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 જ લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત રુત, 

      સવંગ  ુનામ- ફ મેલ હ થ વકર (વગ-3)   
હરાત માકંઃ DPSSC22/201617/4 ગેની િવગતવાર ચૂનાઓ 

 (વેબસાઇટ એ સ : https://ojas.gujarat.gov.in  અને https://panchayat.gujarat.gov.in ) 
જ  લા પચંાયત કચેર  રુત ક  ોલ મ ફોન ન-ં0261 2431450 

 

૧. િજ લા પચંાયત સવેા પસદંગી સિમિત,સરુત,ધ્વારા પચંાયત સેવાની નીચ ેદશાર્વેલ ફીમેલ હે થ વકર્ર સવંગર્ની(વગર્-૩) 
ખાલી જગ્યા પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે ઓનલાઇન અરજીપતર્કો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટે ઉમેદવારે 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા. 24-11-2016 (બપોરના 15-00 કલાક) થી તા.07-12-2016 (સમય રાિ ના 
11-59 કલાક ધુી) દરમ્યાન અરજી કરવાની રહશેે. તેમજ પર ા ફ  પો ટ ઓફસમા ંભરવા માટ છે લી તાર ખ 09-12-2016 
રહશે. ઉમેદવારે તા તરનો Photograph  (15 kb) અને  Signature          (15   kb) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે jpg  format મા ં      કરી 
કોમ્પ્યટુરમા ંતૈયાર રાખવાનો રહશેે  ઓનલાઇન અરજીમા ં       કરવાનો રહશેે. અરજદારે ઓનલાઇન અરજીમા ંદશાર્ યા મજુબના 
પોતાના બધા જ શૈક્ષિણક, વય અને જાિત તેમજ અન્ય લાયકાતના પર્માણપતર્ો પોતાની પાસે રાખવાના રહશેે અને આ અંગે 
ઉમેદવારોને  જાણ કરાયા બાદ તેઓએ  રુબરુમા ં ચકાસણી અથેર્ રજુ  કરવાના રહશેે. ની અચકુ નોધ લવેી. િજ લા પચંાયત 
સેવા પસદંગી સિમિતનો ઉ લખે હવે પછી ‘‘સિમિત’’ તરીકે કરેલ છે.    
 

અરજી કરવા માટેની િવગતવાર સચૂનાઓ આ જાહરેાતમા ં ફકરા નબંર 10 મા ંદશાર્વેલ છે. તે સચૂનાઓ સહીત આ સમગર્ 
જાહરેાત ઓનલાઇન અરજી ભરતા ંપહલેા ંઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી વાચંવી જ રી છે.  
  
1.1 ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ પર્માણપતર્ો જોડવાના  (અપલોડ કરવાના) નથી. પરંત,ુ ઓનલાઇન 

અરજી કરતી વખતે પર્માણપતર્ોમાનંી િવગતોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમા ંઅરજદારે સમગર્ િવગતો ભરવાની રહ ેછે. 
આથી પોતાના બધા જ પર્માણપતર્ો વા કે, શૈ  ાિણક લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ંપર્માણપતર્, જાિત, શારીિરક 
અશકતતા (હોય તો), માજી સૈિનક (લાગ ુપડત ુહોય તો) તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પર્માણપતર્ોને સાથે રાખીને 
ઓનલાઇન અરજીમા ંએવા પર્માણપતર્ોને આધારે સમગર્ િવગતો ભરવાની રહ ેછે. અન્યથા સિમિત ધ્વારા પર્માણપતર્ોની 
ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  િવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની અરજી અને પસદંગી/િનમણુકં રદ 
કરવામા ંઆવશે.   

 

1.2 લિેખત પધાર્ત્મક પરીક્ષા પધ્ધિત અને પસદંગીની પર્િકર્યા આ જાહરેાતમા ં ફકરા નબંર 12 મા ં દશાર્ યા મજુબની 
હતેલુક્ષી પર્ ોવાળી ઓપ્ટીકલ માકર્સ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધિતની લિેખત પધાર્ત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી 
પર્ ોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધિતની લેિખત પધાર્ત્મક પરીક્ષાનુ ં આયોજન સિમિત ધ્વારા સભંવતઃ  

આુર /ફ આુર -2017 મા ંકરવામા ંઆવશે. આમ છતા ંઆ બાબતે સિમિત જ ર જણાયે ફેરફાર કરી શકશે. આ 
સવંગર્ની  તે િજ લાની ખાલી જગ્યા ભરવા માટે  તે િજ લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત ધ્વારા અલગ અલગ 
જાહરેાત ઓનલાઇન OJAS  વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર આપવામા ંઆવશે. પરતુ ંઆ સવંગર્ની 
લિેખત પધાર્ત્મક પરીક્ષા તમામ િજ લા માટેની એક જ િદવસે અને એકજ સમયે લવેામા ંઆવશે. ઉમેદવાર  
િજ લામા ંઅરજી કરશે. તે િજ લાની ખાલી જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરેલી ગણાશે. અન ેતે જ િજ લામા ં  તે પરીક્ષા કેન્દર્ 
ખાતે લિેખત પધાર્ત્મક પરીક્ષા આપવાની રહશેે.  ધ્યાને લઇ ઉમેદવારોએ પોતાની પસદંગીના િજ લામા ંઅરજી કરે 
તે સલાહ ભયુર્ રહશેે.  
      

1.3 લિેખત પધાર્ત્મક પરીક્ષા સદંભર્ની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ં 
આવશે. આથી, અરજીપતર્કમા ંસબંિંધત કોલમમા ંઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવ  ય દશાર્વવો. અને પરીક્ષા પર્િકર્યા પણૂર્ 
થાય ત્ યા ંસધુી, નબંર જાળવી રાખવો અિનવાયર્ રીતે જ રી છે 
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1.4 ફ મેલ હ થ વકર (વગ-3)સવંગની ખાલી જ યાઓની િવગતઃ- 
જાહરેાત કર્માકંઃ DPSSC22/201617/4 ફીમેલ હે થ વકર્ર(વગર્-૩)  સવંગર્ની સરુત િજ લામા ંભરવાપાતર્ કેટેગરીવાર  
ખાલી જગ્યાઓ નીચે મજુબ છે. 

જા.કર્. સવંગર્નુ ંનામ 
(તમામ વગર્-૩) 

કુલ જગ્યા કક્ષાવાર જગ્યાઓ 

જનરલ સા.શૈ.પછાત 

વગ 

અ  ુ
ુ ચત 

િત 

અન ુ
સિુચત જન 

જાિત 
 
DPSSC22/201617/4 

િફમેલ હે થ વકર્ર 

( ી)  
99 31 23 00 45 

 

 હરાતમાં દશાવેલ જ યાઓની સં યામા ંવધઘટ થવાની શકયતા છે.  
 

1.5 અનસુિુચત જાિત, અનસુિુચત જન જાિત, અને સામાજીક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્ની અનામત જગ્યાઓ ફકત ળૂ 
જુરાતના  ત ેઅનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે.  

૧.૬ સરકાર ીની થાયી પર્વતર્માન સચુનાઓ મજુબ આ સવંગર્ની કુલ ખાલી જગ્યાઓ પૈકી (૧) માજી સૈિનક માટે ૧૦  ટકા 
જગ્યાઓ (૨) શારીરીક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે ૩ ટકા જગ્યાઓ અનામત રાખવામા ંઆવશે. 

1.7 મ હલા ઉમેદવારો માટઃ- 
 આ જાહરેાત અન્વયે માતર્ મિહલા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે.  

1.8 િવધવા ઉમેદવારો માટઃ- 
 ઉમેદવાર  િવધવા હોય તો અરજીપતર્કમા ંતે સબિંધત કોલમમા ં કલીક કરવાનુ ંરહશેે. િવધવા ઉમેદવારે જો પનુઃ લગ્ન 

કરેલ હોય તો અરજીપતર્કમા ંતે કોલમ સામે  અચકુ માિહતી આપવી. િવધવા ઉમદેવારે પનુઃ લગ્ન કરેલ ન હોય અને 
િવધવા ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો, ઉમેદવારે િનમણકૂ સતાિધકારી/સિમિત. સમક્ષ પર્માણપતર્ 
ચકાસણી સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલ નથી તવેી એિફડિેવટ  અચકુ રજુ કરવાની રહશેે. જો ઉમેદવાર આ 
પર્માણપતર્/એિફડિેવટ રજુ નહીં કરે તો િવધવા ઉમેદવાર તરીકેના મળવાપાતર્ લાભ આપવામા ંઆવશે નહી. પરંત ુ
અન્ય રીતે યોગ્યતા ધરાવતા હશે તો સિમિત. ધ્વારા િવચારણા કરવામા ંઆવશે. જાહરેાતની જોગવાઇ મજુબ લાયક 
િવધવા ઉમેદવાર કે મણ ેભરતી તથા િનમણુકં સમયે પનુઃ લગ્ન કરેલ ન હોય તેમના િક સામા ં  સરકાર ીની 
પર્વતર્માન જોગવાઇ મજુબ પધાર્ત્મક પરીક્ષામા ંતેઓએ મેળવેલ  કુલ ગણુના પાચં ટકા ગણુ ઉમેરવામા ંઆવશે 

1.9 મા  સૈિનક ઉમેદવારો માટઃ-  
 ઉમેદવાર પોતે જ માજી સૈિનક હોવા જોઇએ  
 માજી સૈિનક માટે િનયમાનસુાર ૧૦% જગ્યા અનામત છે. માજી સૈિનક કેટેગરીમા ંપસદં થયેલ ઉમેદવારોને તઓેની 

સબંિંધત  તે કેટેગરી (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી. એસ.ઇ.બી.સી.) સામ ેસરભર કરવામા ંઆવશે. માજી સૈિનકની 
અનામત જગ્યા માટે લાયક માજી સૈિનક ઉમેદવાર નહીં મળે તો તે જગ્યા  તે કેટેગરીના અન્ય લાયક ઉમેદવારથી 
ભરવામા ંઆવશે. 

