ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ
ગજ
બ્લોક નં.ર, પાંચમો માળ,
કમમયોગી ભવન,
સેકટર-૧૦/એ,ગાંધીનગર
માહિતી અધધકાર અધધધનયમ ૨૦૦૫
અન્વયે
પ્રો એકટીવ ડીસ્કલોઝર
તા.0૧/૧૨/૨૦૨૧ ની સ્સ્િધતએ

માહિતી અધધકાર અધધધનયમ-૨૦૦૫ની કલમ-(૪)બી િેઠળ નકકી કરવામાં
ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળની માહિતી.
આવેલ ૧૭ મદ્દુ ાઓને લગતી ગજ
પ્રસ્તાવના:
માહિતી અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ ના પ્રકરણ-૨ ના ખંડ-૪(૧) ની જોગવાઇ અનુસાર આ સાથે
નાગહરકોને માહિતી અધિકાર અન્વયે જુ દા જુ દા ધનયત થયેલ દસ્તાવેજો પ્રધસધ્િ કરવામાં આવે છે . જેમાં મંડળની
કાયયવાિી તથા તેને સબંધિત મંડળની અપેક્ષા રજૂ થયેલ છે . આ દસ્તાવેજોમાં મંડળની કામગીરીનુ ં ધનરૂપણ કરવામાં
આવેલ છે . મંડળઆશા રાખે છે કે આ પ્રકાશન નાગહરકોને માહિતી મેળવવામાં ઉપયોગી નીવડશે.
પ્રકરણ-૧

વ્યવસ્થા તંત્ર, કાયો અને ફરજોની ધવગત.

પ્રકરણ-૨

અધિકારીઓ અને કમયચારીઓની સત્તા અને ફરજો.

પ્રકરણ-૩

ધનણયય લેવાની પ્રહિયામાં અનુસરવાની કાયય પધ્િધત.

પ્રકરણ-૪

કાયો કરવા મટે નકકી કરે લા િોરણો( Norms)

પ્રકરણ-૫

કાયો બજાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ધનયમો/ધવધનયમો વગેરે.

પ્રકરણ-૬

જાિેરતંત્ર અથવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળના દસ્તાવેજોનુ ં પત્રક.

પ્રકરણ-૭

ધનતી ઘડતર અને ધનતી અમલના સબંિમાં જનતાના સભ્યો સાથે ધવચાર ધવધનમય માટે અથવા
રજૂઆત માટે ની ધવિમાન વ્યવસ્થાની ધવગત.

પ્રકરણ-૮
પ્રકરણ-૯

મંડળ, કાઉન્સીલ, સધમધતઓ અને બીજા સત્તા મંડળો.
અધિકારીશ્રી/કમયચારીશ્રીઓને મળતુ ં મિેનતાણુ.

પ્રકરણ-૧૦

અંદાજપત્રની જોગવાઇ.

પ્રકરણ-૧૧

સિાયકી( Grant-in-Aid ) ની માહિતી.

પ્રકરણ-૧૨

રાિત,પરધમટ કે અધિકૃ ત મેળવનારની ધવગતો.

પ્રકરણ-૧૩

ઇલેકટ્રોધનકસ સ્વરૂપમાં ઉપલબ્િ માહિતી.

પ્રકરણ-૧૪

જાિેર ઉપયોગ માટે ધનભાવવામાં આવતાં ગ્રંથાલયો અથવા તેના વાંચનાલય સહિત ઉપલબ્િ
સુધવિાઓની ધવગતો.

પ્રકરણ-૧૫

જાિેર માહિતી અધિકારીઓ અને પ્રથમ અપીલ અધિકારીનાં નામ, િોદ્દો અને બીજી ધવગતો.

પ્રકરણ-૧૬

અન્ય ઉપયોગી માહિતી.

પ્રકરણ – ૧
વ્યવસ્થાતંત્ર, કાયો અને ફરજોની ધવગતો.
વ્યવસ્થા તંત્રની ધવગતો દશાયવતો ચાટય : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળનુ ં વિીવટી માળખુ.

૧.

જાિેર િેત ુ / ઉદે શ:પંચાયત સેવાના વગય-૩ ના સંવગોની જે તે સંવગયના ભરતી ધનયમો અને પરીક્ષા

ધનયમોનુસાર, સ્પિાયત્મક પરીક્ષા યોજી ખાલી જગ્યા સીિી ભરતીથી ભરવા માટેની કામગીરી તેમજ
પંચાયત સેવાના (વગય-૩)ના કમયચારીઓની ખાતાકીય પરીક્ષા તથા ભાષાકીય પરીક્ષાઓ લેવાની
કામગીરી મંડળને સોંપવામાં આવેલ છે .
આ ઉપરાંત મંડળ દ્વારા ગુજરાત પંચાયત સેવા (ધશસ્ત અને અપીલ) ધનયમો-૧૯૯૭ અન્વયે
ગુજરાત પંચાયત સેવાના કમયચારીઓના ખાતાકીય તપાસ અન્વયે ધશક્ષાના કેસોમાં તથા પંચાયત
સેવાના વગય-૩ માં બઢતીથી જગ્યા ભરતા પ ૂવે ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (કાયો) (સુિારા)
ધનયમો -૨૦૨૧ તથા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (ધવચાર ધવધનમય) (સુિારા) ધનયમો૨૦૨૧ અન્વયે પરામશય/સલાિ આપવાની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે .
૨.

મંડળનો ઇધતિાસ અને તેની રચનાનો સંદભમઃગુજરાત પંચાયત અધિધનયમ-૧૯૯૩ ની કલમ-૨૩૫ િેઠળ ગુજરાત પંચાયત સેવા

પસંદગી મંડળની રચના થયેલ છે . જેમાં ૦૧ (એક) અધ્યક્ષ તેમજ ૦૪ (ચાર) સભ્યોની ધનમણુકં ની
જોગવાઇ છે . િાલમાં મંડળના માન. અધ્યક્ષશ્રી અને સભ્યશ્રીઓની ધવગત નીચે મુજબ છે : િમ

મંડળના માન.અધ્યક્ષશ્રી /માન. સભ્યશ્રીનુ ં નામ

િોદ્દો

કઇ તારીખથી ફરજ બજાવે છે તેની ધવગત

૧

શ્રી નરે શ એચ.શાિ

અધ્યક્ષ

તા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૪

૨

શ્રી ધનધતનભાઇ સી. પટે લ

સભ્ય

તા. ૧૮/૧૧/૨૦૧૪

૩

શ્રી પ્રશાંતકુ માર વી.વાળા

સભ્ય

તા. ૨૪/૧૦/૨૦૧૬

૪

સુશ્રી રાજીકાબેન કચેરીયા

સભ્ય

તા.૨૪/૧૦/૨૦૧૬

૫

સુશ્રી ધનતાબેન આઇ. સેવક

સભ્ય

તા. ૨૪/૦૯/૨૦૨૧

ગુજરાત પંચાયત અધિધનયમ ૧૯૯૩ ની કલમ-૨૩૫ની પેટા કલમ-(૪) ની જોગવાઇ
તેમજ ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોડય સેવાની શરતો-૧૯૯૭ ના ધનયમ-૩ િેઠળ મંડળના
માન.અધ્યક્ષશ્રી/સભ્યશ્રીઓની મુદતની જોગવાઇ કરવામાં આવેલ છે .
પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગના ઠરાવ િમાંક:- પીએસબી
/૧૦૮૮ ૧૩૨૭/ડ,તા.૧૯/૬/૧૯૯૦ થી મંડળકચેરીના સચચવશ્રીને રાજય સરકારના ખાતાના વડા
જાિેર કરવામાં આવેલ છે .

ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળના કાયો અને ફરજો
૩. ગજ
પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ, ગાંિીનગરના તા. ૧૯/૦૭/૨૦૨૧ ના
જાિેરનામાં િમાંક કેપી/૧૯/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૧૯૬/૧/ખ થી જજલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી
સધમધત રદ કરવામાં આવેલ છે . જે પરત્વે ગુજરાત પંચાયત સેવા (વગય-૩) ભરતી(પરીક્ષા) ધનયમો,
૨૦૨૧ અન્વયે ગુજરાત પંચાયત અધિધનયમની કલમ ૨૨૭ િેઠળ રચાયેલ પંચાયત સેવા વગય-૩ના
તમામ સંવગો ની જગ્યાઓ સીિી ભરતીથી ભરવી.


મંડળ દ્વારા પંચાયત સેવા વગય-૩ના કમયચારીઓની ખાતાકીય તેમજ ભાષાકીય પરીક્ષા
લેવામાં આવે છે .



પંચાયત સેવા વગય-૩ના કમયચારીઓના જજલ્લા પંચાયતોમાંથી મળે લ ધશસ્ત ધવષયક
કેસો તથા બઢતી ધવષયક કેસો અન્વયે મંડળ દ્વારા પરામશય/ સલાિ આપવામાં આવે છે .
મંડળ ધ્વારા આપવામાં આવતી સેવાઓની યાદી અને તેન ંુ સંક્ષિપ્ત ધવવરણ.

૪.


મંડળની મુખ્ય કામગીરી પંચાયત સેવા (વગય-૩) ના ધવધવિ સંવગયની ખાલી જગ્યા
પર, ધવભાગ ધ્વારા માંગણા પત્રકો મળ્યેથી સીિી ભરતી કરવાની છે .



ધવભાગ દ્વારા માંગણા પત્રક મળ્યેથી જે-તે સંવગય માટે ઉમેદવારોની સીિી ભરતી માટે
પંચાયત ધવભાગની વેબસાઇટ તથા ઓજસ વેબસાઇટ પર ભરતીની ધવગતવાર જાિેરાત, તથા
ૂ ી જાિેરાત આપી ઓજસ વેબસાઇટના માધ્યમથી ઓનલાઇન અરજીઓ
વતયમાનપત્રોમાં ટંક
મંગાવવામાં આવે છે .



ઓનલાઇન અરજીઓ મળ્યા બાદ મંડળદ્વારા જે-તે સંવગયની સ્પિાયત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન કરાય છે .



પરીક્ષા

પ ૂણય

થયા

બાદ

મંડળદ્વારા

તમામ

ઉમેદવારોના

OMR SHEET

સી.સી.ટી.વી.લાઇવ રે કોડીંગ સાથે સ્કેન કરી પંચાયત ધવભાગની વેબસાઇટ પર સચય ઓપ્શન
સાથે અપલોડ કરવામાં આવે છે .


મંડળ દ્વારા પ્રોધવઝનલ આન્સર કી પ્રધસધ્િ કરી ઉમેદવારોના વાંિા સ ૂચનો
મંગાવવામાં આવે છે .આ વાંિા સ ૂચનો ઉપર મંડળદ્વારા ચચાય-ધવચારણા કરી ફાઇનલ આન્સર કી
અને પ્રોધવઝનલ મેરીટ યાદી પ્રધસધ્િ કરવામાં આવે છે . અને તેમાં સમાધવષ્ટ ઉમેદવારોના
પ્રમાણપત્ર ચકાસણીની કામગીરી પ ૂણય કયાય બાદ તે અનુસાર ફાઇનલ મેરીટ લીસ્ટ બનાવી
ઉમેદવારોની ઓનસ્િીન જીલ્લા ફાળવણી કરવામાં આવે છે .



ઉમેદવારોના હિતમાં, સમગ્ર ભરતી પ્રિીયામાં કોઇ ગેરરીતીને અવકાશ રિે નહિ, અને
પ્રહિયા ઝડપથી પારદશયક રીતે પ ૂણય થાય તે માટે આધુધનક ટેકનોલોજી ના ઉપયોગ માટે
મંડળદ્વારા જરૂરી પગલાં લેવામાં આવે છે .

