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જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ 
GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD 
લોક ન.ંર, પાચંમો માળ, કમયોગી ભવન,સેકટર-૧૦/એ,ગાધંીનગર 

** હરાત માકંઃ૦૩/૨૦૨૧-૨૨ િવભાગીય હસાબનીશ (વગ-૩) ગેની િવગતવાર ચૂનાઓ** 
 (વેબસાઇટ એ સ : https://ojas.gujarat.gov.in  અને https://gpssb.gujarat.gov.in ) 

 

૧. જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર (હવે પછ  ’’મડંળ’’ તર ક ઉ લેખ કરલ છે.) વારા 

પચંાયત સેવાની િવભાગીય હસાબનીશ (વગ-૩) સવંગની ખાલી જ યા પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો 
પસદં કરવા માટ ઓનલાઇન અર પ કો મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ ઉમેદવાર સરકાર ીની 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૧૧-૦૧-૨૦૨૨(બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક) થી તા.૨૭-૦૧-૨૦૨૨ 
(સમય રાિ ના ૨૩-૫૯ કલાક ધુી) દર યાન ઓનલાઇન અર  કરવાની રહશે. તેમજ સામા ય વગ(જનરલ 
કટગર )ના ઉમેદવારોએ પર ા ફ  ુ.૧૦૦/- + સિવસ ચા  SBI E Pay ના મા યમથી ઓનલાઇન ફ  ભરવા 
માટની છે લી તાર ખ.૨૯-૦૧-૨૦૨૨ (રા ીના ૨૩-૫૯ કલાક ધુી) રહશે. તેમજ પો ટ ઓ ફસમા ંચલણથી 
ુબ ુમાં પર ા ફ  ભરવા માટ છે લી તાર ખ.૨૯-૦૧-૨૦૨૨ રહશે.(પરં  ુ તે માટ પો ટ ઓ ફસ ચલણની 

િ ટ તા.૨૭-૦૧-૨૦૨૨ ધુીમા ંકાઢ  લેવી જ ુર  છે.) પર ા ફ  ભરવા માટની વ  ુિવગતો પેર ાફ-૧૯મા ં
દશાવેલ છે.  વાચંી જવી જ ુર  છે.  ઉમેદવાર તા તરનો Photograph (15 kb) અને Signature(15 kb ) 
સાઇઝથી વધાર નહ  તે ર તે jpg format મા ંscan કર  કો ટુરમાં તૈયાર રાખવાનો રહશ,ે  ઓનલાઇન 
અર મા ં અપલોડ કરવાનો રહશે. અરજદાર ઓનલાઇન અર મા ં દશા યા જુબના પોતાના બધા જ 
શૈ ણક, વય અને િત તેમજ અ ય લાયકાતના માણપ ો પોતાની પાસે રાખવાના રહશે અને આ ગે 
ઉમેદવારોને  ણ કરાયા બાદ તેઓએ  ુબ ુમા ં ચકાસણી અથ ર ુ  કરવાના રહશે, ની દરક અ કુ ન ધ 
લેવી.  

૧.૧  અર  કરવા માટની િવગતવાર ચૂનાઓ આ હરાતમા ંહવે પછ ના ફકરાઓમા ંદશાવેલ છે. તે 
ચૂનાઓ સહ ત ઓનલાઇન અર  કરતા પહલા ઉમેદવાર આ સમ  હરાત પોતે યાનથી 

વાચંવી જ ર  છે.  
 
૧.૨ ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે ઉમેદવાર કોઇ  પણ માણપ ો જોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. 

પરં ,ુ ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે માણપ ોમાંની િવગતો જુબ ઓનલાઇન અર મા ં
અરજદાર સમ  િવગતો ભરવાની રહ છે. આથી પોતાના બધા જ માણપ ો વા ક, શૈ ણક 
લાયકાત, વય, શાળા છોડ ા ુ ં માણપ , િત, શાર રક અશકતતા ( દ યાગંતા)(હોય તો), મા  
સૈિનક (લા  ુપડ  ુહોય તો), મા ય રમતગમત ગેના (લા  ુપડતા હોય તો), િવધવા (જો હોય તો) 
તે ગેના તેમજ અ ય લાયકાતના અસલ માણપ ોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અર મા ંએવા 
માણપ ોને આધાર સમ  િવગતો ભરવાની રહ છે, અ યથા મડંળ /િનમ ુકં સ ાિધકાર  વારા 
માણપ ોની ચકાસણી સમયે અર માનંી  િવગતો ખોટ  અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 

અર  અને ઉમેદવાર /પસદંગી/િનમ ુકં રદ કરવામા ં આવશે. અર પ કમા ં ઓનલાઇન ભરલી 
િવગતોની કોઇ પણ કારની ચકાસણી કયા વગર મડંળ વારા ઉમેદવારોને આ જ યા માટની િનયત 



Page 2 of 22 
 

પધા મક લે ખત પર ા માટ કામચલાઉ દાખલ ( ોવીઝનલ એડમીશન)  કર  પધા મક પર ા 
આપવા દવામા ં આવશે,  પર ા બાદ ોવીઝનલ ર ઝ ટ હર થયા બાદ ોવીઝનલ મેર ટ  
લી ટમા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારોના માણપ  ચકાસણીને આધીન રહશે. 

૧.૩ લે ખત પધા મક પર ા પ ધિત અને પસદંગીની યા આ હરાતમા ં હવે પછ ના ફકરામા ં
દશા યા જુબની હ લુ ી ોવાળ  ઓ ટ કલ માકસ ર ડ ગ (ઓ.એમ.આર.) પ ધિતની લે ખત 
પધા મક પર ા રહશે. આ હ લુ ી ોવાળ  ઓ.એમ.આર. પ ધિતની લે ખત પધા મક પર ા ુ ં

આયોજન મડંળ ારા કરવામા ંઆવશે.  ગેનો પર ા કાય મ અલગથી િસ ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટ જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે.  

૧.૪ લે ખત પધા મક પર ા સદંભની તેમજ યારબાદની બધી જ ચૂનાઓ ઉમેદવારના ર જ ટડ 
મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અર પ કમા ંસબંિંધત કોલમમા ં
ઉમેદવાર મોબાઇલ નબંર અવ  ય દશાવવો. અને સમ  ભરતી યા ણૂ થાય યા ધુી, 
મોબાઇલ નબંર ળવી રાખવો અિનવાય ર તે જ ર  છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણ ેઅથવા અ ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી ચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદાર  ઉમેદવારની રહશે, અને આવા ક સામા ંઉમેદવાર પોતે િનમ ુકં મેળવવા ઇ છતો 
ન હોવા ુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

૧.૫ પધા મક પર ા બાદ ોવીઝનલ ર ઝ ટ ગેની કાયવાહ  મડંળ વારા કરવામા ં આવશે  
અ વયે ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમાં  ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇ-મેઇલ ઉપર 
માણપ  ચકાસણીની ચુનાઓ અને અ ય ચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટ અર મા ં

દશાવેલો ઇ-મેઇલ આઇડ  ળવી રાખવા અને સમયાતંર જોતા રહવા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

૨.  ભરવાપા  જ યાઓની િવગતઃ- 
૨.૧ પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ  માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પ  

માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨થી કરાયેલ પ ટતા જુબ હરાત 
માકંઃ૦૩/૨૦૨૧-૨૨ િવભાગીય હસાબનીશ (વગ-૩) સવંગની  કટગર  વાર ભરવાપા  જ યાઓ 

નીચે જુબ છે:- 
ભરવાપા  ુલ 

જ યાઓની સં યા 
.  ૦૩/૨૦૨૧૨૨ 

િવભાગીય 
હસાબનીશ (વગ-૩) 

ભરવાપા  જ યાઓ પૈક  ક ાવાર જ યાઓ ુલ 
જ યાઓ 

પૈક  
મા  
સૈનીક 
માટ 

અનામત 
જ યાઓ 

ુલ જ યાઓ પૈક  દ યાંગ 
ઉમેદવારો માટ અનામત 
જ યાઓની સં યા (વ  ુ

િવગતો માટ પેરા-૬ જોવો) 
સામા ય 
(જનરલ) 
(OC) 

આિથક 
ર તે 

નબળા 
વગ 

(EWS) 

સા.શૈ.પછાત 
વગ 

(SEBC) 

અ .ુ 
િત 

(SC) 

અ .ુજન 
િત 

(ST) 

િવકલાંગતાની કટગર  
A B C D ુલ 

PH 
Total 

14 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
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૨.૨ હરાતમા ંદશાવેલ જ યાઓની સં યામા ંવધઘટ થવાની શકયતા છે. જ લા પચંાયત વાઇઝ અને 
તમામ કટગર  વાઇઝ (િવકલાગંતા કટગર  વાઇઝ અને મા  સૈનીક સ હત) જ યાઓની 
સં યા/િવગતો હવે પછ થી િસ ધ કરવામા ંઆવશે.    

૨.૩ પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ  માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પ  
માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨થી કરાયેલ પ ટતા જુબ ઉપરો ત ભરવાપા  

૧૪ જ યાઓ પૈક  ુલ ૦૦ જ યા શાર ર ક અશ તતા ધરાવતા ( દ યાગં) ઉમેદવારો માટ અનામત 
છે.  

૨.૪ પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ  માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પ  
માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨થી કરાયેલ પ ટતા જુબ આ સવંગની ુલ ખાલી 

જ યાઓ પૈક  મા  સૈિનક માટ ૦૦ જ યાઓ અનામત રાખવામા ંઆવશે.  
૨.૫ પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ  માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પ  

માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨થી કરાયેલ પ ટતા જુબ ઉપરોકત ૧૪ જ યાઓ 
પૈક  મ હલાઓ માટ અનામત જ યાઓ નીચે જુબ છેઃ- 

 સામા ય વગની મ હલા માટ અનામત જ યાઓ             --  ૦૦ 
 આિથક ર તે નબળા વગ(EWS)ની મ હલા માટ અનામત જ યાઓ  --  ૦૦ 
 સામા ક અને શૈ ણક પછાત વગ (SEBC)ની મ હલાઓ માટ અનામત જ યાઓ --  ૦૦ 
 અ ુ ુચત િત (SC) કટગર ની મ હલાઓ માટ અનામત જ યાઓ            --  ૦૦ 
 અ ુ ુચત જન િત (ST) કટગર ની મ હલાઓ માટ અનામત જ યાઓ       --  ૦૦ 

૩. મ હલા ઉમેદવારો માટઃ- 
પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ  માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પ  
માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨થી કરાયેલ પ ટતા જુબ આ હરાતના હ  ુ

માટ મ હલાઓ માટ અનામત જ યાઓની સં યા ુ ય છે. પરં  ુઆ હરાતમા ંદશાવેલ જ યાઓ 
ઉપર ુ ષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારોની પસદંગી ુ ષ માટ ઠરાવેલ મેર ટના ધોરણે િવચારણા થઇ 
શક છે. આ હરાત અ વયે ુ ષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારો અર  કર  શક છે.  

