ગુજયાત ંચામત વેલા વંદગી ફોડડ
વી-૧, ફહુભાી બલન, લસ્ત્રાપુય,ભદાલાદ
જાશેયાત ક્રભાંકઃ ૮/૨૦૧૬-૧૭,વલબાગીમ હશવાફનીળ અંગે ની વલગતલાય સ ૂચનાઓ
(લેફવાઆટ એડ્રેવ : http://ojas.gujarat.gov.in ને http://panchayat.gujarat.gov.in )

૧.

ગુજયાત ંચામત વેલા વંદગી ફોડડ ,ભદાલાદ ધ્લાયા ંચામત વેલાની નીચે દળાડ લેર

વલબાગીમ

હશવાફનીળ વંલગડની (લગડ-૩) ખારી જગ્મા ય વીધી બયતીથી ઈભેદલાયો વંદ કયલા ભાટે ઓનરાઆન યજીત્રકો
ભંગાલલાભાં અલે છે . અ ભાટે ઈભેદલાયે https://ojas.gujarat.gov.in લેફવાઆટ ય તા. ૧૬-૧૧-૨૦૧૬ (ફોયના
૧૫-૦૦ કરાક) થી તા. ૩૦-૧૧-૨૦૧૬ (વભમ યાવિના ૧૧-૫૯ કરાક સુધી) દયમ્માન યજી કયલાની યશેળે. તેભજ
યીક્ષા પી ોસ્ટ ઓહપવભાં બયલા ભાટે છે લ્રી તાયીખ ૦૨-૧૨-૨૦૧૬ યશેળે. ઈભેદલાયે તાજેતયનો Photograph (10 kb)
ને Signature (10 kb) વાઆઝથી લધાયે નશીં તે યીતે jpg format ભાં scan કયી કોમ્્યુટયભાં તૈમાય યાખલાનો યશેળે જે
ઓનરાઆન યજીભાં upload કયલાનો યશેળે. યજદાયે ઓનરાઆન યજીભાં દળાડ વ્મા મુજફના ોતાના ફધા જ
ળૈક્ષણણક, લમ ને જાતત તેભજ ન્મ રામકાતના પ્રભાણત્રો ોતાની ાવે યાખલાના યશેળે ને અ અંગે ઈભેદલાયોને
જાણ કયામા ફાદ તેઓએ રુફરુભાં ચકાવણી થે યજુ કયલાના યશેળે. જેની ચુક નોધ રેલી.
યજી કયલા ભાટે ની તલગતલાય સ ૂચનાઓ અ જાશેયાતભાં પકયા નંફય ૧૦ ભાં દળાડ લેર છે . તે સ ૂચનાઓ વશીત અ
વભગ્ર જાશેયાત ઓનરાઆન યજી બયતાં શેરાં ઈભેદલાયે ોતે ધ્માનથી લાંચલી જરૂયી છે .
૧.૧ ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે ઈભેદલાયે કોઆ પ્રભાણત્રો જોડલાના (રોડ કયલાના) નથી. યં ત,ુ ઓનરાઆન
યજી કયતી લખતે પ્રભાણત્રોભાંની તલગતોને અધાયે ઓનરાઆન યજીભાં યજદાયે વભગ્ર તલગતો બયલાની યશે
છે . અથી ોતાના ફધા જ પ્રભાણત્રો જેલા કે, ળૈક્ાણણક રામકાત, લમ, ળાા છોડયાનુ ં પ્રભાણત્ર, જાતત, ળાયીરયક
ળકતતા (શોમ તો), ભાજી વૈતનક (રાગુ ડતુ શોમ તો) તેભજ ન્મ રામકાતના વર પ્રભાણત્રોને વાથે
યાખીને ઓનરાઆન યજીભાં એલા પ્રભાણત્રોને અધાયે વભગ્ર તલગતો બયલાની યશે છે . ન્મથા ફોડડ ધ્લાયા
પ્રભાણત્રોની ચકાવણી વભમે યજીભાંની

તલગતો ખોટી થલા વંગત ઠયળે તો ઈભેદલાયની યજી ને

વંદગી/તનભણુકં યદ કયલાભાં અલળે.
૧.૨ રેણખત સ્ધાડ ત્ભક યીક્ષા ધ્ધતત ને વંદગીની પ્રરિમા અ જાશેયાતભાં પકયા નંફય ૧૨ ભાં દળાડ વ્મા મુજફની
ુ ક્ષી પ્રશ્નોલાી ઓ્ટીકર ભાકડ વ યીડીંગ (ઓ.એભ.અય.) ધ્ધતતની રેણખત સ્ધાડ ત્ભક યીક્ષા યશેળે. અ
શેતર
ુ ક્ષી પ્રશ્નોલાી ઓ.એભ.અય. ધ્ધતતની રેણખત સ્ધાડ ત્ભક યીક્ષાનુ ં અમોજન વંબલતઃ ફોડડ
શેતર

દ્વાયા

ુ યી-૨૦૧૭ ભાં કયલાભાં અલળે. અભ છતાં અ ફાફતે ફોડડ જરૂય જણામે પેયપાય કયી ળકળે.
જાન્યુઅયી/પેબ્રઅ
૧.૩ રેણખત સ્ધાડ ત્ભક યીક્ષા વંદબડની ફધી જ સ ૂચનાઓ ઈભેદલાયના ભોફાઆર નંફય ય એવ.એભ.એવ.થી અલાભાં
અલળે. અથી, યજીત્રકભાં વંફતં ધત કોરભભાં ઈભેદલાયે ભોફાઆર નંફય લશ્મ દળાડ લલો. ને યીક્ષા પ્રરિમા
 ૂણડ થામ ત્માં સુધી, નંફય જાલી યાખલો તનલામડ યીતે જરૂયી છે
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૧.૪ વલબાગીમ હશવાફનીળ વંલગડ ની ખારી જગ્માઓની વલગતઃજાશેયાત િભાંકઃ ૮/૨૦૧૬-૧૭ વલબાગીમ હશવાફનીળ વંલગડની બયલાાત્ર કેટેગયીલાય જજલ્રાલાય ખારી જગ્માઓ
નીચે મુજફ છે
િભ

જજલ્રો

કુ ર
જગ્મા

કક્ષાલાય જગ્માઓ
ણફન

વા.ળૈ.છાત

નાભત

લગડ

કક્ષાલાય જગ્મા ૈકી ભરશરાઓ ભાટે નાભત
નુ.જાતત

નુ.જન

ણફન

વા.ળૈ.છાત

જાતત

નાભત

લગડ

નુ.જાતત

નુ.જન
જાતત

૧

ભદાલાદ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨

ભયે રી

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૩

અણંદ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૪

યલલ્રી

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૫

ફનાવકાંઠા

૦૨

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૬

બરુ ચ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૭

બાલનગય

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૮

ફોટાદ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૯

ુ
છોટાઈદે ય

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૦

દાશોદ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૧

ડાંગ

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૨

દે લભ ૂતભ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

ધ્લાયકા
૧૩

ગાંધીનગય

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૪

ગીય

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

વોભનાથ
૧૫

જાભનગય

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૬

જુ નાગઢ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૭

ખેડા

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૮

કચ્છ

૦૨

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૧૯

ભશીવાગય

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૦

ભશેવાણા

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૧

ભોયફી

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૨

નભડદા

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૩

નલવાયી

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૪

ંચભશાર

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૫

ાટણ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૬

ોયફંદય

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૭

યાજકોટ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૮

વાફયકાંઠા

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૯

સુયત

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૩૦

સુયેન્રનગય

૦૨

૦૨

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૩૧

તાી

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૩૨

લડોદયા

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૩૩

લરવાડ

૦૧

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૩૪

૩૪

૦૦

૦૦

૦૦

૦૧

૦૦

૦૦

૦૦
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જાશેયાતભાં દળાડ લેર જગ્માઓની વંખ્માભાં લધઘટ થલાની ળકમતા છે . યજી કયતી લખતે જજલ્રા ભાટે ની
વંદગી દળાડ લલાની નથી, યં ત ુ અખયી વંદગી માદી ને બરાભણમાદી તૈમાય થમા ફાદ ભેયીટ ને કેટેગયી
અધાયે જજલ્રાની વંદગી કયલાની/ પાલણી કયલાની થળે. અ ભાટે પકયા ૧૨ ને ૧૩ ની સુચનાઓ જોઆ રેલી.
નુસણુ ચત જાતત, નુસણુ ચત જન જાતત, ને વાભાજીક ને ળૈક્ષણણક છાત લગડની નાભત જગ્માઓ પકત

૧.૫

મ ૂ ગુજયાતના જે તે નાભત કેટેગયીના ઈભેદલાયો ભાટે જ નાભત છે .
૧.૬

વયકાયશ્રીની સ્થામી પ્રલતડભાન સ ૂચનાઓ મુજફ અ વંલગડની કુ ર ખારી જગ્માઓ ૈકી (૧) ભાજી વૈતનક ભાટે
૧૦ ટકા જગ્માઓ (૨) ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયો ભાટે ૩ ટકા જગ્માઓ ને (૩) ભરશરાઓ ભાટે
૩૩ ટકા જગ્માઓ નાભત યાખલાભાં અલળે.

ભહશરા ઈભેદલાયો ભાટેઃ-

૧.૭


વાભાન્મ લશીલટ તલબાગના તા ૧૧-૧૧-૨૦૧૪ ના ઠયાલ િભાંકઃ- વીઅયઅય/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-ય (બાગ-૧)
ની જોગલાઆ મુજફ ભરશરા ઈભેદલાયો ભાટે ૩૩% નાભતની જોગલાઆ રાગુ ડળે. ભહશરા ઈભેદલાયોની
નાભત જગ્માઓ વવલામની ફાકી યશેતી જગ્માઓ પક્ત પુરૂ ઈભેદલાયો ભાટે નાભત છે તેભ ગણલાનું નથી,
અ જગ્માઓ ઈય પુરૂ તેભજ ભહશરા ઈભેદલાયોની વદં ગી પુરુ ભાટે ઠયાલેર ભેયીટના ધોયણે વલચાયણા
થઆ ળકે છે . અ જાશેયાત ન્લમે પુરૂ તેભજ ભહશરા ઈભેદલાયો યજી કયી ળકે છે .



વફંતધત કેટેગયી ભાટે ની અખયી વંદગી માદી તૈમાય કયતી લખતે ભરશરાઓની નાભત જગ્માઓ ભાટે
રામક ભરશરા ઈભેદલાય ઈ૫રબ્ધ નશી થામ તો, તે જગ્મા વંફતધત કેટેગયી (જનયર, એવ.વી., એવ.ટી.,
એવ.આ.ફી.વી.) ના ુરૂ ઈભેદલાય ભાટે ધ્માને રેલાભાં અલળે.

