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1. �જ�લા પચંાયત સવેા પસદંગી સિમિત,ખેડા-નડ�આદ �વારા પચંાયત સેવાની નીચે દશા�વલે  ����� к� ��!� (#�� 

��	�
� ��!�) (વગ�-૩) સવંગ�ની ખાલી જ!યા પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો પસદં કરવા માટ) ઓનલાઇન અર,પ-કો મગંાવવામા ં

આવે છે. આ માટ) ઉમેદવાર) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર ��. 18-09-2018 (;�ો)�� 15-00 к��к) I� ��.08-10-

2018 (��
 )��!�� 23-59 к��к 8�J�)  દર1યાન અર, કરવાની રહ)શે.  ��� �)�K� L� �ોM� :NL���� O)�� ���( P��� 

��)�х 10-10-2018 )'(ш. ઉમેદવાર) તા3તરનો Photograph (15 kb) અને Signature (15 kb) સાઇઝથી વધાર) નહ? તે ર�તે jpg 

format મા ં scan કર� કો1@Aટુરમા ં તયૈાર રાખવાનો રહ)શે 3 ઓનલાઇન અર,મા ં upload કરવાનો રહ)શે. અરજદાર) ઓનલાઇન 

અર,મા ંદશા�Hયા Iજુબના પોતાના બધા જ શJૈKણક, વય અને Nિત તેમજ અOય લાયકાતના Pમાણપ-ો પોતાની પાસે રાખવાના 

રહ)શે અને આ Qગે ઉમેદવારોને  Nણ કરાયા બાદ તેઓએ  SુબSુમા ં ચકાસણી અથT રUુ  કરવાના રહ)શે, 3ની અVકુ નોધ લેવી. આ 

Nહ)રાતમા ં‘‘ �જ�લા પચંાયત સવેા પસદંગી સિમિત’’ નો ઉ�લેખ હવ ેપછ� ‘‘ સિમિત ’’ તર�ક) કર)લ છે.  

 

અર, કરવા માટ)ની િવગતવાર Wચૂનાઓ આ Nહ)રાતમા ંફકરા નબંર 10 મા ંદશા�વલે છે. તે Wચૂનાઓ સહ�ત આ સમZ Nહ)રાત 

ઓનલાઇન અર, ભરતા ંપહ)લા ંઉમેદવાર) પોતે �યાનથી વાચંવી જ[ર� છે.  

 

૧.૧ ઓનલાઇન અર, કરતી વખતે ઉમેદવાર) કોઇ Pમાણપ-ો જોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. પરં^,ુ ઓનલાઇન અર,  

કરતી વખતે Pમાણપ-ોમાનંી િવગતોને આધાર) ઓનલાઇન અર,મા ંઅરજદાર) સમZ િવગતો ભરવાની રહ) છે. આથી 

પોતાના બધા જ Pમાણપ-ો 3વા ક), શૈ_ ાKણક લાયકાત, વય, શાળા છોડaાbુ ંPમાણપ-, Nિત, શાર�cરક અશકતતા (હોય 

તો), મા, સૈિનક (લાd ુપડ^ ુહોય તો) તમેજ અOય લાયકાતના અસલ Pમાણપ-ોને સાથે રાખીન ેઓનલાઇન અર,મા ં

એવા Pમાણપ-ોને આધાર) સમZ િવગતો ભરવાની રહ) છે. અOયથા સિમિત �વારા Pમાણપ-ોની ચકાસણી સમય ે

અર,માનંી  િવગતો ખોટ� અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની અર, અને પસદંગી/િનમgુકં રદ કરવામા ંઆવશે, 

અર, પ-કમા ંઓનલાઇન ભર)લી િવગતોની કોઇ પણ Pકારની ચકાસણી કયા� વગર સિમિત �વારા ઉમેદવારોને આ જ!યા 

માટ)ની િનયત hપધા�iમક લેKખત પર�Jા માટ) કામચલાઉ (Pોવીઝનલ એડમીશન) દાખલ કર� hપધા�iમક પર�Jા આપવા 

દ)વામા ંઆવશ,ે 3 પર�Jા બાદ Pોવીઝનલ ર�ઝ�ટ Nહ)ર થયા બાદ Pોવીઝનલ મેર�ટ લીhટમા ંસમાિવjટ ઉમેદવારોના 

Pમાણપ- ચકાસણીને આધીન રહ)શે.  
 

1.2 લેKખત hપધા�iમક પર�Jા પ�ધિત અને પસદંગીની Pckયા આ Nહ)રાતમા ંફકરા નબંર 12 મા ંદશા�Hયા Iજુબની હ)̂ લુJી  

Plોવાળ� ઓ@ટ�કલ માક�સ ર�ડ?ગ (ઓ.એમ.આર.) પ�ધિતની લેKખત hપધા�iમક પર�Jા રહ)શે. આ હ)̂ લુJી Plોવાળ� 

ઓ.એમ.આર. પ�ધિતની લેKખત hપધા�iમક પર�Jાbુ ંઆયોજન સભંવતઃસિમિત R��)� ���D;)-2018/&ST��)�-2019��� 

к)����� ��ш. �� P��� � ;�;� ����� �U) �V�
 L()L�) к)� шкш � ������� �Wх� M�J��X�к �)�K� 

Y��)���� ���� ����� ��	�
� R��)� =к � N��� Z� =к� ��
 ������ ��ш. [����) \ �������� Z)] 

к)ш � ������� х��� �^
� ���( [����)� к)(�� �V�ш. Z� � � �������� \ � �)�K� к(S_ х�� �Wх� 

M�J��X�к �)�K� ������ )'(ш. \ R
�� �< [����)= �ો���� �������� �������� Z)] к)( � ���' OT�� 

)'(ш.        

 

1.3 લેKખત hપધા�iમક પર�Jા સદંભ�ની તેમજ iયારબાદની બધી જ Wચૂનાઓ ઉમેદવારના ર,hટડ� મોબાઇલ નબંર પર  

      એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અર,પ-કમા ંસબંિંધત કોલમમા ંઉમેદવાર) મોબાઇલ નબંર અવn ય દશા�વવો.  

         અને પર�Jા Pckયા oણૂ� થાય i યા ંWધુી,નબંર Nળવી રાખવો અિનવાય� ર�તે જ[ર� છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા  

  બધં થઇ જવાના કારણે ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી Wચુના ન મળેતો તનેી જવાબદાર� ઉમેદવારની રહ)શ,ે અને આવા  

  cકhસામા ંઉમેદવાર પોતે િનમgુકં મેળવવા ઇpછતો ન હોવાb ુ ંમાનવામા ંઆવશે. 
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      &'()�� *���к+ DPSSC01/340506/3  ����� к� ��!�(#�� ��	�
� ��!�)  (���-3)  સવંગ�ની ખેડા �જ�લામા ં  

      ભરવાપા-  ક)ટ)ગર�વાર  ખાલી જ!યાઓ  નીચે Iજુબ છે. 
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(1) &'()����� �ш���� �^
�:�� ��d
���� �Je� I���� шк
�� P .  

(2) [�)ોк� a�� �^
�: �bк� a�� 02 �^
� ш�)�)�к Zшf��� J)���� [����)ો ���( Z����  

P. \ ��;�J� к(�(�)� ��� �)O) к)����� ��ш. 

1.5  અbWુKુચત Nિત, અbWુKુચત જન Nિત, અને સામા,ક અને શJૈKણક પછાત વગ�ની અનામત જ!યાઓ Lк� g 9h  

Y��)���� 3 તે અનામત ક)ટ)ગર�ના ઉમેદવારો માટ) જ અનામત છે.  

1.6 સરકારqીની hથાયી Pવત�માન Wચુનાઓ Iજુબ આ સવંગ�ની rુલ ખાલી જ!યાઓ પૈક� મા, સૈિનક માટ) ૧૦ ટકા  

જ!યાઓ અનામત રાખવામા ંઆવશે. 

1.7 �N'�� [����)ો ���(+- 

(૧) સામાOય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ ના ઠરાવ kમાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ-ર (ભાગ-૧) ની 

જોગવાઇ Iજુબ  મcહલા ઉમેદવારો માટ) અનામતની જોગવાઇ લાd ુ પડશે. �N'�� [����)ો�� Z���� �^
�: 

����
�� ;�к� )'(�� �^
�: Lf� i�Uj [����)ો ���( Z���� P �� �V����� �I�, � �^
�: [�) i�Uj ��� 

�N'�� [����)ો�� ������ i�k�j ���( l)��� �)���� Jો)V ��	�)V� I< шк( P . � &'()�� ZS�
 i�Uj ��� 

�N'�� [����)ો Z)] к)� шк( P.  

(૨) સબિંધત ક)ટ)ગર� માટ)ની આખર� પસદંગી યાદ� તયૈાર કરતી વખત ેમcહલાઓની અનામત જ!યાઓ માટ) લાયક મcહલા 

ઉમેદવાર ઉ૫લyધ નહ� થાય તો, ત ે જ!યા સબંિધત ક)ટ)ગર� (જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ�, એસ.ઇ.બી.સી.) ના o[ુષ 

ઉમેદવાર માટ) �યાને લેવામા ંઆવશે. 

1.8 ��J�� [����)ો ���(+- 

� ઉમેદવાર  િવધવા હોય તો અર,પ-કમા ંતે સબિંધત કોલમમા ં કલીક કરવાbુ ંરહ)શે. િવધવા ઉમેદવાર) જો oનુઃલ!ન કર)લ 

હોય તો અર,પ-કમા ંતે કોલમ સામે  અVકુ માcહતી આપવી. િવધવા ઉમેદવાર) oનુઃ લ!ન કર)લ ન હોય અને િવધવા 

ઉમેદવાર તર�ક) લાભ મેળવવા ઇpછતા હોય તો, ઉમેદવાર) િનમgકૂ સતાિધકાર�/સિમિત સમJ Pમાણપ- ચકાસણી સમયે 

oનુઃ લ!ન કર)લ નથી તવેી એcફડ)િવટ  અVકુ રUુ કરવાની રહ)શે. જો ઉમેદવાર આ Pમાણપ-/એcફડ)િવટ રUુ નહ? કર) તો 

િવધવા ઉમેદવાર તર�ક)ના મળવાપા- લાભ આપવામા ંઆવશે નહ�. પરં^ ુઅOય ર�તે યો!યતા ધરાવતા હશે તો સિમિત 

�વારા િવચારણા કરવામા ંઆવશે. Nહ)રાતની જોગવાઇ Iજુબ લાયક િવધવા ઉમેદવાર ક) 3મણે ભરતી તથા િનમgુકં 

સમયે oનુઃ લ!ન કર)લ ન હોય તેમના cકhસામા ં  સરકારqીની Pવત�માન જોગવાઇ Iજુબ hપધા�iમક પર�Jામા ં તેઓએ 

મેળવલે  rુલ dણુના પાચં ટકા dણુ ઉમેરવામા ંઆવશ ે

1.9 ��] �b��к [����)ો ���(+-  

(૧)  dજુરાત પચંાયત સિવ{સ (ર�ઝવTશન ઓફ વેકOસીસ ફોર એકસ સિવ{સમેન) [�સ ૧૯૮૯ની જોગવાઇઓ �યાને લઇ  

      લાયકાત ધરાવતા મા, સૈિનક ઉમેદવારોની પસદંગી કરવામા ંઆવશે.  