૪ િવધવા ઉમેદવારો માટઃ- 
૪.૧ કોઇ મ હલા ઉમેદવાર પોતે િવધવા હોય તો ઓનલાઇન અર પ કમા ંસબિંધત કોલમમા ં  કલીક 

કરવા ુ ંરહશે. તેમજ તે ગેના માણપ ોની િવગતો ઓનલાઇન અર મા ંદશાવવાની રહશે. 
૪.૨ િવધવા ઉમેદવાર જો નુઃ લ ન કરલ હોય તો અર પ કમા ંતે કોલમ સામે  અ કુ મા હતી આપવી. 

િવધવા ઉમેદવાર નુઃ લ ન કરલ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવા ઇ છતા હોય 
તો, ઉમેદવાર િનમ કૂ સતાિધકાર /મડંળ સમ  માણપ  ચકાસણી સમયે ’’ નુઃ લ ન કરલ નથી’’ 
તેવી એ ફડિવટ  અ કુ ર ુ કરવાની રહશે. જો ઉમેદવાર આ માણપ /એ ફડિવટ ર ુ નહ  કર તો 
િવધવા ઉમેદવાર તર કના મળવાપા  લાભ આપવામા ંઆવશે નહ . અલબ , અ ય ર તે યો યતા 
ધરાવતા હશે તો મડંળ વારા િવચારણા કરવામાં આવશે. 
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૪.૩ િવધવા ઉમેદવારોને સરકાર ીની વતમાન જોગવાઇ જુબ પધા મક પર ામા ં તેઓએ મેળવેલ  
ુલ ણુના પાચં ટકા ણુ વધારાના ણુ તર ક ઉમેરવામા ં આવશે,  માણપ  ચકાસણીને 

આધીન રહશે. 

૫. મા  સૈિનક (EX-Servicemen) ઉમેદવારો માટઃ-  
૫.૧ પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ  માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પ  

માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨થી કરાયેલ પ ટતા જુબ આ હરાતના હ  ુ
માટ મા  સૈિનક ઉમેદવારો માટ ુ ય જ યા અનામત છે. 

૬. શાર રક અશકતતા ધરાવતા ( દ યાગં) ઉમેદવારો માટઃ-    
૬.૧ શાર રક અશકતતા ધરાવતા ( દ યાગં) ઉમેદવારો માટ આ હરાતના પેરા- ૨.૩ અને ૬.૩ માં 

દશા યા જુબની ૂ ય જ યાઓ અનામત છે. આ હરાતના હ  ુમાટ દ યાગં ઉમેદવારો અર  
કર  શકશે, પરં  ુ તેમને સામા ય કટગર ના ઉમેદવારો માટના મેર ટના ધોરણ ે જ પસદંગી માટ 
િવચારણા થઇ શકશે. 

૬.૨ સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧૫/૨/૨૦૦૧ ના ઠરાવ માકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/ 
ઓઆઇ/૭/ગ-ર જુબ   શાર ર ક અશકતતા ( દ યાગંતા)  ૪૦ ટકા ક તેથી વ  ુહોય તેમને જ 

શાર ર ક અશકતતાના ( દ યાગંતા)  લાભો મળવાપા  રહશે. 
૬.૩ સરકાર ીના પચંાયત ામ હૃ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગના ઠરાવ માકંઃ- 

અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ(પા.ફા) તા ૦૬-૦૯-૨૦૨૧ થી શાર રક અશકત( દ યાગં) ઉમેદવારો માટ 
જગાઓ અનામત રાખવા બાબતે નીચે જુબની જોગવાઇ થયેલ છે,  આ હરાતના હ  ુ માટ 
મા ય ગણાશે. દ યાગં ઉમેદવારો માટ અનામત જ યાઓની સં યા પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ  
માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પ  માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ 

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨થી કરાયેલ પ ટતા નીચ ે જુબ છે:- 
સવંગઃ- િવભાગીય હસાબનીશ(વગ-૩) 
મ િવકલાગંતાની 

કટગર  

અનામત 
જ યાની 
ટકાવાર  

િવકલાગંતાનો કાર દ યાગં ઉમેદવારો 
માટ અનામત 
જ યાની સં યા  

1 A 1% B,LV 00 
2 B 1% D,HH 00 
3 C 1% OA, OL, OAL, BL, CP, 

LC,DW,AAV 
00 

4 D & E 1% ASD(M,MOD), ID, 
SLD,MI,MD(40-70)% 

00 

 
{Code and functional Classification:- Blind(B), Low vision(LV)(40-70)%, Deaf (D), [Hard of hearing 
(HH), [Locomoter 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 leg one arm), OABL(one arm both 
legs), BAOL(both arms one leg),BABL(Both arms both leg), OAOL(one arm one leg), Cerebral 
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palsy(CP), Leprosy cured(LC), Dwarfism(DW), Acid attack victim (AAV), 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)%] 
ન ધ:-  પચંાયત િવભાગના પ  માકં:-અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ(પા.ફા) તા.૧૮-૧૧-૨૦૨૧ના પ  
સાથે સામા ક  યાય અને અિધકાર કતા િવભાગના તા.૩૦-૧૦-૨૦૨૧ના પ  માકં:-અપગ/ 
૧૦૨૦૨૦/૪૭૩૬૨/છ-૧(પાટ-૪) થી જણા યા જુબ ટ િતના બનેં કાર LV અને Blind તેમજ 
વણ િતના બનેં કાર HH અને Deaf સાથે દશાવેલ હોય યાર ટકાવાર  દશાવવી નહ , તેમ 

જણાવેલ છે. થી ઉપરોકત મ-૧ અને ૨ ખાતે િવકલાગંતાના કારમા ંટકાવાર  દશાવેલ નથી. 
 
૬.૪ શાર રક અશકતતા ( દ યાગંતા) ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અર મા ં સ મ સ ાિધકાર  

વારા આપેલ દ યાગંતાના માણપ  નબંર અને તાર ખ ઓનલાઇન અર પ કમા ં યો ય 
કોલમમા ંઅ કુ દશાવવાનો રહશે.   

૬.૫ િનયમા સુાર શાર રક અશકતતા ધરાવતાં હોય તેવા ( દ યાગં) ઉમેદવારને જ શાર રક અશકતતા 
( દ યાગંતા)નો લાભ મળવાપા  રહશે. શાર રક અશકતતા ( દ યાગંતા) નો લાભ મેળવવા ઇ છતા 
ઉમેદવાર ઉપરોકત પેરા-૬.૩ પૈક ની કઇ શાર રક અશકતતા ( દ યાગંતા) છે તે ઓનલાઇન 
અર મા ં પ ટ દશાવવા ુ ંરહશે. 

૬.૬ શાર રક અશકતતા ધરાવતા ં હોય તેવા ( દ યાગં) ઉમેદવાર તેના દાવાના સમથનમા ં સામા ય 
વહ વટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પર પ  માકંઃ- પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી તેમજ 
વખતોવખત િનયત થયેલ ન નુામા ંસરકાર  હો પીટલના િુ ટ ડ ટ /િસવીલ સ ન/ મેડ કલ બોડ 
વારા આપવામાં આવેલ માણપ  જ મા ય ગણવામા ંઆવશે,તેમજ આ અસલ  માણપ  સ મ 

સતાિધકાર  વારા માગંણી કરાયેથી અ કુ ર ુ કરવા ુ ં રહશે.  

૬.૭ સામા ય વહ વટ િવભાગના ઠરાવ માકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૭/૧૨૨૬૩૯/ગ-ર તા ૧૭-૯-૨૦૨૧ ની 
જોગવાઇ જુબ સીધી ભરતીથી જ યા ભરવાના સગેં દ યાગં ઉમેદવાર માટ જ યા અનામત ન 
હોય યાર સબિંધત જ યા માટ બે ચ માક ડસે બ લ ટઝ ધરાવતા ઉમેદવાર દ યાગં માટ અનામત 
ન હોય તેવી જ યા માટ અર  કર  શકશે.પરં  ુ તે જ યા બે ચ માક ડસે બ લ ટઝ ધરાવતી 
ય કતઓ માટ યો ય હોવા ુ ંિનયત કરવામા ંઆવેલ હો  ુજોઇશે. 

૬.૮ શાર ર ક ર તે અશકત ( દ યાગં) ઉમેદવારોને સામા ય વહ વટ િવભાગના તા ૧-૧૨-૨૦૦૮ ના  
પર પ  માકંઃ- પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/ગ-ર થી િનયત થયેલ િુ ટ ડ ટ /િસવીલ સ નના 
તબીબી માણપ ને આધીન રહ ને ઉપલી વયમયાદામા ં૧૦ વષની ટછાટ મળશે. 

૭ અ ુ ુચત િત, અ ુ ુચત જન િત, સામા ક શૈ ણક પછાત વગના અને 
આિથક ર તે નબળા વગ (EWS)ના ઉમેદવારો માટની સામા ય જોગવાઇઓઃ- 

૭.૧ ળુ જુરાતના અ ુ ુચત િત, અ ુ ુચત જન િત, સામા ક શૈ ણક પછાત વગના અને 
આિથક ર તે નબળા વગ (EWS)ના ઉમેદવારો માટ આ હરાતના હ  ુમાટ ુ ય જ યાઓ અનામત 
હોઇ, આવા અનામત કટગર ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા ં ટછાટ મળવાપા  થશે ન હ, 
પરં  ુમા  પર ા ફ  માફ નો લાભ મળશે. 
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૭.૨ અનામત ક ાના ઉમેદવારો માટ હરાતમાં અનામત જ યાઓ દશાવેલ ન હોય યા આવા 
ઉમેદવારો સામા ય વગની જ યા માટ અર  કરલ હોવા ુ ં ગણાશે અને તેને સામા ય વગના 
વયમયાદાને લગતા ધોરણો લા  ુપડશે.પરં  ુતેઓએ પર ા ફ  ભરવાની રહશે નહ . 

૭.૩ અ ુ ુચત િત, અ ુ ુચત જન િત, સામા ક શૈ ણક પછાત વગના અને આિથક ર તે નબળા 
વગ (EWS)ના ઉમેદવાર  વગના હોય તેની િવગતો અર પ કમા ંઅ કુ આપવી. 

૭.૪ અનામત વગના ઉમેદવાર તેના સમથનમા ં સ મ અિધકાર  વારા િનયત ન નુામા ં આપવામા ં
આવેલ િત માણપ ની નકલ માણપ ની ચકાસણી સમયે ર ુ  કરવાની રહશે.ઉપરાતં 
મડંળ/િનમ ુકં અિધકાર  વારા માણપ ની નકલ માગંણી થયેથી અ કુ ર ુ કરવાની રહશે. 

