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જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત, ખેડા-નડ આદ વારા પંચાયત સેવાની નીચે દશાવેલ
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-3) ખાલી જ યા પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો પસંદ કરવા માટ' ઓનલાઇન અર*પ+કો મંગાવવામાં આવે છે . આ માટ'

ઉમેદવાર' https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર
I

23-59 к

.18-09-2018 (: ો

к 7J ) દર0યાન અર* કરવાની રહ'શે.
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.10-10-2018

#(ш. ઉમેદવાર' તા2તરનો Photograph (15 kb) અને Signature (15 kb) સાઇઝથી વધાર' નહ9 તે ર તે jpg format માં scan કર
કો0:;ુટરમાં તૈયાર રાખવાનો રહ'શે 2 ઓનલાઇન અર*માં upload કરવાનો રહ'શે. અરજદાર' ઓનલાઇન અર*માં દશાDયા Eુજબના
પોતાના બધા જ શૈFGણક, વય અને Jિત તેમજ અKય લાયકાતના Lમાણપ+ો પોતાની પાસે રાખવાના રહ'શે અને આ Mગે
ઉમેદવારોને Jણ કરાયા બાદ તેઓએ OુબOુ માં ચકાસણી અથP રQુ કરવાના રહ'શે, 2ની અRુક નોધ લેવી. આ Jહ'રાતમાં ‘‘ જ લા
પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિતનો’’ ઉ લેખ હવે પછ ‘‘ સિમિત ’’ તર ક' કર' લ છે .
અર* કરવા માટ' ની િવગતવાર S ૂચનાઓ આ Jહ'રાતમાં ફકરા નંબર 10 માં દશાવેલ છે . તે S ૂચનાઓ સહ ત આ સમV Jહ'રાત
ઓનલાઇન અર* ભરતાં પહ'લાં ઉમેદવાર' પોતે યાનથી વાંચવી જWર છે .
૧.૧

ઓનલાઇન અર* કરતી વખતે ઉમેદવાર' કોઇ Lમાણપ+ો જોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. પરં Y ુ, ઓનલાઇન અર*
કરતી વખતે Lમાણપ+ોમાંની િવગતોને આધાર' ઓનલાઇન અર*માં અરજદાર' સમV િવગતો ભરવાની રહ' છે . આથી
પોતાના બધા જ Lમાણપ+ો 2વા ક', શૈZાGણક લાયકાત, વય, શાળા છોડ\ા]ું Lમાણપ+, Jિત, શાર ^રક અશકતતા (હોય
તો), મા* સૈિનક (લા_ુ પડY ુ હોય તો) તેમજ અKય લાયકાતના અસલ Lમાણપ+ોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અર*માં
એવા Lમાણપ+ોને આધાર' સમV િવગતો ભરવાની રહ' છે . અKયથા સિમિત
અર*માંની

વારા Lમાણપ+ોની ચકાસણી સમયે

િવગતો ખોટ અથવા અસંગત ઠરશે તો ઉમેદવારની અર* અને પસંદગી/િનમbુકં રદ કરવામાં આવશે,

અર* પ+કમાં ઓનલાઇન ભર' લી િવગતોની કોઇ પણ Lકારની ચકાસણી કયા વગર સિમિત વારા ઉમેદવારોને આ જ યા
માટ' ની િનયત cપધાdમક લેGખત પર Fા માટ' કામચલાઉ (Lોવીઝનલ એડમીશન) દાખલ કર cપધાdમક પર Fા આપવા
દ' વામાં આવશે, 2 પર Fા બાદ Lોવીઝનલ ર ઝ ટ Jહ'ર થયા બાદ Lોવીઝનલ મેર ટ લીcટમાં સમાિવeટ ઉમેદવારોના
Lમાણપ+ ચકાસણીને આધીન રહ'શે.
1.2

લેGખત cપધાdમક પર Fા પ ધિત અને પસંદગીની L^fયા આ Jહ'રાતમાં ફકરા નંબર 12 માં દશાDયા Eુજબની હ'Y ુલFી
Lgોવાળ ઓ:ટ કલ માકસ ર ડ9ગ (ઓ.એમ.આર.) પ ધિતની લેGખત cપધાdમક પર Fા રહ'શે. આ હ'Y ુલFી Lgોવાળ
ઓ.એમ.આર. પ ધિતની લેGખત cપધાdમક પર Fા]ું આયોજન સંભવતઃ

સિમિત

વારા

C: -2018/'RS

-

2019માં કરવામાં આવશે. આમ છતાં આ બાબતે સિમિત જWર જણાયે ફ'રફાર કર શકશે. આ સંવગની લેGખત cપધાdમક
પર Fા _ુજરાતની તમામ જ લા પંચાયત વારા એક જ ^દવસે અને એકજ સમયે લેવામાં આવશે. ઉમેદવાર 2 જ લામાં
અર* કરશે તે જ લાની ખાલી જ યા માટ' ઉમેદવાર કર' લી ગણાશે. અને તે જ જ લામાં 2 તે પર Fા ક'Ki ખાતે લેGખત
cપધાdમક પર Fા આપવાની રહ'શે. 2

યાને લઇ ઉમેદવારોએ પોતાની પસંદગીના જ લામાં અર* કર' તે સલાહ ભ;ુ

રહ'શ.ે
1.3

લેGખત cપધાdમક પર Fા સંદભની તેમજ dયારબાદની બધી જ S ૂચનાઓ ઉમેદવારના ર*cટડ મોબાઇલ નંબર પર
એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવશે. આથી, અર*પ+કમાં સંબિં ધત કોલમમાં ઉમેદવાર' મોબાઇલ નંબર અવjય દશાવવો.
અને પર Fા L^fયા k ૂણ થાય dયાં Sુધી,નંબર Jળવી રાખવો અિનવાય ર તે જWર છે . મોબાઇલ નંબર બદલવા અથવા
બંધ થઇ જવાના કારણે ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી Sુચ ના ન મળે તો તેની જવાબદાર ઉમેદવારની રહ'શ,ે અને આવા
^કcસામાં ઉમેદવાર પોતે િનમbુકં મેળવવા ઇlછતો ન હોવા]ું માનવામાં આવશે.
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-3) સંવગની ખેડા જ લામાં

ભરવાપા+ ક'ટ'ગર વાર ખાલી જ યાઓ નીચે Eુજબ છે .
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અ]ુSGુ ચત Jિત, અ]ુSGુ ચત જન Jિત, અને સામા*ક અને શૈFGણક પછાત વગની અનામત જ યાઓ Lк
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2 તે અનામત ક'ટ'ગર ના ઉમેદવારો માટ' જ અનામત છે .

સરકારmીની cથાયી Lવતમાન Sુચનાઓ Eુજબ આ સંવગની nુ લ ખાલી જ યાઓ પૈક મા* સૈિનક માટ' ૧૦ ટકા
જ યાઓ અનામત રાખવામાં આવશે.

1.7
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સામાKય વહ વટ િવભાગના તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ ના ઠરાવ fમાંકઃ- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ-ર (ભાગ-૧) ની
જોગવાઇ Eુજબ
:к

મ^હલા ઉમેદવારો માટ' અનામતની જોગવાઇ લા_ુ પડશે.
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(2) સબંિધત ક'ટ'ગર માટ' ની આખર પસંદગી યાદ તૈયાર કરતી વખતે મ^હલાઓની અનામત જ યાઓ માટ' લાયક મ^હલા
ઉમેદવાર ઉ૫લvધ નહ થાય તો, તે

જ યા સંબિધત ક'ટ'ગર (જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ , એસ.ઇ.બી.સી.) ના kુWષ

ઉમેદવાર માટ' યાને લેવામાં આવશે.
1.8

J

]

ો

$( *-

ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર*પ+કમાં તે સબંિધત કોલમમાં કલીક કરવા]ું રહ'શે. િવધવા ઉમેદવાર' જો kુનઃલ ન કર' લ
હોય તો અર*પ+કમાં તે કોલમ સામે અRુક મા^હતી આપવી. િવધવા ઉમેદવાર' kુનઃ લ ન કર' લ ન હોય અને િવધવા
ઉમેદવાર તર ક' લાભ મેળવવા ઇlછતા હોય તો, ઉમેદવાર' િનમb ૂક સતાિધકાર /સિમિત સમF Lમાણપ+ ચકાસણી સમયે
kુનઃ લ ન કર' લ નથી તેવી એ^ફડ'િવટ અRુક રQુ કરવાની રહ'શે. જો ઉમેદવાર આ Lમાણપ+/એ^ફડ'િવટ રQુ નહ9 કર' તો
િવધવા ઉમેદવાર તર ક'ના મળવાપા+ લાભ આપવામાં આવશે નહ . પરં Y ુ અKય ર તે યો યતા ધરાવતા હશે તો સિમિત
વારા િવચારણા કરવામાં આવશે. Jહ'રાતની જોગવાઇ Eુજબ લાયક િવધવા ઉમેદવાર ક' 2મણે ભરતી તથા િનમbુક
ં
સમયે kુનઃ લ ન કર' લ ન હોય તેમના ^કcસામાં

