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જિલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સમિમત અરવલ્લી  

સવંગગન  ંનાિ:- જ નીયર કલાકગ  (વહીવટ/હીસાબી) વગગ-૩  
જાહરેાત ક્રિાકંઃ  ૧ /૨૦૧૮-૧૯ અંગેની મવગતવાર સચૂનાઓ 

 (વેબસાઇટ એડે્રસ : https://ojas.gujarat.gov.in  અને https://panchayat.gujarat.gov.in ) 
જિલ્લા હલે્પ લાઇન નબંર:-.૦૨૭૭૪ ૨૫૦૦૩૪ 

૧. જિલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સમિમત, અરવલ્લી, ધ્વારા પચંાયત સેવાની નીચે દર્ાગવેલ  જ નીયર કલાકગ  
(વહીવટ/હીસાબી) (વગગ-૩) ખાલી િગ્યા પર સીધી ભરતીથી ઉિેદવારો પસદં કરવા િાટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો િગંાવવાિા ંઆવે 
છે. આ િાટે ઉિેદવારે https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૧૮-૦૯-૨૦૧૮ (બપોરના ૧૫-૦૦ કલાક) થી તા.૦૮-૧૦-
૨૦૧૮ (સિય રામત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સ ધી)  દરમ્યાન અરજી કરવાની રહરેે્. તેિિ પરીક્ષા ફી પોસ્ટ ઓફફસિા ંભરવા િાટે છેલ્લી 
તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ રહરેે્. ઉિેદવારે તાજેતરનો Photograph (15 kb) અને Signature (15 kb) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે jpg format 
િા ં scan કરી કોમ્્ય ટરિા ં તૈયાર રાખવાનો રહરેે્ જે ઓનલાઇન અરજીિા ંupload કરવાનો રહરેે્. અરિદારે ઓનલાઇન અરજીિા ં
દર્ાગવ્યા મ િબના પોતાના બધા િ રૈ્ક્ષણિક, વય અને જામત તેિિ અન્ય લાયકાતના પ્રિાિપત્રો પોતાની પાસે રાખવાના રહરેે્ અને 
આ અંગે ઉિેદવારોને  જાિ કરાયા બાદ તેઓએ  ર બર િા ં ચકાસિી અથે રજ   કરવાના રહરેે્, જેની અચ ક નોધ લેવી. આ જાહરેાતિા ં
‘‘ જિલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સમિમતનો’’ ઉલ્લેખ હવે પછી ‘‘ સમિમત ’’ તરીકે કરેલ છે.  
 

અરજી કરવા િાટેની મવગતવાર સચૂનાઓ આ જાહરેાતિા ંફકરા નબંર ૧૦ િા ંદર્ાગવેલ છે. તે સચૂનાઓ સહીત આ સિગ્ર જાહરેાત 
ઓનલાઇન અરજી ભરતા ંપહલેા ંઉિેદવારે પોતે ધ્યાનથી વાચંવી િરૂરી છે.  
 

૧.૧ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉિેદવારે કોઇ પ્રિાિપત્રો િોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. પરંત  , ઓનલાઇન અરજી  
કરતી વખતે પ્રિાિપત્રોિાનંી મવગતોને આધારે ઓનલાઇન અરજીિા ંઅરિદારે સિગ્ર મવગતો ભરવાની રહ ે છે. આથી 
પોતાના બધા િ પ્રિાિપત્રો જેવા કે, રૈ્ક્ષ ાાણિક લાયકાત, વય, ર્ાળા છોડયાન  ંપ્રિાિપત્ર, જામત, ર્ારીફરક અર્કતતા (હોય 
તો), િાજી સૈમનક (લાગ  પડત   હોય તો) તેિિ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રિાિપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીિા ં
એવા પ્રિાિપત્રોને આધારે સિગ્ર મવગતો ભરવાની રહ ે છે. અન્યથા સમિમત ધ્વારા પ્રિાિપત્રોની ચકાસિી સિયે 
અરજીિાનંી  મવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરરે્ તો ઉિેદવારની અરજી અને પસદંગી/મનિણ કં રદ કરવાિા ંઆવરે્, અરજી 
પત્રકિા ંઓનલાઇન ભરેલી મવગતોની કોઇ પિ પ્રકારની ચકાસિી કયાગ વગર સમિમત ધ્વારા ઉિેદવારોને આ િગ્યા િાટેની 
મનયત સ્પધાગત્િક લેણખત પરીક્ષા િાટે કાિચલાઉ (પ્રોવીઝનલ એડિીર્ન) દાખલ કરી સ્પધાગત્િક પરીક્ષા આપવા દેવાિા ં
આવરે્, જે પરીક્ષા બાદ પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ પ્રોવીઝનલ િેરીટ લીસ્ટિા ંસિામવષ્ટ ઉિેદવારોના પ્રિાિપત્ર 
ચકાસિીને આધીન રહરેે્.  
 

૧.૨ લેણખત સ્પધાગત્િક પરીક્ષા પધ્ધમત અને પસદંગીની પ્રફક્રયા આ જાહરેાતિા ંફકરા નબંર ૧૨ િા ંદર્ાગવ્યા મ િબની હતે  લક્ષી  
પ્રશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ િાકગસ રીડીંગ (ઓ.એિ.આર.) પધ્ધમતની લેણખત સ્પધાગત્િક પરીક્ષા રહરેે્. આ હતે  લક્ષી પ્રશ્નોવાળી 
ઓ.એિ.આર. પધ્ધમતની લેણખત સ્પધાગત્િક પરીક્ષાન  ં આયોિન સભંવતઃ  સમિમત ધ્વારા ડીસેમ્બર-૨૦૧૮/જાન્ય આરી-
૨૦૧૯િા ંકરવાિા ંઆવરે્. આિ છતા ંઆ બાબતે સમિમત િરૂર િિાયે ફેરફાર કરી ર્કરે્. આ સવંગગની લેણખત સ્પધાગત્િક 
પરીક્ષા ગ િરાતની તિાિ જિલ્લા પચંાયત ધ્વારા એક િ ફદવસે અને એકિ સિયે લેવાિા ંઆવરે્. ઉિેદવાર જે જિલ્લાિા ં
અરજી કરરે્ તે જિલ્લાની ખાલી િગ્યા િાટે ઉિેદવારી કરેલી ગિારે્. અને તે િ જિલ્લાિા ંજે તે પરીક્ષા કેન્ર ખાતે લેણખત 
સ્પધાગત્િક પરીક્ષા આપવાની રહરેે્. જે ધ્યાને લઇ ઉિેદવારોએ પોતાની પસદંગીના જિલ્લાિા ંઅરજી કરે તે સલાહ ભય ગ 
રહરેે્.        
 

૧.૩ લેણખત સ્પધાગત્િક પરીક્ષા સદંભગની તેિિ ત્યારબાદની બધી િ સચૂનાઓ ઉિેદવારના રજીસ્ટડગ િોબાઇલ નબંર પર  
      એસ.એિ.એસ. થી આપવાિા ંઆવરે્. આથી, અરજીપત્રકિા ંસબંમંધત કોલિિા ંઉિેદવારે િોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દર્ાગવવો.  
         અને પરીક્ષા પ્રફક્રયા પિૂગ થાય ત્ યા ંસ ધી,નબંર જાળવી રાખવો અમનવાયગ રીતે િરૂરી છે. િોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા  
  બધં થઇ િવાના કારિે ઉિેદવારને એસ.એિ.એસ થી સ ચના ન િળેતો તેની િવાબદારી ઉિેદવારની રહરેે્, અને આવા  
  ફકસ્સાિા ંઉિેદવાર પોતે મનિણ કં િેળવવા ઇચ્છતો ન હોવાન  ંિાનવાિા ંઆવરે્. 
 
 

૧.૪ જ નીયર કલાકગ  (વહીવટ/હીસાબી) વગગ-૩ સવંગગની ખાલી િગ્યાઓની મવગતઃ- 
      જાહરેાત ક્રિાકંઃ ૧/૨૦૧૮-૧૯  જ નીયર કલાકગ  (વહીવટ/હીસાબી) વગગ-૩)  સવંગગની અરવલ્લી જિલ્લાિા ં  
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      ભરવાપાત્ર  કેટેગરીવાર  ખાલી િગ્યાઓ  નીચે મ િબ છે. 
જા.ક્ર. સવંગગન  ંનાિ 

(તિાિ વગગ-૩) 

ક લ 

િગ્યા 
કક્ષાવાર િગ્યાઓ કક્ષાવાર િગ્યા પૈકી િફહલાઓ િાટે અનાિત  

િનરલ સા.રૈ્.પછાત 

વગગ 
અન  
સ ણચત 

જામત 

અન  
સ ણચત 

િન 

જામત 

િનરલ સા.રૈ્.પછાત 
વગગ 

અન  
સ ણચત 

જામત 

અન  
સ ણચત 

િન જામત 

૧/૨૦૧૮-૧૯   જ નીયર કલાકગ  
(વહીવટ/હીસાબી) 
વગગ-૩ 

૩૧ ૧૫ ૦૮ ૦૩ ૦૫ ૦૫ ૦૨ ૦૧ ૦૧ 

  
(૧) જાહરેાતિા ંદર્ાગવેલ િગ્યાઓની સખં્યાિા ંવધઘટ થવાની ર્કયતા છે.  
(૨) ઉપરોકત ક લ િગ્યાઓ પૈકી ક લ 0 િગ્યાઓ ર્ારીરીક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉિેદવારો િાટે અનાિત  

છે. જે સબંમધત કેટેગરી સાિે સરભર કરવાિા ંઆવરે્. 
૧.૫  અન સ ણચત જામત, અન સ ણચત િન જામત, અને સાિાજીક અને રૈ્ક્ષણિક પછાત વગગની અનાિત િગ્યાઓ ફકત મળૂ  

ગ િરાતના જે તે અનાિત કેટેગરીના ઉિેદવારો િાટે િ અનાિત છે.  
૧.૬ સરકારશ્રીની સ્થાયી પ્રવતગિાન સ ચનાઓ મ િબ આ સવંગગની ક લ ખાલી િગ્યાઓ પૈકી િાજી સૈમનક િાટે ૧૦ ટકા  

િગ્યાઓ અનાિત રાખવાિા ંઆવરે્. 
૧.૭ િફહલા ઉિેદવારો િાટેઃ- 

(૧) સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રિાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ ગ-ર (ભાગ-૧) ની    
     િોગવાઇ મ િબ  િફહલા ઉિેદવારો િાટે અનાિતની િોગવાઇ લાગ  પડરે્. િફહલા ઉિેદવારોની અનાિત િગ્યાઓ    
     મસવાયની બાકી રહતેી િગ્યાઓ ફક્ત પ રૂષ ઉિેદવારો િાટે અનાિત છે તેિ ગિવાન  ંનથી, આ િગ્યાઓ ઉપર પ રૂષ તેિિ   
     િફહલા ઉિેદવારોની પસદંગી પ ર ષ િાટે ઠરાવેલ િેરીટના ધોરિે મવચારિા થઇ ર્કે છે. આ જાહેરાત અન્વયે પ રૂષ તેિિ     
     િફહલા ઉિેદવારો અરજી કરી ર્કે છે.  

     (૨) સબમંધત કેટેગરી િાટેની આખરી પસદંગી યાદી તૈયાર કરતી વખતે િફહલાઓની અનાિત િગ્યાઓ િાટે લાયક િફહલા  
ઉિેદવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે  િગ્યા સબંમધત કેટેગરી (િનરલ, એસ.સી, એસ.ટી, એસ.ઇ.બી.સી.) ના પ રૂષ 
ઉિેદવાર િાટે ધ્યાને લેવાિા ંઆવરે્. 