૭.૫ સરકાર ીના સામા ય વહ વટ િવભાગના પર પ  માકંઃ- પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪ તા ૨૩-૭-
૨૦૦૪ તથા પર પ  માકં:-પવસ/૧૦૨૦૧૬/૨૮૨૪૪૭/ગ-૪ તા.૦૭-૦૫-૨૦૧૬ની જોગવાઇઓ 
જુબ સામા ય કટગર ના ઉમેદવારોને  વયમયાદાના અને ણુવ ા(મેર ટ)ના ધોરણ લા  ુ

પાડવામા ં આ યા હોય તે જ ધોરણ ે પોતાની ણુવ ાના આધાર પધા મક પર ામા ં પસદંગી 
પામેલ હોય એવા અ ુ ુચત િત, અ ુ ુચત જન િત, સામા ક શૈ ણક પછાત વગ અને 
આિથક ર તે નબળા વગ ના ઉમેદવારોને સામા ય કટગર ની જ યા સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. 

૭.૬ ઉમેદવાર અર પ કમા ં િત ગે  િવગત દશાવેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફરફાર કરવાની િવનતંી 
મા ય રાખવામાં આવશે નહ .  

૮. સામા ક અને શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારો માટઃ-  
૮.૧ પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ  માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પ  

માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨થી કરાયેલ પ ટતા જુબ સામા ક અને શૈ ણક 
ર તે પછાત વગના ઉમેદવારો માટ ુ ય જ યા અનામત છે. અનામત ક ાના ઉમેદવારો માટ 

હરાતમા ંઅનામત જ યાઓ દશાવેલ ન હોય યા આવા ઉમેદવારો સામા ય વગની જ યા માટ 
અર  કરલ હોવા ુ ંગણાશે અને તેને સામા ય વગના વયમયાદાને લગતા ધોરણો લા  ુપડશે.પરં  ુ
તેઓએ પર ા ફ  ભરવાની રહશે નહ . 

૯ આિથક ર તે નબળા વગના ઉમેદવારો (EWS) માટઃ- 
૯.૧ પચંાયત િવભાગના ખાનગી પ  માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પ  

માકં:-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨થી કરાયેલ પ ટતા જુબ આિથક ર તે નબળા 
વગના ઉમેદવારો (EWS) માટ ુ ય જ યા અનામત છે. અનામત ક ાના ઉમેદવારો માટ હરાતમા ં
અનામત જ યાઓ દશાવેલ ન હોય યા આવા ઉમેદવારો સામા ય વગની જ યા માટ અર  કરલ 
હોવા ુ ં ગણાશે અને તેને સામા ય વગના વયમયાદાને લગતા ધોરણો લા  ુ પડશે.પરં  ુ તેઓએ 
પર ા ફ  ભરવાની રહશે નહ . 

૧૦ મા ય રમતગમતના વધારાના ણુ મેળવવા માટની લાયકાત-  
૧૦.૧ સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ માકં : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર 

તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ માકં : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ગ.ર   તથા સામા ય વહ વટ 
િવભાગના  ઠરાવ માકંઃ-સીઆરઆર/૧૦૯૯/ ઓુ/૪૧૧૦/ગ-ર તા ૧૮-૪-૨૦૦૧ તેમજ આ ગેના 
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વખતો વખતના સરકાર ીના ઠરાવોની જોગવાઇ જુબ િનયત કયા જુબના સ ાિધકાર  પાસેથી 
િનયત ન નૂામા ં મેળવેલ માણ૫  અસલમા ં ર ુ કરનાર  ઉમેદવાર જ રમતગમતના વધારાના 
મળવાપા   ણુ માટ હ દાર થશે.  

૧૦.૨ ઓનલાઇન અર પ કના કોલમમાં ’’YES” લખવા ઉપરાતં મા ય રમતગમત ગેના 
માણપ ોની િવગતો દશાવનાર ઉમેદવાર જ આ ગેના વધારાના ણુ મેળવવાને લાયક રહશ,ે  
માણપ  ચકાસણીને આધીન રહશે. જો કોઇ ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર  વખતે આ ગેની િવગતો 

નહ  દશાવેલ હોય તો પાછળથી રમતગમતના વધારાના ણુ મેળવવા આ ગેનો દાવો મડંળ 
વારા મા ય રખાશે નહ , ની નોધ લેવી. 

૧૧ એક ઉમેદવાર એક અર  (No multiple application): 
૧૧.૧ એક ઉમેદવાર એક જ અર  કર  શકશે. તેમ છતા,ં એકથી વ  ુ અર  (multiple 

application) ના ક સામા ંફ  સહ ત સવ ર તે યો ય ર તે ભરલી અર ઓ પૈક  સૌથી છે લી 
ક ફમ થયેલી એક જ અર  મા ય રહશે. તે િસવાયની બધી અર ઓ રદ થશે.  

૧૧.૨ એક કરતા ં વધાર અર  કરવામા ંઆવશે તો, તે પૈક  ફ  ભરલી છે લી અર  મા ય ગણવામા ં
આવશે. 

૧૧.૩ અનામત વગના ઉમેદવાર ફ  ભરવાની થતી નથી તેથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે લી અર   
મા ય ગણવામા ંઆવશે. અને તે િસવાયની બધી અર ઓ રદ ગણવામાં આવશે.  

 

૧૨ નાગ રક વઃ- 
૧૨.૧ ઉમેદવાર ભારતનો નાગ રક હોવો જોઈએ. અથવા જુરાત પચંાયત સેવા વગ કરણ અને ભરતી 

(સામા  ય) િનયમો, ૧૯૯૮ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ જુબની રા  યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
૧૨.૨ ઉમેદવાર, 

(ક) ભારતનો નાગ રક હોય અથવા 
(ખ) નેપાળનો જન હોય અથવા 

     (ગ) તુાનનો જન હોય અથવા 
(ઘ) ળુ ભારતની ય કત હોય અને ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી   
પા ક તાન,( યાનમાર) ીલકંા,ક યા, ગુા ડા વા વૂ આ કાના દશો ટા ઝાિનયાનો સં કુત  
સ ાક,(અગાઉ ટા ગાિનકા અને ઝાઝીબાર,) બીયા, મલાવી,ઝૈર, ઇથોપીયા અન િવયેટનામમાથંી 
થળાંતર કર ને આવી હોય  પરં  ુ(ખ)(ગ)(ઘ) વગ હઠળ આવતા ઉમેદવાર ની તરફણમા ંરાજય 

સરકાર લાયકાત ુ ં માણપ  આ  ુહોય તેવી ય કત હોવા જોઇશે. 
 

૧૩. વયમયાદા અને શૈ ણક લાયકાત :  
૧૩.૧   પચંાયત ામ હૃ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગના હરનામા માકંઃ- કપી/૩૬ ઓફ  

૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૮૮/ખ તા.૨૯-૬-૨૦૧૬ તેમજ હરનામા માકંઃ- કપી/૦૧ ઓફ 
૨૦૧૭/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૮૮/ખ તા.૦૨-૦૧-૨૦૧૭ થી આ સવંગ માટ  વયમયાદા અને શૈ ણક 
લાયકાત નીચે જુબ નકક  કરવામાં આવેલ છે,  આ હરાતના હ  ુમાટ મા ય ગણાશે. 
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સવંગ શૈ ણક લાયકાત વયમયાદા 
Divisional 
Accountant 
(Class-III) 

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 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; 

(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 shall not be 
less than 18 years and not 
be more than 38 years of 
age. (ભરતી િનયમ જુબ 
મહતમ વયમયાદા ૩૭ વષ 
+ ૦૧ વષની વ  ુ ટછાટ 
=૩૮ વષ  પેરા ૧૩.૨ જોવા 
િવનતંી) 

૧૩.૨ ન ધ:- પચંાયત િવભાગના હરનામા ં માકં:-KP/271/2021/PRR/1196/01/KH તા.૨૦-૧૨-૨૦૨૧, 

ઠરાવ માકં:- પીઆરઆર/૧૧૯૬/૦૧/ખ તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧ તેમજ પ  માકં:-
પીઆરઆર/૧૦૨૦૨૧/૨૨૫૭/ખ તા.૨૭-૧૨-૨૦૨૧ જુબ  તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૨ 
ધુીના સમયગાળામાં િસ ધ કરલ તમામ હરાતોના સદંભમા ંમહતમ વયમયદામા ં૦૧ વષની 
ટછાટ આપવા ુ ં ઠરાવેલ હોઇ, આ હરાતના હ  ુમાટ મહતમ વયમયાદા ભરતી િનયમ જુબ 

૩૭ વષ + ૦૧ વષ=૩૮ વષ ન  કરવામાં આવેલ છે. 
૧૩.૩ ઉમેદવાર િનયત શૈ ણક લાયકાત મા ય િુનવસ ટ /સં થામાથંી મેળવેલ હોવી જોઇએ. ઉમેદવાર 

માણપ /દ તાવેજો ચકાસણી સમયે મા ય િુનવસ ટ /સં થાના દરક વષ/સેમે ટરના ણુ પ ક 
અને પદવી માણપ ો અસલમા ંર ુ કરવાના રહશે. 
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૧૩.૪ મા ય સં થાના માણપ  

ઉમેદવાર અર  પ કમા ં દશાવેલ લાયકાતના માણપ ોની મા યતા તેમજ સબિંધત 
િુનવિસટ /સં થાની મા યતા તેમજ સબિંધત અ યાસ મની મા યતા બાબતે ભિવ યમા ં કોઇ  

ઉપ થત થશે યાર મડંળ/િનમ ુકં સ ાિધકાર નો િનણય આખર  ગણાશે.  

૧૩.૫  શૈ ણક લાયકાત/  વધારાની લાયકાત માટ િનધા રત તાર ખ (cut off date) :- 
હરાતમા ંદશાવેલ તમામ કટગર ના ઉમેદવારોના ક સામા ં િનયત શૈ ણક લાયકાત અને અ ય 

જ ુર  વધારાની લાયકાત/અ ભુવ માટ હરાતમા ં દશાવેલ અર  કરવાની છે લી તાર ખ.       
૨૭-૦૧-૨૦૨૨ ની થિતને યાનમા ંલવેામા ંઆવશે. 

૧૩.૬ વયમયાદા માટ િનધા રત તાર ખ (cut off date): 
હરાતમા ં દશાવેલ અર  વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ વયમયાદાની ગણતર  કરવામાં 

આવશે એટલ ે ક તમામ ઉમેદવારોના ક સામાં વયમયાદા માટ હરાતમા ં દશાવેલ અર  
વીકારવાની છે લી તાર ખ.૨૭-૦૧-૨૦૨૨ની થિતને યાનમા ંલવેામા ંઆવશે. 