વલધલા ઈભેદલાયો ભાટેઃ-

૧.૮


ઈભેદલાય તલધલા શોમ તો યજીત્રકભાં તે વફંતધત કોરભભાં કરીક કયલાનુ ં યશેળે. તલધલા ઈભેદલાયે જો
ુનઃ રગ્ન કયે ર શોમ તો યજીત્રકભાં તે કોરભ વાભે ચુક ભારશતી અલી.. તલધલા ઈભેદલાયે ુનઃ રગ્ન
કયે ર ન શોમ ને તલધલા ઈભેદલાય તયીકે રાબ ભેલલા આચ્છતા શોમ તો, ઈભેદલાયે તનભણ ૂક
વતાતધકાયી/ફોડડ વભક્ષ પ્રભાણત્ર ચકાવણી વભમે ુનઃ રગ્ન કયે ર નથી તેલી એરપડેતલટ

ચુક યજુ

કયલાની યશેળે. જો ઈભેદલાય અ પ્રભાણત્ર/એરપડેતલટ યજુ નશીં કયે તો તલધલા ઈભેદલાય તયીકે ના ભલાાત્ર
રાબ અલાભાં અલળે નશી. યં ત ુ ન્મ યીતે મોગ્મતા ધયાલતા શળે તો ફોડડ ધ્લાયા તલચાયણા કયલાભાં
અલળે. જાશેયાતની જોગલાઆ મુજફ રામક તલધલા ઈભેદલાય કે જેભણે બયતી તથા તનભણુકં વભમે ુનઃ રગ્ન
કયે ર ન શોમ તેભના રકસ્વાભાં વયકાયશ્રીની પ્રલતડભાન જોગલાઆ મુજફ સ્ધાડ ત્ભક યીક્ષાભાં તેઓએ ભેલેર
કુ ર ગુણના ાંચ ટકા ગુણ ઈભેયલાભાં અલળે

ભાજી વૈવનક ઈભેદલાયો ભાટેઃ-

૧.૯


ઈભેદલાય ોતે જ ભાજી વૈતનક શોલા જોઆએ



ભાજી વૈતનક ભાટે તનમભાનુવાય ૧૦% જગ્મા નાભત છે . ભાજી વૈતનક કે ટેગયીભાં વંદ થમેર ઈભેદલાયોને
તેઓની વંફતં ધત જે તે કેટેગયી (જનયર, એવ.વી., એવ.ટી. એવ.આ.ફી.વી.) વાભે વયબય કયલાભાં અલળે.
ભાજી વૈતનકની નાભત જગ્મા ભાટે રામક ભાજી વૈતનક ઈભેદલાય નશીં ભે તો તે જગ્મા જે તે કેટેગયીના ન્મ
રામક ઈભેદલાયથી બયલાભાં અલળે.

૧.૧૦


ળાયીહયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયો ભાટેઃળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયોની નાભત યાખેર ૩ ટકા જગ્માઓ વાભે વંદગી ાભેર ઈભેદલાયને
જે તે કે ટેગયી વાભે વયબય કયલાભાં અલળે.
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વયકાયશ્રીના ંચામત ગ્રાભ ગશૃ તનભાડ ણ ને ગ્રાભ તલકાવ તલબાગના ઠયાલ િભાંકઃ- ગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ
તા ૧૧-૧૨-૨૦૧૩ થી ળાયીરયક ળકત વ્મરકતઓ ભાટે જગાઓ નાભત યાખલા ફાફતે નીચે મુજફની
જોગલાઆ થમેર છે
િભ

તલકરાંગતાની કેટેગયી

નાભત જગાની

તલકરાંગતાનો પ્રકાય

ટકાલાયી
૧

અંધત્લ થલા ઓછી રષ્ટટ

૧ ટકો

LV=low vision ભોડયે ટ
B=blind ભોડયે ટ

૨

શ્રલણની ખાભી

૩

શરનચરનની

તલકરાંગતા

૧ ટકો

HH=Hearing handicapped ભોડયે ટ

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= both legs but not arms
OAL OAL= one arm and one leg
affected

થલા ભગજનો રકલો

ભોડયે ટ એટરે કે ૪૦ ટકાથી કે તેથી લધુ ને ૭૫ ટકાથી ઓછી તલકરાંગતા


ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયોએ યજીત્રકભાં ચોકકવ ને વં ૂણડ ભારશતી
અલાની યશેળે.



તનમભાનુવાય
ં
ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતાં શોમ તેલા ઈભેદલાયને જ ળાયીરયક ળકતતાનો રાબ ભલાાત્ર
યશેળે. ળાયીરયક ળકતતાનો રાબ ભેલલા આચ્છતા ઈભેદલાયે (૧) અંધત્લ થલા ઓછી રષ્ટટ (ય) શ્રલણની
ખાભી (૩) શરનચરન ળકતતા થલા ભગજનો રકલો તે ૈકીની કઆ ળાયીરયક ળકતતા છે તે સ્ટટ
દળાડ લવુ.



ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયે તેના દાલાના વભથડનભાં વાભાન્મ લશીલટ તલબાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮
ના યીત્ર િભાંકઃ-યચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ય થી તેભજ લખતોલખત થી તનમત થમેર નમુનાભાં
વયકાયી શોસ્ીટરના સુતપ્રટે ન્ડેન્ટ /તવલીર વર્જન/ ભેડીકર ફોડડ ધ્લાયા અલાભાં અલેર પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ
ગણલાભાં અલળે, તેભજ અ વર પ્રભાણત્ર વક્ષભ વતાતધકાયી ધ્લાયા ભાંગણી કયામેથી ચુકયજુ કયલાનુ ં
યશેળે. અ

પ્રભાણત્ર

તનભણકૂ તધકાયી/ફોડડ વભક્ષ યજુ કયલાભાં નશીં અલે,તેલા રકસ્વાભાં જે તે

ઈભેદલાયને ળાયીરયક ળકતતા ઈભેદલાય તયીકે નો રાબ ભલાાત્ર થળે નશીં ને વંદગી/તનભણુકં યદ
કયલાભાં અલળે. ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયે ઓનરાઆન યજીભાં ળકતતા પ્રકાય,પ્રભાણત્ર
નંફય ને તાયીખ મોગ્મ કોરભભાં ચુક દળાડ લલાનો યશેળે.
૧.૧૧


વાભાજીક ને ળૈક્ષણણક છાત લગડ ના ઈભેદલાયો ભાટેઃવાભાજીક ને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગડ ના ઈભેદલાયોએ ઈન્નતલગડ ભાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેન ુ ં
(નોનરિભીરેમય) તનમત નમુનાનુ ં વયકાયશ્રીના વાભાજજક ન્મામ ને તધકાયીતા તલબાગના તા ૨૭-૪-૨૦૧૦
ના ઠયાલ િભાંકઃ- વળ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/થી તનમત થમેર રયતળટટ-૪ (ગુજયાતીભાં) ના નમુનાના
પ્રભાણત્ર ફોડડ ભાગે ત્માયે યજુ કયલાનુ યશેળે( અંગ્રેજીભાં કઢાલેર નોન રિભીરેમય વટીપીકેટ જે કેન્ર વયકાયની
નોકયી ભાટે ન ુ ં શોઆ, અ જાશેયાતના શેત ુ ભાટે ભાન્મ ગણલાભાં અલળે નરશ).તા ૧-૪-૨૦૧૫ થી તા ૩૧-૩૨૦૧૬ના વભમગાાની અલકને ધ્માને રઆ , તા ૧-૪-૨૦૧૬ થી યજી કયલાની છે લ્રી તાયીખઃ- ૩૦-૧૧૨૦૧૬ દયમ્માન ભેલેર ઈન્નત લગડભાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેના વર પ્રભાણત્રનો નંફય ને તેની
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તાયીખ ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે દળાડ લલાનો યશેળે. યીક્ષા ફાદ, પ્રભાણત્રોની ચકાવણી વભમે વક્ષભ
તધકાયી ધ્લાયા ામેર અવુ ં પ્રભાણત્ર યજુ ન કયી ળકતાં ઈભેદલાયો વાભાન્મ ઈભેદલાયો ભાટે નકકી થમેર
લમભમાડ દાભાં અલતા નશીં શોમ તો તેઓની ઈભેદલાયી યદ થળે. અથી, ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે
ઈન્નતલગડભાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેન ુ ં તનમત વભમગાાનુ ં ને તનમત નમુનાનુ ં પ્રભાણત્ર ન ધયાલતા
શોમ તેલા ઈભેદલાયોને જનયર ઈભેદલાય તયીકે યજી કયલા વરાશ અલાભાં અલે છે .


વાભાજીક ને

ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગડના રયણીત ભરશરા ઈભેદલાય અવુ ં નોન રિભીરેમય પ્રભાણત્ર

તેભના તતાની અલકના વંદબડભાં ધયાલતા શોલા જોઆળે. જો અલા ઈભેદલાય તેભના તતની અલકના
વંદબડભાં અવુ ં પ્રભાણત્ર ધયાલતા શળે તો તેને ધ્માનભાં રેલાભાં અલળે નશીં.
૧.૧૨


યભતગભતના ઈભેદલાયો ભાટે ઃભાન્મ યભતગભતની ભાન્મ સ્ધાડ ઓભાં તલજેતા થમા શોલાના તનમત નમુનાના પ્રભાણત્ર ધયાલતા ઈભેદલાયે
વયકાયે તા.ય૫/ય/૧૯૮૦ ના ઠયાલ િભાંક : વીઅયઅય/ ૧૦૭૭/ ય૬૬૦/ ગય તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના
ઠયાલ િભાંક : વીઅયઅય/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગય

તથા વાભાન્મ લશીલટ તલબાગના

ઠયાલિભાંકઃ-

વીઅયઅય/૧૦૯૯/યુઓ/૪૧૧૦/ગ-ય તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ ન્લમે તનમત કમાડ મુજફના વત્તાતધકાયી ાવેથી
તનમત નમ ૂનાભાં ભેલેર જરૂયી પ્રભાણ૫ત્ર ફોડડ ભાંગે ત્માયે યજૂ કયલાનુ ં યશેળે. અવુ પ્રભાણત્ર ધયાલનાય
ઈભેદલાય જ યભતના લધાયાના ભલાાત્ર ગુણ ભાટે શક્કદાય થળે. Sports ભાં યજી કયનાય ઈભેદલાય જો
ફોડડ ભાંગે ત્માયે ઈકત ઠયાલથી તનમત નમુનાભાં ઠયાલેર અવુ ં પ્રભાણત્ર યજૂ નશીં કયી ળકે તો અલા
ઈભેદલાયને Sports ના ગુણ ભલાાત્ર થળે નશીં.
૧.૧૩


એક ઈભેદલાય એક યજી (No multiple application):
એક ઈભેદલાય એક જ યજી કયી ળકળે. તેભ છતાં, એકથી લધુ યજી (multiple application) ના રકસ્વાભાં
પી વશીત વલડ યીતે મોગ્મ યીતે બયે રી યજીઓ ૈકી વૌથી છે લ્રી કન્પભડ થમેરી (વૌથી ઉંચા નંફયની) એક જ
યજી ભાન્મ યશેળે. તે તવલામની ફધી યજીઓ યદ થળે.



એક કયતાં લધાયે યજી કયલાભાં અલળે તો, (multiple application) પી બયે રી છે લ્રી યજી ભાન્મ
ગણલાભાં અલળે.



નાભત લગડના ઈભેદલાયે પી બયલાની થતી નથી તેલા ઈભેદલાયોની વૌથી છે લ્રી યજી (પી વાથે કે પી
લગય) ભાન્મ ગણલાભાં અલળે. ને તે તવલામની ફધી યજીઓ યદ ગણલાભાં અલળે.

૨.

યાષ્ટ્રીમતા :
ઈભેદલાય બાયતનો નાગરયક શોલો જોઇએ. થલા ગુજયાત ંચામત વેલા લગીકયણ ને બયતી (વાભાન્મ)

તનમભો, ૧૯૯૮ ના તનમભ-૭ ની જોગલાઆ મુજફની યાટરીમતા ધયાલતા શોલા જોઆએ.