૧.૮ મવધવા ઉિેદવારો િાટેઃ- 
➢ ઉિેદવાર  મવધવા હોય તો અરજીપત્રકિા ંતે સબમંધત કોલિિા ં કલીક કરવાન  ંરહરેે્. મવધવા ઉિેદવારે િો પ નઃલગ્ન કરેલ 

હોય તો અરજીપત્રકિા ંતે કોલિ સાિે  અચ ક િાફહતી આપવી. મવધવા ઉિેદવારે પ નઃ લગ્ન કરેલ ન હોય અને મવધવા 
ઉિેદવાર તરીકે લાભ િેળવવા ઇચ્છતા હોય તો, ઉિેદવારે મનિણકૂ સતામધકારી/સમિમત સિક્ષ પ્રિાિપત્ર ચકાસિી સિયે 
પ નઃ લગ્ન કરેલ નથી તેવી એફફડેમવટ  અચ ક રજ  કરવાની રહરેે્. િો ઉિેદવાર આ પ્રિાિપત્ર/એફફડેમવટ રજ  નહીં કરે તો 
મવધવા ઉિેદવાર તરીકેના િળવાપાત્ર લાભ આપવાિા ંઆવરે્ નહી. પરંત   અન્ય રીતે યોગ્યતા ધરાવતા હરે્ તો સમિમત 
ધ્વારા મવચારિા કરવાિા ંઆવરે્. જાહરેાતની િોગવાઇ મ િબ લાયક મવધવા ઉિેદવાર કે જેિિે ભરતી તથા મનિણ કં 
સિયે પ નઃ લગ્ન કરેલ ન હોય તેિના ફકસ્સાિા ં  સરકારશ્રીની પ્રવતગિાન િોગવાઇ મ િબ સ્પધાગત્િક પરીક્ષાિા ં તેઓએ 
િેળવેલ  ક લ ગ િના પાચં ટકા ગ િ ઉિેરવાિા ંઆવરે્ 

૧.૯ િાજી સૈમનક ઉિેદવારો િાટેઃ-  
(૧)  ગ િરાત પચંાયત સમવિસ (રીઝવેર્ન ઓફ વેકન્સીસ ફોર એકસ સમવિસિેન) રૂલ્સ ૧૯૮૯ની િોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ  
      લાયકાત ધરાવતા િાજી સૈમનક ઉિેદવારોની પસદંગી કરવાિા ંઆવરે્.  
(૨)  ઉિેદવાર પોતે િ િાજી સૈમનક હોવા િોઇએ  
(૩)  િાજી સૈમનક િાટે મનયિાન સાર ૧૦% િગ્યા અનાિત છે. િાજી સૈમનક કેટેગરીિા ંપસદં થયેલ ઉિેદવારોને તેઓની  
     સબંમંધત જે તે કેટેગરી (િનરલ, એસ.સી, એસ.ટી, એસ.ઇ.બી.સી.) સાિે સરભર કરવાિા ંઆવરે્. િાજી સૈમનકની  
     અનાિત િગ્યા િાટે લાયક િાજી સૈમનક ઉિેદવાર નહીં િળે તો તે િગ્યા જે તે કેટેગરીના અન્ય લાયક ઉિેદવારથી  
     ભરવાિા ંઆવરે્. 

૧.૧૦ ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવારો િાટેઃ- 
(૧)  ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવારોની અનાિત રાખેલ િગ્યાઓ સાિે પસદંગી પાિેલ ઉિેદવારને જે તે  

કેટેગરી સાિે સરભર કરવાિા ંઆવરે્. સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના તા.૧૫/૨/૨૦૦૧ના ઠરાવ ક્રિાકં:-સીઆરઆર/  
૧૦૨૦૦૦/જીઓઆઇ/૭/ગ-૨ મ િબ ર્ારીરીક અર્ક્તતા ૪૦ ટકા કે તેથી વધ  હોય તેિને િ ર્ારીરીક અર્ક્તતાના લાભો 
િળવાપાત્ર રહરેે્. 
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     (૨)  સરકારશ્રીના પચંાયત ગ્રાિ ગહૃ મનિાગિ અને ગ્રાિ મવકાસ મવભાગના ઠરાવ ક્રિાકંઃ- અપગ-૧૦૨૦૧૩-૧૮૯૦-ખ તા.૬- 
૧-૨૦૧૪ થી ર્ારીફરક અર્કત વ્યફકતઓ િાટે િગાઓ અનાિત રાખવા બાબતે નીચે મ િબની િોગવાઇ થયેલ છે.  
 

ક્રિ મવકલાગંતાની કેટેગરી અનાિત િગાની 
ટકાવારી 

મવકલાગંતાનો પ્રકાર 

૧ અંધત્વ અથવા ઓછી રષ્ટી ૧ ટકો LV = Low Vision  
૨ શ્રવિની ખાિી ૧ ટકો HH = Hearing handicapped  
૩ હલન ચલનની મવકલાગંતા 

અથવા િગિનો લકવો 
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 

 

BL (BL= both legs but not arms) 

OAL OAL= one arm and one leg affected 

 

નોંધ:- પચંાયત ગ્રાિ ગહૃ મનિાગિ અને ગ્રાિ મવકાસ મવભાગના તા.૨૩-૫-૨૦૧૭ના સ ધારા ઠરાવ ક્રિાકં:- અપગ/૧૦૨૦૧૩/ 
૧૮૯૦/ખ થી જ નીયર કલાકગ  (વહીવટ/હીસાબી) વગગ-૩) સવંગગિા ં LV અને HH ની મવકલાગંતા હોય ત્યા ંહાલની આધ મનક 
ટેકનોલોજીને ધ્યાને લઇ ૪૦ ટકા કે તેથી વધ  અને ૧૦૦ ટકા સ ધીની (profound/total) મવકલાગંતા ધરાવતા હોય તેવા 
ઉિેદવારોને પાત્ર ગિવાના રહરેે્ તેવી િોગવાઇ કરાયેલ છે.  

(૩)  ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવારોએ અરજીપત્રકિા ંચોકકસ અને સપંિૂગ િાફહતી આપવાની રહેરે્. 
(૪) મનયિાન સાર ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ંહોય તેવા ઉિેદવારને િ ર્ારીફરક અર્કતતાનો લાભ િળવાપાત્ર રહરેે્.  

ર્ારીફરક અર્કતતાનો લાભ િેળવવા ઇચ્છતા ઉિેદવારે  (૧) અંધત્વ અથવા ઓછી રષ્ષ્ટ (ર) શ્રવિની ખાિી (૩)  
હલનચલન મવકલાગંતા અથવા િગિનો લકવો તે પૈકીની કઇ ર્ારીફરક અર્કતતા છે તે સ્પષ્ટ દર્ાગવવ . 

     (૫)  ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવારે તેના દાવાના સિથગનિા ંસાિાન્ય વહીવટ મવભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપત્ર  
ક્રિાકંઃ- પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી તેિિ વખતોવખત મનયત થયેલ નમ નાિા ંસરકારી હોસ્પીટલના સ મપ્રટેન્ડેન્ટ  
/મસવીલ સર્જન/ િેડીકલ બોડગ ધ્વારા આપવાિા ંઆવેલ પ્રિાિપત્ર િ િાન્ય ગિવાિા ંઆવરે્, તેિિ આ અસલ   
પ્રિાિપત્ર સક્ષિ સતામધકારી ધ્વારા િાગંિી કરાયેથી અચ કરજ  કરવાન  ં રહરેે્. આ  પ્રિાિપત્ર   મનિણકૂ  
અમધકારી/સમિમત સિક્ષ રજ  કરવાિા ંનહીં આવે,તેવા ફકસ્સાિા ંજે તે ઉિેદવારને ર્ારીફરક અર્કતતા ઉિેદવાર તરીકેનો  
લાભ િળવાપાત્ર થરે્ નહીં અને પસદંગી/મનિણ કં રદ કરવાિા ંઆવરે્. ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવારે  
ઓનલાઇન અરજીિા ંઅર્કતતા પ્રકાર,પ્રિાિપત્ર નબંર અને તારીખ યોગ્ય કોલિિા ંઅચ ક દર્ાગવવાનો રહરેે્.   

૧.૧૧ સાિાજીક અને રૈ્ક્ષણિક પછાત વગગના ઉિેદવારો િાટેઃ- 
(અ) સાિાજીક અને રૈ્ક્ષણિક રીતે પછાત વગગના ઉિેદવારોએ ઉન્નતવગગિા ંસિાવેર્ ન થતો હોવા અંગેન  ં(નોન ફક્રિીલેયર)  

મનયત નમ નાન  ંસરકારશ્રીના સાિાજિક ન્યાય અને અમધકારીતા મવભાગના તા ૨૭-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રિાકંઃ-  
સર્પ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી મનયત થયેલ પફરમર્ષ્ટ-૪ (ગ િરાતીિા)ં ના નમ નાના પ્રિાિપત્ર સમિમત િાગે ત્યારે રજ   
કરવાન  રહરેે્ (અંગે્રજીિા ંકઢાવેલ નોન ફક્રિીલેયર સટીફીકેટ જે કેન્ર સરકારની નોકરી િાટેન  ંહોઇ, આ જાહરેાતના હતે   િાટે  
િાન્ય ગિવાિા ંઆવરે્ નફહ).  

(બ) સાિાજીક ન્યાય અને અમધકારીતા મવભાગના તા.૨૬-૪-૨૦૧૬ના ઠરાવ ક્રિાકં:-સર્પ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ થી ણબન  
ઉન્નતવગગના (Non creamy layer) પ્રિાિપત્રની અવમધ (validity) આવ  પ્રિાિપત્ર જે નાિાકંીય વષગિા ંિેળવ્ય  હોય તે  
સફહત ત્રિ નાિાકંીય વષગ સ ધી િાન્ય ગિારે્ તેવી િોગવાઇ કરવાિા ંઆવેલ છે. સદરહ ં ઠરાવની નીતીનો અિલ  
તા.૧/૪/૨૦૧૬ થી કરવાની િોગવાઇ કરવાિા ંઆવેલ છે. એટલે કે તા.૧/૪/૨૦૧૬ પહલેાની ઇશ્ય  તારીખ ધરાવતા   
 નોન-ફક્રિીલેયર સટીફીકેટ આ જાહરેાતના હતે   િાટે િાન્ય ગિારે્ નહી. ઉિેદવારે આવા (Non Creamy layer) પ્રિાિપત્ર   
નબંર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ફરજિયાત પિે દર્ાગવવાના રહરેે્. આવ  (Non Creamy layer) સટીફીકેટ   
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સ ધીિા ંસક્ષિ સત્તામધકારી ધ્વારા ઈસ્ય  કરાયેલ હોવ  િોઇરે્. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ  
બાદ ઇસ્ય  થયેલ નોન ફક્રિીલેયર સટીફીકેટ  આ જાહરેાત િાટે િાન્ય ગિારે્ નહી. 

(ક) પરીક્ષા બાદ, પ્રિાિપત્રોની ચકાસિી સિયે સક્ષિ અમધકારી ધ્વારા અપાયેલ આવ  ંપ્રિાિપત્ર રજ  ન કરી ર્કતા ંઉિેદવારો  
સાિાન્ય ઉિેદવારો િાટે નકકી થયેલ વયિયાગદાિા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉિેદવારી રદ થરે્. આથી, ઓનલાઇન  
અરજી કરતી વખતે ઉન્નતવગગિા ંસિાવેર્ ન થતો હોવા અંગેન  ંમનયત સિયગાળાન  ંઅને મનયત નમ નાન  ંપ્રિાિપત્ર ન  
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ધરાવતા હોય તેવા ઉિેદવારોને િનરલ ઉિેદવાર તરીકે અરજી કરવા સલાહ આપવાિા ંઆવે છે. 
(ડ) સાિાજીક અને  રૈ્ક્ષણિક રીતે પછાત વગગના પફરિીત િફહલા ઉિેદવાર આવ  ંનોન ફક્રિીલેયર પ્રિાિપત્ર તેિના મપતાની  

આવકના સદંભગિા ંધરાવતા હોવા િોઇરે્. િો આવા ઉિેદવાર તેિના પમતની આવકના સદંભગિા ંઆવ  ંપ્રિાિપત્ર ધરાવતા  
હરે્ તો તેને ધ્યાનિા ંલેવાિા ંઆવરે્ નહીં. 