૧૩.૭ જુરાત પચંાયત સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો,૧૯૯૮ (વખતો વખત ધુાયા 
જુબ) મા ંદશાવેલ જોગવાઇઓ જુબ ઉમેદવાર લાયકાત ધરાવતા હોવો જોઇશે અને તેમાં દશાવેલ 

અ ય જોગવાઇઓ જુબ દરક ઉમેદવાર સ મ અિધકાર  માગેં યાર તે ગેના માણપ  ર ુ 
કરવાના રહશે. 

૧૪. ઉપલી વયમયાદામા ં ટછાટઃ-   
૧૪.૧ ળૂ જુરાતના હોય તેવા અનામત કટગર ના, ઉમેદવારો તથા તમામ મ હલા, શાર રક અશકતતા 

ધરાવતા ઉમેદવાર તેમજ મા  સૈિનક ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાદામા ં િનયમો સુાર નીચે જુબ 
ટછાટ આ૫વામા ંઆવશ.ે 

કટગર  ટછાટ મહ મ વયમયાદા 
તમામ કટગર ના મ હલા ઉમેદવારોને   પ વષ  (મહ મ ૪૫ વષની મયાદામા)ં 
તમામ કટગર ના શાર રક અશકતતા 
ધરાવતા ુ ષ ઉમેદવારોને 

૧૦ વષ  (મહ મ ૪૫ વષની મયાદામા)ં 

તમામ કટગર ના શાર રક અશકતતા 
ધરાવતા મ હલા ઉમેદવારોને (૧૦+૫=૧૫) 

૧૫ વષ  (મહ મ ૪૫ વષની મયાદામા)ં 

મા  સૈિનક ઉમેદવારો સરં ણ સેવામા ં
બ વેલ સેવા 
ઉપરાતં બી  
૩( ણ) વષ  

(મહ મ ૪૫ વષની મયાદામા)ં 

 
૧૪.૨ તમામ કટગર ના મ હલા ઉમેદવાર, િનયમા સુાર શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર અને મા  

સૈિનક ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયાદામા ંમળવાપા  ટછાટ સાથેની મર િનયત તાર ખે કોઈ૫ણ 
સજંોગોમાં ૪૫ વષ કરતા ંવધવી જોઈએ નહ . 
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૧૪.૩ મ હલા ઉમેદવાર, દ યાગં ઉમેદવારને તેમજ મા  સૈનીક ઉમેદવારને તેમની કટગર  ગેની 
જોગવાઇ  આ હરાતમાં દશાવેલ છે તે જોગવાઇના આધીન તેમને ઉપલી વયમયાદામા ં ટછાટ 
મળશે. 

૧૫. ના વાધંા માણપ ઃ- 
૧૫.૧ જુરાત સરકારના સરકાર /અધ સરકાર /સરકાર હ તકના કોપ રશન/કંપનીઓમા ં સેવા બ વતા 

અિધકાર ઓ/કમચાર ઓ મડંળની હરાતના સદંભમા ંબારોબાર ઓનલાઇન અર  કર  શકશે અને 
તેની ણ ઉમેદવાર પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચરે ને અર  કયાની તાર ખથી દન-૭ મા ં અ કુ 
કરવાની રહશે. 

 ૧૫.૨ ઉમેદવારના માણપ ોની ચકાસણી સમયે આ કારના ઉમેદવાર સામા ય વહ વટ િવભાગના 
તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ના પર પ  માકં:-એફઓ-એ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ગ-૨થી િનયત કરલ ન નૂામા ંસ મ 
અિધકાર  વારા આપવામા ંઆવેલ ’’ના વાધંા માણપ ’’ અસલમા ંર ુ કરવા ુ ંરહશે. 

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

૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫, થી નકક  કરલ અ યાસ મ જુબ, ઉમેદવાર કો ટુર ગે ુ ં બેઝીક 
નોલજે ધરાવતા હોવા જોઇશે. અથવા સરકાર મા ય િુનવિસટ  અથવા સં થામા ં કો ટુર ાન 

ગેના કોઇપણ ડ લોમા/ ડ ી ક સટ ફ કટ કોષ કરલ હોય તેવા માણપ ો અથવા ડ ી ક 
ડ લોમા અ યાસ મમા ંકો ટુર એક િવષય તર ક હોય તેવા માણપ ો અથવા સામા ય વહ વટ 
િવભાગના ઠરાવ માકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-પ તા ૧૮-૩-૨૦૧૬ થી ધોરણ-૧૦ 
અથવા ધોરણ-૧૨ ની પર ા કો ટુરના િવષય સાથે પસાર કરલ હોય તેવા માણપ ો ધરાવતા 
હોવા જોઇશે. 

૧૭. પગાર ધોરણઃ-  
૧૭.૧ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને આ જ યા ઉપર કરાર આધાર ત િનમ ુકં થયેથી, નાણા ં િવભાગના    

તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ માકંઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠરાવ ન.ંખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ-
ર/ઝ-૧  તા ૬-૧૦-૨૦૧૧  તથા ઠરાવ માકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ-ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા 
ઠરાવ માકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ (પાટ-ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫  તથા ઠરાવ માકંઃ- 
ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ-ર/ઝ-૧ તા ૧૮-૧-૨૦૧૭ ની જોગવાઇ જુબ થમ પાંચ વષ માટ  
ા.૩૮,૦૯૦/- િતમાસ ફકસ પગારથી િનમ ુકં અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી િનયત થયેલ અ ય 

લાભો મળવાપા  રહશે.  

૧૭.૨ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને િનમ ુકં સ ાિધકાર  વારા નાણા િવભાગનાં તા. ૨૮-૩-૨૦૧૬ ના 
ઠરાવ માકંઃ ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટ-૩)/ઝ-૧, માં દશાવેલ બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા નામ. 
િુ મકોટમા ં દાખલ થયેલ એસ.એલ.પી ન.ં૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખર  
કુાદાને આધીન રહ ને  આ જ યા ઉપર કરાર આધાર ત િનમ ુકં આપવામા ંઆવશે તેમજ પાચં 

વષના તે તેમની સેવાઓ િનમ ુકં સ ાિધકાર ને સતંોષકારક જણાયેથી સબંિંધત કચરે મા ં  તે 
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સમયના સરકાર ીના ધારાધોરણ જુબ  તે જ યા માટ મળવાપા  િનયત પગાર ધોરણમા ં
િનયમા સુાર િનયિમત િનમ ુકં મેળવવાને પા  થશે. 

 

૧૮. અર  કરવાની તથા અર  ફ  ભરવાની  ર ત :-   
૧૮.૧ આ હરાતના સદંભમા ં મડંળ ારા  ઓન લાઈન જ અર  વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર 

હરાતના પેરા-૧ મા ં દશા યા જુબના સમયગાળા દર યાન https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર 
અર ૫ ક ભર  શકશે.  

૧૮.૨ ઉમેદવાર અર  કરવા માટ- 
(1) સૌ થમ https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર જ ુ.ં યારબાદ “Current 

Advertisement” મા ં“View All” કલીક કરવાથી “Select Advertisement by Department” 
મા ંGUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD (GPSSB) SELECT કર ુ ં

(2) '' િવભાગીય હસાબનીશ” ની હરાત માકંઃ૦૩/૨૦૨૧-૨૨ ઉપર click કરવાથી 
screen ઉપર “Apply” અને “Details” ના ઓ શન જોવા મળશે. “Details” ઉપર click 

કરવાથી િવગતવાર હરાત જોવા મળશે,  યાનથી વાચંી જવી.આ હરાતને 
ભિવ યના હ  ુમાટ ડાઉનલોડ કર  “SAVE” કર  રાખવા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

(3) હવે "Apply" પર click કરવાથી બે ર તે ઓનલાઇન અર  કર  શકાશેઃ- 
(અ)  Apply With OTR – One Time Registration  
 ઓજસ લેટફોમ ઉપરનો તમારો ONE TIME REGISTRATION NUMBER (OTR) અને 
જ મતાર ખ એ ટર કર  Apply With OTR કરવાથી તમે ર શન(OTR) વખતે આપેલી 
િવગતો અર ફોમમા ં આપ મેળે આવી જશે  િવગતો યાનથી જોઇ લેવી. થી તમે 
અર ફોમ ઝડપથી ભર  શકશો. યારબાદ ઓનલાઇન અર  ‘‘Confirm’’ કરવાથી 
ઉમેદવારની અર નો online વીકાર થઈ જશે. ની િ ટ મેળવી લેવાની રહશે. 
(બ)  Skip કર ને બધી િવગતો ભર ને ઓનલાઇન અર  થઇ શકશે. 

આ ર તે અર  કરવા માટ ઉમેદવાર પોતા ુ ં નામ, જ મતાર ખ િવગેર પસનલ 
ડ ટ સ ભરવાની રહશે. અને અર  ફોમમા ં માગંવામા ં આવેલી તમામ િવગતો વી ક  
Communication Details ,Others Details, Language Details,Educational 
Details(શૈ ણક લાયકાત) િવગેરની િવગતો ભરવાની રહશે.  

યારબાદ પોતાનો ફોટો ાફ અને સહ  ઉમેદવાર અપલોડ કરવાના રહશે.  ફોટો 
અપલોડ કરવામા ં આ યો હોય તે જ ફોટાની નકલ લે ખત પર ામા ં હાજર પ કમા ં
ચ ટાડવાની રહશે. તેમજ પછ ના દરક તબ ે  મડંળ/િનમ ૂકં સ ાિધકાર  માગેં યાર તેવો જ 
ફોટો ર ૂ કરવાનો રહશે. આથી ઓનલાઇન અર પ કમા ંઅપલોડ કરલ ફોટો ાફની ચારથી 
પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. ુદા ુદા તબ ે  ુદા ફોટો ાફ ર ૂ થશે તો, ઉમેદવારની 
ઓળખ થાિપત નહ  થવાના કારણ ેઉમેદવારની ફાળવણી/િનમ ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે 
ની જવાબદાર  ઉમેદવારની પોતાની રહશે.   
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(4) યારબાદ ફોમમા ંઆપેલ બાહંધર  "Declaration" વાચંીને શરતો મા ય હોય તો Yes 
ઉપર કલીક કર ુ ંઅને અર  યારબાદ Save કરવી.અર  SAVE કયા બાદ ઉમેદવારનો 
"Application Number" generate થશે.  ઉમેદવાર સાચવીને રાખવાનો રહશે.  

(5) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને "Application 

number" તથા ‘‘Birth Date’’ type કયા બાદ Ok ૫ર click કરવાથી ણ બટન (૧) ok 

(ર) show application preview અને (૩) confirm application દખાશે. ઉમેદવાર show 

application preview ૫ર click કર  પોતાની અર  જોઈ લેવી. અર મા ં ધુારો કરવાનો 
જણાય તો edit કર  લે ુ.ં ક ફમ કયા ૫હલા કોઈ૫ણ કારનો ધુારો થઈ શકશે. સં ણૂ 

ચકાસણી બાદ જો અર  ધુારવાની જ ર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click 

કર ુ.ં ઓનલાઇન અર  ‘‘Confirm’’ કરવાથી ઉમેદવારની અર નો online વીકાર થઈ 

જશે.  