1.10  શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટઃ- 
 શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોની અનામત રાખલે ૩ ટકા જગ્યાઓ સામે પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને  તે 

કેટેગરી સામ ેસરભર કરવામા ંઆવશે. 
 સરકાર ીના પચંાયત ગર્ામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ કર્માકંઃ- અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦-ખ  

તા.૧૧-૧૨-૨૦૧૩ થી શારીિરક અશકતતા યિકતઓ માટે જગાઓ અનામત રાખવા બાબતે નીચ ેમજુબની જોગવાઇ 
થયેલ છે  
કર્મ િવકલાગંતાની કેટેગરી અનામત જગાની 

ટકાવારી 
િવકલાગંતાનો પર્કાર 

૧ હલનચલનની િવકલાગંતા અથવા 
મગજનો લકવો 

૩ટકા OL= One leg affected ( R or L) 
a. Impaired reach 
b. Weakness of grip 
c. Ataxic

 શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપતર્કમા ંચોકકસ અને સપંણૂર્ માિહતી આપવાની રહશેે. 
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 િનયમોનુસંાર શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ંહોય તેવા ઉમેદવારને જ શારીિરક અશકતતાનો લાભ મળવાપાતર્ રહશેે. 
શારીિરક અશકતતાનો લાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે  હલનચલન અશકતતા અથવા મગજનો લકવો તે પૈકીની કઇ 
શારીરીક અશકતતા છે તે પ ટ દશાર્વવ.ુ 

 શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેના દાવાના સમથર્નમા ંસામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના 
પરીપતર્ કર્માકંઃ-પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી તેમજ વખતોવખત િનયત થયેલ નમનુામા ંસરકારી હો પીટલના 
સિુપર્ટેન્ડને્ટ /િસવીલ સ ન/ મડેીકલ બોડર્ ધ્વારા આપવામા ંઆવેલ પર્માણપતર્ જ માન્ય ગણવામા ંઆવશે, તેમજ આ 
અસલ  પર્માણપતર્ સક્ષમ સતાિધકારી ધ્વારા માગંણી કરાયેથી અચકુ રજુ કરવાનુ ં રહશેે. આ  પર્માણપતર્   િનમણકૂ 
અિધકારી/સિમિત  સમક્ષ રજુ કરવામા ંનહીં આવે,તેવા િક સામા ં  તે ઉમેદવારને શારીિરક અશકતતા ઉમેદવાર 
તરીકેનો લાભ મળવાપાતર્ થશ ે નહીં અને પસદંગી/િનમણુકં રદ કરવામા ંઆવશે. શારીિરક અશકતતા ધરાવતા 
ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીમા ંઅશકતતા પર્કાર,પર્માણપતર્ નબંર અને તારીખ યોગ્ય કોલમમા ંઅચકુ દશાર્વવાનો 
રહશેે.   

1.11 સામા ક અને શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારો માટઃ- 
 સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ તવગર્મા ંસમાવશે ન થતો હોવા અંગેનુ ં(નોન િકર્મીલયેર) 

િનયત નમનુાનુ ં સરકાર ીના સામાિજક ન્યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૭-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ કર્માકંઃ- 
સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી િનયત થયેલ પિરિશ ટ-૪ (ગજુરાતીમા)ં ના નમનુાના પર્માણપતર્ સિમિત માગે ત્યારે રજુ 
કરવાન ુરહશેે (અંગેર્જીમા ંકઢાવેલ નોન િકર્મીલેયર સટ ફીકેટ  કેન્દર્ સરકારની નોકરી માટેનુ ંહોઇ, આ જાહરેાતના હતે ુ
માટે માન્ય ગણવામા ંઆવશે નિહ). તા.૧-૪-૨૦૧૫ થી તા.૩૧-૩-૨૦૧૬ ના સમયગાળાની આવકને ધ્યાને લઇ,તારીખ 
૦૧-૪-૨૦૧૬ થી અરજી કરવાની છે લી તારીખઃ- ૦૭-૧૨-૨૦૧૬ દરમ્યાન મેળવેલ ઉ ત વગર્મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા 
અંગેના અસલ પર્માણપતર્નો નબંર અને તેની તારીખ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશાર્વવાનો રહશેે. પરીક્ષા બાદ, 
પર્માણપતર્ોની ચકાસણી સમય ે સક્ષમ અિધકારી ધ્વારા અપાયેલ આવુ ં પર્માણપતર્ રજુ ન કરી શકતા ં ઉમેદવારો 
સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નકકી થયેલ વયમયાર્દામા ંઆવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ થશે. આથી, 
ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉ તવગર્મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંિનયત સમયગાળાનુ ંઅને િનયત નમનુાનુ ં
પર્માણપતર્ ન ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને જનરલ ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરવા સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

 સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના પિરણીત મિહલા ઉમેદવાર આવુ ં નોન િકર્મીલયેર પર્માણપતર્ તમેના 
િપતાની આવકના સદંભર્મા ં ધરાવતા હોવા જોઇશે. જો આવા ઉમેદવાર તેમના પિતની આવકના સદંભર્મા ંઆવુ ં
પર્માણપતર્ ધરાવતા હશે તો તેને ધ્યાનમા ંલવેામા ંઆવશે નહીં. 

1.12 રમતગમતના ઉમેદવારો માટઃ-  
 માન્ય રમતગમતની માન્ય પધાર્ઓમા ં િવ તા થયા હોવાના િનયત નમનુાના પર્માણપતર્ ધરાવતા ઉમેદવારે સરકારે 

તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ કર્માકં : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ કર્માકં:-
સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ-ર તથા સામાન્ય વહીવટ િવભાગના  ઠરાવ કર્માકંઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/ 
યઓુ/૪૧૧૦/ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ અન્વયે િનયત કયાર્ મજુબના સ ાિધકારી પાસેથી િનયત નમનૂામા ંમેળવેલ જ રી 
પર્માણ૫તર્ સિમિત માગં ે ત્યારે રજૂ કરવાનુ ં રહશેે. આવ ુ પર્માણપતર્ ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના 
મળવાપાતર્  ગણુ માટે હક્કદાર થશે. Sports મા ંઅરજી કરનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માગેં ત્યારે ઉકત ઠરાવથી િનયત 
નમનુામા ંઠરાવેલ આવુ ંપર્માણપતર્ રજૂ નહીં કરી શકે તો આવા ઉમેદવારને Sports ના ગણુ મળવાપાતર્ થશે નહીં.   

 

1.13 એક ઉમેદવાર એક અર  (No multiple application): 

 એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતા,ં એકથી વધ ુઅરજી (multiple application) ના િક સામા ંફી 
સહીત સવર્ રીતે યોગ્ય રીતે ભરેલી અરજીઓ પૈકી સૌથી છે લી કન્ફમર્ થયેલી (સૌથી ઉંચા નબંરની) એક જ અરજી 
માન્ય રહશેે. તે િસવાયની બધી અરજીઓ રદ થશે.  

 એક કરતા ંવધારે અરજી કરવામા ંઆવશે તો, (multiple application) ફી ભરેલી છે લી અરજી માન્ય ગણવામા ં
આવશે. 

 અનામત વગર્ના ઉમેદવારે ફી ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે લી અરજી (ફી સાથે કે ફી વગર) માન્ય 
ગણવામા ંઆવશ.ે અને તે િસવાયની બધી અરજીઓ રદ ગણવામા ંઆવશે.  

2. રા યતા : 
ઉમેદવાર ભારતનો નાગિરક હોવો જોઈએ. અથવા ગજુરાત પચંાયત સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) 

િનયમો, ૧૯૯૮ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ મજુબની રા  ટર્ીયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
 ઉમેદવાર, 
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(ક) ભારતનો નાગિરક હોય અથવા 
(ખ) નેપાળનો પર્જાજન હોય અથવા 

     (ગ) ભતુાનનો પર્જાજન હોય અથવા 
     (ઘ) મળુ ભારતની યિકત હોય અને ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી   પાિક તાન,(મ્યાનમાર) ીલકંા,  

કેન્યા,યગુાન્ડા વા પવૂર્ આિફર્કાના દેશો ટાન્ઝાિનયાનો સયંકુત પર્જા સ ાક,(અગાઉ ટાન્ગાિનકા અને ઝાઝીબાર,)  
જામ્બીયા, મલાવી,ઝરૈ, ઇથોપીયા અન િવયેટનામમાથંી થળાતંર કરીને આવી હોય  પરંત ુ(ખ)(ગ)(ઘ) વગર્  
હઠેળ આવતા ઉમેદવાર ની તરફેણમા ંરાજય સરકારે લાયકાતનુ ંપર્માણપતર્ આપ્ય ુહોય તેવી યિકત હોવા  
જોઇશે. 

3. વયમયાદા અને શૈ ણક લાયકાત :  
3.1 વયમયાદા અને શૈ ણક લાયકાતની િવગતોઃ-  

. .   સવંગ  શૈ ણક લાયકાત  વયમયાદા  
 
DPSSC22/201617/4 
 

ફીમેલ હે થ વકર્ર 
(વગર્-૩) 

(૧) માધ્યિમક શાળાતં પર્માણપતર્ 
પરીક્ષા અથવા તેની સમકક્ષ પરીક્ષા 
પાસ કરેલ હોવી જોઇશે અને (૨) 
સરકાર માન્ય ફીમેલ હે થ વકર્ર 
બઝેીક ટેર્નીંગ કોસર્ પાસ કરેલ હોવો 
જોઇશે. અથવા  
(૨) સરકારે માન્ય કરેલ સહાયક 
નસર્ દાયણ કોસર્ (Auxillary  Nurse 
Midwife  Course) પાસ કરેલ હોવો 
જોઇશે અન ે ગજુરાત નસીર્ંગ 
કાઉન્સીલમા ં રિજ ટેર્શન કરાવેલ 
હોવુ ં જોઇશે તથા તે વખતોવખત 
રીન્ય ુકરાવેલ હોવુ ંજોઇશે.   
(૩) ગજુરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ 
અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો-
૧૯૬૭મા ં ઠરા યા પર્માણનેી 
કોમ્પ્યટુરના ઉપયોગ અંગેની 
પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો 
જોઇશે. 
(૪) ગજુરાતી અથવા હીન્દી અથવા  
તે બ ેનુ ં   પરુત ુ ં ાન ધરાવતો 
હોવા જોઇશે. 