ઈભેદલાય,

(ક) બાયતનો નાગરયક શોમ થલા
(ખ) નેાનો પ્રજાજન શોમ થલા
(ગ) ભુતાનનો પ્રજાજન શોમ થલા
(ઘ) મુ બાયતની વ્મરકત શોમ ને બાયતભાં કામભી લવલાટ કયલાના આયાદાથી

ારકસ્તાન,(મ્માનભાય) શ્રીરંકા,

કેન્મા,યુગાન્ડા જેલા  ૂલડ અરિકાના દે ળો ટાન્ઝાતનમાનો વંયકુ ત પ્રજા વત્તાક,(ગાઈ ટાન્ગાતનકા ને ઝાઝીફાય,)
જામ્ફીમા, ભરાલી,ઝૈય, આથોીમા ન તલમેટનાભભાંથી સ્થાંતય કયીને અલી શોમ યં ત ુ (ખ)(ગ)(ઘ) લગડ
શેઠ અલતા ઈભેદલાય જેની તયપેણભાં યાજમ વયકાયે રામકાતનુ ં પ્રભાણત્ર અ્યુ શોમ તેલી વ્મરકત શોલા
જોઆળે.
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૩.

લમભમાડદા ને ળૈક્ષણણક રામકાત :

૩.૧

લમભમાડ દા ને ળૈક્ષણણક રામકાતની વલગતોઃજા. ક્ર.

વંલગડ

ળૈક્ષણણક રામકાત

લમભમાડદા

૮/૨૦૧૬-૧૭

તલબાગીમ

A candidate shall possess
(i) A degree in Master of Business
Administration or Master of
Computer Application or
Master of Commerce or
Master
of
Science
in
Mathematics or in Statistics
or Master of Arts in Statistics
or in Economics obtained
from any of the Universities
established or incorporated
by or under the Central or
State Act in India; or any
other education institution
recognized as such or
declared to be deemed as a
University under section 3 of
the
University
Grants
Commission Act,1956; or
possess
an
equivalent
qualification recognized by
the Government ; or
(ii) A second class degree in Bachelor
of Business Administration or
Bachelor of Commerce or
Bachelor of Science in
Mathematics or in Statistics
or Bachelor of Arts in
Statistics or in Economics,
obtained from any of the
Universities established or
incorporated by or under the
Central or State Act in India;
or any other education
institution recognized as suh
or declared to be deemed as
a University under section 3
of the University Grants
Commission Act, 1956; or
possess
an
equivalent
qualification recognized by
the Government;
(iii) The basic knowledge of computer
application as prescribed in
the Gujarat civil Services
Classification
and
Recruitment (General) Rules,
1967;
(iv) Adequate knowledge of Gujarati
or Hindi or both.

A candidate shallNot be more than 37 years of
age:

રશવાફનીળ
(લગડ-૩)

૩.૨

ઈભેદલાય જાશેયાતભાં દળાડ લેર તનમત ળૈક્ષણણક રામકાત યજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ(૩૦-૧૧-૨૦૧૬) ના
યોજ ધયાલતો શોલો જોઆળે.

૩.૩

ઈભેદલાયે તનમત ળૈક્ષણણક રામકાત ભાન્મ યુતનલડવીટી/વંસ્થાભાંથી ભેલેર શોલી જોઆએ.

૩.૪

ળૈક્ષણણક રામકાત કાભચરાઈ ધોયણે ભાન્મ યાખલી તેલો ઈભેદલાયનો શકક દાલો સ્લીકાયલાભાં અલળે નશી.

૩.૫

ઈભેદલાયે વક્ષભ વતાતધકાયી ધ્લાયા જણાલલાભાં અલે ત્માયે ભાન્મ યુતનલડતવટી/વંસ્થાના ગુણ ત્રક ને દલી
પ્રભાણત્રોની વર ને સ્લપ્રભાણણત નકર યજુ કયલાની યશેળે.
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૪.

લમભમાડ દા ભાટે વનધાડ હયત તાયીખ (cut off date):
તભાભ ઈભેદલાયોનાં રકસ્વાભાં લમભમાડ દા તા ૩૦-૧૧-૨૦૧૬ સ્સ્થતતને ઘ્માનભાં રેલાભાં અલળે.

૫.

ળૈક્ષણણક રામકાત/ લધાયાની રામકાત ભાટે વનધાડ હયત તાયીખ (cut off date) :જાશેયાતભાં દળાડ લેર તભાભ કેટેગયીના ઈભેદલાયોના રકસ્વાભાં ળૈક્ષણણક રામકાત ને ન્મ જરુયી રામકાત
ભાટે યજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ ૩૦-૧૧-૨૦૧૬ ની સ્સ્થતતને ધ્માનભાં રેલાભાં અલળે.

૬.

ભાન્મ વંસ્થાના પ્રભાણિ


ઈભેદલાયે યજી ત્રકભાં દળાડ લેર રામકાતના પ્રભાણત્રોની વંસ્થાની ભાન્મતા ફાફતે બતલટમભાં કોઆ પ્રશ્ન
ઈસ્સ્થત થળે ત્માયે ફોડડ નો તનણડમ અખયી ગણાળે.જેની વફંતધતોએ નોધ રેલી.

૭.

લમભમાડ દાભાં છુટછાટઃમ ૂ ગુજયાતના શોમ તેલા નાભત કેટેગયીના, ઈભેદલાયો તથા તભાભ ભરશરા, ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા
ઈભેદલાય તેભજ ભાજી વૈતનક ઈભેદલાયોને ઈ૫રી લમભમાડ દાભાં તનમભોનુવાય નીચે મુજફ છૂટછાટ અ૫લાભાં
અલળે.

૭.૧

વાભાન્મ કેટેગયીના ભરશરા ઈભેદલાયોને

૫ લડ

૭.૨

વાભાન્મ કેટેગયીના ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ુરૂ ઈભેદલાયોને

૧૦ લડ

૭.૩

વાભાન્મ કેટેગયીના ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ભરશરા ઈભેદલાયોને

૧૫ લડ

૭.૪

ભાજી વૈવનક ઈભેદલાયો ભાટે ઃઈભેદલાયે ોતે વૈતનક તયીકે વંગ છ ભાવથી ઓછી નશી તેટરી પયજ ફજાલેર શોમ ને નોકયીભાંથી
તનમતભત યીતે તનવ ૃત્ત થમા શોમ તેલા ભાજી વૈતનકોને તેભણે ફજાલેર ખયે ખય પયજનો વભમગાો, તેભની
શારની ઉંભયભાંથી ફાદ કયતાં ભતી ઉંભય, બયતી તનમભભાં ઠયાલેર ઈ૫રી લમભમાડ દાથી ત્રણ લડ કયતાં
લધલી જોઇળે નશીં.

નોંધ :
1) ભાજી વૈવનક વવલામ ન્મ તભાભ કેટેગયીના એટરે કે ણફનનાભત તથા નાભત લગડના ભરશરા ઈભેદલાય
તનમભાનુવાય
ં
ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાય ને નાભત લગડના ઈભેદલાયોને ઈ૫રી લમભમાડ દાભાં
ભલાાત્ર છૂટછાટ વાથેની ઉંભય તનમત તાયીખે કોઇ૫ણ વંજોગોભાં ૪૫ લડ કયતાં લધલી જોઇએ નશીં
2) ઈભેદલાય ોતે જ ભાજી વૈતનક શોલા જોઆએ, ભાજી વૈતનક ઈભેદલાયોએ યજીત્રકભાં તથા રયતળટટભાં ભાજી
વૈતનક તયીકે પયજ ફજાવ્માના વભમગાાની તલગતો અલાની યશેળે. ભાજી વૈતનક ઈભેદલાયે જજલ્રા વૈતનક
કલ્માણ ને ુનલવડલાટ કચેયી ધ્લાયા તનમત નમુના

મુજફનુ ં કામદા ધ્લાયા તધકૃ ત કયે ર તધકાયીની

વશીલાળં , વળશ્ત્રદોભાં ઈભેદલાયના નોકયીના વભમગાા દળાડ લતુ ં પ્રભાણત્ર ફોડડ વભક્ષ ભાંગણી થમેથી
યજુ કયલાનુ ં યશેળે. જો ઈભેદલાયે તેની ઓનરાઆન યજીભાં ભાજી વૈતનક કે ટેગયીભાં કરીક કયે ર શોમ ને
બતલટમભાં ફોડડ ધ્લાયા ભાંગણી કયામ ત્માયે જો ઈભેદલાય ભાજી વૈતનક તયીકે ના તધકૃ ત અધાય ુયાલા યજુ
કયલાભાં તનટપ જામ તેલા વંજોગોભાં ઈભેદલાયનો ભાજી વૈતનક તયીકે નોકયી ભેલલા અંગેનો શકક દાલો
ધ્માને રેલાભાં અલળે નશી. ને ભાજી વૈતનક ભાટે ઠયાલેર ભેયીટ ન્લમે વંદગી થમેર શળે તો વંદગી
/તનભણુકં યદ કયલાભાં અલળે.જેની ઈભેદલાયે નોધ રેલી.
3) ઈભેદલાય તનમભાનુવાય
ં
ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતાં શોલાનુ ં તવતલર વર્જનનુ ં વટીપીકે ટ ધયાલતાં શળે, તો જ
ળાયીરયક ળકતતાનાઈભેદલાય તયીકે ઈ૫રી લમભમાડ દાભાં છુટછાટ ને નાભતનો રાબ ભળે. જાશેયાતભાં
ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયો ભાટે નાભત જગ્મા દળાડ લેર ન શોમ, યં ત ુ જગ્માની પયજોને નુરુ
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જે પ્રકાયની ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયોને ાત્ર ગણેર શોમ તેઓ તે જાશેયાત ભાટે યજી કયી
ળકળે, અલા પ્રવંગે ઈરી લમભમાડ દાભાં છુટછાટ ભળે.
4) વાભાજીક ને

ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગડના ઈભેદલાયો નાણાંકીમ લડ ૨૦૧૫-૧૬ (તા.૧-૪-૨૦૧૫ થી તા.

૩૧-૩-૨૦૧૬) યાજમ વયકાયની વેલાઓ ભાટે તનમત રયતળટટ-(૪) ભાં ગુજયાતી નમુના મુજફનુ ં નોન
રિતભરેમય વટીપીકે ટ વક્ષભ તધકાયી ધ્લાયા તા.૧-૪-૨૦૧૬ થી તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૬ દયમ્માન આસ્યુ કયે ર શોમ
તેવ ુ ં ધયાલતા શળે તો જ ઈરી લમભમાડ દાભાં છૂટછાટનો રાબ ભળે. ન્મથા તેઓ વાભાન્મ કેટેગયીના
ઈભેદલાય તયીકે ઈભેદલાયી નોંધાલી ળકળે , અલા

રકસ્વાભાં ઈભેદલાયને ઈરી લમભમાડ દાભાં છૂટછાટ ને

નાભતનો રાબ નશીં ભે .

૮.