(ઇ) ઉન્નત વગગિા ંસિાવેર્ ન થતો હોવા અંગેન  ંપ્રિાિપત્ર આપવા િાટે ૬ િાપદંડો ધ્યાને લેવાય છે. પ્રિાિપત્રની અવમધ હવે  
ત્રિ વષગની છે. પરંત   ઉકત િાપદંડો પૈકી કોઇ પિ િાપદંડિા ંઆ અવમધ દરમ્યાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત  
સબમંધત ઉિેદવારે તથા તેના િાતા મપતા/વાલીએ સ્વય ંસબમંધત સત્તામધકારી તેિિ તેના ધ્વારા પ્રિાિપત્રિા ંકોઇ ફેરફાર  
કરવાિા આવે તો જિલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સમિમત, અરવલ્લી ને કરવાની રહરેે્.ઉિેદવાર િાતા-મપતા/વાલી આવી  
જાહરેાત નહી કરીને કોઇ પિ મવગતો છુપાવરે્ તો તેઓ કાયદેસરની કાયગવાહીને પાત્ર બનરે્ અને તેઓએ િેળવેલ  
અનાિતનો લાભ રદ કરવાપાત્ર થરે્. ઉન્ન્ત વગગિા ંસિાવેર્ નહી થવા અંગેન  ંપ્રિાિપત્ર િેળવવા િાટેનો કોઇ પિ  
િાપદંડિા ંફેરફારની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાત કરવાની િવાબદારી ઉિેદવાર/િાતા મપતા/વાલીની વ્યફકતગત રીતે અને સયં  કત  
રીતે રહરેે્.  (એફ)ઉિેદવારે ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે જે ઉન્ન્ત વગગિા ંસિાવેર્ નહી થવા અંગેન  ંપ્રિાિપત્રની    
મવગતો  િિાવેલ હોય તેની િ નકલ પ્રિાિપત્રો ચકાસિી વખતે રજ  કરવી ફરજીયાત છે. 

૧.૧૨ રિતગિતના ઉિેદવારો િાટેઃ-  
➢ િાન્ય રિતગિતની િાન્ય સ્પધાગઓિા ં મવજેતા થયા/ભાગ હોવાના મનયત નમ નાના પ્રિાિપત્ર ધરાવતા  ઉિેદવારે 

સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રિાકં : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના 
ઠરાવ ક્રિાકં : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગર   તથા સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના  ઠરાવ ક્રિાકંઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/ય ઓ/ 
૪૧૧૦/ ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ તેિિ વખતો વખતના સરકારશ્રીના ઠરાવોની િોગવાઇ મ િબ મનયત કયાગ મ િબના 
સત્તામધકારી પાસેથી મનયત નમનૂાિા ં િેળવેલ િરૂરી પ્રિાિ૫ત્ર સમિમત િાગેં ત્યારે રજૂ કરવાન  ંરહરેે્. આવ  પ્રિાિપત્ર 
ધરાવનાર ઉિેદવાર િ રિતના વધારાના િળવાપાત્ર  ગ િ િાટે હક્કદાર થરે્. ઓનલાઇન અરજીપત્રકના કોલિિા ં
Sports  મવગતો દર્ાગવનાર ઉિેદવાર િો સમિમત િાગેં ત્યારે ઉકત ઠરાવથી મનયત નમ નાિા ંઠરાવેલ આવ  ંપ્રિાિપત્ર રજૂ 
નહીં કરી ર્કે તો આવા ઉિેદવારને Sports ના વધારાના ગ િ િળવાપાત્ર થરે્ નહીં.   

૧.૧૩ એક ઉિેદવાર એક અરજી (No multiple application): 

(૧) એક ઉિેદવાર એક િ અરજી કરી ર્કરે્. તેિ છતા,ં એકથી વધ  અરજી (multiple application) ના ફકસ્સાિા ં
ફી સહીત સવગ રીતે યોગ્ય રીતે ભરેલી અરજીઓ પૈકી સૌથી છેલ્લી કન્ફિગ થયેલી (સૌથી ઉંચા નબંરની) એક િ 
અરજી િાન્ય રહરેે્. તે મસવાયની બધી અરજીઓ રદ થરે્.  

(ર) એક કરતા ં વધારે અરજી કરવાિા ં આવરે્ તો, (multiple application) ફી ભરેલી છેલ્લી અરજી િાન્ય 
ગિવાિા ંઆવરે્. 

(૩) અનાિત વગગના ઉિેદવારે ફી ભરવાની થતી નથી તેવા ઉિેદવારોની સૌથી છેલ્લી અરજી (ફી સાથે કે ફી વગર) 
િાન્ય ગિવાિા ંઆવરે્. અને તે મસવાયની બધી અરજીઓ રદ ગિવાિા ંઆવરે્. 

 
૨. રાષ્રીયતા : 

ઉિેદવાર ભારતનો નાગફરક હોવો િોઈએ. અથવા ગ િરાત પચંાયત સેવા વગીકરિ અને ભરતી (સાિાન્ ય) 
મનયિો, ૧૯૯૮ ના મનયિ-૭ ની િોગવાઇ મ િબની રાષ્ રીયતા ધરાવતા હોવા િોઇએ.  

➢ ઉિેદવાર, 

(ક) ભારતનો નાગફરક હોય અથવા 
(ખ) નેપાળનો પ્રજાિન હોય અથવા 

     (ગ) ભ તાનનો પ્રજાિન હોય અથવા 
     (ઘ) મ ળ ભારતની વ્યફકત હોય અને ભારતિા ંકાયિી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાફકસ્તાન, (મ્યાનિાર) શ્રીલકંા,  

કેન્યા,ય ગાન્ડા જેવા પવૂગ આફિકાના દેર્ો ટાન્ઝામનયાનો સયં  કત પ્રજા સત્તાક,(અગાઉ ટાન્ગામનકા અને ઝાઝીબાર,)  
જામ્બીયા, િલાવી,ઝૈર, ઇથોપીયા અન મવયેટનાિિાથંી સ્થળાતંર કરીને આવી હોય  પરંત   (ખ)(ગ)(ઘ) વગગ  
હઠેળ આવતા ઉિેદવાર જેની તરફેિિા ંરાિય સરકારે લાયકાતન  ંપ્રિાિપત્ર આ્ય  હોય તેવી વ્યફકત હોવા  
િોઇરે્. 

૩. વયિયાગદા અને રૈ્ક્ષણિક લાયકાત :  
૩.૧ વયિયાગદા અને રૈ્ક્ષણિક લાયકાતની મવગતોઃ-  
જા.ક્ર.
  

સવંગગ રૈ્ક્ષણિક લાયકાત વયિયાગદા  
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૧/૨૦૧૮-
૧૯   
 
 

જ નીયર કલાકગ  
(વહીવટ/હીસાબી) 
વગગ-૩ 

➢ િાધ્યમિક અને / અથવા ઉચ્ચ્ચતર િાધ્યમિક 
મર્ક્ષિ બોડગ ધ્વારા લેવાિા ં આવતી ઉચ્ચતર 
િાધ્યમિક ર્ાળાતં પ્રિાિપત્ર પરીક્ષા પાસ 
કરેલી  હોવી િોઇરે્.  અથવા સરકારે િાન્ય 
કરેલી તેને સિકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો 
િોઇરે્. પરંત   જ નીયર કલાકગ  (ફહસાબ) ના 
ફકસ્સાિા ં ઉિેદવારે ઉચ્ચતર િાધ્યમિક ર્ાળાતં 
પ્રિાિપત્ર પરીક્ષા, મવષયો પૈકીના એક મવષય 
તરીકે ગણિત ર્ાસ્ત્ર  અથવા એકાઉન્ટન્સી સાથે 
પાસ કરેલી હોવી િોઇરે્;   

➢ ગ િરાત મ લ્કી સેવા વગીકરિ અને ભરતી 
(સાિાન્ય) મનયિો-૧૯૬૭િા ં ઠરાવ્યા પ્રિાિેની 
કોમ્્ય ટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાિકારી 
ધરાવતો હોવો િોઇરે્;  અને  
➢ ગ િરાતી અથવા હીન્દી અથવા  તે બને્નન  ં  

પ રત   ંજ્ઞાન ધરાવતો હોવો િોઇરે્. 

૩૩ વષગથી વધ   ઉિરનો  
હોવો િોઇરે્ નફહ . 

૩.૨ ઉિેદવાર જાહરેાતિા ંદર્ાગવેલ મનયત રૈ્ક્ષણિક લાયકાત અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ (૦૮-૧૦-૨૦૧૮) ના  રોિ   
     ધરાવતા હોવો િોઇરે્.  
૩.૩ ઉિેદવારે મનયત રૈ્ક્ષણિક લાયકાત િાન્ય બોડગ/ય મનવગસીટી/સસં્થાિાથંી િેળવેલ હોવી િોઇએ. 
૩.૪  રૈ્ક્ષણિક લાયકાત કાિચલાઉ ધોરિે િાન્ય રાખવી તેવો ઉિેદવારનો હકક દાવો સ્વીકારવાિા ંઆવરે્ નહી. 
૩.૫ ઉિેદવારે સક્ષિ સતામધકારી ધ્વારા િિાવવાિા ંઆવે ત્યારે િાન્ય બોડગ/ય મનવગમસટી/સસં્થાના ગ િ પત્રક અને પદવી  
     પ્રિાિપત્રોની અસલ અને સ્વપ્રિાણિત નકલ રજ  કરવાની રહરેે્. 

૪.  વયિયાગદા િાટે મનધાગફરત તારીખ (cut off date): 
 તિાિ ઉિેદવારોના ંફકસ્સાિા ંવયિયાગદા તા ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ સ્સ્થમતને ઘ્યાનિા ંલેવાિા ંઆવરે્.  

૫.   રૈ્ક્ષણિક લાયકાત/ વધારાની લાયકાત િાટે મનધાગફરત તારીખ (cut off date) :- 
 જાહરેાતિા ંદર્ાગવેલ તિાિ કેટેગરીના ઉિેદવારોના ફકસ્સાિા ંરૈ્ક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય િર રી લાયકાત િાટે અરજી    

                  કરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ની સ્સ્થમતને ધ્યાનિા ંલેવાિા ંઆવરે્. 
૬. િાન્ય સસં્થાના પ્રિાિપત્ર 

ઉિેદવારે અરજી પત્રકિા ં દર્ાગવેલ લાયકાતના પ્રિાિપત્રોની સસં્થાની િાન્યતા તેિિ સબમંધત ય મનવગમસટી/સસં્થાની 
િાન્યતા તેિિ સબમંધત અભ્યાસક્રિની િાન્યતા બાબતે ભમવષ્યિા ંકોઇ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત  થરે્ ત્યારે સમિમતનો મનિગય આખરી 
ગિારે્.જેની સબમંધતોએ નોધ લેવી.  

૭. વયિયાગદાિા ંછુટછાટઃ-   
મળૂ ગ િરાતના હોય તેવા અનાિત કેટેગરીના ઉિેદવારો તથા તિાિ િફહલા, ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવાર 
તેિિ િાજી સૈમનક ઉિેદવારોને ઉ૫લી વયિયાગદાિા ંમનયિોન સાર નીચે મ િબ છૂટછાટ આ૫વાિા ંઆવરે્. 

