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�જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી બોડર,અમદાવાદ 

(સપંકર્ ંં બ્૦૭૯-૨૬૩૦૦૯૧૫) 

(�હ�બાત્ક્ાકંં્0૫/૨૦૧૩-૧૪) 

 �જુબાત્ પચંાયત્ સેવા્ પસદંગી્ ંોડર,અ્દાવાદ ધવાબા્ પચંાયત્ સેવા ી્  ીચે્ દદારવેવ્ 

કમપાાઉડર (વગર-૩)્ સવંગર ી્  ાવી્ જજયા્ પબ્ સીસી્ ીબતીતી્ ી્ેદવાબો્ પસદં્ કબવા્ ્ામ�્

ઓ વાઇ ્અબ�પતકો્્ગંાવવા્ાં્ ંવે્ેેછ્ં્્ામ�્ી્ેદવાબ�્http://ojas.guj.nic.in વેંસાઇમ્પબ્

તાછ૨૫-૧-૨૦૧૪ તી્તાછ ૫-બ -૨૦૧૪ (સ્ય્બાિત ા્૧૧-૫૯્કવાક્�સુી)્દબમયા ્અબ�્કબવા ી્

બહ�દેછ્ી્ેદવાબ�્તા�તબ ો્Photograph (10 kb) અ ે્Signature (10 kb) સાઇઝતી્વસાબ�્ હ�્તે્બ�તે્

jpg format ્ાં્ scan કબ� કોમ્પમુબ્ાં્ ત યાબ્બા વા ો્બહ�દે્�્ઓ વાઇ ્અબ�્ાં્ upload કબવા ો્

બહ�દેછ્અબજદાબ�્ઓ વાઇ ્અબ�્ાં્ દદાર્યા્ાજું ા્પોતા ા્ંસા્જ્દ ક્ષકણ્વય્અ ે્�િત્

તે્જ્અનય્વાયકાત ા્ ્ાષપતો્પોતા ી્પાસે્બા વા ા્બહ�દે્અ ે્ં્�ગે્ી્ેદવાબો ે્્�ષ્

કબાયા્ંાદ્તેઓએ્્�ું�ુ્ાં્ ્ચકાસષી્અત�્બ�ુ્્કબવા ા્બહ�દેછ� ી્અ�કુ્ ોસ્વેવીછ  

ખાસ નોધઃ- 

 પ્રતુ  ત  રાત સબધંી વયમયારદા, શૈક્ષક કાયકાત,અનામત બેઠકો, મા� સૈિનક તથા 

શાર�ર�ક અશકતતાની જોગવાઇઓ, રમતગમત અને િવધવાને મળવાપાત વધારાના �ષુને કગતા 

નીચે દશારવેક સરકાર� ઠરાવો પચંાયત િવભાગની વેબ સાઇટ http://panchayat.gujarat.gov.in0 ાપર 

ાપકબધ  ેે 

ઠબાવોં- 

(૧)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ છંસીંબંબ/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ-બ્તા્૨૫-૨-૧૯૮૦ 

(બ)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્પબ�પત્ છંસીંબંબ/૧૧૮૨/૧૧/ગ-બ્તા્૧૦-૫-૧૯૮૨ 

(૩)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ છંસીંબંબ/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ-બ્તા્૧-૮-૧૯૯૦ 

(૪)્પચંાયત્અ ે્ગા્્�  હ્ િ ્ારષ્ િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકં્પીંબંબ-૧૦૯૦-૧૭૬૪/ડ્તાછ૩-૩-

૯૨ 

(૫)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ ોમ���ક�દ ્ છં�એસ/૭૫/૬/ંબઇએસ/૧૦૭૫/૧૦૬૦/�્તા્૪-

૩-૭૫ 

(૬)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ છંંબઇએસ-૧૦૮૧-�ઓંઇ/૫૮/ગ-૨્તાછ૨૨-૭-૮૨ 

(૭) સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ ોમ���ક�દ ્ છં�એસ/૮૬/૧૮/ંબઇએસ/૧૦૮૬/૧૭૨૮/�-૨ તા્

૩-૬- 

     ૧૯૮૭ 

(૮)્ પચંાયત્ ગા્્ �  હ્ િ ્ારષ્ અ ે્ ગા્્ િવકાસ્ િવીાગ ા્  ોમ���ક�દ ્  છં્ ક�પી/૧૩/૮૯્

/પીંબંબ્ 

     /૧૦૮૧્/૪૦૨૧(૮૧)્ડ�્તા્૩૦-૫-૧૯૮૯ 

(૯) સા્ાનય્ વહ�વમ્ િવીાગ ા્ ઠબાવ્ ક્ાકંં- ંબઇએસ/૧૦૨૦૦૦/પઓુ/૯૫૭/ગ-બ્ તા્

૨૦/૨/૨૦૦૧ 

http://ojas.guj.nic.in/
http://panchayat.gujarat.gov.in/
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(૧૦) સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્પબ�પત્ક્ાકંં- ંબઇએસ/૧૦૨૦૦૩/૬૮૭/ગ-બ્તા્૭-૭-૨૦૦૩ 

(૧૧) સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ ોમ���ક�દ ્ છં�એસ/૯૯/૨૨/ંબઇએસ/૧૧૭૫/૧૦૬૦/ગ-બ્ 

      તા્૩-૬-૧૯૯૯ 

(૧૨)્પચંાયત્ગા્્�  હ્િ ્ારષ્અ ે્ગા્્િવકાસ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં-     

      અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ ્તા્૧૧-૧૨-૨૦૧૩ 

(૧૩) પચંાયત્ગા્્�  હ્િ ્ારષ્અ ે્ગા્્િવકાસ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં- પસ્/૧૦૯૪/૭૩૬/ડ્ 

      તા ૧૧-૪-૧૯૯૭ 

(૧૪)્પચંાયત્ગા્્�  હ્િ ્ારષ્અ ે્ગા્્િવકાસ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં- પસ્/૧૦૯૪/૭૩૬/ડ 

      તા્૨૯-૧-૯૯ 

(૧૫)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ ોમ���ક�દ ્ છં્�એસ/૨૦૦૦/૪/સીંબંબ/૧૦૯૪/૧૬૫૪/ગ-

બ 

      તા્૧૯-૨-૨૦૦૦ 

(૧૬)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં- સીંબંબ/૧૦૨૦૦૦/�છઓછંઇ/૭/ગ-બ 

      તા્૧૫-૨-૨૦૦૧ 

(૧૭)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં- સીંબંબ/૧૦૨૦૦૦/�ઓંઇ/૭/ગ-બ 

      તા્૪-૫-૨૦૦૨ 

(૧૮)્ સા્ાનય્ વહ�વમ્ િવીાગ ા્ પબ�પત્ ક્ાકંં- પબચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-બ્ તા્ ૧-૧૨-

૨૦૦૮ 

(૧૯)્સા્ા�ક્નયાય્અ ે્અિસકાબ�તા્િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં- અપગ/૧૦૨૦૧૦/૩૩૭/ે-૧્ 

      તા્૩૦-૧૨-૨૦૧૦ 

(૨૦)્ પચંાયત્ ગા્્ �  હ્ િ ્ારષ્ અ ે્ ગા્્ િવકાસ્ િવીાગ ા્  ોમ���ક�દ ્  છંક�પી/૭૩/૯૭ 

/પીંબંબ  

      /૧૦૯૭/૮૫૦/ડ�્તા્૧૪-૮-૧૯૯૭ 

(૨૧)્ સા્ાનય્ વહ�વમ્ િવીાગ ા્ પબ�પત્ ક્ાકંં- સીંબંબ/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-બ્ તા્ ૨૨-૫-

૧૯૯૭ 

(૨૨)્્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં- સીંબંબ/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-બ્તા્૨૬-૮-૯૭ 

(૨૩)્ ્ સા્ાનય્ વહ�વમ્ િવીાગ ાં્ ઠબાવ્ ક્ાકંંસીંબંબ/૧૧૨૦૦૮/૪૩૩/૭૧૭/ગ-પ્તાછ૪-૬-

૨૦૦૯ 

(૨૪)્્ ાષાં્ િવીાગ ાં્ ઠબાવ્ક્ાકં- બચ-૨૦૦૨/૫૭/ઝ/૧્તાછ૨૯-૪-૨૦૧૦ 

(૨૫)્્ ાષાં્ િવીાગ ાં્ ઠબાવ્ક્ાકં- બચ-૨૦૦૨/૫૭(પામર-૨)ઝ/૧્તાછ૦૬-૧૦-૨૦૧૧ 

(૨૬)્પચંાયત્ગા્્�  હ્િ ્ારષ્અ ે્ગા્્િવકાસ્િવીાગ ા્�હ�બ ા્ા્ક્ાકંં- ક�પી/૧૧્ઓ�્ 

      ૨૦૧૨/પીંબંબ/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ�્તા્૧૭-૪-૨૦૧૨ 

(૨૭)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ાં્ ઠબાવ્ક્ાકંંપબક/૧૦૯૯-૪૪૦/ક/ીાગ-૨્તાછ૧૬-૧૦-૨૦0૫ 

(બ૮)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્પબ�પત્ક્ાકંં-પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪્તા્૨૩-૭-૨૦0૫ 
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(૨૯)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ાં્ ઠબાવ્ક્ાકંંપબક/૧૦૯૯-૪૪૦/ક્તાછ૨૪-૧૨-૨૦0૫ 

(૩૦)્પચંાયત્ગા્્�  હ્િ ્ારષ્અ ે્ગા્્િવકાસ્િવીાગ ાં્ ઠબાવ્ક્ાકંંપસ્-૧૦૯૮/૧૧૦૧ડ્્્ 

      તાછ૨૨-૧૧-૨૦૦૫્ 

(૩૧)્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં-સીંબંબ/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ- પ્ 

      તાછ૧૩-૮-૨૦૦૮્ 

(૩૨)્પચંાયત્ગા્્�  હ્િ ્ારષ્અ ે્ગા્્િવકાસ્િવીાગ ાં્ �હ�બ ા્ા્ક્ાકંંક�પી-૦૫/૨૦૧૩/્્ 

      પીંબંબ્- ૧૧૯૬/૧/ડ�્તાછ૧૫-૪-૨૦૧૩્ 

(૩૩)્પચંાયત્ગા્્�  હ્િ ્ારષ્અ ે્ગા્્િવકાસ્િવીાગ ાં્ �હ�બ ા્ા્ક્ાકંંક�પી-૦૬/૨૦૧૩/્્ 

      પીએસંબ્- ૧૨૯૪/૭૦૭/૧૦/૧/ડ�્તાછ૨૫-૪-૨૦૧૩્ 

(૩૪)્પચંાયત્ગા્્�  હ્િ ્ારષઅ ે્ગા્્િવકાસ્િવીાગ ા્�હ�બ ા્ા્ક્ાકંં-  

      ક�પી/૪૧ઓ�્૨૦૧૩/પીંબંબ/્૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ ્તા્૧-૧-૨૦૧૪  
 