ગાય ધોયણઃવંદગી ાભેર ઈભેદલાયને અ જગ્મા ઈય કયાય અધાયીત તનભણુકં થમેથી, નાણાં તલબાગના તા. ૨૯-૪-

૨૦૧૦ ના ઠયાલ િભાંકઃ ખયચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠયાલ નં.ખયચ/૨૦૦૨/૫૭/ાટડ -ય/ઝ-૧

તા ૬-૧૦-૨૦૧૧

તથા ઠયાલ િભાંકઃ- ખયચ/૨૦૦૨/૫૭/ાટડ -ય/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા ઠયાલ િભાંકઃ- ખયચ/૨૦૦૨/૫૭(ાટડ ય)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ની જોગલાઆ મુજફ પ્રથભ ાંચ લડ ભાટે રુ ૧૩૭૦૦/-પ્રતતભાવ રપકવ ગાયને તેના
ઈય ભાતવક ખાવ બથ્થુ રુ ૧૮૦૦/- ભીને કુ ર રુ ૧૫૫૦૦/-ઈચ્ચક ગાયથી તનભણુકં ાળે તેભજ અ ઠયાલથી
તનમત થમેર ન્મ રાબો ભલાાત્ર યશેળે. વંદગી ાભેર ઈભેદલાયને તનભણુકં વત્તાતધકાયી ધ્લાયા નાણા તલબાગનાં
તા. ૨૮-૩-૨૦૧૬ ના ઠયાલ િભાંકઃ ખયચ/૨૦૦૨/૫૭/(ાટડ -૩)/ઝ-૧, ભાં દળાડ લેર ફોરીઓ ને ળયતોને અધીન
તથા નાભ. સુતપ્રભકોટડ ભાં દાખર થમેર એવ.એર.ી નં.૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ ને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના અખયી ચુકાદાને
અધીન યશીને

અ જગ્મા ઈય કયાય અધાયીત તનભણુકં અલાભાં અલળે તેભજ ાંચ લડના અંતે તેભની વેલાઓ

તનભણુકં વત્તાતધકાયીને વંતોકાયક જણામેથી વંફતં ધત કચેયીભાં જે તે વભમના વયકાયશ્રીના ધાયાધોયણ મુજફ જે તે
જગ્મા ભાટે ભલાાત્ર તનમત ગાય ધોયણભાં તનમભાનુવાય તનમતભત તનભણુકં ભેલલાને ાત્ર થળે.

ુ યની જાણકાયીઃ૯. કોમ્પ્યટ
યાજમ વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગના તા. ૧૩-૮-૨૦૦૮ ના વયકાયી ઠયાલ નં. વીઅયઅય-૧૦-૨૦૦૭૧૨૦૩૨૦-ગ-૫, થી નકકી કયે ર ભ્માવિભ મુજફ ઈભેદલાય કોમ્્યુટય અંગેન ુ ં ફેઝીક નોરેજ ધયાલતા શોલા અંગેન ુ ં
કોઆણ તારીભી વંસ્થાનુ ં પ્રભાણત્ર/ ભાકડ ળીટ ધયાલતા શોલા જોઆળે. થલા વયકાય ભાન્મ યુતનલતવિટી થલા
વંસ્થાભાં કોમ્્યુટય જ્ઞાન અંગેના કોઆણ રડ્રોભા/ ડીગ્રી કે વટીપીકેટ કોડ કયે ર શોમ તેલા પ્રભાણત્રો થલા ડીગ્રી કે
રડ્રોભા ભ્માવિભભાં કોમ્્યુટય એક તલમ તયીકે શોમ તેલા પ્રભાણત્રો થલા ધોયણ-૧૦ ને ધોયણ-૧૨ ની
યીક્ષા કોમ્્યુટયના તલમ વાથે વાય કયે ર શોમ તેલા પ્રભાણત્રો ધયાલતા શોલા જોઆળે. ઓનરાઆન યજી કયલાના
તફકકે અવુ ં પ્રભાણત્ર ન ધયાલતા ઈભેદલાયો ણ યજી કયી ળકળે, યં ત ુ અલા ઈભેદલાયોએ વનભણુક
ં વત્તાવધકાયી
વભક્ષ કોમ્્યુટયની ફેઝીક નોરેજની યીક્ષા ાવ કમાડ ન ુ ં અવુ ં પ્રભાણત્ર તનભણુકં ભેલતા શેરા ચ ૂક યજૂ કયલાનુ ં
યશેળે. ન્મથા તનભણુકં ભેલલાને ાત્ર થળે નશીં તેભજ તનભણુકં વત્તાતધકાયી/ફોડડ અલા રકસ્વાભાં ઈભેદલાયોની
વંદગી યદ કયળે.

૧૦.

યજી કયલાની યીત :અ જાશેયાતના વંદબડભાં ફોડડ દ્વાયા ઓન રાઇન જ યજી સ્લીકાયલાભાં અલળે. ઈભેદલાયે જાશેયાતભાં
દળાડ વ્મા તાયીખ : ૧૬/૧૧/૨૦૧૬ (ફોયના ૧૫-૦૦ કરાક) થી તા.૩૦-૧૧-૨૦૧૬(વભમ યાત્રીના ૧૧.૫૯
કરાક સુધી) દયમ્માન https://ojas.gujarat.gov.in ૫ય યજી૫ત્રક બયી ળકળે. ઈભેદલાયે
1) વૌ પ્રથભ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ય જવુ.ં
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2) શલે "Apply On line" Click કયવુ.ં
3) '' Divisional Accountant” ની જાશેયાત િભાંકઃ૮/૨૦૧૬-૧૭ ઈય click કયલાથી screen ઈય
more details ને Apply now ના ઓ્ળન જોલા ભળે. more details click કયલાથી
તલગતલાય જાશેયાત જોલા ભળે. જે લાંચી જલી.
4) તેની નીચે "Apply now" ય click કયલાથી Application Format ખુરળે જેભાં વૌ પ્રથભ
"Personal Details" ઈભેદલાયે બયલી. (શીં રાર ફંદડી (*) તનળાની શોમ તેની તલગતો પયજજમાત
બયલાની યશેળે.)
5) Personal Details

બયામા

ફાદ

"Educational

Details"

બયલા

ભાટે

"Educational

Qualifications" ૫ય click કયવુ.ં
6) તેની નીચે "Self declaration" લાંચીને તેની ઈય click કયવુ.ં ત્માયફાદ
7) ઈ૫યની ળયતો સ્લીકાયલા ભાટે "Yes" ૫ય click કયવુ.ં શલે યજી  ૂણડ યીતે બયાઇ ગમેર છે .
8) શલે "save" ૫ય click કયલાથી તભાયી યજીનો online સ્લીકાય થળે.
9) યજી કમાડ ફાદ ઈભેદલાયનો "Application Number" generate થળે. જે ઈભેદલાયે વાચલીને
યાખલાનો યશેળે.
10) શલે Upload Photograph ૫ય click કયો. શીં તભાયો application number type કયો ને
તભાયી Birth date type કયો. ત્માયફાદ, OK ૫ય click કયવુ.ં શીં photo ને signature
upload કયલાના છે . (Photo નુ ં ભા૫ ૫ વે.ભી. ઉંચાઇ ને ૩.૬ વે.ભી. ૫શોાઇ ને Signature
નુ ં ભા૫ ય.૫ વે.ભી. રંફાઇ ને ૭.૫ વે.ભી. ૫શોાઇ યાખલી.) (photo ને signature upload
કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો photo ને signature jpg format ભાં (15 kb) વાઇઝથી લધાયે નરશિં,
તે યીતે સ્કેન કયી, computer ભાં Save કયે રા શોલા જોઇએ.) "browse" button ૫ય click કયો.
શલે choose file ના સ્િીનભાંથી જે પાઇરભાં jpg format ભાં તભાયો photo store થમેર છે , તે
પાઇરને select કયો ને "open" button ને click કયો. શલે "browse" button ની ફાજુ ભાં
"upload" button ૫ય click કયો. શલે ફાજુ ભાં તભાયો photo દે ખાળે. શલે અજ યીતે signature
૫ણ upload કયલાની યશેળે.
જે પોટો રોડ કયલાભાં અવ્મો શોમ તે જ પોટાની નકર રેણખત યીક્ષાભાં શાજયીત્રકભાં
ચોંટાડલાની યશેળે. તેભજ છીના દયે ક તફક્કે ફોડડ ભાંગે ત્માયે તેલો જ પોટો યજૂ કયલાનો યશેળે. અથી
ઓનરાઆન યજીત્રકભાં રોડ કયે ર પોટોગ્રાપની ચાયથી ાંચ નકરો કઢાલી યાખલી. જુ દા જુ દા
તફક્કે જુ દા પોટોગ્રાપ યજૂ થળે તો, ઈભેદલાયની ઓખ પ્રસ્થાતત નશીં થલાના કાયણે ઈભેદલાયની
પાલણી/તનભણકંૂ ભાં ફાધ અલી ળકળે જેની જલાફદાયી ઈભેદલાયની ોતાની યશેળે.
11) શલે ેજના ઈ૫યના બાગભાં "Confirm Application" ૫ય click કયો ને "Application
number" તથા Birth Date type કમાડ ફાદ Ok ૫ય click કયલાથી ત્રણ ફટન (૧) ok (ય)
show application preview ને (૩) confirm application દે ખાળે. ઈભેદલાયે show
application preview ૫ય click કયી ોતાની યજી જોઇ રેલી. યજીભાં સુધાયો કયલાનો જણામ
તો edit કયી રેવ.ુ ં કન્પભડ કમાડ ૫શેરા કોઇ૫ણ પ્રકાયનો સુધાયો થઇ ળકળે. વં ૂણડ ચકાવણી ફાદ જો
યજી સુધાયલાની જરૂય ના જણામ તો જ confirm application ૫ય click કયવુ.ં તેથી ઈભેદલાયની
યજીનો ફોડડ ભાં online સ્લીકાય થઇ જળે.
12) એકલાય ઓનરાઆન યજી કન્પભડ થમા ફાદ, તેભાં કોઆણ પ્રકાયનો પેયપાય ઈભેદલાય કે ફોડડ દ્વાયા
થઆ ળકળે નશીં. યજીભાં દળાડ લેરી તલગતોને નુરૂ પ્રભાણત્રો ફોડડ ભાંગે ત્માયે ઈભેદલાયે યજૂ
કયલાના યશેળે. અથી, ઈભેદલાયે પ્રથભ તેભની ાવેના વર પ્રભાણત્રોને અધાયે ોતાનુ ં નાભ,
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તત/તતાનુ ં નાભ, ટક, જન્ભતાયીખ, ળૈક્ષણણક રામકાત, જાતત (કેટેગયી), જેન્ડય (ભેર/પીભેર),
ભાજી વૈતનક, સ્ોટડ વ, ળાયીરયક ળકતતાનો પ્રકાય, તલધલા લગેયે ફાફતોની ફાયીક ચકાવણી નાભ,
ટકના સ્ેરીંગ વશીત કયી રઆને તેને નુરૂ તલગતો જ ઓનરાઆન યજીભાં દળાડ લલાની યશેળે.
ફોડડ દ્વાયા ચકાવણી વારુ પ્રભાણત્રો ભાંગલાભાં અલે ત્માયે ઓનરાઆન યજીત્રકભાં દળાડ લેર
તલગતો ને ઈભેદલાય દ્વાયા ફોડડ વભક્ષ યજૂ કયલાભાં અલતાં પ્રભાણત્રોભાં કોઆણ જાતની
તલવંગતતા ભાલ ૂભ ડળે તો, તેલી ક્ષતતયુક્ત યજીઓ ફોડડ દ્વાયા જે તે તફક્કે થી ‘યદ’ કયલાભાં
અલળે. ખોટી કે ધ ૂયી તલગતોને કાયણે ક્ષતતયુક્ત યજી યદ કયલાભાં અલે તો, તેભાં ફોડડ ની કોઆ
જલાફદાયી યશેળે નશીં. અથી, ઈભેદલાયોને તેભની ાવેના પ્રભાણત્રોને અધાયે ને તેને નુરૂ
તલગતો ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે દળાડ લલાની ખાવ કાજી યાખલા જણાલલાભાં અલે છે .
13) confirm application ૫ય click કયતાં શીં "confirmation number" generate થળે. જે
શલે ૫છીની ફધી જ કામડલાશી ભાટે જરૂયી શોઇ, ઈભેદલાયે વાચલલાનો યશેળે. કન્પભેળન નંફય તવલામ
કોઆ ણ ત્રવ્મલશાય કયી ળકાળે નશીં. ઈભેદલાયે Confirm થમેર યજીત્રકની પ્રીન્ટ ચ ૂક કાઢી
યાખલી.
14) શલે print application ૫ય click કયવુ.ં શીં તભાયો confirmation number ટાઇ૫ કયલો
ને print ૫ય click કયી યજીની નકર કાઢી વાચલી યાખલા જણાલલાભાં અલે છે . જેથી
ઈભેદલાયે ોતે ઓનરાઆન યજૂ કયે રી યજીની તે નકર જરૂય ડયે ઈમોગભાં રઆ ળકામ.
15) જનયર કે ટેગયીના ઈભેદલાયે યજી કન્પભડ થમા ફાદ પકયા- ૧૧ ભાં અેર સુચનાઓ નુવાય ોસ્ટ
ઓપીવ ખાતે યોકડભાં યીક્ષા પી રૂ.૧૦૦/- તથા ોસ્ટર ચાર્જ રૂ.૧૨/-ચરણથી બયલાના યશેળે. અ
ચરણ ણ OJAS લેફવાઆટ ઈયથીજ ડાઈનરોડ કયલાનુ ં યશેળે. યજી કન્પભડ કમાડ ફાદ પી ન
બયનાય જનયર કે ટેગયીના ઈભેદલાયની ઈભેદલાયી યદ ગણાળે.