Not  be  less  than  18  years 

and  not  be more  than  40 

years of age. 

 ‘‘ Provided that the upper 
age  limit  shall  not  be 

applicable  in  case  of  a 

candidate  who  is 

appointed  as  a  female 

health  worker,class  III,  in 

Panchayat    service  either 

on  contract basis on  fixed 

pay  for  a  fixed  period  or 

on  adhoc  basis  in  regular 

pay‐scale  but  for  a  fixed 

period. and who possesses 

the  qualifications  as 

prescribed  in  clauses  (b), 

(c) and  (d) of this rule and 

who  offers  this 

candidature  in  respect  of 

advertisement  whIch  may 

be  published  in  the  year 

2016''  

3.2 ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ િનયત શૈક્ષિણક લાયકાત અરજી કરવાની છે લી તારીખ (07-12-2016 ) ના રોજ 
ધરાવતા હોવો જોઇશે.. 
3.3 ઉમેદવારે િનયત શૈક્ષિણક લાયકાત માન્ય બોડર્/યિુનવર્સીટી/સં થામાથંી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
3.4 શૈક્ષિણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણ ેમાન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હકક દાવો વીકારવામા ંઆવશે નહી. 
3.5 ઉમેદવારે સક્ષમ સતાિધકારી ધ્વારા જણાવવામા ંઆવે ત્યારે માન્ય બોડર્/યિુનવર્િસટી/સં થાના ગણુ પતર્ક અને 
પદવી પર્માણપતર્ોની અસલ અને વપર્માિણત નકલ રજુ કરવાની રહશેે. 

4.  વયમયાદા માટ િનધા રત તાર ખ (cut off date): 
 તમામ ઉમેદવારોના ંિક સામા ંવયમયાર્દા તા 07-12-2016 િ થિતને ઘ્યાનમા ંલવેામા ંઆવશે.  

૫.   શૈ ણક લાયકાત/  વધારાની લાયકાત માટ િનધા રત તાર ખ (cut off date) :‐ 
 જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોના િક સામા ંશૈક્ષિણક લાયકાત અને અન્ય જરુરી લાયકાત      

         માટે અર  કરવાની છે લી તાર ખ 07-12-2016 ની િ થિતને ધ્યાનમા ંલવેામા ંઆવશે. 
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6. મા ય સં થાના માણપ  

 ઉમેદવારે અરજી પતર્કમા ંદશાર્વલે લાયકાતના પર્માણપતર્ોની સં થાની માન્યતા બાબતે ભિવ યમા ંકોઇ પર્  ઉપિ થત 
થશે ત્યારે સિમિતનો િનણર્ય આખરી ગણાશે. ની સબિંધતોએ નોધ લવેી.  

7. વયમયાદામા ં ટછાટઃ-   
મળૂ ગજુરાતના હોય તેવા અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા તમામ મિહલા, શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર 
તેમજ માજી સૈિનક ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાર્દામા ંિનયમોનસુાર નીચ ેમજુબ ટછાટ આ૫વામા ંઆવશે. 

7.1 સામાન્ય કેટેગરીના મિહલા ઉમેદવારોને       ૫ વષર્ 
7.2 અનામત કેટેગરીના મિહલા ઉમેદવારોને      ૧૦ વષર્ 
7.3 સામાન્ ય કેટેગરીના શારીિરક અશકતતા ધરાવતા મિહલા ઉમેદવારોને   ૧૫ વષર્ 
7.4 અનામત કેટેગરીના શારીિરક અશકતતા ધરાવતા મિહલા ઉમેદવારો   ર૦ વષર્ 
7.5 મા  સૈિનક ઉમેદવારો માટ વયમયાદામા ં ટછાટ:-     

ઉમેદવારે પોતે સૈિનક તરીકે સળંગ છ માસથી ઓછી નહી તેટલી ફરજ બજાવેલ હોય અને નોકરીમાથંી િનયિમત રીતે 
િનવ ૃ  થયા હોય તેવા માજી સૈિનકોને તેમણ ેબજાવેલ ખરેખર ફરજનો સમયગાળો, તેમની હાલની ઉંમરમાથંી બાદ 
કરતા ંમળતી ઉંમર, ભરતી િનયમમા ંઠરાવેલ ઉ૫લી વયમયાર્દાથી તર્ણ વષર્ કરતા ંવધવી જોઈશે નહીં. 

ન ધ : 
1) મા  સૈિનક િસવાય અન્ય તમામ કેટેગરીના એટલ ે કે િબનઅનામત  તથા અનામત વગર્ના મિહલા ઉમેદવાર, 

િનયમોનસુાર શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર અને અનામત વગર્ના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાર્દામા ં
મળવાપાતર્ ટછાટ સાથેની ઉંમર િનયત તારીખ ેકોઈ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વષર્ કરતા ંવધવી જોઈએ નહીં 

2) ઉમેદવાર પોતે જ માજી સૈિનક હોવા જોઇએ, માજી સૈિનક ઉમેદવારોએ અરજીપતર્કમા ંતથા પિરિશ ટમા ંમાજી સૈિનક 
તરીકે ફરજ બજા યાના સમયગાળાની  િવગતો આપવાની રહશેે. માજી સૈિનક ઉમેદવારે િજ લા સૈિનક ક યાણ અને 
પનુવસર્વાટ કચેરી ધ્વારા િનયત નમનુા  મજુબનુ ંકાયદા ધ્વારા અિધકૃત કરેલ અિધકારીની સહીવા ં, સશ દળોમા ં
ઉમેદવારના નોકરીના સમયગાળા દશાર્વત ુ ંપર્માણપતર્ સિમિત સમક્ષ માગંણી થયેથી રજુ કરવાનુ ંરહશેે. જો ઉમેદવારે 
તેની ઓનલાઇન અરજીમા ંમાજી સૈિનક કેટેગરીમા ંકલીક કરેલ હોય અને ભિવ યમા ંસિમિત ધ્વારા માગંણી કરાય ત્યારે 
જો ઉમેદવાર માજી સૈિનક તરીકેના અિધકૃત આધાર પરુાવા રજુ કરવામા ં િન ફળ જાય તેવા સજંોગોમા ંઉમેદવારનો 
માજી સૈિનક તરીકે નોકરી મેળવવા અંગેનો હકક દાવો ધ્યાને લવેામા ંઆવશે નહી. અને માજી સૈિનક માટે ઠરાવેલ 
મેરીટ અન્વયે પસદંગી થયેલ હશે તો પસદંગી /િનમણુકં રદ કરવામા ંઆવશે, ની ઉમેદવારે ન ધ લવેી.  

3) ઉમેદવાર, િનયમોનસુાર શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ંહોવાનુ ંિસિવલ સ નનુ ંસટ ફીકેટ ધરાવતા ંહશે, તો જ શારીિરક 
અશકતતાના ઉમેદવાર તરીકે ઉ૫લી વયમયાર્દામા ં ટછાટ  અને અનામતનો લાભ મળશે. જાહરેાતમા ં શારીિરક 
અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યા દશાર્વેલ ન હોય, પરંત ુજગ્યાની ફરજોન ેઅનરુુપ  પર્કારની 
શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને પાતર્ ગણેલ હોય તેઓ તે જાહરેાત માટે અરજી કરી શકશે, આવા પર્સગેં 
ઉપલી વયમયાર્દામા ં ટછાટ મળશે. 

4) સામાજીક અને  શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારો નાણાકંીય વષર્ ૨૦૧૫-૧૬ (તા ૧-૪-૨૦૧૫ થી તા. 31-3-
2016) રાજય સરકારની સેવાઓ માટે િનયત પિરિશ ટ-(૪) મા ંગજુરાતી નમનુા મજુબનુ ંનોન િકર્િમલયેર સટ ફીકેટ 
સક્ષમ અિધકારી ધ્વારા તા.1-4-2016 થી તા.07-12-2016 દરમ્યાન ઇ ય ુ કરેલ હોય તેવુ ંધરાવતા હશે તો જ 
ઉપલી વયમયાર્દામા ં ટછાટનો લાભ મળશે, અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી ન ધાવી 
શકશે. આવા  િક સામા ંઉમેદવારને ઉપલી વયમયાર્દામા ં ટછાટ અને અનામતનો લાભ નહીં મળે. 