(૨)  ઉમેદવાર પોતે જ મા, સૈિનક હોવા જોઇએ  

(૩)  મા, સૈિનક માટ) િનયમાbસુાર ૧૦% જ!યા અનામત છે. મા, સૈિનક ક)ટ)ગર�મા ંપસદં થયલે ઉમેદવારોન ેતેઓની  



Page 3 of 14 
 

     સબંિંધત 3 ત ેક)ટ)ગર� (જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ�, એસ.ઇ.બી.સી.) સામ ેસરભર કરવામા ંઆવશ.ે મા, સૈિનકની  

     અનામત જ!યા માટ) લાયક મા, સૈિનક ઉમેદવાર નહ? મળે તો ત ેજ!યા 3 તે ક)ટ)ગર�ના અOય લાયક ઉમેદવારથી  

     ભરવામા ંઆવશે. 

1.10 ш�)�N)к Zшк��� J)���� [����)ો ���(+- 

(૧)  શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની અનામત રાખેલ જ!યાઓ સામે પસદંગી પામલે ઉમેદવારને 3 તે  

      ક)ટ)ગર� (જનરલ/અbWુKુચત Nિત/અbWુKુચત જન Nિત/સામા,ક અને શJૈKણક પછાત વગ�) સામ ે સરભર કરવામા ં

આવશે. સામાOય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૫/૨/૨૦૦૧ના ઠરાવ kમાકં:-સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/,ઓઆઇ/૭/ગ-૨ Iજુબ 

શાર�ર�ક અશ�તતા ૪૦ ટકા ક) તેથી વ� ુહોય તેમને જ શાર�ર�ક અશ�તતાના લાભો મળવાપા- રહ)શે. 
 

(૨)  સરકારqીના પચંાયત Zામ dહૃ િનમા�ણ અને Zામ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ kમાકંઃ- અપગ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ તા.૧૧- 

      ૧૨-૨૦૧૩ થી શાર�cરક અશકત Hયcકતઓ માટ) જગાઓ અનામત રાખવા બાબતે નીચે Iજુબની જોગવાઇ થયેલ છે  

 

kમ િવકલાગંતાની ક)ટ)ગર� અનામત જગાની 

ટકાવાર� 

િવકલાગંતાનો Pકાર 

૧ Qધiવ અથવા ઓછ� �jટ� ૧ ટકો LV= low vision  

૨ qવણની ખામી ૧ ટકો HH= Hearing handicapped  

૩ હલન ચલનની િવકલાગંતા 

અથવા મગજનો લકવો  

૧ ટકો 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�ધ:- પચંાયત Zામ dહૃ િનમા�ણ અને Zામ િવકાસ િવભાગના તા.૨૩-૫-૨૦૧૭ના Wધુારા ઠરાવ kમાકં:- 

અપગ/૧૦૨૦૧૩/ ૧૮૯૦/ખ થી ����� к� ��!� (#�� ��	�
� ��!�) ��������  LV Z� HH �� ��к������ 'ો
 X
�� 

'���� �m���к �(к�ો�ો]� R
�� �< 40 �к� к( �I� �m� Z� 100 �к� 8�J��� (profound/total) ��к������ 

J)���� 'ો
 ��� [����)ો� ��! �V���� )'(ш ��� �ો���< к)�
� P.  

(૩)  શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ઉમદેવારોએ અર,પ-કમા ંચોકકસ અને સoંણૂ� માcહતી આપવાની રહ)શે. 
 

(૪) િનયમાbસુાર શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ંહોય તેવા ઉમેદવારને જ શાર�cરક અશકતતાનો લાભ મળવાપા- રહ)શ.ે  

શાર�cરક અશકતતાનો લાભ મેળવવા ઇpછતા ઉમેદવાર)  (૧) Qધiવ અથવા ઓછ� ��jટ (ર) qવણની ખામી (૩)  

હલનચલન િવકલાગંતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક�ની કઇ શાર�cરક અશકતતા છે તે hપjટ દશા�વ�.ુ 
 

     (૫)  શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર) તેના દાવાના સમથ�નમા ંસામાOય વહ�વટ િવભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પર�પ-  

kમાકંઃ- પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી તેમજ વખતોવખત િનયત થયલે નIનુામા ંસરકાર� હોhપીટલના WિુPટ)Oડ)Oટ  

/િસવીલ સ�ન/ મેડ�કલ બોડ� �વારા આપવામા ંઆવેલ Pમાણપ- જ માOય ગણવામા ંઆવશ,ે તેમજ આ અસલ   

Pમાણપ- સJમ સતાિધકાર� �વારા માગંણી કરાયેથી અVકુરUુ કરવાb ુ ં રહ)શે. આ  Pમાણપ-   િનમgકૂ  

અિધકાર�/સિમિત સમJ રUુ કરવામા ંનહ? આવે,તેવા cકhસામા ં3 ત ેઉમેદવારને શાર�cરક અશકતતા ઉમેદવાર તર�ક)નો  

લાભ મળવાપા- થશે નહ? અને પસદંગી/િનમgુકં રદ કરવામા ંઆવશ.ે શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર)  

ઓનલાઇન અર,મા ંઅશકતતા Pકાર,Pમાણપ- નબંર અને તાર�ખ યો!ય કોલમમા ંઅVકુ દશા�વવાનો રહ)શે.  
 

1.11 ����]к Z� шbKWVк �P�� ����� [����)ો ���(+- 

(અ) સામા,ક અને શJૈKણક ર�તે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ ઉ�તવગ�મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા Qગેbુ ં (નોન ckમીલેયર) 

િનયત નIનુાbુ ં સરકારqીના સામા�જક Oયાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા ૨૭-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ kમાકંઃ- 
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સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી િનયત થયલે પcરિશjટ-૪ (dજુરાતીમા)ં ના નIનુાના Pમાણપ- સિમિત માગે iયાર) રUુ 

કરવાb ુરહ)શે (QZે,મા ંકઢાવલે નોન ckમીલેયર સટ�ફ�ક)ટ 3 ક)O� સરકારની નોકર� માટ)bુ ંહોઇ, આ Nહ)રાતના હ)̂  ુમાટ) 

માOય ગણવામા ંઆવશે નcહ).  

(બ) સામા,ક Oયાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૨૬-૪-૨૦૧૬ના ઠરાવ kમાકં:-સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી Kબન 

ઉ�તવગ�ના (Non creamy layer) Pમાણપ-ની અવિધ (validity) આ� ુPમાણપ- 3 નાણાકં�ય વષ�મા ંમેળHA ુ હોય ત ે

સcહત -ણ નાણાકં�ય વષ� Wધુી માOય ગણાશે તવેી જોગવાઇ કરવામા ં આવલે છે. સદર�ુ ં ઠરાવની નીતીનો અમલ 

તા.૧/૪/૨૦૧૬ થી કરવાની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે. એટલે ક) તા.૧/૪/૨૦૧૬ પહ)લાની ઇnA ુ તાર�ખ ધરાવતા 

નોન-ckમીલેયર સટ�ફ�ક)ટ આ Nહ)રાતના હ)̂  ુમાટ) માOય ગણાશે નહ�. ઉમેદવાર) આવા (Non Creamy layer) Pમાણપ- 

નબંર અને તાર�ખ ઓનલાઇન અર, કરતી વખતે ફર�જયાત પણે દશા�વવાના રહ)શ.ે �n� (Non Creamy layer) ��oL�к(� 

Z)] к)���� P��� ��)�х 8�J���� �K� �p��Jк�)� R��)� qMT � к)�
� 'ોn� �ો<ш. Z)] к)���� P��� ��)�х 

;�� <MT� I
� �ો� N*���
) ��oL�к(�  � &'()�� ���( ��S
 �V�ш �'�. 

(ક) પર�Jા બાદ, Pમાણપ-ોની ચકાસણી સમયે સJમ અિધકાર� �વારા અપાયેલ આ�ુ ં Pમાણપ- રUુ ન કર� શકતા ં

ઉમેદવારો સામાOય ઉમેદવારો માટ) નકક� થયલે વયમયા�દામા ંઆવતા નહ? હોય તો તેઓની ઉમેદવાર� રદ થશ.ે આથી, 

ઓનલાઇન અર, કરતી વખતે ઉ�તવગ�મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા Qગેbુ ં િનયત સમયગાળાbુ ંઅને િનયત નIનુાbુ ં

Pમાણપ- ન ધરાવતા હોય તવેા ઉમેદવારોને જનરલ ઉમેદવાર તર�ક) અર, કરવા સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

(ડ) સામા,ક અને  શૈJKણક ર�તે પછાત વગ�ના પcરણીત મcહલા ઉમેદવાર આ�ુ ંનોન ckમીલેયર Pમાણપ- તમેના િપતાની 

આવકના સદંભ�મા ંધરાવતા હોવા જોઇશે. જો આવા ઉમેદવાર તેમના પિતની આવકના સદંભ�મા ંઆ�ુ ંPમાણપ- ધરાવતા 

હશે તો તનેે �યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહ?. 