૧૧.

૫યીક્ષા પી :(૧)

પોભડ બયતી લખતે ‘‘ General ’’ કેટેગયી Select કયી શોમ (દળાડ લી શોમ) તેલા (SC, ST,

SEBC, PH તથા Ex-servicemen કેટેગયી તવલામના) તભાભ ઈભેદલાયોએ યીક્ષા પી બયલાની
યશેળે.
(ય) જનયર ઈભેદલાયોએ પી બયલાની શોઆને જમાયે OJAS લેફવાઆટ ય ોતાની યજી વફભીટ
કયે ત્માયે તેઓને યીક્ષાપી બયલા ભાટે ઓન રાઆન ઈરબ્ધ ચરનની ૩ નકરોની એક ાના ઈય
તપ્રન્ટ ભેલલાની સુચના ભળે. ઈભેદલાયોએ અ ાનાની ણ તપ્રન્ટ ભેલી રેલાની યશેળે,
ઈભેદલાયોએ ચરન વાથે કોઆણ કોમ્્યુટયાઆઝડ ોસ્ટ ઓપીવભાં જઆને, યીક્ષા પી ેટે રૂ.૧૦૦/યોકડા + રૂ.૧૨/- ોસ્ટર ચાજીવ બયી દે લાના યશેળે. ચરનની એક નકર ોસ્ટ ઓપીવ યાખી રેળે
ને ફે નકર ઈભેદલાયને તવક્કા/સ્ટીકય વાથે યત અળે. યીક્ષા પી બમાડ ના ચરનની નકર
ઈભેદલાયે વાચલી યાખલાની યશેળે ને યીક્ષા વભમે કોર રેટય વાથે યાખલી લધુ રશતાલશ યશેળે.
(૩) ન્મ કોઆ યીતે પી સ્લીકાયલાભાં અલળે નશીં.
(૪) અ વંલગડભાં ઓનરાઆન યજી કયલાની છે લ્રી તાયીખ ૩૦-૧૧-૨૦૧૬ છે .યં ત ુ જનયર
કેટેગયીના ઈભેદલાયો ભાટે ોસ્ટ ઓપીવભાં યીક્ષા પી બયલાની છે લ્રી તા.૦૨-૧૨-૨૦૧૬ ોસ્ટ
ઓપીવના કાભકાજના વભમ સુધી ની યશેળે.
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() યીક્ષા પી બમાડ ફાદ, યીપંડ કોઆણ વંજોગોભાં ભલાાત્ર નથી તેભજ પી બયલાાત્ર
ઈભેદલાયોની પી બમાડ લગયની યજી ભાન્મ યશેળે નશીં.
(૬) યીક્ષા પી બયલાથી ઈભેદલાયને તેઓ દ્વાયા દળાડ લેર ભોફાઆર નંફય ઈય SMS થી પી બમાડ ની
જાણ કયલાભાં અલળે. જો ઈભેદલાયને SMS ના ભે તો, તાત્કાણરક ઈભેદલાયે જે ોસ્ટ ઓપીવ ખાતે
પી જભા કયાલેર શોમ તે ોસ્ટ ઓપીવનો વંકડ કયલાનો યશેળે.
(૭) યજી પોભડભાં નીચે મુજફની કેટેગયી Select કયનાય ઈભેદલાયોએ કોઆણ પ્રકાયની યીક્ષા પી
બયલાની યશેળે નશીં.
(ક)

નુસ ૂણચત જાતત (SC)

(ખ)

નુસ ૂણચત જન જાતત (ST)

(ગ)

વાભાજજક ને ળૈક્ષણણક યીતે છાતલગડ (SEBC)

(ઘ)

ભાજી વૈતનક (Ex-serviceman) તભાભ કે ટેગયી

(ચ)

ળાયીરયક ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાયો (PH) તભાભ કેટેગયી

ખાવ નોધઃ- જનયર કે ટેગયીના ઈભેદલાયોએ વનમત કયે ર વભમભમાડ દા તા ૦૨-૧૨-૧૬ સુધી યીક્ષા પી બયે ર શળે તો જ
ઓનરાઆન કોરરેટય (શોરહટકીટ)નીકળે, જેની ખાવ નોધ રેલી.
૧૨.

રેણખત સ્ધાડ ત્ભક યીક્ષા ધ્ધવત ને ૫વંદગી પ્રહક્રમા :(૧) યજીત્રકભાં બયે ર તલગતોની કોઆ ણ ચકાવણી કમાડ લગય ઈભેદલાયોને અ જગ્મા ભાટે ની તનમત
સ્ધાડ ત્ભક રેણખત યીક્ષા ભાટે કાભચરાઈ ધોયણે દાખર કયી ફોડડ ધ્લાયા યીક્ષાની તાયીખ અખયી કમાડ ફાદ
ઓજવની

લેફવાઆટ https://ojas.gujarat.gov.in ભાયપત online કોરરેટય (શોરરટકીટ) આસ્યુ કયીને

યીક્ષાના તાયીખ, વભમ ને સ્થની જાણ કયલાભાં અલળે. જે ભાટે ફોડડ ધ્લાયા કાભચરાઈ ધોયણે દાખર
કયે ર

ઈભેદલાયોને

OJAS

ની

તનમત

લેફવાઆટ

ઈયથી

સ્ધાડ ત્ભક

રેણખત

યીક્ષાના

કોરરેટય

(શોરરટકીટ)online download કયલા ભાટે ઓનરાઆન યજીભાં દળાડ લેર તેઓના ભોફાઆર નંફય ઈય “SMS”
ભોકરીને ને ગ્રગણ્મ ખફાયોભાં તેભજ લેફવાઆટ ઈય ટૂંકી જાશેયાત અીને જાણ કયલાભાં અલળે.
ભોફાઆર વતલિવ પ્રોલાઆડયના કોઆ ટે કનીકર પ્રોફરેભને કાયણે થલા ન્મ કોઆ કાયણોવય ભોફાઆર વેલા
નેટલકડ ખોયલાઆ જલાના વંજોગોભાં SMS ઈભેદલાયને ન ભે તો તેની જલાફદાયી ફોડડ ની યશેળે નરશ. જેથી
યજી

કયનાય

ઈભેદલાયોને

કોરરેટય

(શોરરટકીટ)

ડાઈનરોડ

કયલા

ભાટે

OJAS

ની

લેફવાઆટ

http://ojas.gujarat.gov.in ની વભમાંતયે મુરાકાત રેલા તેભજ લતડભાનત્રોભાં કોરરેટય (શોરરટકીટ) ડાઈનરોડ
કયલાની ફોડડ ની જાશેયાત જોતા યશેલા વરાશ અલાભાં અલે છે . કોઆ ણ વંજોગોભાં કોરરેટય
(શોરરટકીટ)તવલામ ઈભેદલાયને યીક્ષા ખંડભાં પ્રલેળ ભળે નરશ જેની નોધ રેલી. જેથી ઈભેદ લાયોએ
ઓનરાઆન ડાઈનરોડ કયે ર કોરરેટય (શોરરટકીટ)યીક્ષા અલા જતી લખતે વાથે યાખલો પયજીમાત છે .
લખતોલખતની ભારશતી ભાટે ંચામતતલબાગની લેફવાઆટ http://panchayat.gujarat.gov.in જોતાં યશેવ.ુ ં

વદય સ્ધાડ ત્ભક રેણખત યીક્ષાભાં

ગુજયાત વયકાયશ્રીના ંચામત, ગ્રાભ ગશૃ તનભાડ ણ ને ગ્રાભ તલકાવ

તલબાગના તા.૧૭-૪-૨૦૧૨ના જાશેયનાભા િભાંકઃ કેી/૧૧ ઓપ ૨૦૧૨/ીઅયઅય/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી,
થી ઠયાવ્મા મુજફ પકત -૧ (એક) પ્રશ્નત્ર નીચે મુજફ યશેળે.
ુ ક્ષી), વભમઃ ૧ કરાક ને-૩૦ તભતનટ, કુ ર ગુણ-૧૫૦
પ્રશ્નત્ર (શેતર
ઈકત પ્રશ્નત્રભાં
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તલમ