સરકારmીની Lવતમાન જોગવાઇ Eુજબ cપધાdમક પર Fામાં તેઓએ

મેળવેલ nુ લ _ુણના પાંચ ટકા _ુણ ઉમેરવામાં આવશે
1.9

W к]

i

ો

$( *-

(૧) _ુજરાત પંચાયત સિવxસ (ર ઝવPશન ઓફ વેકKસીસ ફોર એકસ સિવxસમેન) W સ ૧૯૮૯ની જોગવાઇઓ યાને લઇ
લાયકાત ધરાવતા મા* સૈિનક ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.
(૨) ઉમેદવાર પોતે જ મા* સૈિનક હોવા જોઇએ
(૩) મા* સૈિનક માટ' િનયમા]ુસાર ૧૦% જ યા અનામત છે . મા* સૈિનક ક'ટ'ગર માં પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની

Page 2 of 14

સંબિં ધત 2 તે ક'ટ'ગર (જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ , એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાં આવશે. મા* સૈિનકની
અનામત જ યા માટ' લાયક મા* સૈિનક ઉમેદવાર નહ9 મળે તો તે જ યા 2 તે ક'ટ'ગર ના અKય લાયક ઉમેદવારથી
ભરવામાં આવશે.
1.10

ш

N к અшк

J

]

ો

$(*-

(૧) શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની અનામત રાખેલ જ યાઓ સામે પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને 2 તે
ક'ટ'ગર સામે સરભર કરવામાં આવશે. સામાKય વહ વટ િવભાગના તા.૧૫/૨/૨૦૦૧ના ઠરાવ fમાંક:-સીઆરઆર/
૧૦૨૦૦૦/*ઓઆઇ/૭/ગ-૨ Eુજબ શાર ર ક અશ}તતા ૪૦ ટકા ક' તેથી વ~ુ હોય તેમને જ શાર ર ક અશ}તતાના લાભો
મળવાપા+ રહ'શે.
(૨) સરકારmીના પંચાયત Vામ _ૃહ િનમાણ અને Vામ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ fમાંકઃ- અપગ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ તા.૬૧-૨૦૧૪ થી શાર ^રક અશકત Dય^કતઓ માટ' જગાઓ અનામત રાખવા બાબતે નીચે Eુજબની જોગવાઇ થયેલ છે .
fમ

િવકલાંગતાની ક'ટ'ગર

અનામત

જગાની

િવકલાંગતાનો Lકાર

ટકાવાર
૧

Mધdવ અથવા ઓછ ieટ

૧ ટકો

LV = Low Vision

૨

mવણની ખામી

૧ ટકો

HH = Hearing handicapped

૩

હલન

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

ચલનની

િવકલાંગતા

અથવા મગજનો લકવો

BL (BL= both legs but not arms)
OAL OAL= one arm and one leg affected
ન€ધ:- પંચાયત Vામ _હૃ િનમાણ અને Vામ
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(૩) શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર*પ+કમાં ચોકકસ અને સંk ૂણ મા^હતી આપવાની રહ'શે.
(૪) િનયમા]ુસાર શાર ^રક અશકતતા ધરાવતાં હોય તેવા ઉમેદવારને જ શાર ^રક અશકતતાનો લાભ મળવાપા+ રહ'શ.ે
શાર ^રક અશકતતાનો લાભ મેળવવા ઇlછતા ઉમેદવાર' (૧) Mધdવ અથવા ઓછ i•eટ (ર) mવણની ખામી (૩)
હલનચલન િવકલાંગતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક ની કઇ શાર ^રક અશકતતા છે તે cપeટ દશાવ‚ુ.
(૫) શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર' તેના દાવાના સમથનમાં સામાKય વહ વટ િવભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પર પ+
fમાંકઃ- પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી તેમજ વખતોવખત િનયત થયેલ નEુનામાં સરકાર હોcપીટલના SુિLટ' Kડ'Kટ
/િસવીલ સƒન/ મેડ કલ બોડ વારા આપવામાં આવેલ Lમાણપ+ જ માKય ગણવામાં આવશે, તેમજ આ અસલ
Lમાણપ+ સFમ સતાિધકાર

વારા માંગણી કરાયેથી અRુકરQુ કરવા]ું રહ'શે. આ Lમાણપ+

િનમb ૂક

અિધકાર /સિમિત સમF રQુ કરવામાં નહ9 આવે,તેવા ^કcસામાં 2 તે ઉમેદવારને શાર ^રક અશકતતા ઉમેદવાર તર ક'નો
લાભ મળવાપા+ થશે નહ9 અને પસંદગી/િનમbુક
ં રદ કરવામાં આવશે. શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર'
ઓનલાઇન અર*માં અશકતતા Lકાર,Lમાણપ+ નંબર અને તાર ખ યો ય કોલમમાં અRુક દશાવવાનો રહ'શે.
1.11
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(અ) સામા*ક અને શૈFGણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ„તવગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા Mગે] ું (નોન ^fમીલેયર)
િનયત નEુના]ું સરકારmીના સામા જક Kયાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા ૨૭-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ fમાંકઃસશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી િનયત થયેલ પ^રિશeટ-૪ (_ુજરાતીમાં) ના નEુનાના Lમાણપ+ સિમિત માગે dયાર' રQુ
કરવા]ુ રહ'શે (MVે*માં કઢાવેલ નોન ^fમીલેયર સટ†ફ ક'ટ 2 ક'Ki સરકારની નોકર માટ' ] ું હોઇ, આ Jહ'રાતના હ'Y ુ માટ'
માKય ગણવામાં આવશે ન^હ).
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(બ) સામા*ક Kયાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.૨૬-૪-૨૦૧૬ના ઠરાવ fમાંક:-સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી Gબન
ઉ„તવગના (Non creamy layer) Lમાણપ+ની અવિધ (validity) આ‚ુ Lમાણપ+ 2 નાણાંક ય વષમાં મેળD;ુ હોય તે
સ^હત +ણ નાણાંક ય વષ Sુધી માKય ગણાશે તેવી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે . સદર‡ુ ં ઠરાવની નીતીનો અમલ
તા.૧/૪/૨૦૧૬ થી કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે . એટલે ક' તા.૧/૪/૨૦૧૬ પહ'લાની ઇj;ુ તાર ખ ધરાવતા
નોન-^fમીલેયર સટ†ફ ક'ટ આ Jહ'રાતના હ'Y ુ માટ' માKય ગણાશે નહ . ઉમેદવાર' આવા (Non Creamy layer) Lમાણપ+
નંબર અને તાર ખ ઓનલાઇન અર* કરતી વખતે ફર જયાત પણે દશાવવાના રહ'શે.
અ iк
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(ક) પર Fા બાદ, Lમાણપ+ોની ચકાસણી સમયે સFમ અિધકાર
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વારા અપાયેલ આ‚ું Lમાણપ+ રQુ ન કર શકતાં ઉમેદવારો

સામાKય ઉમેદવારો માટ' નકક થયેલ વયમયાદામાં આવતા નહ9 હોય તો તેઓની ઉમેદવાર રદ થશે. આથી, ઓનલાઇન
અર* કરતી વખતે ઉ„તવગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા Mગે] ું િનયત સમયગાળા]ું અને િનયત નEુના]ું Lમાણપ+ ન
ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને જનરલ ઉમેદવાર તર ક' અર* કરવા સલાહ આપવામાં આવે છે .
(ડ) સામા*ક અને શૈFGણક ર તે પછાત વગના પ^રણીત મ^હલા ઉમેદવાર આ‚ું નોન ^fમીલેયર Lમાણપ+ તેમના િપતાની
આવકના સંદભમાં ધરાવતા હોવા જોઇશે. જો આવા ઉમેદવાર તેમના પિતની આવકના સંદભમાં આ‚ું Lમાણપ+ ધરાવતા
હશે તો તેને યાનમાં લેવામાં આવશે નહ9.
(ઇ) ઉ„ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા Mગે] ું Lમાણપ+ આપવા માટ' ૬ માપદં ડો યાને લેવાય છે . Lમાણપ+ની અવિધ હવે
+ણ વષની છે . પરં Y ુ ઉકત માપદંડો પૈક કોઇ પણ માપદં ડમાં આ અવિધ દર0યાન ફ'રફાર થાય તો તેની cવૈˆlછક Jહ'રાત
સબંિધત ઉમેદવાર' તથા તેના માતા િપતા/વાલીએ cવયં સબંિધત સ‰ાિધકાર તેમજ તેના વારા Lમાણપ+માં કોઇ ફ'રફાર
કરવામા આવે તો જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત,ખેડા-નડ આદને કરવાની રહ'શે.ઉમેદવાર માતા-િપતા/વાલી આવી
Jહ'રાત નહ કર ને કોઇ પણ િવગતો Šપાવશે તો તેઓ કાયદ' સરની કાયવાહ ને પા+ બનશે અને તેઓએ મેળવેલ
અનામતનો લાભ રદ કરવાપા+ થશે. ઉKKત વગમાં સમાવેશ નહ થવા Mગે] ું Lમાણપ+ મેળવવા માટ' નો કોઇ પણ
માપદં ડમાં ફ'રફારની cવૈˆlછક Jહ'રાત કરવાની જવાબદાર ઉમેદવાર/માતા િપતા/વાલીની Dય^કતગત ર તે અને સં;કુ ત
ર તે રહ'શ.ે
(એફ) ઉમેદવાર' ઓનલાઇન અર* કરતી વખતે 2 ઉKKત વગમાં સમાવેશ નહ થવા Mગે] ું Lમાણપ+ની િવગતો જણાવેલ હોય
તેની જ નકલ Lમાણપ+ો ચકાસણી વખતે રQુ કરવી ફર*યાત છે .
1.12
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માKય રમતગમતની માKય cપધાઓમાં િવ2તા થયા/ભાગ હોવાના િનયત નEુનાના Lમાણપ+ ધરાવતા ઉમેદવાર'
સામાKય વહ વટ િવભાગના તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ fમાંક : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦
ના ઠરાવ fમાંક : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગર

તથા સામાKય વહ વટ િવભાગના ઠરાવ fમાંકઃ-

સીઆરઆર/૧૦૯૯/;ુઓ/ ૪૧૧૦/ ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ તેમજ વખતો વખતના સરકારmીના ઠરાવોની જોગવાઇ Eુજબ
િનયત કયા Eુજબના સ‰ાિધકાર પાસેથી િનયત નE ૂનામાં મેળવેલ જWર Lમાણ૫+ સિમિત માંગે dયાર' રQૂ કરવા]ું રહ'શ.ે
આ‚ુ Lમાણપ+ ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના મળવાપા+ _ુણ માટ' હ‹દાર થશે. ઓનલાઇન અર*પ+કના
કોલમમાં Sports િવગતો દશાવનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માંગે dયાર' ઉકત ઠરાવથી િનયત નEુનામાં ઠરાવેલ આ‚ું
Lમાણપ+ રQૂ નહ9 કર શક' તો આવા ઉમેદવારને Sports ના વધારાના _ુણ મળવાપા+ થશે નહ9.
1.13
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<к અ i (No multiple application):

(૧) એક ઉમેદવાર એક જ અર* કર શકશે. તેમ છતાં, એકથી વ~ુ અર* (multiple application) ના ^કcસામાં
ફ સહ ત સવ ર તે યો ય ર તે ભર' લ ી અર*ઓ પૈક સૌથી છે લી કKફમ થયેલી (સૌથી •ચા નંબરની) એક જ
અર* માKય રહ'શે. તે િસવાયની બધી અર*ઓ રદ થશે.
(ર) એક કરતાં વધાર' અર* કરવામાં આવશે તો, (multiple application) ફ ભર' લી છે લી અર* માKય
ગણવામાં આવશે.
(૩) અનામત વગના ઉમેદવાર' ફ ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે લી અર* (ફ સાથે ક' ફ વગર)
માKય ગણવામાં આવશે. અને તે િસવાયની બધી અર*ઓ રદ ગણવામાં આવશે.
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2.

qr

:
ઉમેદવાર ભારતનો નાગ^રક હોવો જોઈએ. અથવા _ુજરાત પંચાયત સેવા વગ•કરણ અને ભરતી (સામાKય)

િનયમો, ૧૯૯૮ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ Eુજબની રાe• યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગ^રક હોય અથવા
(ખ) નેપાળનો LJજન હોય અથવા
(ગ) ‘ુતાનનો LJજન હોય અથવા
(ઘ) Eુળ ભારતની Dય^કત હોય અને ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા^કcતાન, (0યાનમાર) mીલંકા,
ક'Kયા,;ુગાKડા 2વા k ૂવ આ^“કાના દ' શો ટાKઝાિનયાનો સં;કુ ત LJ સ‰ાક,(અગાઉ ટાKગાિનકા અને ઝાઝીબાર,)
J0બીયા, મલાવી,ઝૈર, ઇથોપીયા અન િવયેટનામમાંથી cથળાંતર કર ને આવી હોય પરં Y ુ (ખ)(ગ)(ઘ) વગ
હ'ઠળ આવતા ઉમેદવાર 2ની તરફ'ણમાં રાજય સરકાર' લાયકાત]ું Lમાણપ+ આ:;ુ હોય તેવી Dય^કત હોવા
જોઇશે.
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મા યિમક

અને

મા યિમક

િશFણ

આવતી

ઉlચતર

/

અથવા

બોડ

ઉllચતર

વારા

મા યિમક

લેવામાં

હોવો જોઇશે ન^હ .

શાળાંત

Lમાણપ+ પર Fા પાસ કર' લી
જોઇશે.

૩૩ વષથી વ~ુ ઉમરનો

હોવી

અથવા સરકાર' માKય કર' લી તેને

સમકF લાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇશે.
_ુજરાત Eુ ક સેવા વગ•કરણ અને ભરતી
(સામાKય)
Lમાણેની

િનયમો-૧૯૬૭માં
કો0:;ુટરના

પાયાની Jણકાર

ઉપયોગ

ઠરાDયા
Mગેની

ધરાવતો હોવો જોઇશે;

અને
_ુજરાતી અથવા હ Kદ
બ„ે] ું

અથવા

તે

kુરYું ”ાન ધરાવતો હોવો

જોઇશે.
3.2 ઉમેદવાર Jહ'રાતમાં દશાવેલ િનયત શૈFGણક લાયકાત અર* કરવાની છે લી તાર ખ (૦૮-10-2018) ના

રોજ

ધરાવતા હોવો જોઇશે.
3.3 ઉમેદવાર' િનયત શૈFGણક લાયકાત માKય બોડ/;ુિનવસીટ /સંcથામાંથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
3.4 શૈFGણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માKય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હકક દાવો cવીકારવામાં આવશે નહ .
3.5 ઉમેદવાર' સFમ સતાિધકાર

વારા જણાવવામાં આવે dયાર' માKય બોડ/;ુિનવિસટ /સંcથાના _ુણ પ+ક અને પદવી

Lમાણપ+ોની અસલ અને cવLમાGણત નકલ રQુ કરવાની રહ'શે.

4.

$(

JN

х (cut off date):

તમામ ઉમેદવારોનાં ^કcસામાં વયમયાદા તા 08-10-2018 •cથિતને –યાનમાં લેવામાં આવશે.

૫.

шWKYfк

к

/

J

к

$(

JN

х (cut off date) :-

Jહ'રાતમાં દશાવેલ તમામ ક'ટ'ગર ના ઉમેદવારોના ^કcસામાં શૈFGણક લાયકાત અને અKય જOુર લાયકાત
માટ' અ i к
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•cથિતને યાનમાં લેવામાં આવશે.

6.

R

MH

s

f I

ઉમેદવાર' અર* પ+કમાં દશાવેલ લાયકાતના Lમાણપ+ોની સંcથાની માKયતા તેમજ સબંિધત ;ુિનવિસટ /સંcથાની
માKયતા તેમજ સબંિધત અ—યાસfમની માKયતા બાબતે ભિવeયમાં કોઇ Lg ઉપ•cથત થશે dયાર' સિમિતનો િનણય આખર
ગણાશે.2ની સબંિધતોએ નોધ લેવી.

7.

t$P $*E ૂળ _ુજરાતના હોય તેવા અનામત ક'ટ'ગર ના ઉમેદવારો તથા તમામ મ^હલા, શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર
તેમજ મા* સૈિનક ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાદામાં િનયમો]ુસાર નીચે Eુજબ ˜ટછાટ આ૫વામાં આવશે.
7.1 સામાKય ક'ટ'ગર ના મ^હલા ઉમેદવારોને

૫ વષ

7.2 અનામત ક'ટ'ગર ના kુWષ ઉમેદવારોને

૫ વષ

7.3 અનામત ક'ટ'ગર ના મ^હલા ઉમેદવારોને

૧૦ વષ

7.4 સામાKય ક'ટ'ગર ના શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા kુWષ ઉમેદવારોને

૧૦ વષ

7.5 સામાKય ક'ટ'ગર ના શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા મ^હલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષ
7.6 અનામત ક'ટ'ગર ના શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા kુWષ ઉમેદવારો

૧૫ વષ

7.7 અનામત ક'ટ'ગર ના શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા મ^હલા ઉમેદવારો

ર૦ વષ

( #
7.8

i
(૧)

45
W к]

ો

e #(ш.)
$( *-

ઉમેદવાર' પોતે સૈિનક તર ક' સળંગ છ માસથી ઓછ નહ તેટલી ફરજ બJવેલ હોય અને નોકર માંથી
િનયિમત ર તે િન‚ ૃ‰ થયા હોય તેવા મા* સૈિનકોને તેમણે બJવેલ ખર' ખર ફરજનો સમયગાળો,
તેમની હાલની •મરમાંથી બાદ કરતાં મળતી •મર, ભરતી િનયમમાં ઠરાવેલ ઉ૫લી વયમયાદાથી +ણ
વષ કરતાં વધવી જોઈશે નહ9. પરં Y ુ કોઇપણ સંજોગોમાં મા* સૈિનકની •મર 45

e к

વધવી

જોઇએ નહ .