(ઇ) ઉ�ત વગ�મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા Qગેbુ ંPમાણપ- આપવા માટ) ૬ માપદંડો �યાને લેવાય છે. Pમાણપ-ની અવિધ હવ ે

-ણ વષ�ની છે. પરં^ ુઉકત માપદંડો પૈક� કોઇ પણ માપદંડમા ંઆ અવિધ દર1યાન ફ)રફાર થાય તો તેની hવૈ�pછક Nહ)રાત 

સબિંધત ઉમેદવાર) તથા તેના માતા િપતા/વાલીએ hવય ંસબિંધત સ�ાિધકાર� તેમજ તેના �વારા Pમાણપ-મા ંકોઇ ફ)રફાર 

કરવામા આવે તો �જ�લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત,ખેડા-નડ�આદને કરવાની રહ)શે.ઉમેદવાર માતા-િપતા/વાલી આવી 

Nહ)રાત નહ� કર�ને કોઇ પણ િવગતો �પાવશે તો તેઓ કાયદ)સરની કાય�વાહ�ને પા- બનશે અને તેઓએ મેળવલે 

અનામતનો લાભ રદ કરવાપા- થશે. ઉOOત વગ�મા ં સમાવેશ નહ� થવા Qગેbુ ં Pમાણપ- મેળવવા માટ)નો કોઇ પણ 

માપદંડમા ંફ)રફારની hવૈ�pછક Nહ)રાત કરવાની જવાબદાર� ઉમેદવાર/માતા િપતા/વાલીની Hયcકતગત ર�તે અને સAંકુત 

ર�તે રહ)શ.ે 

(એફ) ઉમેદવાર) ઓનલાઇન અર, કરતી વખતે 3 ઉOOત વગ�મા ંસમાવેશ નહ� થવા Qગેbુ ંPમાણપ-ની િવગતો  જણાવલે  

 હોય તેની જ નકલ Pમાણપ-ો ચકાસણી વખતે રUુ કરવી ફર,યાત છે. 

1.12 )������� [����)ો ���(+-  

� માOય રમતગમતની માOય hપધા�ઓમા ં િવ3તા થયા/ભાગ હોવાના િનયત નIનુાના Pમાણપ- ધરાવતા  ઉમેદવાર) 

સામાOય વહ�વટ િવભાગના તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ kમાકં : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ 

ના ઠરાવ kમાકં : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગર   તથા સામાOય વહ�વટ િવભાગના  ઠરાવ kમાકંઃ-

સીઆરઆર/૧૦૯૯/Aઓુ/ ૪૧૧૦/ ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ તેમજ વખતો વખતના સરકારqીના ઠરાવોની જોગવાઇ Iજુબ 

િનયત કયા� Iજુબના સ�ાિધકાર� પાસથેી િનયત નIનૂામા ંમળેવેલ જ[ર� Pમાણ૫- સિમિત માગેં iયાર) રUૂ કરવાbુ ંરહ)શે. 

આ� ુPમાણપ- ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના મળવાપા-  dણુ માટ) હ�દાર થશે. ઓનલાઇન અર,પ-કના 

કોલમમા ં Sports  િવગતો દશા�વનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માગેં iયાર) ઉકત ઠરાવથી િનયત નIનુામા ં ઠરાવેલ આ�ુ ં

Pમાણપ- રUૂ નહ? કર� શક) તો આવા ઉમેદવારને Sports ના વધારાના dણુ મળવાપા- થશે નહ?.   

 

1.13 =к [����) =к Z)] (No multiple application): 
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(૧) એક ઉમેદવાર એક જ અર, કર� શકશે. તેમ છતા,ં એકથી વ� ુઅર, (multiple application) ના cકhસામા ં

ફ� સહ�ત સવ� ર�તે યો!ય ર�તે ભર)લી અર,ઓ પૈક� સૌથી છે�લી કOફમ� થયલેી (સૌથી �ચા નબંરની) એક જ અર, 

માOય રહ)શે. તે િસવાયની બધી અર,ઓ રદ થશે.  

(ર) એક કરતા ં વધાર) અર, કરવામા ં આવશે તો, (multiple application) ફ� ભર)લી છે�લી અર, માOય 

ગણવામા ંઆવશ.ે 

(૩) અનામત વગ�ના ઉમેદવાર) ફ� ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે�લી અર, (ફ� સાથે ક) ફ� વગર) 

માOય ગણવામા ંઆવશે. અને તે િસવાયની બધી અર,ઓ રદ ગણવામા ંઆવશે. 

2. )�rs�
�� : 

ઉમેદવાર ભારતનો નાગcરક હોવો જોઈએ. અથવા dજુરાત પચંાયત સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાO ય) 

િનયમો, ૧૯૯૮ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ Iજુબની રાj ��યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

� ઉમેદવાર, 

(ક) ભારતનો નાગcરક હોય અથવા 

(ખ) નેપાળનો PNજન હોય અથવા 

     (ગ) �તુાનનો PNજન હોય અથવા 

     (ઘ) Iળુ ભારતની Hયcકત હોય અને ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાcકhતાન, (1યાનમાર) qીલકંા,  

ક)Oયા,AગુાOડા 3વા oવૂ� આc�કાના દ)શો ટાOઝાિનયાનો સAંકુત PN સ�ાક,(અગાઉ ટાOગાિનકા અને ઝાઝીબાર,)  

N1બીયા, મલાવી,ઝૈર, ઇથોપીયા અન િવયટેનામમાથંી hથળાતંર કર�ને આવી હોય  પરં^ ુ(ખ)(ગ)(ઘ) વગ�  

હ)ઠળ આવતા ઉમેદવાર 3ની તરફ)ણમા ંરાજય સરકાર) લાયકાતbુ ંPમાણપ- આ@A ુહોય તેવી Hયcકત હોવા  

જોઇશ.ે 

3. �
�
���� Z� шbKWVк ��
к�� :  

3.1 �
�
���� Z� шbKWVк ��
к���� ����ો+-  

&.*.  ����� шbKWVк ��
к�� �
�
����  

DPSSC01/340506/3 તલાટ� કમ 

મ-ંી (Zામ 

પચંાયત 

મ-ંી)   

(વગ�-૩)  

� મા�યિમક અને / અથવા 

ઉppચતર મા�યિમક િશJણ બોડ� 

�વારા લેવામા ંઆવતી  ઉpચતર 

મા�યિમક શાળાતં Pમાણપ- 

પર�Jા પાસ કર)લી  હોવી જોઇશે.  

અથવા સરકાર) માOય કર)લી તનેે 

સમકJ લાયકાત ધરાવતો હોવો 

જોઇશ;ે 

� dજુરાત I�ુક� સવેા વગ�કરણ 

અને ભરતી (સામાOય) િનયમો-

૧૯૬૭મા ં ઠરાHયા Pમાણેની 

કો1@Aટુરના ઉપયોગ Qગેની 

પાયાની Nણકાર� ધરાવતો હોવો 

જોઇશ;ે અને  

� dજુરાતી અથવા હ�Oદ� અથવા  

તે બ�ેb ુ ં oરુ^ ુ ં �ાન ધરાવતો 

હોવો જોઇશે. 

૧૮ વષ�થી ઓછ� �મરનો 

અને ૩૩ વષ�થી વ� ુ

�મરનો હોવો જોઇશે નcહ.  

3.2 ઉમેદવાર Nહ)રાતમા ં દશા�વેલ િનયત શJૈKણક લાયકાત અર, કરવાની છે�લી તાર�ખ (૦૮-10-2018) ના  રોજ 

ધરાવતા હોવો જોઇશે.  

3.3 ઉમેદવાર) િનયત શૈJKણક લાયકાત માOય બોડ�/Aિુનવ�સીટ�/સhંથામાથંી મળેવેલ હોવી જોઇએ. 

3.4  શૈJKણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માOય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હકક દાવો hવીકારવામા ંઆવશે નહ�. 
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3.5 ઉમેદવાર) સJમ સતાિધકાર� �વારા જણાવવામા ંઆવે iયાર) માOય બોડ�/Aિુનવ�િસટ�/સhંથાના dણુ પ-ક અને પદવી  

     Pમાણપ-ોની અસલ અને hવPમાKણત નકલ રUુ કરવાની રહ)શે. 

4.  �
�
���� ���( ��J��N)� ��)�х (cut off date): 

 તમામ ઉમેદવારોના ંcકhસામા ંવયમયા�દા તા ૦૮-10-2018 �hથિતને �યાનમા ંલેવામા ંઆવશે.  

૫.   шbKWVк ��
к��/ �J�)��� ��
к�� ���( ��J��N)� ��)�х (cut off date) :- 

 Nહ)રાતમા ંદશા�વેલ તમામ ક)ટ)ગર�ના ઉમેદવારોના cકhસામા ંશJૈKણક લાયકાત અને અOય જSુર� લાયકાત      

          માટ) Z)] к)���� P��� ��)�х 08-10-2018 �� �hથિતને �યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

6. ��S
 ��MI��� t��V�! 

ઉમેદવાર) અર, પ-કમા ં દશા�વલે લાયકાતના Pમાણપ-ોની સhંથાની માOયતા તેમજ સબિંધત Aિુનવ�િસટ�/સhંથાની 

માOયતા તમેજ સબિંધત અ�યાસkમની માOયતા બાબતે ભિવjયમા ંકોઇ Pl ઉપ�hથત  થશે iયાર) સિમિતનો િનણ�ય આખર� 

ગણાશે.3ની સબિંધતોએ નોધ લેવી.  

7. �
�
������� u�P��+-   

Iળૂ dજુરાતના હોય તેવા અનામત ક)ટ)ગર�ના ઉમેદવારો તથા તમામ મcહલા, શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર 

તેમજ મા, સૈિનક ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયા�દામા ંિનયમોbસુાર નીચે Iજુબ �ટછાટ આ૫વામા ંઆવશે. 

7.1 સામાOય ક)ટ)ગર�ના મcહલા ઉમેદવારોને      ૫ વષ� 

7.2 અનામત ક)ટ)ગર�ના o[ુષ ઉમેદવારોને      ૫ વષ� 

7.3 અનામત ક)ટ)ગર�ના મcહલા ઉમેદવારોને    ૧૦ વષ� 

7.4 સામાO ય ક)ટ)ગર�ના શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા o[ુષ ઉમેદવારોને  ૧૦ વષ� 

7.5 સામાO ય ક)ટ)ગર�ના શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા મcહલા ઉમેદવારોને  ૧૫ વષ� 

7.6 અનામત ક)ટ)ગર�ના શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા o[ુષ ઉમેદવારો ૧૫ વષ�  

7.7 અનામત ક)ટ)ગર�ના શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા મcહલા ઉમેદવારો  ર૦ વષ�  

(મહતમ વયમયા�દા ૪૫ વષ� રહ)શે) 

7.8 ��] �b��к [����)ો ���(+-     

(૧) ઉમેદવાર) પોતે સૈિનક તર�ક) સળંગ છ માસથી ઓછ� નહ� તેટલી ફરજ બNવેલ હોય અને નોકર�માથંી 

િનયિમત ર�તે િન��ૃ થયા હોય તવેા મા, સૈિનકોન ે તેમણે બNવેલ ખર)ખર ફરજનો સમયગાળો, 

તેમની હાલની �મરમાથંી બાદ કરતા ંમળતી �મર, ભરતી િનયમમા ંઠરાવેલ ઉ૫લી વયમયા�દાથી -ણ 

વષ� કરતા ંવધવી જોઈશે નહ?. પરં^ ુકોઇપણ સજંોગોમા ંમા, સૈિનકની �મર ૪૫ વષ� કરતા વધવી 

જોઇએ નહ�. 