ગુણ

(૧) ગુજયાતી બાા ને વ્માકયણ

૩૫

(૨) અંગ્રેજી બાા ને વ્માકયણ

૩૫

(૩) વાભાન્મ જ્ઞાન

૩૦

(૪) જગાને રગતી કાભગીયી અંગેની જરુયી જાણકાયી

૫૦

ુ ક્ષી પ્રશ્નો
ને પયજારનનુ ં મુલ્માંકન કયતા શેતર
કુ ર

૧૫૦

ુ ક્ષી પ્રશ્નોનુ ં ઈત્તયત્ર
(૩) અ સ્ધાડ ત્ભક યીક્ષાભાં ઈય દળાડ વ્મા મુજફના તલમોને અલયી રેતા શેતર
ઓ.એભ.અય. (ઓ્ટીકર ભાકડ વ યીડીંગ) ધ્ધતત સ્લરુનુ ં યશેળે.
(૪) પ્રત્મેક વાચા જલાફદીઠ ૧ (એક) ગુણ ભલાાત્ર થળે. ફોડડ ધ્લાયા ગુણાંકન ધ્ધતતભાં ભાઆનવ ધ્ધતત
દાખર કયલાભાં અલી છે . જે મુજફ (i) પ્રત્મેક ખોટા જલાફદીઠ (-૦.૩)(ભાઆનવ ત્રણ દળાંળ). (ii) પ્રત્મેક ખારી
છોડેર જલાફદીઠ (-૦.૪)(ભાઆનવ ચાય દળાંળ) (iii) એક કયતા લધુ તલકલ્ો દળાડ લેર શોમ કે છે કછાક કયે ર
શોમ તેલા પ્રત્મેક જલાફદીઠ (-૦.૬) (ભાઆનવ છ દળાંળ) (iv) દયે ક પ્રશ્નના જલાફોભાં એક તલકલ્ “E” “ Not
Attempted “ યશેળે. ઈભેદલાય કોઆ પ્રશ્નનો જલાફ અલા ના આચ્છતા શોમ તો, અ તલકલ્ વંદ કયી ળકળે
ને “ Not Attempted” તલકલ્ વંદ કયલાના રકસ્વાભાં નેગેટીલ ભારકિગ રાગુ ડળે નશી. અભ વાચા જલાફ
ધ્લાયા ભેલેર કુ ર ગુણભાંથી ઈય દળાડ લેર (i),(ii),(iii) મુજફ ભાઆનવ ફાદ થતા કુ ર ગુણ ફાદ કયલાથી
ભતા ગુણ, ઈભેદલાયને પ્રા્ત થતા ગુણ ભાન્મ ઠયળે.
(૫) ફોડડ ધ્લાયા સ્ધાડ ત્ભક યીક્ષાની તાયીખ તનમત થમેથી ફોડડ ધ્લાયા તનમત થનાય યીક્ષા સ્થોએ
મોજલાભાં અલળે. સ્ધાડ ત્ભક રેણખત યીક્ષાની તાયીખ , વભમભાં તનલામડ વંજોગોને કાયણે ફોડડ પેયપાય કયી
ળકળે. ઈભેદલાયોને અ અંગેની જાણ ઓનરાઆન યજીભાં દળાડ લેર ભોફાઆર નંફય ઈય “SMS” ધ્લાયા તેભજ
લેફવાઆટ ઈય ને ગ્રગણ્મ ખફાયોભાં જાશેયાત પ્રતવધ્ધ કયીને જાણ કયલાભાં અલળે. ત્માયફાદ
ઈભેદલાયોએ કોમ્્યુટય ઈય OJAS ની લેફવાઆટ ઈયથી તનમત વભમભમાડ દાભાં online કોરરેટય
(શોરરટકીટ)download કયી રેલાના યશેળે. જે ભાટે ઈભેદલાયોએ online કોરરેટય (શોરરટકીટ)ભેલલા કોમ્્યુટય
ઈય OJAS ની લેફવાઆટની મુરાકાત વતત રેલાની યશેળે, ન્મથા ઈભેદલાય જલાફદાય યશેળે.
(૬) ફોડડ ધ્લાયા વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલટ તલબાગના યીત્ર િભાંકઃ- લવ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪ તા
૨૩-૭-૨૦૦૪ની

જોગલાઆઓ

ધ્માને

રઆ

વાભાન્મ

કે ટેગયીના

ઈભેદલાયોને

જે

લમભમાડ દાના

ને

ગુણલતા(ભેયીટ)ના ધોયણ રાગુ ાડલાભાં અવ્મા શોમ તે જ ધોયણે વંદગી ાભેર શોમ એલા નુસણુ ચત
જાતત, નુસણુ ચત જન જાતત, વાભાજીક ળૈક્ષણણક છાત લગડના ઈભેદલાયો ને વાભાન્મ કે ટેગયી(ણફનનાભત)ની
જગ્મા વાભે વયબય કયલાભાં અલળે. તેભજ અલા જનયર કેટેગયીની જગ્મા વાભે વંદગી ાભેર નાભત
કેટેગયીના ઈભેદલાયોને ભેયીટના અધાયે જે તે જજલ્રાની વાભાન્મ કે ટેગયીની ખારી જગ્મા ઈય જ ઓનસ્િીન
જજલ્રા પાલણી રુફરુભાં કયલાભાં અલળે. યં ત ુ વાભાન્મ કેટેગયી ભાટે તનમત થમેર ઈરી લમભમાડ દાભાં
છુટછાટ ભેલીને વંદગી ાભેરા નુસણુ ચત જાતત,નુસણુ ચત જન જાતત, વાભાજીક ળૈક્ષણણક છાત લગડના
ઈભેદલાયોને જે તે નાભત કે ટેગયીની જગ્મા વાભે વંદ કયલાભાં અલળે.
(૭) વાભાન્મ લશીલટ તલબાગના તા.યય/૫/૧૯૯૭ ના ઠયાલ િભાંક : વીઅયઅય/૧૦૯૬/યય૧૩/ગ(ય) ભાં
તનદે તળત પ્રલતડભાન તનમભો નુવાય તલધલા ભરશરા ઈભેદલાયો ભાટે ૫વંદગીભાં ગ્રતા અ૫લા ભાટે તેભને
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ભે ર કુ ર ગુણના ૫ (ાંચ) ટકા ગુણ ઈભેયી અ૫લાભાં અલળે. ૫યં ત ુ તેઓએ તનભણકંૂ વભમે ુનઃરગ્ન કયે ર
ન શોલા જોઇએ. ઈ૫યાંત, ફોડડ નીકચેયી ભાંગે ત્માયે તેના તભાભ ુયાલા ફોડડ ને વરભાં યજૂ કયલાના યશેળે.
(૮) ભાન્મ યભતગભતની ભાન્મ સ્ધાડ ઓભાં તલજેતા થમા શોલાના તનમત નમુનાના પ્રભાણત્ર ધયાલતા
ઈભેદલાયે

વયકાયે

તા.ય૫/ય/૧૯૮૦ ના ઠયાલ િભાંક : વીઅયઅય/ ૧૦૭૭/ ય૬૬૦/ ગય તથા

તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠયાલ િભાંક : વીઅયઅય/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગય

તથા વાભાન્મ લશીલટ તલબાગના

ઠયાલિભાંકઃ-વીઅયઅય/૧૦૯૯/યુઓ/૪૧૧૦/ગ-ય

ન્લમે

તા

૧૮-૪-૨૦૦૧

તનમત

કમાડ

મુજફના

વત્તાતધકાયી ાવેથી તનમત નમ ૂનાભાં ભેલેર જરૂયી પ્રભાણ૫ત્ર ફોડડ ભાંગે ત્માયે યજૂ કયલાનુ ં યશેળે. અવુ
પ્રભાણત્ર ધયાલનાય ઈભેદલાય જ યભતના લધાયાના ભલાાત્ર ગુણ ભાટે શક્કદાય થળે. Sports ભાં યજી
કયનાય ઈભેદલાય જો ફોડડ ભાંગે ત્માયે ઈકત ઠયાલથી તનમત નમુનાભાં ઠયાલેર અવુ ં પ્રભાણત્ર યજૂ નશીં કયી
ળકે તો અલા ઈભેદલાયને Sports ના ગુણ ભલાાત્ર થળે નશીં.
(૯)

ફોડડ ધ્લાયા વયકાયશ્રીના ંચામત ગ્રાભગશૃ તનભાડ ણને ગ્રાભ તલકાવ તલબાગનાજાશેયનાભાિભાંકઃ-

કેી/૧૧ ઓપ ૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી તા ૧૭/૪/૨૦૧૨ થી ઠયાલેર ગુજયાત ંચામત વેલા (લગડ-૩)
બયતી (યીક્ષા)તનમભો ૨૦૧૨ ને જે તે વંલગડના બયતી તનમભો તેભજ તલતલધ નાભત કે ટેગયીને રગતા
ઠયાલો તેભજ તલધલા તેભજ ભાન્મ યભતગભતના ભાન્મ પ્રભાણત્રો ધયાલતા ઈભેદલાયોને ભલાાત્ર લધાયાના
ગુણને રગતી જોગલાઆઓ ઓનરાઆન યજી ન્લમે અ સ્ધાડ ત્ભક રેણખત યીક્ષાભાં શાજય યશેર ઈભેદલાયે
ભેલેર ગુણ ને ઓનરાઆન યજીભાં દળાડ લેર તલગતોને અધાયે તભાભ ઈભેદલાયોનુ ં ભેયીટ રીસ્ટ તૈમાય
કયીને જે તે કેટેગયીભાં ઈરબ્ધ ખારી જગ્માના પ્રભાણભાં કે ટેગયીલાઆઝ ભેયીટ િભાનુવાય અ વંલગડની
કાભચરાઈ (provisional) વંદગી માદી તૈમાય કયલાભાં અલળે, તેભજ કે ટેગયીલાઆઝ ભેયીટ અધાયે તૈમાય
થમેર કાભચરાઈ (provisional) વંદગી માદીભાં સ્થાન ાભેર ઈભેદલાયોને વયકાયશ્રીના ંચામત ગ્રાભ ગશૃ
તનભાડ ણ ને ગ્રાભ તલકાવ તલબાગના

તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના નોટીપીકે ળન નં. કેી/૧૧ ઓપ ૨૦૧૨/

ીઅયઅય/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી ના તનમભ-૧૧ ની જોગલાઆ મુજફ પ્રભાણત્ર ચકાવણી ભાટે ઈસ્સ્થત
યશેલા જણાલલાભાં અલળે ને ચકાવણીના અંતે તનભણુકં ભેલલાને ાત્ર જણામેર ઈભેદલાયોની અખયી
વંદગી માદી ફશાય ાડલાભાં અલળે ને અલી અખયી વંદગી માદીભાં વભાતલટટ ઈભેદલાયોને તા ૧૭-૪૨૦૧૨ના જાશેયનાભાના તનમભ-૧૧ ની જોગલાઆ ન્લમે ફોડડ વભક્ષ રુફરુ ફોરાલીને રુફરુભાં (ઓનસ્િીન)
જજલ્રા પાલણી જે તે વંદગી ાભેર કે ટેગયીની ખારી જગ્મા ઈય

ભેયીટ િભ અધાયે

કયીને તલગતલાય

તનભણુકં ભાટે બરાભણ ફોડડ ધ્લાયા તનમત ળયતોને અધીન કયલાભાં અલળે. ફોડડ ધ્લાયા રુફરુ ઓનસ્ક્સ્ક્રન
જજલ્રાપાલણીભાં ભે ર જજલ્રાભાં કોઆ પેયપાય થઆ ળકળે નશી તથા યવયવ ફદરીની યજુઅત ધ્માને
રેલાભાં અલળે નશી.
(૧૦)

અ

જાશેયાત

ન્લમે

વયકાયશ્રીના

ંચામત

તલબાગના

જાશેયનાભા

િભાંકઃ-

કે ી/૧૧

૨૦૧૨/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી તા ૧૭-૪-૨૦૧૨ ના તનમભ-૧૧ ન્લમે જરુયીમાત ઈસ્સ્થત થમેથી

ઓપ
જે તે

કેટેગયીની લધાયાની વંદગી માદી ને બરાભણ માદી જાશેય ને પ્રતવધ્ધ કયલાભાં અલળે. પ્રથભ વંદગી
માદીની જે તે કેટેગયીની ખારી ડેર જગ્માઓ ઈય પ્રથભ ઈચા ભેયીટ ધયાલતા વંદગી માદીભાં વભાતલટટ જે
તે કે ટેગયીના ઈભેદલાયોને કે જેઓ જે તે જજલ્રાભાં પ્રથભ વંદગી માદી ન્લમે તનભણુકં ભેલીને પયજ
ફજાલતા શોમ તેલા ઈભેદલાયોને ઓનસ્િીન ુનઃ જજલ્રા ગોઠલણી (યીવપરીંગ) ની પ્રથભ તક અ્મા ફાદ
ખારી યશેતી જે તે કે ટેગયીની જગ્મા ઈય લધાયાની વંદગી ને બરાભણ માદીભાં વભાતલટટ જે તે કેટેગયીના
ઈભેદલાયોને ઓન સ્િીન જજલ્રા વંદગીની તક રુફરુભાં અીને જે તે કેટેગયીની ખારી ડેર જગ્મા ઈય
જજલ્રા પાલણી કયલાભાં અલળે.
૧૩.

