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�ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�  વા પસં દગી મં ડળ 

GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD 

 લોક નં .ર, પાં  ચમો માળ,  કમયોગી ભવન,સ ુ�કટર-૧૦/એ,ગાં ધીનગર 

 હરાત માં કઃ૧૭/૨૦૨૧-        ૨૨ મ ટ પપઝ હ થ વકર( �ુ ષ( વગ-૩  

ગુ�ની િુવગતવાર (ુચચચચ 
 

 (વુ�    બસાઇટ એ સ : https://ojas.gujarat.gov.in  અનુ� https://gpssb.gujarat.gov.in ( 

 

 

૧.  �ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�  વા પસં દગી મંડળ, ગાં  ધીનગર (હવ ુ�    પછ ’’મં ડળ’’    તર ક ઉ લ ુ�   ખ કરલ છ ુ�.( વારા 

પં  ચાયત સ ુ�વાની       મ ટ પપઝ હ થ વકર( �ુષ( (વગ-૩  (સં       વગની ખાલી જ યા પર સીધી ભરતીથી 

(ફકત �ુષ( ઉમુ�  દવારો પસં     દ કરવા માટ ઓનલાઇન અર   પ કો મં ગાવવામાં  આવ ુ� છુ�  .  આ માટ ઉમ ુ�દવાર 

 સરકાર ુીની  https://ojas.gujarat.gov.in  વુ�     બસાઇટ પર તા.૧૬-૦૫-૨૦૨૨(   બપોરના ૧૩-   ૦૦ કલાક(થી 

તા.૩૧-૦૫-  ૨૦૨૨ (  સમય િરા  ના ૨૩-  ૫૯ કલાક �ુધી(     દર યાન ઓનલાઇન અર   કરવાની રહશ ુ�. ત ુ�મજ 

સામા  ય વગ(   જનરલ કટગર (  ના ઉમ ુ�  દવારોએ પર  ુા ફ  �ુ.૧૦૦/- +  િસવસ ચા  SBI E Pay  ના મા યમથી 

     ઓનલાઇન ફ ભરવા માટની છ ુ�    લી તાર ખ ૦૨-૦૬-  ૨૦૨૨ (િરા  ના ૨૩-  ૫૯ કલાક �ુધી રહશુ�( ત ુ�  મજ પો ટ 

 ઓ ફસમાં  ચલણથી �ુબ �ુમાં  પર      ુા ફ ભરવા માટ છુ �    લી તાર ખ ૦૨-૦૬-  ૨૦૨૨ રહશ ુ� (.પરં �ુ ત ુ�  માટ  પો ટ 

    ઓ ફસ ચલણની  િુ   ટ તા.૩૧-૦૫-૨૦૨૨ �ુધીમાં   કાઢ   લુ�   વી જ �ુર   છુ �   (.પર          ુા ફ ભરવા માટની વ �ુ 

 િુવગતો પુ �ર ુાફ-૧૯માં  દશાવ ુ� લ છ ુ�.  વાં   ચી જવી જ �ુર  છુ�   .ઉમ ુ�  દવાર તા  તરનો Photograph (15 kb( અનુ� 

Signature (15 kb(     સાઇઝથી વધાર નહ તુ�   ર ત ુ�  jpg format માં  Scan  કર કો �ુટરમાં ત ુ8  યાર રાખવાનો 

રહશુ�,   ઓનલાઇન અર માં    અપલોડ કરવાનો રહશ ુ�  .  અરજદાર ઓનલાઇન અર માં  દશા યા �ુજબના 

   પોતાના બધા જ શ ુ8 ણક,  વય અન ુ�  િુત તુ �    મજ અ ય લાયકાતના   માણપ ુો પોતાની પાસુ�   રાખવાના રહશ ુ� 

અનુ�  આ ગુ�  ઉમ ુ�દવારોન ુ�     ણ કરાયા બાદ ત ુ�ઓએ  �ુબ �ુમાં    ચકાસણી અથ ર �ુ    કરવાના રહ શુ�, ની 

 દરક અ �ુ  ક નોધ લ ુ�વી .  

 

૧.૧  અર   કરવા માટની િુવગતવાર (ુચનાઓ આ હરાતમાં  હવ ુ�    પછ ના ફકરાઓમાં  દશાવ ુ� લ છ ુ�. ત ુ� 

(ુચના        ઓ સહ ત ઓનલાઇન અર   કરતાં   પહલાં   ઉમ ુ�     દવાર આ સમ    હરાત પોતુ� યાનથી 

વાં     ચવી જ ર છ ુ�.  

 

૧.૨  ઓનલાઇન અર   કરતી વખત ુ�  ઉમ ુ�  દવાર કોઇ  પણ  માણપ ુો જોડવાના (  અપલોડ કરવાના( નથી .

પરં �ુ   ,  ઓનલાઇન અર     કરતી વખત ુ� માણપ ુોમાં  ની  િુવગતો �ુજબ   ઓનલાઇન અર માં 

      અરજદાર સમ  િુવગતો ભરવાની રહ છ ુ�  .    આથી પોતાના બધા જ માણપ ુો  વા ક,  શુ8 ણક  

લાયકાત, વય,  શાળા છોડ ુા �ુું માણપ , િુત,    શાર રક અશકતતા (  દ યાંગતા((  હોય તો(, મા  

સુ8  િુનક (લા �ુ  પડ �ુ   હોય તો( ,મા  ય રમતગમત ગુ�  ના (લા �ુ    પડતા હોય તો(  તુ� ગુ�  ના ત ુ�   મજ અ ય 

  લાયકાતના અસલ માણપ ુોનુ �   સાથ ુ�   રાખીન ુ�     ઓનલાઇન અર માં   એવા માણપ ુોનુ �   આધાર 

    સમ  િુવગતો ભરવાની રહ છ ુ� ,   અ યથા મં  ડળ /િુનમ �ુું ક સ િુાધકાર  વારા  માણપ ુોની ચકાસણી 
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સમયુ� અર માં ની  િુવગતો ખોટ  અથવા અસં ગત ઠરશુ� તો ઉમુ�દવારની અર  અનુ� 

ઉમુ�  દવાર /પસં દગી/િુનમ �ુું  ક રદ કરવામાં  આવશ ુ� . અર  પ કમાં    ઓનલાઇન ભરલી િુવગતોની કોઇ 

પણ     કારની ચકાસણી કયા વગર મં ડળ  વારા ઉમ ુ�દવારોન ુ�     આ જ યા માટની િુનયત  પધા મક 

લુ�  ખત પર      ુા માટ કામચલાઉ દાખલ(    ુોવીઝનલ એડમીશન(   કર    પધા મક પર  ુા આપવા 

દવામાં  આવશ ુ�,  પર  ુા બાદ    ુોવીઝનલ ર ઝ ટ   હર થયા બાદ  ુોવીઝનલ મુ �   ર ટ લી ટમાં 

  સિમાવ ટ ઉમુ�દવારોના   માણપ ચકાસણીન ુ�   આધીન રહશ ુ�. 

 

૧.૩ લુ�ખત    પધા મક પર      ુા પ િધત અનુ �   પસં દગીની   યા આ હરાતમાં   હવ ુ�      પછ ના ફકરામાં  

દશા યા �ુજબની હ �ુલ ુી           ુોવાળ ઓ ટ કલ માકસ ર ડ ગ (ઓ.એમ.આર.(    પ િધતની લ ુ�ખત 

  પધા મક પર  ુા રહશુ�  . આ હ �ુલ ુી   ુોવાળ ઓ.એમ.આર.   પ િધતની લુ �     ખત પધા મક પર ુા �ુું 

 આયોજન મં ડળ  ુારા કરવામાં  આવશ ુ�.  ગુ�  નો પર    ુા કાય મ અલગથી   િુસ ધ કરવામાં  આવશ ુ�. 

  આ માટ �ુ   જરાત પં   ચાયત સ ુ�વા   પસં   દગી મં   ડળની વ ુ�       બસાઇટ જોતા રહવા ઉમુ �દવારોન ુ�   સલાહ 

આપવામાં  આવ ુ� છુ�. 

  

૧.૪ લુ�ખત    પધા મક પર   ુા સં   દભની ત ુ�મજ     યારબાદની બધી જ (ુચનાઓ ઉમુ�     દવારના ર જ ટડ 

 મોબાઇલ નં   બર પર એસ.એમ.એસ.  થી આપવામાં  આવશ ુ�  .આથી, અર  પ કમાં  સં બં  િુધત કોલમમા ં

ઉમુ�     દવાર મોબાઇલ નં       બર અવ ય દશાવવો.  અનુ�      સમ ભરતી યા (ુણ   થાય  યાં �ુ ધી ,

 મોબાઇલ નં બર     ળવી રાખવો િઅનવાય ર ત ુ�     જ ર છ ુ�  . મોબાઇલ નં    બર બદલવા અથવા બં  ધ થઇ 

 જવાના કારણ ુ�        અથવા અ ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમ ુ�દવારન ુ�  એસ.એમ.  એસ થી �ુ   ચના ન મળ ુ�  તો 

તુ�    ની જવાબદાર ઉમ ુ�  દવારની રહશ ુ�  ,અન ુ�     આવા ક સામાં  ઉમ ુ�  દવાર પોત ુ�  િુનમ �ુું ક મ ુ�  ળવવા ઇ છતો 

 ન હોવા �ુું  માનવામાં  આવશ ુ�.  

 

૧.૫    પધા મક પર   ુા બાદ     ુોવીઝનલ ર ઝ ટ ગુ�      ની કાયવાહ મં ડળ   વારા કરવામાં   આવશ ુ�  

 અ વય ુ�   ુોવીઝનલ મુ �   ર ટ લી ટમાં   ઉમ ુ�   દવારોનો સમાવ ુ�   શ હશુ �,  તુ�મનુ�  તુ�   મના ઇમુ�   ઇલ ઉપર 

   માણપ ચકાસણીની �ુ   ચનાઓ અન ુ�  અ ય �ુ   ચનાઓ આપવામાં   આવશ ુ� .  આ માટ   અર મા ં

દશાવુ�  લો ઇમ ુ�ઇલ-આઇડ    ળવી રાખવા અન ુ�  સમયાં    તર જોતા રહવા ઉમ ુ�દવારોન ુ�   સલાહ આપવામાં  

આવુ� છુ�. 

 

૨.  ભરવાપા   જ યાઓની િુવગતઃ- 

૨.૧ પં ચાયત િુવભાગના પ  માં ક:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨ , પ  માં ક-:

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૨  તથા પ  માં ક:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ 

તા.૦૯/૦૫/  ૨૦૨૨થી થય ુ�લ  પ ટતા �ુજબ હરાત માં  કઃ ૧૭/૨૦૨૧-        ૨૨ મ ટ પપઝ હ થ વકર 

( �ુષ( વગ-  ૩ સં     વગની જ લા પં ચાયતવાર/   કટગર વાર ભરવાપા    જ યાઓ નીચ ુ� �ુ  જબ છુ �ુઃ- 
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મ  જ લા 

પં ચાયત 

ભરવાપા  

�ુલ 

 જ યાઓની 

સં યા 

ભરવાપા    જ યાઓ પ8   ક ક   ુાવાર જ યાઓ �ુ  લ જ  યાઓ પ8 ક  

સામા ય 

(જનરલ (

(OC( 

િઆથક 

 ર ત�  

નબળા 

વગ 

(EWS( 

સા.શ8 .

પછાત 

વગ 

(SEBC( 

અ �ુ. 

િુત 

(SC( 

અ �ુ .જન 

િુત 

(ST( 

મા  

સ8 િુનક 

માટ 

અનામત 

 જ યાઓ 

  દ યાંગ ઉમ�     દવારો માટ અનામત જ યાઓ 

કટગર  

A 

કટગર

B 

કટગર

C 

કટગર

D 

�ુલ  

૧ અમદાવાદ 28 16 02 05 00 05 02 01 00 00 00 01 

૨ અમરલી 54 41 05 06 02 00 05 01 00 00 01 02 

૩ આણંદ 23 16 02 00 00 05 02 01 00 00 00 01 

૪  અરવ લી 13 11 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00 

૫ બનાસકાં ઠા 146 35 14 55 24 18 14 02 00 02 02 06 

૬ ભ �ુચ  58 21 05 11 04 17 05 01 00 01 00 02 

૭ ભાવનગર 21 17 02 00 02 00 02 01 00 00 00 01 

૮ બોટાદ 33 29 03 00 00 01 03 01 00 00 00 01 

૯ છોટાઉદ �ુર 72 33 07 24 08 00 07 01 00 01 00 02 

૧૦ દાહોદ 216 43 21 77 05 70 22 06 00 05 05 16 

૧૧ દવ� (ુ િુમ 

વારકા 

53 24 05 18 06 00 05 02 00 00 01 03 

૧૨ ડાં ગ 13 05 01 03 00 04 01 01 00 00 00 01 

૧૩ ગાં ધીનગર 22 14 02 05 00 01 02 00 00 00 00 00 

૧૪ ગીર 

સોમનાથ 

50 39 05 00 05 01 05 01 00 00 01 02 

૧૫ મનગર 72 34 07 26 05 00 07 01 00 01 00 02 

૧૬ �ુનાગઢ  41 35 04 00 02 00 04 01 00 00 00 01 

૧૭  ક છ 162 87 16 32 14 13 16 02 00 02 02 06 

૧૮ ખુ�ડા 28 26 02 00 00 00 02 01 00 01 00 02 

૧૯  મહ સાગર 31 17 03 01 00 10 03 01 00 00 00 01 

૨૦ મહસાણા 58 43 05 05 04 01 05 01 00 01 01 03 

૨૧ મોરબી 67 36 06 20 05 00 06 01 00 01 00 02 

૨૨ નમદા 22 10 02 01 01 08 02 01 00 00 00 01 

૨૩ નવસાર  17 00 01 06 02 08 01 01 00 00 00 01 

૨૪ પં ચમહાલ 114 26 11 23 09 45 11 02 00 01 01 04 

૨૫ પાટણ 80 63 08 08 01 00 08 01 00 01 01 03 

૨૬ પોરબં દર 18 09 01 02 06 00 01 00 00 00 00 00 

૨૭ રાજકોટ 111 61 11 20 19 00 11 02 00 01 01 04 

૨૮ સાબરકાં ઠા 47 17 04 07 02 17 04 01 00 00 00 01 

૨૯ �ુરત  39 12 03 15 00 09 03 01 00 00 01 02 

૩૦ �ુર નગર 75 24 07 30 12 02 07 01 00 01 01 03 

૩૧ તાપી 44 15 04 23 02 00 04 01 00 01 00 02 

૩૨ વડોદરા 35 00 03 07 00 25 03 01 00 00 00 01 

૩૩ વલસાડ 03 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

 �ુલ  1866 862 172 430 142 260 174 39 00 20 18 77 

 

૨.૨ હરાતમાં  દશાવ ુ�   લ જ યાઓની સં યામાં     વધઘટ થવાની શકયતા છ ુ�.  
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૨.૩ પં ચાયત િુવભાગના પ  માં ક -: મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨ પ  માં ક-:

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૨/૦૪/૨૦૨૨ તથા પ  માં ક:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ 

તા.૦૯/૦૫/  ૨૦૨૨થી થય ુ�    લ પ ટતા �ુજબ ભરવાપા     ૧૮૬૬ જ યાઓ પ ુ8ક  �ુલ      ૭૭ જ યા શાર ર ક 

   અશ તતા ધરાવતા (  દ યાંગ( ઉમ ુ�    દવારો માટ અનામત છ ુ�.  સં   િબધત કટગર (GENERAL,EWS ,

SC,ST,SEBC(સામુ �   સરભર કરવામાં  આવશ ુ�. 

૨.૪ પં ચાયત િુવભાગના પ  માં ક -: મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨ પ  માં ક-:

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૦/૦૪/૨૦૨૨ તથા પ  માં ક:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ 

તા.૦૯/૦૫/  ૨૦૨૨થી થય ુ�    લ પ ટતા �ુજબ  આ સં વગની �ુ   લ ખાલી જ  યાઓ પ ુ8  ક મા  સુ8  િુનક માટ 

૧૭૪  જ યાઓ અનામત રાખવામા ં આવશુ�.  સં િબધત  કટગર (GENERAL,EWS ,

SC,ST,SEBC(સામુ �   સરભર કરવામાં  આવશ ુ�. 

૨.૫ અ �ુ �ુચત િુત,  અ �ુ �ુ   ચત જન િુત,  સામા   ક અનુ�  શુ8       ણક પછાત વગ અનુ�      િઆથક ર ત ુ� 

  નબળા વગના ઉમ ુ�      દવારો માટની અનામત જ યાઓ ફકત (ુળ �ુજરાતના   ત ુ�    અનામત કટગર ના 

ઉમુ�     દવારો માટ જ અનામત છ ુ�.  

૩ .   મ હલા ઉમુ�  દવારો માટઃ -

 આ         હરાત મ ટ પપઝ હ થ વકર( �ુષ( સં   વગ માટની હોઇ, આ   હરાત અ વય ુ�  મા  �ુ ષ  

        ઉમ ુ�   દવારો જ અર     કર શક છ ુ�.  