૭.૧ સાિાન્ય કેટેગરીના િફહલા ઉિેદવારોને      ૫ વષગ 
૭.૨ અનાિત કેટેગરીના પ રૂષ ઉિેદવારોને      ૫ વષગ 
૭.૩ અનાિત કેટેગરીના િફહલા ઉિેદવારોને    ૧૦ વષગ 
૭.૪ સાિાન્ ય કેટેગરીના ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા પ રૂષ ઉિેદવારોને  ૧૦ વષગ 
૭.૫ સાિાન્ ય કેટેગરીના ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા િફહલા ઉિેદવારોને  ૧૫ વષગ 
૭.૬ અનાિત કેટેગરીના ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા પ રૂષ ઉિેદવારો ૧૫ વષગ  
૭.૭ અનાિત કેટેગરીના ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા િફહલા ઉિેદવારો  ર૦ વષગ 
 (િહતિ વય િયાગદા ૪૫ વષગ રહેરે્.) 
૭.૮ િાજી સૈમનક ઉિેદવારો િાટેઃ-     

(૧) ઉિેદવારે પોતે સૈમનક તરીકે સળંગ છ િાસથી ઓછી નહી તેટલી ફરિ બજાવેલ હોય અને નોકરીિાથંી 
મનયમિત રીતે મનવતૃ્ત થયા હોય તેવા િાજી સૈમનકોને તેિિે બજાવેલ ખરેખર ફરિનો સિયગાળો, 
તેિની હાલની ઉંિરિાથંી બાદ કરતા ંિળતી ઉંિર, ભરતી મનયિિા ંઠરાવેલ ઉ૫લી વયિયાગદાથી ત્રિ 
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વષગ કરતા ંવધવી િોઈરે્ નહીં. પરંત   કોઇપિ સિંોગોિા ંિાજી સૈમનકની ઉંિર ૪૫ વષગ કરતા વધવી 
િોઇએ નહી. 

(ર) ગ િરાત પચંાયત સમવિસ (રીઝગવેર્ન ઓફ વેકન્સીસ ફોર એકસ સમવિસિેન) ર લ્સ ૧૯૮૯ ની 
િોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ લાયકાત ધરાવતા િાજી સૈમનક ઉિેદવારોની પસદંગી કરવાિા ંઆવરે્. 

(૩) ઉિેદવાર પોતે િ િાજી સૈમનક હોવા િોઇએ, િાજી સૈમનક ઉિેદવારોએ અરજીપત્રકિા ંતથા પફરમર્ષ્ટિા ં
િાજી સૈમનક તરીકે ફરિ બજાવ્યાના સિયગાળાની  મવગતો આપવાની રહરેે્. િાજી સૈમનક ઉિેદવારે 
મનયત નમ ના  મ િબન  ં અમધકૃત અમધકારીની સહીવાળં, સર્શ્ત્રદળોિા ં ઉિેદવારના નોકરીના 
સિયગાળા દર્ાગવત   ંપ્રિાિપત્ર સમિમત સિક્ષ િાગંિી થયેથી રજ  કરવાન  ંરહરેે્. િો ઉિેદવારે તેની 
ઓનલાઇન અરજીિા ંિાજી સૈમનક કેટેગરીિા ંકલીક કરેલ હોય અને ભમવષ્યિા ંસમિમત ધ્વારા િાગંિી 
કરાય ત્યારે િો ઉિેદવાર િાજી સૈમનક તરીકેના અમધકૃત આધાર પ રાવા રજ  કરવાિા ં મનષ્ફળ જાય 
તેવા સિંોગોિા ં ઉિેદવારનો િાજી સૈમનક તરીકે નોકરી િેળવવા અંગેનો હકક દાવો ધ્યાને લેવાિા ં
આવરે્ નહી. અને િાજી સૈમનક િાટે ઠરાવેલ િેરીટ અન્વયે પસદંગી થયેલ હરે્ તો પસદંગી /મનિણ કં 
રદ કરવાિા ંઆવરે્. 

(૪) ઉિેદવાર મનયિાન સંાર ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ંહોવાન  ં મસમવલ સર્જનન  ંસટીફીકેટ ધરાવતા ંહરે્, 
તો િ ર્ારીફરક અર્કતતાના ઉિેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયિયાગદાિા ંછુટછાટ  અને અનાિતનો લાભ 
િળરે્. જાહરેાતિા ં ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવારો િાટે અનાિત િગ્યા દર્ાગવેલ ન હોય, 
પરંત   િગ્યાની ફરિોને અન ર પ જે પ્રકારની ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવારોને પાત્ર ગિેલ હોય 
તેઓ તે જાહરેાત િાટે અરજી કરી ર્કરે્, આવા પ્રસગેં ઉપલી વયિયાગદાિા ંછુટછાટ િળરે્. 

(૫) આ જાહરેાતના પેરા ક્રિાકંઃ- ૧.૧૧ િા ંદર્ાગવેલા િાપદંડો સતંોષતા હોય તેવા સાિાજીક અને રૈ્ક્ષણિક 
રીતે પછાત વગગના ઉિેદવારોને ઉપલી વયિયાગદાિા ંપ વષગની છુટછાટનો લાભ િળવાપાત્ર થરે્. 

(૬)  િાજી સૈમનક સફહત તિાિ કેટેગરીના એટલે કે ણબનઅનાિત  તથા અનાિત વગગના િફહલા ઉિેદવાર 
મનયિાન સંાર ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવાર અને અનાિત વગગના ઉિેદવારોને ઉ૫લી 
વયિયાગદાિા ંિળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની ઉંિર મનયત તારીખે કોઈ૫િ સિંોગોિા ં ૪૫ વષગ કરતા ં
વધવી િોઈએ નહીં 

૮.પગાર ધોરિઃ-  
પસદંગી પાિેલ ઉિેદવારને આ િગ્યા ઉપર કરાર આધારીત મનિણ કં થયેથી, નાિા ંમવભાગના તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ 

ક્રિાકંઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠરાવ ન.ંખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટગ -ર/ઝ-૧   તા ૬-૧૦-૨૦૧૧  તથા ઠરાવ ક્રિાકંઃ- ખરચ/ 
૨૦૦૨/૫૭/પાટગ -ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા ઠરાવ ક્રિાકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭(પાટગ -ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ તથા ઠરાવ ક્રિાકં:- 
ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટગ -૨/ઝ-૧ તા.૧૮-૧-૨૦૧૭ની ની િોગવાઇ મ િબ પ્રથિ પાચં વષગ િાટે  રૂા.૧૯૯૫૦/- પ્રમતિાસ ફફકસ પગારથી 
મનિણ કં અપારે્ તેિિ આ ઠરાવથી મનયત થયેલ અન્ય લાભો િળવાપાત્ર રહરેે્.  પસદંગી પાિેલ ઉિેદવારને મનિણ કં સત્તામધકારી 
ધ્વારા નાિા ંમવભાગના ંતા.૨૮-૩-૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રિાકં:-ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટગ -૩)/ઝ-૧ િા ંદર્ાગવેલ બોલીઓ અને ર્રતોને આધીન 
તથા નાિ.સ મપ્રિકોટગિા ંદાખલ થયેલ એસ.એલ.પી ન.ં૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી ચ કાદાને આધીન રહીને  આ 
િગ્યા ઉપર કરાર આધારીત મનિણ કં આપવાિા ંઆવરે્ તેિિ પાચં વષગના અંતે તેિની સેવાઓ મનિણ કં સત્તામધકારીને સતંોષકારક 
િિાયેથી સબંમંધત કચેરીિા ંજે તે સિયના સરકારશ્રીના ધારાધોરિ મ િબ જે તે િગ્યા િાટે િળવાપાત્ર મનયત પગાર ધોરિિા ં
મનયિાન સાર મનયમિત મનિણ કં િેળવવાને પાત્ર થરે્. 
 ૯. કોમ્્ય ટરની જાિકારીઃ-  
 રાિય સરકારના સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના તા. ૧૩-૮-૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાવ ન.ં સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-
૫, થી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રિ મ િબ ઉિેદવાર કોમ્્ય ટર અંગેન  ં બેઝીક નોલેિ ધરાવતા હોવા અંગેન  ં કોઇપિ તાલીિી સસં્થાન  ં
પ્રિાિપત્ર/ િાકગર્ીટ ધરાવતા હોવા િોઇરે્. અથવા સરકાર િાન્ય ય મનવમસિટી અથવા સસં્થાિા ં કોમ્્ય ટર જ્ઞાન અંગેના કોઇપિ 
ફડ્લોિા/ ડીગ્રી કે સટીફીકેટ કોષગ કરેલ હોય તેવા પ્રિાિપત્રો અથવા ડીગ્રી કે ફડ્લોિા અભ્યાસક્રિિા ંકોમ્્ય ટર એક મવષય તરીકે 
હોય તેવા પ્રિાિપત્રો અથવા ધોરિ-૧૦ અને ધોરિ-૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્્ય ટરના મવષય સાથે પસાર કરેલ હોય તેવા પ્રિાિપત્રો 
ધરાવતા હોવા િોઇરે્. ઓનલાઇન અરજી કરવાના તબકકે આવ  ં પ્રિાિપત્ર ન ધરાવતા ઉિેદવારો પિ અરજી કરી ર્કરે્, પરંત   
આવા ઉિેદવારોએ મનિણ કં સત્તામધકારી સિક્ષ કોમ્્ય ટરની બેઝીક નોલેિની પરીક્ષા પાસ કયાગન   ંઆવ  ંપ્રિાિપત્ર મનિણ કં િેળવતા 
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પહલેા અચકૂ રજૂ કરવાન  ં રહરેે્. અન્યથા મનિણ કં િેળવવાને પાત્ર થરે્ નહીં તેિિ મનિણ કં સત્તામધકારી/સમિમત આવા ફકસ્સાિા ં
ઉિેદવારોની પસદંગી રદ કરરે્. 
૧૦. અરજી કરવાની રીત :-   

આ જાહરેાતના સદંભગિા ંસમિમત દ્વારા  ઓન લાઈન િ અરજી સ્વીકારવાિા ંઆવરે્. ઉિેદવારે જાહરેાતિા ંદર્ાગવ્યા 
તારીખ :૧૮/૦૯/૨૦૧૮  (બપોરના ૧૫-૦૦ કલાક) થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮(સિય રાત્રીના ૨૩.૫૯ કલાક સ ધી) દરમ્યાન 
https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અરજી૫ત્રક ભરી ર્કરે્. ઉિેદવારે  

1) સૌ પ્રથિ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર િવ .ં  
2) હવે "Apply On line" Click કરવ .ં  
3) '' જ નીયર કલાકગ  (વહીવટ/હીસાબી) (વગગ-૩) ” ની અરવલ્લી જિલ્લા પચંાયતની જાહરેાત ક્રિાકંઃ.૧/૨૦૧૮-૧૯ 

ઉપર click કરવાથી screen ઉપર more details અને Apply now ના ઓ્ર્ન િોવા િળરે્. more details 

click કરવાથી મવગતવાર જાહરેાત િોવા િળરે્. જે વાચંી િવી. 
4) તેની નીચે "Apply now" પર click કરવાથી Application Format ખ લરે્ જેિા ં સૌ પ્રથિ "Personal 

Details"  ઉિેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ફંદડી (*) મનર્ાની હોય તેની મવગતો ફરજિયાત ભરવાની રહેરે્.)  
5) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા િાટે "Educational Qualifications" ૫ર 

click કરવ .ં  
6) તેની નીચે "Self declaration" વાચંીને તેની ઉપર click  કરવ .ં ત્યારબાદ  
7) ઉ૫રની ર્રતો સ્વીકારવા િાટે "Yes" ૫ર click કરવ .ં હવે અરજી પિૂગ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે.  
8) હવે "save" ૫ર click કરવાથી તિારી અરજીનો online સ્વીકાર થરે્.  
9) અરજી કયાગ બાદ ઉિેદવારનો "Application Number" generate થરે્. જે ઉિેદવારે સાચવીને રાખવાનો 

રહરેે્.  
10) હવે Upload Photograph ૫ર click કરો. અહીં તિારો application number type કરો અને તિારી Birth 

date type કરો. ત્યારબાદ, OK ૫ર click કરવ .ં અહીં photo અને signature upload કરવાના છે. (Photo 

ન  ંિા૫ ૫ સે.િી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.િી. ૫હોળાઈ અને Signature ન  ંિા૫ ર.૫ સે.િી. લબંાઈ અને ૭.૫ સે.િી. 
૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પ્રથિ તિારો photo અને signature jpg 

format િા ં (15 kb) સાઈઝથી વધારે નફહિં, તે રીતે સ્ કેન કરી, computer િા ંSave કરેલા હોવા િોઈએ.) 
"browse" button ૫ર click કરો. હવે choose file ના સ્ક્રીનિાથંી જે ફાઈલિા ં jpg format િા ંતિારો 
photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને select કરો અને "open" button ને click કરો. હવે "browse" button 

ની બાજ િા ં"upload" button ૫ર click કરો. હવે બાજ િા ંતિારો photo દેખારે્. હવે આિ રીતે signature 
૫િ upload કરવાની રહરેે્.  