ગત્મની ળયતો :-
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(૧) વા.ને ળૈ.૫.લગડના ઈભેદલાયોએ ઈન્નત લગડભાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેન ુ ં તનમત નમ ૂનાનુ ં
વયકાયશ્રીના

વાભાજજક

ન્મામ

ને

તધકાયીતા

તલબાગના

તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬

ના

ઠયાલ

નં

વળ/૧૪૯૪/૯૫૯/ તથા તા ૨૭-૪-૨૦૧૦ ના ઠયાલ િભાંકઃ-વળ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/ થી તનમત થમેર
રયતળટટ-૪ (ગુજયાતીભાં) યાજમ વયકાયની વેલા ભાટે ના ઠયાલેર

નમ ૂનાભાં પ્રભાણ૫ત્ર ફોડડ ભાંગે ત્માયે યજુ

કયલાનુ ં યશેળે. તા૧-૪-૨૦૧૫ થી તા.૩૧-૩-૨૦૧૬ ના વભમગાાની અલકને ધ્માને રઆ, તા ૧-૪-૨૦૧૬ થી
તાયીખ: ૩૦-૧૧-૨૦૧૬ દયમ્પમાન ભેલેર ઈન્નત લગડ ભાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેના વર પ્રભાણ૫િનો
નંફય ને તેની તાયીખ ઓનરાઇન યજી કયતી લખતે ચુક દળાડ લલાનો યશેળે. યીક્ષા ફાદ, પ્રભાણત્રોની
ચકાવણી વભમે વક્ષભ તધકાયી દ્વાયા ામેર અવુ ં પ્રભાણત્ર યજૂ ન કયી ળકતાં ઈભેદલાયોને લમભમાડ દાની
છુટછાટનો રાબ ને નાભતનો રાબ નશી ભે તેભજ

વાભાન્મ કે ટેગયીના ઈભેદલાયો ભાટે નક્કી થમેર

લમભમાડ દાભાં ને વાભાન્મ કે ટેગયી ભાટે ઠયાલેર ભેયીટભાં અલતા નશીં શોમ તો તેઓની ઈભેદલાયી યદ થળે.
અથી, ઓનરાઆન યજી કયતી લખતે ઈન્નત લગડભાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેન ુ ં તનમત વભમગાાનુ ં ને
યાજમ વયકાયની વેલાઓ ભાટે ન ુ ં તનમત નમ ૂનાનુ ં પ્રભાણત્ર (રયતળટટ-(૪)) ગુજયાતીભાં ધયાલતા ના શોમ
તેલા ઈભેદલાયોને વાભાન્મ કેટેગયીના ઈભેદલાય તયીકે યજી કયલા વરાશ અલાભાં અલે છે .
(૨) વાભાજજક ને ળૈક્ષણણક યીતે ૫છાત લગડના ૫રયણીત ભરશરા ઈભેદલાય અવુ ં નોન િીભીરેમય પ્રભાણ૫ત્ર
તેભના ભાતા/તતાની અલકના વંદબડભાં ધયાલતા શોલા જોઇળે. જો અલા ઈભેદલાય તેભના ૫તતની અલકના
વંદબડભાં અવુ પ્રભાણ૫ત્ર ધયાલતા શળે તો તેને ઘ્માને રેલાભાં અલળે નશીં.
(૩) ળૈક્ષણણક રામકાત, કોમ્્યુટયની જાણકાયી, ઉંભય, જાતત (કેટેગયી-SC,ST,SEBC), ભાજી વૈતનક, સ્ોટડ વ,
ળાયીરયક ળકતતા, ને ન્મ ફાફતોના ઈભેદલાય ાવેના વર પ્રભાણત્રોને અધાયે ઓનરાઆન
યજીભાં બયે ર તલગતો વભગ્ર બયતી પ્રરિમા ભાટે અખયી ગણલાભાં અલળે. ઓનરાઆન યજીભાં દળાડ લેર
તલગતોના વભથડનભાં પ્રભાણત્રો ને ુયાલાઓ ફોડડ ભાંગે ત્માયે ઈભેદલાયે વરભાં (ઝેયોક્ષ નકરો વશીત)
યજુ કયલાના યશેળે. એલા ુયાલા યજુ નશીં કયી ળકનાય થલા તલવંગતતા વાણફત થામ તો ઈભેદલાયનુ ં
યજી૫ત્રક જે - તે તફકકેથી ‘‘યદ’’ કયલાાત્ર થળે ને તેલા ઈભેદલાયની વંદગી/તનભણુકં ‘‘યદ’’ કયલાભાં
અલળે.
(૪) યજદાયે યજી૫ત્રભાં દળાડ લેર કેટેગયી (જાતત) ભાં ાછથી કેટેગયી ફદરલાની યજૂઅત ગ્રાહ્ય યાખલાભાં
અલળે નશીં. ઓનરાઆન યજીભાં ઈભેદલાયે દળાડ લેરી કેટેગયી ને ઈભેદલાયની ખયે ખય કેટેગયીભાં તપાલત
ભાલ ૂભ ડળે તો, તેલી યજી જે તે તફકકે યદ કયલાાત્ર થળે ને તેલા ઈભેદલાયની વંદગી/તનભણુકં
‘‘યદ’’ કયલાભાં અલળે.
(૫) પીકવ ૫ગાયથી રામક ઈભેદલાયને ૫ (ાંચ) લડનાં જભામળી ધોયણે અ વંલગડની જગ્મા ઈ૫ય તનભણકંૂ
વત્તાતધકાયી દ્વાયા કયાય અધાયીત

તનભણકંૂ અ્મેથી અ જગ્માના બયતી તનમભો, ખાતાકીમ ૫યીક્ષા તનમભો,

કોમ્્યુટય કૌળલ્મ ૫યીક્ષા તનમભો-ય૦૦૬ તથા  ૂલડ વેલા તારીભ ને તારીભાન્ત ૫યીક્ષાનાં તનમભો મુજફ
તનમત ૫યીક્ષાઓ અ તનમત કયાયના વભમગાા દયમ્માન વયકાયશ્રીના તે અંગેના પ્રલતડભાન તનમભાનુવાય
ાવ કયલાની યશેળે.
(૬) ઈભેદલાય ોતે અ વંલગડની ભેયીટ માદી/વંદગીમાદી/બરાભણમાદીભાં વભાતલટટ થલા ભાત્રથી વંફતં ધત
જગ્મા ઈ૫ય તનભણકંૂ ભેલલાનો દાલો કયલાને શકકદાય થળે નરશ. તનભણકંૂ કયનાય વત્તાતધકાયીને ોતાને એલી
ખાતયી થામ કે, જાશેય વેલા ભાટે તે ગુજયાત ંચામત વેલા લગીકયણ ને બયતી (વાભાન્મ) તનમભો – ૧૯૯૮
ને જે તે વંલગડની બયતી અંગેના પ્રલતડભાન તનમભોથી ઠયાલેર તનમભાનુવાય ઈભેદલાય મોગ્મ જણાતા નથી,
તો જે તે તફક્કે અલા ઈભેદલાયને તેભની તનભણકંૂ ‘યદ’ કયીને ૫ડતા મ ૂકી ળકાળે. તનભણકંૂ ફાફતે તેઓનો
તનણડમ અખયી ગણાળે.
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(૭) અ બયતી પ્રરિમા અ વંલગડના પ્રલતડભાન બયતી તનમભો ને યીક્ષા તનમભોને તેભજ અ ફાફતના
વયકાયશ્રીના કામદા ને તનમભોની જોગલાઆને વં ૂણડ૫ણે અતધન યશેળે.
(૮) અ જાશેયાત કોઇ ૫ણ કાયણોવય યદ કયલાની કે તેભાં પેયપાય કયલાની અલશ્મકતા ઈબી થળે તો, તેભ
કયલાનો ફોડડ ને વં ૂણડ શકક / તધકાય યશેળે ને ફોડડ અ ભાટે કાયણો અ૫લા ફંધામેર યશેળે નશી. તેભજ
તેલા વંજોગોભાં બયે ર યજી યદ થમેરી ગણાળે ને ૫યીક્ષા પી ૫યત ભલાાત્ર થળે નશી
(૯) અખયી ૫વંદગી ાભેર ઈભેદલાય તનભણકંૂ વત્તાતધકાયી ઠયાલે તે ળયતોને અતધન તનભણકંૂ ભેલલાને ાત્ર
ઠયળે.
(૧૦) નીચે દળાડ વ્યામા મુજફની યજીઓ યદ કયલાભાં અલળે.(અ માદી ભાિ ઈદાશયણ સ્લરૂે છે . જે વંપ ૂણડ
નથી)
(૧) ઓનરાઆન મુવદા મુજફ યજી કયે ર ન શોમ,
(ય) યજીભાં દળાડ લેર તલગતો ધ ૂયી કે વંગત શોમ,
(૩) યજીભાં ઈભેદલાયે વશી કે ાવોટડ વાઆઝનો પોટો રોડ કયે ર ન શોમ,
(૪) યજી પેકવ થી, આ-ભેર થી થલા ોસ્ટથી ભોકરાલેર શોમ,
(૫) ણફનનાભત લગડના ઈભેદલાયે  ૂયે  ૂયી પી ન બયે ર શોમ,
(૬) નુસ ૂણચત જાતત, નુસણુ ચત જન જાતત, વાભાજીક ળૈક્ષણણક છાત લગડ, ળાયીરયક ળકતતા
ધયાલતા ઈભેદલાય તેભજ ભાજી વૈતનક તેઓની કે ટેગયી અંગેન ુ તનમત પ્રભાણ૫ત્ર ધયાલતા ન
શોમ,
(૭) વાભાજીક ળૈક્ષણણક છાત લગડના ઈભેદલાય જાશેયાતભાં દળાડ લેર વભમગાાનુ ં ઈન્નત લગડભાં
વભાલેળ થતો ના શોલા અંગેન ુ ં યાજમ વયકાયની વેલાઓ ભાટે ન ુ ં (નોન-રિતભરીમય) પ્રભાણ૫ત્ર
રયતળટટ-(૪) (ગુજયાતીભાં) યાજમવયકાય ભાટે ન ુ ં ધયાલતા ન શોમ,
૧૪. વાભાન્મ સુચનાઓઃ(૧) નાભત કક્ષાના ઈભેદલાયો ભાટે જાશેયાતભાં નાભત જગ્માઓ દળાડ લેર ન શોમ ત્મા અલા ઈભેદલાયો
ણફનનાભત જગ્મા ભાટે યજી કયી ળકળે ને તેને ણફનનાભતના લમભમાડ દાને રગતા ધોયણો રાગુ
ડળે.યં ત ુ તેઓએ યીક્ષા પી બયલાની યશેળે નશી.
(ય) ઈભેદલાય યજી૫ત્રકભાં જે પોટો upload કયે , તેની ાવોટડ વાઇઝના પોટાની એક કયતાં લધુ કોીઓ
ોતાની ાવે યાખલાની યશેળે. ૫યીક્ષા વભમે શાજયી૫ત્રકભાં તે જ પોટો રગાલલાનો યશેળે તેભજ ફોડડ ભાંગે
ત્માયે તેલો જ પોટો યજૂ કયલાનો યશેળે.
(૩) ઈભેદલાય યજી૫ત્રક બયતી લખતે જે ભોફાઇર નંફય દળાડ લે તે નંફય ચાલુ જ યાખલો. બતલટમભાં ફોડડ
તયપથી અ યીક્ષાને વફંતધત ૫યીક્ષારક્ષી સ ૂચનાઓ ઈભેદલાયને અ દળાડ લેર નંફયના ભોફાઇર ૫ય SMS
થી ભોકરલાભાં અલળે તેથી યજીભાં દળાડ લેર ભોફાઇર નંફય ફદરલો નશી.
(૪) વયકાયશ્રીના ંચામત તલબાગની લેફવાઆટ http://panchayat.gujarat.gov.in તનમતભતણે જોતા
યશેલા ઈભેદલાયોને ખાવ સ ૂચના અલાભાં અલે છે .
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ફોડડ જે કોઇ ઈભેદલાયને1.