૪  િુવધવા ઉમુ �  દવારો માટઃ -

 આ   હરાત અ વય ુ�  મા  �ુ  ષ ઉમ ુ�   દવારો જ અર    કરવા લાયક હોઇ,  િુવધવા ઉમ ુ�  દવારો માટનો 

  રહતો નથી . 

૫ . મા  સુ8  િુનક (EX-Servicemen( ઉમુ�  દવારો માટઃ - 

૫.૧ �ુ   જરાત પં   ચાયત િસવ   સ (  ર ઝવ ુ�     શન ઓફ વ ુ�       ક સીસ ફોર એકસ િસવસમ ુ�ન ( �ુ     સ ૧૯૮૯ ની  

  જોગવાઇઓ યાનુ�     લઇ લાયકાત ધરાવતા મા  સુ8  િુનક ઉમુ�  દવારોની પસં  દગી કરવામાં  આવશ ુ�. 

૫.૨ ઉમુ�   દવાર પોત ુ�     જ મા   સુ8     િુનક હોવા જોઇએ.  મા   સુ8   િુનક ઉમુ�   દવારોએ અર  પ કમાં   તથા 

  પ િરશ ટમાં   મા  સ ુ8       િુનક તર ક ફરજ બ         યાના સમયગાળાની  િુવગતો આપવાની રહશુ �   .મા  

સુ8  િુનક ઉમુ�  દવાર િુનયત ન �ુના  �ુજબ �ુું  િઅધ =ુ  ત િઅધકાર   ની સહ વા ું  , સશ દળોમાં  ઉમ ુ�દવારના 

     નોકર ના સમયગાળા દશાવ �ુું    માણપ મં      ડળ સમ માં   ગણી થય ુ�   થી ર �ુ   કરવા �ુું   રહ શુ�   .જો 

ઉમુ�  દવાર ત ુ�   ની ઓનલાઇન અર માં  મા  સુ8   િુનક કટગર માં     કલીક કરલ હોય અન ુ�   િભવ યમાં  મં ડળ 

 વારા માં      ગણી કરાય યાર જો ઉમ ુ�  દવાર મા  સુ8    િુનક તર કના િઅધ =ુ  ત આધાર �ુ  રાવા ર �ુ  કરવામાં  

 િુન ફળ  ય ત ુ�  વા સં જોગોમાં  ઉમ ુ�  દવારનો મા  સ ુ8      િુનક તર ક નોકર મ ુ�ળવવા ગુ�   નો હકક દાવો 

યાનુ� લ ુ�વામાં  આવશ ુ�   નહ . અન ુ�  મા  સ ુ8   િુનક માટ ઠરાવુ � લ મ ુ�   ર ટ અ વય ુ�  પસં  દગી થય ુ� લ હશ ુ�  તો 

પસં  દગી /િુનમ �ુું  ક રદ કરવામાં  આવશ ુ�. 

૫.૩ મા  સ ુ8   િુનક કટગર માં  પસં  દ થય ુ� લ ઉમ ુ�દવારોન ુ� ત ુ�  ઓની સંબં િુધત  ત ુ�    કટગર GENERAL,EWS ,

SC,ST,SEBC(સામુ �   સરભર કરવામાં  આવશ ુ�.  
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૫.૪ મા  સ ુ8       િુનકની અનામત જ યા માટ લાયક મા  સ ુ8   િુનક ઉમુ �    દવાર નહ મળ ુ�   તો ત ુ�   જ યા  ત ુ� 

     કટગર ના અ ય લાયક ઉમ ુ�  દવારથી ભરવામાં  આવશ ુ�. 

૫.૫ ઉમુ�   દવાર પોત ુ�  સુ8      િુનક તર ક સળં             ગ છ માસથી ઓછ નહ ત ુ�      ટલી ફરજ બ વ ુ�    લ હોય અન ુ� 

 નોકર માં   થી િુનિયમત ર તુ�  િુન =ુ    થયા હોય ત ુ�  વા મા  સ ુ8િુનકોનુ� ત ુ�મણુ�   બ વ ુ�   લ ખરખર ફરજનો 

સમયગાળો, ત ુ�  મની હાલની મરમાં   થી બાદ કરતાં  મળતી મર, ભરતી િુનયમમાં  ઠરાવ ુ�  લ ઉ૫લી 

વયમયાદાથી   ણ વષ કરતાં   વધવી જોઈશ ુ�   નહ , પરં �ુ   કોઇપણ સં જોગોમાં  મા  સુ8િુનકની  મર ૪૫ 

    વષ કરતા વધવી જોઇએ નહ . 

૬ .     શાર રક અશકતતા ધરાવતા (  દ યાં ગ( ઉમુ�  દવારો માટઃ-    

૬.૧        શાર રક અશકતતા ધરાવતા (  દ યાં ગ(  ઉમુ�     દવારોની અનામત રાખ ુ�     લ જ યાઓ સામ ુ�   પસં દગી 

પામુ� લ ઉમ ુ�દવારન ુ�  ત ુ�    કટગર (GENERAL,EWS, SC,ST,SEBC(  વગના ઉમુ�  દવારો સામ ુ�  સરભર 

કરવામાં  આવશ ુ�   . દ યાં  ગ ઉમ ુ�   દવારો માટ આ  હરાતના પ ુ�રા- ૨.  ૩ અન ુ�  ૬.૩માં  દશા યા �ુજબની 

   જ યાઓ અનામત છુ�. 

૬.૨ સામા         ય વહ વટ  િુવભાગના તા ૧૫/૨/     ૨૦૦૧ ના ઠરાવ માં કઃ-  સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/ ઓઆઇ 

/૭/ગ-ર �ુજબ       શાર ર ક અશકતતા (  દ યાં ગતા(     ૪૦ ટકા ક ત ુ�  થી વ �ુ   હોય ત ુ�મનુ�   જ શાર  ર ક 

 અશકતતાના (  દ યાંગતા(   લાભો મળવાપા  રહશ ુ�. 

૬.૩ સરકાર ુીના પં ચાયત ુામ =ુહ િુનમાણ અનુ� ુામ િુવકાસ િુવભાગના ઠરાવ માં કઃ -

અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ(પા.ફા(    તા ૬-૯-      ૨૦૨૧થી શાર રક અશકત(  દ યાં ગ(  ઉમુ�   દવારો માટ 

   જગાઓ અનામત રાખવા બાબત ુ�  નીચ ુ� �ુ   જબની જોગવાઇ થય ુ� લ છ ુ�,  આ  હરાતના હ �ુ  માટ  

મા  ય ગણાશુ�   . દ યાં  ગ ઉમુ�      દવારો માટ અનામત જ યાઓની સં  યા પં  ચાયત િુવભાગના પ  માં કઃ  -

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/   ખ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨માં   દશા યા �ુ   જબ અનુ�    પ ટતા કરાયા �ુ   જબ નીચુ� 

�ુ  જબ છુ �ુઃ- 

સં વગઃ-       મ ટ પપઝ હ થ વકર( �ુષ( વગ-૩ 

મ િુવકલાગંતાની 

કટગર  

અનામત 

 જ યાની 

ટકાવાર  

િુવકલાંગતાનો કાર  દ યાં ગ 

ઉમુ�  દવારો માટ 

અનામત 

  જ યાઓની સં યા 

1 A 1.33 % LV(40-70(% 39 

2 B ………. ………. 00 

3 C 1.33 % OL,CP,DW,AAV 20 

4 D & E 1.33 % ID,MI,MD(40-70(% 18 

 {Code and functional classification:- Blind(B(, Low vision(LV( (40-70(%, Deaf(D(, 

[Hard  of  hearing  (HH(],  [Locomotor  disability  (LD(:-OA(one  arm(,  OL(one  leg(,  BA(both  arm(, 

BH(both  hands(,OAL(one  arm  one  leg(,  BLA(both  legs  and  arms(,  BLOA(both  legs  one  arm(, 
OABL(one arm both legs(, BAOL(both arms one leg(, BABL(both arms both leg(, OAOL(one arm 
one leg(], Cerebral palsy(CP(, Leprosy cured(LC(,  Dwarfism  (DW(, Acid attack victim(AAV(, 
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Muscular  dystrophy(MDy(,Intellectual  Disability(ID(,  Specific  Learning  disability  (SLD(,  Mental 
illness(MI(, [Autism Spectrum Disorder (ASD(, M-Mild, MoD-Moderate], 
[ Multiple Disabilities (MD(:- Disabilities included in group (A( to (D( (40-70(%.] 

નોધઃ-  પં  ચાયત િુવભાગના પ  માંકઃ- અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ(પા.ફા(  તા ૧૮-૧૧-     ૨૦૨૧ ના પ સાથ ુ� 

સામા ક યાય અનુ�  િઅધકાર તા િુવભાગના તા ૩૦-૧૦-૨૦૨૧ ના પ  માં કઃ -

અપગ/૧૧૨૦૨૦/૪૭૩૬૨/છ-૧(પાટ-૪(  થી જણા યા �ુજબ LV  અનુ �  HH  એકલા મા  ય રાખ ુ�  લ હોય 

     યાર જ ટકાવાર દશાવવી અન ુ�  જયાર ટ  િુતના બનંુ�  કાર LV અનુ�  Blind સાથુ�  દશાવ ુ�  લ હોય 

    યાર ટકાવાર દશાવવી નહ , ત ુ� મ જણાવુ� લ છ ુ�.  થી ઉપરોકત મ-  ૧ ખાત ુ�  િુવકલાં ગતાના કારમાં 

40-70%   ટકાવાર દશાવ ુ� લ છુ�. 

૬.૪  સામા    ય વહ વટ િુવભાગના તા.૧૭-૯-   ૨૦૨૧ ના ઠરાવ માં કઃ- સીઆરઆર-૧૦૨૦૧૭-૧૨૨૬૩૯-ગ-

    ર થી દ યાં  ગતાના ખંડ(  કટગર (નીચુ� �ુ  જબ નકક   કરલ છ ુ�ુઃ -

ખં ડ (કટગર ( A=  ધ વ અનુ�  ઓછ  ટ ,

ખડં (કટગર ( B = િબધર અનુ�  ઓ ું  સાં ભળનાર ,

ખડં (કટગર (C=મગજના લકવા  સ હતની હલનચલનની   દ યાંગતા, રકિતપતમાંથી સા   

                થય ુ�લ,વામનતા, િએસડ એટકનો ભોગ બનુ �લ અનુ�  નબળા ના �ુઓ,  

ખડં (કટગર (D= વલીનતા (autism(, બૌધક   દ યાંગતા, ખાસ િુવષય શીખવાની  અ મતા અનુ �  

                માિનસક બીમાર , 

ખં ડ (કટગર (E=બહરાશ -  ધ વ  સ હતની ખં  ડ (A( થી (D( હઠળની એક કરતા વધાર કારની  

                  દ યાં ગતા ધરાવતી  ય કત. 

૬.૫      શાર રક અશકતતા (  દ યાં ગતા(    ધરાવતા ઉમ ુ�     દવારોએ ઓનલાઇન અર માં      સ મ સ િુાધકાર  

  વારા આપ ુ�લ  દ યાં ગતાના    માણપ નં   બર અન ુ�        તાર ખ ઓનલાઇન અર  પ કમાં   યો ય 

કોલમમાં અ �ુ ક દશા  વવાનો રહશુ�.   

૬.૬ િુનયમા �ુુસંાર     શાર રક અશકતતા ધરાવતાં   હોય ત ુ�  વા (  દ યાં ગ(  ઉમ ુ�દવારન ુ�     જ શાર રક અશકતતા 

 ( દ યાં ગતા(   નો લાભ મળવાપા  રહશ ુ�  .   શાર રક અશકતતા (  દ યાં ગતા(   નો લાભ મ ુ�   ળવવા ઇ છતા 

ઉમુ�     દવાર ઉપરોકત પ ુ�રા-૬.   ૩ પ ુ8          ક ની કઇ શાર રક અશકતતા (  દ યાં ગતા(  છુ�  ત ુ�   ઓનલાઇન 

અર માં     પ ટ દશાવવા �ુું  રહ શુ�. 

૬.૭        શાર રક અશકતતા ધરાવતા (  દ યાં ગ(ઉમુ�   દવાર ત ુ�     ના દાવાના સમથનમાં   સામા    ય વહ વટ 

િુવભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના  પર પ  માં કઃ - પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી તુ�મજ 

 વખતોવખત િુનયત થયુ� લ ન �ુનામાં  સરકાર  હો પીટલના �ુિુ    ટ ડ ટ /   િુસવીલ સ ન/ મ ુ�   ડ કલ બોડ 

  વારા આપવામાં આવ ુ�લ    માણપ જ મા  ય ગણવામાં  આવશ ુ�,તુ�   મજ આ અસલ     માણપ સ મ 

સિતાધકાર  વારા માં ગણી કરાયુ�થી અ �ુક ર �ુ કરવા �ુું  રહશુ�. આ માણપ  િુનમ (ુક 

 િઅધકાર /મં    ડળ સમ ર �ુ  કરવામાં  નહ  આવ ુ�,તુ�    વા ક સામાં   ત ુ�  ઉમ ુ�દવારન ુ�    શાર રક અશકતતા 

 ( દ યાં ગતા( ઉમુ�     દવાર તર કનો લાભ મળવાપા  થશ ુ�  નહ . 

૬.૮ સામા    ય વહ વટ િુવભાગના ઠરાવ માં કઃ- સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૨૨૬૩૯/ગ-   ર તા ૧૭-૯-  ૨૦૨૧ ની 

જોગવાઇ �ુ    જબ સીધી ભરતીથી જ  યા ભરવાના સગંુ�    દ યાં  ગ ઉમ ુ�      દવાર માટ જ યા અનામત ન 

   હોય યાર સબં     િુધત જ યા માટ બુ�    ચ માક ડસ ુ�     બ લ ટઝ ધરાવતા ઉમ ુ�    દવાર દ યાં   ગ માટ અનામત 
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    ન હોય તુ�        વી જ યા માટ અર      કર શકશ ુ� .પરં �ુ  ત ુ�  જ   યા બુ�   ચ માક ડસુ�     બ લ ટઝ ધરાવતી 

   ય કતઓ માટ યો  ય હોવા �ુું   િુનયત કરવામાં  આવ ુ� લ હો �ુ  જોઇશુ�. 

૬.૯ સામા    ય વહ વટ િુવભાગના ઠરાવ માં કઃ- સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૨૨૬૩૯/ગ-   ર તા ૧૭-૯-  ૨૦૨૧ ની 

જોગવાઇ �ુ   જબ સીધી ભરતીના  ક સામાં    દ યાં     ગો માટ નકક કરવામાં  આવ ુ�     લ અનામત જ યા માટ 

      િુનયત કટ ઓફ માકસનુ � યાનુ�  લ ુ�   તા સબં િુધત  દ યાં          ગતાની સબ કટગર માટના ઉમ ુ�દવારો  

       ઉપલ ધ ન થાય ત ુ�   વા સંજોગોમાં      નકક કરવામાં   આવ ુ�    લી દ યાં   ગતાઓ પુ8       ક અ ય દ યાં ગતા 

        ધરાવતી ય કતથી આવી જ યા ભરવાની રહશ ુ� .એટલ ુ�     ક દ યાં  ગ ઉમુ�    દવારો માટની અનામતની સબ 

 કટગર માં      પર પર અદલાબદલી ઉપર દશાવ ુ�  લા સંજોગોમાં  કરવામાં  આવશ ુ�.  

૬.૧૦ બુ�   ચમાક ડસ ુ�    બલ ટઝ ધરાવતા ઉમ ુ�    દવારો માટ અનામત રાખવામાં  આવ ુ�    લી જ યા ઉપર િુનયત 

 કરલ સામા      ય ધોરણોના આધાર દ યાં  ગ ઉમ ુ�દવારો �ુ  રતી સં યામાં         ઉપલ ધ ન થાય તો દ યાં ગો 

   માટ અનામત રાખવામાં આવ ુ�      લ ખાલી જ યા ભરવા માટ પસં     દગીના ધોરણો હળવા કર ન ુ�    દ યાં ગ 

ઉમુ�  દવારની પસં  દગી મં    ડળ વારા કરવામાં  આવશ ુ�.  

૬.૧૧      શાર ર ક ર તુ�     અશકત (  દ યાં ગ(  ઉમુ�દવારોન ુ�   સામા         ય વહ વટ  િુવભાગના તા ૧-૧૨-   ૨૦૦૮ ના  

 પર પ  માંકઃ-  પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-      ર થી  િુનયત થય ુ�લ �ુિુ     ટ ડ ટ /    િુસવીલ સ નના 

તબીબી  માણપ ન ુ�    આધીન રહ ન ુ�   ઉપલી વયમયાદામાં   ૧૦ વષની  ટછાટ મળશુ�. 

૭ અ �ુ �ુચત િુત, અ �ુ �ુ  ચત જન િુત, સામા  ક શુ8    ણક પછાત વગના અન ુ� 

  િઆથક ર તુ�    નબળા વગ (EWS(  ના ઉમુ�   દવારો માટની સામા  ય જોગવાઇઓઃ -

૭.૧ �ુળ �ુ   જરાતના અ �ુ �ુચત િુત,  અ �ુ �ુ   ચત જન િુત,  સામા   ક શુ 8       ણક પછાત વગના અનુ� 

  િઆથક ર તુ�    નબળા વગ (EWS(  ના ઉમુ�દવારોન ુ�     જ અનામત વગના ઉમ ુ�     દવાર તર ક લાભ મળશ ુ�. 