(ર)

_ુજરાત પંચાયત સિવxસ (ર ઝવેશન ઓફ વેકKસીસ ફોર એકસ સિવxસમેન) Oુ સ ૧૯૮૯ ની
જોગવાઇઓ યાને લઇ લાયકાત ધરાવતા મા* સૈિનક ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

(3)

ઉમેદવાર પોતે જ મા* સૈિનક હોવા જોઇએ, મા* સૈિનક ઉમેદવારોએ અર*પ+કમાં તથા પ^રિશeટમાં
મા* સૈિનક તર ક' ફરજ બJDયાના સમયગાળાની
િનયત નEુના

િવગતો આપવાની રહ'શ.ે મા* સૈિનક ઉમેદવાર'

Eુજબ]ું અિધnૃત અિધકાર ની સહ વા™ં, સશj+દળોમાં ઉમેદવારના નોકર ના

સમયગાળા દશાવY ું Lમાણપ+ સિમિત સમF માંગણી થયેથી રQુ કરવા]ું રહ'શે. જો ઉમેદવાર' તેની
ઓનલાઇન અર*માં મા* સૈિનક ક'ટ'ગર માં કલીક કર' લ હોય અને ભિવeયમાં સિમિત વારા માંગણી
કરાય dયાર' જો ઉમેદવાર મા* સૈિનક તર ક'ના અિધnૃત આધાર kુરાવા રQુ કરવામાં િનeફળ Jય
તેવા સંજોગોમાં ઉમેદવારનો મા* સૈિનક તર ક' નોકર મેળવવા Mગેનો હકક દાવો

યાને લેવામાં

આવશે નહ . અને મા* સૈિનક માટ' ઠરાવેલ મેર ટ અKવયે પસંદગી થયેલ હશે તો પસંદગી /િનમbુકં
રદ કરવામાં આવશે.
(4)

ઉમેદવાર િનયમા]ુસાર
ં
શાર ^રક અશકતતા ધરાવતાં હોવા]ું િસિવલ સƒન]ું સટ†ફ ક'ટ ધરાવતાં હશે,
તો જ શાર ^રક અશકતતાના ઉમેદવાર તર ક' ઉ૫લી વયમયાદામાં Šટછાટ

અને અનામતનો લાભ

મળશે. Jહ'રાતમાં શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ' અનામત જ યા દશાવેલ ન હોય,
પરં Y ુ જ યાની ફરજોને અ]ુOુપ 2 Lકારની શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પા+ ગણેલ હોય
તેઓ તે Jહ'રાત માટ' અર* કર શકશે, આવા Lસંગે ઉપલી વયમયાદામાં Šટછાટ મળશે.
(5)

આ Jહ'રાતના પેરા fમાંકઃ- ૧.૧૧ માં દશાવેલા માપદંડો સંતોષતા હોય તેવા સામા*ક અને શૈFGણક
ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામાં પ વષની Šટછાટનો લાભ મળવાપા+ થશે.
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i

W к

N#

તમામ ક'ટ'ગર ના એટલે ક' Gબનઅનામત તથા અનામત વગના મ^હલા ઉમેદવાર

િનયમા]ુસ
ં ાર શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર અને અનામત વગના ઉમેદવારોને ઉ૫લી
વયમયાદામાં મળવાપા+ ˜ટછાટ સાથેની •મર િનયત તાર ખે કોઈ૫ણ સંજોગોમાં ૪૫ વષ કરતાં
વધવી જોઈએ નહ9

8.

Jો f*પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને આ જ યા ઉપર કરાર આધાર ત િનમbુક
ં થયેથી, નાણાં િવભાગના તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ

fમાંકઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠરાવ નં.ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ-ર/ઝ-૧

તા ૬-૧૦-૨૦૧૧ તથા ઠરાવ fમાંકઃ- ખરચ/

૨૦૦૨/૫૭/પાટ-ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા ઠરાવ fમાંકઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭(પાટ-ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ તથા ઠરાવ
fમાંક:- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ-૨/ઝ-૧ તા.૧૮-૧-૨૦૧૭ની ની જોગવાઇ Eુજબ Lથમ પાંચ વષ માટ'
^ફકસ પગારથી િનમbુક
ં અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી િનયત થયેલ અKય લાભો મળવાપા+ રહ'શ.ે
િનમbુક
ં સ‰ાિધકાર

Wા.૧૯૯૫૦/- Lિતમાસ

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને

વારા નાણાં િવભાગનાં તા.૨૮-૩-૨૦૧૬ ના ઠરાવ fમાંક:-ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટ-૩)/ઝ-૧ માં દશાવેલ

બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા નામ.SુિLમકોટમાં દાખલ થયેલ એસ.એલ.પી નં.૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના
આખર Rુકાદાને આધીન રહ ને આ જ યા ઉપર કરાર આધાર ત િનમbુક
ં આપવામાં આવશે તેમજ પાંચ વષના Mતે તેમની સેવાઓ
િનમbુક
ં સ‰ાિધકાર ને સંતોષકારક જણાયેથી સંબિં ધત કચેર માં 2 તે સમયના સરકારmીના ધારાધોરણ Eુજબ 2 તે જ યા માટ'
મળવાપા+ િનયત પગાર ધોરણમાં િનયમા]ુસાર િનયિમત િનમbુક
ં મેળવવાને પા+ થશે.

9. кોCuS$

'fк

*-

રાજય સરકારના સામાKય વહ વટ િવભાગના તા. ૧૩-૮-૨૦૦૮ ના સરકાર ઠરાવ નં. સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦ગ-૫, થી નકક કર' લ અ—યાસfમ Eુજબ ઉમેદવાર કો0:;ુટર Mગે] ું બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા Mગે] ું કોઇપણ તાલીમી સંcથા]ું
Lમાણપ+/ માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઇશે. અH

સરકાર માKય ;ુિનવિસxટ અથવા સંcથામાં કો0:;ુટર ”ાન Mગેના કોઇપણ

^ડ:લોમા/ ડ Vી ક' સટ†ફ ક'ટ કોષ કર' લ હોય તેવા Lમાણપ+ો અથવા ડ Vી ક' ^ડ:લોમા અ—યાસfમમાં કો0:;ુટર એક િવષય તર ક'
હોય તેવા Lમાણપ+ો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પર Fા કો0:;ુટરના િવષય સાથે પસાર કર' લ હોય તેવા Lમાણપ+ો
ધરાવતા હોવા જોઇશે. ઓનલાઇન અર* કરવાના તબકક' આ‚ું Lમાણપ+ ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર* કર શકશે, પરં Y ુ
vк

આવા ઉમેદવારોએ

o Jк

K કો0:;ુટરની બેઝીક નોલેજની પર Fા પાસ કયા]ું આ‚ું Lમાણપ+ િનમbુક
ં મેળવતા

પહ'લા અR ૂક રQૂ કરવા]ું રહ'શ.ે અKયથા િનમbુક
ં મેળવવાને પા+ થશે નહ9 તેમજ િનમbુક
ં સ‰ાિધકાર /સિમિત આવા ^કcસામાં
ઉમેદવારોની પસંદગી રદ કરશે.

10.

અ iк

:આ Jહ'રાતના સંદભમાં સિમિત šારા ઓન લાઈન જ અર* cવીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર' Jહ'રાતમાં દશાDયા

તાર ખ :૧૮/૦૯/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૫-૦૦ કલાક) થી

.08-10-2018(સમય રા+ીના ૨૩.૫૯ કલાક Sુધી) દર0યાન

https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અર*૫+ક ભર શકશે. ઉમેદવાર'
1)

સૌ Lથમ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જ‚ુ.ં

2)

હવે "Apply On line" Click કર‚ુ.ં

3)

''

к

к ( #

$) (વગ-૩) ” ની ખેડા જ લા પંચાયતની Jહ'રાત fમાંકઃ DPSSC/0/23/4/5// ઉપર

click કરવાથી screen ઉપર more details અને Apply now ના ઓ:શન જોવા મળશે. more details
click કરવાથી િવગતવાર Jહ'રાત જોવા મળશે. 2 વાંચી જવી.
4)

તેની નીચે "Apply now" પર click કરવાથી Application Format ›ુલશે 2માં સૌ Lથમ "Personal
Details" ઉમેદવાર' ભરવી. (અહ9 લાલ œંદડ (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર જયાત ભરવાની રહ'શે.)

5)

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

6)

તેની નીચે "Self declaration" વાંચીને તેની ઉપર click કર‚ુ.ં dયારબાદ

7)

ઉ૫રની શરતો cવીકારવા માટ' "Yes" ૫ર click કર‚ુ.ં હવે અર* k ૂણ ર તે ભરાઈ ગયેલ છે .