  અર�પતક ભરતા પ  કા ામેદવાર માટ ની સામાઉય ્ચુનાઓનો તથા સરકાર� ઠરાવોનો 

કાળ��વૂરક  સ�ંષૂર અઅયાસ કયાર બાદ જ ઓનકાઇન અર� કરવાની ર  શેે ે ઠરાવ અઉવયે 

ઓનકાઇનઅર�મા ં દશારવેક કોઇ પષ બાબતો  ગે પા ળથી ્ધુારા વધારા ક  કોઇ પષ િવગતો 

ધયાને કેવામા ંેવશે ન �  ની સબધંકતાર ામેદવારોર નોધ કેવીે 

કમપાીનડબ, સવંગર ી્ ાવી્જજયા્અ ે્પગાબ્સોબષ ી્િવગતો્ ીચે્ાજું્ેેછ 

�હ�બાત્

ક્ાકં 

 ાવી્ જજયા ા્ સવંગરરું્

 ા્ 

પગાબ્સોબષ્ જ બવ
  

અર�ુ ૂ

્ચત્

�િત
  

અર�ુ ૂ્ચત્

જ �િત  

સાછદ છપછ્

વગર 

�ુવ
  

0૫/ 

૨૦૧૩-

૧૪ 

કમપાીનડબ   ત્્પાચં્વ ર્

્ામ�્  િત્ાસ્

�છ્ ૯૪૦૦/- 

��કસ્પગાબ્્ 

૩૬૮ ૪૬ ૧૫૨ ૧૮૬ ૭૫૨ 

 

કમપાીનડબ  સવંરગ ી્ ાવી્જજયા ી્ીજ�વાવાઇઝ્ક�મ�ગબ�્વાઇઝ્િવગતો્ ીચે્ાજું્ેેછ્ 
ક્ ીજ�વારું્

 ા્ 

જ બવ અર�ુુ્ચત્

�િત 

અર�ુુ્ચત્

જ ્�િત 

સાછદ છપ્ �ુવ િ ્�ુકં્સતાિસકાબ�શી્ 

ીજ�વા્િવકાસ્અિસકાબ�શી્ 

૧ અ્દાવાદ ૯ ૨ ૪ ૨ ૧૭ અ્દાવાદ 

૨ અ્બ�વી ૧૫ ૨ - ૭ ૨૪ અ્બ�વી 

૩ ંષદં ૯ - - ૩ ૧૨ ંષદં 

૪ ં ાસકાઠંા  ૨૭ ૨ ૫ ૧૮ ૫૨ ં ાસકાઠંા  

૫ ીાવ ગબ ૨૪ - - ૪ ૨૮ ીાવ ગબ 

૬ ી�ચ ૮ ૨ ૧૩ ૪ ૨૭ ી�ચ 

૭ દાહોદ ૧૮ ૧ ૨૨ ૧૭ ૫૮ દાહોદ 

૮ ડાગં ૫ - ૩ ૨ ૧૦ ડાગં 
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૯ ગાસંી ગબ  ૧ - - - ૦૧ ગાસંી ગબ  

૧૦ �્ ગબ  ૨૬ ૩ - ૫ ૩૪ �્ ગબ  

૧૧ �ુ ાગઢ ૨૫ ૨ - ૬ ૩૩ �ુ ાગઢ 

૧૨  ેડા ૧૯ ૨ ૨ ૧૧ ૩૪  ેડા 

૧૩ કચે ૩૬ ૫ ૫ ૨૦ ૬૬ કચે 

૧૪ ્હ�સાષા  ૧ ૪ - ૧ ૦૬ ્હ�સાષા  

૧૫  ર્દા ૪ ૧ ૯ ૫ ૧૯  ર્દા 

૧૬  વસાબ�  ૯ ૧ ૧૨ ૧૦ ૩૨  વસાબ�  

૧૭ પચં્હાવ ૧૫ ૨ ૨૧ ૧૪ ૫૨ પચં્હાવ 

૧૮ પામષ ૦૬ ૨ - ૩ ૧૧ પામષ 

૧૯ પોબંદંબ ૩ - - ૨ ૦૫ પોબંદંબ  

૨૦ બાજકોમ ૧૫ ૨ - ૬ ૨૩ બાજકોમ 

૨૧ �બુ�ન્ ગબ ૧૫ ૨ - ૫ ૨૨ �બુ�ન્ ગબ 

૨૨ સાંબકાઠંા ૧૩ ૪ ૧૦ ૭ ૩૪ સાંબકાઠંા 

૨૩ �બુત ૧૫ ૧ ૯ ૫ ૩૦ �બુત 

૨૪ તાપી ૭ ૨ ૯ ૬ ૨૪ તાપી 

૨૫ વડોદબા ૩૧ ૩ ૧૪ ૧૪ ૬૨ વડોદબા 

૨૬ વવસાડ ૧૨ ૧ ૧૪ ૯ ૩૬ વવસાડ  

  ૩૬૮ ૪૬ ૧૫૨ ૧૮૬ ૭૫૨  

ન�ધઃ-  

(૧)્ સબકાબશી ી્ીતાયી્�ચુ ા્અરસુાબ્�છ છં0૫/૨૦૧૩-૧૪ અનવયે્કમપાીનડબ સવંગર ી્�ુવ્ 

         ાવી્જજયાઓ્પ ક�્્ા�્સ િ ક્ ્ામ�્૧૦% જજયાઓ્અ ે્દાબ�બ�ક્અદકતતા્સબાવતા્ 

        ી્ેદવાબો ્ામ�્૩% જજયાઓ્અ ા્ત્ેેછ્ીપબાતં્, સબકાબશી ી્ીતાયી્�ચુ ાઓ્ાજું્�વૂ્ 

        જજયા ા્૩૦્મકા્જજયાઓ્્મહવાઓ્્ામ�્અ ા્ત્બા વા્ાં્ ંવદેછ 
 
(૨) ીપબ્દદારવેવ્�્તે્સવંગર ી્અ ા્ત્જજયાઓ્�કત્ા ૂૂ ્�જુબાત ા્ી્ેદવાબો્્ામ�્જ્ 

        અ ા્ત્ેેછ 

(૩) ્ા�્સ િ ક્તતા્િવકવાગં ી્જજયા્�્તે્ક�મ�ગબ� ી્જજયા્સા્ે્સબીબ્કબવા્ાં્  ંવદેછ્જો્ 

        ્ા�્સ િ ક્ક�મ�ગબ�્તતા્દાબ�બ�ક્અદકતતા ા્મકીસા્ાં્ �્તે્ક�મ�ગબ�્્ામ�્િ ય્ારસુાબ્ 

        અ ા્ત્બા વા્ાં્ ંવેવ્જજયાઓ્સા્ે્વાયક્ી્ેદવાબ્ીપવબસ્ હ�્તાય્તેવા્મકીસા્ાં્  

        તે્જજયાઓ્�્તે્ક�મ�ગબ� ા્ી્ેદવાબોતી્ીબવા્ાં્ ંવદેછ 

(૪) ીકત્જજયા્્ામ� ા્પગાબ્સોબષ, વય્યારદા્અ ે્દ ક્ષક્વાયકાત્ ીચે ાજું ેેણ્�તી 

િ યત્વાયકાતો્સબાવતા્ી્ેદવાબ� જ ીકત્જજયા્્ામ�્અબ�્કબવા ી્બહ�દેછ 
 
ત  રાતની સામાઉય જોગવાઇઓઃ- 

નાગ�રકતવઃ- 
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 ી્ેદવાબ, 

(ક)્ીાબત ો  ાગમબક હોય અતવા 

( )્ ેપાૂ ો  �જ  હોય અતવા 

    (ગ)્�તુા  ો  �જ  હોય અતવા 

    (ઘ)્ાુૂ  ીાબત ી્્યમકત્હોય્અ ે્ીાબત્ાં્ કાય્ી્વસવામ્કબવા ા્ઇબાદાતી્્ 

        પામકીતા ,(મયા ્ાબ)્શીવકંા, ક�નયા,પગુાનડા �વા્�વૂર્ ંમ�કા ા્દ�દો્માનઝાિ યા ો્સપંકુત્ 

         �્સ ાક,(અગાી માનગાિ કા્અ ે્ઝાઝીંાબ,) �મંીયા, ્વાવી,ઝ બ, ઇતોપીયા્અ ે   

        િવયેમ ા્્ાતંી્ીતૂાતંબ્કબ� ે્ંવી્હોય્્પબંં ુ્ ( )(ગ)(ઘ)્વગર્હ�ઠૂ્ંવતા્ 

        ી્ેદવાબ્� ી્તબ��ષ્ાં્ બાજય્સબકાબ�્વાયકાતરું્  ્ાષપત્ં્પુ્ હોય્તેવી્્યમકત્હોવા્ 

        જોઇદેછ 
 

મા� સૈિનકઃ- 

 ી્ેદવાબ્પોતે્જ્્ા�્સ િ ક્હોવા્જોઇએ્ 

 ્ા� સ િ ક્ ી્ેદવાબોએ્ અબ�પતક્ાં્ તતા્ પમબિદિમ્ાં્ જ�ુબ�્ સ્યગાૂા ી્  િવગતો્

ંપવા ી્બહ�દેછ 

  ્ા�્સ િ ક્ી્ેદવાબ�્ ીજ�વા્સ િ ક્ક�યાષ્અ ે્� ુવરસવામ્કચેબ�્ ધવાબા્ િ યત્ ા ુા્ 

ાજુંરું્ કાયદા્ ધવાબા અિસ� ત્ કબ�વ્ અિસકાબ� ી્ સહ�વા�ં્ , સદશતદૂો્ાં્ ી્ેદવાબ ા્

 ોકબ� ા્સ્યગાૂા્દદારવં ું્  ્ાષપત્ંોડર્સ્ક્્ાગંષી્તયેતી્બ�ુ્કબવારું્ બહ�દેછ્ 

 જો્ ી્ેદવાબ�્ તે ી્ ઓ વાઇ ્ અબ�્ાં્ ્ા�્ સ િ ક્ ક�મ�ગબ�્ાં્ કવીક્ કબ�વ્ હોય્ અ ે્

ીિવિય્ાં્ ંોડર્ ધવાબા્ ્ાગંષી્ કબાય્ ાયાબ�્ જો્ ી્ેદવાબ્ ્ા�્ સ િ ક્ તબ�ક� ા્ અિસ� ત્

ંસાબ્�બુાવા્બ�ુ્કબવા્ા ંિ િ�ૂ્�ય્તેવા્સજંોગો્ાં્ ી્ેદવાબ ો્ ોકબ� ્ેૂવવા્�ગે ો્

હકક્દાવો્ધયા ે્વેવા્ાં્ ંવદે્ હ�છ� ી્ી્ેદવાબ�્ ોસ્વેવીછ્ 
 
 
શાર�ર�ક અશકતતા ધરાવતા ામેદવારોઃ-  

સબકાબશી ા્પચંાયત્ગા્્�  હ્ િ ્ારષ્અ ે્ગા્્ િવકાસ્ િવીાગ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં- 

અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ ્તા્૧૧-૧૨-૨૦૧૩્તી્દાબ�બ�ક્અદકત્્યમકતઓ્્ામ�્જગાઓ્

અ ા્ત્બા વા્ંાંતે્ ીચે્ાજું ી્જોગવાઇ્તયેવ્ેે 

ક્ િવકવાગંતા ી ક�મ�ગબ� અ ા્ત જગા ી્

મકાવાબ� 

િવકવાગંતા ો  કાબ 

૧ શવષ ી  ા્ી ૧છપ મકો HH (Hearing Handicapped) ્ોડબ�મ 

૨ હવ ચવ  ી 

િવકવાગંતા્ અતવા્

્ગજ ો્વકવો 

૧છપ મકો  OL = One leg affected (R or L), 
      Aછ્ Impaired reach 
      B.   weakness of grip 
       C .  Ataxic  
BL= (BL=both legs but not arms) 

્ોડબ�મ્એમવે્ક�્૪૦્મકા્ક�્તેતી વ�ુ્ અ ે્૭૫્મકાતી્ઓે�્્િવકવાગંતા્ 
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 દાબ�બ�ક્અદકતતા્સબાવતા્ી્ેદવાબોએ્અબ�પતક્ા ંચોકકસ્્ામહતી્ંપવા ી્બહ�દેછ 

 દાબ�બ�ક્અદકતતા્ ૪૦્ મકા્ ક�્ તેતી્ વ�ુ્ હોય્ તેવા્ ી્ેદવાબ ે્ જ્ દાબ�બ�ક્અદકતતા ો્

વાી્્ૂવાપાત્બહ�દેછ્દાબ�બ�ક્અદકતતા ો્વાી્્ેૂવવા્ઇચેતા્ી્ેદવાબ�્્(૧)્�સાવ્

અતવા્ઓે�્્્િમ્(બ)્શવષ ી્ ા્ી્(૩)્હવ ચવ ્અદકતતા્અતવા્્ગજ ો્વકવો્તે્

પ ક� ી્)્કઇ્દાબ�બ�ક્અદકતતા્ેે્તે્ીપિમ્દદારવરછુ 

 �હ�બાત્ાં્ દાબ�બ�ક્અદકતતા્ સબાવતા્ ી્ેદવાબો્ ્ામ�્ અ ા્ત્જજયા્ દદારવેવ્  ્ હોય, 

પબંં ુ્ જજયા ી્ �બજો ે્અર�ુુપ્�્ કાબ ી દાબ�બ�ક્અદકતતા્સબાવતા્ી્ેદવાબો ે્પાત્

ગષેવ્હોય્તેઓ્તે્�હ�બાત્્ામ�્અબ�્કબ�્દકદે, ંવા્ સગંે્ે્બ્ાં્ ંમેામ્્ૂદેછ 

 દાબ�બ�ક્અદકતતા્સબાવતા્ી્ેદવાબ�્ તે ા્સ્તર ્ાં્ સા્ાનય્વહ�વમ્ િવીાગ ા્તા્૧-

૧૨-૨૦૦૮્ ા્પબ�પત્ક્ાકંં- પબચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-બ્તી્િ યત્તયેવ્ ા ુા્ાં્

સબકાબ�્ હોીપીમવ ા્ �િુ મ�નડ�નમ/િસવીવ્ સ� /્ ્ેડ�કવ્ ંોડર્ ધવાબા્ ંપવા્ાં્ ંવેવ 

અસવ્   ્ાષપત્સક્્સતાિસકાબ�્ધવાબા્્ાગંષી્કબાયેતી્અ�કુબ�ુ્કબવારું્  બહ�દેછ જો્

 ્ાષપત્ ીપબ્જષા્યા્ાજું્ િ ્�કૂ્અિસકાબ�/ંોડર્સ્ક્બ�ુ્કબવા્ાં્  હ�્ંવે,તેવા્

મકીસા્ાં્ �્તે્ી્ેદવાબ ે્દાબ�બ�ક્અદકતતા્ી્ેદવાબ્તબ�ક� ો્વાી્્ૂવાપાત્તદે્ હ�્

અ ે્ ં્્�ગે્ કોઇ્પષ્ કાબ ો્હકક્દાવો્કબ�્દકદે્ હ�્ 
 
મ� કા ામેદવારો માટ ઃ- 

 જો્ ી્ેદવાબ ો્ સ્ાવેદ્ અ ા્ત્ વગરણ ્ા�્ સ િ કણ દાબ�બ�ક્ અદકતતા્ ણ્મહવા્ ક�્

િવસવા્પ ક� ા્િવક�પો્પ ક�્એક્તી્વ�ુ્ િવક�પો્ાં્ તતો્હોય્તેવા્મકીસા્ાં્ તે ે્વા�ુ્

પડતા્િવક�પો્પ ક�્�્ાં્ વ�ુ્ વાી્્ૂવાપાત્્હદે્તે્્ૂદેછ 
 
િવધવા ામેદવારો માટ ઃ- 
 
 ી્ેદવાબ્િવસવા્હોય્તો્અબ�પતક્ાં્ તે્સંિંસત્કોવ્્ા ં કવીક્કબવારું્ બહ�દેછ 

 િવસવા્ી્ેદવાબ�્જો્� ું્વજ ્કબ�વ્હોય્તો્અબ�પતક્ાં્ તે્કોવ્્સા્ે્ અ�કુ્્ામહતી્

ંપવીછછ  

 િવસવા્ ી્ેદવાબ�્ � ું્ વજ ્ કબ�વ્  ્ હોય્ અ ે્ િવસવા્ ી્ેદવાબ્ તબ�ક�્ વાી્ ્ેૂવવા્

ઇચેતા્હોય્તો, ી્ેદવાબ�્િ ્�કૂ્સતાિસકાબ�/ંોડર્સ્ક્ ્ાષપત્ચકાસષી્સ્યે્� ું્

વજ ્ કબ�વ્  તી્ તેવી્ એમ�ડ�િવમ્ ્ અ�કુ્ બ�ુ્ કબવા ી્ બહ�દેછ્ જો્ ી્ેદવાબ્ ં્

 ્ાષપત/એમ�ડ�િવમ્બ�ુ્ હ�્કબ�્તો્િ ્�કૂ્�ગે ો્હકક્દાવો્કબ�્દકદે્ હ�છ 

 �હ�બાત ી્જોગવાઇ્ાજું્વાયક્િવસવા્ી્ેદવાબ ક�્�્ષે્ીબતી્તતા્િ ્�ુકં્સ્યે્� ું્

વજ ્ કબ�વ્  ્ હોય્ તે્ ા્ મકીસા્ાં્  સબકાબશી ી્  વતર્ા ્ જોગવાઇ્ ાજું્ ીપસારા્ક્

પબ�કા્ાં્ તેઓએ્્ેૂવેવ્�ષુ્ાં્ �ુવ્�ષુ ા્પાચં્મકા્�ષુ્ી્ેબવા્ાં્ ંવદે 
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ના વાધંા પમાષપતઃ-- 
 
 �જુબાત્ સબકાબ ા્ સબકાબ�/અસર્ સબકાબ�/્ સબકાબ્ હીતક ા કોપ�બ�દ ્ /કંપ ીઓ્ાં્ સેવા્

ંજવતા્ક ર્ચાબ�ઓ્ંોડર ી્�હ�બાત ા્સદંીર્ાં્ ંાબોંાબ્અબ�્કબ�્દકદે્અ ે્તે ી્�ષ્

ી્ેદવાબ�્ પોતા ા્ િવીાગ/ ાતા/્ કચેબ� ે્ અબ�્ કયાર ી તાબ� તી્ મદ -૭્ ્ાં્ અ�કુ્

કબવા ી્બહ�દેછ્જો્ી્ેદવાબ ા્િ યોકતા્તબ�તી્અબ�્્ોકવવા ી્ેે�વી્તાબ� ્ંાદ્૩૦્

મદવસ્ાં્ અબ�્કબવા ી્પબવા ગી્ હ�્ંપવા ી્�ષ્કબવા્ાં્ ંવદે્તો્તેઓ ી્અબ�્

 ા્�ુંબ્કબ�્ી્ેદવાબ�્બદ્કબવા્ાં્ ંવદે 
 

 
 

રમતગમતના �ક્સામા ં-  

    બાજય્ સબકાબ ા્ સા્ાનય્્ વહ�વમ્ િવીાગ ા્ તાછ્ ૨૫છ૨છ૧૯૮૦ણ્  ા્ સબકાબ�્ ઠબાવ્  છં્

સીંબંબ-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨ણ્ અ ે્ તાછ૧છ૮છ૧૯૯૦ ા્ ્ સબકાબ�્ ઠબાવ્  છં્ સીંબંબ-

૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨ણ્તતા્તે્�ગે ા્વ તોવ ત ા્ઠબાવતી્ કક�્તયા્ાજું ી્બ્તો્ાં્

ીાગ્વીસેવ્હોય્અ ે્ તે્્ામ�રું્ િ યત્સ ાિસકાબ�એ્ંપેવ્ િ યત્ ા ુા્ારં ુ ં્ સમ���ક�મ્

સબાવતા્ ી્ેદવાબ ે્ તેઓએ્ ીપસારા્ક્ વે્ ત્ પબ�કા્ાં્ ્ેૂવેવ્ �ષુ ા્ ૫ મકા્ �ષુ્

વસાબા ા્ �ષુ્ તબ�ક�્ ી્ેબ�્ંપવા્ાં્ ંવદેછ સક્્ સતાિસકાબ�્ ધવાબા્ ્ાગંવા્ાં્ ંવે્ 

ાયાબ�્ તે ા્ ત્ા્્ �બુાવાઓ્અસવ્ાં્ બ�ૂ્ કબવા ા્ બહ�દેછ ીપબ્ જષાવેવ્ સબકાબ�્ ઠબાવો્

પચંાયત્િવીાગ ી્વેં્સાઇમ્http://panchayat.gujarat.gov.in0 ીપબ્ીપવબસ્ેેછ્ 

  ામેદવારોને અર�પતકના રમતગમતના  કોકમસામે કકીક કરતા પ  કા  તેઓ ાપર 

દશાર્યા ાજુબના ઠરાવાપર�પતા્ચુનાઓ ાજુબ   તે રમતગમત માટ  વધારાના �ષુ 

મેળવવા કાયકાત ધરાવે  ે ક  ક મ તે તેઓર તતે ચકાસષી કયાર બાદ જ કકીક કરવા ્ચુના 

ેપવામા ંેવે  ેછ્ં્્ેતા,ં જો્ી્ેદવાબ્બ્તગ્ત ા્કોવ્્ાં્  ોમ�્બ�તે્કવીક્કબદે્

તો્તેઓ ી્ી્ેદવાબ�્બદ્કબવા્ાં્ ંવદે્અ ે્તે્અગે્તેઓ ો્કોઇ્હકક્દાવો્ધયા ે્વેવાદે્

 હ�્ 

રે પગાર ધોરષઃ-  

પસદંગી્પા્ેવ્ી્ેદવાબ ે્ં્જજયા્ ીપબ્ િ ્�ુકં્તયેતીણ્ ાષાં્ િવીાગ ા્તાછ્ ૨૯-૪-

૨૦૧૦્ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં્ બચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧ણતતા્ઠબાવ્ક્ાકંં-  બચ/૨૦૦૨/૫૭/પામર-બ/ઝ-૧્