(ર) dજુરાત પચંાયત સિવ{સ (ર�ઝ�વેશન ઓફ વેકOસીસ ફોર એકસ સિવ{સમેન) Sુ�સ ૧૯૮૯ ની 

જોગવાઇઓ �યાન ેલઇ લાયકાત ધરાવતા મા, સૈિનક ઉમેદવારોની પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 

(3) ઉમેદવાર પોતે જ મા, સૈિનક હોવા જોઇએ, મા, સૈિનક ઉમેદવારોએ અર,પ-કમા ંતથા પcરિશjટમા ં

મા, સૈિનક તર�ક) ફરજ બNHયાના સમયગાળાની  િવગતો આપવાની રહ)શ.ે મા, સૈિનક ઉમેદવાર) 

િનયત નIનુા  Iજુબbુ ં અિધrૃત અિધકાર�ની સહ�વા�ં, સશn-દળોમા ં ઉમેદવારના નોકર�ના 

સમયગાળા દશા�વ^ ુ ંPમાણપ- સિમિત સમJ માગંણી થયેથી રUુ કરવાbુ ંરહ)શે. જો ઉમેદવાર) તેની 

ઓનલાઇન અર,મા ંમા, સૈિનક ક)ટ)ગર�મા ંકલીક કર)લ હોય અને ભિવjયમા ંસિમિત �વારા માગંણી 

કરાય iયાર) જો ઉમેદવાર મા, સૈિનક તર�ક)ના અિધrૃત આધાર oરુાવા રUુ કરવામા ં િનjફળ Nય 

તેવા સજંોગોમા ં ઉમેદવારનો મા, સૈિનક તર�ક) નોકર� મળેવવા Qગેનો હકક દાવો �યાને લેવામા ં

આવશે નહ�. અને મા, સૈિનક માટ) ઠરાવલે મેર�ટ અOવયે પસદંગી થયલે હશે તો પસદંગી /િનમgુકં 

રદ કરવામા ંઆવશે. 

(4) ઉમેદવાર િનયમાbુસંાર શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ંહોવાbુ ં િસિવલ સ�નbુ ંસટ�ફ�ક)ટ ધરાવતા ંહશે, 

તો જ શાર�cરક અશકતતાના ઉમેદવાર તર�ક) ઉ૫લી વયમયા�દામા ં�ટછાટ  અને અનામતનો લાભ 
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મળશ.ે Nહ)રાતમા ં શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ) અનામત જ!યા દશા�વેલ ન હોય, 

પરં^ ુજ!યાની ફરજોને અbSુુપ 3 Pકારની શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પા- ગણેલ હોય 

તેઓ તે Nહ)રાત માટ) અર, કર� શકશ,ે આવા Pસગંે ઉપલી વયમયા�દામા ં�ટછાટ મળશે. 

(5) આ Nહ)રાતના પરેા kમાકંઃ- ૧.૧૧ મા ંદશા�વલેા માપદંડો સતંોષતા હોય તેવા સામા,ક અને શૈJKણક 

ર�તે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા�દામા ંપ વષ�ની �ટછાટનો લાભ મળવાપા- થશ.ે 

(6)  ��] �b��к �N'� તમામ ક)ટ)ગર�ના એટલે ક) Kબનઅનામત  તથા અનામત વગ�ના મcહલા ઉમેદવાર 

િનયમાbુસંાર શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર અને અનામત વગ�ના ઉમેદવારોને ઉ૫લી 

વયમયા�દામા ં મળવાપા- �ટછાટ સાથનેી �મર િનયત તાર�ખે કોઈ૫ણ સજંોગોમા ં ૪૫ વષ� કરતા ં

વધવી જોઈએ નહ? 

8. ���) Jો)V+-  

પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને આ જ!યા ઉપર કરાર આધાર�ત િનમgુકં થયેથી, નાણા ંિવભાગના તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ 

kમાકંઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠરાવ ન.ંખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ�-ર/ઝ-૧   તા ૬-૧૦-૨૦૧૧  તથા ઠરાવ kમાકંઃ- ખરચ/ 

૨૦૦૨/૫૭/પાટ�-ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા ઠરાવ kમાકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭(પાટ� -ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ તથા ઠરાવ 

kમાકં:- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ� -૨/ઝ-૧ તા.૧૮-૧-૨૦૧૭ની ની જોગવાઇ Iજુબ Pથમ પાચં વષ� માટ)  [ા.૧૯૯૫૦/- Pિતમાસ 

cફકસ પગારથી િનમgુકં અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી િનયત થયેલ અOય લાભો મળવાપા- રહ)શ.ે  પસદંગી પામલે ઉમેદવારને 

િનમgુકં સ�ાિધકાર� �વારા નાણા ં િવભાગના ં તા.૨૮-૩-૨૦૧૬ ના ઠરાવ kમાકં:-ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટ�-૩)/ઝ-૧ મા ં દશા�વલે 

બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા નામ.WિુPમકોટ�મા ં દાખલ થયલે એસ.એલ.પી ન.ં૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના 

આખર� Vકુાદાને આધીન રહ�ને  આ જ!યા ઉપર કરાર આધાર�ત િનમgુકં આપવામા ંઆવશે તેમજ પાચં વષ�ના Qતે તેમની સેવાઓ 

િનમgુકં સ�ાિધકાર�ને સતંોષકારક જણાયેથી સબંિંધત કચેર�મા ં 3 તે સમયના સરકારqીના ધારાધોરણ Iજુબ 3 તે જ!યા માટ) 

મળવાપા- િનયત પગાર ધોરણમા ંિનયમાbસુાર િનયિમત િનમgુકં મેળવવાને પા- થશ.ે 

 9. кોDvT��)�� &Vк�)�+-  

 રાજય સરકારના સામાOય વહ�વટ િવભાગના તા. ૧૩-૮-૨૦૦૮ ના સરકાર� ઠરાવ ન.ં સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-

ગ-૫, થી નકક� કર)લ અ�યાસkમ Iજુબ ઉમેદવાર કો1@Aટુર Qગેbુ ંબેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા Qગેbુ ંકોઇપણ તાલીમી સhંથાbુ ં

Pમાણપ-/ માક�શીટ ધરાવતા હોવા જોઇશે. ZI�� સરકાર માOય Aિુનવિસ{ટ� અથવા સhંથામા ં કો1@Aટુર �ાન Qગેના કોઇપણ 

cડ@લોમા/ ડ�Zી ક) સટ�ફ�ક)ટ કોષ� કર)લ હોય તવેા Pમાણપ-ો અથવા ડ�Zી ક) cડ@લોમા અ�યાસkમમા ંકો1@Aટુર એક િવષય તર�ક) 

હોય તેવા Pમાણપ-ો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પર�Jા કો1@Aટુરના િવષય સાથે પસાર કર)લ હોય તેવા Pમાણપ-ો 

ધરાવતા હોવા જોઇશે. ઓનલાઇન અર, કરવાના તબકક) આ�ુ ં Pમાણપ- ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર, કર� શકશ,ે પરં^ ુ

આવા ઉમેદવારોએ ���w��к �p��Jк�)� ��K કો1@Aટુરની બેઝીક નોલેજની પર�Jા પાસ કયા�bુ ંઆ�ુ ંPમાણપ- િનમgુકં મળેવતા 

પહ)લા અVકૂ રUૂ કરવાbુ ં રહ)શ.ે અOયથા િનમgુકં મેળવવાને પા- થશે નહ? તમેજ િનમgુકં સ�ાિધકાર�/સિમિત આવા cકhસામા ં

ઉમેદવારોની પસદંગી રદ કરશ.ે 

10. Z)] к)���� )�� :-   

આ Nહ)રાતના સદંભ�મા ંસિમિત �ારા  ઓન લાઈન જ અર, hવીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર) Nહ)રાતમા ંદશા�Hયા 

તાર�ખ :૧૮/૦૯/૨૦૧૮  (બપોરના ૧૫-૦૦ કલાક) થી ��.08-10-2018(સમય રા-ીના ૨૩.૫૯ કલાક Wધુી) દર1યાન 

https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અર,૫-ક ભર� શકશે. ઉમેદવાર)  

1) સૌ Pથમ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જ�ુ.ં  

2) હવ ે"Apply On line" Click કર�ુ.ં  

3) '' તલાટ� કમ મ-ંી(Zામ પચંાયત મ-ંી)  (વગ�-૩) ” ની ખેડા �જ�લા પચંાયતની Nહ)રાત kમાકંઃ 

DPSSC01/340506/3   ઉપર click કરવાથી screen ઉપર more details અને Apply now ના ઓ@શન જોવા 

મળશ.ે more details click કરવાથી િવગતવાર Nહ)રાત જોવા મળશે. 3 વાચંી જવી. 

4) તેની નીચે "Apply now" પર click કરવાથી Application Format  લુશ ે 3મા ં સૌ Pથમ "Personal 

Details"  ઉમેદવાર) ભરવી. (અહ? લાલ ¡ંદડ� (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહ)શે.)  
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5) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટ) "Educational Qualifications" ૫ર 

click કર� ુ.ં  

6) તેની નીચે "Self declaration" વાચંીને તેની ઉપર click  કર�ુ.ં iયારબાદ  

7) ઉ૫રની શરતો hવીકારવા માટ) "Yes" ૫ર click કર� ુ.ં હવ ેઅર, oણૂ� ર�તે ભરાઈ ગયેલ છે.  

8) હવ ે"save" ૫ર click કરવાથી તમાર� અર,નો online hવીકાર થશે.  

9) અર, કયા� બાદ ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે. 3 ઉમેદવાર) સાચવીને રાખવાનો 

રહ)શ.ે  

10) હવ ેUpload Photograph ૫ર click કરો. અહ? તમારો application number type કરો અને તમાર� Birth 

date type કરો. iયારબાદ, OK ૫ર click કર�ુ.ં અહ? photo અને signature upload કરવાના છે. (Photo 

bુ ંમા૫ ૫ સે.મી. �ચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature bુ ંમા૫ ર.૫ સે.મી. લબંાઈ અને ૭.૫ સે.મી. 

૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ Pથમ તમારો photo અને signature jpg 

format મા ં (15 kb) સાઈઝથી વધાર) નcહ¢, ત ેર�તે h ક)ન કર�, computer મા ંSave કર)લા હોવા જોઈએ.) 

"browse" button ૫ર click કરો. હવ ે choose file ના hk�નમાથંી 3 ફાઈલમા ં jpg format મા ંતમારો 

photo store થયેલ છે, ત ેફાઈલને select કરો અને "open" button ન ેclick કરો. હવ ે"browse" button 

ની બાUુમા ં"upload" button ૫ર click કરો. હવ ેબાUુમા ંતમારો photo દ)ખાશ.ે હવ ેઆજ ર�તે signature 

૫ણ upload કરવાની રહ)શ.ે  

3 ફોટો અપલોડ કરવામા ંઆHયો હોય ત ેજ ફોટાની નકલ લેKખત પર�Jામા ંહાજર�પ-કમા ંચ�ટાડવાની 

રહ)શ.ે તેમજ પછ�ના દર)ક તબ�ે સિમિત માગેં iયાર) તેવો જ ફોટો રUૂ કરવાનો રહ)શે. આથી ઓનલાઇન 

અર,પ-કમા ંઅપલોડ કર)લ ફોટોZાફની ચારથી પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. Uુદા Uુદા તબ�ે Uુદા ફોટોZાફ 

રUૂ થશે તો, ઉમેદવારની ઓળખ Phથાિપત નહ? થવાના કારણે ઉમેદવારની ફાળવણી/િનમg ૂકંમા ંબાધ આવી 

શકશે 3ની જવાબદાર� ઉમેદવારની પોતાની રહ)શે.    

11) હવ ેપેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "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,મા ંWધુારો કરવાનો જણાય તો edit કર� લે�ુ.ં કOફમ� કયા� ૫હ)લા કોઈ૫ણ Pકારનો Wધુારો 

થઈ શકશે. સoંણૂ� ચકાસણી બાદ જો અર, Wધુારવાની જ[ર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click 

કર�ુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર,નો સિમિતમા ંonline hવીકાર થઈ જશે.  

12) એકવાર ઓનલાઇન અર, કOફમ� થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ Pકારનો ફ)રફાર ઉમેદવાર ક) સિમિત �ારા થઇ શકશ ે

નહ?. અર,મા ંદશા�વેલી િવગતોને અb[ુપ Pમાણપ-ો સિમિત માગેં iયાર) ઉમેદવાર) રUૂ કરવાના રહ)શ.ે આથી, 

ઉમેદવાર) Pથમ તેમની પાસનેા અસલ Pમાણપ-ોને આધાર) પોતાbુ ં નામ, પિત/િપતાbુ ં નામ, અટક, 

જOમતાર�ખ, શJૈKણક લાયકાત, Nિત (ક)ટ)ગર�), 3Oડર (મલે/ફ�મેલ), મા, સૈિનક, hપોટ�સ, શાર�cરક 

અશકતતાનો Pકાર, િવધવા વગેર) બાબતોની બાર�ક ચકાસણી નામ, અટકના hપેલ?ગ સહ�ત કર� લઇને તેને 

અb[ુપ િવગતો જ ઓનલાઇન અર,મા ંદશા�વવાની રહ)શે. સિમિત �ારા ચકાસણી સાSુ Pમાણપ-ો માગંવામા ં

આવે iયાર) ઓનલાઇન અર,પ-કમા ંદશા�વલે િવગતો અને ઉમેદવાર �ારા સિમિત સમJ રUૂ કરવામા ંઆવતા ં

Pમાણપ-ોમા ં કોઇપણ Nતની િવસગંતતા મા£મૂ પડશે તો, તવેી JિતA�ુત અર,ઓ સિમિત �ારા 3 ત ે

તબ�ેથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશ.ે ખોટ� ક) અ�રૂ� િવગતોને કારણે JિતA�ુત અર, રદ કરવામા ંઆવે તો, તેમા ં

સિમિતની કોઇ જવાબદાર� રહ)શે નહ?. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસનેા Pમાણપ-ોને આધાર) અને તેને અb[ુપ 

િવગતો ઓનલાઇન અર, કરતી વખતે દશા�વવાની ખાસ કાળ, રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

13) confirm application ૫ર click કરતા ંZ'x "confirmation number" generate Iш. \ '� 5P��� 

;J� � к�
���'� ���( �U)� 'ોq, [����)( ��	����ો )'(ш. કOફમTશન નબંર િસવાય કોઇ પણ પ-Hયવહાર 

કર� શકાશે નહ?.  ઉમેદવાર) Confirm થયેલ અર,પ-કની PીOટ અVકૂ કાઢ� રાખવી, અને માગંણી કરવામા ંઆવ ે

iયાર) રUુ કરવાની રહ)શે. 
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14) '� print application 5) click к)n��. Z'x ���)ો confirmation number ��q5 к)�ો Z� 

print 5) click к)� Z)]�� �к� к�y� ��	�� )�х�� �V������� �� P . \I� [����)( �ો� 

:���<� )z9 к)(�� Z)]�� � �к� �U) ��{ [�
ો���� �< шк�
.   

15) જનરલ ક)ટ)ગર�ના ઉમેદવાર) અર, કO ફમ� થયા બાદ ફકરા- 11 મા ંઆપલે Wચુનાઓ અbસુાર પોh ટ ઓફ�સ 

ખાતે રોકડમા ંપર�Jા ફ� [.૧૦૦/- તથા પોhટલ ચા� [.૧૨/-ચલણથી ભરવાના રહ)શે. આ ચલણ પણ OJAS 

વેબસાઇટ ઉપરથીજ ડાઉનલોડ કરવાbુ ં રહ)શ.ે અર, કO ફમ� 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 (દશા�વી હોય) તેવા (SC, ST, SEBC, PH 

તથા Ex-servicemen  ક)ટ)ગર� િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પર�Jા ફ� ભરવાની રહ)શ.ે  

(૨) જનરલ ઉમેદવારોએ ફ� ભરવાની હોઇને જયાર) OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર, સબમીટ કર) i યાર) 

તેઓને પર�Jાફ� ભરવા માટ) ઓન લાઇન ઉપલy ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િPO ટ 

મેળવવાની Wચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િPO ટ મેળવી લેવાની રહ)શે, ઉમેદવારોએ 

ચલન સાથે કોઇપણ કો1 @ Aટુરાઇઝડ પોh ટ ઓફ�સમા ંજઇને, પર�Jા ફ� પેટ) [.૧૦૦/- રોકડા + [.૧૨/- 

પોh ટલ ચાજ�સ ભર� દ)વાના રહ)શે. ચલનની એક નકલ પોh ટ ઓફ�સ રાખી લેશે અને બે નકલ 

ઉમેદવારને િસ�ા / h ટ�કર સાથે પરત આપશે. પર�Jા ફ� ભયા�ના ચલનની નકલ ઉમેદવાર) સાચવી 

રાખવાની રહ)શે અને પર�Jા સમયે કોલ લેટર સાથે રાખવી વ� ુcહતાવહ રહ)શ.ે 

(૩) અO ય કોઇ ર�ત ેફ� h વીકારવામા ંઆવશે નહ?.  

(૪) આ સવંગ�મા ં ઓનલાઇન અર, કરવાની છે�લી તાર�ખ 08-10-2018 છે.પરં^ ુ જનરલ ક)ટ)ગર�ના 

ઉમેદવારો માટ) પોh ટ ઓફ�સમા ં પર�Jા ફ� ભરવાની છે� લી તા.10-10-2018 પોhટ ઓફ�સના 

કામકાજના સમય Wધુીની રહ)શે. 

(૫) પર�Jા ફ� ભયા� બાદ, ર�ફંડ કોઇપણ સજંોગોમા ંમળવાપા- નથી તમેજ ફ� ભરવાપા- ઉમેદવારોની ફ�  

ભયા� વગરની અર, માOય રહ)શે નહ?. 

(૬) પર�Jા ફ� ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ �ારા દશા�વલે મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી ફ� ભયા�ની Nણ 

કરવામા ંઆવશ.ે જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તાiકાKલક ઉમેદવાર) 3 પોhટ ઓફ�સ ખાતે ફ� જમા 

કરાવેલ હોય તે પોhટ ઓફ�સનો સપંક� કરવાનો રહ)શે.   

(૭) અર, ફોમ�મા ંનીચે Iજુબની ક)ટ)ગર� Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ Pકારની પર�Jા ફ� ભરવાની 

રહ)શે નહ?.  

(ક) અbWુKૂચત Nિત (SC)  

   (ખ) અbWુKૂચત જન Nિત (ST)  

   (ગ) સામા�જક અને શJૈKણક ર�તે પછાતવગ� (SEBC)  

   (ઘ) મા, સૈિનક (Ex-serviceman) તમામ ક)ટ)ગર�  

(ચ) શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા ઉમદેવારો (PH) તમામ ક)ટ)ગર� 

х�� �ોJ+- ��)� к(�(�)��� [����)ો= ��
� к)(� ��
�
���� ��.10-10-18 8 �J� �)�K� L� O)(� 'ш �ો � :���<� 

кો���) ('ો� ��к��)/�)�K� t�ш�! ��кhш, \�� х�� �ોJ ���.  

