જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત બોટાદ,
સંવગ ંુ નામ:- તલાટ કમ મં ી ("ામ પંચાયત મં ી) (વગ-૩)
%હ'રાત )માંકઃ ૨ /૨૦૧૮-૧૯ 1ગે ની િવગતવાર 2 ૂચનાઓ
(વેબસાઇટ એ7'સ : https://ojas.gujarat.gov.in અને https://panchayat.gujarat.gov.in )
જ લા હ' પલાઇન નંબર:- (૦૨૮૪૯) ૨૩૧૫૩૦

૧.

જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત, બોટાદ,

ારા પંચાયત સેવાની નીચે દશાવેલ

તલાટ કમ મં ી ("ામ પંચાયત

મં ી) (વગ-૩) સંવગની 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 તા. ૧૮-૦૯-૨૦૧૮ (બપોરના ૧૫-૦૦ કલાક) થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮
(સમય રાિ ના ૨૩-૫૯ કલાક 2ુધી) દર/યાન અર* કરવાની રહ'શ.ે તેમજ પર =ા ફ પો?ટ ઓ@ફસમાં ભરવા માટ' છે લી તાર ખ
૧૦-૧૦-૨૦૧૮ રહ'શે. ઉમેદવાર' તા1તરનો Photograph (15 kb) અને Signature (15 kb) સાઇઝથી વધાર' નહ= તે ર>તે jpg format માં
scan કર> કો/ABુટરમાં તૈયાર રાખવાનો રહ'શે 1 ઓનલાઇન અર*માં upload કરવાનો રહ'શ.ે અરજદાર' ઓનલાઇન અર*માં દશાIયા
Jુજબના પોતાના બધા જ શૈKLણક, વય અને Oિત તેમજ અPય લાયકાતના Qમાણપ+ો પોતાની પાસે રાખવાના રહ'શે અને આ Rગે
ઉમેદવારોને Oણ કરાયા બાદ તેઓએ Tુ બTુ માં ચકાસણી અથU રVુ કરવાના રહ'શે, 1ની અWુક નોધ લેવી. આ Oહ'રાતમાં ‘‘ જ લા
પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત’’ નો ઉ લેખ હવે પછ> ‘‘ સિમિત ’’ તર>ક' કર' લ છે .
અર* કરવા માટ' ની િવગતવાર X ૂચનાઓ આ Oહ'રાતમાં ફકરા નંબર ૧૦ માં દશાવેલ છે . તે X ૂચનાઓ સહ>ત આ સમ[ Oહ'રાત
ઓનલાઇન અર* ભરતાં પહ'લાં ઉમેદવાર' પોતે \યાનથી વાંચવી જ]ર> છે .
૧.૧

ઓનલાઇન અર* કરતી વખતે ઉમેદવાર' કોઇ Qમાણપ+ો જોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. પરં a,ુ ઓનલાઇન અર*
કરતી વખતે Qમાણપ+ોમાંની િવગતોને આધાર' ઓનલાઇન અર*માં અરજદાર' સમ[ િવગતો ભરવાની રહ' છે . આથી
પોતાના બધા જ Qમાણપ+ો 1વા ક' , શૈbાLણક લાયકાત, વય, શાળા છોડdાeું Qમાણપ+, Oિત, શાર>fરક અશકતતા (હોય
તો), મા* સૈિનક (લાgુ પડa ુ હોય તો) તેમજ અPય લાયકાતના અસલ Qમાણપ+ોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અર*માં
એવા Qમાણપ+ોને આધાર' સમ[ િવગતો ભરવાની રહ' છે . અPયથા સિમિત \વારા Qમાણપ+ોની ચકાસણી સમયે
અર*માંની

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

અર* પ+કમાં ઓનલાઇન ભર' લી િવગતોની કોઇ પણ Qકારની ચકાસણી કયા વગર સિમિત \વારા ઉમેદવારોને આ જ!યા
માટ' ની િનયત kપધાlમક લેLખત પર>Kા માટ' કામચલાઉ (Qોવીઝનલ એડમીશન) દાખલ કર> kપધાlમક પર>Kા આપવા
દ' વામાં આવશે, 1 પર>Kા બાદ Qોવીઝનલ ર>ઝ ટ Oહ'ર થયા બાદ Qોવીઝનલ મેર>ટ લીkટમાં સમાિવmટ ઉમેદવારોના
Qમાણપ+ ચકાસણીને આધીન રહ'શ.ે
૧.૨

ુ Kી
લેLખત kપધાlમક પર>Kા પ\ધિત અને પસંદગીની Qfnયા આ Oહ'રાતમાં ફકરા નંબર ૧૨ માં દશાIયા Jુજબની હ'aલ
ુ Kી Qoોવાળ>
Qoોવાળ> ઓAટ>કલ માકસ ર>ડ=ગ (ઓ.એમ.આર.) પ\ધિતની લેLખત kપધાlમક પર>Kા રહ'શ.ે આ હ'aલ
ઓ.એમ.આર. પ\ધિતની લેLખત kપધાlમક પર>Kાeું આયોજન સંભવતઃસિમિત Eવારા ડ સેGબર-૨૦૧૮/%HIુઆર -૨૦૧૯માં
કરવામાં આવશે. આમ છતાં આ બાબતે સિમિત જKર જણાયે ફ'રફાર કર શકશે આ સંવગની લેMખત ?પધાNમક પર =ા
Oુજરાતની તમામ જ લા પંચાયત Eવારા એક જ @દવસે અને એકજ સમયે લેવામાં આવશે. ઉમેદવાર R જ લામાં અરS
કરશે તે જ લાની ખાલી જTયા માટ' ઉમેદવાર કર' લી ગણાશે. અને તે જ જ લામાં R તે પર =ા ક' HU ખાતે લેMખત
?પધાNમક પર =ા આપવાની રહ'શે. R Eયાને લઇ ઉમેદવારએ પોતાની પસંદગીના જ લામાં અરS કર' તે સલાહ ભIુ
રહ'શે.

૧.૩

લેLખત kપધાlમક પર>Kા સંદભની તેમજ lયારબાદની બધી જ X ૂચનાઓ ઉમેદવારના ર*kટડ મોબાઇલ નંબર પર
એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવશે. આથી, અર*પ+કમાં સંબિં ધત કોલમમાં ઉમેદવાર' મોબાઇલ નંબર અવqય દશાવવો.
અને પર>Kા Qfnયા r ૂણ થાય lયાં Xુધી,નંબર Oળવી રાખવો અિનવાય ર>તે જ]ર> છે . મોબાઇલ નંબર બદલવા અથવા
બંધ થઇ જવાના કારણે ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી Xુચના ન મળે તો તેની જવાબદાર> ઉમેદવારની રહ'શ,ે અને આવા
fકkસામાં ઉમેદવાર પોતે િનમjુકં મેળવવા ઇsછતો ન હોવાeું માનવામાં આવશે.
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૧.૪

તલાટ કમ મં ી ("ામ પંચાયત મં ી) સંવગની ખાલી જTયાઓની િવગતઃ%હ'રાત )માંકઃ

૨ /૨૦૧૮-૧૯

તલાટ

કમ મં ી("ામ પંચાયત મં ી)

(વગ-૩)

સંવગની બોટાદ

જ લામાં

ભરવાપા+ ક' ટ'ગર>વાર ખાલી જ!યાઓ નીચે Jુજબ છે .
કKાવાર જ!યાઓ
સંવગeું નામ

O.n.

tુ લ
જ!યા

૨/૨૦૧૮-૧૯

તલાટ> કમ મં+ી
([ામ પંચાયત મં+ી)

૧૮

જનરલ

સા.શૈ.પછાત

૧૭

વગ

૦૧

અ ુ
2ુMચત
%િત
૦૦

કKાવાર જ!યા પૈક> મfહલાઓ માટ' અ નામત
અ eુ
XુLચત
જન

જનરલ

સા.શૈ.પછાત
વગ

Oિત
૦૦

૦૫

૦૦

(૧)

%હ'રાતમાં દશાવેલ જTયાઓની સંWયામાં વધઘટ થવાની શકયતા છે .

(૨)

ઉપરોકત Yુ લ જTયાઓ પૈક Yુ લ ૦૧ જTયાઓ શાર ર ક અશZતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ' અનામત

અ ુ

અ eુ

2ુMચત

XુLચત

%િત

જન Oિત

૦૦

૦૦

છે . R સંબિધત ક' ટ'ગર સામે સરભર કરવામાં આવશે.
૧.૫

અ eુXLુ ચત Oિત, અ eુXLુ ચત જન Oિત, અ ને સામા*ક અ ને શૈKLણક પછાત વગની અ નામત જ!યાઓ ફકત [ ૂળ
Oુજરાતના 1 તે અ નામત ક' ટ'ગર>ના ઉમેદવારો માટ' જ અ નામત છે .

૧.૬

સરકાર{ીની kથાયી Qવતમાન Xુચનાઓ Jુજબ આ સંવગની tુ લ ખાલી જ!યાઓ પૈક> મા* સૈિનક માટ' ૧૦ ટકા
જ!યાઓ અ નામત રાખવામાં આવશે.