૭.૨ અ �ુ �ુચત િુત, અ �ુ �ુ  ચત જન િુત, સામા  ક શુ8    ણક પછાત વગના અન ુ�    િઆથક ર ત ુ�  નબળા 

 વગ (EWS(  ના ઉમુ �દવાર    વગના હોય ત ુ�  ની િુવગતો અર  પ કમાં  અ �ુ  ક આપવી.  

૭.૩ ઉમુ�  દવાર અર   પ કના સબં  િુધત કોલમમાં  ત ુ�   અનામત ક  ુા દશાવુ �      લ નહ હોય તો પાછળથી 

  અનામત વગના ઉમ ુ�     દવાર તર ક લાભ મ ુ�    ળવવાનો હકક દાવો મા  ય રાખવામાં  આવશ ુ�  નહ.  

૭.૪    અનામત વગનો લાભ મ ુ�    ળવવા ઇ છતા ઉમ ુ�  દવાર ત ુ�  ના સમથનમાં    સ મ િઅધકાર  વારા િુનયત 

ન �ુનામાં  આપવામાં  આવ ુ�લ િુત   માણપ ની નકલ    માણપ ની ચકાસણી સમય ુ� ર �ુ  કરવાની 

રહશુ� .ઉપરાં  ત મં ડળ/િુનમ �ુું ક િઅધકાર   વારા    માણપ ની નકલ માં  ગણી થય ુ�  થી અ �ુ ક ર �ુ  કરવાની 

રહશુ�. 

૭.૫   સરકાર ુીના સામા        ય વહ વટ  િુવભાગના પર પ  માં કઃ-  પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-     ૪ તા ૨૩-૭-

   ૨૦૦૪ તથા પર પ  માં કઃ-પવસ/૧૦૨૦૧૬/૨૮૨૪૪૭/ગ-  ૪ તા.૭-૫-   ૨૦૧૬ ની જોગવાઇઓ �ુજબ  

સામા    ય કટગર ના ઉમ ુ�દવારોન ુ�   વયમયાદાના અન ુ� �ુણવ  ુા (મુ � ર ટ(   ના ધોરણ લા �ુ  પાડવામાં 

   આ યા હોય ત ુ�   જ ધોરણ ુ�  પોતાની �ુણવ  ુાના આધાર   પધા મક પર ુામાં  પસં  દગી પામ ુ�  લ હોય 

  એવા અ �ુ �ુચત િુત,  અ �ુ �ુ   ચત જન િુત,  સામા   ક શુ 8       ણક પછાત વગ અનુ�      િઆથક ર ત ુ� 

   નબળા વગ ના ઉમ ુ�દવારોન ુ�  સામા      ય કટગર ની જ યા સામ ુ�   સરભર કરવામાં  આવશ ુ� ,પરં �ુ  સામા ય 

   કટગર માટ િુનયત થયુ�  લ ઉપલી વયમયાદામાં   ટછાટ મુ�ળવીનુ�  પસં  દગી પામ ુ�  લા અ �ુ �ુચત િુત ,
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અ �ુ �ુ  ચત જન િુત, સામા  ક શુ8    ણક પછાત વગ અન ુ�    િઆથક ર ત ુ�      નબળા વગ ના ઉમ ુ�દવારોન ુ� 

સબં       િુધત અનામત કટગર ની જ યા સામુ�   સરભર કરવામાં  આવશ ુ�. 

૭.૬ ઉમુ�  દવાર અર  પ કમાં િુત ગુ�   િુવગત દશાવ ુ� લ હશુ� ત ુ�માં    પાછળથી ફરફાર કરવાની િુવનં તી 

મા   ય રાખવામાં   આવશ ુ�    નહ .     જો કોઇ ઉમુ�         દવાર  િુનયત સમયગાળા દર યાન ઇ �ુ   થય ુ�  લ  િુનયત 

ન �ુના �ુું    માણપ ર �ુ            નહ કરલ હોય તો ત ુ�ઓનુ�       અનામત વગના ઉમ ુ�      દવાર તર કનો લાભ 

મળવાપા  થશ ુ�  નહ.  

૮ . સામા  ક અનુ� શુ8    ણક પછાત વગના ઉમ ુ�  દવારો માટઃ-  

૮.૧ સામા  ક અનુ� શુ8   ણક ર તુ�    પછાત વગના ઉમ ુ�   દવારોએ ઉ તવગમાં  સમાવ ુ�    શ ન થતો હોવા ગુ� �ુું 

(નોન િુમલ ુ�યર ( િુનયત ન �ુના �ુું સરકાર ુીના  સામા જક   યાય અન ુ�  િઅધકાર તા િુવભાગના         

તા.૨૭-૪-   ૨૦૧૦ ના ઠરાવ માંકઃ- સશપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/  અથી િુનયત થય ુ�    લ પ િરશ ટ-૪( �ુજરાતીમાં( 

 ના ન �ુનાના   માણપ મં  ડળ માગ ુ�    યાર ર �ુ  કરવા �ુ  રહ શુ� ( ુ� માં  કઢાવ ુ�  લ નોન મીલુ�યર 

  સટ ફ કટ  ક     સરકારની નોકર માટ �ુું  હોઇ , આ  હરાતના હ �ુ  માટ  મા  ય ગણવામાં  આવશ ુ� 

 ન હ .( 

૮.૨ સામા   ક અનુ�   શુ8    ણક ર તુ�      પછાત વગના ઉમ ુ�   દવાર આ �ુું   નોન મીલુ�યર   માણપ ત ુ�મના 

માતા-   િુપતાની આવકના સદંભમાં    ધરાવતા હોવા જોઇશ ુ�.  

૮.૩ સામા ક યાય અનુ�  િઅધકાર તા િુવભાગના તા ૨૬/૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ માં કઃ -

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ �ુજબ ‘  ઉ ત વગમાં  સમાવ ુ�    શ ન હ થવા ગુ�ના   માણપ ની મહ મ 

અિવધ(Validity(    નાણાક ય વષમાં  મ ુ�ળ �ુ   હોય ત ુ�  સ હત     ણ નાણાક ય વષની રહશ ુ�  ,પરં �ુ આ �ુું 

  માણપ સબં િુધત    હરાત માટ ઓનલાઇન અર   કરવાની છ ુ�   લી તાર ખ �ુધીમાં ઇ �ુ  કરાય ુ�લ 

હો �ુ  જોઇએ.  જો આ       માણપ આ સમયગાળા દર યાન ઇ �ુ  થય ુ� લ હશ ુ�    તો જ મા  ય રાખવામાં  

આવશુ�    અ યથા ત ુ�  મા  ય રાખવામાં  આવશ ુ�   ન હ .

 ૮.૪ ઉમુ�   દવાર ઓનલાઇન અર   કરતી વખત ુ�  ’  ઉ ત વગમાં  સમાવ ુ�    શ ન હ થવા ગુ� �ુું માણપ  ની 

 િુવગતો જણાવુ �  લ હોય ત ુ�    ની જ નકલ માં  ગણી થય ુ�  થી ર �ુ   કરવાની રહ શુ�  . જો આવા  માણપ માં  કોઇ 

�ુ   લ હોવાનુ�   કારણ ુ�   ઉમ ુ�દવાર   હરાતની છુ�      લી તાર ખ બાદ �ુું  ન �ુું    માણપ મ ુ�ળવુ�     તો પણ 

સામા  ક અન ુ� શુ8   ણક ર ત ુ�    પછાત વગના ઉમ ુ�    દવાર તર ક પા     થવા માટ ઓનલાઇન અર માં 

જણાવુ�લ    માણપ જ મા  ય રહશુ�. 

૮.૫   ઉ ત વગમાં  સમાવ ુ�    શ ન થતો હોવા ગુ� �ુું      માણપ આપવા માટ ૬ માપદં ડો યાનુ� લ ુ�  વાય છ ુ�. 

પરં �ુ   ઉકત માપદં  ડો પ ુ8ક    કોઇ પણ માપદં ડમાં         આ અિવધ દર યાન ફરફાર થાય તો ત ુ�   ની વ ુ8 છક 

 હરાત સબં  િુધત ઉમુ �   દવાર તથા ત ુ�  ના માતા િુપતા/વાલીએ વયં  સબં    િુધત સ િુાધકાર તુ �  મજ ત ુ�ના 

વારા  માણપ માં    કોઇ ફરફાર કરવામા આવ ુ�  તો �ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�  વા પસં દગી મંડળનુ�  કરવાની 

રહશુ� .ઉમ ુ�  દવાર માતા-િુપતા/  વાલી આવી     હરાત નહ કર ન ુ�   કોઇ પણ િુવગતો પાવશુ�   તો ત ુ�ઓ 

  કાયદસરની કાયવાહ ન ુ�  પા  બનશ ુ�  અન ુ� ત ુ�  ઓએ મુ�ળવુ�    લ અનામતનો લાભ રદ કરવાપા  થશ ુ�. 

  ઉ ત વગમાં  સમાવ ુ�    શ નહ થવા ગુ� �ુું   માણપ મ ુ�     ળવવા માટનો કોઇ પણ માપદં ડમાં  ફરફારની 
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વુ8 છક     હરાત કરવાની જવાબદાર ઉમ ુ�દવાર/માતા િુપતા/વાલીની    ય કતગત ર ત ુ�  અન ુ�  સં �ુકત 

 ર તુ�  રહશ ુ�. 

૮.૬ સામા    ક યાય અન ુ�    િઅધકાર તા િુવભાગના ઠરાવ માં કઃ- સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/   અ તા ૨૬-૪-

  ૨૦૧૬ ની જોગવાઇઓ �ુજબ   બન ઉ તવગના    માણપ ની અિવધ વા ું માણપ   વષમાં 

મુ�ળ �ુ     હોય ત ુ�  સ હત        ણ નાણાક ય વષની રહશુ�  .  યારબાદ સામા ક   યાય અન ુ�    િઅધકાર તા 

  િુવભાગના તા.૧૨-૬-         ૨૦૨૦ ના ઠરાવની જોગવાઇ યાનુ�  લ ુ�   તા આ     ણ વષની અિવધના 

     સમયગાળા દર યાન ઇ �ુ  થય ુ�લ    માણપ સાથ ુ�   ઉમ ુ�  દવાર ત ુ�   ’’      ના બન ઉ ત વગના દરજ ’’ 

(Non Creamy Layer Status (માં    કોઇ ફરફાર થય ુ�   લ નથી તથા ત ુ�    ઓ રાજય સરકારના અનામતના 

હ �ુ  માટ    નકક થય ુ� લ પા  તાના માપદં ડ �ુ   જબ લાયક ઠર  છુ� ત ુ� �ુજબ �ુું  બાહ     ધર પ ક ઉકત ઠરાવ 

સાથુ�     ના પ િરશ ટથી િુનયત થયુ� લ ન �ુનામાં  આપવા �ુું  રહ શુ�.મં   ડળ જયાર નોન મીલ ુ�    યર સટ ફ કટ 

મંગાવુ�  તુ�   સમય ુ�   ઉમ ુ�દવાર    માણપ ની સાથ ુ�     આ બાં    હધર ર �ુ     કરવાની રહ શુ� .  આ જોગવાઇનો 

�ુ �ુ       પયોગ બદલ અનામતનો લાભ રદ થવા પા  છુ�  અન ુ�  ઉમ ુ�    દવાર કાયદસરની કાયવાહ ન ુ�  પા  

બનુ� છુ�  . ઉ તવગમાં  સમાવ ુ�    શ ન હ થવા ગુ�ના   માણપ સં  દભ ર �ુ   કરવાની બાં હ  ધર નો િુનયત 

ન �ુનો સામા ક યાય અનુ�  િઅધકાર તા  િુવભાગની વુ�બસાઇટ 

https://sje.gujarat.gov.in/resolutions     પરથી મળ શકશુ�. 

            

૯   િઆથક ર તુ�   નબળા વગના ઉમ ુ�  દવારો (EWS( માટઃ -

૯.૧    િઆથક ર તુ�        નબળા વગ ના ઉમ ુ�       દવારોએ રાજય સરકારના સામા ક   યાય અન ુ�    િઅધકાર તા 

  િુવભાગના તા ૨૫-૧-   ૨૦૧૯ ના ઠરાવ માંકઃ- ઇ.ડબ �ુ .એસ/ ૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/   અ થી િુનયત થય ુ�લ 

ન �ુ ના( ુ� માં  એન ુ�  ર KH અથવા �ુજરાતીમાં પ  િરશ ટ-ગ(  માં મ ુ�ળવુ�   લ િઆથક ર ત ુ�  નબળા 

  વગ માટના   માણપ નં  બર અન ુ�     તાર ખ ઓનલાઇન અર   કરતી વખત ુ�   દશાવવાના રહશ ુ�  .આ 

પા તા   માણપ સબં િુધત    હરાત માટ ઓનલાઇન અર   કરવાની છ ુ�   લી તાર ખ �ુ  ધીમાં ઇ �ુ 

કરાયુ� લ હો �ુ  જોઇએ.  જો આ       માણપ આ સમયગાળા દર યાન ઇ �ુ  થય ુ� લ હશ ુ�    તો જ મા ય 

રાખવામાં  આવશ ુ�    અ યથા ત ુ�  મા   ય રાખવામાં આવશુ�   ન હ.  

૯.૨ સામા ક   યાય અન ુ�       િઅધકાર તા  િુવભાગના ઠરાવ માંકઃ-  ઇડબ �ુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ       ,

તા.૧૩-૯-૨૦૧૯ અનુ� ઠરાવ માંકઃ-ઇડબ �ુએસ/ ૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ તા ૨૬-૦૬-૨૦૨૦ ની 

જોગવાઇ �ુ   જબ િઆથ    ક ર તુ�     નબળા વગ (EWS(    માટના પા તા   માણપ ુો ઇ �ુ  ( issue(  થયા 

 તાર ખથી  ણ વષ �ુ  ધી મા  ય ગણવામાં  આવશ ુ�  પરં �ુ ઇ �ુ  થય ુ� લ િઆથ   ક ર ત ુ�   નબળા વગ (EWS( 

     માણપ ની વધારલ અિવધનો લાભ લ ુ�   વા માટ ઉમુ�  દવાર ત ુ�ના �ુ �ુું  બની આવકમાં    વધારો થયો નથી 

અનુ�     રાજય સરકારના અનામતના હ �ુ  માટ    નકક થય ુ� લ પા  તાના માપદં ડ �ુ   જબ લાયક ઠર  છુ� 

તુ�   વી બાં        હધર ઉકત ઠરાવ સાથ ુ�          ના પ િરશ ટ થી  િુનયત કયા �ુ   જબના ન �ુનામાં   આપવાની 

રહશુ�.મં   ડળ જયાર આ   માણપ મં ગાવુ� ત ુ�  સમય ુ�  ઉમ ુ�દવાર   માણપ ની સાથ ુ�   આ બાં   હધર ર �ુ 

 કરવાની રહશ ુ�  .બાં   હધર નો િુનયત ન �ુ  નો સામા ક  યાય અન ુ�     િઅધકાર તા  િુવભાગની વ ુ�બસાઇટ 

https://sje.gujarat.gov.in/resolutions         પરથી મળ શકશુ�   .  આ જોગવાઇના �ુ   રપયોગ બદલ 

        અનામતનો લાભ રદ થવા પા   છુ �   અન ુ�   ઉમ ુ�      દવાર કાયદસરની કાયવાહ ન ુ�   પા   બન ુ�  છુ � થી 
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   વધારલ અિવધનો લાભ લ ુ�   તા અગાઉ ઉમ ુ�        દવાર ઉકત ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અ યાસ કર  

લુ�  વા જણાવવામાં  આવ ુ� છુ�. 

૧૦ મા   ય રમતગમતના વધારાના �ુ  ણ મુ�  ળવવા માટ  ની લાયકાત - 

૧૦.૧ સામા    ય વહ વટ િુવભાગના તા.ર૫/ર/    ૧૯૮૦ ના ઠરાવ માં  ક : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર 

 તથા તા.૧/૮/   ૧૯૯૦ ના ઠરાવ માં  ક : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.     ર તથા સામા   ય વહ વટ 

  િુવભાગના ઠરાવ માં કઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/ �ુઓ/ ૪૧૧૦/ગ-   ર તા ૧૮-૪-  ૨૦૦૧ ત ુ�  મજ આ ગુ�ના 

  વખતો વખતના સરકાર   ુીના ઠરાવોની જોગવાઇ �ુજબ   િુનયત કયા �ુજબના    સ િુાધકાર પાસ ુ�થી 

 િુનયત ન (ુનામાં મ ુ�ળવુ�લ   માણ૫ અસલમાં  ર �ુ  કરનાર  ઉમ ુ�    દવાર જ રમતગમતના વધારાના 

મળવાપા   �ુ  ણ માટ હ  દાર થશુ�.  