(6)  એકવાર ઓનલાઇન અર  ક ફમ થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ કારનો ફરફાર ઉમેદવાર ક 
મડંળ ારા થઇ શકશે નહ . અર મા ંદશાવેલી િવગતોને અ ુ પ માણપ ો મડંળ માગેં 
યાર ઉમેદવાર ર ૂ કરવાના રહશે. આથી, ઉમેદવાર થમ તેમની પાસેના અસલ 
માણપ ોને આધાર પોતા ુ ં નામ, પિત/િપતા ુ ં નામ, અટક, જ મતાર ખ, શૈ ણક 

લાયકાત, િત (કટગર ), ડર (મેલ/ફ મેલ), મા  સૈિનક, પોટસ, શાર રક 
અશકતતાનો કાર, િવધવા વગેર બાબતોની બાર ક ચકાસણી નામ, અટકના પેલ ગ 
સહ ત કર  લઇને તેને અ ુ પ િવગતો જ ઓનલાઇન અર મા ંદશાવવાની રહશે. મડંળ 
ારા ચકાસણી સા ુ અસલ માણપ ો માગંવામા ંઆવે યાર ઓનલાઇન અર પ કમા ં

દશાવેલ િવગતો અને ઉમેદવાર ારા મડંળ સમ  ર ૂ કરવામા ંઆવતા ં માણપ ોમા ં
કોઇપણ તની િવસગંતતા મા મૂ પડશે તો, તેવી િત ુ ત અર ઓ ધરાવતા 
ઉમેદવારોની ઉમેદવાર  મડંળ ારા  તે તબ ેથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશે. ખોટ  ક અ રૂ  
િવગતોને કારણે િત ુ ત /ઉમેદવાર  અર  રદ કરવામા ંઆવે તો, તેમા ંમડંળની કોઇ 
જવાબદાર  રહશે નહ . આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના માણપ ોને આધાર અને તેને 
અ ુ પ િવગતો ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે દશાવવાની ખાસ કાળ  રાખવા 
જણાવવામાં આવે છે. આ બાબતે ઓનલાઇન અર મા ંદશાવેલી િવગતોમા ં ધુારા વધારા 
કરવાની ર ૂઆત ા  રાખવામાં આવશે ન હ. 

(7) અર ને ક ફમ કરતા ં "confirmation number" generate થશે.  હવે 

૫છ ની બધી જ કાયવાહ  માટ જ ર  હોઈ, ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશે. ક ફમશન નબંર 
િસવાય કોઇ પણ તનો પ યવહાર કર  શકાશે નહ .  ઉમેદવાર Confirm થયેલ 
અર પ કની ી ટ અ કૂ કાઢ  તેને સાચવી રાખવી, અને માગંણી કરવામા ંઆવે યાર 
ર ુ કરવાની રહશે. 

(8)    print application ૫ર click કર ને confirmation number ટાઈ૫ કરવો અને         
   print ૫ર click કર  અર ની િ ટ કાઢ  શકાશે.  

    (9)   સામા ય વગ (જનરલ કટગર )ના તમામ ઉમેદવાર તેમની ઓનલાઇન અર  ક  ફમ થયા    
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  બાદ ફકરા- ૧૯ મા ંઆપેલ ચુનાઓ અ સુાર એસ.બી.આઇ e-pay મારફતે ઓનલાઇન    
  અથવા પો ટ ઓ ફસ મારફતે બે માથંી કોઇ પણ એક પ ધિત જુબ પર ા ફ  .૧૦૦/-     
  તથા સિવસ ચા /પો ટલ ચા  ભરવાના રહશે.  અર  ક  ફમ કયા બાદ િનયત  સમય  
  મયાદામા ંફ  ન ભરનાર જનરલ કટગર ના ઉમેદવારની અર  આપો આપ ’’રદ’’    
  ગણાશે.  

૧૯. ૫ર ા ફ  :-   
૧૯.૧ ફોમ ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ કટગર  Select કર  હોય (દશાવી હોય) તેવા તમામ ઉમેદવારોએ 

પર ા ફ  ભરવાની રહશે.  

૧૯.૨  નીચે જુબની કટગર ના ઉમેદવારોએ કોઇપણ કારની પર ા ફ  ભરવાની રહશે નહ . 
(૧) અ ુ ૂચત િત (SC)  

 (૨) અ ુ ૂચત જન િત (ST)  

 (૩) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાતવગ (SEBC)  
 (૪) આિથક ર તે નબળા વગના ઉમેદવાર (EWS) 
 (5) મા  સૈિનક (Ex-serviceman) તમામ કટગર   

(૬) શાર રક અશકતતા ( દ યાગંતા) ધરાવતા ઉમેદવારો (PD) તમામ કટગર  
 
૧૯.૩ સામા ય વગ (જનરલ કટગર ) ના ઉમેદવાર પર ા ફ  ભરવાની રહ છે, આ માટ ઉમેદવાર નીચે 

પૈક  કોઇ એક પ ધિતથી પર ા ફ  ભર  શકશેઃ- 
(૧)  પો ટ ઓ ફસ મારફતે  
(ર) ઓનલાઇન SBI e-pay ના મા યમથી  

૧૯.૪ પો ટ ઓ ફસ મારફતે ફ  ભરવાની પ ધિતઃ- 
જનરલ કટગર ના ઉમેદવારોએ ફ  ભરવા માટ જયાર OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર  સબમીટ 
કર  યાર તેઓને પર ાફ  ભરવા માટ ઓન લાઇન ઉપલ  ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર 
િ  ટ મેળવવાની ચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની િ  ટ મેળવી લેવાની રહશે, ઉમેદવારોએ 
સદર ચલન સાથે કોઇપણ કો   ટુરાઇઝડ પો  ટ ઓફ સમા ંજઇને, પર ા ફ  પેટ .૧૦૦/- રોકડા + 
.૧૨/- પો  ટલ ચાજ સ ભર  દવાના રહશે. ચલનની એક નકલ પો  ટ ઓફ સ રાખી લશેે અને બે 

નકલ ઉમેદવારને િસ ા /  ટ કર સાથે પરત આપશે. પર ા ફ  ભયાના ચલનની નકલ ઉમેદવાર 
સાચવી રાખવાની રહશે અને જ ુર યાત સમયે સ મ અિધકાર  સમ  ર ુ કરવાની રહશે. 

૧૯. ૫ ઓનલાઇન SBI e-pay ના મા યમથી ફ  ભરવાની પ ધિતઃ- 
ઓનલાઇન ફ  ભરવા માટ ઉમેદવાર https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપર જઇ “Online 

Payment of Fees” ઉપર કલીક કર .ુ યારબાદ આપેલ િવક પોમાં Internet Banking, Debit 

Card,Credit Card  મા યમ પૈક  કોઇ પણ એક મા યમ મારફતે ઓનલાઇન ફ  ભરવાની રહશે. ફ  
જમા થયા બાદ ફ  જમા થઇ ગઇ છે તે  ુ ન ઉપર લખાયે  ુઆવશે અને E- Receipt મળશ,ે ની 
Print કાઢ  લેવી. જો યામા ંકોઇ ખામી હશે તો screen પર ફ  ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે. 
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૧૯.૬   પર ા ફ  ભરવાની છે  લી તાર ખ આ હરાતના પેરા-૧ મા ંદશા યા જુબની રહશે. 
૧૯.૭ પર ા ફ  ભયા બાદ, ર ફંડ કોઇપણ સજંોગોમા ંમળવાપા  નથી તેમજ ફ  ભરવાપા  ઉમેદવારોની 

ફ  ભયા વગરની અર  મા ય રહશે નહ . 
૧૯.૮ પર ા ફ  ઓનલાઇન ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ ારા દશાવેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી ફ  

ભયાની ણ કરવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તા કા લક ઉમેદવાર  મા યમથી 
ફ  ભરલ હોય તેનો સપંક કરવાનો રહશે.   

૧૯.૯ જનરલ કટગર ના ઉમેદવારોએ િનયત કરલ સમયમયાદામા ંપર ા ફ  ભરલ હશે, તો જ  તે સમયે 
ઓનલાઇન કોલલેટર (હોલ ટક ટ) /પર ા વેશપ  નીકળશે, ની ખાસ નોધ લેવી.  

૧૯.૧૦ સામા ય વગના ઉમેદવારો પૈક  કોઇ ઉમેદવાર કોઇ પણ કારણસર િનયત સમયમયાદામા ંપર ા ફ  
ઓનલાઇન અથવા પો ટ ઓ ફસ મારફતે પર ા ફ  જમા ન કરાવી શક તો આવા ઉમેદવારોએ 
તા.૩૧-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૦૨-૦૨-૨૦૨૨ દર યાન જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની કચેર એ 
(કામકાજના દવસો અને કચરે  સમય દર યાન) ુબ ુમા ં PROCESS FEE ુ .૫૦૦/-( ક ુપીયા 
પાચંસો રુા) રોકડથી જમા કરાવશે તો તેમની અર  ફ  ગણીને તેમની અર  મા ય રાખવામા ં
આવશે અને આવા ઉમેદવારો િનયત સમયમયાદામા ંકોલલટેર( વેશપ ) ડાઉનલોડ કર  શકશે . ની 
નોધ લવેી. અ ે પ ટતા કરવામા ંઆવે છે ક  ઉમેદવારોની ઓનલાઇન અર  ક ફમ હોય પરં  ુ
પર ા ફ  ભર  શકલ ન હોય તેવા ઉમેદવારો જ  PROCESS FEE ુ.૫૦૦/-( ક ુપીયા પાચંસો 
રુા) કુવીને કોલલેટર ( વેશપ ) ડાઉનલોડ કરવાની પરવાનગી મેળવી શકશે.  ઉમેદવાર અર  

કરલ નથી /ક ફમ થયેલ નથી તેવા ઉમેદવારો આ િવક પનો લાભ લઇ શકશે ન હ. તેમજ ોસેસ ફ  
વીકારવાનો સમયગાળો ણૂ થઇ ગયા બાદ કોઇ પણ ઉમેદવારની પર ા ફ  વીકારવામા ંઆવશે 

ન હ.  