8. પગાર ધોરણઃ-  
પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત િનમણુકં થયેથી, નાણા ં િવભાગના તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના 

ઠરાવ કર્માકંઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝડે-૧, તથા ઠરાવ ન.ંખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટર્-ર/ઝ-૧   તા ૬-૧૦-૨૦૧૧  તથા ઠરાવ કર્માકંઃ- 
ખરચ/ ૨૦૦૨/૫૭/પાટર્-ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા ઠરાવ કર્માકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭(પાટર્-ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ની 
જોગવાઇ મજુબ પર્થમ પાચં વષર્ માટે ા.૭૮૦૦/- પર્િતમાસ િફકસ પગારઅને તેના ઉપર માિસક ખાસ ભથ્થ ુ ા.૨૨૦૦/- મળીને 
કુલ ા.૧૦,૦૦૦/- ઉચ્ચક પગારથી િનમણુકં અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી િનયત થયેલ અન્ય લાભો મળવાપાતર્ રહશેે. પસદંગી 
પામેલ ઉમદેવારને િનમણુકં સ ાિધકારી ધ્વારા નાણા ં િવભાગના ં તા.૨૮-૩-૨૦૧૬ ના ઠરાવ કર્માકંઃ-ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટર્-
૩)/ઝ.૧ મા ંદશાર્વેલ બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા નામ. સિુપર્મકોટર્મા ંદાખલ થયેલ એસ.એલ.પી ન.ં૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને 
૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી ચકુાદાને આધીન રહીને  આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત િનમણુકં આપવામા ંઆવશે તેમજ પાચં 
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વષર્ના અંતે તમેની સેવાઓ િનમણુકં સ ાિધકારીને સતંોષકારક જણાયેથી સબંિંધત કચરેીમા ં  તે સમયના સરકાર ીના 
ધારાધોરણ મજુબ  તે જગ્યા માટે મળવાપાતર્ િનયત પગાર ધોરણમા ંિનયમાનસુાર િનયિમત િનમણુકં મેળવવાને પાતર્ થશે. 

૯. કો ટુરની ણકાર ઃ-  
 રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા. ૧૩-૮-૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાવ ન.ં સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-
ગ-૫, થી નકકી કરેલ અભ્યાસકર્મ મજુબ ઉમેદવાર કોમ્પ્યટુર અંગેનુ ંબઝેીક નોલજે ધરાવતા હોવા અંગેનુ ંકોઇપણ તાલીમી 
સં થાનુ ંપર્માણપતર્/ માકર્શીટ ધરાવતા હોવા જોઇશે. અથવા સરકાર માન્ય યિુનવિસર્ટી અથવા સં થામા ંકોમ્પ્યટુર ાન અંગેના 
કોઇપણ િડપ્લોમા/ ડીગર્ી કે સટ ફીકેટ કોષર્ કરેલ હોય તેવા પર્માણપતર્ો અથવા ડીગર્ી કે િડપ્લોમા અભ્યાસકર્મમા ંકોમ્પ્યટુર એક 
િવષય તરીકે હોય તેવા પર્માણપતર્ો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના િવષય સાથે પસાર કરેલ હોય 
તેવા પર્માણપતર્ો ધરાવતા હોવા જોઇશે. ઓનલાઇન અરજી કરવાના તબકકે આવુ ંપર્માણપતર્ ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી 
કરી શકશે, પરંત ુઆવા ઉમેદવારોએ િનમ ુકં સ ાિધકાર  સમ  કોમ્પ્યટુરની બઝેીક નોલજેની પરીક્ષા પાસ કયાર્ન ુ ંઆવુ ં
પર્માણપતર્ િનમણુકં મેળવતા પહલેા અચકૂ રજૂ કરવાનુ ં રહશેે. અન્યથા િનમણુકં મેળવવાને પાતર્ થશે નહીં તેમજ િનમણુકં 
સ ાિધકારી/સિમિત. આવા િક સામા ંઉમેદવારોની પસદંગી રદ કરશે. 
 

10. અર  કરવાની ર ત :-   
આ જાહરેાતના સદંભર્મા ંસિમિત ારા  ઓન લાઈન જ અરજી વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવારે જાહરેાતમા ં

દશાર્ યા તારીખ :-૨૪/૧૧/૨૦૧૬  (બપોરના ૧૫-૦૦ કલાક) થી તા.07-12-2016 (સમય રાતર્ીના ૧૧.૫૯ કલાક 
સધુી) દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અરજી૫તર્ક ભરી શકશે. ઉમેદવારે  

1) સૌ પર્થમ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જવુ.ં  
2) હવે "Apply On line" Click કરવુ.ં  
3) '' ફીમેલ હે થ વકર્ર  (વગર્-૩)” ની જાહરેાત કર્માકંઃ DPSSC22/201617/4  ઉપર click કરવાથી screen ઉપર 

more details અને Apply now ના ઓપ્શન જોવા મળશે. more details click કરવાથી િવગતવાર 
જાહરેાત જોવા મળશે.  વાચંી જવી. 

4)  તેની નીચ ે"Apply now" પર click કરવાથી Application Format ખલુશે મા ંસૌ પર્થમ "Personal  

Details"  ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ દંડી (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહશેે.)  
5)   Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટે "Educational Qualifications"  

૫ર click કરવુ.ં  
6)  તેની નીચ ે"Self declaration" વાચંીને તેની ઉપર click  કરવુ.ં ત્યારબાદ  
7)  ઉ૫રની શરતો વીકારવા માટે "Yes" ૫ર click કરવુ.ં હવે અરજી પણૂર્ રીતે ભરાઈ ગયેલ છે.  
8)  હવે "save" ૫ર click કરવાથી તમારી અરજીનો online વીકાર થશે.  
9)  અરજી કયાર્ બાદ ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે.  ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો  

રહશેે.  
10)  હવે Upload Photograph ૫ર click કરો. અહીં તમારો application number type કરો અને તમારી  

Birthdate type કરો. ત્યારબાદ, OK ૫ર click કરવુ.ં અહીં photo અને signature upload કરવાના છે. 
(Photo નુ ંમા૫ ૫ સે.મી. ઉંચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature નુ ંમા૫ ર.૫ સે.મી. લબંાઈ 

અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo અને signature upload કરવા સૌ પર્થમ તમારો photo અને 

signature jpg format મા ં (15 kb) સાઈઝથી વધારે નિહં, તે રીતે  કેન કરી, computer મા ંSave 

કરેલા હોવા જોઈએ.) "browse" button ૫ર click કરો. હવે choose file ના કર્ીનમાથંી  ફાઈલમા ંjpg 

format મા ંતમારો photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને select કરો અને "open" button ન ેclick કરો. 
હવે "browse" button ની બાજુમા ં"upload" button ૫ર click કરો. હવે બાજુમા ંતમારો photo દેખાશે. 
હવે આજ રીતે signature ૫ણ upload કરવાની રહશેે.  

 ફોટો અપલોડ કરવામા ંઆ યો હોય તે જ ફોટાની નકલ લિેખત પરીક્ષામા ંહાજરીપતર્કમા ંચ ટાડવાની 
રહશેે. તેમજ પછીના દરેક તબકે્ક સિમિત માગેં ત્યારે તેવો જ ફોટો રજૂ કરવાનો રહશેે. આથી ઓનલાઇન 
અરજીપતર્કમા ં અપલોડ કરેલ ફોટોગર્ાફની ચારથી પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા 
ફોટોગર્ાફ રજૂ થશે તો, ઉમેદવારની ઓળખ પર્ થાિપત નહીં થવાના કારણે ઉમેદવારની ફાળવણી/િનમણ ૂકંમા ં
બાધ આવી શકશે ની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.    
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11)  હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં"Confirm Application" ૫ર click કરો અને "Application number" તથા 
Birth Date type કયાર્ બાદ Ok ૫ર click કરવાથી તર્ણ બટન (૧) ok (ર) show application 

preview અને (૩) confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview ૫ર click 

કરી પોતાની અરજી જોઈ લવેી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય તો edit કરી લવેુ.ં કન્ફમર્ કયાર્ ૫હલેા 
કોઈ૫ણ પર્કારનો સધુારો થઈ શકશે. સપંણૂર્ ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જ ર ના જણાય તો જ 

confirm application ૫ર click કરવુ.ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો સિમિતમા ંonline વીકાર થઈ જશે.  
12) એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમર્ થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ પર્કારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે સિમિત ારા થઇ 

શકશે નહીં. અરજીમા ંદશાર્વેલી િવગતોને અનુ પ પર્માણપતર્ો સિમિત માગેં ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના 
રહશેે. આથી, ઉમેદવારે પર્થમ તેમની પાસેના અસલ પર્માણપતર્ોને આધારે પોતાનુ ંનામ, પિત/િપતાનુ ંનામ, 
અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષિણક લાયકાત, જાિત (કેટેગરી), ન્ડર (ફીમેલ), માજી સૈિનક, પોટર્સ, શારીિરક 
અશકતતાનો પર્કાર, િવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી નામ, અટકના પેલીંગ સહીત કરી લઇને તેને 
અનુ પ િવગતો જ ઓનલાઇન અરજીમા ં દશાર્વવાની રહશેે. સિમિત ારા ચકાસણી સારુ પર્માણપતર્ો 
માગંવામા ંઆવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપતર્કમા ંદશાર્વેલ િવગતો અને ઉમેદવાર ારા સિમિત સમક્ષ રજૂ 
કરવામા ંઆવતા ંપર્માણપતર્ોમા ં કોઇપણ જાતની િવસગંતતા માલમૂ પડશે તો, તેવી ક્ષિતયકુ્ત અરજીઓ 
સિમિત ારા  તે તબકે્કથી ÔરદÕ કરવામા ંઆવશે. ખોટી કે અધરૂી િવગતોને કારણ ેક્ષિતયકુ્ત અરજી રદ 
કરવામા ં આવે તો, તેમા ં સિમિતની કોઇ જવાબદારી રહશેે નહીં. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના 
પર્માણપતર્ોને આધારે અને તેને અનુ પ િવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે દશાર્વવાની ખાસ કાળજી 
રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

13) confirm application ૫ર click કરતા ંઅહ  "confirmation number" generate થશે.  હવે 

5છ ની બધી જ કાયવાહ  માટ જ ર  હોઈ, ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશે. કન્ફમેર્શન નબંર િસવાય કોઇ પણ 
પતર્ યવહાર કરી શકાશે નહીં.  ઉમેદવારે Confirm થયેલ અરજીપતર્કની પર્ીન્ટ અચકૂ કાઢી રાખવી.  