તા્ ૬-૧૦-૨૦૧૧ અનવયે્ ત્્પાચં્વ ર્્ામ�્  િત્ાસ્ �ુછ્ ૯૪૦૦/- િ યત્તયેવ્ ��કસ્પગાબ્

્ૂદે્અ ે્પસદંગી્પા્ેવ્ી્ેદવાબ ે્ િ ્�ુકં્સ ાિસકાબ�્ધવાબા્સા્ાનય્વહ�વમ્ િવીાગ ાં્ તાછ્

૪-૬-૨૦૦૯્ ા્ઠબાવ્ક્ાકંં્સીંબંબ-૧૧૨૦૦૮- ૪૩૩૭૧૭્– ગ-૫ણ્્ાં્ દદારવેવ્ંોવીઓ્અ ે્

દબતો ે્ંસી  તતા્ ા્છ �િુ ્કોમર્ાં્ દા વ્તયેવ્એસછએવછપી્ છં૧૪૧૨૪/૧૪૧૨૫-૨૦૧૨્ ા્

ં બ�્�કુાદા ે્ંસી ્બહ� ે્ ં્જજયા્ીપબ્િ ્�ુકં્ંપવા્ાં્ ંવદે્તે્જ્પાચં્વ ર ા્�તે્

તે્ ી્ સેવાઓ્ િ ્�ુકં્ સ ાિસકાબ� ે્ સતંો કાબક્ જષાયેતી્ સંં િંસત્ કચેબ�્ાં્ �્ તે્ સ્ય ા્

http://panchayat.gujarat.gov.in/
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સબકાબશી ા્ સાબાસોબષ્ ાજું્ �્ તે્ જજયા્ ્ામ�્ ્ૂવાપાત્ પે્ ંેનડ્ અ ે્ ગડે્ પે્ ્ાં્  િ યિ્ત્

િ ્�ુકં્્ેૂવવા ે્પાત્તદેછ 

૩ે  રાષ્�યતાઃ- ી્ેદવાબ્ીાબત ો્ ાગમબક્હોવો્જોઇએછ 

૪ે (૧) વયમયારદા અને શૈક્ષક કાયકાતની િવગતોઃ-  
તે કે  સવંગર શૈક્ષક કાયકાત વયમયારદા  

૦૫/૨૦૧૩-

૧૪ 

કમપાીનડબ 
  

(૧)્ ક�ન્્ સબકાબ્ અતવા્ બાજય ા્ કાયદા્

હ�ઠૂ્ ીતપાયેવ્ પિુ વરસીમ� અતવા્

પિુ વરસીમ�્ ગાનમસ્ કિ્દ ્ અિસિ ય્ ી્

૧૯૫૬્ ી્કવ્-૩્હ�ઠૂ્્ાનયતા્્ેૂવેવ્

અ ે્ડ�મડ્પિુ વરસીમ�્તબ�ક�્�હ�બ્કબાયેવ્

દ ક્ષક્ સીંતા્ાતંી્ ્ેૂવેવ્  �ા ર્સી ી્

ી ાતક ી્ પદવી સબાવતા્ હોવા્ જોઇએ્્

અતવા્ સબકાબશી્ ધવાબા્ ્ાનય્ કબાયેવ્

સ્કક્વાયકાત્સબાવતા ંહોવા્જોઇએછ 

(બ)્ ક�ન્્ સબકાબ્ અતવા્ બાજય ા્ કાયદા્

હ�ઠૂ્ ીતપાયેવ્ પિુ વરસીમ� અતવા્

પિુ વરસીમ�્ ગાનમસ્ કિ્દ ્ અિસિ ય્ ી્

૧૯૫૬્ ી્કવ્-૩્હ�ઠૂ્્ાનયતા્્ેૂવેવ્

અ ે્ડ�મડ્પિુ વરસીમ�્તબ�ક�્�હ�બ્કબાયેવ્

દ ક્ષક્ સીંતા્ાતંી્ ્ેૂવેવ્ �ા ર્સી ા્

ડ�્વો્ાં્  ્ાષપત્સબાવતા હોવા્જોઇએ્

તતા્ હો�ીપમવ્ અતવા્ ડ�ીપેનસબ�્ાં્ ્

દવાઓ્ ંપવા ો્ ંે્ વ ર ો્ અરીુવ્

સબાવતા્ હોવા્ જોઇએ ંવા્ ી્ેદવાબ ે્

િ ય્ોરુસંાબ્વય્યારદા્ાં્  મેામ્્ૂદેછ 

(૩)્ ી્ેદવાબ્ અબ�્ કયાર ી તાબ� ે્્

�ા ર્સી્એકમ્૧૯૪૮્ ી્જોગવાઇઓ્ાજું્

�જુબાત્ �ા ર્સી્ કાીનસીવ્  ાતે્  ોસાવેવ્

હોવો્જોઇએછ 

 (૪)્ �જુબાત્ ા�ુક�્ સેવા્ વગગકબષ્ અ ે્

ીબતી્ (સા્ાનય) િ ય્ો્ ૧૯૬૭્ િ યત્

તયેવ્્કોમ્પમુબરું્ ્પાયારું્ જા ્સબાવતા્

હોવા્જોઇએ્્ 

(૫)્�જુબાતી અતવા્ ્ મહનદ�્અતવા્ ં ેં 

ીા ારું્ પયાર્તજા ્સબાવતો્હોવો્જોઇએછ 
 

૩૦ વ રતી્ વ�ુ્ ે્બ ા્ હોવા્

જોઇએ્ હ�છ 
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 ી્ેદવાબ �હ�બાત્ાં્ દદારવેવ્દ ક્ષક્વાયકાત્અબ�્કબવા ી્ેે�વી્તાબ�  ા્બોજ્ 

સબાવતા્હોવો્જોઇએછ 

 ી્ેદવાબ�્દ ક્ષક્વાયકાત્્ાનય્પિુ વરસીમ�/સીંતા્ાતંી્્ેૂવેવ્હોવી્જોઇએછ 

 દ ક્ષક્ વાયકાત્ કા્ચવાી સોબષે્ ્ાનય્ બા વી્ તેવો્ ી્ેદવાબ ો હકક્ દાવો્

ીવીકાબવા્ાં્ ંવદે્ હ�છ 

 ી્ેદવાબ� સક્્ સતાિસકાબ�્ ધવાબા્ જષાવવા્ાં્ ંવે્ ાયાબ�્ ્ાનય્

પિુ વરિસમ�/સીંતા ા્�ષુ્પતક્અ ે્પદવી્ ્ાષપતો ી્ીવયં્  ્ા્ષત્ કવ્બ�ુ્

કબવા ી્ બહ�દેછદાૂા/કોવેજ ા્ંચાયર્ ધવાબા્અપાયેવ્  ્ાષપત્ ્ાનય્ ગષવા્ાં્

ંવદે્ હ�છ 
 

માઉય સં્ થાના પમાષપત 

 ામેદવાર  અર� પતકમા ં દશારવેક કાયકાત ાઅ ભુવના પમાષપતોની સં્ થાની માઉયતા 

બાબતે ભિવષયમા ં કોઇ પપ ાપ્થિત થશે તયાર  બોડરનો િનષરય ેખર� ગષાશેે ની 

સબિંધતોર નોધ કેવીે  
 

૪ે (ર) વયમયારદામા ં  ટ ાટઃ- અ ા્ત્વગર ા્ ી્ેદવાબો ે્ તતા્્મહવા્ ી્ેદવાબો ે્  ીચે્ ાજું્

િ ય્ોરસુાબ્ મેામ્્ૂવાપાત્ેેછ 

(ક)    ા ૂૂ ્�જુબાત ા્હોય્તેવા્અર�ુ ૂ્ચત્�િતણ્અર�ુ ૂ્ચત્જ �િત્અ ે્સા્ા�ક્દ ક્ષક્અ ે્

પેાત્વગર ા્��ુ ્ી્ેદવાબ ે્ ીપવી્વય્યારદા્ાં્ પાચં્ (૫)્વ ર ી્  મેામ્ંપવા્ાં્

ંવદેછ 

( ) ્ં ્અ ા્ત્વગર ા્્મહવા્ી્ેદવાબ ે્પાચં્વ ર ી્તતા્ાુૂ ્�જુબાત ા્ત્ા્્અ ા્ત્

વગર ા્ ્મહવા્ ી્ેદવાબ ે્ ્મહવા્ તબ�ક�્ ્ૂવાપાત્ પાચં્ વ ર્ અ ે્ અ ા્ત્ વગર ા્

ી્ેદવાબ્ તબ�ક�્ પાચં્ વ ર્ ્ૂ�્ �ુવ્ દદ્ (૧૦)્ વ ર ી્ ીપવી્ વય્યારદા્ાં્  મેામ્

ંપવા્ાં્ ંવદેછ 

(ગ)્ ૪૦%્ ક�્ તેતી્ વ�ુ્ અદકતતા્ સબાવતાં્ ી્ેદવાબો ે્ ્ૂવાપાત્ ીપવી્ વય્યારદા્ા ં દદ્

(૧૦)્ વ ર ી્ વસાબા ી્  મેામ્ ્ૂદેછઅ ા્ત્ વગર્ તતા્ ્મહવા્ ી્ેદવાબ ા્ મકીસા્ાં્

વય્યારદા્ાં્ વ�ુ્ ા ં્ વ�ુ્ ંમેામ્૧૫્વ રતી્વસદે્ હ�છ  

(ઘ)્ ્ા�્સ િ ક્ી્ેદવાબો્ ક�્�ઓએ્જવણ્વાપુ્ અ ે્ ીતવ્ં ર્્ �ોસગસ્ાં્ ઓેા્ાં્ ઓેા્ે્

્ાસ ી્સેવા્કબ�્હોય્અ ે્્ા�્સ િ ક્તબ�ક�રું્ સક્્અિસકાબ�રું્ ઓૂ કાડર્સબાવતા્હોય્

તો્્ૂવાપાત્ીપવી્વય્યારદા્ાં્ તેઓએ્ં�વેવ્�બજ ો્સ્યગાૂો્ીપબાતં્તષ્(૩)્

વ ર્�સુી ી્ મેામ્્ૂદેછ 

(ચ)્ સા્ા�ક્અ ે્્દ ક્ષક્બ�તે્પેાત્વગર ા્ી્ેદવાબો્ ાષાકં�ય્વ ર્૨૦૧૨-૨૦૧૩ (તાછ૧-

૪-૨૦૧૨ તી્ તાછ્૩૧-૩-૨૦૧૩)્ રું્  ો ્ મકિ્વેયબ્સમ���ક�મ્ સક્્અિસકાબ�તી્ તાછ૧-૪-

૨૦૧૩ તી્ તાછે૫-૨-૨૦૧૪ દબમયા ્ ઇીપુ્ કબ�વ્ હોય્ તેરું્ સબાવતા્ હદે્ તો્ જ્ ીપવી્
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વય્યારદા્ાં્  મેામ ો્ વાી્ ્ૂદેછ્ અનયતા્ તેઓ્ સા્ાનય્ ક�મ�ગબ� ા્ ી્ેદવાબ તબ�ક�્