તેને ઈભેદલાયી ભાટે કોઇ૫ણ પ્રકાયે ટે કો ભેલલા ભાટે એટરે કે ફોડડ ના ઘ્મક્ષ, વભ્મ થલા
કોઇ તધકાયી ૫ય પ્રત્મક્ષ કે ૫યોક્ષ રાગલગ રગાડલાનો પ્રમાવ કયલા ભાટે ,

2.

ફીજાનુ ં નાભ ધાયણ કયલા ભાટે ,

3.

ફીજા ાવે ોતાનુ ં નાભ ધાયણ કયાલલા ભાટે ,

4.

ફનાલટી ખોટા દસ્તાલેજો થલા જેની વાથે ચેડા કયલાભાં અવ્મા શોમ તેલા દસ્તાલેજો વાદય
કયલા થલા ગેયયીતત અચયલા ભાટે ,

5.

મથાથડ થલા ખોટા થલા ભશત્લની ભારશતી છુાલતા શોમ તેલા તનલેદનો કયલા ભાટે ,

6.

૫યીક્ષા ભાટે તેની ઈભેદલાયીના વંફધ
ં ભાં ન્મ કોઇ તનમતભત થલા મોગ્મ વાધનનો
અશ્રમ રેલા ભાટે ,

7.

૫યીક્ષા દયમ્માન ગેયવ્માજફી વાધનોનો ઈ૫મોગ કયલા ભાટે એટરે કે ન્મ ઈભેદલાયની
ઈત્તયલશીભાંથી નકર કયલા, ુસ્તક, ગાઇડ, કા૫રી કે તેલા કોઇ૫ણ છાેરા કે શસ્તણરણખત
વારશત્મની ભદદથી થલા લાતચીત દ્વાયા

નકર કયલા કે ઈભેદલાયને નકર કયાલલાની

ગેયયીતતઓ ૈકી કોઇ૫ણ ગેયયીતત અચયલા ભાટે ,
8.

રખાણોભાં શ્શ્રર બાા થલા ફીબત્વ ફાફત વરશતની પ્રસ્તુત ફાફત રખલા ભાટે ,

9.

OMR ઈત્તયત્રભાં ોતાની ઓખસ ૂચક કોઆણ પ્રકાયની તનળાની, રખાણ, અલ્પાફેટ, ણચહ્ન
કે જેનાથી ઓખ પ્રસ્થાતત થામ તેલા પ્રમાવ કયલા ભાટે ,

10.

૫યીક્ષા ખંડભાં ન્મ કોઇ યીતે ગેયલતડણકંૂ કયલા ભાટે , થલા

11.

૫યીક્ષાના વંચારન કયલા ભાટે ફોડે યોકેરા સ્ટાપને વીધી કે અડકતયી યીતે શેયાન કયલા
થલા ળાયીરયક યીતે ઇજા કયલા ભાટે , થલા

12.

 ૂલડલતી ખંડોભાં તનરદિ ટટ કયે રા તભાભ થલા કોઇ૫ણ કૃત્મ કયલાનો પ્રમત્ન કયલા ભાટે
થલા અલા પ્રવંગે ભદદગાયી કયલા ભાટે , થલા

13.

૫યીક્ષા ભાટે તેને ૫યલાનગી અ૫તા તેના પ્રલેળ૫ત્રભાં અ૫લાભાં અલેરી કોઇ૫ણ સુચનાનો
બંગ કયલા ભાટે દોતત ઠમાડ શોમ તો થલા દોતત શોલાનુ ં જાશેય કયુડ શોમ

14.

તો ઈયોકત ૧ થી ૧૩ રકસ્વાઓભાં પોજદાયી કામડલાશીને ાત્ર થલા ઈ૫યાંત - (ક) ફોડડ , તે જે
૫યીક્ષાનો ઈભેદલાય શોમ તે ૫યીક્ષાભાંથી ગેયરામક ઠયાલી ળકળે, થલા (ખ) (૧) ફોડે , વીધી
૫વંદગી ભાટે રેલાની કોઇ૫ણ ૫યીક્ષાભાં ફેવલાભાંથી થલા કોઇ૫ણ રૂફરૂ મુરાકાતભાંથી,
થલા (ય) યાજમ વયકાય, ોતાના શેઠની કોઇ૫ણ નોકયીભાંથી કામભી યીતે થલા તનરદટટ
મુદત ભાટે ગેયરામક / ફાકાત કયી ળકળે.

15.

ગુજયાત જાશેય વેલા અમોગ કે ન્મ જાશેય વેલા અમોગ થલા ન્મ વયકાયી/ધડ
વયકાયી/વયકાય શસ્તકની વંસ્થાઓ ધ્લાયા ઈભેદલાય કમાયે મ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શોમ
ને ગેયરામકાતનો વભમ ચાલુ શળે તો અલા ઈભેદલાયની યજી અોઅ યદ થલાને
ાત્ર ફનળે.

૧૫. પેયપાય કે યદ કયલાની ફોડડ ની વત્તાઃઅ જાશેયાત તથા બયતી પ્રરિમાભાં કોઆ ણ કાયણોવય તેભાં પેયપાય કયલાની કે યદ કયલાની
અલશ્મકતા ઈબી થામ તો તેભ કયલાનો ફોડડ નો વં ૂણડ શકક/તધકાય યશેળે ને ફોડડ અ ભાટે કાયણો
અલા ફંધામેર યશેળે નશીં.
તાયીખ :- ૧૫-૧૧-૨૦૧૬
સ્થ :- ભદાલાદ

વણચલ
ગુજયાત ંચામત વેલા ૫વંદગી ફોડડ ,
ભદાલાદ
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ઈભેદલાયોના હશતભાં જાશેય સ ૂચના
ગુજયાત ંચામત વેલા વંદગી ફોડડ ના કામડક્ષેત્ર શેઠની ંચામત વેલાની તલબાગીમ રશવાફનીળ (લગડ-૩) વંલગડની વીધી બયતી ભાટે ફોડડ
ધ્લાયા ઓનરાઆન યજીઓ ભંગાલલાભાં અલેર છે . અ જગ્માઓ ભાટે યજી કયનાય

ઈભેદલાયોના રશતભાં, ઈભેદલાયોને રાંચ રુ શ્વત/રારચ કે

છે તયતિંડી અચયે તેલા વાભાજજક તત્લોથી દૂ ય યશેલા વાલધાન કયલાભાં અલે છે ,તેભજ ફોડડ ના દાતધકાયી/તધકાયી/કભડચાયીને નાભે જો કોઆ
આવભો નોકયી ાલલાના નાભે ઈભેદલાયો ાવેથી નાણા ઈઘયાલતા શોમ તો તેલા આવભો વાભે કામદે વયની પોજદાયી કામડલાશી કયાલલી તથા અલી
કોઆ વાભાજજક પ્રવ ૃતત્ત/છે તયતિંડી અના ધ્માનભાં અલે તો તયત જ રાંચ રુ શ્વત બ્યુયોનાં ટોર િી નંફય ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪ ઈય વંકડ કયલા
જણાલલાભાં અલે છે .
વણચલ
ગુજયાત ંચામત વેલા વંદગી ફોડડ
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ુ યાત ંચામત વેલા વંદગી ફોડડ ધ્લાયા જાશેયાત ક્રભાંકઃ ૮/૨૦૧૬-૧૭ વલબાગીમ હશવાફનીળ જગાન ંુ
ગજ
ચેકરીસ્ટ
અ જગા ભાટે ની લમભમાડ દા તા ૩૦-૧૧-૨૦૧૬ ની સ્સ્થતતએઃ ૩૭ લડથી લધુ ઉંભયનો શોલો જોઆએ નશી.
િભ

ઈભેદલાયની જાતત

નીચેની તાયીખો દયમ્માન (ફન્ને તાયીખો વશીત) જન્ભેરા શોલા
જોઆએ.

૧.

વાભાન્મ કેટેગયી (ુરૂ ઈભેદલાય)

તા

૩૦-૧૧-૧૯૭૯ થી તા ૩૦-૧૧-૧૯૯૫(ફન્ને તાયીખો વરશત)

૨.

ભરશરાઓ (વાભાન્મ કેટેગયી)

તા

૩૦-૧૧-૧૯૭૪ થી તા ૩૦-૧૧-૧૯૯૫(ફન્ને તાયીખો વરશત)

તા

૩૦-૧૧-૧૯૭૧ થી તા ૩૦-૧૧-૧૯૯૫(ફન્ને તાયીખો વરશત)

તા

૩૦-૧૧-૧૯૭૧ થી તા ૩૦-૧૧-૧૯૯૫(ફન્ને તાયીખો વરશત)

( લડ)
૩.

૪૦% કે

તેથી લધુ

ળકતતા ધયાલતા વાભાન્મ

કેટેગયીના ુરુ ઈભેદલાયો (૧૦ લડ)
૪.

૪૦% કે

તેથી લધુ

ળકતતા ધયાલતી વાભાન્મ

કેટેગયીના ભરશરા ઈભેદલાયો(+૧૦ લડ)
૫.

ભાજી વૈતનકઃ-

અ વંલગડની ખારી જગ્મા ઈય તનભણુકં ભાટે જે ઈભેદલાયે ભાજી

વાભાન્મ લશીલટ તલબાગનો તા. ૨૨-૭-૧૯૮૨ના ઠયાલ

વૈતનક તયીકે વળસ્ત્ર દોભાં છ ભરશનાની વંગ વેલા કયતા ઓછી

િભાંકઃ

ન શોમ તેટરી વેલા કયી શોમ તે ભાજી વૈતનકને ભલાાત્ર ઈરી

અયઆએવ-૧૦૮૧/જીઓઅઆ/૫૮/

તા.૨૦-૨-૨૦૦૧નો
૬.

ઠયાલ

ગ-૨,

ને
િભાંકઃ

લમભમાડદાભાં તેઓએ

ફજાલેર

પયજનો

વભમગાો

ઈયાંત

અયઆએવ/૧૦૨૦૦૦/યુ.ઓ./૯૫૭/ગ-૨.

ત્રણ(૩) લડ સુધીની છુટછાટ ભળે.

યીક્ષા પીઃ-

(૧) પોભડ બયતી લખતે ‘‘ ણફન નાભત’’ કેટેગયી વીરેક્ટ કયી શોમ

(૧) પકત ણફન નાભત લગડ (વાભાન્મ) કેટેગયીના

(દળાડલી શોમ) તેલા (PH તથા Ex.Servicemen કેટેગયી તવલામ)

ઈભેદલાયો ભાટે

તભાભ ઈભેદલાયોએ યીક્ષા પી પયલાની યશેળે.
(૨)

મ ૂ

ગુજયાતના નાભત લગડના

ઈભેદલાયો,

ળાયીરયક

ખોડખાંણ ધયાલતા ઈભેદલાયો ને ભાજી વૈતનકોએ યીક્ષા પી
બયલાની નથી.
(૨) નાભત લગડ ભાટે, ભાજી વૈતનક, ૪૦% કે તેથી લધુ

તલના મ ૂલ્મે

ળકતતા ધયાલતા ઈભેદલાય ભાટે

નોંધ:-

ભાજી વૈતનક તવલામ ઈરી લમભમાડ દાભાં ભલાાત્ર છૂટછાટ વાથેની ઉંભય કોઆણ વંજોગોભાં ૪૫ લડથી
લધલી જોઆએ નરશિં.
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