૨૦. લે ખત પધા મક પર ા પ ધિત અને ૫સદંગી યા :- 
૨૦.૧ ઓનલાઇન અર પ કમા ંઉમેદવાર ભરલ િવગતોની કોઇ પણ ચકાસણી કયા વગર ઉમેદવારોને આ 

જ યા માટની િનયત પધા મક લે ખત પર ા માટ કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કર  મડંળ વારા 
પર ાની તાર ખ આખર  કયા બાદ ઓજસની  વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in મારફત 
online કોલલેટર (હોલ ટક ટ) ( વેશપ ) ઇ  ુકર ને પર ાના તાર ખ, સમય અને પર ા ક ની 

ણ કરવામા ંઆવશે.  માટ મડંળ વારા કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કરલ  ઉમેદવારોને OJAS ની 
િનયત વેબસાઇટ ઉપરથી પધા મક લે ખત પર ાના કોલલેટર (હોલ ટક ટ) online download 
કરવા માટ ઓનલાઇન અર મા ં દશાવેલ તેઓના મોબાઇલ નબંર ઉપર “SMS” મોકલીને અને 
અ ગ ય અખબારોમાં ૂંક  હરાત આપીને  તેમજ વેબસાઇટ ઉપર હરાત કૂ ને ણ કરવામાં 
આવશે. મોબાઇલ સિવસ ોવાઇડરના કોઇ ટકનીકલ ોબલેમને કારણે અથવા અ ય કોઇ કારણોસર 
મોબાઇલ સેવા નેટવક ખોરવાઇ જવાના સજંોગોમા ં SMS ઉમેદવારને ન મળે તો તેની જવાબદાર  
મડંળની રહશે ન હ. થી અર  કરનાર ઉમેદવારોને કોલલેટર (હોલ ટક ટ) ડાઉનલોડ કરવા માટ 
OJAS ની વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ની સમયાતંર લુાકાત લેવા તેમજ વતમાનપ ોમા ં
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કોલલેટર (હોલ ટક ટ) ડાઉનલોડ કરવાની મડંળની હરાત તથા વેબસાઇટ જોતા રહવા સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે.  

૨૦.૨ કોઇ પણ સજંોગોમા ંકોલલેટર (હોલ ટક ટ)િસવાય ઉમેદવારને પર ા ખડંમા ં વેશ મળશે ન હ, ની 
દરક ઉમેદવારોએ નોધ લેવી. થી ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરલ કોલલેટર 
(હોલ ટક ટ)ની િ ટ નકલ પર ા આપવા જતી વખતે સાથે રાખવી ફર યાત છે. વખતોવખતની 
મા હતી માટ મડંળની વેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in જોતા ંરહ ુ.ં   

૨૦.૩ સદર પધા મક લે ખત પર ામાં  જુરાત સરકાર ીના પચંાયત, ામ હૃ િનમાણ અને ામ 
િવકાસ િવભાગના તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ હરનામા માકંઃ કપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/ ૧૦૬/ખ 
થી બહાર પાડલ જુરાત પચંાયત સેવા (વગ-૩) ભરતી (પર ા) િનયમો, ૨૦૨૧ ની જોગવાઇ 
જુબ  ફકત -૧ (એક) લે ખત પ (હ લુ ી) નીચે જુબ રહશે:-  

Cadre Name Syllabus Marks Exam Medium Duration 
Divisional 

Accountant 
િવભાગીય 
હસાબનીશ 
(વગ-૩) 

General Awareness and 
General Knowledge* 

35 GUJARATI One and 
Half Hour 
(૯૦ મીનીટ) 
(90 Minutes) 

Gujarati Language and 
Grammar 

20 GUJARATI 

English Language and 
Grammar 

20 ENGLISH 

Questions assessing the 
requisite knowledge for the 
job and technical knowledge 
with regard to the educational 
qualification. 

75 GUJARATI 

TOTAL 150  
 

* “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 ામા ંઉપર દશા યા જુબના િવષયોને આવર  લેતા હ લુ ી ો ુ ં ઉ રપ    
ઓ.એમ.આર. (ઓ ટ કલ માકસ ર ડ ગ) પ ધિત વ ુપ ુ ંરહશે. 
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૨૦.૫ ઓ.એમ.આર મા ંઉમેદવાર દશાવેલ યેક સાચા જવાબદ ઠ ૧ (એક) ણુ મળવાપા  થશે. મડંળ 
વારા ણુાકંન પ ધિતમા ંમાઇનસ પ ધિત દાખલ કરવામા ંઆવી છે.  જુબ - 

(i) યેક ખોટા જવાબદ ઠ (-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇ ટ તે ીસ ) ણુ કાપવામા ંઆવશે. 
(ii) યેક ખાલી છોડલ જવાબદ ઠ (-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇ ટ તે ીસ) ણુ કાપવામા ં

આવશે. 
(iii) એક કરતા વ  ુ િવક પો દશાવેલ હોય ક છેકછાક કરલ હોય તેવા યેક જવાબદ ઠ         

(-૦.૩૩)( માઇનસ ઝીરો પોઇ ટ તે ીસ) ણુ કાપવામા ંઆવશે. 
(iv) દરક ના જવાબોમા ંએક િવક પ “E” [“Not Attempted“] રહશે. ઉમેદવાર કોઇ નો 

જવાબ આપવા ના ઇ છતા હોય તો, આ િવક પ પસદં કર  શકશે અને “ Not Attempted” 
િવક પ પસદં કરવાના ક સામા ં નેગેટ વ મા કગ લા  ુ પડશે નહ . આમ ઉમેદવાર સાચા 
જવાબ વારા મેળવેલ ુલ ણુમાથંી ઉપર દશાવેલ (i),(ii),(iii) જુબ બાદ(માઇનસ) થતા 
ુલ ણુ બાદ કરવાથી મળતા ણુ, ઉમેદવારને ા ત થતા ણુ મા ય ઠરશે. 

 
૨૦.૬ મડંળ વારા પધા મક પર ાની તાર ખ િનયત થયેથી મડંળ વારા િનયત થનાર પર ા થળોએ  

પધા મક પર ા યોજવામા ં આવશે. પધા મક લે ખત પર ાની તાર ખ , સમયમા ં અિનવાય 
સજંોગોને કારણે મડંળ ફરફાર કર  શકશે. ઉમેદવારોને આ ગેની ણ વેબસાઇટ ઉપર અને 
અ ગ ય અખબારોમાં હરાત િસ ધ કર ને ણ કરવામા ં આવશે. પર ા માટના કોલલેટર 
ડાઉનલોડ કરવાની ણ ઉમેદવારોને તેમણે ઓનલાઇન અર મા ં દશાવેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર 
એસ.એમ.એસથી કરવામા ંઆવશે.તેમજ આ ગેની ુંક  હરાત વતમાનપ મા ં િસ ધ કરવામા ં
આવશે. યારબાદ ઉમેદવારોએ કો ટુર ઉપર OJAS ની વેબસાઇટ ઉપરથી િનયત સમયમયાદામા ં
online કોલલેટર (હોલ ટક ટ) download કર  લવેાના રહશે.  

૨૦.૭ પધા મક પર ા ણૂ થયા બાદ મડંળ વારા પ ના ુચત જવાબો દશાવતી ોવીઝનલ 
આ સર ક  િસ ધ કરવામા ં આવશે.તે પર વે ઉમેદવારોના વાધંા ચૂન મેળ યા બાદ ફાઇનલ 
આ સર ક  મડંળ વારા તૈયાર કરવામાં આવશે અને તેના આધાર ર ઝ ટ ોસેસીગની કાયવાહ  હાથ 
ધરવામા ંઆવશે. 

૨૦.૮ જો એક કરતા વ  ુઉમેદવારોએ એક સરખા ણુ મેળવેલ હોય તો, તે પૈક  જ મ તાર ખ જુબ વ  ુ
વય ધરાવતા ઉમેદવારને મેર ટ મમાં અ તા મ આપવામા ંઆવશે  અને જો કોઇ ઉમેદવારોના 

ણુ અને જ મ તાર ખ બનેં સરખા હોય તો શૈ ણક લાયકાતની મેર ટ જુબ મેર ટમા ંઅ તા મ 
આપવામા ંઆવશે. 

૨૦.૯ મડંળ વારા સરકાર ીના પચંાયત ામ હૃ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગના તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ 
હરનામા માકંઃ કપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૧૦૬/ખ થી ઠરાવેલ જુરાત પચંાયત સેવા 

(વગ-૩) ભરતી (પર ા)િનયમો ૨૦૨૧,  તે સવંગના ભરતી િનયમો તેમજ િવિવધ અનામત 
કટગર ને લગતા ઠરાવો તેમજ િવધવા તેમજ મા ય રમતગમતના મા ય માણપ ો ધરાવતા 
ઉમેદવારોને મળવાપા  વધારાના ણુને લગતી જોગવાઇઓ, ઓનલાઇન અર  અ વયે આ 
પધા મક લે ખત પર ામા ં હાજર રહલ ઉમેદવાર મેળવેલ ણુ, ઓનલાઇન અર મા ં દશાવેલ 
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િવગતોને આધાર ોવીઝનલ ર ઝ ટ અને તેની સાથે   તે કટગર મા ં ઉપલ ધ ખાલી જ યાના 
માણમા ં કટગર વાઇઝ મેર ટ મા સુાર આ સવંગ ુ ં ’’ ોવીઝનલ મેર ટ લી ટ’’ તૈયાર કરવામાં 

આવશે, તેમજ કટગર વાઇઝ મેર ટ આધાર તૈયાર થયેલ ોવીઝનલ મેર ટ લી ટમા ં થાન પામેલ 
ઉમેદવારોને સરકાર ીના પચંાયત ામ હૃ િનમાણ અને ામ િવકાસ િવભાગના  તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ 

હરનામા માકંઃ કપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/ખ થી બહાર પાડવામા ં આવેલ 
જુરાત પચંાયત સવ સ (કલાસ ૩) ર ટમે ટ (એકઝામીશેન) ુ સ, ૨૦૨૧ની જોગવાઇઓ જુબ 

’’અસલ માણપ  ચકાસણી’’ માટ ઉપ થત રહવા જણાવવામા ંઆવશે અને માણપ  ચકાસણીમાં 
ગેરહાજર રહલ ઉમેદવારો તેમજ હરાત જુબ િનયત લાયકાત ધરાવતા ન હોય તેવા તમામ 
ઉમેદવાર ુ ંગેરલાયક (Disqualified) લી ટ િસ ધ કરવામા ંઆવશે  અને િનમ કૂ મેળવવાને પા  
જણાયેલ ઉમેદવારોની આખર  પસદંગી યાદ  બહાર પાડવામા ંઆવશે અને આવી આખર  પસદંગી 
યાદ મા ંસમાિવ ટ ઉમેદવારોને તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ ના હરનામાના િનયમ-૧૪ ની જોગવાઈ અ વયે 
મડંળ સમ  બ  બોલાવીને ઉમેદવારને ઉમેદવારની સીલેકશન કટગર  માણ ે બ મા ં(ઓન ન) 
જ લા ફાળવણી  તે સીલેકશન કટગર ની ખાલી જ યા ઉપર મેર ટ મ આધાર કર ને, િવગતવાર 
િનમ ૂકં માટ ભલામણ મડંળ ારા િનયત શરતોને આધીન કરવામા ં આવશ.ે મડંળ ારા બ  
ઓન ન જ લા ફાળવણીમા ં મળેલ જ લામા ં કોઈ ફરફાર થઈ શકશે નહ  તથા અરસપરસ 
બદલીની ર ુઆત યાને લેવામા ંઆવશે નહ .  