ી્ેદવાબ�્ �સાવી્દકદેછ્ંવા્ મકીસા્ાં્ અ ા્ત્ક�મ�ગબ� ી્ીપવી્વય્યારદા્ાં્  મેામ્

અ ે્અ ા્ત ો્વાી્ હ�્્ૂેછ 

ન�ધઃ- તમામ ક ટ ગર�ના ામેદવારોની ાપકી વયમયારદામા ં િનયમો સુાર મળવાપાત  ટ ાટ સાથેની 

�મર કોઇપષ સજંોગોમા ંિનયત તાર�ખે ૪૫ વષરથી વધવી જોઇશે ન હે 
 
 
૫ે કોમ્પટુરની તષકાર�ઃ-  
 
 ી્ેદવાબ્બાજય્સબકાબ ા્સા્ાનય્વહ�વમ્િવીાગ ા્તાછ્૧૩-૮-૨૦૦૮્ ા્સબકાબ�્ઠબાવ્

 છં્ સીંબંબ-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫ણ્ તી્  કક�્ કબ�વ્ અભયાસક્્ ાજું્ કોમ્પમુબ્ �ગેરું્

ંેઝીક્ ોવેજ્સબાવતા્હોવા્�ગેરું્ કોઇપષ્તાવી્ી્સીંતારું્  ્ાષપત/્્ાકરદીમ્સબાવતા્હોવા્

જોઇદેછ્અથવા સબકાબ્્ાનય્પિુ વિસસમ�્અતવા્સીંતા્ાં્ કોમ્પમુબ્જા ્�ગે ા્કોઇપષ્મડ્વો્ા/્

ડ�ગી્ક�્સમ���ક�મ્કો ર્કબ�વ્હોય્તેવા્ ્ાષપતો્અતવા્ડ�ગી્ક�્મડ્વો્ા્અભયાસક્્ાં્ કોમ્પમુબ્

એક્ િવ ય્તબ�ક�્હોય્ તેવા્ ્ાષપતો્અતવા્સોબષ-૧૦્અ ે્સોબષ-૧૨્ ી્પબ�કા્કોમ્પમુબ ા્

િવ ય્સાતે્પસાબ્કબ�વ્હોય્તેવા્ ્ાષપતો્સબાવતા્હોવા્જોઇદેછ્ં્તંકક�્ંરું્  ્ાષપત્ ્

સબાવતા્ ી્ેદવાબો્ પષ્ અબ�્ કબ�્ દકદે, પબંં ુ્ ંવા્ ી્ેદવાબોએ્ િનમ�ુકં સ�ાિધકાર� સમક 

કોમ્પમુબ ી્ંઝેીક્ ોવેજ ી્પબ�કા્પાસ્કયારર ું્ ંરું્  ્ાષપત્િ ્�ુકં્્ેૂવતા્પહ�વા્અ�કૂ્બ�ૂ્

કબવારું્ બહ�દેછ્અનયતા્િ ્�ુકં્્ેૂવવા ે્પાત્તદે્ હ�્તે્જ્િ ્�ુકં્સ ાિસકાબ�્ંવા્મકીસા્ાં્

ી્ેદવાબો ી્પસદંગી્બદ્કબદેછ 
 
૬ે શૈક્ષક કાયકાતા  વધારાની કાયકાત માટ  િનધાર�રત તાર�ખ (cut off date) :- 

 �હ�બાત્ાં્ દદારવેવ્ ત્ા્્ ક�મ�ગબ� ા્ ી્ેદવાબો ા્ મકીસા્ાં્ દ ક્ષક્ વાયકાતણ્ અ ે્  ો ્

ક�્ીવેયબ્સમ�છ્અ ે્અનય્જ�બ�્વાયકાત્્ામ�્અબ� કબવા ી ેે�વી્તાબ�   ી્�ીતિત ે્ધયા ્ાં્

વેવા્ાં્ ંવદેછ પબંં ુ્ વય્યારદા ી્ગષતબ�્્ામ�્તા્૩૧-૧-૨૦૧૪્ધયા ે્વેવા્ાં્ ંવદેછ 
 
૭ે અર� કરવાની ર�તઃ- ં્ �હ�બાત ા્ સદંીર્ાં્ ંોડર્ ધવાબા્ OJAS  ી્ વેંસાઇમ્ ્ાબ�ત્

ઓ વાઇ ્જ્અબ�્ીવીકાબવા્ાં્ ંવદેછ્ી્ેદવાબ�્�હ�બાત્ાં્ દદાર્યા્તાર�ખઃ૨૫-૦૧-૨૦૧૪ થી   

તાે૫-૦૨-૨૦૧૪  (સ્ય્બાિત ા્૧૧-૫૯્કવાક્�સુી)્દબમયા ્વેંસાઇમ્્http://ojas.guj.nic.in0 પબ્

અબ�પતક્ીબ�્દકદેછ્ી્ેદવાબ�્ 

(૧)્સૌ્ ત્્કોમ્પમુબ્ાં્ ઇનમબ ેમ્ાં્ વેંસાઇમ http://ojas.guj.nic.in0 પબ્જરુછં્ 

હવે્(૨)્“Apply On line” Click કબરુછં 

(૩)્“Compounder” પબ્click કબવાતી્જજયા ી્િવગતો્્ૂદેછ 

(૪)્તે ી્ંા�ુ્ાં્ “Apply now” પબ્click કબવાતી્Application Format �વુદેછ 

http://ojas.guj.nic.in/
http://ojas.guj.nic.in/
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(૫)્�્ાં્ સૌ્ ત્્“Personal Details” ી્ેદવાબ�્ીબવીછ્(અહ�્વાવ્�દંડ� (*) િ દા ી્હોય્

તે ી્િવગતો્�બીજયાત્ીબવા ી્બહ�દેછ)્અબ�્ાં્ ી્ેદવાબ�્્ોંાઇવ્ ંં બ્દદારવવો્જ�ુબ�્

ેેછ્ 

(૬)્Personal Details ીબાયા્ંાદ્“Educational Details” ીબવા્્ામ�્“Educational  

Qualifications” પબ્click કબરુ ં

(૭)્્તે ી્ ીચે્ “Self declaration” ીપબ ી્દબતો્ીવીકાબવા્્ામ�્“Yes” પબ્click કબરુછં્હવે્

અબ�્�ષૂર્ બ�તે્ીબાઇ્ગયેવ્ેેછ 

(૮)્ાયાબંાદ્તે ી્ ીચે્એક્કોડ્ીક� ્ીપબ્દ� ાદેણ્� ે્Enter કયાર્ંાદ્“save” પબ્click 

કબવાતી્ત્ાબ�્અબ� ો્online ીવીકાબ્તદેછ 

(૯)્ અબ�્ કયાર્ ંાદ્ ી્ેદવાબ ો્ “Application Number” generate તદેછ્ �્ ી્ેદવાબ�્

સાચવી ે્બા વા ો્બહ�દેછ 

(૧૦)્ હવે્ પેજ ા્ ીપબ ા્ ીાગ્ાં્ “Upload Photograph પબ્ click કબો્ અહ�્ ત્ાબો્

Application Number type કબો્અ ે્ત્ાબ�્Birth Date type કબોછ્ાયાબંાદ્ok પબ્click કબરુછં્

અહ�્Photo અ ે્Signature Upload કબવા ા્ ેેછ્ (Photo રું્ ્ાપ્૫્ સેછ્ીછ્ેચાઇ્અ ે્૩છ૬્

સેછ્ીછ્પહોૂાઇ્અ ે્Signature રું્ ્ાપ્૨છ૫્સેછ્ીછ્ેચાઇ્અ ે્૭છ૫્સેછ્ીછ્પહોૂાઇ્બા વીછ)્

(photo અ ે્signature upload કબવા્સૌ્ ત્્ત્ાબો્photo અ ે્signature jpg format ્ાં્ (10્

kb) સાઇઝતી્વસાબ�્ હ�્તે્બ�તે્computer ્ાં્ હોવા્જોઇએછ)્“browse” button પબ્click કબોછ્

હવે્ choose file  ા્ ીક� ્ાતંી્�્ �ાઇવ્ાં્ jpg format ્ાં્ ત્ાબો્ photo tore તયેવ્ ેેણ્ તે્

�ાઇવ ે્ select કબો્ અ ે્ “open” button  ે્ click કબોછ્ હવે્ “browse” button  ી્ ંા�ુ્ાં્

“upload” button પબ્click કબોછ્હવે્ંા�ુ્ાં્ ત્ાબો્photo દ� ાદેછ્હવે્ં્જ્બ�તે્signature 

પષ્upload કબવા ી્બહ�દેછ 

(૧૧)્હવે્પેજ ા્ીપબ ા્ીાગ્ાં્ “Confirm Application” પબ્click કબો્અ ે્“Application 

Number” તતા્Birth Date type કયાર્ંાદ્ok પબ્click કબવાતી્તષ્ંમ ્(૧)્ok (૨)્show 

application preview અ ે્ (૩)્ confirm application દ� ાદેછ્ ી્ેદવાબ�્ show application 

preview પબ્ click કબ�્ પોતા ી્ અબ�્ જોઇ્ વેવીછ્ ીબ�વા્ અબ�પતક્ ્ાં્ કોઇ્ પષ્

��બ�ાબ/�સુાબો્ કબવા ો્ જષાય્ તો્ Edit Application ીપબ્ click કબ� ે્ �સુાબો્ કબ�્ વેવોછ્

અબ�્પતક્કન� ર્્ કયાર્પહ�વા્કોઇપષ્ કાબ ો્�સુાબો્અબ�્ાં્ તઇ્દકદેછ્પબંં ુ્ અબ�્

કન� ર્્તયા્ંાદ્કોઇપષ્ કાબ ો્�સુાબો દકય્ં દે્ હ�:્સ�ંષૂર્ચકાસષી્ંાદ્જો્અબ�્

�સુાબવા ી્જ�બ્ ા્જષાય્તો્જ્Confirm Application પબ્ click કબરુછં્ તેતી્ી્ેદવાબ ી્

અબ� ો્ંોડર્ાં્ online ીવીકાબ્તઇ્જદેછ્અહ�્“Confirmation number” generate તદેછ્�્

હવે્પે� ી્ંસી્જ્કાયરવાહ�્્ામ�્જ�બ�્હોઇણ્ી્ેદવાબ�્સાચવવા ો્બહ�દેછ 

(૧૨)્હવે્Print Application પબ્click કબરું્ અહ�્ત્ાબો્Confirmation number માઇપ્કબવો્