૫.

મંડળની અસરકારકતા અને કાયમિમતા વધારવા માટેની લોકો પાસેિી અપેિાઃ
ઉમેદવારો

માહિતી

મેળવવા

માટે

િાલ

પંચાયત

ધવભાગની

વેબસાઇટ

https://panchayat.gujarat.gov.in નો અને ઓનલાઇન અરજી માટે https://ojas.gujarat.gov.in નો
ઉપયોગ કરે એ અપેક્ષિત છે .

૬.

લોક સિયોગ મેળવવા માટેની ગોઠવણ અને પધ્ધધતઓઃમંડળની કામગીરીનો પ્રકાર જોતા આવી ગોઠવણ જરુરી નિી.

૭.

સેવા આપવાના દે ખરે ખ, ધનયંત્રણ અને જાિેર ફહરયાદ ધનવારણ માટે ઉપલબ્ધ તંત્રઃગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળઉપર દે ખરે ખ, ધનયંત્રણ અને ફરીયાદ
ધનવારણ માટે અગ્રસચચવશ્રી, પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ, બ્લોક નં.૮,
નવા સચચવાલય છે . તેમજ સ્પિાયત્મક પરીક્ષાઓ ને લગતા સુિારા- વિારા માટેના ધનણયય લેવા
માટે સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ, બ્લોક નં.૧, નવા સચચવાલય છે .
અરજદારો તેમની રજુઆત અંગે મંડળના સચચવશ્રીને કામકાજના હદવસોએ
(સોમવાર અને ગુરુવાર) કચેરી સમય દરમ્યાન ૧૧ થી ૬ કલાક દરમ્યાન મળી શકે છે .

૮.

ુ ય કચેરીન ંુ સરનામ ંુ :
મખ્
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ,
બ્લોકનં-ર,પાંચમો માળ,કમમયોગી ભવન,
સેકટર-૧૦/એ,ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૬

૯.

જુદા જુદા સ્તરે મંડળની કોઇ કચેરી નિી.

૧૦.

કચેરી શરુ િવાનો સમય :- ૧૦.૩૦
કચેરી બંધ િવાનો સમય :- ૬.૧૦
(જાિેર રજાના હદવસો ધસવાય)

-: પ્રકરણ - ૨:૧.મંડળના અધધકારીઓની અને કમમચારીઓની સત્તા અને ફરજો
(૧) સક્ષચવશ્રી
(ર) નાયબ સક્ષચવશ્રી (ઝોન-૧)
(૩) નાયબ સક્ષચવશ્રી (ઝોન-૨)
(૪) મદદનીશ સક્ષચવશ્રી (ઝોન-૧)
(૫) મદદનીશ સક્ષચવશ્રી (ઝોન-૨)
(૬) મદદનીશ સક્ષચવશ્રી (વિીવટ)
(૭) હિસાબી અધધકારી
(૮) નાયબ ચીટનીશ
(૯) નાયબ હિસાબનીશ
(૧) સક્ષચવશ્રી:
૧.

કચેરીના વિીવટી વડા તથા ખાતાના વડા છે .

૨.

ખાતાના વડા તરીકેની વિીવટી અને નાણાંકીય સત્તાઓ

૩

મંડળદ્વારા યોજવામાં આવતી સીિી ભરતીની સપિાય ત્મક પરીક્ષા અને ખાતાકીય પરીી્ક્ષામાં
વિીવટી અને નાણાકીય સંચાલન કરીને ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર /સગવડો પુરી પાડવી.

૪

મંડળના આદે શાનંસાર અને બોડે મંજુર કરે લ મુસદ્દા મુજબ જાિેરાત આપી ઓનલાઇન અરજીઓ
મંગાવવી.

૫

ઓનલાઇન મેળવેલ અરજીઓ પરત્વે મંડળના આદે શાનુસાર પરીક્ષા કે ન્રો ઉમેદવારોને
ફાળવવા

૬

કચેરીના સ્ટાફ પર ધનરીક્ષણ અને ધનયંત્રણની જવાબદારી, અધિકારી /કમયચારીની જરૂરી બેઠકોનુ ં
આયોજન કરી કામોના ધનકાલ પર સતત દે ખરે ખ રાખવી.

(અ) ઝોન-૧ ના અધધકારીશ્રી/શાખાઅધધકારીશ્રીઓની કાયમ વિેંચણી
(i) નાયબ સક્ષચવ ઝોન-૧
(૧) ઝોન-૧ ને ફાળવેલ શાખાઓની તમામ કામગીરીનુ ં ધનયંત્રણ , દે ખરે ખ અને સંકલન
(ર) સરકારશ્રી, મંડળઅને સચચવશ્રી સાથે સંકલન અને સરકારશ્રી મંડળના/સચચવશ્રીના તમામ
ધનણયયો/હક
ુ મોની યોગ્ય અમલવારીની કામગીરી
(ii) મદદનીશ સક્ષચવશ્રી ( ઝોન-૧)
(૧) રીક્રુટમેન્ટ શાખા-૧ અને પરામશય શાખા-૧ ની તમામ કામગીરીનુ ં ધનયંત્રણ, દે ખરે ખ અને સંકલન
(ર) સરકારશ્રી, મંડળ, સચચવશ્રી અને નાયબ સચચવશ્રી (ઝોન-૧) સાથે સંકલન અને સરકારશ્રી/ મંડળ/
સચચવશ્રી/નાયબ સચચવશ્રી (ઝોન-૧) ના તમામ ધનણયયો/હક
ુ મોની યોગ્ય અમલવારીની કામગીરી.
(iii) મદદનીશ સક્ષચવશ્રી (વિીવટ)

(૧) વિીવટી શાખા, સંકલન શાખા, રજીસ્રી શાખાની તમામ કામગીરીનું ધનયંત્રણ, દે ખરે ખ અને સંકલન,
અને આ શખાઓની કામગીરીનું ઝોન-૧ ના નાયબ સક્ષચવશ્રી સાિે સંકલન/અમલીકરણ
(ર) મિેકમ શાખા અને લીગલ શાખાની તમામ કામગીરીનું ધનયંત્રણ, દે ખરે ખ અને સંકલન અને આ
શાખાઓની કામગીરીનું સંકલન ઝોન-૨ ના નાયબ સક્ષચવશ્રી સાિે સંકલન/અમલીકરણ કરવુ.ં
(૩) સરકારશ્રી, મંડળ, સક્ષચવશ્રી અને નાયબ સક્ષચવશ્રી (ઝોન-૧ અને ઝોન-૨) સાિે સંકલન અને
સરકારશ્રી/મંડળ/સક્ષચવશ્રી/ નાયબ સક્ષચવશ્રી (ઝોન- અને ઝોન-૨) ના તમામ ધનણમયો/હુકમોની યોગ્ય
અમલવારી ની કામગીરી
(બ) ઝોન-૨ ના અધધકારીશ્રી/શાખાઅધધકારીશ્રીઓની કાયમ વિેંચણી
(i) નાયબ સક્ષચવ ઝોન-૨
(૧) ઝોન-૨ ને ફાળવેલ શાખાઓની તમામ કામગીરીનુ ં ધનયંત્રણ , દે ખરે ખ અને સંકલન
(ર) સરકારશ્રી, મંડળઅને સચચવશ્રી સાથે સંકલન અને સરકારશ્રી મંડળના/સચચવશ્રીના તમામ
ધનણયયો/હક
ુ મોની યોગ્ય અમલવારીની કામગીરી
(ii) મદદનીશ સક્ષચવશ્રી ( ઝોન-૨)
(૧) રીક્રુટમેન્ટ શાખા-૨ અને પરામશય શાખા-૨ ની તમામ કામગીરીનુ ં ધનયંત્રણ, દે ખરે ખ અને સંકલન
(ર) સરકારશ્રી, મંડળ, સચચવશ્રી અને નાયબ સચચવશ્રી (ઝોન-૨) સાથે સંકલન અને સરકારશ્રી/ મંડળ/
સચચવશ્રી/નાયબ સચચવશ્રી (ઝોન-૨) ના તમામ ધનણયયો/હક
ુ મોની યોગ્ય અમલવારીની કામગીરી.
(iii) મદદનીશ સક્ષચવશ્રી (વિીવટ)
(૧) મિેકમ શાખા અને લીગલ શાખાની તમામ કામગીરીનુ ં ધનયંત્રણ, દે ખરે ખ અને સંકલન અને આ
શાખાઓની કામગીરીનુ ં સંકલન ઝોન-૨ ના નાયબ સચચવશ્રી સાથે સંકલન/અમલીકરણ.
(iv) હિસાબી અધધકારી
(૧) હિસાબી શાખાની તમામ કામગીરનુ ં ધનયંત્રણ, દે ખરે ખ અને સંકલન.
ર) સરકારશ્રી, મંડળ, સચચવશ્રી અને નાયબ સચચવશ્રી (ઝોન-૨) સાથે સંકલન અને સરકારશ્રી/ મંડળ/
સચચવશ્રી/નાયબ સચચવશ્રી (ઝોન-૨) ના તમામ ધનણયયો/હક
ુ મોની યોગ્ય અમલવારીની કામગીરી.
(ક) નાયબ ચીટનીશ:૧.

નાયબ ચીટનીશ પોતાની શાખાના વડા ગણાય છે . તેઓએ તેમની િાથ નીચેની શાખાના કલાકય
પાસેથી કામગીરી લેવાની રિે છે .

૨.
૩.

શાખાની કામગીરી કાયયક્ષમ અને દરે ક તબક્કે અસરકારક અને ઝડપી થાય તે જોવુ.ં
શાખામાં નાયબ ચીટનીશે કલાકય ની કામગીરીની વિેંચણી કરવી તથા શાખાના ચોકકસ
ધવષયોની માહિતી આપવી.

૪.
૫.

સ્ટાફને જરૂરી સલાિ સ ૂચન અને માગયદશયન આપવુ.ં
કમયચારી વગય અને કામના ધનકાલ પર દે ખરે ખ રાખવી.

૬.

કાગળના ઝડપી અને યોગ્ય ધનકાલ માટે ની ધનયત પધ્િધત અનુસરવી.

૭.

શાખાની કામગીરી માટે ધનભાવવામાં આવતાં રજીસ્ટર અદ્યતન રખાય છે કે કેમ તે જોવુ.ં

૮.

ખાનગી બાબતોની જાળવણી માટે ની સ ૂચનાઓનુ ં ચુસ્તપણે પાલન થાય તે જોવુ.ં

૯.
૧૦.

સરકારશ્રીની સ ૂચનાઓ અને મંડળના ઠરાવોની ધવષયવાર સંકચલત ફાઈલ રાખવી.
અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ સ ૂચનાઓનુ ં પાલન થાય તે જોવુ.ં

૧૧.

શાખામાં આવતી ટપાલનુ ં વાંચન અને અધિકારીશ્રીને માકીંગ કરવાની કામગીરી.

૧૨.

ટપાલમાં મળે લા અગત્યના અને તાકીદ કાગળો ઉપલા અધિકારીને રજૂ કરવા અને
ઝડપથી તેના ધનકાલની વ્યવસ્થા ગોઠવવી.

૧૩.

મળે લા કેસો/ કે સોની આગળની પ્રગધત અટકી િોય તો આવી બાબત ઉપરી અધિકારીશ્રીના
ધ્યાન પર લાવવી.