૧.૭

મ@હલા ઉમેદવારો માટ' ઃ(૧) સામાPય વહ>વટ િવભાગના તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ ના ઠરાવ nમાંકઃ- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ-ર (ભાગ-૧) ની
જોગવાઇ Jુજબ

મfહલા ઉમેદવારો માટ' અ નામતની જોગવાઇ લાgુ પડશે. મ@હલા ઉમેદવારોની અનામત જTયાઓ

િસવાયની બાક રહ'તી જTયાઓ ફZત _ુKષ ઉમેદવારો માટ' અનામત છે તેમ ગણવા ંુ નથી, આ જTયાઓ ઉપર _ુKષ તેમજ
મ@હલા ઉમેદવારોની પસંદગી _ુaુષ માટ' ઠરાવેલ મેર ટના ધોરણે િવચારણા થઇ શક' છે . આ %હ'રાત અHવયે _ુKષ તેમજ
મ@હલા ઉમેદવારો અરS કર શક' છે .
(૨) સબંિધત ક' ટ'ગર> માટ' ની આખર> પસંદગી યાદ> તૈયાર કરતી વખતે મfહલાઓની અ નામત જ!યાઓ માટ' લાયક મfહલા
ઉમેદવાર ઉ૫લ~ધ નહ> થાય તો, તે જ!યા સંબિધત ક' ટ'ગર> (જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ>, એસ.ઇ.બી.સી.) ના rુ]ષ
ઉમેદવાર માટ' \યાને લેવામાં આવશે.
૧.૮

િવધવા ઉમેદવારો માટ' ઃઉમેદવાર િવધવા હોય તો અ ર*પ+કમાં તે સબંિધત કોલમમાં કલીક કરવાeું રહ'શ.ે િવધવા ઉમેદવાર' જો rુનઃલ!ન કર' લ
હોય તો અ ર*પ+કમાં તે કોલમ સામે અ Wુક માfહતી આપવી. િવધવા ઉમેદવાર' rુનઃ લ!ન કર' લ ન હોય અ ને િવધવા
ઉમેદવાર તર>ક' લાભ મેળવવા ઇsછતા હોય તો, ઉમેદવાર' િનમj ૂક સતાિધકાર>/સિમિત સમK Qમાણપ+ ચકાસણી સમયે
rુનઃ લ!ન કર' લ નથી તેવી એfફડ'િવટ અ Wુક રVુ કરવાની રહ'શ.ે જો ઉમેદવાર આ Qમાણપ+/એfફડ'િવટ રVુ નહ= કર' તો
િવધવા ઉમેદવાર તર>ક' ના મળવાપા+ લાભ આપવામાં આવશે નહ>. પરં a ુ અ Pય ર>તે યો!યતા ધરાવતા હશે તો સિમિત
\વારા િવચારણા કરવામાં આવશે. Oહ'રાતની જોગવાઇ Jુજબ લાયક િવધવા ઉમેદવાર ક' 1મણે ભરતી તથા િનમjુકં
સમયે rુનઃ લ!ન કર' લ ન હોય તેમના fકkસામાં

સરકાર{ીની Qવતમાન જોગવાઇ Jુજબ kપધાlમક પર>Kામાં તેઓએ

મેળવેલ tુ લ gુણના પાંચ ટકા gુણ ઉમેરવામાં આવશે
૧.૯

માS સૈિનક ઉમેદવારો માટ' ઃ(૧) gુજરાત પંચાયત સિવ€સ (ર>ઝવUશન ઓફ વેકPસીસ ફોર એકસ સિવ€સમેન) ] 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' િનયમાeુસાર ૧૦% જ!યા અ નામત છે . મા* સૈિનક ક' ટ'ગર>માં પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને તેઓની
સંબિં ધત 1 તે ક' ટ'ગર> (જનરલ, એસ.સી, એસ.ટ>, એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામાં આવશે. મા* સૈિનકની
અ નામત જ!યા માટ' લાયક મા* સૈિનક ઉમેદવાર નહ= મળે તો તે જ!યા 1 તે ક' ટ'ગર>ના અ Pય લાયક ઉમેદવારથી
ભરવામાં આવશે.
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૧.૧૦

શાર @રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ' ઃ-

(૧) શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની અનામત રાખેલ જ!યાઓ સામે પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને 1 તે
ક' ટ'ગર> (જનરલ/અeુXLુ ચત Oિત/અeુXLુ ચત જન Oિત/સામા*ક અને શૈKLણક પછાત વગ) સામે સરભર કરવામાં
આવશે.
સામાPય વહ>વટ િવભાગના તા.૧૫/૨/૨૦૦૧ના ઠરાવ nમાંક:-સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/*ઓઆઇ/૭/ગ-૨ Jુજબ
શાર>ર>ક અશƒતતા ૪૦ ટકા ક' તેથી વ„ુ હોય તેમને જ શાર>ર>ક અશƒતતાના લાભો મળવાપા+ રહ'શ.ે
(૨) સરકાર{ીના પંચાયત [ામ g ૃહ િનમાણ અને [ામ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ nમાંકઃ- અપગ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ તા.૧૧૧૨-૨૦૧૩ થી શાર>fરક અશકત Iયfકતઓ માટ' જગાઓ અનામત રાખવા બાબતે નીચે Jુજબની જોગવાઇ થયેલ છે
nમ

િવકલાંગતાની ક' ટ'ગર>

અનામત

જગાની

િવકલાંગતાનો Qકાર

ટકાવાર>
૧

Rધlવ અથવા ઓછ> †mટ>

૧ ટકો

LV= low vision

૨

{વણની ખામી

૧ ટકો

HH= Hearing handicapped

૩

હલન

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

ચલનની

િવકલાંગતા

અથવા મગજનો લકવો

BL (BL= both legs but not arms)
OAL OAL= one arm and one leg affected
ન‡ધ:- પંચાયત [ામ g ૃહ િનમાણ અને [ામ િવકાસ િવભાગના તા.૨૩-૫-૨૦૧૭ના Xુધારા ઠરાવ nમાંક:અપગ/૧૦૨૦૧૩/ ૧૮૯૦/ખ થી તલાટ કમ મં ી ("ામ પંચાયત મં ી) સંવગમાં LV અને HH ની િવકલાંગતા હોય Nયાં
હાલની આcુિનક ટ' કનોલોSને Eયાને લઇ ૪૦ ટકા ક' તેથી વcુ અને ૧૦૦ ટકા 2ુધીની (profound/total) િવકલાંગતા
ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને પા

ગણવાના રહ'શે તેવી જોગવાઇ કરાયેલ છે .

(૩) શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર*પ+કમાં ચોકકસ અને સંr ૂણ માfહતી આપવાની રહ'શ.ે
(૪) િનયમાeુસાર શાર>fરક અશકતતા ધરાવતાં હોય તેવા ઉમેદવારને જ શાર>fરક અશકતતાનો લાભ મળવાપા+ રહ'શ.ે
શાર>fરક અશકતતાનો લાભ મેળવવા ઇsછતા ઉમેદવાર' (૧) Rધlવ અથવા ઓછ> †ˆmટ (ર) {વણની ખામી (૩)
હલનચલન િવકલાંગતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈક>ની કઇ શાર>fરક અશકતતા છે તે kપmટ દશાવ‰ુ.
(૫) શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર' તેના દાવાના સમથનમાં સામાPય વહ>વટ િવભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પર>પ+
nમાંકઃ- પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી તેમજ વખતોવખત િનયત થયેલ નJુનામાં સરકાર> હોkપીટલના XુિQટ' Pડ'Pટ
/િસવીલ સŠન/ મેડ>કલ બોડ \વારા આપવામાં આવેલ Qમાણપ+ જ માPય ગણવામાં આવશે, તેમજ આ અસલ
Qમાણપ+ સKમ સતાિધકાર> \વારા માંગણી કરાયેથી અWુકરVુ કરવાeું રહ'શ.ે આ Qમાણપ+

િનમj ૂક

અિધકાર>/સિમિત સમK રVુ કરવામાં નહ= આવે,તેવા fકkસામાં 1 તે ઉમેદવારને શાર>fરક અશકતતા ઉમેદવાર તર>ક' નો
લાભ મળવાપા+ થશે નહ= અને પસંદગી/િનમjુકં રદ કરવામાં આવશે. શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર'
ઓનલાઇન અર*માં અશકતતા Qકાર,Qમાણપ+ નંબર અને તાર>ખ યો!ય કોલમમાં અWુક દશાવવાનો રહ'શ.ે
૧.૧૧

સામાSક અને શૈ=Mણક પછાત વગના ઉમેદવારો માટ' ઃ-

(અ) સામા*ક અને શૈKLણક ર>તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ‹તવગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા Rગેe ું (નોન fnમીલેયર)
િનયત નJુનાeું સરકાર{ીના સામા જક Pયાય અને અિધકાર>તા િવભાગના તા ૨૭-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ nમાંકઃસશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી િનયત થયેલ પfરિશmટ-૪ (gુજરાતીમાં) ના નJુનાના Qમાણપ+ સિમિત માગે lયાર' રVુ
કરવાeુ રહ'શે (R[ે*માં કઢાવેલ નોન fnમીલેયર સટ•ફ>ક' ટ 1 ક' P† સરકારની નોકર> માટ' e ું હોઇ, આ Oહ'રાતના હ'a ુ માટ'
માPય ગણવામાં આવશે નfહ).
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(બ) સામા*ક Pયાય અને અિધકાર>તા િવભાગના તા.૨૬-૪-૨૦૧૬ના ઠરાવ nમાંક:-સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી Lબન
ઉ‹તવગના (Non creamy layer) Qમાણપ+ની અવિધ (validity) આ‰ુ Qમાણપ+ 1 નાણાંક>ય વષમાં મેળIBુ હોય તે
સfહત +ણ નાણાંક>ય વષ Xુધી માPય ગણાશે તેવી જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે . સદરŽું ઠરાવની નીતીનો અમલ
તા.૧/૪/૨૦૧૬ થી કરવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે . એટલે ક' તા.૧/૪/૨૦૧૬ પહ'લાની ઇqBુ તાર>ખ ધરાવતા
નોન-fnમીલેયર સટ•ફ>ક' ટ આ Oહ'રાતના હ'a ુ માટ' માPય ગણાશે નહ>. ઉમેદવાર' આવા (Non Creamy layer) Qમાણપ+
નંબર અને તાર>ખ ઓનલાઇન અર* કરતી વખતે ફર જયાત પણે દશાવવાના રહ'શ.ે આdુ (Non Creamy layer) સટeફ ક' ટ
અરS કરવાની છે લી તાર ખ 2ુધીમાં સ=મ સfાિધકાર Eવારા ઈ?Iુ કરાયેલ હોdુ જોઇશે. અરS કરવાની છે લી તાર ખ
બાદ ઇ?Iુ થયેલ નોન @)મીલેયર સટeફ ક' ટ આ %હ'રાત માટ' માHય ગણાશે નહ .
(ક) પર>Kા બાદ, Qમાણપ+ોની ચકાસણી સમયે સKમ અિધકાર> \વારા અપાયેલ આ‰ું Qમાણપ+ રVુ ન કર> શકતાં
ઉમેદવારો સામાPય ઉમેદવારો માટ' નકક> થયેલ વયમયાદામાં આવતા નહ= હોય તો તેઓની ઉમેદવાર> રદ થશે. આથી,
ઓનલાઇન અર* કરતી વખતે ઉ‹તવગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા Rગેe ું િનયત સમયગાળાeું અને િનયત નJુનાeું
Qમાણપ+ ન ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને જનરલ ઉમેદવાર તર>ક' અર* કરવા સલાહ આપવામાં આવે છે .
(ડ) સામા*ક અને શૈKLણક ર>તે પછાત વગના પfરણીત મfહલા ઉમેદવાર આ‰ું નોન fnમીલેયર Qમાણપ+ તેમના િપતાની
આવકના સંદભમાં ધરાવતા હોવા જોઇશે. જો આવા ઉમેદવાર તેમના પિતની આવકના સંદભમાં આ‰ું Qમાણપ+ ધરાવતા
હશે તો તેને \યાનમાં લેવામાં આવશે નહ=.
(ઇ) ઉ‹ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા Rગેe ું Qમાણપ+ આપવા માટ' ૬ માપદં ડો \યાને લેવાય છે . Qમાણપ+ની અવિધ હવે
+ણ વષની છે . પરં a ુ ઉકત માપદં ડો પૈક> કોઇ પણ માપદં ડમાં આ અવિધ દર/યાન ફ'રફાર થાય તો તેની kવૈ•sછક Oહ'રાત
સબંિધત ઉમેદવાર' તથા તેના માતા િપતા/વાલીએ kવયં સબંિધત સ•ાિધકાર> તેમજ તેના \વારા Qમાણપ+માં કોઇ ફ'રફાર
કરવામા આવે તો જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત, બોટાદને કરવાની રહ'શ.ે ઉમેદવાર માતા-િપતા/વાલી આવી
Oહ'રાત નહ> કર>ને કોઇ પણ િવગતો ‘પાવશે તો તેઓ કાયદ' સરની કાયવાહ>ને પા+ બનશે અને તેઓએ મેળવેલ
અનામતનો લાભ રદ કરવાપા+ થશે. ઉPPત વગમાં સમાવેશ નહ> થવા Rગેe ું Qમાણપ+ મેળવવા માટ' નો કોઇ પણ
માપદં ડમાં ફ'રફારની kવૈ•sછક Oહ'રાત કરવાની જવાબદાર> ઉમેદવાર/માતા િપતા/વાલીની Iયfકતગત ર>તે અને સંBકુ ત
ર>તે રહ'શ.ે
(એફ) ઉમેદવાર' ઓનલાઇન અર* કરતી વખતે 1 ઉPPત વગમાં સમાવેશ નહ> થવા Rગેe ું Qમાણપ+ની િવગતો જણાવેલ
હોય તેની જ નકલ Qમાણપ+ો ચકાસણી વખતે રVુ કરવી ફર*યાત છે .
૧.૧૨