અ ે્Print પબ્click કબ�્અબ� ી્ કવ્કાઢ�્સાચવી્બા વીછ 
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(૧૩)્જો્અબ�્ાં્ ંપે્્ોંાઇવ્ ંં બ્દદારવેવ્હદે્તો્અબ�્ confirm તયેતી્ંબુત્જ્

ંપ ે્્ોંાઇવ્ ંં બ્ીપબ્ તે્�ગે ો્SMS ્ૂદેછ્અબ�્ાં્ દદારવેવ્ંપ ા્્ોંાઇવ્

 ંં બ્ીપબ્ંોડર્ધવાબા્ં્�હ�બાત્સદંી�્ ્ૂ ાબ્િવિવસ્SMS ંપ ે્્ૂતા્બહ�દેછ્ 

૮ે પર�કા ા�ઃ-  

્ં ્ અ ા્ત્ વગર ા્ ી્ેદવાબોએ્ પબ�કા્ ��્ ીબવા ી્ બહ�દેછ્ સા્ાનય્ ક�મ�ગબ� ા્

ી્ેદવાબ�્ીબવા ી્તતી��્સદંી�્“Print Challan” ીપબ્કવીક્કબ� ે્ િ નમ�ડ્ચવષ ી્ કવ્

કાઢવા ી્ બહ�દેછ્ં્ િ નમ�ડ્ ચવષ ી્  કવ્ વઇ ે્  �ક ી્ કોમપપમુબ ી્ �િુવસા્ સબાવતી્

પોીમ્ઓમ�સ્ાં્ જવારું્ બહ�દેછ્ પોીમ્ઓમ�સ્ાં્ �ુછ૧૦૦/- ંોડર ી્ ��્+ પોીમવ્સિવસસ્ચા�્

�ુછ૧૨/્ ં ેં્ ્ૂ�્ �ુવ્ �ુછ૧૧૨/- તા  ૫/બ/૨૦૧૪્ �સુી્ા ંીબવા ી્ બહ�દે અ ે્ ��્ ીયાર્

�ગેરું્ ચવષ્ ્ેૂવવારું્ બહ�દેછ્ ં્ ચવષ્ તતા્ Confirm તયેવ્ અબ�્ પતક્ ી્ેદવાબ�્

પોતા ી્ પાસે્ સાચવી ે્ બા વા ા્ બહ�દેછ્ (બ)્ ��્ બોકડ્ાં્ ક�્ ડ�્ાનડ્  ા�મ્ાં્ ીવીકાબવા્ાં્

ંવદે્ હ� (૩)્ા ૂૂ ્�જુબાત ા્અ ા્ત્વગર ા્ી્ેદવાબોણ્દાબ�મબક્ ોડ ાપંષ્સબાવતા્

ી્ેદવાબો્અ ે ્ા�્સ િ કોએ્પબ�કા્��્ીબવા ી્ તી(૪)્અ ા્ત્કકા ા્ી્ેદવાબો્જો્

્ં ્અ ા્ત્જજયા્્ામ�્અબ�્કબ�્તો્પબ�કા્��્ીબવા ી્બહ�દે્ હ�છ 

૯ે પર�કા પધધિતઃ- 

 અબ�પતક્ાં્ ીબ�વ્િવગતો ી્કોઇ્પષ્ચકાસષી્કયાર્વગબ્ી્ેદવાબો ે્કમપાાઉડર જજયા્

્ામ� ી્ િ યત્ીપસારા્ક્વે્ ત પબ�કા્્ામ� કા્ચવાી્સોબષે્દા વ્કબ�્ ંોડર્ધવાબા્પબ�કા ી્

તાબ� ્ં બ�્કયાર્ંાદ્OJAS  ી્ વેંસાઇમ્http://ojas.guj.nic.in ્ાબ�ત્online કોવવેમબ્ઇીપુ્

કબ� ે્પબ�કા ા્તાબ� ણ્સ્ય્અ ે્ીતૂ ી્�ષ્કબવા્ાં્ ંવદેછ્�્્ામ�્ંોડર ધવાબા્કા્ચવાી્

સોબષે્દા વ્કબ�વ્  ી્ેદવાબો ે્OJAS  ી્ િ યત્વેંસાઇમ્ીપબતી્ ીપસારા્ક્વે્ ત્પબ�કા ા્

કોવવેમબ્online download કબવા્્ામ�્ઓ વાઇ ્અબ�્ાં્ દદારવેવ્તેઓ ા્્ોંાઇવ્ ંં બ્ીપબ્

“SMS” ્ોકવી ે્ અ ે્ અગગરય્ અ ંાબો્ાં્ તે્જ્ વેંસાઇમ્ ીપબ્ પૂંક�્ �હ�બાત્ંપી ે્ �ષ્

કબવા્ાં્ ંવદેછ્સદબ્ીપસારા્ક્વે્ ત્પબ�કા્ાં્  �જુબાત્સબકાબશી ા્પચંાયતણ્ગા્્�  હ્િ ્ારષ્

અ ે્ ગા્્ િવકાસ્ િવીાગ ા્ તાછ૧૭-૪-૨૦૧૨ ા્ �હ�બ ા્ા્ ક્ાકંં્ ક�પી/૧૧્ ઓ�્

૨૦૧૨/પીંબંબ/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ�ણ્ તી્ ઠબા્યા્ ાજું્ �કત્ -૧્ (એક)્  ્પત ી્   ીચે્

ાજું્બહ�દેછ્ 

પપપત (  રકુકી)લ સમયઃ ૧ કકાકલ �ુક �ષુ-૧૦૦ 

ાકત પપપતમા ં(૧) �જુરાતી ભાષા અને ્ યાકરષ-૨૦ �ષુ  

  (૨)  ગે� ્યાકરષ-૨૦�ષુ  

  (૩) સામાઉય  ાન-૨૫�ષુના  

  (૪)નોકર� તથા ારજને કગતા   રકુકી પપો  ૩૫ �ષુ  

(૧) ં્ ીપસારા્ક્ પબ�કા્ાં્ ીપબ્ દદાર્યા્ ાજું ા્ િવ યો ે્ ંવબ�્ વેતા્ હ�ં વુકી્  ્ોરું્

ી બપત્ઓછએ્છંબછ્(ઓ્મ�કવ્્ાકરસ્બ�ડ�ગ)્પધસિત ીવ�ુપરું્ બહ�દેછ્્ 

http://ojas.guj.nic.in/
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(બ)્ ંોડર્ ધવાબા્ ીપસારા્ક્ પબ�કા ી તાબ� ્ િ યત્ તયેતી ંોડર ધવાબા્ િ યત્ કબા ાબ્

્તકોએ્ સભંિવત તાે૧૫-૨-૨૦૧૪ થી તાે૨૩-૨-૨૦૧૪ દરમયાન યોજવામા ં ેવશે ીપસારા્ક્્

પબ�કા ી્ તાબ� ્ા, સ્ય્ા્ અિ વાયર્ સજંોગો ે્ કાબષે્ સક્્ સ ાિસકાબ�્ ��બ�ાબ્ કબ�્ દકદેછ 

ી્ેદવાબો ે્ં્ �ગે ી્ �ષ્ઓ વાઇ ્ અબ�્ાં્ દદારવેવ્ ્ોંાઇવ્  ંં બ્ ીપબ્ “SMS” ધવાબા્

તે્જ્ વેંસાઇમ્ ીપબ્ અ ે્ અગગરય્ અ ંાબો્ાં્ �હ�બાત્  િસધસ્ કબ� ે્ �ષ્ કબવા્ાં્ ંવદેછ્

ાયાબંાદ્ી્ેદવાબોએ્કોમ્પમુબ્ીપબ્OJAS  ી્વેંસાઇમ્ીપબતી્online કોવવેમબ્download કબ� ે્

્ેૂવી્ વેવા ા્ બહ�દેછ્ �્ ્ામ�્ ી્ેદવાબોએ્ online કોવવેમબ્ ્ેૂવવા્ કોમ્પમુબ્ ીપબ્ OJAS  ી્

વેંસાઇમ ી્ાવુાકાત્સતત્વેવા ી્બહ�દેણ્અનયતા્ંોડર ી્જવાંદાબ્બહ�દે્ હ�છ 

 (૩)્ ંોડર્ ધવાબા્ં્ ીપસારા્ક્ વે્ ત્ પબ�કા્ાં્ ી્ેદવાબ�્ ્ેૂવેવ્ �ષુ્ંસાબ�્ ત્ા્્ હાજબ્

ી્ેદવાબોરુ ં્ેબ�મ્વીીમ્ત યાબ્કબ� ે્�્તે્ક�મ�ગબ�્ાં્ ીપવબસ્ ાવી્જજયા ા્ ્ાષ્ાં્ ક�મ�ગબ�વાબ્

્ેબ�મ્ક્ારસુાબ્કમપાીનડબ ી્કા્ચવાી્પસદંગી્યાદ�્ત યાબ્કબવા્ાં્ ંવદેણ્તે્જ્ક�મ�ગબ�વાબ્

્ેબ�મ્ંસાબ�્ત યાબ્તયેવ્કા્ચવાી્પસદંગી્યાદ�્ાં્ ીતા  પા્ેવ્ી્ેદવાબો ે તા્૧૭-૪-૨૦૧૨્

 ા્ ોમ���ક�દ ્ છં્ ક�પી/૧૧્ઓ�્૨૦૧૨/્પીંબંબ/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડ�્  ી્ જોગવાઇ્ાજું્

 ્ાષપત્ચકાસષી્્ામ�્ીપ�ીતત્બહ�વા્જષાવવા્ાં્ ંવે્ાયાબ�્તેઓએ્તે્ીજ�વા ા્પસદંગી્ક્્્

દદારવવા ા્ બહ�દે્ અ ે્ ચકાસષી ા્ �તે્ િ ્�ુકં્ ્ેૂવવા ે્ પાત્ જષાયેવ્ ી્ેદવાબો ી્ ં બ�્

પસદંગી્યાદ�્ંહાબ્પાડવા્ાં્ ંવદે્અ ે્ંવી્ં બ�્પસદંગી્યાદ�્ાં્ સ્ાિવિમ્ી્ેદવાબો ે્ 

તેઓ ા્ીજ�વા ો  ે�બનસ્અ ે્્ેબ�મ ક્ ંસાબ�્્�ાૂવષી્કબ� ે્િવગતવાબ્િ ્�ુકં્્ામ�્ીવા્ષ્

ંોડર ધવાબા્િ યત્દબતો ે્ંસી ્કબવા્ાં્ ંવદેછ્ 

૧૦ે સામાઉય શરતોઃ- (૧)્ ્ં ્અ ા્ત્તતા્અ ા્ત્વગ� ા્્મહવા્ી્ેદવાબો ે્ તે્જણ્૪૦્

મકા્ક�્ તેતી્વ�ુ્ દાબ�મબક્ ોડ ાપંષ્સબાવતા્ી્ેદવાબો્અ ે્્ા�્સ િ કો ે્્ૂવાપાત્ંસી્જ્