જે ફોટો અપલોડ કરવાિા ંઆવ્યો હોય તે િ ફોટાની નકલ લેણખત પરીક્ષાિા ંહાિરીપત્રકિા ંચોંટાડવાની 
રહરેે્. તેિિ પછીના દરેક તબકે્ક સમિમત િાગેં ત્યારે તેવો િ ફોટો રજૂ કરવાનો રહરેે્. આથી ઓનલાઇન 
અરજીપત્રકિા ંઅપલોડ કરેલ ફોટોગ્રાફની ચારથી પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. જ દા જ દા તબકે્ક જ દા ફોટોગ્રાફ 
રજૂ થરે્ તો, ઉિેદવારની ઓળખ પ્રસ્થામપત નહીં થવાના કારિે ઉિેદવારની ફાળવિી/મનિણ ૂકંિા ંબાધ આવી 
ર્કરે્ જેની િવાબદારી ઉિેદવારની પોતાની રહરેે્.    

11) હવે પેિના ઉ૫રના ભાગિા ં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને "Application number" તથા 
Birth Date type કયાગ બાદ Ok ૫ર click કરવાથી ત્રિ બટન (૧) ok (ર) show application preview 
અને (૩) confirm application દેખારે્. ઉિેદવારે show application preview ૫ર click કરી પોતાની 
અરજી િોઈ લેવી. અરજીિા ંસ ધારો કરવાનો િિાય તો edit કરી લેવ .ં કન્ફિગ કયાગ ૫હલેા કોઈ૫િ પ્રકારનો સ ધારો 
થઈ ર્કરે્. સપંિૂગ ચકાસિી બાદ િો અરજી સ ધારવાની િરૂર ના િિાય તો િ confirm application ૫ર click 

કરવ .ં તેથી ઉિેદવારની અરજીનો સમિમતિા ંonline સ્વીકાર થઈ િરે્.  
12) એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફિગ થયા બાદ, તેિા ંકોઇપિ પ્રકારનો ફેરફાર ઉિેદવાર કે સમિમત દ્વારા થઇ ર્કરે્ 

નહીં. અરજીિા ંદર્ાગવેલી મવગતોને અન રૂપ પ્રિાિપત્રો સમિમત િાગેં ત્યારે ઉિેદવારે રજૂ કરવાના રહરેે્. આથી, 
ઉિેદવારે પ્રથિ તેિની પાસેના અસલ પ્રિાિપત્રોને આધારે પોતાન  ં નાિ, પમત/મપતાન  ં નાિ, અટક, 
િન્િતારીખ, રૈ્ક્ષણિક લાયકાત, જામત (કેટેગરી), જેન્ડર (િેલ/ફીિેલ), િાજી સૈમનક, સ્પોટગસ, ર્ારીફરક 
અર્કતતાનો પ્રકાર, મવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસિી નાિ, અટકના સ્પેલીંગ સહીત કરી લઇને તેને 
અન રૂપ મવગતો િ ઓનલાઇન અરજીિા ંદર્ાગવવાની રહરેે્. સમિમત દ્વારા ચકાસિી સાર  પ્રિાિપત્રો િાગંવાિા ં
આવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકિા ંદર્ાગવેલ મવગતો અને ઉિેદવાર દ્વારા સમિમત સિક્ષ રજૂ કરવાિા ંઆવતા ં
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પ્રિાિપત્રોિા ં કોઇપિ જાતની મવસગંતતા િાલિૂ પડરે્ તો, તેવી ક્ષમતય ક્ત અરજીઓ સમિમત દ્વારા જે તે 
તબકે્કથી ‘રદ’ કરવાિા ંઆવરે્. ખોટી કે અધરૂી મવગતોને કારિે ક્ષમતય ક્ત અરજી રદ કરવાિા ંઆવે તો, તેિા ં
સમિમતની કોઇ િવાબદારી રહરેે્ નહીં. આથી, ઉિેદવારોને તેિની પાસેના પ્રિાિપત્રોને આધારે અને તેને અન રૂપ 
મવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાગવવાની ખાસ કાળજી રાખવા િિાવવાિા ંઆવે છે.  

13) confirm application ૫ર click કરતા ંઅહીં "confirmation number" generate થરે્. જે હવે ૫છીની 
બધી િ કાયગવાહી િાટે િરૂરી હોઈ, ઉિેદવારે સાચવવાનો રહરેે્. કન્ફિેર્ન નબંર મસવાય કોઇ પિ પત્રવ્યવહાર 
કરી ર્કારે્ નહીં.  ઉિેદવારે Confirm થયેલ અરજીપત્રકની પ્રીન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી, અને િાગંિી કરવાિા ંઆવે 
ત્યારે રજ  કરવાની રહરેે્. 

14) હવે print application ૫ર click કરવ .ં અહીં તિારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને 

print ૫ર click કરી અરજીની નકલ કાઢી સાચવી રાખવા િિાવવાિા ં આવે છે. જેથી ઉિેદવારે પોતે 
ઓનલાઇન રજૂ કરેલી અરજીની તે નકલ િરૂર પડયે ઉપયોગિા ંલઇ ર્કાય.   

15) િનરલ કેટેગરીના ઉિેદવારે અરજી કન્ ફિગ થયા બાદ ફકરા- ૧૧ િા ંઆપેલ સ ચનાઓ અન સાર પોસ્ ટ ઓફીસ 
ખાતે રોકડિા ં પરીક્ષા ફી રૂ.૧૦૦/- તથા પોસ્ટલ ચાર્જ રૂ.૧૨/-ચલિથી ભરવાના રહરેે્. આ ચલિ પિ OJAS 

વેબસાઇટ ઉપરથીિ ડાઉનલોડ કરવાન  ં રહરેે્. અરજી કન્ ફિગ કયાગ બાદ ફી ન ભરનાર િનરલ કેટેગરીના 
ઉિેદવારની ઉિેદવારી રદ ગિારે્.  

૧૧. ૫રીક્ષા ફી :-   
(૧) ફોિગ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કેટેગરી Select કરી હોય (દર્ાગવી હોય) તેવા (SC, ST, SEBC, PH  

 તથા Ex-servicemen  કેટેગરી મસવાયના) તિાિ ઉિેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્.  
(૨) િનરલ ઉિેદવારોએ ફી ભરવાની હોઇને િયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી સબિીટ કરે ત્ યારે 

તેઓને પરીક્ષાફી ભરવા િાટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર મપ્રન્ ટ 
િેળવવાની સ ચના િળરે્. ઉિેદવારોએ આ પાનાની પિ મપ્રન્ ટ િેળવી લેવાની રહરેે્, ઉિેદવારોએ 
ચલન સાથે કોઇપિ કોમ્ ્ ય ટરાઇઝડ પોસ્ ટ ઓફીસિા ંિઇને, પરીક્ષા ફી પેટે રૂ.૧૦૦/- રોકડા + રૂ.૧૨/- 
પોસ્ ટલ ચાિીસ ભરી દેવાના રહરેે્. ચલનની એક નકલ પોસ્ ટ ઓફીસ રાખી લેરે્ અને બે નકલ 
ઉિેદવારને મસક્કા / સ્ ટીકર સાથે પરત આપરે્. પરીક્ષા ફી ભયાગના ચલનની નકલ ઉિેદવારે સાચવી 
રાખવાની રહરેે્ અને પરીક્ષા સિયે કોલ લેટર સાથે રાખવી વધ  ફહતાવહ રહરેે્. 

(૩) અન્ ય કોઇ રીતે ફી સ્ વીકારવાિા ંઆવરે્ નહીં.  
(૪) આ સવંગગિા ંઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૦૮-૧૦-૨૦૧૮ છે.પરંત   િનરલ કેટેગરીના  

ઉિેદવારો િાટે પોસ્ ટ ઓફીસિા ં પરીક્ષા ફી ભરવાની છેલ્ લી તા.૧૦-૧૦-૨૦૧૮ પોસ્ટ ઓફીસના 
કાિકાિના સિય સ ધીની રહરેે્. 

(૫) પરીક્ષા ફી ભયાગ બાદ, રીફંડ કોઇપિ સિંોગોિા ંિળવાપાત્ર નથી તેિિ ફી ભરવાપાત્ર ઉિેદવારોની ફી 
ભયાગ વગરની અરજી િાન્ય રહરેે્ નહીં. 

(૬) પરીક્ષા ફી ભરવાથી ઉિેદવારને તેઓ દ્વારા દર્ાગવેલ િોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી ફી ભયાગની જાિ  
કરવાિા ંઆવરે્. િો ઉિેદવારને SMS ના િળે તો, તાત્કાણલક ઉિેદવારે જે પોસ્ટ ઓફીસ ખાતે ફી િિા  
કરાવેલ હોય તે પોસ્ટ ઓફીસનો સપંકગ  કરવાનો રહરેે્.   