૧૪. ગુપ્ત અને અગત્યના કાગળો સુરચક્ષત રાખવા.
૧૫. બાકી રખાયેલા કે સો ઉપર યોગ્ય સમયે ઘટતાં પગલા ભરવા અને ધનરથયક કે સો એકઠાં ન થાય
તે જોવુ.ં
૧૬. શાખાને સ્વચ્છ અને સુઘડ રાખવી.
૧૭. નામદાર િાઇકોટય માં દાખલ થયેલ કોટય કે સોનુ ં સમયાંતરે ફોલોઅપ લેવ ુ ં અને બચાવલક્ષી
કામગીરી કરવી.
૧૮. સરકારશ્રીમાં મોકલેલ ધવધવિ દરખાસ્તોનુ ં ફોલોઅપ લેવ.ુ ં
૧૯. મંડળઅને સચચવશ્રીના સંકલન-પરામશય-માગયદશયનમાં રિી વિીવટી-નાણાંકીય કામગીરી કરવી.

-: પ્રકરણ -૩ :ુ રવાની કાયમ પધ્ધધતઓ
ધનણમય લેવાની પ્રહિયામાં અનસ
ુ ત િયેલા કાયોમાં ધનણમય લેવાની પ્રહિયા માટે માળખ ુ નીચે મજ
ુ બન ંુ છે .
મંડળકચેરીના સપ્ર
મંડળની કાયયવાિી સરળતાથી થાય તે માટે જુદી-જુદી શાખાઓ વચ્ચે સમગ્ર
કામગીરીનુ ં યોગ્ય ધવભાજન કરવામાં આવેલ છે . સરકારશ્રી તરફથી મળતી દરખાસ્તો કે અન્ય પત્રો સૌ
પ્રથમ અધિકારીશ્રીના વંચાણે મુકવામાં આવે છે , અધિકારીશ્રી ધ્વારા તે પત્રો યોગ્ય કાયયવાિી અથે
સબંધિત શાખામાં માકય કરવામાં આવે છે . આ પત્રો નોંિણી શાખામાં નોંિાયા બાદ સબંધિત શાખામાં
મોકલી આપવામાં આવે છે . અને જે તે કલાકય ધ્વારા તેની વકય શીટમાં નોંિ કરાય છે .
કલાકય નાયબ ચીટનીશના આદે શ/ માગયદશયન િેઠળ તેઓને સોંપવામાં આવેલ
કામગીરીના ધનકાલ માટે સમયસર રજૂઆત કરે છે ., આ રજૂઆત પર નાયબ ચીટનીશ ચકાસણી િાથ
િરે છે , જેમાં કલાકે વ્યકત કરે લ અચભપ્રાયમાં િકકીત, ધનયમો, પ ૂવયિારણા, સંદભય કે કાયય પધ્િધતને
લગતી કોઇ ભુલ/ઉણપ જણાય તો તેઓ જરૂરી ધવગતો આપીને કેસ મદદનીશ સચચવશ્રી સમક્ષ રજૂ
કરે છે . મદદનીશ સચચવ તેમના િસ્તકની શાખાઓ પાસેથી મળતી દરખાસ્તો ચકાસી જરૂરી પ ૂતયતા
મેળવી નાયબ સચચવશ્રીને રજૂ કરે છે . નાયબ સચચવશ્રી તેમના િસ્તકની શાખાઓની ફાઇલોની ધવગતો
ચકાસી સચચવશ્રી સમક્ષ રજૂ કરે છે .
સચચવશ્રી તેઓ સમક્ષ રજુ થતા કેસો /શાખાનોંિ/ફાઇલ મંડળ સમક્ષ આદે શાથે રજૂ કરે છે . જેને
આિારે મંડળ ધ્વારા અંધતમ ધનણયય લેવામાં આવે છે .

-: પ્રકરણ -૪:ધનયત કાયો બજાવવા માટે નકકી કરે લા ધોરણો:(૧)

સરકારશ્રીના પંચાયત ધવભાગ તરફથી ધવધવિ જગ્યાઓ ભરવાના માંગણાપત્રકો
મંડળને મળ્યેથી જે-તે

સંવગયના ભરતી ધનયમો અને પરીક્ષા ધનયમો ધ્યાને રાખીને સીિી

ભરતીની પ્રહિયા કરવી.
પંચાયત સેવા વગમ -૩ના ભરતી (પરીિા) ધનયમો :


ગુજરાત પંચાયત સેવા (વગય-૩) ભરતી (પરીક્ષા) ધનયમો,૨૦૨૧પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ
અને

ગ્રામ

ધવકાસ

ધવભાગ

ગાંિીનગરના

જાિેરનામા

િમાંક

:

કેપી/

૨૦/૨૦૨૧/પીઆરઆર/૧૦/૨૦૧૪/૧૦૬/ખ ,તા.,તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૧
(ર) ધવધવિ સંવગોના ભરતી ધનયમો
િમ

સંવગમન ંુ નામ

ભરતી ધનયમો િમાંક

ભરતી ધનયમો ઇસ્યુ કરનાર
ઓિોરીટી

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૭

૮

૯

સમાજ કલ્યાણ ધનરીક્ષક

અગ્રેજી સ્ટે નો ગ્રાફર ગ્રેડ ૩

નાયબ ચીટનીશ વગય-૩

ગુજરાતી ટાઇપીસ્ટ વગય-૩

જુ ધનયર કલાકય વગય-૩

નં

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૩૨/૯/

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૧૫૦/ડી, તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૩૨/૯/

૧૫૬/ડી, તા. ૧૯/૧૧/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૭૪/૯/

૧૫૪/ડી, તા. ૧૯/૧૧/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૬૬/૯/

૧૫૩/ડી, તા. ૦૩/૧૨/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૩૨૪/૯/

૮/ડી, તા. ૦૩/૧૨/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

પ્રયોગશાળા ટે કધનકલ મલેહરયા

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

વગય-૩

૧૭૫/ડી, તા. ૨૦/૧૨/૧૯૯૭

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ધસધનયર અકાઉન્ટ કલાકય વગય-

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૩

૧૭૨/ડી, તા. ૧૯/૧૧/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ધસધનયર કલાકય વગય-૩

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

વાયરમેન વગય-૩

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૫૨/૯/

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૮૬/૯/

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૬૬/૯/

૧૫૨/ડી, તા. ૧૯/૧૧/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૬૦/૯/

૯૬/ડી, તા. ૧૯/૧૧/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

૧૦

૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫

૧૬

૧૭

૧૮

૧૯

૨૦

૨૧

૨૨

૨૩

આધસસટન્ટ ઇન્સટ્રકટર વગય-૩

એકસ રે , ટે કધનધશયન વગય-૩

ઓટો ઇલેકટ્રીધશયન વગય-૩

કૃધષ સુપરવાઇઝર વગય-૩

ગુજરાતી સ્ટે નો ગ્રાફર વગય-૩

ગ્રામ સેવક વગય-૩

ટે ચલફોન ઓપરે ટર વગય-૩

ટ્રે સર વગય-૩

મદદનીશ ડ્રાફટમેન

વકય આસીસટન્ટ વગય-૩

ધવસ્તરણ

અધિકારી

ઉદ્યોગ

૨૫

૨૬

૨૭

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૧૬/૯/

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૧૦૫/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૨૩/૯/

૫૨/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૭૯/૯/

૭૦/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૩૨૫/૯/

૨/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૮૯/૯/

૧૫૭/ડી, તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૧૮૧૧/૯/

૯/ડી, તા. ૧૯/૧૧/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૭૩/૯/

૧૬૫/ડી, તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૩૬/૯/

૭૭/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૨૫૯/૯/

૯૫/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૪૧/૯/

૮૨/ડી, તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૨૧/૯/

વગય-૩

૧૧૦/ડી, તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ધવસ્તરણ અધિકારી કૃધષ વગય-૩

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૨૪૧/૯/

૩/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ધવસ્તરણ અધિકારી પંચાયત

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

વગય-૩

૧૪૪/ડી, તા. ૦૮/૦૭/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

ધવસ્તરણ

અધિકારી

ધશક્ષણ

વગય-૩
૨૪

નં

ધવસ્તરણ

અધિકારી

સિકાર

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૫૬/૯/

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૫૪/૯/

૧૪૦/ડી, તા. ૦૭/૦૭/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૫૩/૯/

વગય-૩

૮૯/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

વેટરનરી કંપાઉન્ડર વગય-૩

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

િેમરમેન વગય-૩

સ્ત્રી આરોગ્ય કાયયકર વગય-૩

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૧૭૩/૯/

૧૩/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૬૪/૯/

૧૦૦/ડી, તા. ૨૯/૦૪/૧૯૯૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૫૫/૯૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૬૬/૯/

૪૩/ડી, તા. ૦૬/૦૧/૧૯૯૯

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

૨૮

૨૯

૩૦

નસય દાયણ વગય-૩

નં

ધવભાગીય હિસાબનીશ વગય-૩

ગ્રામ પંચાયત મંત્રી ભરતી
ધનયમ -૨૦૧૩ (અંગ્રેજી)

૩૧

ગ્રામ પંચાયત મંત્રી (સુિારો)

૩૩

૩૪

૩૫

૩૬

૩૭

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૪૩/૨/ડી, તા. ૦૬/૦૧/૧૯૯૯

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નં

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

કે પી/૪૬/૯૯/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૮૮/૯/

૧૬૯/ડ, તા. ૦૩/૦૬/૧૯૯૯

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી૪૦/૨૦૧૩પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૪

ધનયમો- ૨૦૧૬

૩૨

કે પી/૦૪/૯૯/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૬૬/૯/

કે પી/૦૨/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯/ખ ,
તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ
અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

જુ ધનયર ક્લાકય /એકાઉન્ટ ક્લાકય

કે પી/૩૬/૨૦૧૩/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૮/ખ,

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

ભરતી ધનયમ -૨૦૧૩

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

જુ ધનયર ક્લાકય /એકાઉન્ટ ક્લાકય

કે પી/૦૮/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૮/ખ,

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

(સુિારા) ભરતી ધનયમ -૨૦૧૬

૧૮/૦૧/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ગ્રામ સેવક ભરતી ધનયમ

કે પી/૧૧૬/૨૦૧૪/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૬૪/ખ,

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૩૦/૧૨/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ગ્રામ સેવક ભરતી (સુિારા)

કે પી/૩૭/૨૦૧૫/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૬૪/ખ,

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

ધનયમો- ૨૦૧૫

તા. ૦૭/૧૨/૨૦૧૫

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ગ્રામ સેવક ભરતી (સુિારા)

કે પી/૧૫/૨૦૧૯/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૬૪/ખ,

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

ધનયમો- ૨૦૧૯

તા. ૨૫/૧૧/૨૦૧૯

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૧૨/૨૦૧૧/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૦/૨૫૩૦/ડી,

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

તા.૧૫/૦૬/૨૦૧૧

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૧0/૨૦૧૧/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૧/૮૧૭/ડી તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૧૫/૬/૨૦૧૧

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૧૧/૨૦૧૧/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૪૫/ડી

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

તા. ૧૫/૬/૨૦૧૧

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ગુજરાત
વગીકરણ

પંચાયત
અને

સેવા
ભરતી

(સામાન્ય) બીજો સુિારા ધનયમ
- ૨૦૧૧
૩૮

ગુજરાત

પંચાયત

સેવા

વગીકરણ

અને

ભરતી

(સામાન્ય)

સુિારા

ધનયમ-

૨૦૧૧
૩૯

મલ્ટી
વકય ર(પુરુષ)
૨૦૧૧

પરપઝ
ભરતી

િેલ્થ
ધનયમ-

૪૦

મલ્ટી

પરપઝ

િેલ્થ

વકય ર(પુરુષ) (સુિારા) ધનયમ-

કે પી/૩૧/૨૦૧૫/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૭૭/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

૨૦૧૬
૪૧

હફમેલ

િેલ્થ

વકય ર(સુિારા)

ધનયમો- ૨૦૦૬
૪૨

૪૪

૪૫

કે પી/૦૯/૨૦૧૪/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૯૪/ખ તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૨૧/૦૧/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૦૯/૨૦૧૪/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૯૪/ખ તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

ધનયમો -૨૦૧૪

૧૨/૦૮/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

મુખ્ય સેધવકા ભરતી ધનયમ-

કે પી/૩૭/૨૦૧૩/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૭/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૨૦૧૩

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૦૩/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૭/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૪૧/૨૦૧૩/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૦૪/૨૦૧૫/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૦૮/૨૦૧૪/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૯૩/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

(ધસવીલ) ભરતી ધનયમ-૨૦૧૪

તા.૨૧/૦૧/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

અધિક

કે પી/૩૩/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૯૩/ખ તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૦૭/૦૬/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

હફમેલ

િેલ્થ

વકય ર(સુિારા)

હફમેલ

મુખ્ય

િેલ્થ

વકય ર(સુિારા)

સેધવકા

(સુિારાાા)

કમ્પાઉન્ડર

ભરતી

ધનયમ-

૨૦૧૩
૪૭

કમ્પાઉન્ડર

ભરતી

(સુિારા)

ધનયમ-૨૦૧૬
૪૮

૪૯

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ
અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ભરતી ધનયમ-૨૦૧૬
૪૬

તા.