૧૦.૨  ઓનલાઇન અર   પ કના કોલમમાં ’’ YES”  લખવા ઉપરાં  ત મા  ય રમતગમત ગુ�ના માણપ ુોની 

  િુવગતો દશાવનાર ઉમુ�   દવાર જ આ ગુ�  ના વધારાના �ુ  ણ મ ુ�ળવવાન ુ�   લાયક રહ શુ�,  માણપ  

ચકાસણીનુ�     આધીન રહશ ુ�       જો કોઇ ઉમ ુ�     દવાર ઓનલાઇન અર   વખત ુ�   આ ગુ�    ની  િુવગતો નહ  

દશાવુ�      લ હોય તો પાછળથી રમતગમતના વધારાના �ુ  ણ મ ુ�ળવવા આ ગુ�   નો દાવો મં ડળ વારા 

મા  ય રખાશુ�  નહ,    ની નોધ લ ુ�વી. 

૧૧  એક ઉમુ�   દવાર એક અર  (No multiple application(: 

૧૧.૧ એક ઉમુ�દવાર એક જ અર  કર  શકશુ �. તુ�મ છતા,ં એકથી વ �ુ અર  (multiple 

application(     ના ક સામાં        ફ સહ ત સવ ર ત ુ�  યો   ય ર ત ુ�   ભરલી અર  ઓ પ ુ8   ક સૌથી છ ુ� લી 

  ક ફમ થય ુ�    લી એક જ અર  મા  ય રહશુ�, તુ�    િુસવાયની બધી અર   ઓ રદ થશુ�.  

૧૧.૨  એક કરતાં   વધાર અર  કરવામાં  આવશ ુ�  તો, ત ુ� પ ુ8     ક ફ ભરલી છ ુ�    લી ક ફમ અર  મા  ય ગણવામાં 

આવશુ�. 

૧૧.૩     અનામત વગના ઉમ ુ�            દવાર ફ ભરવાની થતી નથી ત ુ�   થી તુ�   વા ઉમુ�     દવારોની સૌથી છુ �    લી ક ફમ 

અર   મા  ય ગણવામાં  આવશ ુ� , અન ુ� ત ુ�    િુસવાયની બધી અર   ઓ રદ ગણવામાં  આવશ ુ�.  

૧૨   નાગ રક વઃ -

૧૨.૧ ઉમુ�      દવાર ભારતનો નાગ રક હોવો જોઈએ. અથવા �ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�  વા વગ  કરણ અન ુ�  ભરતી 

(સામા  ય( િુનયમો,  ૧૯૯૮ ના િુનયમ-   ૭ ની જોગવાઇ �ુ  જબની રા      યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ  .

૧૨.૨ ઉમુ�દવાર ,

(ક (    ભારતનો નાગ રક હોય અથવા 

(ખ (ન ુ�પાળનો   જન હોય અથવા 

     (ગ ( �ુતાનનો    જન હોય અથવા 

(ઘ ( �ુળ ભારતની  ય કત હોય અનુ� ભારતમાં  કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી   

  પા ક તાન(, યાનમાર ( ુીલકંા,  ક યા, �ુગા ડા વા (ુવ     આ કાના દશો ટા  િઝાનયાનો સં �ુકત  

સ ુાક,(   અગાઉ ટા   િગાનકા અનુ �   ઝાઝીબાર(, બીયા,  મલાવી,ઝુ8ર,     ઇથોપીયા અન  િુવયુ�ટનામમાં થી 

  થળાંતર કર ન ુ�     આવી હોય પરં �ુ (ખ((ગ((ઘ(    વગ હઠળ આવતા ઉમ ુ�દવાર  ની તરફણમાં  રાજય 

 સરકાર લાયકાત �ુું   માણપ આ �ુ   હોય ત ુ�વી    ય કત હોવા જોઇશુ �. 
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૧૩ . શુ8   ણક લાયકાત અન ુ�  વયમયાદા : 

૧૩.    ૧ પં ચાયત ુામ =ુહ િુનમા  ણ અનુ� ુામ િુવકાસ િુવભાગના હરનામા માં કઃ- કપી/   ૧૭ ઓફ ૨૦૨૨ / 

               પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૭૭/  ખ તા.૨૪-૦૩-    ૨૦૨૨ થી આ સં   વગ માટ શ ુ8 ણક  લાયકાત નીચ ુ� �ુજબ  

                 નકક કરવામાં  આવ ુ� લ છુ�,  આ  હરાતના હ �ુ  માટ  મા   ય ગણાશુ�. 

સં વગ શુ8 ણક લાયકાત 

Multi Purpose Health 
Worker (Male( 

(Class-III(  
 મ ટ  પપઝ  હ થ વકર( �ુ ષ  (

(વગ-૩(  

 
 
 
    
 

(પં ચાયત િુવભાગના હરનામા માં ક -: કપી/૧૭ ઓફ ૨૦૨૨ /

પીઆરઆર-૧૦૨૦૧૪/૭૭/ખ તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૨થી  િુસ ધ કરવામાં  

આવુ�  લ Multi Purpose Health Worker (Male(, Class III,in the Superior 

Panchayat Service, Recruitment Rules,2022 �ુજબ(  

Rule 3(b( 
A Candidate shall - 
(i(    have successfully completed minimum one   year Multi 

Purpose Health Worker basic  course certificate or Diploma 
course    obtained  from  the  education  institution  recognised 

as such by the Government; or 
  

(ii(    have minimum one year sanitary Inspectors Diploma Course 
                  obtained from education institution recognised as such by       

                  the Government; or  
 

(iii(    have minimum one year certification course of Health 
              Sanitary Inspector from Industrial Training Institute or any      

              other institute recognized as such by the  Government; or 
 

(iv(    have passed the Diploma of sanitary Inspectors or  Health 
              Sanitary Inspector obtained from any of the Universities  

established  or  incorporated  by  or  under  the  Central  or  a 
state Act in india; or any other education institutions 
recognised as such or declared to be deemed as a university  
under section 3 of University Grants Commission Act,1956.  

 
A candidate shall- 
Rule-3(v(    possess the basic knowledge of computer Application as    
                     prescribed in the Gujarat Civil Services Classification and       
                     Recruitment (General( Rules, 1967; and 
 
Rule-3(vi(   possess adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both.      
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૧૩.૨  વયમયાદા-: 

પં ચાયત ુામ =ુહ િુનમા  ણ અનુ� ુામ િુવકાસ િુવભાગના હરનામા માં કઃ- કપી/   ૧૭ ઓફ ૨૦૨૨ / 

               પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૭૭/  ખ તા.૨૪-૦૩-    ૨૦૨૨ થી આ સં     વગ માટ વયમયાદા નીચ ુ� �ુજબ  

                 નકક કરવામાં  આવ ુ� લ છુ�,  આ  હરાતના હ �ુ  માટ  મા   ય ગણાશુ�. 

સં વગ વયમયાદા 

Multi Purpose Health 
Worker (Male( 

(Class-III(  
 મ ટ  પપઝ  હ થ વકર( �ુ ષ ( 

(વગ-૩(  

 
 

(પં ચાયત િુવભાગના હરનામા માં ક:- કપી/   ૧૭ ઓફ ૨૦૨૨/પીઆરઆર-

૧૦૨૦૧૪/૭૭/   ખ તા.૨૪/૦૩/૨૦૨૨થી      િુસ ધ કરવામાં આવુ �  લ  Multi 

Purpose  Health Worker (Male(, Class  III,in the Superior Panchayat 

Service, Recruitment Rules,2022 �ુજબ(  

Rule-3(a(  

A  candidate shall  not  be  less  than 18 years and  not be  more  than 34 
years of age: 

 ર માકસ - પં ચાયત િુવભાગના હરનામા માં ક:-KP/271/2021/PRR /

1196/01/KH  તા.૨૦-૧૨-૨૦૨૧,  ઠરાવ માં ક:-પીઆઆર/૧૧૯૬/૦૧/   ખ તા.૨૭-

૧૨-   ૨૦૨૧ ત ુ�   મજ પ  માં ક:-પીઆઆર/૧૦૨૦૨૧/૨૨૫૭/   ખ તા.૨૭-૧૨-૨૦૨૧ 

�ુ   જબ તા. ૦૧/૦૯/     ૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૨ �ુ   ધીના સમયગાળામાં   િુસ ધ 

  કરલ તમામ   હરાતોના સં     દભમાં મહતમ વયમયાદામાં     ૦૧ વષની ટછાટ 

આપવા �ુું   ઠરાવ ુ�  લ હોઇ   ,આ   હરાતના હ �ુ   માટ         મહતમ વયમયાદા ભરતી 

િુનયમ �ુજબ 33  વષ +01  વષ = 34  વષ ન   કરવામાં આવ ુ� લ છ ુ�.  થી આ 

 હરાતના હ �ુ  માટ    મહતમ વયમયાદા 34  વષ દશાવ ુ� લ છુ�. 

Rule-3(a(  
        Provided  that  the  upper  age  limit  may  be  relaxed  in  favour  of  a 
candidate who is already in the Gujarat Panchayats Services in 
accordance  with  the  provisions  of  the  Gujarat  Panchayats  Services 
Classification and Recruitment (General(Rules,1998; 
       Provided further that the upper age limit may be relaxed in favour 
of  a  candidate,  who  is  already  in  the  service  of  the  Government  of 
Gujarat in accordance with the provisions of the Gujarat civil Services 
Classification and Recruitment (General( Rules,1967; 
પં ચાયત િુવભાગના હરનામા માં ક:-કપી/૨૨ ઓફ ૨૦૨૨/પીઆરઆર /

૧૦૨૦૧૪/૭૭/  ખ તા.૧૨/૦૪/  ૨૦૨૨થી નીચ ુ� �ુજબનો proviso ઉમુ �રવામાં  આવ ુ�લ 

છુ�.  

          “Provided that the upper age limit shall not be applicable in case 

of a candidate who is appointed as a Multi Purpose Health 
Worker(Male(,  Class  III,  in  the  Superior  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 clause (b( of this rule and who offers his 
candidature in respect of advertisement which may be published in the 
year 2022.’’ 
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૧૩.૩ ઉમુ�    દવાર  િુનયત શુ 8     ણક લાયકાત મા ય �ુિુનિવસ ટ /સં થામાં   થી મુ�ળવુ�    લ હોવી જોઇએ.ઉમુ �દવાર 

 માણપ /  દ તાવ ુ�     જો ચકાસણી સમયુ �   મા ય �ુિુનિવસ ટ /સં     થાના દરક વષ/સુ�મુ�ટરના �ુ   ણ પ ક 

અનુ�  પદવી  માણપ ુો અસલમા ંર �ુ   કરવાના રહ શુ�. 

૧૩.૪ મા  ય સં થાના માણપ  

ઉમુ�દવાર અર   પ કમાં  દશાવુ�લ લાયકાતના માણપ ુોની મા યતા તુ�મજ સબં િુધત 

�ુિુનવ  િુસટ /સં  થાની મા  યતા ત ુ�  મજ સબં     િુધત અ યાસ મની મા  યતા બાબત ુ�   િભવ યમાં  કોઇ  

  ઉપ થત થશ ુ�    યાર મં ડળ/િુનમ �ુું ક સ     િુાધકાર નો િુનણય આખર ગણાશુ�. 

૧૩.    ૫ શ ુ8  ણક લાયકાત/        વધારાની લાયકાત માટ િુનધા રત તાર ખ (cut off date(-:  

હરાતમાં  દશાવ ુ�    લ તમામ કટગર ના ઉમ ુ�    દવારોના ક સામાં   િુનયત શ ુ8   ણક લાયકાત અન ુ�   અ ય 

જ �ુર  વધારાની લાયકાત/અ �ુભવ માટ હરાતમાં દશાવુ�લ અર  કરવાની છુ� લી            

  તાર ખ ૩૧-૦૫-૨૦૨૨ ની િથતનુ�   યાનમાં  લ ુ�વામાં  આવશ ુ�. 

૧૩.૬      વયમયાદા માટ િુનધા રત તાર ખ (cut off date( :

હરાતમાં   દશાવ ુ�  લ અર    વીકારવાની છુ�             લી તાર ખના રોજ વયમયાદાની ગણતર કરવામાં 

આવશુ�   એટલ ુ�       ક તમામ ઉમ ુ�દવારોના      ક સામાં વયમયાદા માટ હરાતમાં   દશાવ ુ�  લ અર  

 વીકારવાની છુ� લી   તાર ખ ૩૧-૦૫-૨૦૨૨ ની િથતનુ�   યાનમાં  લ ુ�વામાં  આવશ ુ�. 

૧૩.૭ �ુ   જરાત પં   ચાયત સ ુ�   વા વગ   કરણ અનુ�     ભરતી (સામા ય( � િુનયમો,   ૧૯૯૮ (   વખતો વખત �ુધાયા  

�ુજબ( માં  દશા વુ�  લ જોગવાઇઓ �ુ  જબ ઉમુ�     દવાર લાયકાત ધરાવતા હોવો જોઇશ ુ�  અન ુ� ત ુ�  માં દશાવુ�લ 

  અ ય જોગવાઇઓ �ુ   જબ દર   ક ઉમુ �       દવાર સ મ િઅધકાર માં ગુ�  યાર ત ુ� ગુ�ના   માણપ ર �ુ 

 કરવાના રહશુ�. 

૧૪ .  ઉપલી વયમયાદામાં  ટછાટઃ   -

૧૪.૧ (ુળ �ુજરાતના     હોય ત ુ�      વા અનામત કટગર ના,  ઉમ ુ�          દવારો તથા શાર રક અશકતતા ધરાવતા 

ઉમુ�  દવાર ત ુ�  મજ મા  સ ુ8  િુનક ઉમુ �દવારોન ુ�   ઉ૫લી વયમયાદામાં  િુનયમો �ુસાર  નીચ ુ� �ુજબ ટછાટ 

આ૫વામાં  આવશ ુ�. 

કટગર  ટછાટ મહ  મ વયમયાદા 

  અનામત કટગર ના �ુ  ષ ઉમુ�દવારોન ુ�  ૫ વષ (મહ    મ ૪૫ વષની મયાદામાં ( 

સામા ય  કટગર ના  શાર રક અશકતતા 

ધરાવતા �ુ  ષ ઉમુ�દવારોન ુ� 

 ૧૦ વષ  (મહ    મ ૪૫ વષની મયાદામાં ( 

અનામત  કટગર ના  શાર રક અશકતતા 

ધરાવતા �ુષ ઉમુ�દવારો (૫+૧૦=૧૫( 

 ૧પ વષ  (મહ    મ ૪૫ વષની મયાદામાં ( 

 

મા  સુ8  િુનક ઉમુ�દવારો સરં ણ સુ�વામાં 

 બ વ ુ�લ સુ�વા 

ઉપરાં ત બી  

૩( ણ( વષ  

(મહ    મ ૪૫ વષની મયાદામાં ( 

પં  ચાયત સ ુ�વામાં        મ ટ પપઝ હ થ વકર The upper age limit shall not be applicable in case of 
a  candidate  who  is  appointed  as  a  Multi  Purpose 
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( �ુષ( વગ-       ૩ તર ક ફકસ પીર ય ુ�  ડ માટ 

  ફકસ પગારમાં  કો ુા   ટ બુ�   ઝીસ ઉપર 

અથવા    ફકસ પર ય ુ�    ડ માટ ર �ુ   લર પ ુ� 

કલમાં     એડહોક બ ુ�    ઝીસ ઉપર  િુનમ �ુુકં 

પામુ�લ ઉમુ�દવારો માટ વયમયાદાની 

જોગવાઇ   

(પં ચાયત િુવભાગના હરનામા માં ક-:

કપી/૨૨ ઓફ ૨૦૨૨/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪ /

૭૭/  ખ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨ �ુજબ(  

Health Worker(Male(, Class III, in the Superior 
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  clause  (b(  of  this 
rule  and  who  offers  his  candidature  in  respect  of 
advertisement  which  may  be  published  in  the  year 
2022. 

૧૪.૨ મા   સુ8           િુનક સ હત તમામ કટગર ના એટલુ �               ક બનઅનામત તથા અનામત વગના ઉમ ુ�દવાર ,

િુનયમા �ુ          સાર શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમ ુ�   દવાર અન ુ�       અનામત વગના ઉમ ુ�દવારોન ુ�   ઉ૫લી 

વયમયાદામાં  મળવાપા   ટછાટ સાથુ�ની   મર િુનયત તાર ખુ�   કોઈ૫ણ સં જોગોમાં    ૪૫ વષ કરતાં  

વધવી જોઈએ નહ . પરં �ુ પં ચાયત િુવભાગના હરનામા માં ક-:  કપી/૨૨ ઓફ 

૨૦૨૨/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૭૭/   ખ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨  �ુજબ પં   ચાયત સ ુ�          વામાં મ ટ પપઝ હ થ 

વકર( �ુષ(વગ-       ૩ તર ક ફકસ પીર ય ુ�    ડ માટ ફકસ પગારમાં  કો ુા  ટ બુ�     ઝીસ ઉપર અથવા ફકસ 

 પીર ય ુ�  ડ માટ ર �ુ  લર પ ુ� કલમાં   એડહોક બ ુ�  ઝીસ ઉપર િુનમ �ુું ક પામ ુ�લ ઉમુ�દવારોન ુ�   ઉપલી વય 

 મયાદા લા �ુ  પડશ ુ� ન હ .