8)

હવે "save" ૫ર click કરવાથી તમાર અર*નો online cવીકાર થશે.
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9)

અર* કયા બાદ ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે. 2 ઉમેદવાર' સાચવીને રાખવાનો
રહ'શ.ે

10) હવે Upload Photograph ૫ર click કરો. અહ9 તમારો application number type કરો અને તમાર Birth
date type કરો. dયારબાદ, OK ૫ર click કર‚ુ.ં અહ9 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 Lથમ તમારો photo અને signature jpg
format માં (15 kb) સાઈઝથી વધાર' ન^હ•, તે ર તે cક'ન કર , computer માં Save કર' લા હોવા જોઈએ.)
"browse" button ૫ર click કરો. હવે choose file ના cf નમાંથી 2 ફાઈલમાં jpg format માં તમારો
photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને select કરો અને "open" button ને click કરો. હવે "browse" button
ની બાQુ માં "upload" button ૫ર click કરો. હવે બાQુ માં તમારો photo દ' ખાશે. હવે આજ ર તે signature
૫ણ upload કરવાની રહ'શ.ે
2 ફોટો અપલોડ કરવામાં આDયો હોય તે જ ફોટાની નકલ લેGખત પર Fામાં હાજર પ+કમાં ચ€ટાડવાની
રહ'શ.ે તેમજ પછ ના દર' ક તબ‹ે સિમિત માંગે dયાર' તેવો જ ફોટો રQૂ કરવાનો રહ'શે. આથી ઓનલાઇન
અર*પ+કમાં અપલોડ કર' લ ફોટોVાફની ચારથી પાંચ નકલો કઢાવી રાખવી. Qુ દા Qુ દા તબ‹ે Qુ દા ફોટોVાફ
રQૂ થશે તો, ઉમેદવારની ઓળખ Lcથાિપત નહ9 થવાના કારણે ઉમેદવારની ફાળવણી/િનમbક
ં ૂ માં બાધ આવી
શકશે 2ની જવાબદાર ઉમેદવારની પોતાની રહ'શે.
11) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને "Application number" તથા
Birth Date type કયા બાદ Ok ૫ર click કરવાથી +ણ 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 Sુધારો કરવાનો જણાય તો edit કર લે‚.ું કKફમ કયા ૫હ'લા કોઈ૫ણ Lકારનો Sુધારો
થઈ શકશે. સંk ૂણ ચકાસણી બાદ જો અર* Sુધારવાની જWર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click
કર‚ુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર*નો સિમિતમાં online cવીકાર થઈ જશે.
12) એકવાર ઓનલાઇન અર* કKફમ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ Lકારનો ફ'રફાર ઉમેદવાર ક' સિમિત šારા થઇ શકશે
નહ9. અર*માં દશાવેલી િવગતોને અ]ુWપ Lમાણપ+ો સિમિત માંગે dયાર' ઉમેદવાર' રQૂ કરવાના રહ'શ.ે આથી,
ઉમેદવાર' Lથમ તેમની પાસેના અસલ Lમાણપ+ોને આધાર' પોતા]ું નામ, પિત/િપતા]ું નામ, અટક,
જKમતાર ખ, શૈFGણક લાયકાત, Jિત (ક'ટ'ગર ), 2Kડર (મેલ/ફ મેલ), મા* સૈિનક, cપોટસ, શાર ^રક
અશકતતાનો Lકાર, િવધવા વગેર' બાબતોની બાર ક ચકાસણી નામ, અટકના cપેલ9ગ સહ ત કર લઇને તેને
અ]ુWપ િવગતો જ ઓનલાઇન અર*માં દશાવવાની રહ'શે. સિમિત šારા ચકાસણી સાOુ Lમાણપ+ો માંગવામાં
આવે dયાર' ઓનલાઇન અર*પ+કમાં દશાવેલ િવગતો અને ઉમેદવાર šારા સિમિત સમF રQૂ કરવામાં આવતાં
Lમાણપ+ોમાં કોઇપણ Jતની િવસંગતતા માž ૂમ પડશે તો, તેવી Fિત;ુ}ત અર*ઓ સિમિત šારા 2 તે
તબ‹ે થી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટ ક' અ~ ૂર િવગતોને કારણે Fિત;ુ}ત અર* રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં
સિમિતની કોઇ જવાબદાર રહ'શે નહ9. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના Lમાણપ+ોને આધાર' અને તેને અ]ુWપ
િવગતો ઓનલાઇન અર* કરતી વખતે દશાવવાની ખાસ કાળ* રાખવા જણાવવામાં આવે છે .
13) confirm application ૫ર click કરતાં અ#w "confirmation number" generate Hш. _ #
:J

к
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d

#ોp, ]

(

ો

5P

#(ш. કKફમPશન નંબર િસવાય કોઇ પણ પ+Dયવહાર

કર શકાશે નહ9. ઉમેદવાર' Confirm થયેલ અર*પ+કની LીKટ અR ૂક કાઢ રાખવી, અને માંગણી કરવામાં આવે
dયાર' રQુ કરવાની રહ'શે.
14) #

print application 5

print 5
9

;

click к
8 к (

અ i
અ i

click к m. અ#w
к
к

ો confirmation number $ p5 к

кx
d

х
y ]

ો
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(
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15) જનરલ ક'ટ'ગર ના ઉમેદવાર' અર* કKફમ થયા બાદ ફકરા- 11 માં આપેલ Sુચનાઓ અ]ુસાર પોcટ ઓફ સ
ખાતે રોકડમાં પર Fા ફ W.૧૦૦/- તથા પોcટલ ચાƒ W.૧૨/-ચલણથી ભરવાના રહ'શે. આ ચલણ પણ OJAS
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વેબસાઇટ ઉપરથીજ ડાઉનલોડ કરવા]ું રહ'શ.ે અર* કKફમ કયા બાદ ફ ન ભરનાર જનરલ ક'ટ'ગર ના
ઉમેદવારની ઉમેદવાર રદ ગણાશે.

11.

5 K L :(૧) ફોમ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ ક'ટ'ગર Select કર હોય (દશાવી હોય) તેવા (SC, ST, SEBC, PH
તથા Ex-servicemen ક'ટ'ગર િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પર Fા ફ ભરવાની રહ'શ.ે
(૨) જનરલ ઉમેદવારોએ ફ ભરવાની હોઇને જયાર' OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર* સબમીટ કર' dયાર'
તેઓને પર Fાફ ભરવા માટ' ઓન લાઇન ઉપલvધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િLKટ
મેળવવાની Sુચના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િLKટ મેળવી લેવાની રહ'શે, ઉમેદવારોએ
ચલન સાથે કોઇપણ કો0:;ુટરાઇઝડ પોcટ ઓફ સમાં જઇને, પર Fા ફ પેટ' W.૧૦૦/- રોકડા + W.૧૨/પોcટલ ચાજ•સ ભર દ' વાના રહ'શે. ચલનની એક નકલ પોcટ ઓફ સ રાખી લેશે અને બે નકલ
ઉમેદવારને િસ‹ા / cટ કર સાથે પરત આપશે. પર Fા ફ ભયાના ચલનની નકલ ઉમેદવાર' સાચવી
રાખવાની રહ'શે અને પર Fા સમયે કોલ લેટર સાથે રાખવી વ~ુ ^હતાવહ રહ'શ.ે
(૩) અKય કોઇ ર તે ફ cવીકારવામાં આવશે નહ9.
(૪) આ સંવગમાં ઓનલાઇન અર* કરવાની છે લી તાર ખ 08-10-2018 છે .પરં Y ુ જનરલ ક'ટ'ગર ના
ઉમેદવારો માટ' પોcટ ઓફ સમાં પર Fા ફ

ભરવાની છે લી તા.૧૦-10-2018 પોcટ ઓફ સના

કામકાજના સમય Sુધીની રહ'શે.
(૫) પર Fા ફ ભયા બાદ, ર ફંડ કોઇપણ સંજોગોમાં મળવાપા+ નથી તેમજ ફ ભરવાપા+ ઉમેદવારોની ફ
ભયા વગરની અર* માKય રહ'શે નહ9.
(૬) પર Fા ફ ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ šારા દશાવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMS થી ફ ભયાની Jણ
કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તાdકાGલક ઉમેદવાર' 2 પોcટ ઓફ સ ખાતે ફ જમા
કરાવેલ હોય તે પોcટ ઓફ સનો સંપક કરવાનો રહ'શે.
(૭) અર* ફોમમાં નીચે Eુજબની ક'ટ'ગર Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ Lકારની પર Fા ફ ભરવાની
રહ'શે નહ9.
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(ક)

અ]ુS ૂGચત Jિત (SC)

(ખ)

અ]ુS ૂGચત જન Jિત (ST)

(ગ)

સામા જક અને શૈFGણક ર તે પછાતવગ (SEBC)

(ઘ)

મા* સૈિનક (Ex-serviceman) તમામ ક'ટ'ગર

(ચ)

શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ ક'ટ'ગર
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(1) અર*પ+કમાં ભર' લ િવગતોની કોઇ પણ ચકાસણી કયા વગર ઉમેદવારોને
પર Fા માટ' કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કર

K L O (

સિમિત

જ યા માટ' ની િનયત cપધાdમક લેGખત

વારા પર Fાની તાર ખ આખર કયા બાદ ઓજસની

વેબસાઇટ

https://ojas.gujarat.gov.in મારફત online કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ) ઇc;ુ કર ને પર Fાના તાર ખ, સમય અને
cથળની Jણ કરવામાં આવશે. 2 માટ' સિમિત

વારા કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કર' લ

ઉમેદવારોને OJAS ની િનયત

વેબસાઇટ ઉપરથી cપધાdમક લેGખત પર Fાના કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ) online download કરવા માટ' ઓનલાઇન અર*માં
દશાવેલ તેઓના મોબાઇલ નંબર ઉપર “SMS” મોકલીને અને અVગ¤ય અખબારોમાં તેમજ વેબસાઇટ ઉપર ¥ૂંક Jહ'રાત
આપીને Jણ કરવામાં આવશે. મોબાઇલ સિવxસ Lોવાઇડરના કોઇ ટ' કનીકલ Lોબલેમને કારણે અથવા અKય કોઇ કારણોસર
મોબાઇલ સેવા નેટવક ખોરવાઇ જવાના સંજોગોમાં SMS ઉમેદવારને ન મળે તો તેની જવાબદાર સિમિતની રહ'શે ન^હ. 2થી
અર* કરનાર ઉમેદવારોને કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ) ડાઉનલોડ કરવા માટ' OJAS વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ની
સમયાંતર' Eુલાકાત લેવા તેમજ વતમાનપ+ોમાં કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ) ડાઉનલોડ કરવાની સિમિત.ની Jહ'રાત જોતા
રહ'વા સલાહ આપવામાં આવે છે . કોઇ પણ સંજોગોમાં કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ) િસવાય ઉમેદવારને પર Fા ખંડમાં Lવેશ
મળશે ન^હ 2ની નોધ લેવી. 2થી ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કર' લ કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ) પર Fા આપવા જતી
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વખતે સાથે રાખવો ફર*યાત છે . વખતોવખતની મા^હિત માટ' પંચાયત િવભાગની વેબસાઇટ

https://panchayat.