૨૩/૦૧/૨૦૦૬

ધનયમો - ૨૦૧૪
૪૩

કે પી/૧/૨૦૦૬/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૬૬/ડી

અધિક

(ધસવીલ)

મદદનીશ

મદદનીશ
ભરતી

ઈજનેર

ઈજનેર
(સુિારા)

ધનયમ-૨૦૧૬
૫૦

૫૧

૫૨

કે પી/૩૩/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૩૩૯/ખ

-૨૦૧૬

૦૭/૦૬/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

સ્ટાફનસય ભરતી ધનયમ -૨૦૧૩

કે પી/૩૮/૨૦૧૩/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૫૮/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૧૧/૨૦૧૪/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૫૮/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

તા.૨૯/૦૧/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

સ્ટાફનસય

ભરતી

ધનયમ -૨૦૧૪

(સુિારા)

તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

આંકડા મદદનીશ ભરતી ધનયમ

૫૩

સમાજ

કલ્યાણ

ધનરીક્ષક

(જુ નીયર ગ્રેડ)ભરતી ધનયમ-

કે પી/૨૪/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૬૫/ખ

તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૧૧/૦૫/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

(ખેતી)

કે પી/૪૩/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૨૪૧/૯-૩/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

ભરતી

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

નાયબ ચીટનીશ ભરતી ધનયમ-

કે પી/૦૧/૨૦૧૪/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૭/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

૨૦૧૩

તા. ૦૪/૦૧/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

કે પી/૦૭/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૭/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

(સુિારા) ધનયમ-૨૦૧૬

તા. ૧૮/૦૧/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ધવસ્તરણ અધિકારી (સિકાર)

કે પી/૫૮/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૫૩/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

(ગ્રેડ-૨) ભરતી ધનયમ -૨૦૧૬

તા.૨૪/૦૮/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

સંસોિન

કે પી/૨૭/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૪૩૦/ખ

૨૦૧૬
૫૪

ધવસ્તરણ

અધિકારી

(ગ્રેડ-૨)(વગય-૩)
ધનયમ-૨૦૧૬
૫૫

૫૬

૫૭

૫૮

૫૯

૬૦

૬૧

૬૨

૬૩

૬૪

નાયબ

ચીટનીશ

મદદનીશ

ભરતી

ભરતી

તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

ધનયમ-૨૦૧૬

૩૦/૦૫/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

લેબોરે ટરી ટે કનીશીયન ભરતી

કે પી/૩૯/૨૦૧૩/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

ધનયમ-૨૦૧૩

તા. ૦૧/૦૧/૨૦૧૪

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

લેબોરે ટરી ટે કનીશીયન ભરતી

કે પી/૨૭/૨૦૧૫/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

(સુિારા) ધનયમ-૨૦૧૫

તા. ૨૬/૦૫/૨૦૧૫

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

લેબોરે ટરી ટે કનીશીયન ભરતી

કે પી/૦૧/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

(સુિારા) ધનયમ-૨૦૧૬

તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

લેબોરે ટરી ટે કનીશીયન ભરતી

કે પી/૦૧/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

(સુિારા) ધનયમ-૨૦૧૬

તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૬

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

લેબોરે ટરી ટે કનીશીયન ભરતી

કે પી/૩૧/૨૦૧૮/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ

(સુિારા) ધનયમ-૨૦૧૮

તા. ૧૮/૧૨/૨૦૧૮

અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

એકાઉન્ટન્ટ/ડીવીઝનલ

કે પી/૩૬/૨૦૧૬/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૮૮/ખ

એકાઉન્ટન્ટ/ઈન્ટરનલ

૨૯/૦૬/૨૦૧૬

તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ
અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ઓહડટર ભરતી ધનયમ-૨૦૧૬
૬૫

એકાઉન્ટન્ટ/ડીવીઝનલ

કે પી/૦૧/૨૦૧૭/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૮૮/ખ

એકાઉન્ટન્ટ/ઈન્ટરનલ

૦૨/૦૧/૨૦૧૭

ઓહડટર

(સુિારા)

ધનયમ-૨૦૧૭

ભરતી

તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ
અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

૬૬

૬૭

૬૮

(૩)

ડેપ્યુટી

એકાઉન્ટન્ટ

ભરતી

કે પી/૨૨/૨૦૧૮/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૮૯/ખ

ધનયમ-૨૦૧૮

૦૧/૧૦/૨૦૧૮

ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ (સુિારા)

કે પી/૦૮/૨૦૧૯/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૮૯/ખ

ભરતી ધનયમ-૨૦૧૯

૨૯/૦૫/૨૦૧૯

લાઈવ સ્ટોક ઈન્સ્પેક્ટર ભરતી

કે પી/૦૧/૨૦૧૯/પીઆરઆર/૧૧૯૪/૩૮૩/ખ

ધનયમ-૨૦૧૮

૦૭/૦૧/૨૦૧૯

તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ
અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ
અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

તા.

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમાયણ
અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ

ભાષાકીય પરીક્ષા અને જજલ્લા પંચાયતના વગય-૩ ના ધવધવિ સંવગયમાં બઢતી માટેની જરૂરી
ખાતાકીય પરીક્ષા પંચાયત ધવભાગે ઠરાવેલ ધનયમો મુજબ યોજવી. જે અંગેના ધનયમો નીચે
મુજબ છે .

ખાતાકીય પરીિા ધનયમો 

નાયબ ચીટનીશ પંચાયત ખાતાકીય પરીક્ષા ધનયમ-૨૦૦૨
પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ગાંિીનગરના જાિેરનામા િમાંકકેપી/૫૩/૨૦૦૨/PER/૧૩૯૬/૭૧૬/૧૧-૩/ડી, તા. ૨૦/૦૮ /૨૦૦૨



નાયબ ચીટનીશ પંચાયત ખાતાકીય પરીક્ષા સુિારા ધનયમ-૨૦૧૦
પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ગાંિીનગરના જાિેરનામા િમાંકકેપી/૧૯-૨૦૧૦/PER/૧૦૨૦૦૭/૧૬૯૪/ડી, તા૪/૧૦ /૨૦૧૦



નાયબ ચીટનીશ પંચાયત ખાતાકીય પરીક્ષા સુિારા ધનયમ-૨૦૧૧
પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ગાંિીનગરના જાિેરનામા િમાંકકેપી/૭૮-૨૦૧૧/PER/૧૦૨૦૦૭/૧૬૯૪/ડી, તા.૧૧/૮ / ૨૦૧૧



નાયબ ચીટનીશ પંચાયત ખાતાકીય પરીક્ષા સુિારા ધનયમ-૨૦૧૩
પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ગાંિીનગરના જાિેરનામા િમાંકકેપી/૧૨૦૧૨/PER/૧૦૨૦૧૧/૮૯૩/ડી, તા.૧/૧/૨૦૧૩



નાયબ ચીટનીશ પંચાયત ખાતાકીય પરીક્ષા સુિારા ધનયમ-૨૦૧૩
પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ગાંિીનગરના જાિેરનામા િમાંકકેપી/૨૧-૨૦૧૩/PER/૧૦૨૦૦૭/૧૬૯૪/ડી, તા.૧૮/૯/ ૨૦૧૩



ધવસ્તરણ ધઅિકારી પંચાયત/વગય-૩(પંચાયત) તાલુકા પંચાયત અધિકારી ખાતાકીય પરીક્ષા
ધનયમ -૨૦૦૯

પંચાયત

ગ્રામ

ગૃિ

ધનમાયણ

ગ્રામ

ધવકાસ

ધવભાગ,ગાંિીનગરના

જાિેરનામાં

િમાંક

કેપી/૧૫/૨૦૦૯/PER/૧૦૨૦૦૭/૧૮૭૭/ડી ,તા.૧૭/૧૧/૨૦૦૯


ધવસ્તરણ ધઅિકારી પંચાયત/વગય-૩(પંચાયત) તાલુકા પંચાયત અધિકારી ખાતાકીય પરીક્ષા
સુિારા ધનયમ-૨૦૧૪
પંચાયત

ગ્રામ

ગૃિ

ધનમાયણ

ગ્રામ

ધવકાસ

ધવભાગ,ગાંિીનગરના

જાિેરનામાં િમાંક

કેપી/૧૧૭/૨૦૧૪/PER/૧૦૨૦૧૪/૧૦૩/ખ ,તા.૩૦/૧૨/૨૦૧૪


ધવસ્તરણ ધઅિકારી પંચાયત/વગય-૩(પંચાયત) તાલુકા પંચાયત અધિકારી ખાતાકીય પરીક્ષા
સુિારા ધનયમ-૨૦૧૯
પંચાયત

ગ્રામ

ગૃિ

ધનમાયણ

ગ્રામ

ધવકાસ

ધવભાગ,ગાંિીનગરના

જાિેરનામાં િમાંક

કેપી/૦૬/૨૦૧૯/PER/૧૦૨૦૧૪/૧૦૩/ખ ,તા.૦૬/૦૩/૨૦૧૯
ુ રાતી ભાષા પરીિા ધનયમો ભાષાકીય ગજ


ગુજરાતી ભાષાકીય પરીક્ષા ધનયમ – ૧૯૬૪
પંચયાત ધવભાગ જાિેરનામાં ક્માંક કેપી/૧૧૮/PRR/૪૬/૬૪/ઝ, તા.૨૧/૭/ ૧૯૬૪

ભાષાકીય હિન્દી ભાષા પરીિા ધનયમો –


હિન્દી પરીક્ષા ધનયમ -૨૦૨૦
િમાંક કેપી/૩૧/૨૦૨૦/PRR/૧૦૨૦૧૯/૭૭૩/ખ, તા.૪/૧૨/૨૦૨૦

-:પ્રકરણ -૫:કાયો બજાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ધનયમો/ધવધનયમો/સ ૂચનાઓ/ધનયમસંગ્રિો
૧.

