ્રદ ેયા આેલ ીિેં ેલરનગ અરઅ આ ાઆ  રં તેલન ે લ� બનદ.ે ા

૧૫.ા

યલર��ા:- ૧૮-૦૯-૨૦૧૮ 

પથળાા:- અિર�્ગ 

ા�રાલરાક�ારંાકરેલ ગા સિસય ગા મલં-ા

આ �ર�રલય યતલ ીરયગ પ�ીાલિલપ દાલ  ક દલરકા ર યિેલપ ફ�રફલર દરેલનગ દ� રં દરેલનગ 

આેઅાદયલ ીીગ તલા યા યિે દરેલના  સિસયના  પકકૂા રદદ/અસસદલર રર�દ ેઅન ે સિસય આ િલમ� દલરકા 

આ ેલ બપસલાે્  રર�દ ેનર�. 

 

 ેંેા

અલ્લ  પં લાય  ેે લ   પં દગ  સિસય,  

�જલ્લ  પં લાય અિર�્ગ 
 

 ીિ 

ઉિસંેલરો લાટહયિલપા�હ�રા��ં  લ  

 �જલ્લ  પં લાય  ેેલ   પ ંદગ  સિસયનલ દલાાશ�ે ર�ઠળનગ  પં લાય  ેેલનગ  ય્લમ� દિ િપ�ગ (ગલિ  પં લાય િપ�ગ) ેદા-૩  

 પે દાનગ  ગસગ ીરયગ િલમ� �જલ્લ  પં લાય  ેેલ   પં દગ  સિસય ધેલરલ �ન્લલન અરઅ� િપદલેેલિલપ આેે્ છે. આ જજાલ� િલમ� અરઅ 

દરનલર ીિેંેલરાનલ �રયિલપ ીિેંેલરાને ્લપં  ઓ્�ય/્લ્ં દ� છેયર �ો� આંર� યેેલ અ લિલ�જદ યરેાતગ  ્ર રર�ે લ  લેસલન દરેલિલપ આેે 

છે. યેિજ  સિસયનલ  ંલસસદલર�/અસસદલર�/દિાં લર�ને નલિે જા દાલ લ િા નાદર� અ લેેલનલ નલિે ીિેંેલરા  લ ેતગ નલકલપ ીઘરલેયલ રાા 

યા યેેલ લ િા  લિે દલા �ં રનગ ફાજંલર� દલાાે લર� દરલેેગ યતલ આેગ દાલ અ લિલ�જદ પર ાસસ/છેયર �ો� આ નલ ધાલનિલપ આેે યા યરય 

જ ્લપં  ઓ્�ય બપર્ાનલ મા્ આ� નપબર ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪  ી ર  પ દા દરેલ જકલેેલિલપ આેે છે.    

             

           ૈંે  

            �જલ્લ  પં લાય  ેેલ   પં દગ  સિસય,અિર�્ગ  

 
 
�જલ્લા પં લાયા સેલા  પં દગા સિસય,ાઅિર�્ગાધેલરલા�હ�રલયાકિલપકંાDPSSC13/201819/2ાય્લટ�ાકિાિપતગ(ગલિા પં લાયા

િપતગ)ાા(ેદર-૩)ાજદલ્�પા સંક્ગપટ આ જદલ િલમ�નગ ેાિાલાંલ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ નગ �સતસય  ૧૮ ેષા તગ �છ� અન ે૩૩ ેષાતગ 

ે� ્�િરના રાેા જાલદ ેનર�.  

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

જાલદ.ે 

૧.  લિલના દ�મ�દર� (કજ્ષ ીિેં ેલર)  યલ.૦૮-૧૦-૧૯૮૫ તગ યલ.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બએ ેયલર� ા  �રય)  

ર.
  

  . ગ./  .મ�./  .લ.બગ. ગ. 

(કજ્ષ ીિેં ેલરા) (  ેષા)  

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

૩.
  

િ�ર્લ� ( લિલના દ�મ�દર�)  

(  ેષા)  

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

૪.
  

અનલિય ેદાનગ િ�ર્લ�  

(૫+૫ ેષા)  

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

૫. ૪૦% દ� યતેગ ે� ્ અદદયયલ સરલેયલ  લિલના 

દ�મ�દર�નલ કઓ્્ષ ીિેં ેલરા (૧૦ ેષા) 

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

૬. ૪૦% દ� યતેગ ે� ્અદદયયલ સરલેયલ અનલિય 

ેદાનલ કઓ્્ષ ીિેં ેલરા (૫+૧૦ ેષા)  

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

૭. ૪૦% દ� યતેગ ે� ્ અદદયયલ સરલેયગ  લિલના 

દ�મ�દર�નલ િ�ર્લ ીિેં ેલરા( +૧૦ ેષા)  

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

૮. ૪૦% દ� યતેગ ે� ્અદદયયલ સરલેયગ અનલિય 

ેદાનગ િ�ર્લ� (૫+૧૦+૫ ેષા)  

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

૯. િલઅ   સનદ - 

 લિલના ેર�ેમ સેીલદના યલ. ૨૨-૭-૧૯૮૨નલ 

આ  પે દાનગ  લ્ગ જજાલ ી ર સનિ�્પદ િલમ� � ીિેં ેલર� 

િલઅ   સનદ યર�દ�  દ� ંળાિલપ  છ િ�રનલનગ  ળપદ  ેે લ 
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ઠરલે ીિલપદ  આરલ  -૧૦૮૧/અ�આલ/૫૮/ 

દ-૨, અન ેયલ.૨૦-૨-૨૦૦૧ના ઠરલે ીિલપદ  

આરલ  /૧૦૨૦૦૦/પ.્�./૯૫૭/દ-૨. 

દરયલ �છ� ન રાા યમે્ગ  ેે લ દર� રાા ય ેિલઅ   સનદન ે

િળેલ લ� ી ્ગ ેાિાલાંલિલપ ય�ે  બ�ેે્  ફરજના 

 િાદલળા ી રલપય �ક(૩) ેષા �સ્ગનગ �મછલમ િળદ.ે( 

ે�િ્લપ ે� ્ી ્ગ ેાિાલાંલ ૪૫ ેષા રર�દ.ે)  

૧૦.
  

 ર�શલ ફ� - 

(૧) ફદય ૈબન અનલિય ેદા ( લિલના) દ�મ�દર�નલ 

ીિેં ેલરા િલમ� 
 

(૧) ફાિા ીરયગ ે ય ે‘‘ ૈબન અનલિય’’ દ�મ�દર�  ગ્કેમ દર� 

રાા (ંદલાેગ રાા) યેે લ ( PD યતલ Ex.Servicemen દ�મ�દર� 

સ ેલા) યિલિ ીિેં ેલરા   ર�શલ ફ� ફરેલનગ રર�દ.ે  

(૨) ાળૂ �જ્રલયનલ અનલિય ેદાનલ ીિેં ેલરા, દલર��રદ 

અદકયયલ સરલેયલ ીિેં ેલરા અન ેિલઅ   સનદા   ર�શલ ફ� 

ીરેલનગ નતગ. 
 

(૨) અનલિય ેદા િલમ�, િલઅ   સનદ, ૪૦% દ� યતેગ 

ે� ્અદદયયલ સરલેયલ ીિેં ેલર િલમ�  

સેનલ ાલૂાે 

 

 �ધ:-ાિલરા ૈસ કા ટહયાઉ ્ગાેાિાલરંલિલપાિળેલ લતા ટછલટા લથસ ગાઉિરાકોઇ ણા પજોદોિલપા૪૫ાેષરથગાેધેગાજોઇશસા

 હ�. 

 