રમતગમતના ઉમેદવારો માટ' ઃમાPય રમતગમતની માPય kપધાઓમાં િવ1તા થયા/ભાગ હોવાના િનયત નJુનાના Qમાણપ+ ધરાવતા

ઉમેદવાર'

સામાPય વહ>વટ િવભાગના તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ nમાંક : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦
ના ઠરાવ nમાંક : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગર

તથા સામાPય વહ>વટ િવભાગના

ઠરાવ nમાંકઃ-

સીઆરઆર/૧૦૯૯/Bુઓ/ ૪૧૧૦/ ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ તેમજ વખતો વખતના સરકાર{ીના ઠરાવોની જોગવાઇ Jુજબ
િનયત કયા Jુજબના સ•ાિધકાર> પાસેથી િનયત નJ ૂનામાં મેળવેલ જ]ર> Qમાણ૫+ સિમિત માંગે lયાર' રVૂ કરવાeું રહ'શ.ે
આ‰ુ Qમાણપ+ ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના મળવાપા+ gુણ માટ' હ’દાર થશે. ઓનલાઇન અર*પ+કના
કોલમમાં Sports િવગતો દશાવનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માંગે lયાર' ઉકત ઠરાવથી િનયત નJુનામાં ઠરાવેલ આ‰ું
Qમાણપ+ રVૂ નહ= કર> શક' તો આવા ઉમેદવારને Sports ના વધારાના gુણ મળવાપા+ થશે નહ=.

૧.૧૩

એક ઉમેદવાર એક અરS (No multiple application):
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(૧) એક ઉમેદવાર એક જ અર* કર> શકશે. તેમ છતાં, એકથી વ„ુ અર* (multiple application) ના fકkસામાં
ફ> સહ>ત સવ ર>તે યો!ય ર>તે ભર' લી અર*ઓ પૈક> સૌથી છે લી કPફમ થયેલી (સૌથી ”ચા નંબરની) એક જ અર*
માPય રહ'શ.ે તે િસવાયની બધી અર*ઓ રદ થશે.
(ર) એક કરતાં વધાર' અર* કરવામાં આવશે તો, (multiple application) ફ> ભર' લી છે લી અર* માPય
ગણવામાં આવશે.
(૩) અનામત વગના ઉમેદવાર' ફ> ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે લી અર* (ફ> સાથે ક' ફ> વગર)
માPય ગણવામાં આવશે. અને તે િસવાયની બધી અર*ઓ રદ ગણવામાં આવશે.

૨.

રાhi યતા :
ઉમેદવાર ભારતનો નાગfરક હોવો જોઈએ. અથવા gુજરાત પંચાયત સેવા વગ–કરણ અને ભરતી (સામાPય)
િનયમો, ૧૯૯૮ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ Jુજબની રાm—>યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.
ઉમેદવાર,
(ક) ભારતનો નાગfરક હોય અથવા
(ખ) નેપાળનો QOજન હોય અથવા
(ગ) ˜ુતાનનો QOજન હોય અથવા
(ઘ) Jુળ ભારતની Iયfકત હોય અને ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાfકkતાન, (/યાનમાર) {ીલંકા,
ક' Pયા,BુગાPડા 1વા r ૂવ આfšકાના દ' શો ટાPઝાિનયાનો સંBકુ ત QO સ•ાક,(અગાઉ ટાPગાિનકા અને ઝાઝીબાર,)
O/બીયા, મલાવી,ઝૈર, ઇથોપીયા અન િવયેટ નામમાંથી kથળાંતર કર>ને આવી હોય પરં a ુ (ખ)(ગ)(ઘ) વગ
હ'ઠળ આવતા ઉમેદવાર 1ની તરફ'ણમાં રાજય સરકાર' લાયકાતeું Qમાણપ+ આABુ હોય તેવી Iયfકત હોવા
જોઇશે.

૩.

વયમયાદા અને શૈ=Mણક લાયકાત :
૩.૧ વયમયાદા અને શૈ=Mણક લાયકાતની િવગતોઃ%.).

સંવગ

શૈ=Mણક લાયકાત

વયમયાદા

મા\યિમક અને / અથવા ઉssચતર
મા\યિમક િશKણ બોડ \વારા લેવામાં
આવતી ઉsચતર મા\યિમક શાળાંત
Qમાણપ+ પર>Kા પાસ કર' લી હોવી
જોઇશે. અથવા સરકાર' માPય કર' લી
તલાટ> કમ
મં+ી ([ામ
૨

પંચાયત મં+ી)
(વગ-૩)

તેને સમકK લાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઇશે;

૧૮ વષથી ઓછ> ”મરનો અને

gુજરાત Jુ ક> સેવા વગ–કરણ અને

૩૩ વષથી વ„ુ ”મરનો હોવો

ભરતી (સામાPય) િનયમો-૧૯૬૭માં

જોઇશે નfહ.

ઠરાIયા

Qમાણેની

કો/ABુટ રના

ઉપયોગ Rગેની પાયાની Oણકાર>
ધરાવતો હોવો જોઇશે; અને
gુજરાતી અથવા હ>Pદ> અથવા

તે

બ‹ેe ું rુરa ું ›ાન ધરાવતો હોવો
જોઇશે.
૩.૨ ઉમેદવાર Oહ'રાતમાં દશાવેલ િનયત શૈKLણક લાયકાત અર* કરવાની છે લી તાર>ખ (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) ના

રોજ

ધરાવતા હોવો જોઇશે.
૩.૩ ઉમેદવાર' િનયત શૈKLણક લાયકાત માPય બોડ/Bુિનવસીટ>/સંkથામાંથી મેળવેલ હોવી જોઇએ.
૩.૪ શૈKLણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માPય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હકક દાવો kવીકારવામાં આવશે નહ>.
૩.૫ ઉમેદવાર' સKમ સતાિધકાર> \વારા જણાવવામાં આવે lયાર' માPય બોડ/Bુિનવિસટ>/સંkથાના gુણ પ+ક અને પદવી
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Qમાણપ+ોની અસલ અને kવQમાLણત નકલ રVુ કરવાની રહ'શ.ે

૪.

વયમયાદા માટ' િનધા@રત તાર ખ (cut off date):
તમામ ઉમેદવારોનાં fકkસામાં વયમયાદા તા ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ œkથિતને •યાનમાં લેવામાં આવશે.

૫.

શૈ=Mણક લાયકાત/ વધારાની લાયકાત માટ' િનધા@રત તાર ખ (cut off date) :Oહ'રાતમાં દશાવેલ તમામ ક' ટ'ગર>ના ઉમેદવારોના fકkસામાં શૈKLણક લાયકાત અને અPય જTુ ર> લાયકાત
માટ' અરS કરવાની છે લી તાર ખ ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ની œkથિતને \યાનમાં લેવામાં આવશે.

૬.

માHય સં?થાના jમાણપ
ઉમેદવાર' અર* પ+કમાં દશાવેલ લાયકાતના Qમાણપ+ોની સંkથાની માPયતા તેમજ સબંિધત Bુિનવિસટ>/સંkથાની
માPયતા તેમજ સબંિધત અžયાસnમની માPયતા બાબતે ભિવmયમાં કોઇ Qo ઉપœkથત થશે lયાર' સિમિતનો િનણય આખર>
ગણાશે.1ની સબંિધતોએ નોધ લેવી.

૭.