વગય-૩માં સીિી ભરતી માટેની પ્રિીયા માટે સંબધં િત ધવભાગે બનાવેલ ભરતી અને પરીક્ષા
ધનયમોને આ કચેરીએ અનુસરવાના િોય છે , જે નકલો સંબધં િત ધવભાગ પાસેથી મેળવવાની રિે
છે .
પંચાયત ગ્રામ ગૃિ ધનમાયણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ના તા.૨૨/૦૭/૨૦૨૧ ના જાિેરનામા



અન્વયે ગુજરાત પંચાયત સેવા (વગય—૩) ભરતી (પરીક્ષા) ધનયમો -૨૦૨૧ ધનયત થયેલ છે
જે જાિેરનામાં મુજબ પરીક્ષા પધ્િધત મંડળદ્વારા િાથ િરવામાં આવે છે .
૨

પંચાયત સેવા વગય-૩ના કમયચારીઓ માટેની પરીક્ષા માટે સંબધં િત ધવભાગે બનાવેલ ખાતાકીય
પરીક્ષામાં પરીક્ષાથીઓને જરૂરી ઉપયોગ અથે જરૂરી પુસ્તકો જે-તે કચેરી દ્વારા પુરા પાડવામાં
આવે છે . પરીક્ષાના ધનયમોની નકલ ધવભાગ પાસેથી મેળવવાની રિે છે .



અધધધનયમ/ધનયમોની યાદી : ગુજરાત પંચાયત અધિધનયમ ૧૯૯૩



ગુજરાત પંચાયત સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ધનયમો ૧૯૯૮



ગુજરાત પંચાયત સેવા (વગય-૩) ભરતી (પરીક્ષા) ધનયમો ૨૦૧૨



ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ(કાયો) ધનયમો ૧૯૯૮



ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ(કાયો) સુિારા ધનયમો ૧૯૯૮



ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ(ધવચાર ધવધનમય) ધનયમો ૧૯૯૮



ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ(ધવચાર ધવધનમય) સુિારા ધનયમો ૧૯૯૮



જજલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સધમધત (કાયો) ધનયમો ૧૯૯૮



જજલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સધમધત (ધવચાર ધવધનમય) ધનયમો ૧૯૯૮



ુ ં ) ધનયમો ૧૯૯૮
ગુજરાત પંચાયત સેવા (વતયણક



ગુજરાત જજલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સધમધત (ધવચાર ધવધનમય) સુિારા ધનયમો, ૨૦૧૪



ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ(કાયો) સુિારા ધનયમો , ૨૦૧૪



ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ( કાયો) (સુિારા) ધનયમો, ૨૦૨૧



ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ(ધવચાર ધવધનમય) (સુિારા) ધનયમો, ૨૦૨૧



ગુજરાત પંચાયત સેવા (વગય-૩) ભરતી (પરીક્ષા) ધનયમો, ૨૦૨૧



નાયબ ચીટનીશ (પંચાયત સેવા) ખાતાકીય પરીક્ષા ધનયમો ૨૦૦૨



નાયબ ચીટનીશ (પંચાયત સેવા) ખાતાકીય પરીક્ષા સુિારા ધનયમો ૨૦૧૦



નાયબ ચીટનીશ (પંચાયત સેવા) ખાતાકીય પરીક્ષા સુિારા ધનયમો ૨૦૧૩



ધવસ્તરણ અધિકારી(પંચાયત/ખેતી/સિકાર) ખાતાકીય પરીક્ષા ધનયમો ૨૦૦૯



ધવસ્તરણ અધિકારી(પંચાયત/ખેતી/સિકાર) ખાતાકીય પરીક્ષા સુિારા ધનયમો ૨૦૧૮



ધવસ્તરણ અધિકારી(પંચાયત/ખેતી/સિકાર) ખાતાકીય પરીક્ષા સુિારા ધનયમો ૨૦૧૯



કચેરી કાયય પધ્િધત( ચબન સચચવાલય કચેરીઓ માટે ની )



ગુજરાત મુલ્કી સેવા ધનયમો-૨૦૦૨



ધવધવિ સંવગોના ભરતી ધનયમો ભરતી ધનયમો, પસંદગી યાદી, ધશસ્ત ધવષયક બાબતો તથા અન્ય
સેવા ધવષયક બાબતોમાં સરકારશ્રી તરફથી વખતો વખત પ્રધસધ્િ થતી સ ૂચનાઓ/પહરપત્રો.

સરકારશ્રીના સીધી ભરતી પ્રિીયા/ખાતાકીય પરીિાને લગતા ઠરાવો/પરીપત્રો

િમ
૧

૨

ઠરાવ નંબર /તારીખ

ધવગત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

વગમ-૩ અને વગમ -૪ ની

ભરતીમાં માજી સૈધનકની

જીએસ/૭૫-૬-આરઇએસ/૧૦૭૫/૧૦૬૦/જી, તા.૪-૩-૭૫

અનામત જગ્યાઓ બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ધનયધમત ભરતીમાં છૂટછાટ મ ૂકીને /બીજી રીતે વગમ-૩

સીઆરઆર/૧૧૮૨/૧૧/ગ-૨,તા.૨૫-૦૨-૮૦

અને વગમ-૪ ની જગ્યા પર ખેલાડીઓની ધનમણક
ંૂ
બાબત

૩

૪

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ધનયધમત ભરતીમાં છૂટછાટ મ ૂકીને વગમ-૩/વગમ-૪ ની

સીઆરઆર/૧૧૮૨/૧૧/ગ-૨,તા.૧૦-૦૫-૮૨

જગ્યા પર રમતવીરોને પસંદગી આપવા બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

માજી સૈધનક વયમયામદા સુધારા બાબત

આરઇએસ-૧૦૭૫-૧૦૬૦/ગ-૨, તા.૨૨-૭-૧૯૮૨
૫

૬

૭

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સામાજજક

અને

શૈિક્ષણક

રીતે

પછાત

વગોને

સશય/૧૦૮૫/૨૨૭/અ, તા.૧-૬-૮૬

પ્રમાણપત્રો આપવા બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

વગમ-૩ અને વગમ-૪ની ભરતીમાં માજી સૈધનક માટે

જીએસ/૮૬/૧૮/આરઇએસ/૧૦૮૬/૧૭૨૮/ગ.૨ તા.૦૩-૬-૮૭

જગ્યાઓ અનામત રાખવા બાબત

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ગુજરાત પંચાયત સેવામાં માજી સૈધનકની જગ્યા

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૧૩/૮૯/પીઆરઆર/ ૧૦૮

અનામત રાખવા બાબત

૧/ ૪૦૨૧/૮૧/ડી, તા.૩૦-૦૫-૮૯
૮

૯

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

૧૯૮૦ ના ઠરાવ મુજબની રમતોમાં વધારાની અન્ય

સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ-૨,તા.૦૧-૦૮-૯૦

રમતો ઉમેરવા બાબત

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સામાજજક

સશય/૪૩૯૪/૧૯૧/અ, તા.૨૩-૨-૧૯૯૪

નોકરીમાં/શૈિક્ષણક

અને

શૈિક્ષણક

પછાતવગો

સંસ્િાઓમાં

માટે

અનામતની

ટકાવારીમાં વધારો કરવા બાબત
૧૦

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સામાજજક

અને

સશય/૪૩૯૪/૧૯૧/અ, તા.૪-૫-૧૯૯૪

નોકરીમાં/શૈિક્ષણક

શૈિક્ષણક

પછાતવગો

સંસ્િાઓમાં

માટે

અનામતની

ટકાવારીમાં વધારો કરવા બાબત
૧૧

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

શા.શૈ.પ.કે ટેગરી

સશય/૪૩૯૪/૧૯૧)૧/(અ, તા.૧૨-૭-૧૯૯૪

અનામતની ટકાવારીમાં વધારો કરવા બાબત તિા

માટે

શૈિક્ષણક

સંસ્િાઓમાં

ધવધવાઓ , ધનરાધાર બાળકો માટે અનામત પ્રિાનો
લાભ
૧૨

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સામાજજક અને શૈિક્ષણક પછાતવગોમાં બીજી નવી

સશય/૧૧૯૪/૧૪૧૧/અ, તા.૨૫-૭-૧૯૯૪

જ્ઞાધતઓનો સમાવેશ કરવા બાબત

૧૩

૧૪

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સામાજજક અને શૈિક્ષણક પછાતવગોમાં ઉન્નત વગોને

સશય/૧૧૯૪/ખા ૧૦૯/અ, તા.૧-૧૧-૧૯૯૫

બાકાત રાખવા માટે ના માપદં ડો

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

શા.શૈપ.કે ટેગરી અનામત બાબત (મ ૂળ ગુજરાતના

સશય/૧૪૯૫/મ ૨૫૪/અ, તા.૧૩-૨-૧૯૯૬

ગણાતા

માતા-ધપતાનાં

ગુજરાત

બિાર

જન્મેલા

બાળકોને જાધત પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત)
૧૫

૧૬

૧૭

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ,સક્ષચવાલય

શારીહરક

, ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક પસમ/૧૦૯૪/૭૩૬/ડ, તા.૧૧-૪-૯૭

પ્રહિયામાં છૂટછાટ આપવા બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

રાજય સરકારની નોકરીઓમાં મહિલાઓ માટે ૩૦ ટકા

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨, તા.૨૨-૫-૯૭

અનામત જગ્યાઓ રાખવા બાબત

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

શા.શૈ.પ.કે ટેગરી અનામત બાબત

,ગાંધીનગરના

જાિેરનામાં

િમાંક

િધત

ધરાવતાં

ઉમેદવારોને

ભરતીની

કે પી/૭૩/૯૭/પીઆરઆર/

૧૦૯૭/૮૫૦/ડી, તા.૧૪/૮/૯૭
૧૮

૧૯

૨૦

૨૧

૨૨

૨૩

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

રાજ્ય સરકારની

નોકરીઓમાં મહિલાઓ માટે

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨, તા.૨૬-૮-૯૭

વયમયામદામાં છૂટછાટ આપવા બાબત

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

પંચાયત સેવાની નોન ગે ઝેટેડ જગ્યાઓ નો હરવાઇઝ

,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક પીજીઆર/૧૦૯૮/૬૪૩/છ, તા.૯-૨-૯૮

પે સ્કે લ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

પંચાયત સેવાના તાલુકા જજલ્લા પંચાયતના ક્ષબન

,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક પગર/૧૦૯૮/૬૪૩/છ, તા.૨૩-૨-૯૮

રાજ્યપધત્રત કમમચારીઓના પગાર ધોરણ બાબત

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

પાંચમાં પગારપંચની ભલામણોનો લાભ પંચાયતોના

,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક પગર/૧૦૯૮/૧૩૪૪/છ, તા.૨૪-૪-૯૮

વકમ ચાર્જ કમમચારીઓને આપવા બાબત

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

શા.શૈ.પ.કે ટેગરી માટે ઉન્નતવગમ (CREAMY LAYER )

સશય/૧૪૯૯/મ ૧૫/અ, તા.૮-૬-૯૯

પ્રમાણપત્ર બાબત સ્પષ્ટતાઓ

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

શારીહરક િધત ધરાવતાં ઉમેદવારોએ ભરતી પ્રહિયામાં

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક પસમ/૧૦૯૪/૭૩૬/ડ,તા.૨૯-૧-

રજૂ કરવાના િતાં પ્રમાણપત્રો બાબત

૯૯
૨૪

૨૫

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

અનામત વગોને અપાતી છુટછાટ અને રાિતો

પવસ/મુમ/૧૩/ગ-૪,તા.૨૯-૦૧-૨૦૦૦

બાબતમાં સ્પષ્ટતા કરવા બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના જાિેરનામાં

ભરતી

િમાંક જીએસ/૨૦૦૪/૪/સીઆરઆર/૧૦૯૪/૧૬૫૪/જી.૨,તા.૧૯-૨-

ઉમેદવારોની જગ્યા અનામત રાખવા બાબત

૨૦૦૦

પ્રહિયામાં

શારીહરક

અશક્તતા

ધરાવતા

૨૬

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

પંચાયત સેવાના તાલુકા જજલ્લા પંચાયતના ક્ષબન

,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક પગર/૫૯૫૧/ડ, તા.૨૫-૧૧-૨૦૦૦