૧૪.૩  ત ુ�    અનામત કટગર ,   દ યાં  ગ ઉમ ુ�  દવાર ત ુ�  મજ મા  સુ8  િુનક ઉમુ �  દવારોએ ત ુ�  મની કટગર  ગુ�ની 

જોગવાઇ  આ  હરાતમાં દશાવ ુ� લ છ ુ� ત ુ�    જોગવાઇના આધીન ત ુ�મનુ�   ઉપલી વયમયાદામાં  ટછાટ 

મળશુ�. 

૧૫ .  ના વાં ધા માણપ ુઃ -

૧૫.૧ �ુ     જરાત સરકારના સરકાર /   અધ સરકાર /       સરકાર હ તકના કોપ રશન/કં પનીઓમા ં સુ�    વા બ વતા 

 િઅધકાર ઓ/   કમચાર ઓ મં ડળની  હરાતના સં દભમાં    બારોબાર ઓનલાઇન અર    કર શકશ ુ�  અન ુ� 

તુ�ની   ણ ઉમુ �    દવાર પોતાના  િુવભાગ/ખાતા/કચુ � ર નુ�   અર      કયાની તાર ખથી દન-   ૭ માં   અ �ુક 

 કરવાની રહશુ�. 

 ૧૫.   ૨ ઉમ ુ�દવારના   માણપ ુોની ચકાસણી સમય ુ�  આ  કારના ઉમ ુ�  દવાર સામા    ય વહ વટ િુવભાગના તા 

૮-૧૧-    ૧૯૮૯ ના પર પ  માંકઃ- એફઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-    ૨ થી િુનયત કરલ ન �ુનામાં  સ મ 

    િઅધકાર વારા આપવામાં  આવ ુ� ’’  લ ના વાં ધા  ’’ માણપ અસલમાં  ર �ુ  કરવા �ુું  રહ શુ�. 

૧૬.   કો �ુટરની ણકાર( ુા ન(:
 -૧૬.૧   રાજય સરકારના સામા    ય વહ વટ િુવભાગના તા. ૧૩-૮-      ૨૦૦૮ ના સરકાર ઠરાવ નં  .સીઆરઆર-

૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫,       થી નકક કરલ અ યાસ મ �ુજબ , ઉમ ુ�  દવાર કો �ુટર ગુ� �ુું બ ુ�ઝીક 

નોલુ�    જ ધરાવતા હોવા જોઇશ ુ�  .  અથવા સરકાર મા ય �ુિુનિવસ   ટ અથવા સં થામાં  કો �ુટર ુાન 

ગુ�      ના કોઇપણ ડ લોમા/  ડ               ુી ક સટ ફ કટ કોષ કરલ હોય તુ�વા     માણપ ુો અથવા ડ   ુી ક 

    ડ લોમા અ યાસ મમાં  કો �ુ   ટર એક િુવષય તર   ક હોય ત ુ�વા   માણપ ુો અથવા સામા   ય વહ વટ 
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  િુવભાગના ઠરાવ માં કઃ-  સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-     પ તા ૧૮-૩-     ૨૦૧૬ થી ધોરણ-૧૦ 

 અથવા ધોરણ-   ૧૨ ની પર  ુા કો �ુ  ટરના િુવષય સાથુ�   પસાર કર   લ હોય ત ુ�વા  માણપ ુો ધરાવતા 

 હોવા જોઇશુ �. 

૧૭ .  પગાર ધોરણઃ - 

૧૭.૧ પસં   દગી પામ ુ�  લ ઉમુ�દવારન ુ�              આ જ યા ઉપર કરાર આધાર ત  િુનમ �ુું  ક થયુ�થી,  નાણાં   િુવભાગના    

તા. ૨૯-૪-   ૨૦૧૦ ના ઠરાવ માં  કઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝ ુ�ડ-૧,   તથા ઠરાવ નં .ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ-

ર/ઝ-    ૧ તા ૬-૧૦-    ૨૦૧૧ તથા ઠરાવ માં કઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ-ર/ઝ-   ૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા 

ઠરાવ માં કઃ - ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ (પાટ-ર/(ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫  તથા ઠરાવ માં કઃ -

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ-ર/ઝ-૧ તા ૧૮-૧-૨૦૧૭ ની જોગવાઇ �ુજબ થમ પાં ચ વષ માટ           

ુા ૧૯૯૫૦ -/    િુતમાસ ફકસ પગારથી િુનમ �ુું ક અપાશુ� ત ુ�   મજ આ ઠરાવથી િુનયત  થય ુ�    લ અ ય લાભો 

મળવાપા  રહશ ુ�.  

૧૭.૨ પસં   દગી પામ ુ�  લ ઉમુ�દવારન ુ�   િુનમ �ુું  ક સ િુાધકાર       વારા નાણા  િુવભાગનાં તા.  ૨૮-૩-   ૨૦૧૬ ના 

ઠરાવ માં  કઃ ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટ-૩(/ઝ-૧,  માં દશાવ ુ�  લ બોલીઓ અનુ�  શરતોન ુ�    આધીન તથા નામ .

�ુિુમકોટમાં     દાખલ થય ુ�  લ એસ.એલ.   પી નં .૧૪૧૨૪/   ૨૦૧૨ અન ુ�   ૧૪૧૨૫/     ૨૦૧૨ ના આખર  

�ુકાદાનુ�   આધીન રહ નુ�         આ જ યા ઉપર કરાર આધાર ત િુનમ �ુું ક આપવામાં  આવશ ુ� ત ુ�  મજ પાં ચ 

વષના તુ� ત ુ�  મની સ ુ�વાઓ િુનમ �ુું ક સ  િુાધકાર નુ�  સં  તોષકારક જણાય ુ�  થી સં બં  િુધત કચુ � ર માં  ત ુ� 

  સમયના સરકાર   ુીના ધારાધોરણ �ુજબ   તુ�        જ યા માટ મળવાપા       િુનયત પગાર ધોરણમાં  

િુનયમા �ુસાર  િુનિયમત િુનમ �ુું ક મુ�ળવવાન ુ�  પા  થશ ુ�. 

૧૮ . અર    કરવાની તથા અર       ફ ભરવાની ર ત  -:  

૧૮.૧ આ   હરાતના સંદભમાં   મં ડળ           ુારા ઓન લાઈન જ અર  વીકારવામાં   આવશ ુ�   .ઉમ ુ�દવાર 

  હરાતના પુ�રા-   ૧ માં   દશા યા �ુ     જબના સમયગાળા દર  યાન  https://ojas.gujarat.gov.in    ૫ર 

અર     ૫ ક ભર શકશ ુ�.  

૧૮.૨ ઉમુ�  દવાર અર   કરવા માટ -

(1(  સૌ થમ https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર જ �ુું. યારબાદ “Current 

Advertisement” માં “ View All”   “કલીક કરવાથી Select Advertisement by Department ”

માં  GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD (GPSSB( SELECT કર�ુું 

(2(  ''       મ ટ પપઝ હ થ વકર( �ુ ષ( ” ની હરાત માં કઃ 17/202122  ઉપર click કરવાથી 

screen  ઉપર “ Apply ”  અન ુ�  “ Details”         ના ઓ શન જોવા મળશ ુ� “  .Details”  ઉપર 

click કરવાથી િુવગતવાર   હરાત જોવા મળશ ુ�.   યાનથી વાં  ચી જવી.આ હરાતનુ� 

  િભવ યના હ �ુ  માટ     ડાઉનલોડ કર “SAVE”    કર રાખવા ઉમ ુ�દવારોન ુ�   સલાહ આપવામાં  

આવુ� છુ�. 

(3(  હવ ુ�  "Apply"  પર click  કરવાથી બ ુ�   ર ત ુ�   ઓનલાઇન અર    કર શકાશ ુ�ુઃ -

(અ  (Apply With OTR – One Time Registration  
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 ઓજસ લુ�    ટફોમ ઉપરનો તમારો ONE TIME REGISTRATION NUMBER (OTR( અનુ� 

         જ મતાર ખ એ ટર કર  Apply  With  OTR    કરવાથી તમુ�  ર શન(OTR(  વખતુ �   આપ ુ�લી 

  િુવગતો અર ફોમમાં     આપ મ ુ�ળુ�     આવી જશ ુ�   િુવગતો     યાનથી જોઇ લુ�વી .   થી તમુ� 

અર        ફોમ ઝડપથી ભર શકશો .     યારબાદ ઓનલાઇન અર  ‘‘ Confirm’’  કરવાથી 

ઉમુ�દવારની અર નો online  વીકાર થઈ જશ ુ�. ની િુ  ટ મુ�  ળવી લ ુ�  વાની રહશુ�. 

(બ  (Skip  કર ન ુ�    બધી િુવગતો ભર નુ�   ઓનલાઇન અર   થઇ શકશ ુ�. 

   આ ર તુ�   અર       કરવા માટ ઉમ ુ�   દવાર પોતા �ુું   નામ  ,    જ મતાર ખ  િુવગ ુ�   ર પસનલ 

      ડ ટ સ ભરવાની રહશુ�   .અન ુ�   અર   ફોમમાં   માં ગવામાં   આવ ુ�    લી તમામ  િુવગતો   વી ક  

Communication Details ,Others Details, Language Details,Educational Details(શુ8 ણક 

લાયકાત(� િુવગુ �   રની િુવગતો ભરવાની રહશુ �.  

  યારબાદ પોતાનો ફોટો  ુાફ અનુ �    સહ ઉમ ુ�    દવાર અપલોડ કરવાના રહશ ુ�.  ફોટો 

  અપલોડ કરવામાં        આ યો હોય ત ુ�         જ ફોટાની નકલ લ ુ�   ખત પર ુામાં     હાજર પ કમાં  

  ચ ટાડવાની રહશુ�. તુ�     મજ પછ ના દરક તબ ુ�  મં ડળ /િુનમ (ુું  ક સ   િુાધકાર માગંુ�    યાર ત ુ�  વો જ 

 ફોટો ર (ુ   કરવાનો રહ શુ�  .  આથી ઓનલાઇન અર  પ કમાં    અપલોડ કરલ ફોટો  ુાફની ચારથી 

પાં       ચ નકલો કઢાવી રાખવી . �ુદા �ુ   દા તબ ુ� �ુ   દા ફોટો   ુાફ ર (ુ   થશ ુ�   તો,  ઉમ ુ�દવારની 

ઓળખ     િથાપત નહ થવાના કારણ ુ�  ઉમ ુ�  દવારની ફાળવણી/િુનમ (ુુકંમાં    બાધ આવી શકશ ુ� 

   ની જવાબદાર ઉમુ�   દવારની પોતાની રહશ ુ�.   

(4(  યારબાદ ફોમમાં  આપ ુ� લ બાં   હધર "Declaration" વાં ચીનુ�   શરતો મા    ય હોય તો Yes 

  ઉપર કલીક કર �ુું  અન ુ�  અર    યારબાદ Save કરવી.અર  SAVE   કયા બાદ ઉમ ુ�દવારનો 

"Application Number" generate થશ ુ�.  ઉમ ુ�  દવાર સાચવીન ુ�   રાખવાનો રહશ ુ�.  

(5(  હવ ુ� પુ�જના ઉ૫રના ભાગમાં "Confirm Application" ૫ર click કરો અનુ� 

"Application number" તથા “Birth Date” type કયા બાદ Ok ૫ર click 

કરવાથી ણ  બટન  (૧(  ok  (ર(  show  application  preview  અન ુ� (  ૩( 

confirm  application  દખાશ ુ� .  ઉમ ુ�દવાર  show  application  preview  ૫ર 

click કર   પોતાની  અર   જોઈ  લ ુ�વી.  અર મા ં �ુધારો  કરવાનો જણાય  તો edit કર  

લુ� �ુું .   ક ફમ  કયા  ૫હલા  કોઈ૫ણ કારનો �ુધારો   થઈ  શકશ ુ� .  સં (ુણ   ચકાસણી  બાદ  જો 

અર  �ુધારવાની   જ ર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click કર �ુું. 

 ઓનલાઇન અર  ‘‘Confirm’’ કરવાથી ઉમ ુ�દવારની અર નો online વીકાર થઈ 

જશુ�.  

(6(     એકવાર ઓનલાઇન અર     ક ફમ થયા બાદ, ત ુ�માં  કોઇપણ   કારનો ફરફાર ઉમ ુ�  દવાર ક 

મં ડળ   ુારા થઇ શકશુ �   નહ . અર માં  દશાવ ુ�લી િુવગતોનુ � અ �ુ પ  માણપ ુો મં  ડળ માંગુ� 

  યાર ઉમ ુ�   દવાર ર (ુ     કરવાના રહ શુ�   .આથી,  ઉમ ુ�દવાર   થમ ત ુ�   મની પાસ ુ�   ના અસલ 

માણપ ુોનુ �   આધાર પોતા �ુું  નામ,� િુપતા �ુું  નામ, અટ ક,   જ મતાર ખ, શ ુ8  ણક લાયકાત ,

  િુત (  કટગર ( , ડર,  મા   સ ુ8િુનક , પોટસ,     શાર રક અશકતતાનો કાર,  વગ ુ�ર 

    બાબતોની બાર ક ચકાસણી નામ,   અટકના પ ુ�      લ ગ સહ ત કર લઇન ુ� ત ુ�નુ� અ �ુ પ િુવગતો 
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  જ ઓનલાઇન અર માં   દશાવવાની રહશ ુ� .મં ડળ   ુારા ચકાસણી સા �ુ અસલ માણપ ુો 

માંગવામાં  આવ ુ�     યાર ઓનલાઇન અર  પ કમાં  દશાવ ુ�  લ િુવગતો અન ુ�  ઉમ ુ�દવાર ુારા 

મં      ડળ સમ ર (ુ   કરવામાં   આવતાં  માણપ ુોમાં   કોઇપણ  તની  િુવસં   ગતતા મા (ુમ 

પડશુ�  તો, ત ુ�વી િુત �ુ  ત અર   ઓ ધરાવતા ઉમ ુ�  દવારોની ઉમ ુ�   દવાર મં ડળ ુારા  ત ુ� 

તબ ુ�થી ‘રદ ’ કરવામાં  આવશુ�. ખોટ  ક અ (ુર  િુવગતોનુ � કારણુ� િુત �ુ ત 

અર /ઉમ ુ�    દવાર રદ કરવામાં  આવ ુ�  તો, ત ુ�માં  મં     ડળની કોઇ જવાબદાર રહશુ�   નહ . આથી ,

ઉમુ�દવારોન ુ� ત ુ�  મની પાસ ુ�ના માણપ ુોનુ �   આધાર અન ુ� ત ુ�નુ� અ �ુ  પ િુવગતો ઓનલાઇન 

અર   કરતી વખત ુ�       દશાવવાની ખાસ કાળ રાખવા જણાવવામાં  આવ ુ� છુ�  . આ બાબત ુ� 

  ઓનલાઇન અર માં   દશાવ ુ�  લી  િુવગતોમા ં �ુ       ધારા વધારા કરવાની ર (ુઆત ુા  

રાખવામાં  આવશ ુ�   ન હ .

(7(  અર નુ�    ક ફમ કરતાં  "confirmation number" generate થશ ુ�.  હવ ુ�   ૫છ ની 

બધી જ કાયવાહ  માટ  જ ર  હોઈ, ઉમ ુ�દવાર સાચવવાનો રહશ ુ�  .  ક ફમશન નં બર િુસવાય 

 કોઇ પણ  તનો પ    યવહાર કર શકાશ ુ�   નહ .  ઉમ ુ�  દવાર Confirm થયુ � લ અર  પ કની 

ુી  ટ અ (ુ ક કાઢ  ત ુ�નુ�   સાચવી રાખવી, અન ુ�  માં  ગણી કરવામાં  આવ ુ�    યાર ર �ુ  કરવાની 

રહશુ�. 

(8(  print application ૫ર click  કર ન ુ�  confirmation number ટાઈ૫ કરવો અન ુ�         

   print ૫ર click કર  અર ની િુ    ટ કાઢ શકાશુ �.  

(9(  સામા   ય વગ (   જનરલ કટગર (   ના તમામ ઉમ ુ�  દવાર ત ુ�   મની ઓનલાઇન અર    ક ફમ   

      થયા બાદ ફકરા-    ૧૯ માં   આપ ુ�લ �ુ   ચનાઓ અ �ુસાર એસ.બી.   આઇ e-pay  મારફતુ� 

    ઓનલાઇન અથવા પો    ટ ઓ ફસ મારફતુ� બુ�  માં      થી કોઇ પણ એક પ િધત �ુજબ  પર ુા 

ફ  .૧૦૦/-     તથા િસવસ ચા /પો  ટલ ચા   ભરવાના રહશ ુ�   .અર      ક ફમ કયા બાદ 

  િુનયત સમયમયાદામાં         ફ ન ભરનાર જનરલ કટગર ના ઉમ ુ�  દવારની અર   આપો આપ 

’’’’ રદ ગણાશ ુ�.  

૧૯ . ૫ર  ુા ફ   -:  

૧૯.૧   ફોમ ભરતી વખત ુ�  ‘‘ General ’’   કટગર Select    કર હોય (  દશાવી હોય( ત ુ�   વા તમામ ઉમ ુ�દવારોએ 

પર     ુા ફ ભરવાની રહશુ �.  

૧૯.   ૨ નીચ ુ� �ુ  જબની ક   ટગર ના ઉમુ�  દવારોએ કોઇપણ  કારની પર     ુા ફ ભરવાની રહશુ �  નહ.  
 