વયમયાદામાં kટછાટઃJ ૂળ gુજરાતના હોય તેવા અનામત ક' ટ'ગર>ના ઉમેદવારો તથા તમામ મfહલા, શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર
તેમજ મા* સૈિનક ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાદામાં િનયમોeુસાર નીચે Jુજબ Ÿટછાટ આ૫વામાં આવશે.
૭.૧ સામાPય ક' ટ'ગર>ના મfહલા ઉમેદવારોને

૫ વષ

૭.૨ અનામત ક' ટ'ગર>ના rુ]ષ ઉમેદવારોને

૫ વષ

૭.૩ અનામત ક' ટ'ગર>ના મfહલા ઉમેદવારોને

૧૦ વષ

૭.૪ સામાPય ક' ટ'ગર>ના શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા rુ]ષ ઉમેદવારોને

૧૦ વષ

૭.૫ સામાPય ક' ટ'ગર>ના શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા મfહલા ઉમેદવારોને ૧૫ વષ
૭.૬ અનામત ક' ટ'ગર>ના શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા rુ]ષ ઉમેદવારો

૧૫ વષ

૭.૭ અનામત ક' ટ'ગર>ના શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા મfહલા ઉમેદવારો

ર૦ વષ

(મહતમ વયમયાદા ૪૫ વષ રહ'શ)ે
૭.૮ માS સૈિનક ઉમેદવારો માટ' ઃ(૧)

ઉમેદવાર' પોતે સૈિનક તર>ક' સળં ગ છ માસથી ઓછ> નહ> તેટલી ફરજ બOવેલ હોય અને નોકર>માંથી
િનયિમત ર>તે િન‰ ૃ• થયા હોય તેવા મા* સૈિનકોને તેમણે બOવેલ ખર' ખર ફરજનો સમયગાળો,
તેમની હાલની ”મરમાંથી બાદ કરતાં મળતી ”મર, ભરતી િનયમમાં ઠરાવેલ ઉ૫લી વયમયાદાથી +ણ
વષ કરતાં વધવી જોઈશે નહ=. પરં a ુ કોઇપણ સંજોગોમાં મા* સૈિનકની ”મર ૪૫ વષ કરતા વધવી
જોઇએ નહ>.

(ર)

gુજરાત પંચાયત સિવ€સ (ર>ઝવેશન ઓફ વેકPસીસ ફોર એકસ સિવ€સમેન) Tુ સ ૧૯૮૯ ની
જોગવાઇઓ \યાને લઇ લાયકાત ધરાવતા મા* સૈિનક ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવશે.

(૩)

ઉમેદવાર પોતે જ મા* સૈિનક હોવા જોઇએ, મા* સૈિનક ઉમેદવારોએ અર*પ+કમાં તથા પfરિશmટમાં
મા* સૈિનક તર>ક' ફરજ બOIયાના સમયગાળાની
િનયત નJુના

િવગતો આપવાની રહ'શ.ે મા* સૈિનક ઉમેદવાર'

Jુજબeું અિધtૃત અિધકાર>ની સહ>વા ં , સશq+દળોમાં ઉમેદવારના નોકર>ના

સમયગાળા દશાવa ું Qમાણપ+ સિમિત સમK માંગણી થયેથી રVુ કરવાeું રહ'શ.ે જો ઉમેદવાર' તેની
ઓનલાઇન અર*માં મા* સૈિનક ક' ટ'ગર>માં કલીક કર' લ હોય અને ભિવmયમાં સિમિત \વારા માંગણી
કરાય lયાર' જો ઉમેદવાર મા* સૈિનક તર>ક' ના અિધtૃત આધાર rુરાવા રVુ કરવામાં િનmફળ Oય
તેવા સંજોગોમાં ઉમેદવારનો મા* સૈિનક તર>ક' નોકર> મેળવવા Rગેનો હકક દાવો \યાને લેવામાં
આવશે નહ>. અને મા* સૈિનક માટ' ઠરાવેલ મેર>ટ અPવયે પસંદગી થયેલ હશે તો પસંદગી /િનમjુક
ં
રદ કરવામાં આવશે.
(૪)

ઉમેદવાર િનયમાeુસાર
ં
શાર>fરક અશકતતા ધરાવતાં હોવાeું િસિવલ સŠનeું સટ•ફ>ક' ટ ધરાવતાં હશે,
તો જ શાર>fરક અશકતતાના ઉમેદવાર તર>ક' ઉ૫લી વયમયાદામાં ‘ટછાટ

અને અનામતનો લાભ

મળશે. Oહ'રાતમાં શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટ' અનામત જ!યા દશાવેલ ન હોય,
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પરં a ુ જ!યાની ફરજોને અeુTુપ 1 Qકારની શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પા+ ગણેલ હોય
તેઓ તે Oહ'રાત માટ' અર* કર> શકશે, આવા Qસંગે ઉપલી વયમયાદામાં ‘ટછાટ મળશે.
(૫)

આ Oહ'રાતના પેરા nમાંકઃ- ૧.૧૧ માં દશાવેલા માપદં ડો સંતોષતા હોય તેવા સામા*ક અને શૈKLણક
ર>તે પછાત વગના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામાં પ વષની ‘ટછાટનો લાભ મળવાપા+ થશે.

(૬)

માS સૈિનક સ@હત તમામ ક' ટ'ગર>ના એટલે ક' Lબનઅનામત તથા અનામત વગના મfહલા ઉમેદવાર
િનયમાeુસ
ં ાર શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર અને અનામત વગના ઉમેદવારોને ઉ૫લી
વયમયાદામાં મળવાપા+ Ÿટછાટ સાથેની ”મર િનયત તાર>ખે કોઈ૫ણ સંજોગોમાં ૪૫ વષ કરતાં
વધવી જોઈએ નહ=

૮.

પગાર ધોરણઃપસંદગી પામેલ ઉમેદવારને આ જ!યા ઉપર કરાર આધાર>ત િનમjુકં થયેથી, નાણાં િવભાગના તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ

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

તા ૬-૧૦-૨૦૧૧

તથા ઠરાવ nમાંકઃ- ખરચ/

૨૦૦૨/૫૭/પાટ-ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા ઠરાવ nમાંકઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭(પાટ-ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ તથા ઠરાવ
nમાંક:- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ-૨/ઝ-૧ તા.૧૮-૧-૨૦૧૭ની ની જોગવાઇ Jુજબ Qથમ પાંચ વષ માટ'
fફકસ પગારથી િનમjુકં અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી િનયત થયેલ અPય લાભો મળવાપા+ રહ'શ.ે

]ા.૧૯૯૫૦/- Qિતમાસ

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને

િનમjુકં સ•ાિધકાર> \વારા નાણાં િવભાગનાં તા.૨૮-૩-૨૦૧૬ ના ઠરાવ nમાંક:-ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટ-૩)/ઝ-૧ માં દશાવેલ
બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા નામ.XુિQમકોટમાં દાખલ થયેલ એસ.એલ.પી નં.૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના
આખર> Wુકાદાને આધીન રહ>ને આ જ!યા ઉપર કરાર આધાર>ત િનમjુકં આપવામાં આવશે તેમજ પાંચ વષના Rતે તેમની સેવાઓ
િનમjુકં સ•ાિધકાર>ને સંતોષકારક જણાયેથી સંબિં ધત કચેર>માં 1 તે સમયના સરકાર{ીના ધારાધોરણ Jુજબ 1 તે જ!યા માટ'
મળવાપા+ િનયત પગાર ધોરણમાં િનયમાeુસાર િનયિમત િનમjુકં મેળવવાને પા+ થશે.

૯. કોGlIુટરની %ણકાર ઃરાજય સરકારના સામાPય વહ>વટ િવભાગના તા. ૧૩-૮-૨૦૦૮ ના સરકાર> ઠરાવ નં. સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦ગ-૫, થી નકક> કર' લ અžયાસnમ Jુજબ ઉમેદવાર કો/ABુટર Rગેe ું બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા Rગેe ું કોઇપણ તાલીમી સંkથાeું
Qમાણપ+/ માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઇશે. અથવા સરકાર માPય Bુિનવિસ€ટ> અથવા સંkથામાં કો/ABુટર ›ાન Rગેના કોઇપણ
fડAલોમા/ ડ>[ી ક' સટ•ફ>ક' ટ કોષ કર' લ હોય તેવા Qમાણપ+ો અથવા ડ>[ી ક' fડAલોમા અžયાસnમમાં કો/ABુટર એક િવષય તર>ક'
હોય તેવા Qમાણપ+ો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પર>Kા કો/ABુટરના િવષય સાથે પસાર કર' લ હોય તેવા Qમાણપ+ો
ધરાવતા હોવા જોઇશે. ઓનલાઇન અર* કરવાના તબકક' આ‰ું Qમાણપ+ ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર* કર> શકશે, પરં a ુ
આવા ઉમેદવારોએ િનમmુક
ં સfાિધકાર સમ= કો/ABુટરની બેઝીક નોલેજની પર>Kા પાસ કયાeું આ‰ું Qમાણપ+ િનમjુકં મેળવતા
પહ'લા અW ૂક રVૂ કરવાeું રહ'શ.ે અPયથા િનમjુકં મેળવવાને પા+ થશે નહ= તેમજ િનમjુકં સ•ાિધકાર>/સિમિત આવા fકkસામાં
ઉમેદવારોની પસંદગી રદ કરશે.

૧૦.

અરS કરવાની ર ત :આ Oહ'રાતના સંદભમાં સિમિત ારા ઓન લાઈન જ અર* kવીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર' Oહ'રાતમાં દશાIયા
તાર>ખ :૧૮/૦૯/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૫-૦૦ કલાક) થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮(સમય રા+ીના ૨૩.૫૯ કલાક Xુધી) દર/યાન
https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અર*૫+ક ભર> શકશે. ઉમેદવાર'
1)

સૌ Qથમ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જ‰ુ.ં

2)

હવે "Apply On line" Click કર‰ુ.ં

3)

'' તલાટ> કમ મં+ી([ામ પંચાયત મં+ી) (વગ-૩) ” ની બોટાદ જ લા પંચાયતની Oહ'રાત nમાંકઃ૨/૨૦૧૮-૧૯
ઉપર click કરવાથી screen ઉપર more details અને Apply now ના ઓAશન જોવા મળશે. more details
click કરવાથી િવગતવાર Oહ'રાત જોવા મળશે. 1 વાંચી જવી.