રાજ્યપધત્રત કમમચારીઓના પગાર ધોરણ બાબત
(સુધારો)

૨૭

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

શારીહરક

ખોડખાંપણ

ધરાવતી

વ્યસ્ક્તઓ

માટે

સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/જીઓઆઇ/૭/જી.૨, તા.૧૫-૨-૨૦૦૧

રાજ્યની સેવાઓ અને જગ્યાઓમાં અનામત રાખવા
ભારત સરકારના ધારાનો અમલ કરવા બાબત

૨૮

૨૯

૩૦

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

માજી સૈધનકો (including ECOs/SSCOs ) ને ઉપલી વય

આરઇએસ/૧૦૨૦૦૦/યુઓ/૯૫૭/ગ.૨, તા.૨૦-૨-૨૦૦૧

મયામદામાં છૂટછાટ આપવા બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

૧૯૮૦ ના ઠરાવ મુજબની રમતોમાં વધારાની અન્ય

સીઆરઆર/૧૦૯૯/યુઓ/૪૧૧૦/ગ-૨,તા.૧૮-૦૪-૨૦૦૧

રમતો (િેન્ડબોલ) ઉમેરવા બાબત

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સામાજજક અને શૈિક્ષણક પછાતવગો માટે ઉન્નત વગમ

સશય/૧૫૯૮/મ ૨૩૮/અ, તા.૨૮-૧૨-૨૦૦૧

(િીમીલેયર) માં સમાવેશ િતો નિી તેવ ંુ પ્રમાણપત્ર
આપવા બાબત

૩૧

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

શારીહરક

ખોડખાંપણ

ધરાવતી

વ્યસ્ક્તઓ

માટે

સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૦/જીઓઆઇ/૭/જી.૨, તા.૪-૫-૨૦૦૨

રાજ્યની સેવાઓ અને જગ્યાઓમાં અનામત રાખવા
બાબત

૩૨

૩૩

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

માજી સૈધનકો માટે નોકરીમાં જગ્યાઓ અનામત રાખવા

આરઇએસ/૧૦૨૦૦૩/૬૮૭/ગ.૨, તા.૭-૭-૨૦૦૩

બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય,ગાંધીનગરના પહરપત્ર

વગમ-૧ િી વગમ-૩ ના સીધી ભરતી, તેમજ બઢતીમાં

િમાંક પરચ-૧૦૨૦૦૩૬૭૨(૧)-ગ-૨ , તા.૧૧-૦૮-૨૦૦૩

કોમ્પપ્યુટરની જાણકારી િોવાનું ફરજજયાત બનાવવા
અંગે

૩૪

સમાજ કલ્યાણ ધવભાગ , સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સામાજજક અને શૈિક્ષણક પછાતવગો માટે ઉન્નત વગમ

સશય/૧૧૯૮/મ ૨૩૮/અ, તા.૨૮-૫-૨૦૦૪

(િીમીલેયર) માં સમાવેશ િતો નિી તેવ ંુ પ્રમાણપત્ર
આપવા આવક મયામદા વધારવા બાબત

૩૫

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ, સક્ષચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ભરતી પરીિા ફી બાબત

પરિ /૧૦૯૯ /૪૪૦/ ક/ ભાગ-૨,તા.૧૬-૧૦-૨૦૦૪
૩૬

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ, સક્ષચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ભરતી પરીિા ફી બાબત

પરિ/૧૦૯૯/૪૪૦/ક,તા.૨૪-૧૨-૨૦૦૪
૩૭

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

અનામત વગોએ ક્ષબન અનામત કે ટેગરીમાં મેળવેળ

પવસ/૧૦૨૦૦૩/૯૦૦/ગ-૪,તા.૨૩-૦૭-૨૦૦૪

જગ્યા અનામત વગોની જગ્યાઓમાં સરભાર ન કરવા
બાબત

૩૮

૩૯

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

રમતવીરોના પ્રમાણપત્રો અન્વયે આપવામાં આવતા

સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૫/યુઓ/૧૨૭૭/ગ-૨,તા.૧૧-૧૦-૨૦૦૫

ગુણ બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ધનયધમત ભરતીમાં છૂટછાટ મ ૂકી / બીજી રીતે વગમ-૩

સીઆરઆર/૧૦૯૯/યુ.ઓ-૪૧૧૦/ગ.૨ ,તા. ૧૮/૦૪/૨૦૦૧

અને વગમ-૪ ની જગ્યા ઉપ્ર ખેલાડીઓની ધનમણુક
ં
બાબત

૪૦

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ, સક્ષચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ધનયધમત ભરતીમાં છૂટછાટ મ ૂકીને વગમ-૩ અને વગમ-

સીઆરસીઆર/૧૦૨૦૧૪/સીએમ-૧૪/ગ.૨ ,તા.૦૫/૧૨/૨૦૦૬

૪ ની જગ્યાઓ પર રમતવીરોને પસંદગી આપવા
બાબત

૪૧

૪૨

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ, સક્ષચવાલય,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ધનયધમત ભરતીમાં છૂટછાટ મ ૂકીને વગમ-૩ અને વગમ-

સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ગ-૨, તા. ૨૧/૦૨/૨૦૧૪

૪ ની જગ્યાઓ પર રમતવીરોને પસંદગી બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ, સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ઓલસ્મ્પપક, કોમનવેલ્િ અને એધશયન રમતોમાં મેડલ

સીઆરસીઆર/૧૦૨૦૧૬/૩૧૧૨૮૧/ગ-૨ ,તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૭

પ્રાપ્ત કરનાર રમતવીરોને રાજ્ય સરકાર સરકારની
વગમ-૧ અને વગમ-૨ ની જગ્યા પર ભરતીમાં ધનમણુક
ં
બાબત

૪૩

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ભરતી પરીિા ફી બાબત

,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક પસમ/૧૦૯૮/૧૧૦૧/ડ, તા.૨૨-૧૧૨૦૦૫
૪૪

નાણાં ધવભાગ, સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક ખરચ/

રાજ્ય

સરકારના

વગમ -૩/વગમ -૪

ના

તમામ

૨૦૦૨/૫૭/ઝ.૧, તા.૧૬-૨-૨૦૦૬

સંવગોમાંની જગ્યાઓ ઉપર સીધી ભરતીની ધનમણક
ંૂ ો
ફીકસ પગારના અજમાયશી તરીકે કરવાની યોજના

૪૫

૪૬

૪૭

નાણાં ધવભાગ, સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક ખરચ/

હફક્સ પગારિી ધનમણક
ં ૂ પામતાં ઉમેદવારો પાસેિી

૨૦૦૨/૫૭/ઝ.૧, તા.૧-૮-૨૦૦૬

લેવાનાં બાંિેધરી પત્રકનો નમ ૂનો

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ, સક્ષચવાલય,ગાંભધીનગરના પહરપત્ર

બઢતી માટે કોમ્પપ્યુટર યોગ્યતા પરીિાની જોગવાઇઓ

િમાંક પરચ-૧૦૦૬૩૮૩ગ૨ (આર.આર.સેલ) તા.૦૫-૦૨-૨૦૦૭

બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના પહરપત્ર

કોમ્પપ્યુટર કૌશલ્યની c.c.c./c.c.c.+ પરીી્િા તાલીમ

િમાંક પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક સક્ષચવાલય,ગાંધીનગર તા.૦૫-

અંગે

૦૫-૨૦૦૭
૪૮

૪૯

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ મેળવવા માટે કોમ્પપ્યુટર

–કે ટીપી-૧૧૨૦૦૭૩૦૩૬૨-ક તા.૦૧-૧૦-૨૦૦૭

કૌશલ્ય પરીિા પાસ કરવા બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

કોમ્પપ્યુટર અંગે ન ંુ બેઝીક નોલેજ નકકી કરવા બાબત

સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-૫,તા.૧૩-૦૮-૨૦૦૮

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ધવકલાંગતા (disability) અંગે ના પ્રમાણપત્રનો નમ ૂનો

પરચ/૧૦૨૦૦૮/૪૬૯૫૪૦/જી.૨, તા.૧-૧૨-૨૦૦૮

ધનયત કરવા બાબત

૫૧

આરઓપી -૨૦૦૯, તા.૨૭/૦૨/૨૦૦૯

પગારધોરણ પત્રક

૫૨

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

વગમ-૩ અને વગમ -૪ ની જગ્યાઓ ઉપર કરાર આધારે

સીઆરઆર/૧૧/૨૦૦૮/૪૩૩૭૧૭/ગ.૫, તા.૪-૬-૨૦૦૯

ફીકસ પગારિી ધનમણક
ં ૂ આપવા બાબત

૫૦

૫૩

૫૪

૫૫

નાણાં

ધવભાગ,

સક્ષચવાલય

ગાંધીનગરના

ઠરાવ

િમાંક

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ.૧, તા.૨૯-૪-૨૦૧૦

બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

શારીહરક ખોડખાંપણવાળી વ્યકધત જેવા શબ્દને બદલે

અપગ/૧૦૨૦૧૦/૩૩૭/છ-૧, તા .૨-૧૨-૨૦૧૦

અશકત વ્યકધત જેવા શબ્દો પ્રયોજવા બાબત

નાણાં

ધવભાગ,

સક્ષચવાલય

ગાંધીનગરના

ઠરાવ

િમાંક

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭)પાટમ -૨/(ઝ.૧, તા.૬-૧૦-૧૧
૫૬

૫૭

વગમ-૩ અને વગમ-૪ ના હફક્સ પગારમાં વધારો િવા

સામાજજક

ન્યાય

અને

અધધકારીતા

વગમ-૩ અને વગમ-૪ ના હફક્સ પગારમાં વધારો િવા
બાબત

સક્ષચવાલય

સામાજજક અને શૈિક્ષણક પછાતવગો માટે ઉન્નત વગમ

ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક સશય/૧૧/૨૦૦૯/૨૯૭૩૬૮/અ, તા.૯-

(િીમીલેયર) માં સમાવેશ િતો નિી તેવ ંુ પ્રમાણપત્ર

૮-૧૨

આપવા આવક મયામદા વધારવા બાબત

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ગુજરાત પંચાયત સેવા )વગમ-૩ (ભરતી)પરીિા (

,ગાંધીનગરના

ધનયમ-૨૦૧૨ ગુજરાતી

જાિેરનામાં

િમાંક

ધવભાગ,

કે પી

/૧૧

/૨૦૧૨

/પીઆરઆર/૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ડી,તા.૧૭-૦૪-૧૨
૫૮

૫૯

૬૦

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના પહરપત્ર

કોમ્પપ્યુટર કૌશલ્યની c.c.c./c.c.c.+ પરીિા પાસ કરવા

િમાંક પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૧૯-પાટમ .૧-ક ,તા.૦૩-૦૪-૨૦૧૩