 

(૧ ( અ �ુ (ુચત  િુત (SC(  

 (૨ ( અ �ુ (ુ  ચત જન  િુત (ST(  

 (૩ (   સામા જક અનુ � શુ8   ણક ર તુ�   પછાતવગ (SEBC(  

 (૪ (   િઆથક ર તુ�    નબળા વગના ઉમ ુ�  દવાર (EWS( 

 (5( મા  સુ8  િુનક (Ex-serviceman(  તમામ કટગર   

(૬ (    શાર રક અશકતતા (  દ યાં ગતા(  ધરાવતા ઉમ ુ�  દવારો (PD(  તમામ કટગર  
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૧૯.૩ સામા   ય વગ (   જનરલ કટગર (  ના ઉમ ુ�  દવાર પર      ુા ફ ભરવાની રહ છુ�  ,    આ માટ ઉમ ુ�  દવાર નીચ ુ� 

પુ8      ક કોઇ એક પ િધતથી પર      ુા ફ ભર શકશુ�ુઃ -

(૧  (પો    ટ ઓ ફસ મારફતુ�  

(ર ( ઓનલાઇન SBI e-pay  ના મા યમથી  

 

૧૯.૪ પો    ટ ઓ ફસ મારફતુ�      ફ ભરવાની પ િધતઃ- 

   જનરલ કટગર ના ઉમ ુ�       દવારોએ ફ ભરવા માટ જયાર OJAS વ ુ�    બસાઇટ પર પોતાની અર  સબમીટ 

    કર યાર તુ�ઓનુ�  પર               ુાફ ભરવા માટ ઓન લાઇન ઉપલ ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર 

િુ   ટ મ ુ�ળવવાની �ુ  ચના મળશ ુ�  .ઉમ ુ�   દવારોએ આ પાનાની િુ   ટ મ ુ�  ળવી લ ુ�  વાની રહશુ�  ,ઉમ ુ�દવારોએ 

  સદર ચલન સાથ ુ�   કોઇપણ કો   �ુ  ટરાઇઝડ પો    ટ ઓફ સમાં  જઇન ુ�  ,પર    ુા ફ પુ �ટ .૧૦૦/- રોકડા + 

.૧૨/- પો        ટલ ચાજ સ ભર દવાના રહશ ુ�  .   ચલનની એક નકલ પો      ટ ઓફ સ રાખી લ ુ�શુ�  અન ુ� બ ુ� 

 નકલ ઉમ ુ�દવારન ુ�  િુસ ુા /    ટ કર સાથુ�   પરત આપશ ુ�  .પર       ુા ફ ભયાના ચલનની નકલ ઉમ ુ�દવાર 

  સાચવી રાખવાની રહશુ�  અન ુ� જ �ુર  યાત સમય ુ�        સ મ િઅધકાર સમ ર �ુ   કરવાની રહ શુ�. 

 

૧૯.    ૫ ઓનલાઇન SBI e-pay  ના મા      યમથી ફ ભરવાની પ િધતઃ- 

         ઓનલાઇન ફ ભરવા માટ ઉમુ�  દવાર  https://ojas.gujarat.gov.in  વુ�      બસાઇટ ઉપર જઇ  “Online 

Payment  of  Fees”      ઉપર કલીક કરુ�.   યારબાદ આપુ�  લ  િુવક પોમા ં Internet  Banking,  Debit 

Card,Credit Card મા  યમ પ ુ8     ક કોઇ પણ એક મા  યમ મારફત ુ�      ઓનલાઇન ફ ભરવાની રહશ ુ�  .ફ  

        જમા થયા બાદ ફ જમા થઇ ગઇ છ ુ� ત ુ� �ુ   ન ઉપર લખાય ુ� �ુ  આવશ ુ�  અન ુ� E Receipt મળશુ�, ની 

Print   કાઢ લુ �વી. જો યામાં    કોઇ ખામી હશુ�   તો screen    પર ફ ભરાય ુ�  લ નથી ત ુ�  મ જોવા મળશુ�. 

 

૧૯.૬ પર     ુા ફ ભરવાની છુ �     લી તાર ખ આ  હરાતના પ ુ�રા-  ૧ માં  દશા યા �ુ  જબની રહશુ�. 

 

૧૯.૭ પર     ુા ફ ભયા બાદ,  ર ફુ ં   ડ કોઇપણ સંજોગોમાં  મળવાપા   નથી ત ુ�    મજ ફ ભરવાપા  ઉમ ુ�દવારોની 

    ફ ભયા વગરની અર  મા  ય રહશુ�  નહ.  

 

૧૯.૮ પર      ુા ફ ઓનલાઇન ભરવાથી ઉમુ �દવારન ુ� ત ુ�ઓ  ુારા દશાવુ �  લ મોબાઇલ નં   બર ઉપર SMS  થી ફ  

ભયાની  ણ કરવામાં  આવશ ુ�  . જો ઉમ ુ�દવારન ુ�  SMS  ના મળ ુ�  તો,    તા કા લક ઉમ ુ�દવાર  મા યમથી 

    ફ ભરલ હોય ત ુ�  નો સં   પક કરવાનો રહશ ુ�.   

 

૧૯.૯    જનરલ કટગર ના ઉમ ુ�   દવારોએ િુનયત કરલ સમયમયાદામાં  પર     ુા ફ ભરલ હશુ � ,  તો જ  ત ુ�  સમય ુ� 

 ઓનલાઇન કોલલ ુ�  ટર (   હોલ ટક ટ( /પર ુા વુ�   શપ નીકળશ ુ�,    ની ખાસ નોધ લ ુ� વી . 

 

૧૯.  ૧૦ સામા   ય વગના ઉમ ુ�  દવારો પ ુ8   ક કોઇ ઉમુ�     દવાર કોઇ પણ કારણસર િુનયત સમયમયાદામાં  પર  ુા ફ  

  ઓનલાઇન અથવા પો     ટ ઓ ફસ મારફતુ�  પર            ુા ફ જમા ન કરાવી શક તો આવા ઉમ ુ� દવારોએ    

તા.૦૩-૦૬-   ૨૦૨૨ થી તા.૦૬-૦૬-   ૨૦૨૨ દર યાન �ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�  વા પસં દગી મં  ડળની કચ ુ�  ર એ 

(   કામકાજના દવસો અન ુ�  કચ ુ�     ર સમય દર યાન ( �ુબ �ુમાં PROCESS FEE �ુ. ૫૦૦(-/ ક �ુ  પીયા પાંચસો 
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�ુરા( રોકડ   થી જમા કરાવશુ�   તો ત ુ�  મની અર    ફ ગણીન ુ� ત ુ�  મની અર  મા   ય રાખવામાં આવશ ુ�  અન ુ� 

 આવા ઉમુ�  દવારો િુનયત સમયમયાદામાં  કોલલ ુ�ટર( વુ�  શપ (    ડાઉનલોડ કર શકશ ુ� .   ની નોધ લ ુ�વી .

અ ુ�   પ ટતા કરવામાં  આવ ુ� છુ�  ક  ઉમ ુ�   દવારોની ઓનલાઇન અર     ક ફમ હોય પરં �ુ  પર  ુા ફ  

     ભર શકલ ન હોય ત ુ�  વા ઉમ ુ�    દવારો જ PROCESS FEE �ુ. ૫૦૦(-/ ક �ુ  પીયા પાં ચસો �ુ રા ( �ુકવીનુ� 

કોલલ ુ�ટર( વુ�  શપ (    ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી મ ુ�  ળવી શકશુ�.  ઉમ ુ�  દવાર અર   કરલ નથી 

/  ક ફમ થય ુ�  લ નથી ત ુ�  વા ઉમુ�      દવારો આ િુવક પનો લાભ લઇ શકશુ�   ન હ.ત ુ�મજ ુોસુ�     સ ફ વીકારવાનો 

સમયગાળો (ુણ       થઇ ગયા બાદ કોઇ પણ ઉમ ુ�  દવારની પર      ુા ફ વીકારવામાં આવશુ �   ન હ . 

 

૨૦.  લ ુ�     ખત પધા મક પર    ુા પ િધત અનુ �  ૫સં દગી યા -: 

૨૦.    ૧ ઓનલાઇન અર  પ કમાં  ઉમ ુ�        દવાર ભરલ િુવગતોની કોઇ પણ ચકાસણી કયા વગર ઉમ ુ�દવારોન ુ�  આ 

    જ યા માટની  િુનયત    પધા મક લ ુ�   ખત પર       ુા માટ કામચલાઉ ધોરણુ�        દાખલ કર મં ડળ વારા 

પર                 ુાની તાર ખ આખર કયા બાદ ઓજસની વુ�  બસાઇટ  https://ojas.gujarat.gov.in  

 મારફત online કોલલુ�  ટર (   હોલ ટક ટ(( વુ�  શપ ( ઇ �ુ   કર ન ુ�  પર   ુાના તાર ખ,  સમય અનુ �  પર ુા 

ક ની   ણ કરવામાં આવશ ુ�.   માટ મં ડળ   વારા કામચલાઉ ધોરણ ુ�     દાખલ કરલ ઉમ ુ�દવારોન ુ� 

OJAS     ની  િુનયત વુ �   બસાઇટ ઉપરથી    પધા મક લ ુ�   ખત પર   ુાના કોલલુ �   ટર (   હોલ ટક ટ(online 

download    કરવા માટ ઓનલાઇન અર માં  દશાવ ુ� લ ત ુ�   ઓના મોબાઇલ નં   બર ઉપર “SMS” મોકલીનુ� 

અનુ�       અ ગ ય અખબારોમાં  (ુુકં    હરાત આપીનુ�    તુ�   મજ વુ�   બસાઇટ ઉપર હરાત (ુક નુ� ણ 

કરવામાં  આવશ ુ�  . મોબાઇલ િસવસ   ુોવાઇડરના કોઇ ટકનીકલ ુોબલુ�મનુ�  કારણ ુ�     અથવા અ ય કોઇ 

    કારણોસર મોબાઇલ સુ �   વા નુ�       ટવક ખોરવાઇ જવાના સજંોગોમાં   SMS  ઉમુ�દવારન ુ�     ન મળ ુ�     તો ત ુ�ની 

  જવાબદાર મં  ડળની રહશ ુ�   ન હ .  થી અર   કરનાર ઉમ ુ�દવારોન ુ�  કોલલ ુ�  ટર (   હોલ ટક ટ( ડાઉનલોડ 

   કરવા માટ  OJAS    ની વુ �  બસાઇટ  https://ojas.gujarat.gov.in    ની સમયાંતર �ુ   લાકાત લ ુ�   વા તુ�મજ 

વતમાનપ ુોમાં  કોલલ ુ�  ટર (   હોલ ટક ટ(   ડાઉનલોડ કરવાની મં ડળની   હરાત તથા મં  ડળની વ ુ�બસાઇટ 

   જોતા રહવા સલાહ આપવામાં  આવ ુ� છુ�.  

 

૨૦.૨   કોઇ પણ સંજોગોમાં  કોલલ ુ�  ટર (   હોલ ટક ટ(  િુસવાય ઉમુ�દવારન ુ�  પર  ુા ખંડમાં વુ�  શ મળશુ�   ન હ, ની 

દરક ઉમુ�દવારોએ નોધ લુ�વી . થી ઉમુ�દવારોએ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરલ કોલલ ુ�ટર 

(  હોલ ટક ટ(ની િુ   ટ નકલ પર    ુા આપવા જતી વખતુ�  સાથ ુ�   રાખવો ફર  યાત છ ુ�  .વખતોવખતની 

   મા હતી માટ મં  ડળની વ ુ�  બસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in જોતાં રહ �ુું.   

 

૨૦.૩ સદર   પધા મક લ ુ�  ખત પર ુામાં  �ુ  જરાત સરકાર  ુીના પં ચાયત , ુામ =ુહ િુનમા  ણ અન ુ� ુામ 

 િુવકાસ િુવભાગના તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ હરનામા માં  કઃ કપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/ખ 

    થી બહાર પાડલ �ુ   જરાત પં   ચાયત સ ુ�   વા (વગ -૩(    ભરતી (પર ુા( � િુનયમો,      ૨૦૨૧ ની જોગવાઇ 

�ુજબ   ફકત -  ૧ (એક( લ ુ�ખત  પ (હ �ુલ ુી( નીચુ � �ુ  જબ રહશુ�:-  
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Cadre Name Syllabus Marks Exam Medium Duration 

Multi 
purpose 
Health 
Worker 
(Male( 

(Class-III(  
   મ ટ પપઝ 

  હ થ વકર 

( �ુ ષ (

(વગ-૩(  

 

1. General  Awareness  and  General 

Knowledge * 

20 GUJARATI One 

Hour 

(60 

Minutes( 

2. Gujarati Language and Grammar 15 GUJARATI 

3. English Language and Grammar 15 ENGLISH 

4. Questions assessing the requisite 

knowledge for the job and 

technical  knowledge  with  regard 

to the educational qualification. 

50 GUJARATI  

 

TOTAL 100  

 

* “General Awareness  and General Knowledge” include questions related to –  

1. General Mental Ability and General Intelligence. 
2. History of India and History of Gujarat. 
3. Cultural heritage of India and Gujarat. 
4. Geography of India and Geography of Gujarat 
5. Sports. 
6. Indian Polity and the Constitution of India. 
7. Panchayati Raj.  
8. Welfare schemes of Gujarat State and Union Government. 
9. Indian Economy and Planning. 

            10. General Science, Environment and Information & Communication Technology. 
            11. Current affairs of Regional, National and International Importance. 

NOTE: The question papers shall be of objective type MCQs(multiple choice questions(. 

૨૦.૪ આ   પધા મક પર ુામાં   ઉપર દશા યા �ુજબના િુવષયોનુ �  આવર  લ ુ�  તા હ �ુલ ુી ુો �ુું ઉ રપ    

ઓ.એમ.આર. (       ઓ ટ કલ માકસ ર ડ ગ(    પ િધત વ �ુપ �ુું  રહ શુ�. 

૨૦.૫ ઓ.એમ.  આર માં  ઉમ ુ�  દવાર દશાવ ુ�લ યુ�      ક સાચા જવાબદ ઠ ૧ (એક( �ુ  ણ મળવાપા  થશ ુ� .મં ડળ 

વારા �ુણાં  કન પ િધતમાં      માઇનસ પ િધત દાખલ કરવામાં   આવી છ ુ�.  �ુજબ - 

(i( યુ�    ક ખોટા જવાબદ ઠ (-૦.૩૩((     માઇનસ ઝીરો પોઇ ટ તુ� ુીસ ( �ુ  ણ કાપવામાં  આવશ ુ�. 

(ii( યુ�         ક ખાલી છોડલ જવાબદ ઠ (-૦.૩૩((         માઇનસ ઝીરો પોઇ ટ તુ � ુીસ ( �ુ   ણ કાપવામાં 

આવશુ�. 

(iii(     એક કરતા વ �ુ   િુવક   પો દશાવુ�      લ હોય ક છ ુ�       કછાક કરલ હોય ત ુ�વા યુ�    ક જવાબદ ઠ         

-(૦.૩૩ ((    માઇનસ ઝીરો પોઇ ટ ત ુ� ુીસ ( �ુ  ણ કાપવામાં  આવશ ુ�. 

(iv( દરક  ના જવાબોમાં    “એક િુવક પ E” [“Not Attempted“] રહશુ�  .ઉમ ુ�  દવાર કોઇ નો 

      જવાબ આપવા ના ઇ છતા હોય તો,   આ િુવક પ પસં    દ કર શકશ ુ�  અન ુ� “ Not Attempted” 

  િુવક પ પસં     દ કરવાના ક સામાં  ન ુ�ગુ�    ટ વ મા કગ લા �ુ  પડશ ુ�  નહ  . આમ ઉમ ુ�  દવાર સાચા 
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જવાબ  વારા મ ુ�ળવુ�લ �ુલ �ુણમાં   થી ઉપર દશા વુ�  લ (i(,(ii(,(iii( �ુ  જબ બાદ (માઇનસ (થતા 

�ુલ �ુ    ણ બાદ કરવાથી મળતા �ુણ  ,ઉમ ુ�દવારન ુ� ુા  ત થતા �ુ  ણ મા  ય ઠરશ ુ�. 

૨૦.   ૬ મં ડળ     વારા પધા મક પર    ુાની તાર ખ િુનયત થયુ �થી મં ડળ   વારા િુનયત થનાર પર   ુા થળોએ  

   પધા મક પર   ુા યોજવામાં   આવશ ુ�.    પધા મક લ ુ�   ખત પર    ુાની તાર ખ,  સમયમાં   િઅનવાય 

સજંોગોનુ�   કારણ ુ�  મં        ડળ ફરફાર કર શકશ ુ�   .પર     ુા માટના કોલલુ �     ટર ડાઉનલોડ કરવાની ણ 

ઉમુ�દવારોન ુ� ત ુ�મણુ�   ઓનલાઇન અર માં  દશાવ ુ�  લ મોબાઇલ નં   બર ઉપર એસ.એમ.  એસથી કરવામાં  

આવશુ�.તુ�  મજ આ ગુ�ની �ુુકં   હરાત મં  ડળની વ ુ�  બસાઇટ ઉપર   િુસ ધ કરવામાં  આવશ ુ�  .યારબાદ 

ઉમુ�  દવારોએ કો �ુ  ટર ઉપર OJAS  ની વ ુ�    બસાઇટ ઉપરથી િુનયત સમયમયાદામાં online કોલલ ુ�ટર 

(  હોલ ટક ટ(download   કર લ ુ�  વાના રહશુ�.  