૨૦.૧૦ આ હરાત અ વયે સરકાર ીના પચંાયત િવભાગના હરનામા માકંઃ 
કપી/૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/ખ તા.૨૨-૭-૨૦૨૧ થી બહાર પાડવામા ંઆવેલ જુરાત 
પચંાયત સવ સ (કલાસ ૩) ર ટમે ટ (એકઝામીશેન) ુ સ, ૨૦૨૧ના  િનયમ-૧૪ અ વયે જ ુર યાત 
ઉપ થત થયેથી   તે કટગર ની િત ા યાદ  અને ભલામણ યાદ  હર અને િસ ધ કરવામા ં
આવશે. થમ પસદંગી યાદ ની  તે કટગર ની ખાલી પડલ જ યાઓ ઉપર થમ ઉચા મેર ટ 
ધરાવતા પસદંગી યાદ માં સમાિવ ટ  તે કટગર ના ઉમેદવારોને ક ઓ  તે જ લામા ં થમ 
પસદંગી યાદ  અ વયે િનમ ુકં મેળવીને ફરજ બ વતા હોય તેવા ઉમેદવારોને ઓન ન નુઃ 
જ લા ગોઠવણી (ર સફલ ગ) ની થમ તક આ યા બાદ ખાલી રહતી  તે કટગર ની જ યા ઉપર 
િત ા યાદ  અને ભલામણ યાદ માં સમાિવ ટ  તે કટગર ના ઉમેદવારોને તેમની સીલેકશન 

કટગર  માણે ઓન ન જ લા પસદંગીની તક બ મા ંઆપીને  તે કટગર ની ખાલી પડલ 
જ યા ઉપર જ લા ફાળવણી કરવામાં આવશે 

૨૧ લ તુમ લાયક  ધોરણ (Minimum Qualifying Standard):- 

જુરાત પચંાયત સેવા (વગ-૩) ભરતી (પર ા) િનયમો ૨૦૨૧ ની જોગવાઇને આધીન રહ ને મડંળ 
વારા સબિંધત કટગર માં લ તુમ લાયક  ધોરણ (Minimum Qualifying Standard) નકક  કરવામા ં

આવશે. 

૨૨. અ ય અગ યની  શરતો :-  
૨૨.૧ ઉમેદવારની શૈ ણક લાયકાત, કો ટુરની ણકાર , મર, ડર, િત (કટગર -

EWS,SC,ST,SEBC), મા  સૈિનક, પોટસ, શાર રક અશકતતા, અને અ ય બાબતોના ઉમેદવાર 
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પાસેના અસલ માણપ ોને આધાર ઓનલાઇન અર મા ંભરલ િવગતો સમ  ભરતી યા માટ 
આખર  ગણવામા ં આવશે. ઓનલાઇન અર મા ં દશાવેલ િવગતોના સમથનમા ં માણપ ો અને 
રુાવાઓ મડંળ માગેં યાર ઉમેદવાર અસલમાં (ઝેરો  નકલો સહ ત) ર ુ કરવાના રહશે. એવા 
રુાવા ર ુ નહ  કર  શકનાર અથવા તેમા ં િવસગંતતા જણાયેથી ઉમેદવાર ુ ંઅર ૫ ક  - તે 

તબકકથી ‘‘રદ’’ કરવાપા  થશે અને તેવા ઉમેદવારની ઉમેદવાર /પસદંગી/િનમ ુકં ‘‘રદ’’ કરવામા ં
આવશે.   

૨૨.૨ ક ફમ થયેલ અર પ કની િવગતો ક તેમા ઉમેદવાર આપેલ મા હતીમા ં િત ક કુ બાબતે ધુારો 
કરવાની ર ુઆત/િવનતંી ાહય રાખવામા ંઆવશે ન હ. 

૨૨.૩ ફ કસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાચં) વષના ંઅજમાયશી ધોરણે આ સવંગની જ યા ઉ૫ર 
િનમ ૂકં સ ાિધકાર  ારા કરાર આધાર ત  િનમ ૂકં આ યેથી આ જ યાના ભરતી િનયમો, ખાતાક ય 
૫ર ા િનયમો, કો ટુર કૌશ ય ૫ર ા િનયમો-ર૦૦૬ તથા વૂ સેવા તાલીમ અને તાલીમા ત 
૫ર ાનાં િનયમો જુબ િનયત ૫ર ાઓ આ િનયત કરારના સમયગાળા દર યાન સરકાર ીના તે 

ગેના વતમાન િનયમા સુાર પાસ કરવાની રહશે.  
૨૨.૪ ઉમેદવાર પોતે આ સવંગની ોવીઝનલ મેર ટ યાદ /પસદંગીયાદ /ભલામણયાદ મા ંસમાિવ ટ થવા 

મા થી સબંિંધત જ યા ઉ૫ર િનમ ૂકં મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે ન હ. િનમ ૂકં કરનાર 
સ ાિધકાર ને પોતાને એવી ખાતર  થાય ક, હર સેવા માટ તે જુરાત પચંાયત સેવા વગ કરણ 
અને ભરતી (સામા ય) િનયમો –૧૯૯૮ અને  તે સવંગની ભરતી ગેના વતમાન િનયમોથી 
ઠરાવેલ િનયમા સુાર ઉમેદવાર યો ય જણાતા નથી, તો  તે તબ ે  આવા ઉમેદવારને તેમની 
પસદંગી/િનમ ૂકં ‘રદ’ કર ને ૫ડતા કૂ  શકાશ.ે િનમ ૂકં બાબતે િનમ ુકં સ ાિધકાર નો િનણય 
આખર  ગણાશે.  

૨૨.૫ આ ભરતી યા આ સવંગના વતમાન ભરતી િનયમો અને પર ા િનયમોને તેમજ આ બાબતના 
સરકાર ીના કાયદા અને િનયમોની જોગવાઇને સં ણૂ૫ણે આિધન રહશે. 

૨૨.૬ આ હરાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક તેમા ંફરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી થશે તો, 
તેમ કરવાનો મડંળને સં ણૂ હકક / અિધકાર રહશે અને મડંળ આ માટ કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહશે 
નહ . તેમજ તેવા સજંોગોમાં ભરલ અર  રદ થયેલી ગણાશે અને ૫ર ા ફ  ૫રત મળવાપા  થશે 
નહ  

૨૨.૭ આખર  ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમ ૂકં સ ાિધકાર  ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમ ૂકં મેળવવાને 
પા  ઠરશે.  

૨૨.૮ નીચે દશા યા જુબની અર ઓ રદ કરવામા ંઆવશે.(આ યાદ  મા  ઉદાહરણ  વ પે છે.  સં ણૂ 
નથી) 

 (૧) ઓનલાઇન સુદા જુબ અર  કરલ ન હોય, 
 (ર) અર મા ંદશાવેલ િવગતો અ રૂ  ક અસગંત હોય, 
 (૩) અર મા ંઉમેદવાર સહ  ક પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કરલ ન હોય, 
 (૪) અર  ફકસ થી, ઇ-મેલ થી અથવા પો  ટથી મોકલાવેલ હોય, 
 (૫) સામા ય વગ(જનરલ કટગર )ના ઉમેદવાર રૂ રૂ  ફ  ન ભરલ હોય, 
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(૬) અ ુ ૂચત િત/અ ુ ુચત જન િત/ સામા ક શૈ ણક પછાત વગ/આિથક ર તે નબળા 
વગ/શાર રક અશકતતા ( દ યાગંતા) ધરાવતા ઉમેદવાર તેમજ મા  સૈિનક તેઓની કટગર  

ગે  ુિનયત માણ૫  ધરાવતા ન હોય,  
(૭) સામા ક શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવાર હરાતમા ંદશાવેલ સમયગાળા ુ ંઉ ત વગમા ં
સમાવેશ થતો ના હોવા ગે ુ ં રાજય સરકારની સેવાઓ માટ ુ ં (નોન- િમલીયર) માણ૫  
પ રિશ ટ-(૪) ( જુરાતીમા)ં રાજયસરકાર માટ ુ ંિનયત માણપ  ધરાવતા ન હોય,  

૨૨.૯ અનામત ક ાના ઉમેદવારો માટ હરાતમાં અનામત જ યાઓ દશાવેલ ન હોય યા આવા 
ઉમેદવારો સામા ય વગની જ યા માટ અર  કરલ હોવા ુ ં ગણાશે અને તેને સામા ય વગના 
વયમયાદાને લગતા ધોરણો લા  ુપડશે.પરં  ુતેઓએ પર ા ફ  ભરવાની રહશે નહ . 

૨૨.૧૦ ઉમેદવાર અર ૫ કમા ં  ફોટો upload કર, તેની પાસપોટ સાઈઝના ફોટાની એક કરતાં વ  ુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહશે. ૫ર ા સમયે હાજર ૫ કમા ં તે જ ફોટો લગાવવાનો રહશે 
તેમજ મડંળ માગેં યાર તેવો જ ફોટો ર ૂ કરવાનો રહશે.  

૨૨.૧૧ ઉમેદવાર અર ૫ ક ભરતી વખતે  મોબાઈલ નબંર દશાવે તે નબંર ઉમેદવાર ચા  ુજ રાખવો 
જ ર  છે. ભિવ યમા ં મડંળ તરફથી આ પર ાને સબિંધત ૫ર ાલ ી ચૂનાઓ ઉમેદવારને આ 
દશાવેલ નબંરના મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામા ંઆવશે તેથી અર મા ં દશાવેલ મોબાઈલ 
નબંર બદલવો નહ .જો ઉમેદવાર પોતે મોબાઇલ નબંર બદલશે અને તેવા સજંોગોમા ં મડંળની 
ચુનાની ણ ઉમેદવારને થશે નહ , તેવા સજંોગોમા ં સં ણૂ જવાબદાર  ઉમેદવારની પોતાની જ 

રહશે. 
૨૨.૧૨ મડંળની વેબસાઇટ  https://gpssb.gujarat.gov.in િનયિમતપણે જોતા રહવા ઉમેદવારોને ખાસ  

ચૂના આપવામા ંઆવે છે.  
 