12. �Wх� M�J��X�к �)�K� �RJ�� Z� 5����� tN*
� :- 

(1) અર,પ-કમા ંભર)લ િવગતોની કોઇ પણ ચકાસણી કયા� વગર ઉમેદવારોને � જ!યા માટ)ની િનયત hપધા�iમક લેKખત 

પર�Jા માટ) કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કર�  સિમિત �વારા પર�Jાની તાર�ખ આખર� કયા� બાદ ઓજસની  વેબસાઇટ 

https://ojas.gujarat.gov.in મારફત online કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) ઇhA ુ કર�ને પર�Jાના તાર�ખ, સમય અન ે

hથળની Nણ કરવામા ં આવશ.ે 3 માટ) સિમિત �વારા કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કર)લ  ઉમેદવારોને OJAS ની િનયત 

વેબસાઇટ ઉપરથી hપધા�iમક લેKખત પર�Jાના કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) online download કરવા માટ) ઓનલાઇન અર,મા ં

દશા�વેલ તેઓના મોબાઇલ નબંર ઉપર “SMS” મોકલીને અને અZગ¦ય અખબારોમા ંતમેજ વબેસાઇટ ઉપર §ૂંક� Nહ)રાત 

આપીને Nણ કરવામા ંઆવશે. મોબાઇલ સિવ{સ Pોવાઇડરના કોઇ ટ)કનીકલ Pોબલેમને કારણે અથવા અOય કોઇ કારણોસર 
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મોબાઇલ સેવા નેટવક� ખોરવાઇ જવાના સજંોગોમા ંSMS ઉમેદવારને ન મળે તો તેની જવાબદાર� સિમિતની રહ)શે નcહ. 3થી 

અર, કરનાર ઉમેદવારોને કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) ડાઉનલોડ કરવા માટ) OJAS  વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ની 

સમયાતંર) Iલુાકાત લેવા તેમજ વત�માનપ-ોમા ં કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) ડાઉનલોડ કરવાની સિમિત.ની Nહ)રાત જોતા 

રહ)વા સલાહ આપવામા ંઆવે છે. કોઇ પણ સજંોગોમા ંકોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) િસવાય ઉમેદવારને પર�Jા ખડંમા ંPવેશ 

મળશે નcહ 3ની નોધ લેવી. 3થી ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કર)લ કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) પર�Jા આપવા જતી 

વખતે સાથે રાખવો ફર,યાત છે. વખતોવખતની માcહિત માટ) પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ  https://panchayat. 

gujarat.gov.in જોતા રહ)� ુ 

(૨) સદર hપધા�iમક લેKખત પર�Jામા ં dજુરાત સરકારqીના પચંાયત, Zામ dહૃ િનમા�ણ અને Zામ િવકાસ િવભાગના    

    તા.૧૭-૪-૨૦૧૨ના Nહ)રનામા kમાકંઃ ક)પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ�, થી ઠરાHયા Iજુબ  

    dજુરાત પચંાયત સેવા (વગ�-૩) ભરતી (પર�Jા) િનયમો ૨૦૧૨ના િનયમ Iજુબ ફકત -૧ (એક) Plપ-  નીચે Iજુબ      

    રહ)શે.  

t|�! ('(} ��K�), ��
: 01 к��к, a�� Y�V:100 

*�     ��j
 Y�V 

1 Y��)��� O�j� Z� ~
�к)V 35 

2 �WV�ш�� 15 

3 7#] ~
�к)V 15 

4 ����S
 ��� 35 

                                       a��:- 100 

             (3) આ hપધા�iમક પર�Jામા ંઉપર દશા�Hયા Iજુબના િવષયોને આવર� લેતા હ)̂ લુJી Plોbુ ંઉ�રપ- ઓ.એમ.આર.   

  (ઓ@ટ�કલ માક�સ ર�ડ?ગ) પ�ધિત hવSુપbુ ંરહ)શ.ે 

  (4) Piયેક સાચા જવાબદ�ઠ ૧ (એક) dણુ મળવાપા- થશે. સિમિત �વારા dણુાકંન પ�ધિતમા ંમાઇનસ પ�ધિત દાખલ               

  કરવામા ંઆવી છે. 3 Iજુબ  (i) Piયેક ખોટા જવાબદ�ઠ (-૦.૩) (માઇનસ -ણ દશાશં). (ii) Piયેક ખાલી છોડ)લ  

  જવાબદ�ઠ (-૦.૪) (માઇનસ ચાર દશાશં)   (iii) એક કરતા વ� ુિવક�પો દશા�વેલ હોય ક) છેકછાક કર)લ હોય તેવા Piયેક  

  જવાબદ�ઠ (-૦.૬) (માઇનસ છ દશાશં) (iv) દર)ક Plના જવાબોમા ંએક િવક�પ “E” “ Not Attempted “ રહ)શ.ે ઉમેદવાર  

  કોઇ Plનો જવાબ આપવા ના ઇpછતા હોય તો, આ િવક�પ પસદં કર� શકશે અને “ Not Attempted” િવક�પ પસદં  

  કરવાના cકhસામા ંનેગેટ�વ માcક¯ગ લાd ુપડશે નહ�. આમ સાચા જવાબ �વારા મળેવલે rુલ dણુમાથંી ઉપર દશા�વલે (i)  

  (ii) (iii) Iજુબ માઇનસ થતા rુલ dણુ બાદ કરવાથી મળતા dણુ, ઉમેદવારને Pા@ત થતા dણુ માOય ઠરશે. 

  (5) સિમિત �વારા hપધા�iમક પર�Jાની તાર�ખ િનયત થયેથી સિમિત �વારા િનયત થનાર પર�Jા hથળોએ  યોજવામા ં 

  આવશે. hપધા�iમક લેKખત પર�Jાની તાર�ખ, સમયમા ંઅિનવાય� સજંોગોને કારણે સિમિત ફ)રફાર કર� શકશે. ઉમેદવારોને  

  આ Qગેની Nણ ઓનલાઇન અર,મા ંદશા�વલે મોબાઇલ નબંર ઉપર “SMS” �વારા તેમજ વેબસાઇટ ઉપર અને અZગ¦ય  

  અખબારોમા ંNહ)રાત Pિસ�ધ કર�ને Nણ કરવામા ંઆવશે. iયારબાદ ઉમેદવારોએ કો1@Aટુર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટ  

  ઉપરથી િનયત સમયમયા�દામા ંonline કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) download કર� લેવાના રહ)શે. 3 માટ) ઉમેદવારોએ online  

  કોલલેટર (હોલ ટ�ક�ટ) મેળવવા કો1@Aટુર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટની Iલુાકાત સતત લેવાની રહ)શે, અOયથા ઉમેદવાર  

  જવાબદાર રહ)શે. આ સવંગ�ની 3 તે �જ�લા પચંાયત સેવાપસદંગી સિમિત �વારા અલગ અલગ Nહ)રાત ઓનલાઇન  

  OJAS વેબસાઇટ ઉપર Pિસ�ધ કરવામા ં આવશે.પરં^ ુઆ સવંગ�ની  લેKખત hપધા�iમક પર�Jા દર)ક  �જ�લા માટ)ની એક  

  જ cદવસે અને એકજ સમયે લેવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર 3 �જ�લામા ંઅર, કરશ,ે તેજ �જ�લાની ખાલી જ!યા માટ)  

  ઉમેદવાર� કર)લી ગણાશે. અને તે જ �જ�લાના પર�Jા ક)O� ખાતે લેKખત hપધા�iમક પર�Jા આપવાની રહ)શ.ે 3 �યાને લઇ  

  ઉમેદવાર  પોતાની પસદંગીના �જ�લામા ંઅર, કર) તે સલાહ ભAુ� રહ)શે.       

  (6) સિમિત �વારા સરકારqીના સામાOય વહ�વટ િવભાગના પર�પ- kમાકંઃ- પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪ તા ૨૩-૭-    

  ૨૦૦૪ની જોગવાઇઓ �યાને લઇ સામાOય ક)ટ)ગર�ના ઉમેદવારોને 3 વયમયા�દાના અને dણુવતા(મેર�ટ)ના ધોરણ લાd ુ 

  પાડવામા ંઆHયા હોય તે જ ધોરણે પસદંગી પામેલ હોય એવા અbWુKુચત Nિત, અbWુKુચત જન Nિત, સામા,ક શૈJKણક  

  પછાત વગ�ના ઉમેદવારો ને સામાOય ક)ટ)ગર�(Kબનઅનામત)ની જ!યા સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. પરં^ ુસામાOય  

  ક)ટ)ગર� માટ) િનયત થયેલ ઉપલી વયમયા�દામા ં�ટછાટ મેળવીને પસદંગી પામેલા અbWુKુચત Nિત,અbWુKુચત જન  
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  Nિત, સામા,ક શૈJKણક પછાત વગ�ના ઉમેદવારોને 3 તે અનામત ક)ટ)ગર�ની જ!યા સામે પસદં કરવામા ંઆવશે. 

 (7) સામાOય વહ�વટ િવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ kમાકં : સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર) મા ંિનદ² િશત  

 Pવત�માન િનયમો અbસુાર િવધવા મcહલા ઉમેદવારો માટ) ૫સદંગીમા ંઅZતા આ૫વા માટ) તેમન ેમળેલ rુલ dણુના ૫  

 (પાચં) ટકા dણુ ઉમેર� આ૫વામા ંઆવશે. ૫રં^ ુતેઓએ િનમg ૂકં સમય ેoનુઃલ!ન કર)લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાતં,  

 સિમિત માગેં iયાર) તેના તમામ oરુાવા સિમિતને અસલમા ંરUૂ કરવાના રહ)શે.  

 (8) માOય રમતગમતની માOય hપધા�ઓમા ંિવ3તા થયા હોવાના િનયત નIનુાના Pમાણપ- ધરાવતા ઉમેદવાર) સરકાર) 

તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ kમાકં: સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ kમાકં : 

સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગર  તથા સામાOય વહ�વટ િવભાગના  ઠરાવ kમાકંઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/Aઓુ/૪૧૧૦/ ગ-

ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ અOવયે િનયત કયા� Iજુબના સ�ાિધકાર� પાસેથી િનયત નIનૂામા ંમેળવલે જ[ર� Pમાણ૫- સિમિત 

માગેં iયાર) રUૂ કરવાbુ ંરહ)શ.ે આ� ુPમાણપ- ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના મળવાપા-  dણુ માટ) હ�દાર 

થશે. Sports મા ંઅર, કરનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માગંે iયાર) ઉકત ઠરાવથી િનયત નIનુામા ંઠરાવેલ આ�ુ ંPમાણપ- 

રUૂ નહ? કર� શક) તો આવા ઉમેદવારને Sports ના dણુ મળવાપા- થશે નહ?.   