     (૭) અરજી ફોિગિા ંનીચે મ િબની કેટેગરી Select કરનાર ઉિેદવારોએ કોઇપિ પ્રકારની પરીક્ષા ફી ભરવાની  
રહરેે્ નહીં.  
(ક) અન સણૂચત જામત (SC)  

   (ખ) અન સણૂચત િન જામત (ST)  
   (ગ) સાિાજિક અને રૈ્ક્ષણિક રીતે પછાતવગગ (SEBC)  
   (ઘ) િાજી સૈમનક (Ex-serviceman) તિાિ કેટેગરી  

(ચ) ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવારો (PH) તિાિ કેટેગરી 
ખાસ નોધઃ- િનરલ કેટેગરીના ઉિેદવારોએ મનયત કરેલ સિયિયાગદા તા.૧૦-૧૦-૧૮ સ ધી પરીક્ષા ફી ભરેલ હરે્ તો િ ઓનલાઇન 
કોલલેટર (હોલ ટીકીટ)/પરીક્ષા પ્રવેર્પત્ર નીકળરે્, જેની ખાસ નોધ લેવી.  
૧૨. લેણખત સ્પધાગત્િક પરીક્ષા પધ્ધમત અને ૫સદંગી પ્રફક્રયા :- 

(૧) અરજીપત્રકિા ંભરેલ મવગતોની કોઇ પિ ચકાસિી કયાગ વગર ઉિેદવારોને આ િગ્યા િાટેની મનયત સ્પધાગત્િક લેણખત 
પરીક્ષા િાટે કાિચલાઉ ધોરિે દાખલ કરી  સમિમત ધ્વારા પરીક્ષાની તારીખ આખરી કયાગ બાદ ઓિસની  વેબસાઇટ 
https://ojas.gujarat.gov.in િારફત online કોલલેટર (હોલ ટીકીટ) ઇસ્ય  કરીને પરીક્ષાના તારીખ, સિય અને 
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સ્થળની જાિ કરવાિા ંઆવરે્. જે િાટે સમિમત ધ્વારા કાિચલાઉ ધોરિે દાખલ કરેલ  ઉિેદવારોને OJAS ની મનયત 
વેબસાઇટ ઉપરથી સ્પધાગત્િક લેણખત પરીક્ષાના કોલલેટર (હોલ ટીકીટ) online download કરવા િાટે ઓનલાઇન અરજીિા ં
દર્ાગવેલ તેઓના િોબાઇલ નબંર ઉપર “SMS” િોકલીને અને અગ્રગણ્ય અખબારોિા ંતેિિ વેબસાઇટ ઉપર ટૂંકી જાહરેાત 
આપીને જાિ કરવાિા ંઆવરે્. િોબાઇલ સમવિસ પ્રોવાઇડરના કોઇ ટેકનીકલ પ્રોબલેિને કારિે અથવા અન્ય કોઇ કારિોસર 
િોબાઇલ સેવા નેટવકગ  ખોરવાઇ િવાના સિંોગોિા ંSMS ઉિેદવારને ન િળે તો તેની િવાબદારી સમિમતની રહરેે્ નફહ. જેથી 
અરજી કરનાર ઉિેદવારોને કોલલેટર (હોલ ટીકીટ) ડાઉનલોડ કરવા િાટે OJAS  વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ની 
સિયાતંરે મ લાકાત લેવા તેિિ વતગિાનપત્રોિા ંકોલલેટર (હોલ ટીકીટ) ડાઉનલોડ કરવાની સમિમત.ની જાહરેાત િોતા રહવેા 
સલાહ આપવાિા ંઆવે છે. કોઇ પિ સિંોગોિા ંકોલલેટર (હોલ ટીકીટ) મસવાય ઉિેદવારને પરીક્ષા ખડંિા ંપ્રવેર્ િળરે્ નફહ 
જેની નોધ લેવી. જેથી ઉિેદવારોએ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરેલ કોલલેટર (હોલ ટીકીટ) પરીક્ષા આપવા િતી વખતે સાથે 
રાખવો ફરજીયાત છે. વખતોવખતની િાફહમત િાટે પચંાયત મવભાગની વેબસાઇટ  https://panchayat. gujarat.gov.in િોતા 
રહવે    
(૨) સદર સ્પધાગત્િક લેણખત પરીક્ષાિા ં ગ િરાત સરકારશ્રીના પચંાયત, ગ્રાિ ગહૃ મનિાગિ અને ગ્રાિ મવકાસ મવભાગના    
    તા.૧૭-૪-૨૦૧૨ના જાહરેનાિા ક્રિાકંઃ કેપી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી, થી ઠરાવ્યા મ િબ  
    ગ િરાત પચંાયત સેવા (વગગ-૩) ભરતી (પરીક્ષા) મનયિો ૨૦૧૨ના મનયિ મ િબ ફકત -૧ (એક) પ્રશ્નપત્ર  નીચે મ િબ      
    રહરેે્.  
પ્રશ્નપત્ર (હતે  લક્ષી), સિય: ૦૧ કલાક, ક લ ગ િ:૧૦૦ 

ક્રિ     મવષય ગ િ 

૧ ગ િરાતી ભાષા અને વ્યાકરિ ૩૫ 

૨ ગણિતર્ાસ્ત્ર ૧૫ 

૩ અંગે્રજી વ્યાકરિ ૧૫ 

૪ સાિાન્ય જ્ઞાન ૩૫ 

                                        ક લ:- ૧૦૦ 

 

             (૩) આ સ્પધાગત્િક પરીક્ષાિા ંઉપર દર્ાગવ્યા મ િબના મવષયોને આવરી લેતા હતે  લક્ષી પ્રશ્નોન  ંઉત્તરપત્ર ઓ.એિ.આર.   
  (ઓ્ટીકલ િાકગસ રીડીંગ) પધ્ધમત સ્વર પન  ંરહરેે્. 
  (૪) પ્રત્યેક સાચા િવાબદીઠ ૧ (એક) ગ િ િળવાપાત્ર થરે્. સમિમત ધ્વારા ગ િાકંન પધ્ધમતિા ંિાઇનસ પધ્ધમત દાખલ               
  કરવાિા ંઆવી છે. જે મ િબ  (i) પ્રત્યેક ખોટા િવાબદીઠ (-૦.૩) (િાઇનસ ત્રિ દર્ારં્). (ii) પ્રત્યેક ખાલી છોડેલ  
  િવાબદીઠ (-૦.૪) (િાઇનસ ચાર દર્ારં્)   (iii) એક કરતા વધ  મવકલ્પો દર્ાગવેલ હોય કે છેકછાક કરેલ હોય તેવા  
  પ્રત્યેક િવાબદીઠ (-૦.૬) (િાઇનસ છ દર્ારં્) (iv) દરેક પ્રશ્નના િવાબોિા ંએક મવકલ્પ “E” “ Not Attempted “ રહરેે્.  
  ઉિેદવાર કોઇ પ્રશ્નનો િવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ મવકલ્પ પસદં કરી ર્કરે્ અને “ Not Attempted” મવકલ્પ  
  પસદં કરવાના ફકસ્સાિા ંનેગેટીવ િાફકિગ લાગ  પડરે્ નહી. આિ સાચા િવાબ ધ્વારા િેળવેલ ક લ ગ િિાથંી ઉપર  
  દર્ાગવેલ (i) (ii) (iii) મ િબ િાઇનસ થતા ક લ ગ િ બાદ કરવાથી િળતા ગ િ, ઉિેદવારને પ્રા્ત થતા ગ િ િાન્ય  
  ઠરરે્. 
  (૫) સમિમત ધ્વારા સ્પધાગત્િક પરીક્ષાની તારીખ મનયત થયેથી સમિમત ધ્વારા મનયત થનાર પરીક્ષા સ્થળોએ  યોિવાિા ં 
  આવરે્. સ્પધાગત્િક લેણખત પરીક્ષાની તારીખ, સિયિા ંઅમનવાયગ સિંોગોને કારિે સમિમત ફેરફાર કરી ર્કરે્. ઉિેદવારોને  
  આ અંગેની જાિ ઓનલાઇન અરજીિા ંદર્ાગવેલ િોબાઇલ નબંર ઉપર “SMS” ધ્વારા તેિિ વેબસાઇટ ઉપર અને અગ્રગણ્ય  
  અખબારોિા ંજાહરેાત પ્રમસધ્ધ કરીને જાિ કરવાિા ંઆવરે્. ત્યારબાદ ઉિેદવારોએ કોમ્્ય ટર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટ  
  ઉપરથી મનયત સિયિયાગદાિા ંonline કોલલેટર (હોલ ટીકીટ) download કરી લેવાના રહરેે્. જે િાટે ઉિેદવારોએ online  
  કોલલેટર (હોલ ટીકીટ) િેળવવા કોમ્્ય ટર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટની મ લાકાત સતત લેવાની રહરેે્, અન્યથા ઉિેદવાર  
  િવાબદાર રહરેે્. આ સવંગગની જે તે જિલ્લા પચંાયત સેવાપસદંગી સમિમત ધ્વારા અલગ અલગ જાહરેાત ઓનલાઇન  
  OJAS વેબસાઇટ ઉપર પ્રમસધ્ધ કરવાિા ં આવરે્.પરંત   આ સવંગગની  લેણખત સ્પધાગત્િક પરીક્ષા દરેક  જિલ્લા િાટેની એક  
  િ ફદવસે અને એકિ સિયે લેવાિા ંઆવરે્. ઉિેદવાર જે જિલ્લાિા ંઅરજી કરરે્, તેિ જિલ્લાની ખાલી િગ્યા િાટે  
  ઉિેદવારી કરેલી ગિારે્. અને તે િ જિલ્લાના પરીક્ષા કેન્ર ખાતે લેણખત સ્પધાગત્િક પરીક્ષા આપવાની રહરેે્. જે ધ્યાને લઇ  
  ઉિેદવાર  પોતાની પસદંગીના જિલ્લાિા ંઅરજી કરે તે સલાહ ભય ગ રહરેે્.       
  (૬) સમિમત ધ્વારા સરકારશ્રીના સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના પરીપત્ર ક્રિાકંઃ- પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪ તા ૨૩-૭-    
  ૨૦૦૪ની િોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ સાિાન્ય કેટેગરીના ઉિેદવારોને જે વયિયાગદાના અને ગ િવતા(િેરીટ)ના ધોરિ લાગ   