અંગે

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

વગીરકણ અને ભરતી ધનયમો (સામાન્ય) ધનયમો

,ગાંધીનગરના

૧૯૯૩ ના ધનયમમાં વયમયામદામાં કરવામાં આવેલ

જાિેરનામાં

ક્માંક

કે પી/૫/૨૦૧૩/પીઆરઆર/

૧૧૯૬/ ૧/ડી,તા.૧૫-૦૪-૧૩

સુધારા બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના પરીપત્ર

C.C.C. ને બદલે C.C.C+ ની પરીિા આપવા બાબત

િમાંક પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-ક ,તા ૧૧-૧૧-૨૦૧૩
૬૧

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

શારીહરક અશક્તતા અનામત બાબત

,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ, તા.૧૧૧૨-૨૦૧૩
૬૨

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ, સક્ષચવાલય

પંચાયત સેવા વગમ-૩ સંવગમની સીધી ભરતીિી

ગાંધીનગરના

ધનમણુક
ં કરી ભરવાની િતી જગ્યાઓમાં શારીહરક ખોડ

તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૬

ઠરાવ

િમાંક

અપગ/૧૦૨૧૩/૧૬૯૦/ખ,

ખાંપણ ધરાવતી વ્યસ્ક્તઓ માટે જગા અનામત
રાખવા બાબત

૬૩

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

સટાફ નસમ ભરતી ધનયમ )અંગ્રેજી(

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૩૮/૨૦૧૩/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૫૮/ખ,તા.૦૧-૦૧-૧૪
૬૪

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

કમ્પપાઉન્ડર ભરતી ધનયમ )અંગ્રેજી(

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૪૧/૨૦૧૩/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખ,તા.૦૧-૦૧-૧૪
૬૫

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ, સક્ષચવાલય

કમ્પપાઉન્ડર ની ભરતીમાં ૩૦ વષમ ની જગ્યાએ ૩૫

ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૦૪-૨૦૧૫/પીઆરઆર/

વષમ શબ્દ ઉમેરવા બાબત

૧૦૨૧૩/૧૮૪૬/ખ
૬૬

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

મુખ્ય સેધવકા ભરતી ધનયમ (અંગ્રે જી)

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૩૭/૨૦૧૩//પીઆરઆર /
૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૭/ખ,તા.૦૧-૧-૧૪
૬૭

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય
,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૩૯/૨૦૧૩/પીઆરઆર

લેબોરે ટરી ટે કનીશીયન ભરતી ધનયમ (અંગ્રેજી)

/

૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ,તા.૦૧-૦૧-૧૪
૬૮

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

નાયબ ચીટનીશ ભરતી ધનયમ ( ગ્રેજી )

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી /૦૧/ ૨૦૧૪ /પીઆરઆર
/૧૦૨૦૧૩ /૧૮૯૭ખ,તા.૦૪-૧-૧૪
૬૯

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ગ્રામ પંચાયત મંત્રી કાયો અને ફરજો ધનયમ-૨૦૧૩

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૦૨/૨૦૧૩/પીઆરઆર/

(ગુજરાતી)

૧૦૨૦૧૩/૧૯૧૧/ખ,તા.૦૭-૦૧-૧૪
૭૦

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

અધધક મદદનીશ ઇજનેરના ભરતી ધનયમ (અંગ્રેજી)

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/ ૦૮ /૨૦૧૪ /પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૪/૯૩/ખ,તા.૨૧-૧-૧૪
૭૧

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

સટાફ નસમ ભરતી ધનયમ સુધારો (અંગ્રેજી)

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૧૧/૨૦૧૪/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૫૮/ખ,તા.૨૯-૦૧-૧૪
૭૨

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ગુજરાત પંચાયત સેવા (વગમ -૩) ભરતી પરીિા

,ગાંધીનગરના

ધનયમ-૨૦૧૨ સુધારો

જાિેરનામાં

િમાંક

કે પી

/૨૦૧૪

/૧૩

/

પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૪/૧૦૬/ખ,તા.૧૭-૦૨-૧૪
૭૩

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ધનયધમત ભરતીમાં છૂટછાટ મ ૂકીને વગમ-૩/વગમ-૪ ની

સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૨૪૨૭૯૨/ગ-૨,તા.૨૧-૦૨-૧૪

જગ્યા પર રમતવીરોને પસંદગી આપવા બાબત

૭૪

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ગ્રામ સેવક ભરતી ધનયમ-૨૦૧૪

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૧૧૬/૨૦૧૪/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૬૪/ખ,તા.૩૦-૧૨-૧૪
૭૫

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ગ્રામ સેવક ભરતીમાં ૩૦ વષમ ની જગાએ ૩૫ વષમ

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૧૧૬/૨૦૧૪/પીઆરઆર/

ગણવા બાબત

૧૦૨૦૧૩/૧૮૬૪/ખ,તા.૩૦-૧૨-૧૪
૭૬

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

શારીહરક અશક્તતા અનામત બાબત

,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ, તા.૬-૧૨૦૧૪
૭૭

૭૮

૭૯

૮૦

૮૧

૮૨

૮૩

૮૪

સામાજજક

ન્યાય

સક્ષચવાલય

સામાજજક અને શૈિક્ષણક પછાતવગો માટે ઉન્નત વગમ

ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક સશપ/૧૨૨૦૧૩/૩૯૯૮૯૮/અ, તા.૧-

(િીમીલેયર) માં સમાવેશ િતો નિી તેવ ંુ પ્રમાણપત્ર

૩-૧૪

આપવા આવક મયામદા વધારવા બાબત

ધવજ્ઞાન અને પ્રૌધ્યોક્ષગક ધવભાગ ઠરાવ િમાંક ટીઆરજી /૨૦૦૬

કોમ્પપ્યુટર તાલીમ માટે DOEACC તિા C-DAC ની

/૨૩૩૯/આઇ.ટી. સક્ષચવાલય ,ગાંધીનગર તા.૦૭-૦૬-૨૦૧૪

માન્ય સંસ્િાઓને માન્યતા આપવા અંગે

નાણાં

વગમ-૩ અને વગમ-૪ ના હફક્સ પગારમાં વધારો િવા

ધવભાગ,

અને

અધધકારીતા

સક્ષચવાલય

ધવભાગ,

ગાંધીનગરના

ઠરાવ

િમાંક

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭)પાટમ -૨/(ઝ.૧, તા.૨૦-૧૦-૧૪

બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સરકારી નોકરીઓમાં મહિલાઓ માટે ૩૦ ના બદલે

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.૨)ભાગ-૧(, તા.૧૧-૧૧-૧૪

૩૩ ટકા અનામત જગ્યાઓ રાખવા બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ, સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના પહરપત્ર

કોમ્પપ્યુટર કૌશલ્યની C.C.C./C.C.C+ ની પરીિા પાસ

િમાંક –પરચ-૧૦૨૦૦૫૧૫૧૯-પાટમ ,૧-ક ,તા.૨૦-૦૬-૨૦૧૫

કરવામાંિી મુકધત આપવા અંગે

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ સક્ષચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ભરતી સામાન્ય ધનયમ અન્વયે વયમયામદા ધનયત

સીઆરઆર /૧૧૨૦૦૮ /૨૮૨૩૨૩/ગ-૫, તા.૬-૧૦-૧૫

કરવા બાબત સુધારો

નાણાં

ધવભાગ,

સક્ષચવાલય

ગાંધીનગરના

ઠરાવ

િમાંક

હફક્સ પગાર મુજબ તેમાં ખાસ માધસક ભથ્થુ તિા

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭)પાટમ -૨/(ઝ.૧, તા.૨૦-૧૦-૧૫

ખાસ ભથ્થુ ઉમેરવા બાબત

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ગ્રામ સેવક ભરતી ધનયમ સુધારો

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૩૭/૨૦૧૫/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૬૪/ખ,તા.૦૭-૧૨-૨૦૧૫
૮૫

નાણાં

ધવભાગ,

સક્ષચવાલય

ગાંધીનગરના

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭)પાટમ -૨/(ઝ.૧, તા.૧-૧-૧૬

ઠરાવ

િમાંક

હફક્સ પગારના કમમચારીઓને ૧૫ ખાસ રજાઓ
આપવા બાબત

૮૬

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

કમ્પપાઉન્ડર ભરતી ધનયમ સુધારો (અંગ્રેજી)

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૦૪/૨૦૧૫/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખ,તા.૦૨-૦૧-૧૬
૮૭

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

મુખ્ય સેધવકા ભરતી ધનયમ સુધારો (અંગ્રેજી)

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૦૩/૨૦૧૬/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૭/ખ,તા.૦૨-૦૧-૧૬
૮૮

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

લેબોરે ટરી ટે કનીશીયન ભરતી ધનયમ સુધારો (અંગ્રેજી)

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૦૧/૨૦૧૬/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ,તા.૦૨-૦૧-૧૬
૮૯

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ગ્રામ પંચાયત મંત્રી વય મયામદા સુધારો -૨૦૧૬

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૦૨/૨૦૧૬/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩૧૧/૧૮૯૧/ખ,તા.૦૨-૦૧-૧૬
૯૦

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

નાયબ ચીટનીશ ભરતી ધનયમ સુધારો

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી /૦૭ /૨૦૧૬ /પીઆરઆર /
૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૭/ખ,તા.૧૮-૦૧-૧૬
૯૧

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

જુનીયર કલાકમ /હિસાબી કલાકમ ભરતી ધનયમ સુધારો

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૦૮/૨૦૧૬/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૮/ખ,તા.૧૮-૦૧-૧૬
૯૨

૯૩

૯૪

નાણાં

ધવભાગ,

સક્ષચવાલય

ગાંધીનગરના

ઠરાવ

િમાંક

હફક્સ પગારિી ધનમણક
ં ૂ આપવા બાબતની શરતો

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭)પાટમ -૨/(ઝ.૧, તા.૨૮-૩-૧૬

અને બોલીઓમાં સુધારો કરવા બાબત

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના પહરપત્ર

અનામત વગોને અપાતી છૂટછાટો અને રાિતો

િમાંક પવસ/૧૦૨૦૧૬/૨૮૨૪૪૭/ગ૪ તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૬

બાબતમાં સ્પષ્ટતા કરવા અંગે

સામાન્યન વિીવટ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના પહરપત્ર

EWS ના ઉમેદવારો માટે નોકરીઓમાં ૧૦% જગ્યાઓ

િમાંક પરચ-૧૦૨૦૧૬/૨૭૫૦૨૪/ગ૨ તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૬

અનામત રાખવા બાબતે ભરતીને સંબધં ધત સ ૂચનાઓ
પહરપધત્રત કરવા બાબત

૯૫

સામન્ય વિીવટ ધવભાગ સક્ષચવાલય ,ગાંધીનગરના પહરપત્ર

EWS માટે નોકરીઓમાં ૧૦ ટકા જગ્યાઓ અનામત

િમાંક પરચ-૧૦૨૦૧૬-૨૭૫૦૨૪/ગ૨ તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૬

રાખવા

બાબતે

ભરતીને

સંબધં ધત

સ ૂચનાઓ

પહરપધત્રત કરવા બાબત
૯૬

સામાજીક

ન્યાય

ગાંધીનગરના

૯૭

અને

ઠરાવ

અધધકારીતા
િમાંક

ધવભાગ

,સક્ષચવાલય

EWS ઉમેદવારો માટે ઉચ્ચ અભ્યાસિમો તેમજ રાજય

સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ

સરકાર િેઠળની ધનમણ ૂકો માટે ૧૦ ટકા જગ્યાઓ

,તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬

અનામત રાખવા બાબત

ધશિણ ધવભાગ, ગુજરાત સરકાર ના પહરપત્ર િમાંક પરચ-૨૦૧૬-

ક્ષબન અનામત કિાના આધિિક રીતે નબળા વગોને

૮૩-ખ૧ તા.૧૦-૦૫-૨૦૧૬

ધશિણ ધવભાગની સંસ્િાઓમાં ભરતી તેમજ ઉચ્ચ

અને ટે કનીકલ ધશિણની સંસ્િાઓમાં પ્રવેશ સમયે
અનામતના લાભ અંગે
૯૮

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

સમાજ કલ્યાણ ઇન્સપેકટર ) જુનીયર ગ્રેડ ધનયમ

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૨૪/૨૦૧૬/પીઆરઆર/

(અંગ્રેજી)

૧૧૯૪/૫૬૫/ખ,તા.૧૧-૦૫-૧૬
૯૯

સામાજીક

ન્યાય

અને

અધધકારીતા

ધવભાગ

િમાંક

સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ ,તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬

ક્ષબન અનામત કિાના આધિિક રીતે નબળા વગો માટે
ઉચચ અધ્યાસિમો તેમજ રાજય સરકાર િેઠળની
ધનમણ ૂકો માટે ૧૦ ટકા જગ્યાઓ અનામત રાખવા
બાબત

૧૦૦

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

વય મયામદા સુધારા બાબત .