(9) સિમિત �વારા સરકારqીના પચંાયત Zામdહૃિનમા�ણઅને Zામ િવકાસ િવભાગના Nહ)રનામા kમાકંઃ- ક)પી/૧૧ ઓફ 

૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ� તા ૧૭/૪/૨૦૧૨ થી ઠરાવેલ dજુરાત પચંાયત સવેા (વગ�-૩) ભરતી (પર�Jા)િનયમો 

૨૦૧૨ અને 3 ત ેસવંગ�ના ભરતી િનયમો તમેજ િવિવધ અનામત ક)ટ)ગર�ને લગતા ઠરાવો તેમજ િવધવા તેમજ માOય 

રમતગમતના માOય Pમાણપ-ો ધરાવતા ઉમેદવારોને મળવાપા- વધારાના dણુને લગતી જોગવાઇઓ ઓનલાઇન અર, 

અOવયે આ hપધા�iમક લેKખત પર�Jામા ંહાજર રહ)લ ઉમેદવાર) મળેવેલ dણુ અને ઓનલાઇન અર,મા ંદશા�વલે િવગતોને 

આધાર) તમામ ઉમેદવારોbુ ંમેર�ટ લીhટ તૈયાર કર�ને 3 તે ક)ટ)ગર�મા ંઉપલyધ ખાલી જ!યાના Pમાણમા ંક)ટ)ગર�વાઇઝ 

મેર�ટ kમાbસુાર આ સવંગ�b ુ ંPોવીઝનલ મેર�ટ લીhટ તૈયાર કરવામા ંઆવશે, તમેજ ક)ટ)ગર� વાઇઝ મેર�ટ આધાર) તયૈાર 

થયેલ Pોવીઝનલ મેર�ટ લીhટમા ં hથાન પામેલ ઉમેદવારોને સરકારqીના પચંાયત Zામ dહૃ િનમા�ણ અને Zામ િવકાસ 

િવભાગના  તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના નોટ�ફ�ક)શન ન.ં ક)પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ� ના િનયમ-૧૧ 

ની જોગવાઇ Iજુબ Pમાણપ- ચકાસણી માટ) ઉપ�hથત રહ)વા જણાવવામા ં આવશે અને ચકાસણીના Qતે િનમgુકં 

મેળવવાને પા- જણાયલે ઉમેદવારોની આખર� પસદંગી યાદ� બહાર પાડવામા ંઆવશે  

(10) આ Nહ)રાત અOવયે સરકારqીના પચંાયત િવભાગના Nહ)રનામા kમાકંઃ- ક)પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/ 

૧૯૭૬/ડ� તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના િનયમ-૧૧ અOવયે જSુર�યાત ઉપ�hથત થયેથી  3 તે ક)ટ)ગર�ની વધારાની પસદંગી યાદ� 

અને ભલામણ યાદ� Nહ)ર અને Pિસ�ધ કરવામા ંઆવશે અને િનયમ-૧૧ ની જોગવાઇઓ Iજુબ સિમિત �વારા જ[ર�યાત 

ઉપ�hથત થયેથી યો!ય કાય�વાહ� કરવામા ંઆવશે. 

13. ZS
 Z�X
��  ш)�ો :-  

(1) શૈJKણક લાયકાત, કો1@Aટુરની Nણકાર�, �મર, Nિત (ક)ટ)ગર�-SC,ST,SEBC), મા, સૈિનક, hપોટ�સ, શાર�cરક 

અશકતતા, અને અOય બાબતોના ઉમેદવાર પાસનેા અસલ Pમાણપ-ોને આધાર) ઓનલાઇન અર,મા ંભર)લ િવગતો સમZ 

ભરતી Pckયા માટ) આખર� ગણવામા ં આવશે. ઓનલાઇન અર,મા ં દશા�વેલ િવગતોના સમથ�નમા ં Pમાણપ-ો અન ે

oરુાવાઓ સિમિત માગેં iયાર) ઉમેદવાર) અસલમા ં (ઝેરોJ નકલો સહ�ત) રUુ કરવાના રહ)શે. એવા oરુાવા રUુ નહ? કર� 

શકનાર અથવા િવસગંતતા સાKબત થાય તો ઉમેદવારbુ ંઅર,૫-ક 3 - ત ેતબકક)થી ‘‘રદ’’ કરવાપા- થશે અન ેતેવા 

ઉમેદવારની પસદંગી/િનમgુકં ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશ.ે   

(2) кSL�� I
� Z)]�!к�� ����ો к( ��� [����)( ��� ��N'����� K�� к( ��к ;�;� 8 �J�)ો к)���� 

)z���/������ #�'
 )�х����� ��ш �N'. 

(3) ફ�કસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારન ે૫ (પાચં) વષ�ના ંઅજમાયશી ધોરણે આ સવંગ�ની જ!યા ઉ૫ર િનમg ૂકં સ�ાિધકાર� 

�ારા કરાર આધાર�ત  િનમg ૂકં આ@યેથી આ જ!યાના ભરતી િનયમો, ખાતાક�ય ૫ર�Jા િનયમો, કો1@Aટુર કૌશ�ય ૫ર�Jા 

િનયમો-ર૦૦૬ તથા oવૂ� સવેા તાલીમ અને તાલીમાOત ૫ર�Jાના ં િનયમો Iજુબ િનયત ૫ર�Jાઓ આ િનયત કરારના 

સમયગાળા દર1યાન સરકારqીના તે Qગેના Pવત�માન િનયમાbસુાર પાસ કરવાની રહ)શે.  

(4) ઉમેદવાર પોત ેઆ સવંગ�ની Pોવીઝનલ મેર�ટ યાદ�/પસદંગીયાદ�/ભલામણયાદ�મા ંસમાિવjટ થવા મા-થી સબંિંધત 

જ!યા ઉ૫ર િનમg ૂકં મેળવવાનો દાવો કરવાન ે હકકદાર થશે નcહ. િનમg ૂકં કરનાર સ�ાિધકાર�ન ેપોતાન ેએવી ખાતર� 

થાય ક), Nહ)ર સેવા માટ) ત ેdજુરાત પચંાયત સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાOય) િનયમો –૧૯૯૮ અને 3 તે સવંગ�ની 
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ભરતી Qગેના Pવત�માન િનયમોથી ઠરાવેલ િનયમાbસુાર ઉમેદવાર યો!ય જણાતા નથી, તો 3 તે તબ�ે આવા 

ઉમેદવારન ેતેમની િનમg ૂકં ‘રદ’ કર�ને ૫ડતા Iકૂ� શકાશે. િનમg ૂકં બાબતે તેઓનો િનણ�ય આખર� ગણાશે.  

(5) આ ભરતી Pckયા આ સવંગ�ના Pવત�માન ભરતી િનયમો અને પર�Jા િનયમોન ેતમેજ આ બાબતના સરકારqીના 

કાયદા અને િનયમોની જોગવાઇન ેસoંણૂ�૫ણે આિધન રહ)શે. 

(6) આ Nહ)રાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક) તમેા ંફ)રફાર કરવાની આવnયકતા ઉભી થશે તો, તેમ કરવાનો  

સિમિતન ેસoંણૂ� હકક / અિધકાર રહ)શ ેઅને સિમિત આ માટ) કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહ)શ ેનહ�. તેમજ તવેા સજંોગોમા ં

ભર)લ અર, રદ થયેલી ગણાશે અને ૫ર�Jા ફ� ૫રત મળવાપા- થશે નહ� 

(7) આખર� ૫સદંગી પામલે ઉમેદવાર િનમg ૂકં સ�ાિધકાર� ઠરાવે ત ેશરતોને આિધન િનમg ૂકં મળેવવાને પા- ઠરશે.  

(8) ��	 �ш��~
� g��;�� Z)]: )� к)����� ��ш.(� 
��� ��! [��')V M �U� P . \ ��i 9V�  �I�) 

(૧) ઓનલાઇન Iસુદા Iજુબ અર, કર)લ ન હોય, 

(ર) અર,મા ંદશા�વલે િવગતો અ�રૂ� ક) અસગંત હોય, 

(૩) અર,મા ંઉમેદવાર) સહ� ક) પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કર)લ ન હોય, 

(૪) અર, ફ)કસ થી, ઇ-મલે થી અથવા પોh ટથી મોકલાવલે હોય, 

(૫) Kબનઅનામત વગ�ના ઉમેદવાર) oરૂ)oરૂ� ફ� ન ભર)લ હોય, 

(૬) અbWુKૂચત Nિત, અbWુKુચત જન Nિત, સામા,ક શJૈKણક પછાત વગ�, શાર�cરક અશકતતા ધરાવતા 

ઉમેદવાર તેમજ મા, સૈિનક તેઓની ક)ટ)ગર� Qગેb ુિનયત Pમાણ૫- ધરાવતા ન હોય,  

(૭) સામા,ક શJૈKણક પછાત વગ�ના ઉમેદવાર Nહ)રાતમા ંદશા�વેલ સમયગાળાbુ ંઉ�ત વગ�મા ંસમાવેશ થતો   

     ના હોવા Qગેbુ ંરાજય સરકારની સવેાઓ માટ)b ુ ં(નોન-ckિમલીયર) Pમાણ૫- પcરિશjટ-(૪) (dજુરાતીમા)ં 

     રાજયસરકાર માટ)b ુ ંધરાવતા ન હોય,  

૧૪. ����S
 8�	��:+- 

(૧) અનામત કJાના ઉમેદવારો માટ) Nહ)રાતમા ંઅનામત જ!યાઓ દશા�વેલ ન હોય iયા આવા ઉમેદવારો Kબનઅનામત 

જ!યા માટ) અર, કર� શકશે અને તેને Kબનઅનામતના વયમયા�દાને લગતા ધોરણો લાd ુપડશે.પરં^ ુતેઓએ પર�Jા ફ� 

ભરવાની રહ)શે નહ�. 

(ર) ઉમેદવાર અર,૫-કમા ં3 ફોટો upload કર), તેની પાસપોટ� સાઈઝના ફોટાની એક કરતા ંવ� ુકોપીઓ પોતાની પાસ ે

રાખવાની રહ)શે. ૫ર�Jા સમય ેહાજર�૫-કમા ંતે જ ફોટો લગાવવાનો રહ)શે તમેજ સિમિત માગેં iયાર) તેવો જ ફોટો રUૂ 

કરવાનો રહ)શે.  

(૩) ઉમેદવાર અર,૫-ક ભરતી વખત ે3 મોબાઈલ નબંર દશા�વ ેત ેનબંર ચા£ ુજ રાખવો. ભિવjયમા ંસિમિત તરફથી આ 

પર�Jાને સબિંધત ૫ર�JાલJી Wચૂનાઓ ઉમેદવારન ેઆ દશા�વેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામા ંઆવશે 

તેથી અર,મા ંદશા�વેલ મોબાઈલ નબંર બદલવો નહ�. જો ઉમેદવાર પોતે મોબાઇલ નબંર બદલશે અને તેવા સજંોગોમા ં

બોડ�ની Wચુનાની Nણ ઉમેદવારન ેથશે નહ�, તેવા સજંોગોમા ંસoંણૂ� જવાબદાર� ઉમેદવારની પોતાની જ રહ)શે. 

(૪) સરકારqીના પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ  https://panchayat.gujarat.gov.in િનયિમતપણે જોતા રહ)વા 

ઉમેદવારોને ખાસ  Wચૂના આપવામા ંઆવે છે.  