gujarat.gov.in જોતા રહ'‚ ુ
(૨) સદર cપધાdમક લેGખત પર Fામાં _ુજરાત સરકારmીના પંચાયત, Vામ _હૃ િનમાણ અને Vામ િવકાસ િવભાગના
તા.૧૭-૪-૨૦૧૨ના Jહ'રનામા fમાંકઃ ક'પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ , થી ઠરાDયા Eુજબ
_ુજરાત પંચાયત સેવા (વગ-૩) ભરતી (પર Fા) િનયમો ૨૦૧૨ના િનયમ Eુજબ ફકત -૧ (એક) Lgપ+ નીચે Eુજબ
રહ'શે.
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(3) આ cપધાdમક પર Fામાં ઉપર દશાDયા Eુજબના િવષયોને આવર લેતા હ'Y ુલFી Lgો]ું ઉ‰રપ+ ઓ.એમ.આર.
(ઓ:ટ કલ માકસ ર ડ9ગ) પ ધિત cવOુ પ]ું રહ'શ.ે
(4) Ldયેક સાચા જવાબદ ઠ ૧ (એક) _ુણ મળવાપા+ થશે. સિમિત વારા _ુણાંકન પ ધિતમાં માઇનસ પ ધિત દાખલ
કરવામાં આવી છે . 2 Eુજબ (i) Ldયેક ખોટા જવાબદ ઠ (-૦.૩) (માઇનસ +ણ દશાંશ). (ii) Ldયેક ખાલી છોડ'લ
જવાબદ ઠ (-૦.૪) (માઇનસ ચાર દશાંશ)

(iii) એક કરતા વ~ુ િવક પો દશાવેલ હોય ક' છે કછાક કર' લ હોય તેવા

Ldયેક જવાબદ ઠ (-૦.૬) (માઇનસ છ દશાંશ) (iv) દર' ક Lgના જવાબોમાં એક િવક પ “E” “ Not Attempted “ રહ'શે.
ઉમેદવાર કોઇ Lgનો જવાબ આપવા ના ઇlછતા હોય તો, આ િવક પ પસંદ કર શકશે અને “ Not Attempted” િવક પ
પસંદ કરવાના ^કcસામાં નેગેટ વ મા^ક®ગ લા_ુ પડશે નહ . આમ સાચા જવાબ વારા મેળવેલ nુ લ _ુણમાંથી ઉપર
દશાવેલ (i) (ii) (iii) Eુજબ માઇનસ થતા nુ લ _ુણ બાદ કરવાથી મળતા _ુણ, ઉમેદવારને Lા:ત થતા _ુણ માKય
ઠરશે.
(5) સિમિત વારા cપધાdમક પર Fાની તાર ખ િનયત થયેથી સિમિત વારા િનયત થનાર પર Fા cથળોએ યોજવામાં
આવશે. cપધાdમક લેGખત પર Fાની તાર ખ, સમયમાં અિનવાય સંજોગોને કારણે સિમિત ફ'રફાર કર શકશે. ઉમેદવારોને
આ Mગેની Jણ ઓનલાઇન અર*માં દશાવેલ મોબાઇલ નંબ ર ઉપર “SMS” વારા તેમજ વેબસાઇટ ઉપર અને અVગ¤ય
અખબારોમાં Jહ'રાત Lિસ ધ કર ને Jણ કરવામાં આવશે. dયારબાદ ઉમેદવારોએ કો0:;ુટર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટ
ઉપરથી િનયત સમયમયાદામાં online કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ) download કર લેવાના રહ'શે. 2 માટ' ઉમેદવારોએ online
કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ) મેળવવા કો0:;ુટર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટની Eુલાકાત સતત લેવાની રહ'શે, અKયથા ઉમેદવાર
જવાબદાર રહ'શે. આ સંવગની 2 તે જ લા પંચાયત સેવાપસંદગી સિમિત વારા અલગ અલગ Jહ'રાત ઓનલાઇન
OJAS વેબસાઇટ ઉપર Lિસ ધ કરવામાં આવશે.પરં Y ુ આ સંવગની લેGખત cપધાdમક પર Fા દર' ક જ લા માટ'ની એક
જ ^દવસે અને એકજ સમયે લેવામાં આવશે. ઉમેદવાર 2 જ લામાં અર* કરશે, તેજ જ લાની ખાલી જ યા માટ'
ઉમેદવાર કર' લી ગણાશે. અને તે જ જ લાના પર Fા ક'Ki ખાતે લેGખત cપધાdમક પર Fા આપવાની રહ'શ.ે 2 યાને લઇ
ઉમેદવાર પોતાની પસંદગીના જ લામાં અર* કર' તે સલાહ ભ;ુ રહ'શે.
(6) સિમિત વારા સરકારmીના સામાKય વહ વટ િવભાગના પર પ+ fમાંકઃ- પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪ તા ૨૩-૭૨૦૦૪ની જોગવાઇઓ યાને લઇ સામાKય ક'ટ'ગર ના ઉમેદવારોને 2 વયમયાદાના અને _ુણવતા(મેર ટ)ના ધોરણ લા_ુ
પાડવામાં આDયા હોય તે જ ધોરણે પસંદગી પામેલ હોય એવા અ]ુSGુ ચત Jિત, અ]ુSGુ ચત જન Jિત, સામા*ક શૈFGણક
પછાત વગના ઉમેદવારો ને સામાKય ક'ટ'ગર (Gબનઅનામત)ની જ યા સામે સરભર કરવામાં આવશે. પરં Y ુ સામાKય
ક'ટ'ગર માટ' િનયત થયેલ ઉપલી વયમયાદામાં Šટછાટ મેળવીને પસંદગી પામેલા અ]ુSGુ ચત Jિત,અ]ુSGુ ચત જન
Jિત, સામા*ક શૈFGણક પછાત વગના ઉમેદવારોને 2 તે અનામત ક'ટ'ગર ની જ યા સામે પસંદ કરવામાં આવશે.
(7) સામાKય વહ વટ િવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ fમાંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર) માં િનદ² િશત
Lવતમાન િનયમો અ]ુસાર િવધવા મ^હલા ઉમેદવારો માટ' ૫સંદગીમાં અVતા આ૫વા માટ' તેમને મળે લ nુ લ _ુણના ૫
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(પાંચ) ટકા _ુણ ઉમેર આ૫વામાં આવશે. ૫રં Y ુ તેઓએ િનમbક
ં ૂ સમયે kુનઃલ ન કર' લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાંત,
સિમિત માંગે dયાર' તેના તમામ kુરાવા સિમિતને અસલમાં રQૂ કરવાના રહ'શે.
(8) માKય રમતગમતની માKય cપધાઓમાં િવ2તા થયા હોવાના િનયત નEુનાના Lમાણપ+ ધરાવતા ઉમેદવાર' સરકાર'
તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ fમાંક: સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ fમાંક:
સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગર તથા સામાKય વહ વટ િવભાગના ઠરાવ fમાંકઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/;ુઓ/૪૧૧૦/ ગર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ અKવયે િનયત કયા Eુજબના સ‰ાિધકાર પાસેથી િનયત નE ૂનામાં મેળવેલ જWર Lમાણ૫+ સિમિત
માંગે dયાર' રQૂ કરવા]ું રહ'શ.ે આ‚ુ Lમાણપ+ ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના મળવાપા+ _ુણ માટ' હ‹દાર
થશે. Sports માં અર* કરનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માંગે dયાર' ઉકત ઠરાવથી િનયત નEુનામાં ઠરાવેલ આ‚ું Lમાણપ+
રQૂ નહ9 કર શક' તો આવા ઉમેદવારને Sports ના _ુણ મળવાપા+ થશે નહ9.
(9) સિમિત

વારા સરકારmીના પંચાયત Vામ_ૃહિનમાણઅને Vામ િવકાસ િવભાગના Jહ'રનામા fમાંકઃ- ક'પી/૧૧ ઓફ

૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ તા ૧૭/૪/૨૦૧૨ થી ઠરાવેલ _ુજરાત પંચાયત સેવા (વગ-૩) ભરતી (પર Fા)િનયમો
૨૦૧૨ અને 2 તે સંવગના ભરતી િનયમો તેમજ િવિવધ અનામત ક'ટ'ગર ને લગતા ઠરાવો તેમજ િવધવા તેમજ માKય
રમતગમતના માKય Lમાણપ+ો ધરાવતા ઉમેદવારોને મળવાપા+ વધારાના _ુણને લગતી જોગવાઇઓ ઓનલાઇન અર*
અKવયે આ cપધાdમક લેGખત પર Fામાં હાજર રહ'લ ઉમેદવાર' મેળવેલ _ુણ અને ઓનલાઇન અર*માં દશાવેલ િવગતોને
આધાર' તમામ ઉમેદવારો]ું મેર ટ લીcટ તૈયાર કર ને 2 તે ક'ટ'ગર માં ઉપલvધ ખાલી જ યાના Lમાણમાં ક'ટ'ગર વાઇઝ
મેર ટ fમા]ુસાર આ સંવગ]ું Lોવીઝનલ મેર ટ લીcટ તૈયાર કરવામાં આવશે, તેમજ ક'ટ'ગર વાઇઝ મેર ટ આધાર' તૈયાર
થયેલ Lોવીઝનલ મેર ટ લીcટમાં cથાન પામેલ ઉમેદવારોને સરકારmીના પંચાયત Vામ _હૃ િનમાણ અને Vામ િવકાસ
િવભાગના તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના નોટ ફ ક'શન નં. ક'પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ ના િનયમ-૧૧
ની જોગવાઇ Eુજબ Lમાણપ+ ચકાસણી માટ' ઉપ•cથત રહ'વા જણાવવામાં આવશે અને ચકાસણીના Mતે િનમbુકં
મેળવવાને પા+ જણાયેલ ઉમેદવારોની આખર પસંદગી યાદ બહાર પાડવામાં આવશે
(10) આ Jહ'રાત અKવયે સરકારmીના પંચાયત િવભાગના Jહ'રનામા fમાંકઃ- ક'પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/
૧૯૭૬/ડ તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના િનયમ-૧૧ અKવયે જOુ ર યાત ઉપ•cથત થયેથી 2 તે ક'ટ'ગર ની વધારાની પસંદગી યાદ
અને ભલામણ યાદ Jહ'ર અને Lિસ ધ કરવામાં આવશે અને િનયમ-૧૧ ની જોગવાઇઓ Eુજબ સિમિત વારા જWર યાત
ઉપ•cથત થયેથી યો ય કાયવાહ કરવામાં આવશે.
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(1) શૈFGણક લાયકાત, કો0:;ુટરની Jણકાર , •મર, Jિત (ક'ટ'ગર -SC,ST,SEBC), મા* સૈિનક, cપોટસ, શાર ^રક
અશકતતા, અને અKય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ Lમાણપ+ોને આધાર' ઓનલાઇન અર*માં ભર' લ િવગતો સમV
ભરતી L^fયા માટ' આખર ગણવામાં આવશે. ઓનલાઇન અર*માં દશાવેલ િવગતોના સમથનમાં Lમાણપ+ો અને
kુરાવાઓ સિમિત માંગે dયાર' ઉમેદવાર' અસલમાં (ઝેરોF નકલો સહ ત) રQુ કરવાના રહ'શે. એવા kુરાવા રQુ નહ9 કર
શકનાર અથવા િવસંગતતા સાGબત થાય તો ઉમેદવાર]ું અર*૫+ક 2 - તે તબકક'થી ‘‘રદ’’ કરવાપા+ થશે અને તેવા
ઉમેદવારની પસંદગી/િનમbુક
ં ‘‘રદ’’ કરવામાં આવશે.
(2) кRL
/
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(3) ફ કસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાંચ) વષનાં અજમાયશી ધોરણે આ સંવગની જ યા ઉ૫ર િનમbક
ં ૂ સ‰ાિધકાર
šારા કરાર આધાર ત િનમbકં ૂ આ:યેથી આ જ યાના ભરતી િનયમો, ખાતાક ય ૫ર Fા િનયમો, કો0:;ુટર કૌશ ય ૫ર Fા
િનયમો-ર૦૦૬ તથા k ૂવ સેવા તાલીમ અને તાલીમાKત ૫ર Fાનાં િનયમો Eુજબ િનયત ૫ર Fાઓ આ િનયત કરારના
સમયગાળા દર0યાન સરકારmીના તે Mગેના Lવતમાન િનયમા]ુસાર પાસ કરવાની રહ'શે.
(4) ઉમેદવાર પોતે આ સંવગની Lોવીઝનલ મેર ટ યાદ /પસંદગીયાદ /ભલામણયાદ માં સમાિવeટ થવા મા+થી સંબિં ધત
જ યા ઉ૫ર િનમbક
ંૂ મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે ન^હ. િનમbક
ં ૂ કરનાર સ‰ાિધકાર ને પોતાને એવી ખાતર
થાય ક', Jહ'ર સેવા માટ' તે _ુજરાત પંચાયત સેવા વગ•કરણ અને ભરતી (સામાKય) િનયમો –૧૯૯૮ અને 2 તે સંવગની
ભરતી Mગેના Lવતમાન િનયમોથી ઠરાવેલ િનયમા]ુસાર ઉમેદવાર યો ય જણાતા નથી, તો 2 તે તબ‹ે આવા
ઉમેદવારને તેમની િનમbક
ં ૂ ‘રદ’ કર ને ૫ડતા E ૂક શકાશે. િનમbક
ં ૂ બાબતે તેઓનો િનણય આખર ગણાશે.
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(5) આ ભરતી L^fયા આ સંવગના Lવતમાન ભરતી િનયમો અને પર Fા િનયમોને તેમજ આ બાબતના સરકારmીના
કાયદા અને િનયમોની જોગવાઇને સંk ૂણ૫ણે આિધન રહ'શે.
(6) આ Jહ'રાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક' તેમાં ફ'રફાર કરવાની આવjયકતા ઉભી થશે તો, તેમ કરવાનો
સિમિતને સંk ૂણ 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 Fા ફ ૫રત મળવાપા+ થશે નહ
(7) આખર ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમbક
ં ૂ સ‰ાિધકાર ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમbક
ં ૂ મેળવવાને પા+ ઠરશે.
(8)

ш|
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અ i9

к

ш.(

I ] # f M d

P. _

c 8f

H)

(૧) ઓનલાઇન Eુસદા Eુજબ અર* કર' લ ન હોય,
(ર) અર*માં દશાવેલ િવગતો અ~ ૂર ક' અસંગત હોય,
(૩) અર*માં ઉમેદવાર' સહ ક' પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કર' લ ન હોય,
(૪) અર* ફ'કસ થી, ઇ-મેલ થી અથવા પોcટથી મોકલાવેલ હોય,
(૫) Gબનઅનામત વગના ઉમેદવાર' k ૂર' k ૂર ફ ન ભર' લ હોય,
(૬) અ]ુS ૂGચત Jિત, અ]ુSGુ ચત જન Jિત, સામા*ક શૈFGણક પછાત વગ, શાર ^રક અશકતતા ધરાવતા
ઉમેદવાર તેમજ મા* સૈિનક તેઓની ક'ટ'ગર Mગે] ુ િનયત Lમાણ૫+ ધરાવતા ન હોય,
(૭) સામા*ક શૈFGણક પછાત વગના ઉમેદવાર Jહ'રાતમાં દશાવેલ સમયગાળા]ું ઉ„ત વગમાં સમાવેશ થતો
ના હોવા Mગે] ું રાજય સરકારની સેવાઓ માટ' ] ું (નોન-^fિમલીયર) Lમાણ૫+ પ^રિશeટ-(૪) (_ુજરાતીમાં)
રાજયસરકાર માટ' ] ું ધરાવતા ન હોય,

૧૪.

R

7

9*-

(૧) અનામત કFાના ઉમેદવારો માટ' Jહ'રાતમાં અનામત જ યાઓ દશાવેલ ન હોય dયા આવા ઉમેદવારો Gબનઅનામત
જ યા માટ' અર* કર શકશે અને તેને Gબનઅનામતના વયમયાદાને લગતા ધોરણો લા_ુ પડશે.પરં Y ુ તેઓએ પર Fા ફ
ભરવાની રહ'શે નહ .
(ર) ઉમેદવાર અર*૫+કમાં 2 ફોટો upload કર' , તેની પાસપોટ સાઈઝના ફોટાની એક કરતાં વ~ુ કોપીઓ પોતાની પાસે
રાખવાની રહ'શે. ૫ર Fા સમયે હાજર ૫+કમાં તે જ ફોટો લગાવવાનો રહ'શે તેમજ સિમિત માંગે dયાર' તેવો જ ફોટો રQૂ
કરવાનો રહ'શે.
(૩) ઉમેદવાર અર*૫+ક ભરતી વખતે 2 મોબાઈલ નંબર દશાવે તે નંબર ચાžુ જ રાખવો. ભિવeયમાં સિમિત તરફથી આ
પર Fાને સબંિધત ૫ર FાલFી S ૂચનાઓ ઉમેદવારને આ દશાવેલ નંબરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામાં આવશે
તેથી અર*માં દશાવેલ મોબાઈલ નંબર બદલવો નહ . જો ઉમેદવાર પોતે મોબાઇલ નંબર બદલશે અને તેવા સંજોગોમાં
બોડની Sુચનાની Jણ ઉમેદવારને થશે નહ , તેવા સંજોગોમાં સંk ૂણ જવાબદાર ઉમેદવારની પોતાની જ રહ'શે.
(૪) સરકારmીના પંચાયત િવભાગની વેબસાઇટ

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

ઉમેદવારોને ખાસ S ૂચના આપવામાં આવે છે .
( )

_ кોp ]
1.