૨૩ ગેરવત કૂ ગે દોિષત ઠરલા ઉમેદવારો િવ ુ ધ પગલાઃ- 
૨૩.૧ મડંળ  કોઈ ઉમેદવારને-  

1. તેને ઉમેદવાર  માટ કોઈ૫ણ કાર ટકો મેળવવા માટ એટલ ે ક મડંળના અ ય , 
સ ય અથવા કોઈ અિધકાર  ૫ર ય  ક ૫રો  લાગવગ લગાડવાનો યાસ કરવા 
માટ, 

2. બી ુ ંનામ ધારણ કરવા માટ,  
3. બી  પાસે પોતા ુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ,  
4. બનાવટ  ખોટા દ તાવેજો અથવા ની સાથે ચડેા કરવામા ં આ યા હોય તેવા 

દ તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર િત આચરવા માટ, 
5. યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહ વની મા હતી પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા 

માટ,  
6. ૫ર ા માટ તેની ઉમેદવાર ના સબંધંમા ં અ ય કોઈ અિનયિમત અથવા અયો ય 

સાધનનો આ ય લેવા માટ, 
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7. ૫ર ા દર યાન ગેર યાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ એટલે ક અ ય 
ઉમેદવારની ઉ રવહ માથંી નકલ કરવા, ુ તક, ગાઈડ, કા૫લી ક તેવા કોઈ૫ણ 
છાપેલા ક હ ત લ ખત સા હ યની મદદથી અથવા વાતચીત ારા  નકલ કરવા ક 
ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર િતઓ પૈક  કોઈ૫ણ ગેરર િત આચરવા માટ,  

8. લખાણોમા ંઅ લલ ભાષા અથવા બીભ સ બાબત સ હતની અ તુ બાબત લખવા 
માટ, 

9. OMR ઉ રપ મા ં પોતાની ઓળખ ચૂક કોઇપણ કારની િનશાની, લખાણ, 
આ ફાબેટ, ચ  ક નાથી ઓળખ થાિપત થાય તેવા યાસ કરવા માટ,   

10. ૫ર ા ખડંમા ંઅ ય કોઈ ર તે ગેરવત ૂકં કરવા માટ, અથવા 
11. ૫ર ાના સચંાલન કરવા માટ મડંળે રોકલા ટાફને સીધી ક આડકતર  ર તે હરાન 

કરવા અથવા શાર રક ર તે ઈ  કરવા માટ, અથવા  
12. વૂવત  ખડંોમાં િન દ ટ કરલા તમામ અથવા કોઈ૫ણ ૃ ય કરવાનો ય ન કરવા 

માટ અથવા આવા સગેં મદદગાર  કરવા માટ, અથવા  
13. ૫ર ા માટ તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના વેશ૫ મા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ 

ચુનાનો ભગં કરવા માટ દોિષત ઠયા હોય તો અથવા દોિષત હોવા ુ ં હર ક  ુહોય  
14. પર ા ખડંમાં મોબાઇલ/ ુ ુથ ક અ ય ઇલેક ોનીકસ ગેઝટે સાથે હાજર રહ તેમજ 

ગેરર તી કરવા યાસ માટ  
         તો ઉપરોકત ૧ થી ૧૪ ક સાઓમા ંફોજદાર  કાયવાહ ને પા  થવા ઉ૫રાતં 
- (ક) મડંળ, તે  ૫ર ાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫ર ામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, 
અથવા (ખ) (૧) મડંળે, સીધી ૫સદંગી માટ લેવાની કોઈ૫ણ ૫ર ામા ં બેસવામાથંી 
અથવા કોઈ૫ણ બ  લુાકાતમાથંી, અથવા (ર) રાજય સરકાર, પોતાના હઠળની 
કોઈ૫ણ નોકર માથંી કાયમી ર તે અથવા િન દ ટ દુત માટ ગેરલાયક / બાકાત કર  
શકશે. 

૨૩.૨ જુરાત હર સેવા આયોગ ક અ  ય હર સેવા આયોગ અથવા અ  ય સરકાર /અધ 
સરકાર /સરકાર હ તકની સં  થાઓ  વારા ઉમેદવાર કયારય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને 
ગેરલાયકાતનો સમય ચા  ુહશે તો આવા ઉમેદવારની ઉમેદવાર  રદ થવાને પા  બનશે.  

૨૩.૩ ઉમેદવારને આથી ચતેવણી આપવામા ં આવે છે ક તેઓએ અર પ કમા ં કોઇ કારની ખોટ  
મા હતી દશાવવી ન હ, તેમજ આવ યક મા હતી પાવવી નહ ,ઉપરાતં તેઓએ ર ુ કરલ અસલ 
દ તાવેજો ક તેની મા ણત નકલમાં કોઇ પણ સજંોગોમા ં ધુારો અથવા ફરફાર અથવા બી  
કોઇ પણ ચેડા કરવા નહ  અથવા તેઓએ આવા ચડેા કરલ/બનાવટ  દ તાવેજો ર ુ કરવા નહ , 
જો એક જ બાબતના બ ે ક તેથી વ  ુ દ તાવેજોમા ં અથવા તેની મા ણત નકલમા ં કોઇ પણ 
કારની અચોકસાઇ અથવા િવસગંતતા જણાય તો તે િવસગંતતાઓ બાબતની પ ટતા ર ુ  

કરવી. 
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૨૪  ફરફાર ક રદ કરવાની મડંળની સ ાઃ- 
આ હરાત  તેમજ હરાતમા ંદશાવેલ જોગવાઇઓમાં  કોઇ પણ કારણોસર તેમા ંફરફાર 

કરવાની ક રદ કરવાની આવ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળનો સં ણૂ હકક/અિધકાર 
રહશે અને મડંળ તે માટ કારણો આપવા બધંાયેલ રહશે નહ . 

                સ ચવ 
“મડંળના આદશા સુાર”      જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ 

તા.૦૬/૦૧/૨૦૨૨                             ગાધંીનગર 
 

           ઉમેદવારોના હતમા ં હર ચૂના 
પચંાયત સેવાની ઉપરોકત સવંગની સીધી ભરતી માટ જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ વારા 

ઓનલાઇન અર ઓ મગંાવવામા ં આવેલ છે. આ જ યાઓ માટ અર  કરનાર  ઉમેદવારોના હતમા,ં  
ઉમેદવારોને લાચં ુ ત/લાલચ ક છેતરિપડ  આચર તેવા અસામા જક ત વોથી ૂર રહવા સાવધાન કરવામાં 
આવે છે,તેમજ મડંળના પદાિધકાર /અિધકાર /કમચાર ને નામે જો કોઇ ઇસમો નોકર  અપાવવાના નામે 
ઉમેદવારો પાસેથી નાણા ઉઘરાવતા હોય તો તેવા ઇસમો સામે કાયદસરની ફોજદાર  કાયવાહ  કરાવવી તથા 
આવી કોઇ અસામા જક િૃ /છેતરિપડ  આપના યાનમા ંઆવે તો તરત જ લાંચ ુ ત રુોના ંટોલ  
નબંર ૧૮૦૦-૨૩૩-૪૪૪૪૪ અથવા ૧૦૬૪ ઉપર સપંક કરવા જણાવવામાં આવે છે.                                                                                            
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જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ વારા હરાત માકંઃ ૦૩/૨૦૨૧-૨૨ િવભાગીય હસાબનીશ(વગ-૩) 
સવંગની જ યા ુ ંચકેલી ટ 

આ જ યા માટની વયમયાદા તા.૨૭-૦૧-૨૦૨૨ ની થિતએઃ- ૧૮ વષથી ઓછ  અને ૩૮ વષથી વ  ુ
મરનો હોવો જોઇએ નહ .  

પચંાયત િવભાગના હરનામા ં માકં:-KP/271/2021/PRR/1196/01/KH તા.૨૦-૧૨-૨૦૨૧, ઠરાવ માકં:- 
પીઆરઆર/૧૧૯૬/૦૧/ખ તા.૨૦/૧૨/૨૦૨૧ તેમજ પ  માંક:-પીઆરઆર/૧૦૨૦૨૧/૨૨૫૭/ખ તા.૨૭-૧૨-૨૦૨૧ 
જુબ  તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૨ ધુીના સમયગાળામા ં િસ ધ કરલ તમામ હરાતોના સદંભમાં 

મહતમ વયમયદામા ં૦૧ વષની ટછાટ આપવા ુ ંઠરાવેલ હોઇ, આ હરાતના હ  ુમાટ મહતમ વયમયાદા ભરતી 
િનયમ જુબ ૩૭ વષ + ૦૧ વષ=૩૮ વષ ન  કરવામાં આવેલ છે. 

મ ઉમેદવારની િત(કટગર ) નીચેની તાર ખો દર યાન (બ ે તાર ખો 
સહ ત) જ મેલા હોવા જોઇએ. 
(મહ મ વયમયાદા-૪૫ વષ) 

૧. તમામ કટગર ના ુ ષ ઉમેદવાર  તા.૨૭-૦૧-૧૯૮૪ થી તા.૨૭-૦૧-૨૦૦૪ 

૨.
  

તમામ કટગર ની મ હલાઓ   

(પ વષ)  
તા.૨૭-૦૧-૧૯૭૯ થી તા.૨૭-૦૧-૨૦૦૪ 

૩. ૪૦% ક તેથી વ  ુ  અશકતતા ( દ યાગંતા) ધરાવતા 
તમામ કટગર ના ુ ુષ ઉમેદવારો (૧૦ વષ)  

તા.૨૭-૦૧-૧૯૭૭ થી તા.૨૭-૦૧-૨૦૦૪ 

૪. ૪૦% ક તેથી વ  ુ  અશકતતા ( દ યાગંતા) ધરાવતી 
તમામ કટગર ના મ હલા ઉમેદવારો(૧૦+૫વષ)  

તા.૨૭-૦૧-૧૯૭૭ થી તા.૨૭-૦૧-૨૦૦૪ 

૫. મા  સૈિનકઃ- 
સામા ય વહ વટ િવભાગનો તા. ૨૨-૭-૧૯૮૨ના ઠરાવ 
માકંઃ આરઇએસ-૧૦૮૧/ ઓઆઇ/૫૮/ ગ-૨, અને તા.૨૦-

૨-૨૦૦૧નો ઠરાવ માંકઃ આરઇએસ/૧૦૨૦૦૦/ 
.ુઓ./૯૫૭/ ગ-૨. 

આ સવંગની ખાલી જ યા ઉપર િનમ ુકં માટ 
 ઉમેદવાર મા  સૈિનક તર ક સશ  દળોમા ં 

છ મ હનાની સળંગ સેવા કરતા ઓછ  ન હોય 
તેટલી સેવા કર  હોય તે મા  સૈિનકને 
મળવાપા  ઉપલી વયમયાદામાં તેઓએ 
બ વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં ણ(૩) 
વષ ધુીની ટછાટ મળશે. (વ મુાં વ  ુ
ઉપલી વયમયાદા ૪૫ વષ રહશે.) 

 
ન ધ:-  ઉપલી વયમયાદામા ંમળવાપા  ટછાટ સાથેની મર કોઇપણ સજંોગોમા ં૪૫ વષથી વધવી જોઇએ 

ન હ. મા  સૈિનક માટ પણ ટછાટ સાથેની મહતમ ઉપલી વયમયાદા ૪૫ વષ રહશે. 
 