(�) ����� \ кોq [����)�-  

1. તેને ઉમેદવાર� માટ) કોઈ૫ણ Pકાર) ટ)કો મળેવવા માટ) એટલે ક) સિમિતના અ�યJ, સ�ય અથવા કોઈ 

અિધકાર� ૫ર PiયJ ક) ૫રોJ લાગવગ લગાડવાનો Pયાસ કરવા માટ), 

2. બીNbુ ંનામ ધારણ કરવા માટ),  

3. બીN પાસે પોતાbુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ),  

4. બનાવટ� ખોટા દhતાવજેો અથવા 3ની સાથ ે ચેડા કરવામા ંઆHયા હોય તેવા દhતાવજેો સાદર કરવા 

અથવા ગેરર�િત આચરવા માટ), 

5. યથાથ� અથવા ખોટા અથવા મહiવની માcહતી �પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ),  

6. ૫ર�Jા માટ) તનેી ઉમેદવાર�ના સબંધંમા ંઅOય કોઈ અિનયિમત અથવા અયો!ય સાધનનો આqય લેવા 

માટ), 
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7. ૫ર�Jા દર1યાન ગેરHયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ) એટલે ક) અOય ઉમેદવારની ઉ�રવહ�માથંી 

નકલ કરવા, ohુતક, ગાઈડ, કા૫લી ક) તવેા કોઈ૫ણ છાપલેા ક) હhતKલKખત સાcહiયની મદદથી અથવા 

વાતચીત �ારા  નકલ કરવા ક) ઉમેદવારન ે નકલ કરાવવાની ગેરર�િતઓ પૈક� કોઈ૫ણ ગેરર�િત 

આચરવા માટ),  

8. લખાણોમા ંઅ�nલલ ભાષા અથવા બીભiસ બાબત સcહતની અPh^તુ બાબત લખવા માટ), 

9. OMR ઉ�રપ-મા ંપોતાની ઓળખWચૂક કોઇપણ Pકારની િનશાની, લખાણ, આ�ફાબેટ, Kચ¼ ક) 3નાથી 

ઓળખ Phથાિપત થાય તવેા Pયાસ કરવા માટ),   

10. ૫ર�Jા ખડંમા ંઅOય કોઈ ર�તે ગેરવત�g ૂકં કરવા માટ), અથવા 

11. ૫ર�Jાના સચંાલન કરવા માટ) સિમિતએ રોક)લા hટાફને સીધી ક) આડકતર� ર�તે હ)રાન કરવા અથવા 

શાર�cરક ર�તે ઈN કરવા માટ), અથવા  

12. oવૂ�વત� ખડંોમા ં િનcદ̄jટ કર)લા તમામ અથવા કોઈ૫ણ rૃiય કરવાનો Pયiન કરવા માટ) અથવા આવા 

Pસગેં મદદગાર� કરવા માટ), અથવા  

13. ૫ર�Jા માટ) તનેે ૫રવાનગી આ૫તા તનેા Pવેશ૫-મા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ Wચુનાનો ભગં કરવા 

માટ) દોષિત ઠયા� હોય તો અથવા દોિષત હોવાbુ ંNહ)ર કAુ� હોય  

તો ઉપરોકત ૧ થી ૧૩ cકhસાઓમા ં ફોજદાર� કાય�વાહ�ન ે પા- થવા ઉ૫રાતં - (ક) સિમિત, ત ે 3 

૫ર�Jાનો ઉમેદવાર હોય ત ે ૫ર�Jામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) સિમિત, સીધી 

૫સદંગી માટ) લેવાની કોઈ૫ણ ૫ર�Jામા ંબેસવામાથંી અથવા કોઈ૫ણ [બ[ Iલુાકાતમાથંી, અથવા (ર) 

રાજય સરકાર, પોતાના હ)ઠળની કોઈ૫ણ નોકર�માથંી કાયમી ર�તે અથવા િનcદjટ Iદુત માટ) ગેરલાયક 

/ બાકાત કર� શકશે. 

      ૬.      dજુરાત Nહ)ર સેવા આયોગ ક) અO ય Nહ)ર સેવા આયોગ અથવા અb ્ય સરકાર�/અધ� સરકાર�/સરકાર  

     હhતકની સhં થાઓ � વારા ઉમેદવાર કયાર)ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયકાતનો સમય  

     ચા£ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અર, આપોઆપ રદ થવાને પા- બનશે.  

15. L()L�) к( )� к)���� ������� �p�+- 

આ Nહ)રાત તથા ભરતી Pckયામા ંકોઇ પણ કારણોસર તેમા ંફ)રફાર કરવાની ક) રદ કરવાની આવnયકતા 

ઉભી થાય તો તમે કરવાનો સિમિતનો સoંણૂ� હકક/અિધકાર રહ)શે અને સિમિત આ માટ) કારણો આપવા બધંાયેલ રહ)શે 

નહ?. 

 

��)�х :- ૧૦/૦૯/૨૦૧૮ 

MIh  :-  નડ�આદ 

�W	� 

,�લા પચંાયત સવેા પસદંગી સિમિત,  

�જ�લા પચંાયત ખેડા-નડ�આદ 
 

[����)ો�� N'���� &'() 8�	�� 

 �જ�લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિતના કાય�J-ે હ)ઠળની પચંાયત સવેાની  તલાટ� કમ મ-ંી (Zામ પચંાયત મ-ંી) વગ�-૩  સવંગ�ની 

સીધી ભરતી માટ) �જ�લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત �વારા ઓનલાઇન અર,ઓ મગંાવવામા ંઆવેલ છે. આ જ!યાઓ માટ) અર, કરનાર 

ઉમેદવારોના cહતમા ંઉમેદવારોને લાચં Sુ¿ત/લાલચ ક) છેતરપ?ડ� આચર) તેવા અસામા�જક તiવોથી Àુર રહ)વા સાવધાન કરવામા ંઆવે છે. તેમજ 

સિમિતના પદાિધકાર�/અિધકાર�/કમ�ચાર�ન ેનામ ેજો કોઇ ઇસમો નોકર� અપાવવાના નામે ઉમેદવારો પાસથેી નાણા ંઉઘરાવતા હોય તો તવેા ઇસમો 

સામે કાયદ)સરની ફોજદાર� કાય�વાહ� કરાવવી તથા આવી કોઇ અસામા�જક P�િૃ�/છેતરપ?ડ� આપના �યાનમા ંઆવ ેતો તરત જ લાચં Sુ¿ત yAરુોના 

ટોલ �� નબંર ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪  ઉપર સપંક� કરવા જણાવવામા ંઆવ ેછે.        

                 સKચવ  

            �જ�લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત,ખેડા-નડ�આદ 
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��!�)  (���-3) ������ 	к��M� આ જગા માટ)ની વયમયા�દા તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ની �hથિતએ ૧૮ વષ� થી ઓછ� અને ૩૩ વષ�થી વ� ુ

�મરનો હોવો જોઇશે નહ�.  

 kમ ઉમેદવારની Nિત  નીચેની તાર�ખો દર1યાન (બ�ે તાર�ખો સહ�ત) જOમલેા હોવો 

જોઇશ.ે 

૧. સામાOય ક)ટ)ગર� (o[ુષ ઉમેદવાર)  તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૫ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ�ે તાર�ખો સcહત) 

ર.
  

એસ.સી./એસ.ટ�./એસ.ઇ.બી.સી. 

(o[ુષ ઉમેદવારો) (પ વષ�)  

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

૩.
  

મcહલાઓ (સામાOય ક)ટ)ગર�)  

(પ વષ�)  

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

૪.
  

અનામત વગ�ની મcહલાઓ  

(૫+૫ વષ�)  

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

૫. ૪૦% ક) તેથી વ� ુ  અશકતતા ધરાવતા સામાOય 

ક)ટ)ગર�ના oSુુષ ઉમેદવારો (૧૦ વષ�) 

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

૬. ૪૦% ક) તેથી વ� ુ અશકતતા ધરાવતા અનામત 

વગ�ના oSુુષ ઉમેદવારો (૫+૧૦ વષ�)  

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

૭. ૪૦% ક) તેથી વ� ુ  અશકતતા ધરાવતી સામાOય 

ક)ટ)ગર�ના મcહલા ઉમેદવારો(પ+૧૦ વષ�)  

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

૮. ૪૦% ક) તેથી વ� ુ અશકતતા ધરાવતી અનામત 

વગ�ની મcહલાઓ (૫+૧૦+૫ વષ�)  

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

૯. મા, સૈિનકઃ- 

સામાOય વહ�વટ િવભાગનો તા. ૨૨-૭-૧૯૮૨ના 

ઠરાવ kમાકંઃ આરઇએસ-૧૦૮૧/,ઓઆઇ/૫૮/ 

ગ-૨, અને તા.૨૦-૨-૨૦૦૧નો ઠરાવ kમાકંઃ 

આરઇએસ/૧૦૨૦૦૦/A.ુઓ./૯૫૭/ગ-૨. 

આ સવંગ�ની ખાલી જ!યા ઉપર િનમgુકં માટ) 3 ઉમેદવાર) 

મા, સૈિનક તર�ક) સશÂ દળોમા ં  છ મcહનાની સળંગ સેવા 

કરતા ઓછ� ન હોય તેટલી સવેા કર� હોય તે મા, સૈિનકને 

મળવાપા- ઉપલી વયમયા�દામા ં તેઓએ બNવેલ ફરજનો 

સમયગાળો ઉપરાતં -ણ(૩) વષ� Wધુીની �ટછાટ મળશે.( 

વ�મુા ંવ� ુઉપલી વયમયા�દા ૪૫ વષ� રહ)શ.ે) 

૧૦.
  

પર�Jા ફ�ઃ- 

(૧) ફકત Kબન અનામત વગ� (સામાOય) ક)ટ)ગર�ના 

ઉમેદવારો માટ) 
 

(૧) ફોમ� ભરતી વખતે ‘‘ Kબન અનામત’’ ક)ટ)ગર� સીલે�ટ કર� 

હોય (દશા�વી હોય) તેવા (PD તથા Ex.Servicemen ક)ટ)ગર� 

િસવાય) તમામ ઉમેદવારોએ પર�Jા ફ� ફરવાની રહ)શે. 

(૨) Iળૂ dજુરાતના અનામત વગ�ના ઉમેદવારો, શાર�cરક 

અશ�તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અને મા, સૈિનકોએ પર�Jા ફ� 

ભરવાની નથી. 
 

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

વ� ુઅશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટ)  

િવના I�ૂય ે

 

��J:- ��] �b��к �N'� [��� �
�
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