4)

તેની નીચે "Apply now" પર click કરવાથી Application Format ¡ુલશે 1માં સૌ Qથમ "Personal
Details" ઉમેદવાર' ભરવી. (અહ= લાલ ¢ંદડ> (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર જયાત ભરવાની રહ'શ.ે )
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5)

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

6)

તેની નીચે "Self declaration" વાંચીને તેની ઉપર click કર‰ુ.ં lયારબાદ

7)

ઉ૫રની શરતો kવીકારવા માટ' "Yes" ૫ર click કર‰ુ.ં હવે અર* r ૂણ ર>તે ભરાઈ ગયેલ છે .

8)

હવે "save" ૫ર click કરવાથી તમાર> અર*નો online kવીકાર થશે.

9)

અર* કયા બાદ ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે. 1 ઉમેદવાર' સાચવીને રાખવાનો
રહ'શ.ે

10) હવે Upload Photograph ૫ર click કરો. અહ= તમારો application number type કરો અને તમાર> Birth
date type કરો. lયારબાદ, OK ૫ર click કર‰ુ.ં અહ= photo અને signature upload કરવાના છે . (Photo
eું મા૫ ૫ સે.મી. ”ચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature eું મા૫ ર.૫ સે.મી. લંબાઈ અને ૭.૫ સે.મી.
૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ Qથમ તમારો photo અને signature jpg
format માં (15 kb) સાઈઝથી વધાર' નfહ£, તે ર>તે kક' ન કર>, computer માં Save કર' લા હોવા જ ોઈએ.)
"browse" button ૫ર click કરો. હવે choose file ના kn>નમાંથી 1 ફાઈલમાં jpg format માં તમારો
photo store થયેલ છે , તે ફાઈલને select કરો અને "open" button ને click કરો. હવે "browse" button
ની બાVુ માં "upload" button ૫ર click કરો. હવે બાVુ માં તમારો photo દ' ખાશે. હવે આજ ર>તે signature
૫ણ upload કરવાની રહ'શ.ે
1 ફોટો અપલોડ કરવામાં આIયો હોય તે જ ફોટાની નકલ લેLખત પર>Kામાં હાજ ર>પ+કમાં ચ‡ટાડવાની
રહ'શ.ે તેમજ પછ>ના દર' ક તબ’ે સિમિત માંગે lયાર' તેવો જ ફોટો રVૂ કરવાનો રહ'શ.ે આથી ઓનલાઇન
અર*પ+કમાં અપલોડ કર' લ ફોટો[ાફની ચારથી પાંચ નકલો કઢાવી રાખવી. Vુ દા Vુ દા તબ’ે Vુ દા ફોટો[ાફ
રVૂ થશે તો, ઉમેદવારની ઓળખ Qkથાિપત નહ= થવાના કારણે ઉમેદવારની ફાળવણી/િનમjકં ૂ માં બાધ આવી
શકશે 1ની જ વાબદાર> ઉમેદવારની પોતાની રહ'શ.ે
11) હવે પેજ ના 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* જ ોઈ લેવી. અર*માં Xુધારો કરવાનો જ ણાય તો edit કર> લે‰.ું કPફમ કયા ૫હ'લા કોઈ૫ણ Qકારનો Xુધારો
થઈ શકશે. સંr ૂણ ચકાસણી બાદ જ ો અર* Xુધારવાની જ ]ર ના જ ણાય તો જ confirm application ૫ર click
કર‰ુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર*નો સિમિતમાં online kવીકાર થઈ જ શે.
12) એકવાર ઓનલાઇન અર* કPફમ થયા બાદ, તેમાં કોઇપણ Qકારનો ફ'રફાર ઉમેદવાર ક' સિમિત ારા થઇ શકશે
નહ=. અર*માં દશાવેલી િવગતોને અeુ]પ Qમાણપ+ો સિમિત માંગે lયાર' ઉમેદવાર' રVૂ કરવાના રહ'શ.ે આથી,
ઉમેદવાર' Qથમ તેમની પાસેના અસલ Qમાણપ+ોને આધાર' પોતાeું નામ, પિત/િપતાeું નામ, અટક,
જ Pમતાર>ખ, શૈKLણક લાયકાત, Oિત (ક' ટ'ગર>), 1Pડર (મેલ/ફ>મેલ), મા* સૈિનક, kપોટસ, શાર>fરક
અશકતતાનો Qકાર, િવધવા વગેર' બાબતોની બાર>ક ચકાસણી નામ, અટકના kપેલ=ગ સહ>ત કર> લઇને તેને
અeુ]પ િવગતો જ ઓનલાઇન અર*માં દશાવવાની રહ'શ.ે સિમિત

ારા ચકાસણી સાTુ Qમાણપ+ો માંગવામાં

આવે lયાર' ઓનલાઇન અર*પ+કમાં દશાવેલ િવગતો અને ઉમેદવાર ારા સિમિત સમK રVૂ કરવામાં આવતાં
Qમાણપ+ોમાં કોઇપણ Oતની િવસંગતતા મા¤ ૂમ પડશે તો, તેવી KિતBુƒત અર*ઓ સિમિત

ારા 1 તે

તબ’ે થી ‘રદ’ કરવામાં આવશે. ખોટ> ક' અ„ ૂર> િવગતોને કારણે KિતBુƒત અર* રદ કરવામાં આવે તો, તેમાં
સિમિતની કોઇ જ વાબદાર> રહ'શે નહ=. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના Qમાણપ+ોને આધાર' અને તેને અeુ]પ
િવગતો ઓનલાઇન અર* કરતી વખતે દશાવવાની ખાસ કાળ* રાખવા જ ણાવવામાં આવે છે .
13) confirm application ૫ર click કરતાં અહn "confirmation number" generate થશે. R હવે ૫છ ની
બધી જ કાયવાહ માટ' જ Kર હોઈ, ઉમેદવાર' સાચવવાનો રહ'શે. કPફમUશન નંબર િસવાય કોઇ પણ પ+Iયવહાર
કર> શકાશે નહ=. ઉમેદવાર' Confirm થયેલ અર*પ+કની QીPટ અW ૂક કાઢ> રાખવી, અને માંગણી કરવામાં આવે
lયાર' રVુ કરવાની રહ'શ.ે
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14) હવે print application ૫ર click કરdુ.ં અહn તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને
print ૫ર click કર અરSની નકલ કાઢ સાચવી રાખવા જણાવવામાં આવે છે . Rથી ઉમેદવાર' પોતે
ઓનલાઇન રpૂ કર' લી અરSની તે નકલ જKર પડqે ઉપયોગમાં લઇ શકાય.
15) જનરલ ક' ટ'ગર>ના ઉમેદવાર' અર* કPફમ થયા બાદ ફકરા- ૧૧ માં આપેલ Xુચનાઓ અeુસાર પોkટ ઓફ>સ
ખાતે રોકડમાં પર>Kા ફ> ].૧૦૦/- તથા પોkટલ ચાŠ ].૧૨/-ચલણથી ભરવાના રહ'શ.ે આ ચલણ પણ OJAS
વેબસાઇટ ઉપરથીજ ડાઉનલોડ કરવાeું રહ'શ.ે અર* કPફમ કયા બાદ ફ> ન ભરનાર જનરલ ક' ટ'ગર>ના
ઉમેદવારની ઉમેદવાર> રદ ગણાશે.

૧૧.

૫ર =ા ફ :(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>Kા ફ> ભરવાની રહ'શ.ે
(૨) જનરલ ઉમેદવારોએ ફ> ભરવાની હોઇને જયાર' OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર* સબમીટ કર' lયાર'
તેઓને પર>Kાફ> ભરવા માટ' ઓન લાઇન ઉપલ~ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િQPટ
મેળવવાની Xુચના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િQPટ મેળવી લેવાની રહ'શ,ે ઉમેદવારોએ
ચલન સાથે કોઇપણ કો/ABુટરાઇઝડ પોkટ ઓફ>સમાં જઇને, પર>Kા ફ> પેટ' ].૧૦૦/- રોકડા + ].૧૨/પોkટલ ચાજ–સ ભર> દ' વાના રહ'શ.ે ચલનની એક નકલ પોkટ ઓફ>સ રાખી લેશે અને બે નકલ
ઉમેદવારને િસ’ા / kટ>કર સાથે પરત આપશે. પર>Kા ફ> ભયાના ચલનની નકલ ઉમેદવાર' સાચવી
રાખવાની રહ'શે અને પર>Kા સમયે કોલ લેટર સાથે રાખવી વ„ુ fહતાવહ રહ'શ.ે
(૩) અPય કોઇ ર>તે ફ> kવીકારવામાં આવશે નહ=.
(૪) આ સંવગમાં ઓનલાઇન અર* કરવાની છે લી તાર>ખ ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ છે .પરં a ુ જનરલ ક' ટ'ગર>ના
ઉમેદવારો માટ' પોkટ ઓફ>સમાં પર>Kા ફ> ભરવાની છે લી તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ પોkટ ઓફ>સના
કામકાજના સમય Xુધીની રહ'શ.ે
(૫) પર>Kા ફ> ભયા બાદ, ર>ફંડ કોઇપણ સંજોગોમાં મળવાપા+ નથી તેમજ ફ> ભરવાપા+ ઉમેદવારોની ફ>
ભયા વગરની અર* માPય રહ'શે નહ=.
(૬) પર>Kા ફ> ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ

ારા દશાવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMS થી ફ> ભયાની Oણ

કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તાlકાLલક ઉમેદવાર' 1 પોkટ ઓફ>સ ખાતે ફ> જમા
કરાવેલ હોય તે પોkટ ઓફ>સનો સંપક કરવાનો રહ'શ.ે
(૭) અર* ફોમમાં નીચે Jુજબની ક' ટ'ગર> Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ Qકારની પર>Kા ફ> ભરવાની
રહ'શે નહ=.
(ક)

અeુX ૂLચત Oિત (SC)

(ખ)

અeુX ૂLચત જન Oિત (ST)

(ગ)

સામા જક અને શૈKLણક ર>તે પછાતવગ (SEBC)

(ઘ)

મા* સૈિનક (Ex-serviceman) તમામ ક' ટ'ગર>

(ચ)

શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ ક' ટ'ગર>

ખાસ નોધઃ- જનરલ ક' ટ'ગર ના ઉમેદવારોએ િનયત કર' લ સમયમયાદા તા.૧૦-૧૦-૧૮ 2ુધી પર =ા ફ ભર' લ હશે તો જ ઓનલાઇન
કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ)/પર =ા jવેશપ

૧૨.