૨૦.૭    પધા મક પર ુા (ુણ       થયા બાદ મં ડળ વારા  પ ના �ુ     ચત જવાબો દશાવતી ુોવીઝનલ 

   આ સર ક     િુસ ધ કરવામાં   આવશ ુ�.તુ�    પર વ ુ�   ઉમ ુ�   દવારોના વાં ધા (ુચન મુ�      ળ યા બાદ ફાઇનલ 

    આ સર ક મં    ડળ વારા ત ુ8   યાર કરવામાં આવશ ુ�  અન ુ� ત ુ�     ના આધાર ર ઝ ટ ુોસુ�    સીગની કાયવાહ હાથ 

ધરવામાં  આવશ ુ�. 

૨૦.૮    જો એક કરતા વ �ુ  ઉમ ુ�   દવારોએ એક સરખા �ુ  ણ મુ�ળવુ�  લ હોય તો , ત ુ� પ ુ8      ક જ મ તાર ખ �ુ  જબ વ �ુ 

  વય ધરાવતા ઉમ ુ�દવારન ુ� મ ુ�  ર ટ   મમાં અ તા  મ આપવામાં  આવશ ુ�   અન ુ�    જો કોઇ ઉમ ુ�દવારોના 

�ુ  ણ અનુ� જ    મ તાર ખ બં નુ�     સરખા હોય તો શ ુ8   ણક લાયકાતની મ ુ�  ર ટ �ુ  જબ મુ�ર ટમાં   અ તા મ 

આપવામાં  આવશ ુ�. 

૨૦.૯ મં    ડળ વારા સરકાર  ુીના પચંાયત ુામ =ુહ  િુનમાણ અનુ �  ુામ િુવકાસ િુવભાગના તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ના  

હરનામા માં  કઃ કપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૧૦૬/   ખ થી ઠરાવ ુ�લ �ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�વા 

(વગ-૩  (  ભરતી (પર ુા(   િુનયમો ૨૦૨૧,   તુ�   સં      વગના ભરતી  િુનયમો તુ �    મજ  િુિવવધ અનામત 

 કટગર ન ુ�       લગતા ઠરાવો ત ુ�   મજ મા     ય રમતગમતના મા ય     માણપ ુો ધરાવતા ઉમ ુ�દવારોન ુ� 

મળવાપા  વધારાના �ુણનુ�   લગતી જોગ વાઇઓ,  ઓનલાઇન અર   અ વય ુ�  આ   પધા મક લ ુ�ખત 

પર ુામાં       હાજર રહલ ઉમ ુ�   દવાર મ ુ�ળવુ�લ �ુણ ,    ઓનલાઇન અર માં   દશાવ ુ� લ  િુવગતોનુ �   આધાર 

      ુોવીઝનલ ર ઝ ટ અનુ�  ત ુ�   ની સાથ ુ�     ત ુ�    કટગર માં         ઉપલ ધ ખાલી જ યાના માણમા ં

   કટગર વાઇઝ મુ�  ર ટ મા �ુસાર   આ સવંગ �ુું  ’’   ુોવીઝનલ મુ �   ર ટ લી ટ’’  તુ8   યાર કરવામાં   આવશ ુ�, 

તુ�      મજ કટગર વાઇઝ મ ુ�     ર ટ આધાર ત ુ8   યાર થય ુ�લ   ુોવીઝનલ મુ �   ર ટ લી ટમા ં   થાન પામ ુ�લ 

ઉમુ�દવારોન ુ�   સરકાર ુીના પં ચાયત ુામ =ુહ િુનમા  ણ અનુ�   ુામ િુવકાસ િુવભાગના તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ 

હરનામા માં કઃ કપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/   ખ થી   બહાર પાડવામાં   આવ ુ�લ 

�ુ  જરાત પં  ચાયત સવ  સ (  કલાસ ૩( ર ટમુ�  ટ (એકઝામીશુ�ન ( �ુ સ,    ૨૦૨૧ની જોગવાઇઓ �ુજબ 

’’અસલ    માણપ ચકાસણી’’         માટ ઉપ થત રહવા જણાવવામાં   આવશ ુ�   અન ુ�   ચકાસણીના તુ� 

  માણપ ચકાસણીમાં  ગ ુ�   રહાજર રહલ ઉમ ુ�  દવારો ત ુ�મજ હરાત �ુજબ    િુનયત લાયકાત ધરાવતા ન 

 હોય ત ુ�   વા તમામ ઉમ ુ�દવાર �ુું ગ ુ�રલાયક( Disqualified( લીટ   િુસ ધ કરવામાં  આવશ ુ�  અન ુ�  િુનમ (ુક 

મુ�ળવવાન ુ�  પા  જણાય ુ� લ ઉમ ુ�    દવારોની આખર પસં     દગી યાદ બહાર પાડવામાં  આવશ ુ�  અન ુ�  આવી 

  આખર પસં   દગી યાદ માં    સિમાવ ટ ઉમ ુ�દવારોન ુ�  તા.૨૨-૭-  ૨૦૨૧ ના હરનામાના િુનયમ-  ૧૪ ની 

  જોગવાઈ અ વય ુ� મં  ડળ સમ    બ બોલાવીન ુ�  ઉમ ુ�દવારન ુ�  ઉમ ુ�  દવારની સીલ ુ�  કશન કટગર  માણુ� 
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 બ માં (  ઓન ન(     જ લા ફાળવણી   તુ�   િુસલુ�             કશન કટગર ની ખાલી જ યા ઉપર મ ુ�  ર ટ મ 

   આધાર કર નુ� ,   િુવગતવાર  િુનમ (ુું       ક માટ ભલામણ મં ડળ    ુારા  િુનયત શરતોનુ�     આધીન કરવામાં  

આવશુ� . મં ડળ ુારા   બ ઓન     ન જ લા ફાળવણીમાં  મળ ુ�        લ જ લામાં કોઈ ફરફાર થઈ શકશ ુ�  નહ  

   તથા અરસપરસ બદલીની ર �ુઆત યાનુ� લ ુ�વામાં  આવશ ુ�  નહ .  

 

૨૦.  ૧૦ આ હરાત  અ વય ુ� સરકાર ુીના પં ચાયત િુવભાગના હરનામા માં કઃ કપી/૨૦/૨૦૨૧ /

પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/   ખ તા.૨૨-૭-       ૨૦૨૧ થી બહાર પાડવામાં   આવ ુ�લ �ુ   જરાત પં ચાયત 

   સવ સ (   કલાસ ૩(  ર ટમુ�   ટ (એકઝામીનુ�શન ( �ુ સ ,    ૨૦૨૧ના  િુનયમ-    ૧૪ અ વય ુ�  જ �ુર યાત 

  ઉપ થત થય ુ�થી   ત ુ�   કટગર ની   િુત ુાયાદ અનુ �   ભલામણ યાદ   હર અન ુ�   િુસ ધ કરવામા ં

આવશુ�.   થમ પસં   દગી યાદ ની  ત ુ�          કટગર ની ખાલી પડલ જ યાઓ ઉપર થમ   ચા મુ�  ર ટ 

 ધરાવતા પસં     દગી યાદ માં સિમાવ ટ  ત ુ�    કટગર ના ઉમ ુ�દવારોન ુ�  ક ઓ  ત ુ�    જ લામાં  થમ 

પસં       દગી યાદ અ વય ુ�  િુનમ �ુું  ક મુ�ળવીનુ�        ફરજ બ વતા હોય ત ુ�   વા ઉમુ�દવારોન ુ�   ઓન ન �ુનઃ 

   જ લા ગોઠવણી (   ર સફલ ગ( ની       થમ તક આ યા બાદ ખાલી રહતી  ત ુ�      કટગર ની જ યા ઉપર 

  િુત ુાયાદ અનુ�    ભલામણ યાદ માં   સિમાવ ટ  ત ુ�    કટગર ના ઉમ ુ�દવારોન ુ� ત ુ�  મની સીલ ુ�  કશન કટગર  

માણુ�  ઓન     ન જ લા પસં  દગીની તક  બ માં  આપીન ુ�  ત ુ�        કટગર ની ખાલી પડલ જ યા ઉપર 

   જ લા ફાળવણી કરવામાં  આવશ ુ�. 

 

૨૧  લ �ુ  તમ લાયક   ધોરણ (Minimum Qualifying Standard(-:  

�ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�  વા (વગ -૩(  ભરતી (પર ુા(    � િુનયમો ૨૦૨૧ ની જોગવાઇનુ �    આધીન રહ ન ુ� મં ડળ 

 વારા સબં    િુધત કટગર માં લ �ુ  તમ લાયક   ધોરણ (Minimum Qualifying Standard(   નકક કરવામાં 

આવશુ�. 

 

૨૨ .      અ ય અગ યની શરતો :-  

૨૨.૧ ઉમુ�દવારની શુ8 ણક લાયકાત , કો �ુટરની ણકાર , મર , ડર , િુત (કટગર- 

EWS,SC,ST,SEBC(, મા  સ ુ8િુનક , પોટસ,   શાર રક અશકતતા, અન ુ�     અ ય બાબતોના ઉમ ુ�દવાર 

પાસુ�  ના અસલ માણપ ુોનુ �    આધાર ઓનલાઇન અર માં     ભરલ િુવગતો સમ ભરતી  યા માટ 

   આખર ગણવામાં   આવશ ુ�   .  ઓનલાઇન અર માં   દશાવ ુ�   લ  િુવગતોના સમથનમા ં   માણપ ુો અનુ � 

�ુરાવાઓ  મં  ડળ માં ગુ�    યાર ઉમ ુ�  દવાર અસલમાં  (ઝ ુ�રો    નકલો સહ ત( ર �ુ   કરવાના રહશ ુ�  .એવા 

�ુ  રાવા ર �ુ  નહ      કર શકનાર અથવા ત ુ�માં  િુવસં  ગતતા જણાય ુ�  થી ઉમ ુ�દવાર �ુું અર  ૫ ક  - ત ુ� 

તબ ુ�  ‘‘ ’’ થી રદ કરવાપા  થશ ુ�  અન ુ� ત ુ�  વા ઉમ ુ�  દવારની ઉમ ુ�  દવાર /પસં દગી/િુનમ �ુું ‘‘ ’’ ક રદ કરવામાં  

આવશુ�.   

 

૨૨.૨   ક ફમ થય ુ� લ અર    પ કની િુવગતો ક ત ુ�  મા ઉમુ�  દવાર આપ ુ�  લ મા હતીમાં  િુત ક �ુ ક બાબતુ� �ુધારો 

 કરવાની ર �ુઆત/િુવનતંી  ુાહય રાખવામાં  આવશ ુ�   ન હ .
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૨૨.૩     ફ કસ ૫ગારથી લાયક ઉમ ુ�દવારન ુ�   ૫ (પાં ચ( વષનાં   અજમાયશી ધોરણ ુ�   આ સં    વગની જ યા ઉ૫ર 

િુનમ (ુું  ક સ િુાધકાર      ુારા કરાર આધાર ત  િુનમ (ુુકં   આ ય ુ�     થી આ જ યાના ભરતી િુનયમો,  ખાતાક ય 

૫ર ુા િુનયમો, કો �ુટર    કૌશ ય ૫ર ુા િુનયમો-  ર૦૦૬ તથા (ુવ  સ ુ�   વા તાલીમ અન ુ�  તાલીમા ત 

૫ર ુાનાં  િુનયમો �ુજબ   િુનયત ૫ર       ુાઓ આ િુનયત કરારના સમયગાળા દર યાન સરકાર  ુીના તુ � 

ગુ�ના વતમાન િુનયમા �ુ  સાર પાસ   કરવાની રહશ ુ�.  

 

૨૨.૪ ઉમુ�  દવાર પોત ુ�   આ સં વગની  ુોવીઝનલ મુ �   ર ટ યાદ /પસં  દગીયાદ /  ભલામણયાદ માં    સિમાવ ટ થવા 

મા  થી સંબં    િુધત જ યા ઉ૫ર િુનમ (ુુકં મ ુ�   ળવવાનો દાવો કરવાન ુ�   હકકદાર થશ ુ�   ન હ.� િુનમ (ુુકં  કરનાર 

 સ િુાધકાર નુ �  પોતાન ુ�      એવી ખાતર થાય ક ,  હર સુ�   વા માટ ત ુ� �ુજરાત  પં  ચાયત સ ુ�   વા વગ કરણ 

અનુ�   ભરતી (સામા ય(  –  � િુનયમો ૧૯૯૮ અન ુ�  ત ુ�  સં  વગની ભરતી ગુ�ના વતમાન િુનયમોથી 

ઠરાવુ�લ િુનયમા �ુસાર   ઉમ ુ�   દવાર યો     ય જણાતા નથી, તો   તુ�   તબ ુ�    આવા ઉમ ુ�દવારન ુ�  તુ�મની 

િુનમ (ુુકં ‘  ’   રદ કર ન ુ�   ૫ડતા (ુક   શકાશ ુ�   .િુનમ (ુુકં   બાબત ુ�   િુનમ �ુું  ક સ     િુાધકાર નો  િુનણય આખર  

ગણાશુ�.  

 

૨૨.૫  આ ભરતી   યા આ સં વગના   વતમાન ભરતી િુનયમો અનુ�  પર ુા િુનયમોનુ� ત ુ�   મજ આ બાબતના 

  સરકાર ુીના કાયદા અનુ�   િુનયમોની જોગવાઇનુ�  સં (ુણ૫ણુ�   િઆધન રહશ ુ�. 

 

૨૨.૬ આ        હરાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક ત ુ�માં       ફરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી થશ ુ�  તો ,

તુ�  મ કરવાનો મં ડળનુ�  સં (ુણ   હકક /  િઅધકાર રહશ ુ�  અન ુ� મં      ડળ આ માટ કારણો આ૫વા બધંાય ુ� લ રહશુ� 

 નહ .તુ�  મજ ત ુ�  વા સં જોગોમાં   ભરલ અર   રદ થય ુ�  લી ગણાશ ુ�  અન ુ�  ૫ર     ુા ફ ૫રત મળવાપા  થશ ુ� 

નહ  

 

૨૨.૭   આખર ૫સં  દગી પામ ુ� લ ઉમ ુ�દવાર િુનમ (ુુકં    સ િુાધકાર ઠરાવ ુ� ત ુ�  શરતોન ુ�  િઆધન િુનમ (ુુકં મુ�ળવવાન ુ� 

પા  ઠરશ ુ�.  

 

૨૨.૮ નીચ ુ�  દશા યા �ુ  જબની અર   ઓ રદ કરવામાં  આવશ ુ� (.   આ યાદ મા      ઉદાહરણ વ પ ુ� છુ�.  સં (ુણ 

નથી (

 (૧ (ઓનલાઇન �ુસદા �ુ  જબ અર    કરલ ન હોય ,

 (ર (અર માં  દશાવ ુ�  લ િુવગતો અ (ુર   ક અસં  ગત હોય ,

 (૩ (અર માં  ઉમ ુ�           દવાર સહ ક પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરલ ન હોય ,

 (૪ (અર   ફકસ થી, ઇ-મ ુ�   લ થી અથવા પો   ટથી મોકલાવ ુ�  લ હોય ,

 (૫ (સામા  ય વગ(   જનરલ કટગર (  ના ઉમ ુ�દવાર (ુર (ુર      ફ ન ભરલ હોય ,

(૬ (અ �ુ (ુચત િુત/અ �ુ �ુ  ચત જન િુત/ સામા  ક શુ8   ણક પછાત વગ/   િઆથક ર ત ુ�  નબળા 

વગ/    શાર રક અશકતતા (  દ યાં ગતા(   ધરાવતા ઉમ ુ�  દવાર ત ુ�   મજ મા  સ ુ8  િુનક તુ �  ઓની કટગર  

ગુ� �ુ િુનયત     માણ૫ ધરાવતા ન હોય  ,



Page 24 of 27 
 

(૭ (સામા  ક શુ8    ણક પછાત વગના ઉમ ુ�દવાર હરાતમાં  દશાવ ુ� લ સમયગાળા �ુું ઉ  ત વગમાં  

સમાવુ�    શ થતો ના હોવા ગુ� �ુું   રાજય સરકારની સ ુ�  વાઓ માટ �ુું (નોન- િુમલીયર ( માણ૫  

  પ િરશ ટ-(૪(( �ુજરાતીમાં(   રાજયસરકાર માટ �ુું િુનયત     માણપ ધરાવતા ન હોય  ,

 

૨૨.૯   અનામત ક   ુાના ઉમુ �   દવારો માટ        હરાતમાં અનામત જ યાઓ દશાવ ુ�     લ ન હોય   યા આવા 

ઉમુ�   દવારો સામા          ય વગની જ યા માટ અર     કરલ હોવા �ુું   ગણાશ ુ� અનુ�  તુ�નુ�   સામા   ય વગના 

વયમયાદાન ુ�    લગતા ધોરણો લા �ુ  પડશ ુ�.પરં �ુ ત ુ�  ઓએ પર     ુા ફ ભરવાની રહશુ �  નહ.  