14) હવે print application 5ર click કર ુ.ં અહ  તમારો confirmation number ટાઈ5 કરવો અને  

print 5ર click કર  અર ની નકલ કાઢ  સાચવી રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે. થી ઉમેદવાર પોતે 
ઓનલાઇન ર ૂ કરલી અર ની તે નકલ જ ર પડ  ેઉપયોગમા ંલઇ શકાય.   

15) જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારે અરજી કન્ ફમર્ થયા બાદ ફકરા- 11 મા ંઆપેલ સચુનાઓ અનસુાર પો  ટ  
ઓફીસ ખાતે રોકડમા ંપરીક્ષા ફી .૧૦૦/- તથા પો ટલ ચા  .૧૨/-ચલણથી ભરવાના રહશેે. આ ચલણ  
પણ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથીજ ડાઉનલોડ કરવાનુ ંરહશેે. અરજી કન્ ફમર્ કયાર્ બાદ ફી ન ભરનાર જનરલ  
કેટેગરીના ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ ગણાશે.  

11. 5ર ા ફ  :-   
 ફોમર્ ભરતી વખતે ÔÔ General ÕÕ કેટેગરી Select કરી હોય (દશાર્વી હોય) તેવા (SC, ST, SEBC, 

PH તથા Ex-servicemen  કેટેગરી િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે.  
 જનરલ ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની હોઇને જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી સબમીટ કરે 

ત્ યારે તેઓને પરીક્ષાફી ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર 
િપર્ન્ ટ મેળવવાની સચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િપર્ન્ ટ મેળવી લવેાની રહશેે, 
ઉમેદવારોએ ચલન સાથે કોઇપણ કોમ્ પ્ યટુરાઇઝડ પો  ટ ઓફીસમા ંજઇને, પરીક્ષા ફી પેટે .૧૦૦/- 
રોકડા + .૧૨/- પો  ટલ ચાજીર્સ ભરી દેવાના રહશેે. ચલનની એક નકલ પો  ટ ઓફીસ રાખી લશેે 
અને બ ેનકલ ઉમેદવારને િસક્કા /  ટીકર સાથે પરત આપશે. પરીક્ષા ફી ભયાર્ના ચલનની નકલ 
ઉમેદવારે સાચવી રાખવાની રહશેે અને પરીક્ષા સમયે કોલ લેટર સાથે રાખવી વધ ુિહતાવહ રહશેે. 

 અન્ ય કોઇ રીતે ફી  વીકારવામા ંઆવશે નહીં.  
 આ સવંગર્મા ંઓનલાઇન અરજી કરવાની છે લી તારીખ 07-12-2016 છે.પરંત ુજનરલ કેટેગરીના 

ઉમેદવારો માટે પો  ટ ઓફીસમા ંપરીક્ષા ફી ભરવાની છે  લી તા.09-12-2016 પો ટ ઓફીસના 
કામકાજના સમય સધુી ની રહશેે. 

 પરીક્ષા ફી ભયાર્ બાદ, રીફંડ કોઇપણ સજંોગોમા ં મળવાપાતર્ નથી તેમજ ફી ભરવાપાતર્ 
ઉમેદવારોની ફી ભયાર્ વગરની અરજી માન્ય રહશેે નહીં. 
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 પરીક્ષા ફી ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ ારા દશાર્વેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી ફી ભયાર્ની 
જાણ કરવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તાત્કાિલક ઉમેદવારે  પો ટ ઓફીસ 
ખાતે ફી જમા કરાવેલ હોય તે પો ટ ઓફીસનો સપંકર્ કરવાનો રહશેે.   

 અરજી ફોમર્મા ંનીચ ેમજુબની કેટેગરી Select  કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પર્કારની પરીક્ષા ફી 
ભરવાની રહશેે નહીં.  
(ક) અનસુિૂચત જાિત (SC)  

   (ખ) અનસુિૂચત જન જાિત (ST)  
   (ગ) સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાતવગર્ (SEBC)  
   (ઘ) માજી સૈિનક (Ex-serviceman) તમામ કેટેગરી  

(ચ) શારીિરક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ કેટેગરી 
ખાસ નોધઃ- જનરલ કટગર ના ઉમેદવારોએ િનયત કરલ સમયમયાદા તા.09-12-16 ધુી પર ા ફ  ભરલ હશે તો જ 
ઓનલાઇન કોલલેટર (હોલ ટ ક ટ) નીકળશે, ની ખાસ નોધ લેવી.  

 

12. લે ખત પધા મક પર ા પ ધિત અને 5સદંગી યા :- 
(1) અરજીપતર્કમા ંભરેલ િવગતોની કોઇ પણ ચકાસણી કયાર્ વગર ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની િનયત પધાર્ત્મક 
લેિખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ ધોરણ ે દાખલ કરી  સિમિત ધ્વારા પરીક્ષાની તારીખ આખરી કયાર્ બાદ ઓજસની  
વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in મારફત        કોલલટેર (હોલ ટીકીટ) ઇ ય ુકરીને પરીક્ષાના તારીખ, સમય 
અને થળની જાણ કરવામા ંઆવશે.  માટે સિમિત ધ્વારા કામચલાઉ ધોરણ ેદાખલ કરેલ  ઉમેદવારોને OJAS ની 
િનયત વેબસાઇટ ઉપરથી પધાર્ત્મક લિેખત પરીક્ષાના કોલલટેર (હોલ ટીકીટ) online  download કરવા માટે 
ઓનલાઇન અરજીમા ં દશાર્વેલ તેઓના મોબાઇલ નબંર ઉપર “SMS” મોકલીને અને અગર્ગણ્ય અખબારોમા ંતેમજ 
વેબસાઇટ ઉપર ટૂંકી જાહરેાત આપીને જાણ કરવામા ંઆવશે. મોબાઇલ સિવર્સ પર્ોવાઇડરના કોઇ ટેકનીકલ પર્ોબલેમને 
કારણે અથવા અન્ય કોઇ કારણોસર મોબાઇલ સેવા નેટવકર્ ખોરવાઇ જવાના સજંોગોમા ંSMS ઉમેદવારને ન મળે તો 
તેની જવાબદારી સિમિતની રહશેે નિહ. થી અરજી કરનાર ઉમેદવારોને કોલલેટર (હોલ ટીકીટ) ડાઉનલોડ કરવા માટે 
OJASની વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ની સમયાતંરે મલુાકાત લેવા તેમજ વતર્માનપતર્ોમા ં કોલલટેર (હોલ 
ટીકીટ) ડાઉનલોડ કરવાની સિમિતની જાહરેાત જોતા રહવેા સલાહ આપવામા ંઆવે છે. કોઇ પણ સજંોગોમા ંકોલલેટર 
(હોલ ટીકીટ) િસવાય ઉમેદવારને પરીક્ષા ખડંમા ંપર્વેશ મળશે નિહ ની નોધ લવેી. થી ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન 
ડાઉનલોડ કરેલ કોલલેટર (હોલ ટીકીટ) પરીક્ષા આપવા જતી વખતે સાથે રાખવો ફરજીયાત છે. વખતોવખતની માહીતી 
માટે પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ https://panchayat.gujarat.gov.in જોતા રહવે.ુ  
(૨) સદર પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષામા ં ગજુરાત સરકાર ીના પચંાયત, ગર્ામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગના 
તા.૧૭-૪-૨૦૧૨ના જાહરેનામા કર્માકંઃકેપી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીઆરઆર/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી, થી ઠરા યા મજુબ ફકત -૧ 
(એક) પર્ પતર્  નીચ ેમજુબ રહશેે. 

પ  (હ લુ ી), સમય: 1 કલાક, ુલ ણુ:100 
મ િવષય ણુ 

1 જુરાતી ભાષા અને યાકરણ 20 

2 ે  યાકરણ 20 

3 સામા ય ાન 25 

4 જગાને લગતી કામગીર  ગેની   જ ર  ણકાર  અને 

ફરજ-પાલનો ુ ં ુ યાકંન કરતા ો 
35 

                                                           ુલ:- 100 

(3) આ પધાર્ત્મક પરીક્ષામા ંઉપર દશાર્ યા મજુબના િવષયોને આવરી લતેા હતેલુક્ષી પર્ ોનુ ંઉ રપતર્ ઓ.એમ.આર.    
(ઓપ્ટીકલ માકર્સ રીડીંગ) પધ્ધિત વરુપનુ ંરહશેે. 
(4) પર્ત્યેક સાચા જવાબદીઠ ૧ (એક) ગણુ મળવાપાતર્ થશે. સિમિત ધ્વારા ગણુાકંન પધ્ધિતમા ંમાઇનસ પધ્ધિત દાખલ 
કરવામા ંઆવી છે.  મજુબ i( ) પર્ત્યેક ખોટા જવાબદીઠ (-૦.૩)(માઇનસ તર્ણ દશાશં). i i( ) પર્ત્યેક ખાલી છોડેલ 
જવાબદીઠ (-૦.૪)(માઇનસ ચાર દશાશં) i i i( ) એક કરતા વધ ુ િવક પો દશાર્વેલ હોય કે છેકછાક કરેલ હોય તેવા 
પર્ત્યેક જવાબદીઠ (-૦.૬) (માઇનસ છ દશાશં) i v( ) દરેક પર્ ના જવાબોમા ંએક િવક પ “E” “ Not At t empt ed “     
રહશેે. ઉમેદવાર કોઇ પર્ નો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તો, આ િવક પ પસદં કરી શકશે અને “ Not  