નીકળશે, Rની ખાસ નોધ લેવી.

લેMખત ?પધાNમક પર =ા પEધિત અને ૫સંદગી j@)યા :(૧) અર*પ+કમાં ભર' લ િવગતોની કોઇ પણ ચકાસણી કયા વગર ઉમેદવારોને આ જ!યા માટ' ની િનયત kપધાlમક લેLખત
પર>Kા માટ' કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કર>

સિમિત \વારા પર>Kાની તાર>ખ આખર> કયા બાદ ઓજસની

વેબસાઇટ

https://ojas.gujarat.gov.in મારફત online કોલલેટર (હોલ ટ>ક>ટ) ઇkBુ કર>ને પર>Kાના તાર>ખ, સમય અને
kથળની Oણ કરવામાં આવશે. 1 માટ' સિમિત \વારા કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કર' લ

ઉમેદવારોને OJAS ની િનયત

વેબસાઇટ ઉપરથી kપધાlમક લેLખત પર>Kાના કોલલેટર (હોલ ટ>ક>ટ) online download કરવા માટ' ઓનલાઇન અર*માં
દશાવેલ તેઓના મોબાઇલ નંબર ઉપર “SMS” મોકલીને અને અ[ગ§ય અખબારોમાં તેમજ વેબસાઇટ ઉપર ¨ૂંક> Oહ'રાત
આપીને Oણ કરવામાં આવશે. મોબાઇલ સિવ€સ Qોવાઇડરના કોઇ ટ' કનીકલ Qોબલેમને કારણે અથવા અPય કોઇ કારણોસર
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મોબાઇલ સેવા નેટવક ખોરવાઇ જવાના સંજોગોમાં SMS ઉમેદવારને ન મળે તો તેની જવાબદાર> સિમિતની રહ'શે નfહ. 1થી
અર* કરનાર ઉમેદવારોને કોલલેટર (હોલ ટ>ક>ટ) ડાઉનલોડ કરવા માટ' OJAS વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ની
સમયાંતર' Jુલાકાત લેવા તેમજ વતમાનપ+ોમાં કોલલેટર (હોલ ટ>ક>ટ) ડાઉનલોડ કરવાની સિમિત.ની Oહ'રાત જોતા
રહ'વા સલાહ આપવામાં આવે છે . કોઇ પણ સંજોગોમાં કોલલેટર (હોલ ટ>ક>ટ) િસવાય ઉમેદવારને પર>Kા ખંડમાં Qવેશ
મળશે નfહ 1ની નોધ લેવી. 1થી ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કર' લ કોલલેટર (હોલ ટ>ક>ટ) પર>Kા આપવા જતી
વખતે સાથે રાખવો ફર*યાત છે . વખતોવખતની માfહિત માટ' પંચાયત િવભાગની વેબસાઇટ

https://panchayat.

gujarat.gov.in જોતા રહ'‰ ુ
(૨) સદર kપધાlમક લેLખત પર>Kામાં gુજરાત સરકાર{ીના પંચાયત, [ામ g ૃહ િનમાણ અને [ામ િવકાસ િવભાગના
તા.૧૭-૪-૨૦૧૨ના Oહ'રનામા nમાંકઃ ક' પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ>, થી ઠરાIયા Jુજબ
gુજરાત પંચાયત સેવા (વગ-૩) ભરતી (પર>Kા) િનયમો ૨૦૧૨ના િનયમ Jુજબ ફકત -૧ (એક) Qoપ+ નીચે Jુજબ
રહ'શ.ે
jrપ

ુ =ી), સમય: ૦૧ કલાક, Yુ લ Oુણ:૧૦૦
(હ'sલ

)મ

િવષય

Oુણ

૧

Oુજરાતી ભાષા અને tયાકરણ

૩૫

૨

ગMણતશાu

૧૫

૩

1"ેS tયાકરણ

૧૫

૪

સામાHય vાન

૩૫
Yુ લ:-

૧૦૦

ુ Kી Qoોeું ઉ•રપ+ ઓ.એમ.આર.
(૩) આ kપધાlમક પર>Kામાં ઉપર દશાIયા Jુજબના િવષયોને આવર> લેતા હ'aલ
(ઓAટ>કલ માકસ ર>ડ=ગ) પ\ધિત kવTુ પeું રહ'શ.ે
(૪) Qlયેક સાચા જવાબદ>ઠ ૧ (એક) gુણ મળવાપા+ થશે. સિમિત \વારા gુણાંકન પ\ધિતમાં માઇનસ પ\ધિત દાખલ
કરવામાં આવી છે . 1 Jુજબ (i) Qlયેક ખોટા જવાબદ>ઠ (-૦.૩) (માઇનસ +ણ દશાંશ). (ii) Qlયેક 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 Qlયેક

જવાબદ>ઠ (-૦.૬) (માઇનસ છ દશાંશ) (iv) દર' ક Qoના જવાબોમાં એક િવક પ “E” “ Not Attempted “ રહ'શ.ે ઉમેદવાર
કોઇ Qoનો જવાબ આપવા ના ઇsછતા હોય તો, આ િવક પ પસંદ કર> શકશે અને “ Not Attempted” િવક પ પસંદ
કરવાના fકkસામાં નેગેટ>વ માfક°ગ લાgુ પડશે નહ>. આમ સાચા જવાબ \વારા મેળવેલ tુ લ gુણમાંથી ઉપર દશાવેલ (i)
(ii) (iii) Jુજબ માઇનસ થતા tુ લ gુણ બાદ કરવાથી મળતા gુણ, ઉમેદવારને QાAત થતા gુણ માPય ઠરશે.
(૫) સિમિત \વારા kપધાlમક પર>Kાની તાર>ખ િનયત થયેથી સિમિત \વારા િનયત થનાર પર>Kા kથળોએ યોજવામાં
આવશે. kપધાlમક લેLખત પર>Kાની તાર>ખ, સમયમાં અિનવાય સંજોગોને કારણે સિમિત ફ'રફાર કર> શકશે. ઉમેદવારોને
આ Rગેની Oણ ઓનલાઇન અર*માં દશાવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર “SMS” \વારા તેમજ વેબસાઇટ ઉપર અને અ[ગ§ય
અખબારોમાં Oહ'રાત Qિસ\ધ કર>ને Oણ કરવામાં આવશે. lયારબાદ ઉમેદવારોએ કો/ABુટર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટ
ઉપરથી િનયત સમયમયાદામાં online કોલલેટર (હોલ ટ>ક>ટ) download કર> લેવાના રહ'શ.ે 1 માટ' ઉમેદવારોએ online
કોલલેટર (હોલ ટ>ક>ટ) મેળવવા કો/ABુટર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટની Jુલાકાત સતત લેવાની રહ'શ,ે અPયથા ઉમેદવાર
જવાબદાર રહ'શ.ે આ સંવગની 1 તે જ લા પંચાયત સેવાપસંદગી સિમિત \વારા અલગ અલગ Oહ'રાત ઓનલાઇન
OJAS વેબસાઇટ ઉપર Qિસ\ધ કરવામાં આવશે.પરં a ુ આ સંવગની લેLખત kપધાlમક પર>Kા દર' ક