 મેામ્ગષતબ�્ાં્ વીસા્ંાદ્વ�ુ્ ા ં્ વ�ુ્ ૪૫્વ ર ી્ે્બ્�સુી્જ્ીપવી્વય્યારદા્ાં્  મેામ્

્ૂદેછ્ (બ)્ અ ા્ત્ વગર ા્ ી્ેદવાબો જો્ ્ં ્ અ ા્ત્ જજયા્ ્ામ�્ અબ�્ કબદે્ તો્ ંવા્

ી્ેદવાબો ે્ તે્ ી્અ ા્ત્વગર ી્ ક�મ�ગબ� ી્ ્ૂવાપાત્વય્યારદા્ાં્  મેામ્્ૂદે્ હ�છ્ (૩)્

(અ)્સા્ાીજક્અ ે્દ ક્ષક્પેાત્વગર ા્ી્ેદવાબોએ્ીએત્વગર્ ા ં્ સ્ાવેદ્ ્તતો્હોવા્�ગેરું્

સા્ાીજક્નયાય્અ ે્અિસકાબ�તા્િવીાગ ા્તાછ્૬-૨-૧૯૯૬્ ા્ઠબાવતી્િ યત્તયેવ્પમબિદિમ-(ક)્

 ા્ ા ૂા્ાં્ તાછ્૩૧-૩-૨૦૧૩્ ા્બોજ્�બૂા્તયેવ્ ાષાકં�ય્વ ર્ ૨૦૧૨-૨૦૧૩ (તાછ૧-૪-૨૦૧૨ તી્

તાછ૩૧-૩-૨૦૧૩)્્ામ�રું્  ્ાષપત્સક્્અિસકાબ�તી્તાે૧-૪-૨૦૧૩ થી તા ૫-ર-૨૦૧૪ દબમયા ્

ઇીપુ્ કબાયેવ્ હોય્ તેરું્ અસવ્ ્ાષપત્્ાગંષી્ તયેતી્ ંોડર ે્ �ં�્ બ�ૂ્ કબવારું્ બહ�દેછ્ અનયતા્

ી્ેદવાબ�/્પસદંગી્‘‘બદ‘‘ કબવા્ાં્ ંવદેછ(ં)્સા્ાીજક્અ ે્દ ક્ષક્બ�તે્પેાત્વગર ા્પમબ્ષત્

્મહવા્ ી્ેદવાબ�્ ંરું્  ો ્ ક�્ીવેયબ્  ્ાષપત્ તે્ ા્ ્ાતા-િપતા ી્ ંવક ા્ સદંીર્ાં્ બ�ૂ્

કબવારું્ બહ�દેછ્જો્ંવા્ી્ેદવાબોએ્તે્ ા્પિત ી્ંવક ા્સદંીર્ાં્ ંરું્  ્ાષપત્બ�ૂ્કબ�વ્હદે્

તો્ તે ી્અબ�્બદ્કબવા્ાં્ ંવદેછ્(ક)્જો્સા્ાીજક્અ ે્દ ક્ષક્બ�તે્પેાત્વગર ા્ી્ેદવાબ�્

ીકત્પેબા-૩્(અ)્્ાં્ દદાર્યા્ાજું્ ાષાકં�ય્વ ર્૨૦૧૨-૧૩રું્  ો ્ક�્ીવેયબ્સમ���ક�મ્અસવ્ાં્

્ાગંષી્તયેતી્બ�ૂ્કબ�વ્ હ�્હોય્તો્તે્જ્્ં ્અ ા્ત્જજયા્્ામ�્ી્ેદવાબ�્ �સાવેવ્ હ�્હોય્
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તો્તેઓ ી્અબ�્િવચાબષા્ાં્ વેવાદે્ હ�્અ ે્ી્ેદવાબ�/્પસદંગી્‘‘બદ‘‘ કબવા્ાં્ ંવદેછ્(૪)્��્

ીયાર્ ંાદ્ બ��ડં્ ્ૂવાપાત્  તી્ તતા્અબ�્ કયાર્ ંાદ્ પબત્ રચી્ દકાદે્  હ�છ્ (૫)્ સબકાબ ા્

 વતર્ા ્ િ ય્ો્અરસુાબ્ િવસવા્ ્મહવા્ ી્ેદવાબ્ ્ામ�્ પસદંગી્ાં્ અગતા્ંપવા્ ્ામ�્ તે્ ે્

ીપસારા્ક્વે્ ત્પબ�કા્ાં્ ્ેૂવેવ્�ષુ ા્૫ મકા્�ષુ્ી્ેબ�્ંપવા્ાં્ ંવદેછ્પબંં ુ્ તેઓએ્તે્

સ્યે્� ુંવજ ્કબ�વ્ ્હોવા્જોઇએ (૬)્ીકત્જજયા્્ામ�્ િ યત્વાયકાત્સબાવતા્ી્ેદવાબ�્જ્

અબ�્ કબવા ી્ બહ�દે (૭) બોડર તરાથી ેપવામા ંેવતી નવી ્ચૂનાઓ જોવા માટ  ત  રાતમા ં

દશારવેક વેબસાઇટ અવારનવાર જોતા ંર  � ુંે  

અગતયની ્ચુનાઓઃ- 
(૧)્ અ ા્ત્ કકા ા્ ી્ેદવાબો્ ્ામ�્ �હ�બાત્ાં્ અ ા્ત્ જજયાઓ્ દદારવેવ્  ્ હોય્ ાયા્ ંવા્

ી્ેદવાબો્્ં અ ા્ત્જજયા્્ામ�્અબ�્કબ�્દકદે્અ ે્તે ે્્ં અ ા્ત ા્સોબષો્વા�ુ્ પડદેછ 

ન�ધઃ- (૧)્ કમપાાઉડર ની જજયા ા્ ીબતી્ િ ય્ો્અનવયે્ ઠબાવેવ્ દ ક્ષક્વાયકાતણ્ વય્યારદાણ્

વય્યારદા્ાં્  મેામણ્ પબ�કા્ ��ણ્ પગાબ્ સોબષ્ તે્જ્ �હ�બાત ી્ અનય્ ત્ા્્ િવગતો્ ંોડર ી 

કચેબ� ા્  ોમ�સ્ ંોડર્ ીપબ્ તે્જ્ (અ)્ OJAS  ી્ વેંસાઇમ્ http://ojas.guj.nic.in ીપબ્ (ં)્

સબકાબશી ાં્ પચંાયત્ ગા્્ �  હ્ િ ્ારષ્ અ ે્ ગા્્ િવકાસ્ િવીાગ ી્

વેંસાઇમ્http://panchayat.gujarat.gov.in ીપબ્પષ્જોવા્્ૂદે (૨)્ીકત્�હ�બાત ી્િવગતો્તે્જ્

ઓ વાઇ ્અબ�્ીબવા્સંં િંસત્કોઇ્્ાગરદદર  ી્ંવશયકતા્જષાય્તો્તે્્ામ�્ચા ુ્ કા્કાજ ા્

મદવસે્કચેબ�્સ્ય્દબમયા ્કચેબ� ો્�ો ્ છં્૦૭૯-૨૬૩૦૦૯૧૫્ીપબ્સપંકર્કબ�્દકાદેછ 

૧૧ે સામાઉય ્ચૂનાઓઃ- 

(૧) ંોડર્�્કોઇ્ી્ેદવાબ ે્(૧)્તે ે્ી્ેદવાબ�્્ામ�્કોઇપષ્ કાબ�્મ�કો્્ેૂવવા્્ામ�્એમવે્ક�્

ંોડર ા્અધયકણ્સભય્અતવા્કોઇ્અિસકાબ�્પબ્ ાયક્ક�્પબોક્વાગવગ્વગાડવા ો્ યાસ્કબવા્

્ામ�્ (૨)્ંી�રું્  ા્્સાબષ્ કબવા્્ામ�્ (૩)્ંી�્પાસે્ પોતારું્  ા્્સાબષ્ કબાવવા્્ામ�્ (૪)્

ં ાવમ�ણ્ ોમા્દીતાવેજો્અતવા્� ી્સાતે્ચેડાં્ કબવા્ાં્ ં્યા્હોય્તેવા દીતાવેજો્સાદબ્કબવા્

અતવા્ગેબબ�િત્ંચબવા્્ામ�્(૫)્્યતર્અતવા્ ોમા્અતવા્્હાવ ી્્ામહતી્ પાવતા્હોય્તેવા્

િ વેદ ો્ કબવા્ ્ામ�્ (૬)્ પબ�કા્ ્ામ�્ તે ી્ ી્ેદવાબ� ા્ સંં સં્ાં્ અનય્ કોઇ્ અિ યિ્ત્ અતવા્

અયોજય્સાસ ો ો્ંશય્વેવા્્ામ�્(૭)્પબ�કા્દબમયા ્ગેબ્યાજંી્સાસ ો ો્ીપયોગ્કબવા્્ામ�્

એમવે્ ક�ણ્ અનય્ ી્ેદવાબ ી્ ી બવહ�્ાતંી્  કવ્ કબવાણ્ �ીુતકણ્ ગાઇડણ્ કાપવી્ ક�્ તેવા્ કોઇપષ્

ેાપેવા્ક�્હીત્વ્ ત્સામહાય ી્્દદતી્અતવા્વાતચીત્ધવાબા્ કવ્કબવા્ક�્ી્ેદવાબ ે્ કવ્

કબાવવા ી્ગેબબ�િતઓ્પ ક�્ કોઇપષ્ગેબબ�િત્ંચબવા્્ામ�્ (૮)્વ ાષો્ાં્ અ�શવવ્ીા ા્અતવા્

ંીીાસ્ંાંત્સમહત ી્અ ીંતુ્ંાંત્વ વા્્ામ�્(૯)્પબ�કા્ ડં્ાં્ અનય્કોઇ્બ�તે્ગેબવતર�ુકં્

કબવા્્ામ�્(૧૦)્પબ�કા ા્સચંાવ ્કબવા્્ામ�્ંોડ�્બોક�વા્ીમા� ી્સીસી્ક�્ંડકતબ�્બ�તે્હ�બા ્

કબવા્ અતવા્ દાબ�મબક્ બ�તે્ ઇ�્ કબવા્ ્ામ�્ (૧૧)્ �વૂરવતગ્  ડંો્ાં્ િ મદદિમ્ કબ�વ્ ત્ા્્અતવા્

કોઇપષ્� ાય્ કબવા ો્ યા ્કબવા્્ામ�્અતવા્યતા્ સગં્્દદગીબ�્ કબવા્્ામ�ણ્અતવા્ (૧૨)્

પબ�કા્ંપવા્્ામ�્તે ે્પબવા ગી્ંપતા્તે ા્ વેદપત્ાં્ ંપવા્ાં્ ંવેવી્કોઇપષ્�ચૂ ા ો્

ીગં્કબવા્્ામ�્દોિ ત્ઠયાર્હોય્તો્અતવા્દોિ ત્હોવારું્ �હ�બ્કપુુ્ હોય્તો્તે્�ોજદાબ� કાયરવાહ� ે્

http://ojas.guj.nic.in/
http://panchayat.gujarat.gov.in/
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પાત્તવા્ીપબાતં્(ક)્ંોડર્ તે્�્પબ�કા ો્ી્ેદવાબ્હોય્તે્પબ�કા્ાતંી્ગેબવાયક્ઠબાવી્દકદે્