Page 9 of 13 
 

At t empt ed”  િવક પ પસદં કરવાના િક સામા ંનગેેટીવ માિકર્ગ લાગ ુપડશે નહી. આમ સાચા જવાબ ધ્વારા મેળવેલ કુલ 
ગણુમાથંી ઉપર દશાર્વેલ i i i i i( ) ( ) ( i ) મજુબ માઇનસ થતા કુલ ગણુ બાદ કરવાથી મળતા ગણુ, ઉમેદવારને પર્ાપ્ત 
થતા ગણુ માન્ય ઠરશે. 
(5) સિમિત ધ્વારા પધાર્ત્મક પરીક્ષાની તારીખ િનયત થયેથી સિમિત ધ્વારા િનયત થનાર પરીક્ષા થળોએ  યોજવામા ં
આવશે. પધાર્ત્મક લિેખત પરીક્ષાની તારીખ, સમયમા ં અિનવાયર્ સજંોગોને કારણ ે સિમિત ફેરફાર કરી શકશે. 
ઉમેદવારોને આ અંગેની જાણ ઓનલાઇન અરજીમા ંદશાર્વેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર “SMS” ધ્વારા તમેજ વેબસાઇટ ઉપર 
અને અગર્ગણ્ય અખબારોમા ંજાહરેાત પર્િસધ્ધ કરીને જાણ કરવામા ંઆવશે. ત્યારબાદ ઉમેદવારોએ કોમ્પ્યટુર ઉપર OJAS 
ની વેબસાઇટ ઉપરથી િનયત સમયમયાર્દામા ંonline કોલલટેર (હોલ ટીકીટ) download કરી લેવાના રહશેે.  માટે 
ઉમેદવારોએ        કોલલટેર (હોલ ટીકીટ) મેળવવા કોમ્પ્યટુર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટની મલુાકાત સતત લવેાની રહશેે, 
અન્યથા ઉમેદવાર જવાબદાર રહશેે. આ સવંગર્ની  તે િજ લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત ધ્વારા અલગ અલગ 
જાહરેાત ઓનલાઇન OJAS વેબસાઇટ ઉપર પર્િસધ્ધ કરવામા ંઆવશે.પરતુ ંઆ સવંગર્ની લિેખત પધાર્ત્મક પરીક્ષા દરેક 
િજ લા માટેની એકજ િદવસે અને એકજ સમયે લવેામા ંઆવશે. ઉમેદવાર  િજ લામા ંઅરજી કરશે, તે જ  િજ લાની 
ખાલી જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરેલી ગણાશે અને ત ેજ િજ લાના પરીક્ષા કેન્દર્ ખાતે લિેખત પધાર્ત્મક પરીક્ષા આપવાની 
રહશેે.  ધ્યાને લઇ ઉમેદવાર પોતાની પસદંગીના િજ લામા ંઅરજી કરે તે સલાહ ભયુર્ રહશેે.       
(6) સિમિત ધ્વારા સરકાર ીના સામાન્ય વહીવટ િવભાગના પરીપતર્ કર્માકંઃ- પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪ તા ૨૩-૭-
૨૦૦૪ની જોગવાઇઓ ધ્યાને લઇ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોને  વયમયાર્દાના અને ગણુવતા(મેરીટ)ના ધોરણ 
લાગ ુપાડવામા ંઆ યા હોય તે જ ધોરણ ેપસદંગી પામેલ હોય એવા અનસુિુચત જાિત, અનસુિુચત જન જાિત, સામાજીક 
શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારો ને સામાન્ય કેટેગરી(િબનઅનામત)ની જગ્યા સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. પરંત ુ
સામાન્ય કેટેગરી માટે િનયત થયેલ ઉપલી વયમયાર્દામા ં ટછાટ મેળવીને પસદંગી પામેલા અનસુિુચત 
જાિત,અનસુિુચત જન જાિત, સામાજીક શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના ઉમેદવારોને  તે અનામત કેટેગરીની જગ્યા સામે પસદં 
કરવામા ંઆવશે. 
(7) સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ કર્માકં : સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર) મા ં િનદેર્ િશત 
પર્વતર્માન િનયમો અનસુાર િવધવા મિહલા ઉમેદવારો માટે ૫સદંગીમા ંઅગર્તા આ૫વા માટે તમેન ેમળેલ કુલ ગણુના 
૫ (પાચં) ટકા ગણુ ઉમેરી આ૫વામા ંઆવશે. ૫રંત ુતેઓએ િનમણ ૂકં સમય ેપનુઃલગ્ન કરેલ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાતં, 
સિમિતની કચરેી માગેં ત્યારે તેના તમામ પરુાવા સિમિતને અસલમા ંરજૂ કરવાના રહશેે.  
(8) માન્ય રમતગમતની માન્ય પધાર્ઓમા ં િવ તા થયા હોવાના િનયત નમનુાના પર્માણપતર્ ધરાવતા  ઉમેદવારે 
સરકારે તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ કર્માકં : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ કર્માકં : 
સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગર   તથા સામાન્ય વહીવટ િવભાગના  ઠરાવકર્માકંઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/યઓુ/ 
૪૧૧૦/ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ અન્વયે િનયત કયાર્ મજુબના સ ાિધકારી પાસેથી િનયત નમનૂામા ં મેળવેલ જ રી 
પર્માણ૫તર્ સિમિત માગં ે ત્યારે રજૂ કરવાનુ ં રહશેે. આવ ુ પર્માણપતર્ ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના વધારાના 
મળવાપાતર્  ગણુ માટે હક્કદાર થશે. Sports મા ંઅરજી કરનાર ઉમેદવાર જો સિમિત માગેં ત્યારે ઉકત ઠરાવથી િનયત 
નમનુામા ંઠરાવેલ આવુ ંપર્માણપતર્ રજૂ નહીં કરી શકે તો આવા ઉમેદવારને Sports ના ગણુ મળવાપાતર્ થશે નહીં.   
(9)  સિમિત ધ્વારા સરકાર ીના પચંાયત ગર્ામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગનાજાહરેનામાકર્માકંઃ- 
કેપી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી તા ૧૭/૪/૨૦૧૨ થી ઠરાવેલ ગજુરાત પચંાયત સવેા (વગર્-૩) ભરતી 
(પરીક્ષા)િનયમો ૨૦૧૨ અને  તે સવંગર્ના ભરતી િનયમો તમેજ િવિવધ અનામત કેટેગરીને લગતા ઠરાવો તેમજ 
િવધવા તમેજ માન્ય રમતગમતના માન્ય પર્માણપતર્ો ધરાવતા ઉમેદવારોને મળવાપાતર્ વધારાના ગણુને લગતી 
જોગવાઇઓ ઓનલાઇન અરજી અન્વયે આ પધાર્ત્મક લિેખત પરીક્ષામા ં હાજર રહલે ઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ અન ે
ઓનલાઇન અરજીમા ં દશાર્વેલ િવગતોને આધારે તમામ ઉમેદવારોનુ ં મેરીટ લી ટ તૈયાર કરીને  તે કેટેગરીમા ં
ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાના પર્માણમા ં કેટેગરીવાઇઝ મેરીટ કર્માનસુાર આ સવંગર્ની કામચલાઉ (provisional) પસદંગી 
યાદી તૈયાર કરવામા ંઆવશે, તેમજ કેટેગરીવાઇઝ મેરીટ આધારે તૈયાર થયેલ કામચલાઉ (provisional)   પસદંગી 
યાદીમા ં થાન પામેલ ઉમેદવારોને સરકાર ીના પચંાયત ગર્ામ ગહૃ િનમાર્ણ અને ગર્ામ િવકાસ િવભાગના  તા ૧૭-૪-
૨૦૧૨ ના નોટીફીકેશન ન.ં કેપી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/ પીઆરઆર/૧૦૨૦૦૯ /૧૯૭૬/ડી ના િનયમ-૧૧ ની જોગવાઇ મજુબ 
પર્માણપતર્ ચકાસણી માટે ઉપિ થત રહવેા જણાવવામા ં આવશે અને ચકાસણીના અંતે િનમણુકં મેળવવાને પાતર્ 
જણાયેલ ઉમેદવારોની આખરી પસદંગી યાદી બહાર પાડવામા ંઆવશે  
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(10) આ જાહરેાત અન્વયે સરકાર ીના પચંાયત િવભાગના જાહરેનામા કર્માકંઃ- કેપી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯ 
/૧૯૭૬/ડી તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના િનયમ-૧૧ અન્વયે જરુરીયાત ઉપિ થત થયેથી   તે કેટેગરીની વધારાની પસદંગી 
યાદી અને ભલામણ યાદી જાહરે અને પર્િસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. અને િનયમ-૧૧ ની જોગવાઇ મજુબ સિમિત ધ્વારા 
જ રીયાત ઉપિ થત થયેથી યોગ્ય કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે.   