 

૨૨.  ૧૦ ઉમ ુ�  દવાર અર  ૫ કમાં    ફોટો upload કર, ત ુ�      ની પાસપોટ સાઈઝના ફોટાની એક કરતાં  વ �ુ 

  કોપીઓ પોતાની પાસ ુ�   રાખવાની રહશ ુ�  .૫ર  ુા સમયુ �    હાજર ૫ કમાં  ત ુ�     જ ફોટો લગાવવાનો રહશ ુ� 

તુ�  મજ મં  ડળ માંગુ�    યાર ત ુ�    વો જ ફોટો ર (ુ   કરવાનો રહશ ુ�.  

 

૨૨.  ૧૧ ઉમ ુ�  દવાર અર    ૫ ક ભરતી વખત ુ�   મોબાઈલ નં  બર દશાવ ુ� ત ુ� નં  બર ઉમુ�  દવાર ચા �ુ   જ રાખવો 

   જ ર છ ુ�  . િભવ યમાં  મં    ડળ તરફથી આ પર ુાનુ �  સબં  િુધત ૫ર ુાલ ુી (ુ  ચનાઓ ઉમ ુ�દવારન ુ�  આ 

દશાવુ� લ નં    બરના મોબાઈલ ૫ર SMS  થી મોકલવામાં  આવશ ુ� ત ુ�  થી અર માં  દશાવ ુ�  લ મોબાઈલ 

નં      બર બદલવો નહ .   જો ઉમુ�   દવાર પોત ુ�     મોબાઇલ નં   બર બદલશુ�   અન ુ�  તુ�   વા સંજોગોમાં   મં ડળની 

�ુચનાની  ણ ઉમુ�દવારન ુ�  થશ ુ�   નહ , ત ુ�  વા સં જોગોમાં  સં (ુણ    જવાબદાર ઉમ ુ�   દવારની પોતાની જ 

રહશુ�. 

 

૨૨.  ૧૨ મં   ડળની વ ુ�  બસાઇટ  https://gpssb.gujarat.gov.in � િુનિયમતપણુ�       જોતા રહવા ઉમ ુ�દવારોન ુ�   ખાસ  

(ુ  ચના આપવામાં  આવ ુ� છુ�. 

  

૨૩ ગુ� રવત (ુ ક ગુ�    િદોષત ઠરલા ઉમ ુ�દવારો િુવ �ુ  ધ પગલાઃ - 

૨૩.૧ મં ડળ   કોઈ ઉમ ુ�દવારન ુ�-  

1. તુ�નુ�  ઉમ ુ�    દવાર માટ કોઈ૫ણ   કાર ટકો મ ુ�   ળવવા માટ એટલ ુ�   ક મં   ડળના અ ય , 

      સ ય અથવા કોઈ િઅધકાર ૫ર    ય ક ૫રો   લાગવગ લગાડવાનો  યાસ કરવા 

માટ ,

2. બી �ુું     નામ ધારણ કરવા માટ  ,

3. બી  પાસ ુ�  પોતા �ુું     નામ ધારણ કરાવવા માટ  ,

4.       બનાવટ ખોટા દ તાવ ુ�   જો અથવા   ની સાથુ�  ચ ુ�   ડા કરવામાં        આ યા હોય ત ુ�વા 

 દ તાવ ુ�     જો સાદર કરવા અથવા ગ ુ�   રર િુત આચરવા માટ ,

5.        યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહ વની મા હતી   પાવતા હોય ત ુ�વા િુનવુ �  દનો કરવા 

માટ  ,

6. ૫ર     ુા માટ તુ �   ની ઉમુ�    દવાર ના સં બધંમાં            અ ય કોઈ િઅનિયમત અથવા અયો ય 

   સાધનનો આ ય લ ુ�  વા માટ ,
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7. ૫ર      ુા દર યાન ગ ુ�           ર યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ એટલ ુ�      ક અ ય 

ઉમુ�     દવારની ઉ રવહ માં     થી નકલ કરવા , �ુતક,  ગાઈડ,      કા૫લી ક તુ�   વા કોઈ૫ણ 

છાપુ�            લા ક હ ત લ ખત સા હ યની મદદથી અથવા વાતચીત     ુારા નકલ કરવા ક 

ઉમુ�દવારન ુ�    નકલ કરાવવાની ગ ુ�  રર િુતઓ પુ 8   ક કોઈ૫ણ ગુ�   રર િુત આચરવા માટ  ,

8. લખાણોમાં           અ લલ ભાષા અથવા બીભ સ બાબત સ હતની અ �ુત   બાબત લખવા 

માટ ,

9. OMR   ઉ રપ માં  પોતાની ઓળખ (ુચક કોઇપણ કારની િુનશાની , લખાણ ,

 આ ફાબુ�ટ,    ચ ક  નાથી ઓળખ   િથાપત થાય ત ુ�વા   યાસ કરવા માટ   ,

10. ૫ર  ુા ખંડમાં      અ ય કોઈ ર ત ુ� ગુ�રવત (ુુકં   કરવા માટ, અથવા 

11. ૫ર  ુાના સં    ચાલન કરવા માટ મં ડળુ�  રોકલા ટાફનુ�       સીધી ક આડકતર ર ત ુ�  હરાન 

     કરવા અથવા શાર રક ર ત ુ� ઈ   કરવા માટ, અથવા  

12. (ુવ   વત ખં ડોમાં        િુન દ ટ કરલા તમામ અથવા કોઈ૫ણ =ુ  ય કરવાનો   ય ન કરવા 

  માટ અથવા આવા સગંુ�     મદદગાર કરવા માટ, અથવા  

13. ૫ર   ુા માટ તુ �નુ�    ૫રવાનગી આ૫તા ત ુ�ના વુ�  શ૫ માં  આ૫વામાં  આવ ુ�  લી કોઈ૫ણ 

�ુચનાનો  ભં          ગ કરવા માટ િદોષત ઠયા હોય તો અથવા િદોષત હોવા �ુું  હર ક �ુ  હોય  

14. પર  ુા ખંડમાં  મોબાઇલ/ �ુુ �  થ ક    અ ય ઇલ ુ�  ક ુોનીકસ ગુ �ઝુ� ટ સાથુ�    હાજર રહ ત ુ�મજ 

ગુ�   રર તી કરવા  યાસ માટ  

                તો ઉપરોકત ૧ થી ૧૪ ક સાઓમાં     ફોજદાર કાયવાહ ન ુ�  પા   થવા ઉ૫રાં ત 

( -ક (મં ડળ, ત ુ�  ૫ર  ુાનો ઉમુ �   દવાર હોય ત ુ�  ૫ર ુામાં  થી ગ ુ�   રલાયક ઠરાવી શકશ ુ�, 

 અથવા (ખ( (૧( મં ડળુ�  , સીધી ૫સં   દગી માટ લ ુ�   વાની કોઈ૫ણ ૫ર ુામાં બુ�સવામાં થી 

  અથવા કોઈ૫ણ બ  �ુલાકાતમાંથી   ,  અથવા (ર(  રાજય સરકાર,   પોતાના હઠળની 

  કોઈ૫ણ નોકર માં    થી કાયમી ર ત ુ�    અથવા િુન દ ટ �ુદત   માટ ગ ુ�  રલાયક /  બાકાત કર  

શકશુ �. 

૨૩.૨ �ુજરાત   હર સ ુ�         વા આયોગ ક અ ય   હર સ ુ�            વા આયોગ અથવા અ ય સરકાર /અધ 

 સરકાર /    સરકાર હ તકની સં  થાઓ   વારા ઉમ ુ�    દવાર કયારય પણ ગ ુ�  રલાયક ઠરાવ ુ�  લ હોય અન ુ� 

ગુ�   રલાયકાતનો સમય ચા �ુ  હશ ુ�    તો આવા ઉમ ુ�દવારની ઉમુ�  દવાર /પસં દગી/િુનમ �ુુકં   રદ થવાન ુ� 

પા  બનશ ુ�.  

૨૩.૩ ઉમુ�દવારન ુ�     આથી ચ ુ�   તવણી આપવામાં   આવ ુ�  છુ �     ક ત ુ�   ઓએ અર  પ કમાં   કોઇ   કારની ખોટ  

    મા હતી દશાવવી ન હ, ત ુ�     મજ આવ યક મા હતી   પાવવી નહ ,ઉપરાં  ત ત ુ�  ઓએ ર �ુ  કર  લ અસલ 

 દ તાવ ુ�   જો ક ત ુ�ની   મા ણત નકલમાં    કોઇ પણ સં જોગોમા ં �ુધારો    અથવા ફરફાર અથવા બી  

  કોઇ પણ ચ ુ�      ડા કરવા નહ અથવા ત ુ�   ઓએ આવા ચ ુ�  ડા કરલ/    બનાવટ દ તાવ ુ�  જો ર �ુ   કરવા નહ , 

     જો એક જ બાબતના બ ુ�    ક ત ુ�  થી વ �ુ દ તાવુ�જોમાં    અથવા ત ુ�ની   મા ણત નકલમાં    કોઇ પણ 

     કારની અચોકસાઇ અથવા  િુવસં       ગતતા જણાય તો ત ુ�   િુવસં   ગતતાઓ બાબતની    પ ટતા ર �ુ 

કરવી .
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૨૪      ફરફાર ક રદ કરવાની મં  ડળની સ ુાઃ- 
આ   હરાત ત ુ�મજ હરાતમાં  દશાવ ુ�      લ જોગવાઇઓમાં કોઇ પણ કારણોસર ત ુ�માં  ફરફાર 

         કરવાની ક રદ કરવાની આવ યકતા ઉભી થાય તો ત ુ�  મ કરવાનો મં  ડળનો સં (ુણ  હકક/િઅધકાર 

રહશુ�  અન ુ� મં  ડળ ત ુ�     માટ કારણો આપવા બં ધાયુ� લ રહશ ુ�  નહ . 

        

           સ ચવ 

“મં  ડળના આદશા �ુસાર”          �ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�  વા પસં  દગી મં ડળ 

 તાર ખઃ૧૧/૦૫/૨૦૨૨                                  ગાં ધીનગર 

 

    ઉમ ુ�   દવારોના હતમાં હર (ુચના  

પં  ચાયત સ ુ�        વાની મ ટ પપઝ હ થ વકર( �ુષ( સં    વગની સીધી ભરતી માટ �ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�વા 

પસં   દગી મં ડળ     વારા ઓનલાઇન અર   ઓ મગંાવવામાં   આવ ુ�  લ છુ�   .       આ જ યાઓ માટ અર   કરનાર  

ઉમુ�   દવારોના હતમાં ,  ઉમ ુ�દવારોન ુ�  લાં ચ �ુ ત/   લાલચ ક છ ુ�    તિરપડ આચર ત ુ�     વા અસામા જક ત વોથી (ુર 

    રહવા સાવધાન કરવામાં   આવ ુ�  છુ �,તુ�   મજ મં      ડળ ના પિદાધકાર /  િઅધકાર /  કમચાર નુ�   નામ ુ�       જો કોઇ ઇસમો 

     નોકર અપાવવાના નામ ુ�   ઉમ ુ�   દવારો પાસ ુ�           થી નાણા ઉઘરાવતા હોય તો ત ુ�     વા ઇસમો સામુ�   કાયદસરની 

         ફોજદાર કાયવાહ કરાવવી તથા આવી કોઇ અસામા જક =ુિુ/છુ �   તિરપડ આપના યાનમાં  આવ ુ�   તો તરત 

  જ લાંચ �ુ ત �ુરોનાં   ટોલ   નં   બર ૧૮૦૦-૨૩૩-         ૪૪૪૪૪ અથવા ૧૦૬૪ ઉપર સં     પક કરવા અથવા 

     ન કના પોલીસ ટશનનો સં   પક કરવા જણાવવામાં  આવ ુ� છુ�.                                                                                                                      
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�ુ  જરાત પં  ચાયત સ ુ�  વા પસં  દગી મં ડળની હરાત માં કઃ.૧૭/૨૦૨૧-૨૨       મ ટ પપઝ હ થ વકર( �ુષ( જગા �ુું 

ચુ�કલી ટ 

     આ જગા માટની વયમયાદા તા ૩૧-૦૫-  ૨૦૨૨ ની િથતએઃ-     ૧૮ વષથી ઓછ અન ુ�    ૩૪ વષથી વ �ુ   હોવી જોઇએ નહ .  

પં ચાયત િુવભાગના હરનામા માં ક:-KP/271/2021/PRR/1196/01/KH તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧,  ઠરાવ માં ક:-પીઆરઆર /

૧૧૯૬/૦૧/ખ તા.૨૦-૧૨-૨૦૨૧ તુ�મજ પ  માં ક -: પીઆરઆર/૧૦૨૦૨૧/૨૨૫૭/ખતા.૨૭-૧૨-૨૦૨૧ �ુજબ 

તા.૦૧/૦૯/     ૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૨ �ુ   ધીના સમયગાળામાં      િુસ ધ કરલ તમામ   હરાતોના સં   દભમાં મહતમ 

વયમયાદામાં   ૦૧ વષની  ટછાટ આપવા �ુું  ઠરાવ ુ� લ છ ુ� , આમ,  આ  હરાતના હ �ુ  માટ    મહતમ વયમયાદા ભરતી 

િુનયમ �ુજબ   ૩૩ વષ +   ૦૧ વષ =   ૩૪ વષ ન   કરવામાં આવ ુ� લ છુ�. 

મ ઉમુ�દવારની િુત(  કટગર ( નીચ ુ�      ની તાર ખો દર યાન (બ ુ�  તાર   ખો સહ ત (

 જ મુ�   લા હોવા જોઇએ. 

 

૧. સામા   ય વગ (   જનરલ કટગર (( �ુ  ષ ઉમુ�દવાર (  તા.૩૧-૦૫-   ૧૯૮૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૦૪ 

ર.    અનામત વગ  (SC/ST/SEBC/EWS(ના �ુ   ષ ઉમુ�દવારો 

( પ વષ ( 

તા.૩૧-૦૫-   ૧૯૮૩ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૦૪ 

૩ . ૪૦%    ક તુ�   થી વ �ુ     અશકતતા(   દ યાં ગતા(  ધરાવતા 

સામા  ય વગના �ુુ �  ષ ઉમુ�દવારો ( ૧૦ વષ  (

તા.૩૧-૦૫-   ૧૯૭૮ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૦૪ 

૪ . ૪૦%    ક તુ�   થી વ �ુ   અશકતતા(   દ યાંગતા(  ધરાવતા 

 અનામત વગના �ુુ �  ષ ઉમુ�દવારો (૧૦+૫=૧૫વષ ( 

(મહ  મ વયમયાદા-  ૪૫ વષ (

તા.૩૧-૦૫-   ૧૯૭૭ થી તા.૩૧-૦૫-૨૦૦૪ 

૫. મા  સુ8િુનકઃ -

સામા    ય વહ વટ િુવભાગનો તા. ૨૨-૭-  ૧૯૮૨ના ઠરાવ 

માં કઃ આરઇએસ-૧૦૮૧/ ઓઆઇ/૫૮ / ગ-૨ , અનુ� 

તા.૨૦-૨-  ૨૦૦૧નો ઠરાવ માં  કઃ આરઇએસ/ ૧૦૨૦૦૦ /

�ુ .ઓ/. ૯૫૭/ગ-૨. 

 આ સં     �વગની ખાલી જ યા ઉપર િુનમ �ુું ક માટ  ઉમ ુ�દવાર 

મા   સુ8         િુનક તર ક સશ દળોમાં          છ મ હનાની સળં ગ 

સુ�       વા કરતા ઓછ ન હોય ત ુ�  ટલી સ ુ�     વા કર હોય ત ુ�  મા  

સુ8િુનકનુ� મળવાપા  ઉપલી વયમયાદામાં  તુ�ઓએ 

 બ
વ

ુ�   લ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાં ત ણ(૩( વષ �ુધીની 

 ટછાટ મળશુ�. (વ �ુમાં વ �ુ   ઉપલી વયમયા   દા ૪૫ વષ 

રહશુ�.( 

૬ . પં  ચાયત સ ુ�        વામાં મ ટ પપઝ હ થ વકર( �ુ ષ( વગ-૩ 

 તર ક    ફકસ પીર ય ુ�   ડ માટ     ફકસ પગારમાં કો ુાટ 

બુ�          ઝીસ ઉપર અથવા ફકસ પર ય ુ�    ડ માટ ર �ુ   લર પ ુ� 

  કલમાં એડહોક બુ�  ઝીસ ઉપર િુનમ �ુું ક પામ ુ� લ ઉમ ુ�દવારો  

  માટ વયમયાદાની જોગવાઇ  

(પં ચાયત િુવભાગના હરનામા માં ક:-કપી/   ૨૨ ઓફ 

૨૦૨૨/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૭૭/ખ તા.૧૨/૦૪/૨૦૨૨ 

�ુજબ( 

 The upper age limit shall not be applicable in 
case  of  a  candidate  who  is  appointed  as  a 
Multi Purpose Health Worker(Male(, Class III, 
in  the  Superior  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  clause  (b(  of 
this  rule  and  who  offers  his  candidature  in 
respect of advertisement which may be 
published in the year 2022. 

 