https://ojas.gujarat.gov.in/
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  પાડવાિા ંઆવ્યા હોય તે િ ધોરિે પસદંગી પાિેલ હોય એવા અન સ ણચત જામત, અન સ ણચત િન જામત, સાિાજીક રૈ્ક્ષણિક  
  પછાત વગગના ઉિેદવારો ને સાિાન્ય કેટેગરી(ણબનઅનાિત)ની િગ્યા સાિે સરભર કરવાિા ંઆવરે્. પરંત   સાિાન્ય  
  કેટેગરી િાટે મનયત થયેલ ઉપલી વયિયાગદાિા ંછુટછાટ િેળવીને પસદંગી પાિેલા અન સ ણચત જામત,અન સ ણચત િન  
  જામત, સાિાજીક રૈ્ક્ષણિક પછાત વગગના ઉિેદવારોને જે તે અનાિત કેટેગરીની િગ્યા સાિે પસદં કરવાિા ંઆવરે્. 
 (૭) સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ ક્રિાકં : સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર) િા ંમનદેમર્ત  
 પ્રવતગિાન મનયિો અન સાર મવધવા િફહલા ઉિેદવારો િાટે ૫સદંગીિા ંઅગ્રતા આ૫વા િાટે તેિને િળેલ ક લ ગ િના ૫  
 (પાચં) ટકા ગ િ ઉિેરી આ૫વાિા ંઆવરે્. ૫રંત   તેઓએ મનિણ ૂકં સિયે પ નઃલગ્ન કરેલ ન હોવા િોઈએ. ઉ૫રાતં,  
 સમિમત િાગેં ત્યારે તેના તિાિ પ રાવા સમિમતને અસલિા ંરજૂ કરવાના રહરેે્.  
(૮) િાન્ય રિતગિતની િાન્ય સ્પધાગઓિા ંમવજેતા થયા હોવાના મનયત નમ નાના પ્રિાિપત્ર ધરાવતા ઉિેદવારે સરકારે   
તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રિાકં: સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રિાકં: 
સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગર  તથા સાિાન્ય વહીવટ મવભાગના  ઠરાવ ક્રિાકંઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/ય ઓ/૪૧૧૦/ ગ-ર તા 
૧૮-૪-૨૦૦૧ અન્વયે મનયત કયાગ મ િબના સત્તામધકારી પાસેથી મનયત નમનૂાિા ંિેળવેલ િરૂરી પ્રિાિ૫ત્ર સમિમત િાગેં 
ત્યારે રજૂ કરવાન  ંરહરેે્. આવ  પ્રિાિપત્ર ધરાવનાર ઉિેદવાર િ રિતના વધારાના િળવાપાત્ર  ગ િ િાટે હક્કદાર થરે્. 
Sports િા ંઅરજી કરનાર ઉિેદવાર િો સમિમત િાગેં ત્યારે ઉકત ઠરાવથી મનયત નમ નાિા ંઠરાવેલ આવ  ંપ્રિાિપત્ર રજૂ 
નહીં કરી ર્કે તો આવા ઉિેદવારને Sports ના ગ િ િળવાપાત્ર થરે્ નહીં.   
(૯) સમિમત ધ્વારા સરકારશ્રીના પચંાયત ગ્રાિગહૃમનિાગિઅને ગ્રાિ મવકાસ મવભાગના જાહરેનાિા ક્રિાકંઃ- કેપી/૧૧ ઓફ 
૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી તા ૧૭/૪/૨૦૧૨ થી ઠરાવેલ ગ િરાત પચંાયત સેવા (વગગ-૩) ભરતી (પરીક્ષા)મનયિો ૨૦૧૨ 
અને જે તે સવંગગના ભરતી મનયિો તેિિ મવમવધ અનાિત કેટેગરીને લગતા ઠરાવો તેિિ મવધવા તેિિ િાન્ય 
રિતગિતના િાન્ય પ્રિાિપત્રો ધરાવતા ઉિેદવારોને િળવાપાત્ર વધારાના ગ િને લગતી િોગવાઇઓ ઓનલાઇન અરજી 
અન્વયે આ સ્પધાગત્િક લેણખત પરીક્ષાિા ંહાિર રહલે ઉિેદવારે િેળવેલ ગ િ અને ઓનલાઇન અરજીિા ંદર્ાગવેલ મવગતોને 
આધારે તિાિ ઉિેદવારોન  ં િેરીટ લીસ્ટ તૈયાર કરીને જે તે કેટેગરીિા ંઉપલબ્ધ ખાલી િગ્યાના પ્રિાિિા ં કેટેગરીવાઇઝ  
િેરીટ ક્રિાન સાર આ સવંગગન  ંપ્રોવીઝનલ િેરીટ લીસ્ટ તૈયાર કરવાિા ંઆવરે્, તેિિ કેટેગરી વાઇઝ િેરીટ આધારે તૈયાર 
થયેલ પ્રોવીઝનલ િેરીટ લીસ્ટિા ં સ્થાન પાિેલ ઉિેદવારોને સરકારશ્રીના પચંાયત ગ્રાિ ગહૃ મનિાગિ અને ગ્રાિ મવકાસ 
મવભાગના  તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના નોટીફીકેર્ન ન.ં કેપી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી ના મનયિ-૧૧ ની 
િોગવાઇ મ િબ પ્રિાિપત્ર ચકાસિી િાટે ઉપસ્સ્થત રહવેા િિાવવાિા ંઆવરે્ અને ચકાસિીના અંતે મનિણ કં િેળવવાને 
પાત્ર િિાયેલ ઉિેદવારોની આખરી પસદંગી યાદી બહાર પાડવાિા ંઆવરે્  
(૧૦) આ જાહરેાત અન્વયે સરકારશ્રીના પચંાયત મવભાગના જાહરેનાિા ક્રિાકંઃ- કેપી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/ ૧૯૭૬/ડી 
તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના મનયિ-૧૧ અન્વયે િર રીયાત ઉપસ્સ્થત થયેથી  જે તે કેટેગરીની વધારાની પસદંગી યાદી અને 
ભલાિિ યાદી જાહરે અને પ્રમસધ્ધ કરવાિા ં આવરે્ અને મનયિ-૧૧ ની િોગવાઇઓ મ િબ સમિમત ધ્વારા િરૂરીયાત 
ઉપસ્સ્થત થયેથી યોગ્ય કાયગવાહી કરવાિા ંઆવરે્. 

૧૩. અન્ય અગત્યની  ર્રતો :-  
(૧) રૈ્ક્ષણિક લાયકાત, કોમ્્ય ટરની જાિકારી, ઉંિર, જામત (કેટેગરી-SC,ST,SEBC), િાજી સૈમનક, સ્પોટગસ, ર્ારીફરક 
અર્કતતા, અને અન્ય બાબતોના ઉિેદવાર પાસેના અસલ પ્રિાિપત્રોને આધારે ઓનલાઇન અરજીિા ંભરેલ મવગતો સિગ્ર 
ભરતી પ્રફક્રયા િાટે આખરી ગિવાિા ં આવરે્. ઓનલાઇન અરજીિા ં દર્ાગવેલ મવગતોના સિથગનિા ં પ્રિાિપત્રો અને 
પ રાવાઓ સમિમત િાગેં ત્યારે ઉિેદવારે અસલિા ં (ઝેરોક્ષ નકલો સહીત) રજ  કરવાના રહરેે્. એવા પ રાવા રજ  નહીં કરી 
ર્કનાર અથવા મવસગંતતા સાણબત થાય તો ઉિેદવારન  ંઅરજી૫ત્રક જે - તે તબકકેથી ‘‘રદ’’ કરવાપાત્ર થરે્ અને તેવા 
ઉિેદવારની પસદંગી/મનિણ કં ‘‘રદ’’ કરવાિા ંઆવરે્.   
(૨) કન્ફિગ થયેલ અરજીપત્રકની મવગતો કે તેિા ઉિેદવારે આપેલ િાફહતીિા ં ક્ષમત કે ચ ક બાબતે સ ધારો કરવાની 
રજ આત/મવનતંી ગ્રાહય રાખવાિા ંઆવરે્ નફહ. 
(૩) ફીકસ ૫ગારથી લાયક ઉિેદવારને ૫ (પાચં) વષગના ંઅિિાયર્ી ધોરિે આ સવંગગની િગ્યા ઉ૫ર મનિણ ૂકં સત્તામધકારી 
દ્વારા કરાર આધારીત  મનિણ ૂકં આ્યેથી આ િગ્યાના ભરતી મનયિો, ખાતાકીય ૫રીક્ષા મનયિો, કોમ્્ય ટર કૌર્લ્ય ૫રીક્ષા 
મનયિો-ર૦૦૬ તથા પવૂગ સેવા તાલીિ અને તાલીિાન્ત ૫રીક્ષાના ં મનયિો મ િબ મનયત ૫રીક્ષાઓ આ મનયત કરારના 
સિયગાળા દરમ્યાન સરકારશ્રીના તે અંગેના પ્રવતગિાન મનયિાન સાર પાસ કરવાની રહરેે્.  
(૪) ઉિેદવાર પોતે આ સવંગગની પ્રોવીઝનલ િેરીટ યાદી/પસદંગીયાદી/ભલાિિયાદીિા ંસિામવષ્ટ થવા િાત્રથી સબંમંધત 
િગ્યા ઉ૫ર મનિણ ૂકં િેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થરે્ નફહ. મનિણ ૂકં કરનાર સત્તામધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય 
કે, જાહરે સેવા િાટે તે ગ િરાત પચંાયત સેવા વગીકરિ અને ભરતી (સાિાન્ય) મનયિો –૧૯૯૮ અને જે તે સવંગગની ભરતી 
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અંગેના પ્રવતગિાન મનયિોથી ઠરાવેલ મનયિાન સાર ઉિેદવાર યોગ્ય િિાતા નથી, તો જે તે તબકે્ક આવા ઉિેદવારને 
તેિની મનિણ ૂકં ‘રદ’ કરીને ૫ડતા મકૂી ર્કારે્. મનિણ ૂકં બાબતે તેઓનો મનિગય આખરી ગિારે્.  
(૫) આ ભરતી પ્રફક્રયા આ સવંગગના પ્રવતગિાન ભરતી મનયિો અને પરીક્ષા મનયિોને તેિિ આ બાબતના સરકારશ્રીના  
     કાયદા અને મનયિોની િોગવાઇને સપંિૂગ૫િે આમધન રહરેે્. 
(૬) આ જાહરેાત કોઈ ૫િ કારિોસર રદ કરવાની કે તેિા ંફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થરે્ તો, તેિ કરવાનો  
    સમિમતને સપંિૂગ હકક / અમધકાર રહરેે્ અને સમિમત આ િાટે કારિો આ૫વા બધંાયેલ રહરેે્ નહી. તેિિ તેવા સિંોગોિા ં     
    ભરેલ અરજી રદ થયેલી ગિારે્ અને ૫રીક્ષા ફી ૫રત િળવાપાત્ર થરે્ નહી 
(૭) આખરી ૫સદંગી પાિેલ ઉિેદવાર મનિણ ૂકં સત્તામધકારી ઠરાવે તે ર્રતોને આમધન મનિણ ૂકં િેળવવાને પાત્ર ઠરરે્.  
(૮) નીચે દર્ાગવ્યા મ િબની અરજીઓ રદ કરવાિા ંઆવરે્.(આ યાદી િાત્ર ઉદાહરિ સ્ વરૂપે છે. જે સપંિૂગ  નથી) 

(૧) ઓનલાઇન મ સદા મ િબ અરજી કરેલ ન હોય, 
(ર) અરજીિા ંદર્ાગવેલ મવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય, 
(૩) અરજીિા ંઉિેદવારે સહી કે પાસપોટગ  સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન હોય, 
(૪) અરજી ફેકસ થી, ઇ-િેલ થી અથવા પોસ્ ટથી િોકલાવેલ હોય, 
(૫) ણબનઅનાિત વગગના ઉિેદવારે પરેૂપરૂી ફી ન ભરેલ હોય, 
(૬) અન સણૂચત જામત, અન સ ણચત િન જામત, સાિાજીક રૈ્ક્ષણિક પછાત વગગ, ર્ારીફરક અર્કતતા ધરાવતા 

ઉિેદવાર તેિિ િાજી સૈમનક તેઓની કેટેગરી અંગેન  મનયત પ્રિાિ૫ત્ર ધરાવતા ન હોય,  
(૭) સાિાજીક રૈ્ક્ષણિક પછાત વગગના ઉિેદવાર જાહરેાતિા ંદર્ાગવેલ સિયગાળાન  ંઉન્નત વગગિા ંસિાવેર્ થતો   
     ના હોવા અંગેન  ંરાિય સરકારની સેવાઓ િાટેન  ં(નોન-ફક્રમિલીયર) પ્રિાિ૫ત્ર પફરમર્ષ્ટ-(૪) (ગ િરાતીિા)ં 
     રાિયસરકાર િાટેન  ંધરાવતા ન હોય,  

૧૪. સાિાન્ય સ ચનાઓઃ- 
(૧) અનાિત કક્ષાના ઉિેદવારો િાટે જાહરેાતિા ંઅનાિત િગ્યાઓ દર્ાગવેલ ન હોય ત્યા આવા ઉિેદવારો ણબનઅનાિત   
    િગ્યા િાટે અરજી કરી ર્કરે્ અને તેને ણબનઅનાિતના વયિયાગદાને લગતા ધોરિો લાગ  પડરે્.પરંત   તેઓએ પરીક્ષા    
    ફી ભરવાની રહરેે્ નહી. 
(ર) ઉિેદવાર અરજી૫ત્રકિા ંજે ફોટો upload કરે, તેની પાસપોટગ સાઈઝના ફોટાની એક કરતા ંવધ  કોપીઓ પોતાની પાસે  
    રાખવાની રહરેે્. ૫રીક્ષા સિયે હાિરી૫ત્રકિા ંતે િ ફોટો લગાવવાનો રહરેે્ તેિિ સમિમત િાગેં ત્યારે તેવો િ ફોટો રજૂ  
    કરવાનો રહરેે્.  
(૩) ઉિેદવાર અરજી૫ત્રક ભરતી વખતે જે િોબાઈલ નબંર દર્ાગવે તે નબંર ચાલ  િ રાખવો. ભમવષ્યિા ંસમિમત તરફથી આ  
    પરીક્ષાને સબમંધત ૫રીક્ષાલક્ષી સચૂનાઓ ઉિેદવારને આ દર્ાગવેલ નબંરના િોબાઈલ ૫ર SMS થી િોકલવાિા ંઆવરે્  
    તેથી અરજીિા ંદર્ાગવેલ િોબાઈલ નબંર બદલવો નહી. િો ઉિેદવાર પોતે િોબાઇલ નબંર બદલરે્ અને તેવા  
    સિંોગોિા ંબોડગની સ ચનાની જાિ ઉિેદવારને થરે્ નહી, તેવા સિંોગોિા ંસપંિૂગ િવાબદારી ઉિેદવારની પોતાની િ    
    રહરેે્. 
(૪) સરકારશ્રીના પચંાયત મવભાગની વેબસાઇટ  https://panchayat.gujarat.gov.in મનયમિતપિે િોતા રહવેા  
     ઉિેદવારોને ખાસ  સચૂના આપવાિા ંઆવે છે.  
(પ) સમિમત જે કોઈ ઉિેદવારને-  