અતવા્( )્(૧)્ંોડર ધવાબા્સીસી્ીબતીતી્પસદંગી્કબવા ી્કોઇપષ્પબ�કા્ાં્ ંેસવા્ાતંી્અતવા્

(૨)્ બાજય્ સબકાબ્ પોતા ા્ હ�ઠૂ ી્ કોઇપષ્  ોકબ�્ાતંી્ કાય્ી્ બ�તે્ અતવા્ િ મદદિમ્ ાદુત્ ્ામ�્

ંાકાત્કબ�્દકદેછ 

(૨) ી્ેદવાબ�્ અબ�પતક્ાં્ ંતાવેવી્ કોઇપષ્ િવગત્ અ ે્ ી્ેદવાબ�્ ંોડર્ સ્ક્ બ�ૂ્ કબ�વ્

જન્તાબ� ણ્ દ ક્ષક્વાયકાતણ્ વયણ્�િતણ્અનય્વાયકાતો ે્વગતા્ ્ાષપતો્ીિવિય્ાં્ �્ તે્

તંકક�્ િનમ�ુકં અિધકાર� ધવારા ચકાસષી્ દબમયા ્  ોમા્ ્ા ૂ્ ્ પડદે્ તો્ તે ી્ સા્ે્ યોજય્

કાયદ�સબ ી્ કાયરવાહ�્ કબવા્ાં્ ંવદેછ્ંવા્ ી્ેદવાબ ી્ ી્ેદવાબ�્ ંોડર/િ ્�ુકં્ સતાિસકાબ�શી્ 

ધવાબા્ ‘‘બદ‘‘ કબવા્ાં્ ંવદેછ્ તે્જ્ ી્ેદવાબ ે્ ગેબવાયક્ ઠબાવવા્ાં્ ંવદે્ તે્જ્ ંવા્

ી્ેદવાબ ી્ જો્ પસદંગી/્ િ ્�ુકં્ તયેવ્ હદે્ તો્ પસદંગી/્ િ ્�ુકં્ ંોડર/િ ્�ુકં્ સતાિસકાબ�શી્ 

ધવાબા્કોઇપષ્તંકક�્‘‘બદ‘‘ કબવા્ાં્ ંવદેછ,  

(૩) ંોડર્ ધવાબા્ વેવા ાબ્ ીપસારા્ક્ વે્ ત્ કસોમ�્ાં્ ી ીષર્ તવાતી્ જ્ ી્ેદવાબ ે્ િ ્�ુકં્

્ામ� ો્હકક્્ૂ�્જતો્ તીછ્ િ ્�ુકં્સ્યે્સક્્સ ાિસકાબ� ે્ી્ેદવાબ્ંસી્જ્બ�તે્યોજય્ ેે્

તે્્સતંો ્તાય્તો્જ્ી્ેદવાબ ે્િ ્�ુકં્ંપવા્ાં્ ંવદેછ 

(૪) પસદંગી્પા્ેવ્ી્ેદવાબ�્િ ્�ુકં્સ ાિસકાબ�્ઠબાવે્તે્દબતો ે્ંસી ્િ ્�ુકં્્ેૂવવા ે્

પાત્તદેછ 

(૫) ી્ેદવાબ્પોતે્પબ�કા્ાં્ સ�ૂ્તયો્હોવા ા્કાબષે્જ્સંં િંસત્જજયા્ીપબ્િ ્�ુકં્કબવા ો્

દાવો્કબવા ે્હકકદાબ્તદે્ હ�છ્ િ ્�ુકં્કબ ાબ્સ ાિસકાબ� ે્પોતા ે્એવી્ ાતબ�્તાય્ક�ણ્�હ�બ્

સેવા્સા�ંુ્તે્યોજય્જષાતો્ તી્તો્તે ે્પડતો્ાકૂ�્દકાદેછ્િ ્�ુકં્ંાંતે્તેઓ ો્િ ષરય્ં બ�્

ગષાદેછ 

(૬) ીબતી્  મકયા્ સ�ંષૂરપષે્ �જુબાત્ પચંાયત્ સેવા્ વગગકબષ્અ ે્ ીબતી્ (સા્ાનય)્ િ ય્ો્

૧૯૯૮્અ ે્તે્અનવયે �્તે્સવંગર ા્ઘડવા્ાં્ ંવેવ્ીબતી્િ ય્ો ે્ંિસ ્બહ�દેછ 

૧૨છ ં્ જજયા ી્ ીબતી્  મકયા ા્ અરસુસંા ે્ ં્ �હ�બાત્ાં્ કોઇપષ્ કાબષોસબ્ તે્ાં્ ��બ�ાબ્

કબવા ી્ક�્બદ્કબવા ી્ંવશયકતા્ીીી્તાય્તો્તે્્કબવા ો્ંોડર ે્સ�ંષૂર્ હકક/્અિસકાબ્બહ�દે્

અ ે્ંોડર્ં્્ામ�્કાબષો્ંપવા્ંસંાયેવ બહ�દે્ હ�છ 

તાબ� ં૨૫-૦૧-૨૦૧૪              સ્ચવણ 

ીતૂં- અ્દાવાદ     �જુબાત્પચંાયત્સેવા્પસદંગી્ંોડર 

                અ્દાવાદ 

---------------------------------------- 
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�જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી બોડર ધવારા ત  રાત કમાકંઃ૦૫ા૨૦૧૩-૧૪, કમપાાઉડરની 

જગા ુ ંચેકકી્ટ 
ં્જગા્્ામ� ી્વય્યારદા્તા ૩૧-૧-૨૦૧૪્ ી્�ીતિતએં- ૩૦્વ રતી્વ�ુ્  ્હોવી્જોઇએ 

ક્ ી્ેદવાબ ી્�િત   ીચે ી્ તાબ�  ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવા્ હોવા્

જોઇએછ 

૧છ સા્ાનય્ક�મ�ગબ�્(��ુ ્ી્ેદવાબ)  તા ૧-૨-૧૯૮૪્  ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવ્ હોવા્

જોઇએ 

બછ
  

એસછસીછ/એસછમ�છ/એસછઇછંીછસીછ 

(��ુ ્ી્ેદવાબો) (પ્વ ર)  

તા ૧-૨--૧૯૭૯્  ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવ્ હોવા્

જોઇએ 

૩છ
  

્મહવાઓ્(સા્ાનય્ક�મ�ગબ�)્ 

(પ્વ ર)  

તા ૧-૨-૧૯૭૯્  ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવ્ હોવા્

જોઇએ 

૪છ
  

અ ા્ત્વગર ી્્મહવાઓ્ 

(૫+૫્વ ર)  

તા ૧-૨-૧૯૭૪્  ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવ્ હોવા્

જોઇએ્ 

૫છ ૪૦% ક�્ તેતી્ વ�ુ્ ્ અદકતતા્ સબાવતા્

સા્ાનય્ ક�મ�ગબ� ા્ ��ુુ ્ ી્ેદવાબો્ (૧૦્

વ ર) 

તા ૧-૨-૧૯૭૪્  ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવ્ હોવા્

જોઇએ્ 

૬છ ૪૦% ક�્ તેતી્ વ�ુ્ અદકતતા્ સબાવતા્

અ ા્ત્ વગર ા્ ��ુુ�્્   ી્ેદવાબો્ (૫+૧૦્

વ ર) 

તા ૧-૨-૧૯૬૯્  ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવ્ હોવા્

જોઇએછ 

૭છ ૪૦% ક�્ તેતી્ વ�ુ્ ્ અદકતતા્ સબાવતી્

સા્ાનય્ક�મ�ગબ� ા્્મહવા્ી્ેદવાબો(પ+૧૦્

વ ર) 

તા ૧-૨-૧૯૬૯્  ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવ્ હોવા્

જોઇએછ 

૮છ ૪૦% ક�્ તેતી્ વ�ુ્ અદકતતા્ સબાવતી્

અ ા્ત્વગર ી્્મહવાઓ્ 

તા ૧-૨-૧૯૬૯ ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવ્ હોવા્

જોઇએછ 

૯છ ્ા�્સ િ કં- 

સા્ાનય્ વહ�વમ્ િવીાગ ો્ તાછ્ ૨૨-૭-

૧૯૮૨ ા્ ઠબાવ્ ક્ાકંં્ ંબઇએસ-

૧૦૮૧/�ઓંઇ/૫૮/્ ગ-૨ણ્ અ ે્ તાછ૨૦-

૨-૨૦૦૧ ો્ ઠબાવ્ ક્ાકંં્

ંબઇએસ/૧૦૨૦૦૦/પછુઓછ/૯૫૭/ગ-૨છ 

ં્ સવંગર ી્  ાવી્ જજયા્ ીપબ્ િ ્�ુકં્ ્ામ�્ �્

ી્ેદવાબ�્ ્ા�્ સ િ ક્ તબ�ક�્ સદ�્ દૂો્ાં્ ્ ે્

્મહ ા ી્સૂંગ્સેવા્કબતાઓે�્ ્હોય્તેમવી્સેવા્

કબ�્ હોય્ તે્ ્ા�્ સ િ ક ે્ ્ૂવાપાત્ ીપવી્

વય્યારદા્ાં્ તેઓએ્ ં�વેવ્ �બજ ો્ સ્યગાૂો્

ીપબાતં્તષ(૩)્વ ર્�સુી ી્ંમેામ્્ૂદેછ 

૧૦છ
  

્હ ્્ીપવી્વય્યારદા  તા ૧-૨-૧૯૬૯ ા્ બોજ્ ક�્ તે્ પે�્ જન્ેવ્ હોવા્

જોઇએછ 

૧૧ પબ�કા્��ં- 

(૧)્ �કત્ ્ં  અ ા્ત્ વગર્ (સા્ાનય)્

ક�મ�ગબ� ા્ી્ેદવાબો્્ામ� 
 

(૧)્ �ો ર્્ ીબતી્ વ તે્ ‘‘ ્ં ્ અ ા્ત’’ ક�મ�ગબ�્

સીવેકમ્ કબ�્ હોય્ (દદારવી્ હોય)્ તેવા્ (PH તતા્

Ex.Servicemen ક�મ�ગબ�્ િસવાય)્ ત્ા્્ ી્ેદવાબોએ્

�ુછ૧૦૦્ તતા્ પોીમ્ ઓમ�સ્ ચા�્ �ુછ૧૨્ ્ૂ�્ �ૂવ્

�ુછ૧૧૨/- પબ�કા્��્ીબવા ી્બહ�દેછ 
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(૨) ા ૂૂ ્ �જુબાત ા્ અ ા્ત્ વગર ા્ ી્ેદવાબોણ્

દાબ�મબક્  ોડ ાપંષ્ સબાવતા્ ી્ેદવાબો્ અ ે્ ્ા�્

સ િ કોએ્પબ�કા્��્ીબવા ી્ તીછ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