-

તેને ઉમેદવાર માટ' કોઈ૫ણ Lકાર' ટ'કો મેળવવા માટ' એટલે ક' સિમિતના અ–યF, સ—ય અથવા કોઈ
અિધકાર ૫ર LdયF ક' ૫રોF લાગવગ લગાડવાનો Lયાસ કરવા માટ',

2.

બીJ]ું નામ ધારણ કરવા માટ',

3.

બીJ પાસે પોતા]ું નામ ધારણ કરાવવા માટ',

4.

બનાવટ ખોટા દcતાવેજો અથવા 2ની સાથે ચેડા કરવામાં આDયા હોય તેવા દcતાવેજો સાદર કરવા
અથવા ગેરર િત આચરવા માટ',

5.

યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહdવની મા^હતી Šપાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ',

6.

૫ર Fા માટ' તેની ઉમેદવાર ના સંબધ
ં માં અKય કોઈ અિનયિમત અથવા અયો ય સાધનનો આmય લેવા
માટ',

7.

૫ર Fા દર0યાન ગેરDયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ' એટલે ક' અKય ઉમેદવારની ઉ‰રવહ માંથી
નકલ કરવા, kુcતક, ગાઈડ, કા૫લી ક' તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક' હcતGલGખત સા^હdયની મદદથી અથવા
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વાતચીત šારા

નકલ કરવા ક' ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર િતઓ પૈક કોઈ૫ણ ગેરર િત

આચરવા માટ',
8.

લખાણોમાં અˆjલલ ભાષા અથવા બીભdસ બાબત સ^હતની અLcY ુત બાબત લખવા માટ',

9.

OMR ઉ‰રપ+માં પોતાની ઓળખS ૂચક કોઇપણ Lકારની િનશાની, લખાણ, આ ફાબેટ, Gચ¼ ક' 2નાથી
ઓળખ Lcથાિપત થાય તેવા Lયાસ કરવા માટ' ,

10.

૫ર Fા ખંડમાં અKય કોઈ ર તે ગેરવતbક
ં ૂ કરવા માટ', અથવા

11.

૫ર Fાના સંચાલન કરવા માટ' સિમિતએ રોક'લા cટાફને સીધી ક' આડકતર ર તે હ'રાન કરવા અથવા
શાર ^રક ર તે ઈJ કરવા માટ', અથવા
k ૂવવત• ખંડોમાં િન^દ® eટ કર' લા તમામ અથવા કોઈ૫ણ nૃdય કરવાનો Lયdન કરવા માટ' અથવા આવા

12.

Lસંગે મદદગાર કરવા માટ', અથવા
13.

૫ર Fા માટ' તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના Lવેશ૫+માં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ Sુચનાનો ભંગ કરવા
માટ' દોષિત ઠયા હોય તો અથવા દોિષત હોવા]ું Jહ'ર ક;ુ હોય
તો ઉપરોકત ૧ થી ૧૩ ^કcસાઓમાં ફોજદાર કાયવાહ ને પા+ થવા ઉ૫રાંત - (ક) સિમિત, તે 2
૫ર Fાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫ર Fામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) સિમિત, સીધી
૫સંદગી માટ' લેવાની કોઈ૫ણ ૫ર Fામાં બેસવામાંથી અથવા કોઈ૫ણ WબW Eુલાકાતમાંથી, અથવા (ર)
રાજય સરકાર, પોતાના હ'ઠળની કોઈ૫ણ નોકર માંથી કાયમી ર તે અથવા િન^દeટ Eુદત માટ' ગેરલાયક
/ બાકાત કર શકશે.

(૬)

_ુજરાત Jહ'ર સેવા આયોગ ક' અKય Jહ'ર સેવા આયોગ અથવા અKય સરકાર /અધ સરકાર /સરકાર
હcતકની સંcથાઓ વારા ઉમેદવાર કયાર' ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયકાતનો સમય
ચાžુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર* આપોઆપ રદ થવાને પા+ બનશે.

15. L( L

к(

к

o *-

આ Jહ'રાત તથા ભરતી L^fયામાં કોઇ પણ કારણોસર તેમાં ફ'રફાર કરવાની ક' રદ કરવાની આવjયકતા
ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સિમિતનો સંk ૂણ હકક/અિધકાર રહ'શે અને સિમિત આ માટ' કારણો આપવા બંધાયેલ રહ'શે
નહ9.
х :- ૧૦/૦૯/૨૦૧૮

Y

MHa :- નડ આદ

* લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત,
જ લા પંચાયત ખેડા-નડ આદ

]

ો

N#

'#( 7

જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિતના કાયFે+ હ'ઠળની પંચાયત સેવાની Qુ નીયર કલાક (વહ વટ) વગ-૩ સંવગની સીધી ભરતી માટ'
જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત વારા ઓનલાઇન અર*ઓ મંગાવવામાં આવેલ છે . આ જ યાઓ માટ' અર* કરનાર ઉમેદવારોના ^હતમાં
ઉમેદવારોને લાંચ Oુ ¾ત/લાલચ ક' છે તરપ9ડ

આચર' તેવા અસામા જક તdવોથી ¿ુ ર રહ'વા સાવધાન કરવામાં આવે છે . તેમજ સિમિતના

પદાિધકાર /અિધકાર /કમચાર ને નામે જો કોઇ ઇસમો નોકર અપાવવાના નામે ઉમેદવારો પાસેથી નાણાં ઉઘરાવતા હોય તો તેવા ઇસમો સામે
કાયદ' સરની ફોજદાર કાયવાહ કરાવવી તથા આવી કોઇ અસામા જક L‚ ૃિ‰/છે તરપ9ડ આપના યાનમાં આવે તો તરત જ લાંચ Oુ ¾ત v;ુરોના ટોલ
“ નંબર ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪ ઉપર સંપક કરવા જણાવવામાં આવે છે .
સGચવ
જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત,ખેડા-નડ આદ
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M$ આ જગા માટ' ની વયમયાદા તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ની •cથિતએ ૧૮ વષ થી ઓછ અને ૩૩ વષથી વ~ુ •મરનો હોવો

જોઇશે નહ .
fમ

ઉમેદવારની Jિત

નીચેની તાર ખો દર0યાન (બ„ે તાર ખો સહ ત) જKમેલા હોવો
જોઇશે.

૧.

સામાKય ક'ટ'ગર (kુWષ 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)

(kુWષ ઉમેદવારો) (પ વષ)
૩.

મ^હલાઓ (સામાKય ક'ટ'ગર )

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

(પ વષ)
૪.

અનામત વગની મ^હલાઓ

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

(૫+૫ વષ)
૫.

૪૦% ક' તેથી વ~ુ

અશકતતા ધરાવતા સામાKય

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

ક'ટ'ગર ના kુOુષ ઉમેદવારો (૧૦ વષ)
૬.

૪૦% ક' તેથી વ~ુ અશકતતા ધરાવતા અનામત

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

વગના kુOુષ ઉમેદવારો (૫+૧૦ વષ)
૭.

૪૦% ક' તેથી વ~ુ

અશકતતા ધરાવતી સામાKય

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

ક'ટ'ગર ના મ^હલા ઉમેદવારો(પ+૧૦ વષ)
૮.

૪૦% ક' તેથી વ~ુ અશકતતા ધરાવતી અનામત

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

વગની મ^હલાઓ (૫+૧૦+૫ વષ)
૯.

મા* સૈિનકઃ-

આ સંવગની ખાલી જ યા ઉપર િનમbુક
ં માટ' 2 ઉમેદવાર'

સામાKય વહ વટ િવભાગનો તા. ૨૨-૭-૧૯૮૨ના

મા* સૈિનક તર ક' સશÁ દળોમાં

ઠરાવ

fમાંકઃ

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

ગ-૨,

અને

આરઇએસ-૧૦૮૧/*ઓઆઇ/૫૮/
તા.૨૦-૨-૨૦૦૧નો

ઠરાવ

fમાંકઃ

આરઇએસ/૧૦૨૦૦૦/;ુ.ઓ./૯૫૭/ગ-૨.

છ મ^હનાની સળંગ સેવા

મળવાપા+ ઉપલી વયમયાદામાં તેઓએ બJવેલ ફરજનો
સમયગાળો ઉપરાંત +ણ(૩) વષ Sુધીની Šટછાટ મળશે.(
વ~ુમાં વ~ુ ઉપલી વયમયાદા ૪૫ વષ રહ'શ.ે )

૧૦.

પર Fા ફ ઃ-

(૧) ફોમ ભરતી વખતે ‘‘ Gબન અનામત’’ ક'ટ'ગર સીલે}ટ કર

(૧) ફકત Gબન અનામત વગ (સામાKય) ક'ટ'ગર ના

હોય (દશાવી હોય) તેવા (PD તથા Ex.Servicemen ક'ટ'ગર

ઉમેદવારો માટ'

િસવાય) તમામ ઉમેદવારોએ પર Fા ફ ફરવાની રહ'શે.
(૨) E ૂળ _ુજરાતના અનામત વગના ઉમેદવારો, શાર ^રક
અશ}તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અને મા* સૈિનકોએ પર Fા ફ
ભરવાની નથી.

(૨) અનામત વગ માટ', મા* સૈિનક, ૪૦% ક' તેથી

િવના E ૂ યે

વ~ુ અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટ'
•J:-

i

W к
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