13. અગ યની  શરતો :-  
(૧) સા.અને શૈ.૫.વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ ત વગર્મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ં િનયત નમનૂાનુ ંસરકાર ીના 
સામાિજક ન્ યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવ ન ંસશપ/૧૪૯૪/૯૫૯/અ તથા તા ૨૭-૪-
૨૦૧૦ ના ઠરાવ કર્માકંઃ-સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ થી િનયત થયલે પિરિશ ટ-૪ (ગજુરાતીમા)ં રાજય સરકારની સેવા 
માટેના ઠરાવેલ નમનૂામા ંપર્માણ૫તર્ સિમિત માગેં ત્યારે રજુ કરવાનુ ં રહશેે. તા૧-૪-૨૦૧૫ થી તા.૩૧-૩-૨૦૧૬ ના 
સમયગાળાની આવકને ધ્ યાને લઇ, તા 1-4-2016 થી તાર ખ: 07-12-2016 દર યાન મેળવેલ ઉ ત વગમાં 
સમાવેશ ન થતો હોવા ગેના અસલ માણ5 નો નબંર અને તેની તાર ખ ઓનલાઈન અર  કરતી વખતે અ કુ 
દશાવવાનો રહશે. પરીક્ષા બાદ, પર્માણપતર્ોની ચકાસણી સમયે સક્ષમ અિધકારી ારા અપાયેલ આવુ ંપર્માણપતર્ રજૂ ન 
કરી શકતા ંઉમેદવારોને  વયમયાર્દાની ટછાટનો લાભ અને અનામતનો લાભ નહી મળે તેમજ  સામાન્ ય કેટેગરીના 
ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેલ વયમયાર્દામા ંઅને સામાન્ય કેટેગરી માટે ઠરાવેલ મરેીટમા ંઆવતા નહીં હોય તો તઓેની 
ઉમેદવારી રદ થશે. આથી, ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉ ત વગર્મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ં િનયત 
સમયગાળાનુ ંઅને રાજય સરકારની સેવાઓ માટેનુ ંિનયત નમનૂાનુ ંપર્માણપતર્ (પિરિશ ટ-(૪)) ગજુરાતીમા ંધરાવતા 
ના હોય તવેા ઉમેદવારોને સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે અરજી કરવા સલાહ આપવામા ંઆવે છે.       
(2) સામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે ૫છાત વગર્ના ૫િરણીત મિહલા ઉમેદવાર આવુ ંનોન કર્ીમીલયેર પર્માણ૫તર્ તેમના 
માતા/િપતાની આવકના સદંભર્મા ંધરાવતા હોવા જોઈશે. જો આવા ઉમેદવાર તેમના ૫િતની આવકના સદંભર્મા ંઆવ ુ
પર્માણ૫તર્ ધરાવતા હશે તો તેને ઘ્યાને લવેામા ંઆવશ ેનહીં.  
(3) શૈક્ષિણક લાયકાત, કોમ્પ્યટુરની જાણકારી, ઉંમર, જાિત (કેટેગરી-SC,ST,SEBC), માજી સૈિનક, પોટર્સ, શારીિરક 
અશકતતા, અને અન્ય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ પર્માણપતર્ોને આધારે ઓનલાઇન અરજીમા ંભરેલ િવગતો 
સમગર્ ભરતી પર્િકર્યા માટે આખરી ગણવામા ંઆવશે. ઓનલાઇન અરજીમા ંદશાર્વેલ િવગતોના સમથર્નમા ંપર્માણપતર્ો 
અને પરુાવાઓ સિમિત. માગેં ત્યારે ઉમેદવારે અસલમા ં (ઝરેોક્ષ નકલો સહીત) રજુ કરવાના રહશેે. એવા પરુાવા રજુ 
નહીં કરી શકનાર અથવા િવસગંતતા સાિબત થાય તો ઉમેદવારનુ ંઅરજી૫તર્ક  - તે તબકકેથી ÔÔરદÕÕ કરવાપાતર્ થશે 
અને તેવા ઉમેદવારની પસદંગી/િનમણુકં ÔÔરદÕÕ કરવામા ંઆવશે.   
(4) અરજદારે અરજી૫તર્મા ંદશાર્વેલ કેટેગરી (જાિત) મા ંપાછળથી કેટેગરી બદલવાની રજૂઆત ગર્ા  રાખવામા ંઆવશે 
નહીં. ઓનલાઇન અરજીમા ંઉમેદવારે દશાર્વેલી કેટેગરી અને ઉમેદવારની ખરેખર કેટેગરીમા ંતફાવત માલમૂ પડશે તો, 
તેવી અરજી  તે તબકકે રદ કરવાપાતર્ થશે અને તેવા ઉમેદવારની પસદંગી/િનમણુકં ÔÔરદÕÕ કરવામા ંઆવશે. 
(5) ફીકસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાચં) વષર્ના ંઅજમાયશી ધોરણે આ સવંગર્ની જગ્યા ઉ૫ર િનમણ ૂકં 
સ ાિધકારી ારા કરાર આધારીત  િનમણ ૂકં આપ્યેથી આ જગ્યાના ભરતી િનયમો, ખાતાકીય ૫રીક્ષા િનયમો, કોમ્પ્યટુર 
કૌશ ય ૫રીક્ષા િનયમો-ર૦૦૬ તથા પવૂર્ સેવા તાલીમ અન ેતાલીમાન્ત ૫રીક્ષાના ંિનયમો મજુબ િનયત ૫રીક્ષાઓ આ 
િનયત કરારના સમયગાળા દરમ્યાન સરકાર ીના તે અંગેના પર્વતર્માન િનયમોનસુાર પાસ કરવાની રહશેે.  
(6) ઉમેદવાર પોતે આ સવંગર્ની મેરીટ યાદી/પસદંગીયાદી/ભલામણયાદીમા ંસમાિવ ટ થવા માતર્થી સબંિંધત જગ્યા 
ઉ૫ર િનમણ ૂકં મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે નિહ. િનમણ ૂકં કરનાર સ ાિધકારીને પોતાન ેએવી ખાતરી થાય 
કે, જાહરે સેવા માટે તે ગજુરાત પચંાયત સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો Ð ૧૯૯૮ અને  તે સવંગર્ની 
ભરતી અંગેના પર્વતર્માન િનયમોથી ઠરાવેલ િનયમાનસુાર ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતા નથી, તો  ત ેતબકે્ક આવા 
ઉમેદવારન ેતેમની િનમણ ૂકં ÔરદÕ કરીને ૫ડતા મકૂી શકાશે. િનમણ ૂકં બાબતે તેઓનો િનણર્ય આખરી ગણાશે.  
(7) આ ભરતી પર્િકર્યા આ સવંગર્ના પર્વતર્માન ભરતી િનયમો અને પરીક્ષા િનયમોને તેમજ આ બાબતના સરકાર ીના 
કાયદા અને િનયમોની જોગવાઇન ેસપંણૂર્૫ણે આિધન રહશેે. 
(8) આ જાહરેાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમા ંફેરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી થશે તો, તેમ કરવાનો 
સિમિત.ન ેસપંણૂર્ હકક/અિધકાર રહશેે અને સિમિત આ માટે કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહશેે નહી. તમેજ તેવા સજંોગોમા ં
ભરેલ અરજી રદ થયેલી ગણાશે અને ૫રીક્ષા ફી ૫રત મળવાપાતર્ થશે નહી 
(9) આખરી ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમણ ૂકં સ ાિધકારી ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમણ ૂકં મેળવવાને પાતર્ ઠરશે.  
 
(10). નીચે દશા યા જુબની અર ઓ રદ કરવામા ંઆવશે.(આ યાદ  મા  ઉદાહરણ  વ પે છે.  સં ણૂ  નથી) 



Page 11 of 13 
 

(૧) ઓનલાઇન મસુદા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય, 
(ર) અરજીમા ંદશાર્વેલ િવગતો અધરૂી કે અસગંત હોય, 
(૩) અરજીમા ંઉમેદવારે સહી કે પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરેલ ન હોય, 
(૪) અરજી ફેકસ થી, ઇ-મેલ થી અથવા પો  ટથી મોકલાવેલ હોય, 
(૫) િબનઅનામત વગર્ના ઉમદેવારે પરેૂપરૂી ફી ન ભરેલ હોય, 
(૬) અનસુિૂચત જાિત, અનસુિુચત જન જાિત, સામાજીક શૈક્ષિણક પછાત વગર્, શારીિરક અશકતતા ધરાવતા 

ઉમેદવાર તેમજ માજી સૈિનક તેઓની કેટેગરી અંગેન ુિનયત પર્માણ૫તર્ ધરાવતા ન હોય,  
(૭) સામાજીક શૈક્ષિણક પછાત વગર્ના ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ સમયગાળાનુ ંઉ ત વગર્મા ંસમાવેશ 

થતો ના હોવા અંગેનુ ંરાજય સરકારની સેવાઓ માટેનુ ં (નોન-િકર્િમલીયર) પર્માણ૫તર્ પિરિશ ટ-(૪) 
(ગજુરાતીમા)ં રાજયસરકાર માટેનુ ંધરાવતા ન હોય,  

14. સામા ય ચુનાઓઃ- 
(૧) અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમા ં અનામત જગ્યાઓ દશાર્વલે ન હોય ત્યા આવા ઉમેદવારો 
િબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે અને તેને િબનઅનામતના વયમયાર્દાન ેલગતા ધોરણો લાગ ુપડશે.પરંત ુ
તેઓએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહશેે નહી. 

(ર) ઉમેદવાર અરજી૫તર્કમા ં  ફોટો upload કરે, તેની પાસપોટર્ સાઈઝના ફોટાની એક કરતા ંવધ ુકોપીઓ પોતાની 
પાસ ેરાખવાની રહશેે. ૫રીક્ષા સમય ેહાજરી૫તર્કમા ંતે જ ફોટો લગાવવાનો રહશેે તેમજ સિમિત/િનમણુકં સ ાિધકારી 
માગેં ત્યારે તેવો જ ફોટો રજૂ કરવાનો રહશેે.  
(૩) ઉમેદવાર અરજી૫તર્ક ભરતી વખતે  મોબાઈલ નબંર દશાર્વ ેતે નબંર ચાલ ુજ રાખવો. ભિવ યમા ંસિમિત. 
તરફથી આ પરીક્ષાને સબિંધત ૫રીક્ષાલક્ષી સચૂનાઓ ઉમેદવારને આ દશાર્વેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી 
મોકલવામા ંઆવશે તેથી અરજીમા ંદશાર્વેલ મોબાઈલ નબંર બદલવો નહી. 
(૪) સરકાર ીના પચંાયત િવભાગની વેબસાઇટ  https://panchayat.gujarat.gov.in િનયિમતપણ ેજોતા રહવેા 
ઉમેદવારોને ખાસ  સચૂના આપવામા ંઆવે છે.  
(પ) સિમિત  કોઈ ઉમેદવારને-  

1. તેને ઉમેદવારી માટે કોઈ૫ણ પર્કારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે સિમિતના અઘ્યક્ષ, સભ્ય અથવા 
કોઈ અિધકારી ૫ર પર્ત્યક્ષ કે ૫રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પર્યાસ કરવા માટે, 