1. તેને ઉિેદવારી િાટે કોઈ૫િ પ્રકારે ટેકો િેળવવા િાટે એટલે કે સમિમતના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઈ 
અમધકારી ૫ર પ્રત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા િાટે, 

2. બીજાન  ંનાિ ધારિ કરવા િાટે,  
3. બીજા પાસે પોતાન  ંનાિ ધારિ કરાવવા િાટે,  
4. બનાવટી ખોટા દસ્તાવેિો અથવા જેની સાથે ચેડા કરવાિા ંઆવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેિો સાદર કરવા 

અથવા ગેરરીમત આચરવા િાટે, 
5. યથાથગ અથવા ખોટા અથવા િહત્વની િાફહતી છુપાવતા હોય તેવા મનવેદનો કરવા િાટે,  
6. ૫રીક્ષા િાટે તેની ઉિેદવારીના સબંધંિા ંઅન્ય કોઈ અમનયમિત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય લેવા 

િાટે, 
7. ૫રીક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાિબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા િાટે એટલે કે અન્ય ઉિેદવારની ઉત્તરવહીિાથંી 

નકલ કરવા, પ સ્તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫િ છાપેલા કે હસ્તણલણખત સાફહત્યની િદદથી અથવા 
વાતચીત દ્વારા  નકલ કરવા કે ઉિેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીમતઓ પૈકી કોઈ૫િ ગેરરીમત 
આચરવા િાટે,  

https://panchayat.gujarat.gov.in/
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8. લખાિોિા ંઅચ્શ્લલ ભાષા અથવા બીભત્સ બાબત સફહતની અપ્રસ્ત  ત બાબત લખવા િાટે, 
9. OMR ઉત્તરપત્રિા ંપોતાની ઓળખસચૂક કોઇપિ પ્રકારની મનર્ાની, લખાિ, આલ્ફાબેટ, ણચહ્ન કે જેનાથી 

ઓળખ પ્રસ્થામપત થાય તેવા પ્રયાસ કરવા િાટે,   
10. ૫રીક્ષા ખડંિા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતગણ ૂકં કરવા િાટે, અથવા 
11. ૫રીક્ષાના સચંાલન કરવા િાટે સમિમતએ રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા 

ર્ારીફરક રીતે ઈજા કરવા િાટે, અથવા  
12. પવૂગવતી ખડંોિા ં મનફદિષ્ટ કરેલા તિાિ અથવા કોઈ૫િ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા િાટે અથવા આવા 

પ્રસગેં િદદગારી કરવા િાટે, અથવા  
13. ૫રીક્ષા િાટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પ્રવેર્૫ત્રિા ંઆ૫વાિા ંઆવેલી કોઈ૫િ સ ચનાનો ભગં કરવા 

િાટે દોષમત ઠયાગ હોય તો અથવા દોમષત હોવાન  ંજાહરે કય ગ હોય  
તો ઉપરોકત ૧ થી ૧૩ ફકસ્સાઓિા ં ફોિદારી કાયગવાહીને પાત્ર થવા ઉ૫રાતં - (ક) સમિમત, તે જે 
૫રીક્ષાનો ઉિેદવાર હોય તે ૫રીક્ષાિાથંી ગેરલાયક ઠરાવી ર્કરે્, અથવા (ખ) (૧) સમિમત, સીધી ૫સદંગી 
િાટે લેવાની કોઈ૫િ ૫રીક્ષાિા ં બેસવાિાથંી અથવા કોઈ૫િ રૂબરૂ મ લાકાતિાથંી, અથવા (ર) રાિય 
સરકાર, પોતાના હઠેળની કોઈ૫િ નોકરીિાથંી કાયિી રીતે અથવા મનફદષ્ટ મ દત િાટે ગેરલાયક / 
બાકાત કરી ર્કરે્. 

      (૬)      ગ િરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ ય સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર  
               હસ્તકની સસં્ થાઓ ધ્ વારા ઉિેદવાર કયારેય પિ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયકાતનો સિય  
               ચાલ  હરે્ તો આવા ઉિેદવારની અરજી આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર બનરે્.  

૧૫. ફેરફાર કે રદ કરવાની સમિમતની સત્તાઃ- 
આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રફક્રયાિા ંકોઇ પિ કારિોસર તેિા ં ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની આવશ્યકતા 

ઉભી થાય તો તેિ કરવાનો સમિમતનો સપંિૂગ હકક/અમધકાર રહરેે્ અને સમિમત આ િાટે કારિો આપવા બધંાયેલ રહરેે્ 
નહીં. 

 
તારીખ :- ૧૮/૦૯/૨૦૧૮ 
સ્થળ  :- િોડાસા 

સણચવ 
જીલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સમિમત,  

જિલ્લા પચંાયત અરવલ્લી 
 

ઉિેદવારોના ફહતિા ંજાહરે સ ચના 

 જિલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સમિમતના કાયગકે્ષત્ર હઠેળની પચંાયત સેવાની  જ નીયર કલાકગ  (વહીવટ/ફહસાબી) વગગ-૩ સવંગગની સીધી 
ભરતી િાટે જિલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સમિમત ધ્વારા ઓનલાઇન અરજીઓ િગંાવવાિા ંઆવેલ છે. આ િગ્યાઓ િાટે અરજી કરનાર ઉિેદવારોના 
ફહતિા ં ઉિેદવારોને લાચં ર શ્વત/લાલચ કે છેતરપીંડી આચરે તેવા અસાિાજિક તત્વોથી દ ર રહવેા સાવધાન કરવાિા ંઆવે છે. તેિિ સમિમતના 
પદામધકારી/અમધકારી/કિગચારીને નાિે િો કોઇ ઇસિો નોકરી અપાવવાના નાિે ઉિેદવારો પાસેથી નાિા ં ઉઘરાવતા હોય તો તેવા ઇસિો સાિે 
કાયદેસરની ફોિદારી કાયગવાહી કરાવવી તથા આવી કોઇ અસાિાજિક પ્રવમૃત્ત/છેતરપીંડી આપના ધ્યાનિા ંઆવે તો તરત િ લાચં ર શ્વત બ્ય રોના ટોલ 
િી નબંર ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪  ઉપર સપંકગ  કરવા િિાવવાિા ંઆવે છે.        
                 સણચવ  
            જિલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સમિમત  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

જિલ્લા પચંાયત સેવા પસદંગી સમિમત, અરવલ્લી ધ્વારા જાહરેાત ક્રિાકંઃ.૧/૨૦૧૮-૧૯ જ નીયર કલાકગ  (વહીવટ/હીસાબી) વગગ-૩  



Page 13 of 13 
 

િગાન  ંચેકલીસ્ટ આ િગા િાટેની વયિયાગદા તા.૦૮-૧૦-૨૦૧૮ ની સ્સ્થમતએ ૧૮ વષગ થી ઓછી અને ૩૩ વષગથી વધ  ઉંિરનો હોવો 
િોઇરે્ નહી.  
ક્રિ ઉિેદવારની જામત  નીચેની તારીખો દરમ્યાન (બને્ન તારીખો સહીત) િન્િેલા હોવો 

િોઇરે્. 

૧. સાિાન્ય કેટેગરી (પ રૂષ ઉિેદવાર)  તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૫ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બને્ન તારીખો સફહત) 
ર.
  

એસ.સી./એસ.ટી./એસ.ઇ.બી.સી. 
(પ રૂષ ઉિેદવારો) (પ વષગ)  

તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૦ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બને્ન તારીખો સફહત) 

૩.
  

િફહલાઓ (સાિાન્ય કેટેગરી)  
(પ વષગ)  

તા.૦૮-૧૦-૧૯૮૦ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બને્ન તારીખો સફહત) 

૪.
  

અનાિત વગગની િફહલાઓ  
(૫+૫ વષગ)  

તા.૦૮-૧૦-૧૯૭૫ થી તા.૦૮-૧૦-૨૦૦૦ (બને્ન તારીખો સફહત) 

૫. િાજી સૈમનકઃ- 
સાિાન્ય વહીવટ મવભાગનો તા. ૨૨-૭-૧૯૮૨ના 
ઠરાવ ક્રિાકંઃ આરઇએસ-૧૦૮૧/જીઓઆઇ/૫૮/ ગ-૨, 
અને તા.૨૦-૨-૨૦૦૧નો ઠરાવ ક્રિાકંઃ 
આરઇએસ/૧૦૨૦૦૦/ય .ઓ./૯૫૭/ગ-૨. 

આ સવંગગની ખાલી િગ્યા ઉપર મનિણ કં િાટે જે ઉિેદવારે 
િાજી સૈમનક તરીકે સર્સ્ત્ર દળોિા ં  છ િફહનાની સળંગ સેવા 
કરતા ઓછી ન હોય તેટલી સેવા કરી હોય તે િાજી સૈમનકને 
િળવાપાત્ર ઉપલી વયિયાગદાિા ં તેઓએ બજાવેલ ફરિનો 
સિયગાળો ઉપરાતં ત્રિ(૩) વષગ સ ધીની છુટછાટ િળરે્.( 
વધ િા ંવધ  ઉપલી વયિયાગદા ૪૫ વષગ રહરેે્.) 

૬.
  

પરીક્ષા ફીઃ- 
(૧) ફકત ણબન અનાિત વગગ (સાિાન્ય) કેટેગરીના 
ઉિેદવારો િાટે 

 

(૧) ફોિગ ભરતી વખતે ‘‘ ણબન અનાિત’’ કેટેગરી સીલેક્ટ કરી 
હોય (દર્ાગવી હોય) તેવા (PD તથા Ex.Servicemen કેટેગરી 
મસવાય) તિાિ ઉિેદવારોએ પરીક્ષા ફી ફરવાની રહરેે્. 
(૨) મળૂ ગ િરાતના અનાિત વગગના ઉિેદવારો, ર્ારીફરક 
અર્ક્તતા ધરાવતા ઉિેદવારો અને િાજી સૈમનકોએ પરીક્ષા ફી 
ભરવાની નથી. 
 

(૨) અનાિત વગગ િાટે, િાજી સૈમનક, ૪૦% કે તેથી 
વધ  અર્કતતા ધરાવતા ઉિેદવાર િાટે  

મવના મલૂ્યે 

 

નોંધ:- િાજી સૈમનક સફહત ઉપલી વયિયાગદાિા ંિળવાપાત્ર છુટછાટ સાથેની ઉિર કોઇપિ સિંોગોિા ં૪૫ વષગથી વધવી િોઇરે્ નહી. 
 