જ લા માટ' ની એક

જ fદવસે અને એકજ સમયે લેવામાં આવશે. ઉમેદવાર 1 જ લામાં અર* કરશે, તેજ જ લાની ખાલી જ!યા માટ'
ઉમેદવાર> કર' લી ગણાશે. અને તે જ જ લાના પર>Kા ક' P† ખાતે લેLખત kપધાlમક પર>Kા આપવાની રહ'શ.ે 1 \યાને લઇ
ઉમેદવાર પોતાની પસંદગીના જ લામાં અર* કર' તે સલાહ ભBુ રહ'શ.ે
(૬) સિમિત \વારા સરકાર{ીના સામાPય વહ>વટ િવભાગના પર>પ+ nમાંકઃ- પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪ તા ૨૩-૭૨૦૦૪ની જોગવાઇઓ \યાને લઇ સામાPય ક' ટ'ગર>ના ઉમેદવારોને 1 વયમયાદાના અને gુણવતા(મેર>ટ)ના ધોરણ લાgુ
પાડવામાં આIયા હોય તે જ ધોરણે પસંદગી પામેલ હોય એવા અeુXLુ ચત Oિત, અeુXLુ ચત જન Oિત, સામા*ક શૈKLણક
પછાત વગના ઉમેદવારો ને સામાPય ક' ટ'ગર>(Lબનઅનામત)ની જ!યા સામે સરભર કરવામાં આવશે. પરં a ુ સામાPય
ક' ટ'ગર> માટ' િનયત થયેલ ઉપલી વયમયાદામાં ‘ટછાટ મેળવીને પસંદગી પામેલા અeુXLુ ચત Oિત,અeુXLુ ચત જન
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Oિત, સામા*ક શૈKLણક પછાત વગના ઉમેદવારોને 1 તે અનામત ક' ટ'ગર>ની જ!યા સામે પસંદ કરવામાં આવશે.
(૭) સામાPય વહ>વટ િવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ nમાંક : સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર) માં િનદ³ િશત
Qવતમાન િનયમો અeુસાર િવધવા મfહલા ઉમેદવારો માટ' ૫સંદગીમાં અ[તા આ૫વા માટ' તેમને મળે લ tુ લ gુણના ૫
(પાંચ) ટકા gુણ ઉમેર> આ૫વામાં આવશે. ૫રં a ુ તેઓએ િનમjકં ૂ સમયે rુનઃલ!ન કર' લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાંત,
સિમિત માંગે lયાર' તેના તમામ rુરાવા સિમિતને અસલમાં રVૂ કરવાના રહ'શ.ે
(૮) માPય રમતગમતની માPય kપધાઓમાં િવ1તા થયા હોવાના િનયત નJુનાના Qમાણપ+ ધરાવતા ઉમેદવાર' સરકાર'
તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ nમાંક: સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ nમાંક :
સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગર તથા સામાPય વહ>વટ િવભાગના ઠરાવ nમાંકઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/Bુઓ/૪૧૧૦/ ગર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ અPવયે િનયત કયા Jુજબના સ•ાિધકાર> પાસેથી િનયત નJ ૂનામાં મેળવેલ જ]ર> Qમાણ૫+ સિમિત
માંગે lયાર' રVૂ કરવાeું રહ'શ.ે આ‰ુ Qમાણપ+ ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના મળવાપા+ gુણ માટ' હ’દાર
થશે. Sports માં અર* કરનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માંગે lયાર' ઉકત ઠરાવથી િનયત નJુનામાં ઠરાવેલ આ‰ું Qમાણપ+
રVૂ નહ= કર> શક' તો આવા ઉમેદવારને Sports ના gુણ મળવાપા+ થશે નહ=.
(૯) સિમિત \વારા સરકાર{ીના પંચાયત [ામg ૃહિનમાણઅને [ામ િવકાસ િવભાગના Oહ'રનામા nમાંકઃ- ક' પી/૧૧ ઓફ
૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ> તા ૧૭/૪/૨૦૧૨ થી ઠરાવેલ gુજરાત પંચાયત સેવા (વગ-૩) ભરતી (પર>Kા)િનયમો
૨૦૧૨ અને 1 તે સંવગના ભરતી િનયમો તેમજ િવિવધ અનામત ક' ટ'ગર>ને લગતા ઠરાવો તેમજ િવધવા તેમજ માPય
રમતગમતના માPય Qમાણપ+ો ધરાવતા ઉમેદવારોને મળવાપા+ વધારાના gુણને લગતી જોગવાઇઓ ઓનલાઇન અર*
અPવયે આ kપધાlમક લેLખત પર>Kામાં હાજર રહ'લ ઉમેદવાર' મેળવેલ gુણ અને ઓનલાઇન અર*માં દશાવેલ િવગતોને
આધાર' તમામ ઉમેદવારોeું મેર>ટ લીkટ તૈયાર કર>ને 1 તે ક' ટ'ગર>માં ઉપલ~ધ ખાલી જ!યાના Qમાણમાં ક' ટ'ગર>વાઇઝ
મેર>ટ nમાeુસાર આ સંવગeું Qોવીઝનલ મેર>ટ લીkટ તૈયાર કરવામાં આવશે, તેમજ ક' ટ'ગર> વાઇઝ મેર>ટ આધાર' તૈયાર
થયેલ Qોવીઝનલ મેર>ટ લીkટમાં kથાન પામેલ ઉમેદવારોને સરકાર{ીના પંચાયત [ામ g ૃહ િનમાણ અને [ામ િ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 Jુજબ Qમાણપ+ ચકાસણી માટ' ઉપœkથત રહ'વા જણાવવામાં આવશે અને ચકાસણીના Rતે િનમjુકં
મેળવવાને પા+ જણાયેલ ઉમેદવારોની આખર> પસંદગી યાદ> બહાર પાડવામાં આવશે
(૧૦) આ Oહ'રાત અPવયે સરકાર{ીના પંચાયત િવભાગના Oહ'રનામા nમાંકઃ- ક' પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/
૧૯૭૬/ડ> તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના િનયમ-૧૧ અPવયે જTુ ર>યાત ઉપœkથત થયેથી 1 તે ક' ટ'ગર>ની વધારાની પસંદગી યાદ>
અને ભલામણ યાદ> Oહ'ર અને Qિસ\ધ કરવામાં આવશે અને િનયમ-૧૧ ની જોગવાઇઓ Jુજબ સિમિત \વારા જ]ર>યાત
ઉપœkથત થયેથી યો!ય કાયવાહ> કરવામાં આવશે.

૧૩.

અHય અગNયની શરતો :(૧) શૈKLણક લાયકાત, કો/ABુટરની Oણકાર>, ”મર, Oિત (ક' ટ'ગર>-SC,ST,SEBC), મા* સૈિનક, kપોટસ, શાર>fરક
અશકતતા, અને અPય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ Qમાણપ+ોને આધાર' ઓનલાઇન અર*માં ભર' લ િવગતો સમ[
ભરતી Qfnયા માટ' આખર> ગણવામાં આવશે. ઓનલાઇન અર*માં દશાવેલ િવગતોના સમથનમાં Qમાણપ+ો અને
rુરાવાઓ સિમિત માંગે lયાર' ઉમેદવાર' અસલમાં (ઝેરોK નકલો સહ>ત) રVુ કરવાના રહ'શ.ે એવા rુરાવા રVુ નહ= કર>
શકનાર અથવા િવસંગતતા સાLબત થાય તો ઉમેદવારeું અર*૫+ક 1 - તે તબકક' થી ‘‘રદ’’ કરવાપા+ થશે અને તેવા
ઉમેદવારની પસંદગી/િનમjુકં ‘‘રદ’’ કરવામાં આવશે.
(૨) કHફમ થયેલ અરSપ કની િવગતો ક' તેમા ઉમેદવાર' આપેલ મા@હતીમાં =િત ક' wુક બાબતે 2ુધારો કરવાની
રpુઆત/િવનંતી "ાહય રાખવામાં આવશે ન@હ.
(૩) ફ>કસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાંચ) વષનાં અજમાયશી ધોરણે આ સંવગની જ!યા ઉ૫ર િનમjકં ૂ સ•ાિધકાર>
ારા કરાર આધાર>ત િનમjકં ૂ આAયેથી આ જ!યાના ભરતી િનયમો, ખાતાક>ય ૫ર>Kા િનયમો, કો/ABુટર કૌશ ય ૫ર>Kા
િનયમો-ર૦૦૬ તથા r ૂવ સેવા તાલીમ અને તાલીમાPત ૫ર>Kાનાં િનયમો Jુજબ િનયત ૫ર>Kાઓ આ િનયત કરારના
સમયગાળા દર/યાન સરકાર{ીના તે Rગેના Qવતમાન િનયમાeુસાર પાસ કરવાની રહ'શ.ે
(૪) ઉમેદવાર પોતે આ સંવગની Qોવીઝનલ મેર>ટ યાદ>/પસંદગીયાદ>/ભલામણયાદ>માં સમાિવmટ થવા મા+થી સંબિં ધત
જ!યા ઉ૫ર િનમjકં ૂ મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે નfહ. િનમjકં ૂ કરનાર સ•ાિધકાર>ને પોતાને એવી ખાતર>
થાય ક' , Oહ'ર સેવા માટ' તે gુજરાત પંચાયત સેવા વગ–કરણ અને ભરતી (સામાPય) િનયમો –૧૯૯૮ અને 1 તે સંવગની
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ભરતી Rગેના Qવતમાન િનયમોથી ઠરાવેલ િનયમાeુસાર ઉમેદવાર યો!ય જણાતા નથી, તો 1 તે તબ’ે આવા
ઉમેદવારને તેમની િનમjકં ૂ ‘રદ’ કર>ને ૫ડતા J ૂક> શકાશે. િનમjકં ૂ બાબતે તેઓનો િનણય આખર> ગણાશે.
(૫) આ ભરતી Qfnયા આ સંવગના Qવતમાન ભરતી િનયમો અને પર>Kા િનયમોને તેમજ આ બાબતના સરકાર{ીના
કાયદા અને િનયમોની જોગવાઇને સંr ૂણ૫ણે આિધન રહ'શ.ે
(૬) આ Oહ'રાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક' તેમાં ફ'રફાર કરવાની આવqયકતા ઉભી થશે તો, તેમ કરવાનો
સિમિતને સંr ૂ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>Kા ફ> ૫રત મળવાપા+ થશે નહ>
(૭) આખર> ૫સંદગી પામેલ ઉમેદવાર િનમjકં ૂ સ•ાિધકાર> ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમjકં ૂ મેળવવાને પા+ ઠરશે.
(૮) નીચે દશાtયા [ુજબની અરSઓ રદ કરવામાં આવશે.(આ યાદ મા

ઉદાહરણ ?વKપે છે . R સં_ ૂણ નથી)

(૧) ઓનલાઇન Jુસદા Jુજબ 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 પોkટથી મોકલાવેલ હોય,
(૫) Lબનઅનામત વગના ઉમેદવાર' r ૂર' r ૂર> ફ> ન ભર' લ હોય,
(૬) અeુX ૂLચત Oિત, અeુXLુ ચત જન Oિત, સામા*ક શૈKLણક પછાત વગ, શાર>fરક અશકતતા ધરાવતા
ઉમેદવાર તેમજ મા* સૈિનક તેઓની ક' ટ'ગર> Rગેe ુ િનયત Qમાણ૫+ ધરાવતા ન હોય,
(૭) સામા*ક શૈKLણક પછાત વગના ઉમેદવાર Oહ'રાતમાં દશાવેલ સમયગાળાeું ઉ‹ત વગમાં સમાવેશ થતો
ના હોવા Rગેe ું રાજય સરકારની સેવાઓ માટ' e ું (નોન-fnિમલીયર) Qમાણ૫+ પfરિશmટ-(૪) (gુજરાતીમાં)
રાજયસરકાર માટ' e ું ધરાવતા ન હોય,

૧૪. સામાHય 2ુચનાઓઃ(૧) અનામત કKાના ઉમેદવારો માટ' Oહ'રાતમાં અનામત જ!યાઓ દશાવેલ ન હોય lયા આવા ઉમેદવારો Lબનઅનામત
જ!યા માટ' અર* કર> શકશે અને તેને Lબનઅનામતના વયમયાદાને લગતા ધોરણો લાgુ પડશે.પરં a ુ તેઓએ પર>Kા ફ>
ભરવાની રહ'શે નહ>.
(ર) ઉમેદવાર અર*૫+કમાં 1 ફોટો upload કર' , તેની પાસપોટ સાઈઝના ફોટાની એક કરતાં વ„ુ કોપીઓ પોતાની પાસે
રાખવાની રહ'શ.ે ૫ર>Kા સમયે હાજર>૫+કમાં તે જ ફોટો લગાવવાનો રહ'શે તેમજ સિમિત માંગે lયાર' તેવો જ ફોટો રVૂ
કરવાનો રહ'શ.ે
(૩) ઉમેદવાર અર*૫+ક ભરતી વખતે 1 મોબાઈલ નંબર દશાવે તે નંબર ચા¤ુ જ રાખવો. ભિવmયમાં સિમિત તરફથી આ
પર>Kાને સબંિધત ૫ર>KાલKી X ૂ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 Xુચનાની Oણ ઉમેદવારને થશે નહ>, તેવા સંજોગોમાં સંr ૂણ જવાબદાર> ઉમેદવારની પોતાની જ રહ'શ.ે
(૪) સરકાર{ીના પંચાયત િવભાગની વેબસાઇટ
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ઉમેદવારોને ખાસ X ૂચના આપવામાં આવે છે .
(પ)

સિમિત R કોઈ ઉમેદવારને1.