2. બીજાનુ ંનામ ધારણ કરવા માટે,  
3. બીજા પાસ ેપોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે,  
4. બનાવટી ખોટા દ તાવેજો અથવા ની સાથ ેચડેા કરવામા ંઆ યા હોય તેવા દ તાવેજો સાદર કરવા 

અથવા ગેરરીિત આચરવા માટે, 
5. યથાથર્ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માિહતી પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટે,  
6. ૫રીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ંઅન્ય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આ ય 

લેવા માટે, 
7. ૫રીક્ષા દરમ્યાન ગેર યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની 

ઉ રવહીમાથંી નકલ કરવા, પુ તક, ગાઈડ, કા૫લી કે તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા કે હ તિલિખત 
સાિહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત ારા  નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરરીિતઓ 
પૈકી કોઈ૫ણ ગેરરીિત આચરવા માટે,  

8. લખાણોમા ંઅિ લલ ભાષા અથવા બીભત્સ બાબત સિહતની અપર્ તતુ બાબત લખવા માટે, 
9. OMR ઉ રપતર્મા ં પોતાની ઓળખસચૂક કોઇપણ પર્કારની િનશાની, લખાણ, આ ફાબેટ, િચ  કે 

નાથી ઓળખ પર્ થાિપત થાય તેવા પર્યાસ કરવા માટે,   
10. ૫રીક્ષા ખડંમા ંઅન્ય કોઈ રીતે ગેરવતર્ણ ૂકં કરવા માટે, અથવા 
11. ૫રીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે બોડેર્ રોકેલા ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા 

શારીિરક રીતે ઈજા કરવા માટે, અથવા  
12. પવૂર્વતીર્ ખડંોમા ં િનિદર્ ટ કરેલા તમામ અથવા કોઈ૫ણ કૃત્ય કરવાનો પર્યત્ન કરવા માટે અથવા 

આવા પર્સગં ેમદદગારી કરવા માટે, અથવા  
13. ૫રીક્ષા માટે તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના પર્વેશ૫તર્મા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ સચુનાનો ભગં 

કરવા માટે દોષિત ઠયાર્ હોય તો અથવા દોિષત હોવાનુ ંજાહરે કયુર્ હોય  
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14. તો ઉપરોકત ૧ થી ૧૩ િક સાઓમા ંફોજદારી કાયર્વાહીન ેપાતર્ થવા ઉ૫રાતં - (ક) સિમિત., ત ે  
૫રીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫રીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, અથવા (ખ) (૧) બોડેર્, સીધી 
૫સદંગી માટે લવેાની કોઈ૫ણ ૫રીક્ષામા ંબસેવામાથંી અથવા કોઈ૫ણ બ  મલુાકાતમાથંી, અથવા 
(ર) રાજય સરકાર, પોતાના હઠેળની કોઈ૫ણ નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા િનિદ ટ મદુત માટે 
ગેરલાયક / બાકાત કરી શકશે. 

15. ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ ય સરકારી/અધર્ 
સરકારી/સરકાર હ તકની સં  થાઓ ધ્ વારા ઉમેદવાર કયારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને 
ગેરલાયકાતનો સમય ચાલ ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અરજી આપોઆપ રદ થવાને પાતર્ બનશે.  

15.  ફરફાર ક રદ કરવાની સિમિતની સ ાઃ- 
આ જાહરેાત તથા ભરતી પર્િકર્યામા ંકોઇ પણ કારણોસર તેમા ંફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની આવ યકતા 

ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સિમિત.નો સપંણૂર્ હકક/અિધકાર રહશેે અને સિમિત આ માટે કારણો આપવા બધંાયેલ 
રહશેે નહીં. 

 
તાર ખ :- ૨૪/૧૧/૨૦૧૬ 
થળ  :- સરુત 

સિચવ 
િજ લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત, 

િજ લા પચંાયત સરુત 

 
 
 
 

 

ઉમેદવારોના હતમા ં હર ચુના 

 િજ લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત સરુતના કાયર્ક્ષેતર્ હઠેળની પચંાયત સેવાની  ફીમેલ હે  થ વકર્ર (  તર્ી)  સવંગર્ની સીધી ભરતી 
માટે િજ લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત ધ્વારા ઓનલાઇન અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવેલ છે. આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરનાર ઉમેદવારોના 
િહતમા ંઉમેદવારોને લાચં રુ ત/લાલચ કે છેતરપીંડી આચરે તેવા અસામાિજક તત્વોથી દુર રહવેા સાવધાન કરવામા ંઆવે છે. તેમજ સિમિતના 
પદાિધકારી/અિધકારી/કમર્ચારીને નામે જો કોઇ ઇસમો નોકરી અપાવવાના નામે ઉમેદવારો પાસેથી નાણા ંઉઘરાવતા હોય તો તેવા ઇસમો સામે 
કાયદેસરની ફોજદારી કાયર્વાહી કરાવવી તથા આવી કોઇ અસામાિજક પર્વિૃ /છેતરપીંડી આપના ધ્યાનમા ંઆવે તો તરત જ લાચં રુ ત બ્યરુોના 
ટોલ ફર્ી નબંર ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪  ઉપર સપંકર્ કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.             સહી ØØ  
                             સિચવ  
             િજ લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત સરુત. 
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જ લા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત, રુત વારા હરાત માકંઃ  DPSSC22/201617/4 ફ મેલ હ થ વકર (  ી)સવંગની (વગ-
3)  જગા ુ ંચેકલી ટ આ જગા માટેની વયમયાર્દા તા.૦૭-૧૨-૨૦૧૬ ની િ થિતએ ૧૮ વષર્ થી ઓછી અને ૪૦ વષર્થી વધ ુઉંમરનો 
હોવો જોઇશે નહી.  
 

કર્મ  ઉમેદવારની જાિત   નીચનેી તારીખો દરમ્યાન (બ ે તારીખો સહીત) જન્મેલા 
હોવો જોઇશે. 

૧.  મિહલાઓ (સામાન્ય કેટેગરી)  
(પ વષર્)  

તા.૦૭-૧૨-૭૧ થી તા.૦૭-૧૨-૯૮ (બ ે તારીખો સિહત) 

ર.
  

અનામત વગર્ની મિહલાઓ (૫+૫ વષર્)   તા.૦૭-૧૨-૭૧ થી તા.૦૭-૧૨-૯૮ (બ ે તારીખો સિહત) 

૩.  ૪૦% કે તેથી વધ ુ  અશકતતા ધરાવતી સામાન્ય 
કેટેગરીના મિહલા ઉમેદવારો(પ+૧૦ વષર્)  

તા.૦૭-૧૨-૭૧ થી તા.૦૭-૧૨-૯૮ (બ ે તારીખો સિહત) 

૪.  ૪૦% કે તેથી વધ ુ અશકતતા ધરાવતી અનામત 
વગર્ની મિહલાઓ (૧૦ + ૧૦)  

તા.૦૭-૧૨-૭૧ થી તા.૦૭-૧૨-૯૮ (બ ે તારીખો સિહત) 

૫.  માજી સૈિનકઃ- 
સામાન્ય વહીવટ િવભાગનો તા. ૨૨-૭-૧૯૮૨ના 
ઠરાવ કર્માકંઃ આરઇએસ-૧૦૮૧/જીઓઆઇ/૫૮/ ગ-
૨,  અને તા.૨૦-૨-૨૦૦૧નો ઠરાવ કર્માકંઃ 
આરઇએસ/૧૦૨૦૦૦/ય.ુઓ./૯૫૭/ગ-૨. 

આ સવંગર્ની ખાલી જગ્યા ઉપર િનમણુકં માટે  ઉમેદવારે 
માજી સૈિનક તરીકે સશ  દળોમા ં છ મિહનાની સળંગ સેવા 
કરતા ઓછી ન હોય તેટલી સેવા કરી હોય તે માજી સૈિનકને 
મળવાપાતર્ ઉપલી વયમયાર્દામા ંતેઓએ બજાવલે ફરજનો 
સમયગાળો ઉપરાતં તર્ણ(૩) વષર્ સધુીની ટછાટ મળશે. 

૬.
  

પરીક્ષા ફીઃ- 
(૧) ફકત િબન અનામત વગર્ (સામાન્ય) કેટેગરીના 
ઉમેદવારો માટે 
 

(૧) ફોમર્ ભરતી વખતે ‘‘  િબન અનામત’’  કેટેગરી સીલકે્ટ 
કરી હોય (દશાર્વી હોય) તેવા (PH તથા Ex.Servicemen 
કેટેગરી િસવાય) તમામ ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ફરવાની 
રહશેે. 
(૨) મળૂ ગજુરાતના અનામત વગર્ના ઉમેદવારો, શારીિરક 
ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો અને માજી સૈિનકોએ પરીક્ષા 
ફી ભરવાની નથી. 
 

(૨) અનામત વગર્ માટે, માજી સૈિનક, ૪૦% કે તેથી 
વધ ુઅશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટે  

િવના મ ૂ યે 

 

ન ધ:- મા  સૈિનક િસવાય ઉપલી વયમયાદામા ંમળવાપા  ટછાટ સાથેની ઉમર કોઇપણ સજંોગોમા ં45 વષથી વધવી જોઇશે 

નહ . 
Provided that the upper age limit shall not be applicable in case of a candidate who is appointed as a 

female health worker,class  III,  in Panchayat   service either on contract basis on  fixed pay  for a  fixed 

period  or  on  adhoc  basis  in  regular  pay‐scale  but  for  a  fixed  period.  and  who  possesses  the 

qualifications as prescribed  in clauses  (b),  (c) and  (d) of  this  rule and who offers  this candidature  in 

respect of advertisement whIch may be published in the year 2016 

 

 