તેને ઉમેદવાર> માટ' કોઈ૫ણ Qકાર' ટ' કો મેળવવા માટ' એટલે ક' સિમિતના અ•યK, સžય અથવા કોઈ
અિધકાર> ૫ર QlયK ક' ૫રોK લાગવગ લગાડવાનો Qયાસ કરવા માટ' ,

2.

બીOeું નામ ધારણ કરવા માટ' ,

3.

બીO પાસે પોતાeું નામ ધારણ કરાવવા માટ' ,

4.

બનાવટ> ખોટા દkતાવેજો અથવા 1ની સાથે ચેડા કરવામાં આIયા હોય તેવા દkતાવેજો સાદર કરવા
અથવા ગેરર>િત આચરવા માટ' ,

5.

યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહlવની માfહતી ‘પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ' ,

6.

૫ર>Kા માટ' તેની ઉમેદવાર>ના સંબધ
ં માં અPય કોઈ અિનયિમત અથવા અયો!ય સાધનનો આ{ય લેવા
માટ' ,
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7.

૫ર>Kા દર/યાન ગેરIયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ' એટલે ક' અPય ઉમેદવારની ઉ•રવહ>માંથી
નકલ કરવા, rુkતક, ગાઈડ, કા૫લી ક' તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક' હkતLલLખત સાfહlયની મદદથી અથવા
વાતચીત

ારા

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

આચરવા માટ' ,
8.

લખાણોમાં અ•qલલ ભાષા અથવા બીભlસ બાબત સfહતની અQkaુત બાબત લખવા માટ' ,

9.

OMR ઉ•રપ+માં પોતાની ઓળખX ૂચક કોઇપણ Qકારની િનશાની, લખાણ, આ ફાબેટ, Lચ½ ક' 1નાથી
ઓળખ Qkથાિપત થાય તેવા Qયાસ કરવા માટ' ,

10.

૫ર>Kા ખંડમાં અPય કોઈ ર>તે ગેરવતjકં ૂ કરવા માટ' , અથવા

11.

૫ર>Kાના સંચાલન કરવા માટ' સિમિતએ રોક' લા kટાફને સીધી ક' આડકતર> ર>તે હ'રાન કરવા અથવા
શાર>fરક ર>તે ઈO કરવા માટ' , અથવા

12.

r ૂવવત– ખંડોમાં િનfદ° mટ કર' લા તમામ અથવા કોઈ૫ણ tૃlય કરવાનો Qયlન કરવા માટ' અથવા આવા
Qસંગે મદદગાર> કરવા માટ' , અથવા

13.

૫ર>Kા માટ' તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના Qવેશ૫+માં આ૫વામાં આવેલી કોઈ૫ણ Xુચનાનો ભંગ કરવા
માટ' દોષિત ઠયા હોય તો અથવા દોિષત હોવાeું Oહ'ર કBુ હોય
તો ઉપરોકત ૧ થી ૧૩ fકkસાઓમાં ફોજદાર> કાયવાહ>ને પા+ થવા ઉ૫રાંત - (ક) સિમિત, તે 1
૫ર>Kાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫ર>Kામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) સિમિત, સીધી
૫સંદગી માટ' લેવાની કોઈ૫ણ ૫ર>Kામાં બેસવામાંથી અથવા કોઈ૫ણ ]બ] Jુલાકાતમાંથી, અથવા (ર)
રાજય સરકાર, પોતાના હ'ઠળની કોઈ૫ણ નોકર>માંથી કાયમી ર>તે અથવા િનfદmટ Jુદત માટ' ગેરલાયક
/ બાકાત કર> શકશે.

૬.

gુજરાત Oહ'ર સેવા આયોગ ક' અPય Oહ'ર સેવા આયોગ અથવા અPય સરકાર>/અધ સરકાર>/સરકાર
હkતકની સંkથાઓ \વારા ઉમેદવાર કયાર' ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયકાતનો સમય
ચા¤ુ હશે તો આવા ઉમેદવારની અર* આપોઆપ રદ થવાને પા+ બનશે.

૧૫. ફ'રફાર ક' રદ કરવાની સિમિતની સfાઃઆ Oહ'રાત તથા ભરતી Qfnયામાં કોઇ પણ કારણોસર તેમાં ફ'રફાર કરવાની ક' રદ કરવાની આવqયકતા
ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સિમિતનો સંr ૂણ હકક/અિધકાર રહ'શે અને સિમિત આ માટ' કારણો આપવા બંધાયેલ રહ'શે
નહ=.
તાર ખ :- ૧૮/૦૯/૨૦૧૮
?થળ :-

સMચવ

જ.પં. બોટાદ.

જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત,
જ લા પંચાયત બોટાદ

ઉમેદવારોના @હતમાં %હ'ર 2ુચના
જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિતના કાયKે+ હ'ઠળની પંચાયત સેવાની તલાટ> કમ મં+ી ([ામ પંચાયત મં+ી) 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 fહતમાં ઉમેદવારોને લાંચ Tુ ¿ત/લાલચ ક' છે તરપ=ડ> આચર' તેવા અસામા જક તlવોથી Àુ 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 Q‰ ૃિ•/છે તરપ=ડ> આપના \યાનમાં આવે તો તરત જ લાંચ Tુ ¿ત ~Bુરોના
ટોલ š> નંબર ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪ ઉપર સંપક કરવા જણાવવામાં આવે છે .
સLચવ
જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત
બોટાદ
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જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત, બોટાદ xારા %હ'રાત )માંકઃ ૨/૨૦૧૮-૧૯ તલાટ કમ મં ી ("ામ પંચાયત મં ી) (વગ-૩)
જTયા ંુ ચેકલી?ટ આ જ!યા માટ' ની વયમયાદા તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ની œkથિતએ ૧૮ વષ થી ઓછ> અને ૩૩ વષથી વ„ુ ”મરનો હોવો
જોઇશે નહ>.
nમ

નીચેની તાર>ખો દર/યાન (બ‹ે તાર>ખો સહ>ત) જPમેલા હોવો

ઉમેદવારની Oિત

૧.

સામાPય ક' ટ'ગર> (rુ]ષ ઉમેદવાર)

ર.

એસ.સી./એસ.ટ>./એસ.ઇ.બી.સી.

જોઇશે.
તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૫ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ‹ે તાર>ખો સfહત)
તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૦ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ‹ે તાર>ખો સfહત)

(rુ]ષ ઉમેદવારો) (પ વષ)
૩.

મfહલાઓ (સામાPય ક' ટ'ગર>)

તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૦ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ‹ે તાર>ખો સfહત)

(પ વષ)
૪.

અનામત વગની મfહલાઓ

તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૫ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ‹ે તાર>ખો સfહત)

(૫+૫ વષ)
૫.
૬.
૭.
૮.

૪૦% ક' તેથી વ„ુ

અશકતતા ધરાવતા સામાPય

ક' ટ'ગર>ના rુTુષ ઉમેદવારો (૧૦ વષ)
૪૦% ક' તેથી વ„ુ અશકતતા ધરાવતા અનામત
વગના rુTુષ ઉમેદવારો (૫+૧૦ વષ)
૪૦% ક' તેથી વ„ુ

અશકતતા ધરાવતી સામાPય

ક' ટ'ગર>ના મfહલા ઉમેદવારો(પ+૧૦ વષ)
૪૦% ક' તેથી વ„ુ અશકતતા ધરાવતી અનામત
વગની મfહલાઓ (૫+૧૦+૫ વષ)

સામાPય વહ>વટ િવભાગનો તા. ૨૨-૭-૧૯૮૨ના
ઠરાવ

nમાંકઃ

ગ-૨,

અને

તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૩ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ‹ે તાર>ખો સfહત)
તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૩ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ‹ે તાર>ખો સfહત)
તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૩ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ‹ે તાર>ખો સfહત)
આ સંવગની ખાલી જ!યા ઉપર િનમjુકં માટ' 1 ઉમેદવાર'

મા* સૈિનકઃ૯.

તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૫ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બ‹ે તાર>ખો સfહત)

આરઇએસ-૧૦૮૧/*ઓઆઇ/૫૮/
તા.૨૦-૨-૨૦૦૧નો

ઠરાવ

nમાંકઃ

આરઇએસ/૧૦૨૦૦૦/Bુ.ઓ./૯૫૭/ગ-૨.

મા* સૈિનક તર>ક' સશÂ દળોમાં

છ મfહનાની સળંગ સેવા

કરતા ઓછ> ન હોય તેટલી સેવા કર> હોય તે મા* સૈિનકને
મળવાપા+ ઉપલી વયમયાદામાં તેઓએ બOવેલ ફરજનો
સમયગાળો ઉપરાંત +ણ(૩) વષ Xુધીની ‘ટછાટ મળશે.(
વ„ુમાં વ„ુ ઉપલી વયમયાદા ૪૫ વષ રહ'શ.ે )
(૧) ફોમ ભરતી વખતે ‘‘ Lબન અનામત’’ ક' ટ'ગર> સીલેƒટ કર>
હોય (દશાવી હોય) તેવા (PD તથા Ex.Servicemen ક' ટ'ગર>

પર>Kા ફ>ઃ(૧) ફકત Lબન અનામત વગ (સામાPય) ક' ટ'ગર>ના
૧૦.

ઉમેદવારો માટ'

િસવાય) તમામ ઉમેદવારોએ પર>Kા ફ> ફરવાની રહ'શ.ે
(૨) J ૂળ gુજરાતના અનામત વગના ઉમેદવારો, શાર>fરક
અશƒતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અને મા* સૈિનકોએ પર>Kા ફ>
ભરવાની નથી.

(૨) અનામત વગ માટ' , મા* સૈિનક, ૪૦% ક' તેથી
વ„ુ અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટ'
નyધ:- માS સૈિનક સ@હત ઉપલી વયમયાદામાં મળવાપા
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િવના J ૂ યે

kટછાટ સાથેની ઉમર કોઇપણ સંજોગોમાં ૪૫ વષથી વધવી જોઇશે નહ .