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી /૪૫ /૨૦૧૫ /પીઆરઆર
/૧૧૯૬ /ખ,તા.૨૪-૦૫-૧૬
૧૦૧

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

સંશોધન મદદનીશ ભરતી ધનયમ (અંગ્રેજી)

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૨૭/૨૦૧૬/પીઆરઆર/
૧૧૯૪/૪૩૦/ખ,તા.૩૦-૦૫-૧૬
૧૦૨

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

લેબોરે ટરી ટે કનીશીયન ભરતી ધનયમ સુધારો (અંગ્રેજી)

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૩૨/૨૦૧૬/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ,તા.૦૭-૦૬-૧૬
૧૦૩

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

મલ્ટી પરપઝ િેલ્િ વકમ ર સુધારા ધનયમ-૨૦૧૬

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૩૧/૨૦૧૫/પીઆરઆર/
૧૦૨૦૧૪/૭૭/ખ,તા.૦૭-૦૬-૧૬
૧૦૪

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

અધધક મદદનીશ ઇજનેરના ભરતી ધનયમ સુધારો

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/ ૩૩/૨૦૧૬ /પીઆરઆર/

)અંગ્રેજી)

૧૦૨૦૧૪/૯૩/ખ,તા.૦૭-૦૬-૧૬
૧૦૫

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

હિસાબનીશ, ધવભાગીય હિસાબનીશ,ઇન્ટરનલ ઓહડટ

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૩૬/૨૦૧૬/પીઆરઆર/

ભરતી ધનયમ

૧૧૯૪/૫૮૮/ખ,તા.૨૯-૦૬-૧૬
૧૦૬

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

ધવસ્તરણ અધધકારી(ખેતી) ભરતી ધનયમો

,ગાંધીનગરના જાિેરનામાં િમાંક કે પી/૪૩/૨૦૧૬/પીઆરઆર/
૧૧૯૪/૨૪૧/૯૩/ખ,તા.૦૧-૦૮-૧૬
૧૦૭

સામાજજક

ન્યાય

અને

અધધકારીતા

૧૦૨૦૧૪૯૭-અ૧ તા.૧૯/૦૮/૨૦૧૬

ધવભાગ

િમાંક

લધસ

ગુજરાતના ધાધમિક લઘુમધત જાિેર કરવા બાબત

૧૦૮

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

ક્ષબન અનામત કિાના આધિિક રીતે નબળા વગો માટે

પવસ/૧૦૨૦૧૬/૫૩૯/ગ-૪ ,તા.૧૨-૦૫-૨૦૧૬

સીધી ભરતીમાં ૧૦ ટકા અનામતની જોગવાઇ
નમ ૂનારૂપ રોસ્ટર િમાંકો ધનયત કરવા બાબત

૧૦૯

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

હિસાબનીશ,

,ગાંધીનગરના પત્ર િમાંક પીઆરઆર/૧૧૯૪/૫૮૮/ખ,તા.૦૧-૦૯-

ઓહડટર, વગમ-૩ના ભરતી ધનયમ

ધવભાગીય

હિસાબનીશ,

ઇન્ટરનલ

૧૬
૧૧૦

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ સક્ષચવાલય ,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

કોમ્પપ્યુટર કૌશલ્યની સીસીસી પરીિા પાસ કરનાર

પરચ-૧૦૨૦૧૬-૨૮૨-ક ,તા.૨૦-૦૯-૨૦૧૬

કમમચારીઓને મ ૂળ પાત્રતાની તારીખિી ઉચ્ચતર
પગાર ધોરણ મંજૂર કરવા બાબત

૧૧૧

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ ,સક્ષચવાલય

શારીહરક અશક્તતા અનામત બાબત

,ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ,
તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૬
૧૧૨

ધવજ્ઞાન

અને

પ્રૌધ્યોક્ષગક

ધવભાગ

ઠરાવ

િમાંક

ટીઆરજી/૧૩૨૦૦૬/૨૩૩૯ ,તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૭

નેત્રિીન અને ધવકલાંગ સરકારી કમમચારી/અધધકારીઓ
માટે કોમ્પપ્યુટર કૌશલ્ય ccc/ccc+ ની તાલીમ માટે
ખાનગી તાલીમી સંસ્િાઓને માન્યતા આપવા બાબત

૧૧૩

સામાજીક

ન્યાય

ગાંધીનગરના

૧૧૪

અને

ઠરાવ

અધધકાહરતા
િમાંક

ધવભાગ

,

સક્ષચવાલય

સશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨/અ

સામાજીક અને શૈષક્ષણક રીતે પછાત વગો માટે
અનામતના લાભ માટે

જરૂરી ક્ષબન-ઉન્નતવગમના

તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭

પ્રમાણપત્ર બાબત

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રમા ધવકાસ ધવભાગ,સક્ષચવાલય

લેબટે કધનધશયન ની ભરતીમાં “બાયો ટે કનોલોજી”

,ગાંધીનગરના

શબ્દ ઉમેરવા બાબત

જાિેરનામા

િમાંક-કે પી/૩૧-૨૦૧૮/પીઆરઆર

/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૫/ખ , તા.૧૮-૧૨-૨૦૧૮
૧૧૫

૧૧૬

Social justice & Empowerment Department Resolution

Ten

percent

reservation

in

favour

of

No.EWS/122019/45903/A Dt.23/01/2019

Economically Weaker Sections in Gujarat State.

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ,સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના જાિેરનામાં

ક્ષબન અનામત વગો માટે મહિલા અનામત બાબત

િમાંક જીએસ-૨૦૧૯-૧૬-સીઆરઆર૧૦૯૬-૨૨૧૩-ગ૨૨(પાટમ ૧) તા.૧૦-૦૬-૨૦૧૯
૧૧૭

સામાજીક

ન્યાય

અને

અધધકારીતા

ધવભાગ

,

સક્ષચવાલય

ગાંધીનગરના પત્ર િમાંક ઇ.ડબલ્યુએસ./૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ

આધિિક રીતે નબળા વગો માટે ન ંુ પાત્રતા પ્રમાણપત્રની
માન્યતા ૩ વષમ કરવા બાબત

,તા ૧૩-૦૯-૨૦૧૯
૧૧૮

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનરમાણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ,

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ તેમજ

સક્ષચવાલય

પસંદગી સધમધતઓ દ્વારા પસંદ કરાયેલ ઉમેદવારોની

ગાંધીનગરના

ઠરાવ

મકમ/૪૦૯૮/૪૫૭૭/૨૮૫૦/૮૯/ખ, ત.ાા૧૨/૦૬/૧૯૮૯

િમાંક

પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા બાબત

૧૧૯

૧૨૦

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ, સક્ષચવાલય

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ તેમજ

ગાંધીનગરના પહરપત્ર િમાંક – પરચ/૨૦૦૧/૧૦૨૭/ખ, તા.

પસંદગી સધમધતઓ દ્વારા પસંદ કરાયેલ ઉમેદવારોની

૦૭/૧૧/૨૦૦૬

પસંદગી યાદી તૈયાર કરવા બાબત

સામન્ય વિીવટ ધવભાગ,ધવભાગ, સક્ષચવાલય ગાંધીનગરના

ગુજરાત જાિેર સેવા આયોગ દ્વારા સીધી ભરતીમાં

પહરપત્ર િમાંક પીએસબી/૧૦૮૯/૩૯૧૦/ ગ-૨, તા.૨૪/૧૨/૨૦૦૮

રાખવામાં આવતી પ્રધતિા યાદીની મુદત અને
ઉપયોગ બાત

૧૨૧

૧૨૨

૧૨૩

૧૨૪

૧૨૫

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ, સક્ષચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સધી ભરતીમાં રાખવામાં આવતી પ્રધતિાયાદીની

પીએસબી-૧૦૮૯/૩૯૧૦/ગ-૨, તા.૧૦/૦૮૨૦૧૬

મુદત અને ઉપયોગ બાબત

સામન્ય વિીવટ ધવભાગ, સક્ષચવાલય, ગાંધીનગરના ઠરાવ િમાંક

સીધી ભરતીમાં રાખવામાં આવતી પ્રધતિાયાદીની

પીએસબી-૧૦૮૯/૩૯૧૦/ગ-૨, તા.૨૭/૦૭/૨૦૧૮

મુદત અને ઉપયોગ બાબત

પંચાયત ગ્રામ ગ ૃિ ધનમામણ અને ગ્રામ ધવકાસ ધવભાગ, સક્ષચવાલય,

પંચાયત સેવા વગમ-૩ ની સીધી ભરતીમાં રાખવામાં

ગાંધીનગર ના ઠરાવ િમાંક પીએસઆર/૧૦૨૦૧૯/૨૫૫૩/ખ,

આવતી પ્રધતિાયાદીનું કદ ખાસ હકસ્સામાં વધારવા

તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૦

બાબત

સામાન્ય

વિીવટ

ધવભાગ

,

ગાંધીનગરના

ઠરાવ

િમાંક

રાજય

સરકારની

નોકરીઓમાં

મહિલાઓ

માટે

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨, તા. ૦૨/૦૯/૨૦૨૦

અનામત જગ્યાઓ રાખવા બાબત

પંચાયત ધવભાગના ઠરાવ િમાંક અપગ/૧૦૨૦૧૩/૧૮૯૦/ખ

પંચાયત સેવા વગમ-૩ સંવગમની સીધી ભરતીિી

,તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૧

ધનમણુક
ં કરી ભરવાની િતી જગ્યાઓમાં હદવ્યાંગ
ઉમેદવારો માટે ૪ %
બાબત

જગ્યાઓ અનામત રાખવા

બઢતી /ખાતાકીય તાપાસ અંગે ના ઠરાવ /પહરપતો તિા પત્રો
િમ

જાિેરનામાં િમાંક

૧

પંચાયત

ધવભાગના

સંવગયન ુ ં નામ
પત્ર

િમાંક

પંચાયત સેવા વગય-૩ના કમયચારીઓની બઢતી માટે

,

ખાતાકીય બઢતી સધમતીની બેઠક સમયે તથા પસંદગી

બઢત/૧૫૨૦૨૧/૯૨૦/ખ
તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૧

યાદી પરત્વે સલાિ મેળવવા માટે ની દરખાસ્ત ગુજરાત
પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળને મોકલતા સમયે
સંબધં િત જજલ્લા પંચાયત દ્વારા રજૂ કરવાના થતા
ચેકલીસ્ટ અને પત્રકો બાબત

૨

સીબી-૨/૯/બઢતી/માગયદશયન/૨૦૨૧-૨૨/

પંચાયત સેવા વગય -૩ ના જે સંવગો માટે ખાતાકીય

૩૬૨૮ , તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૧

પરીક્ષા ધનયત થયેલ નથી તેવા સંવગોમાંથી ઉપલા
સંવગોમાં બઢતી આપવા બાબતે માગયદશયન આપવા
બાબત

૩

પંચાયત

ધવભાગના

પત્ર

ખતપ/૧૦૨૦૨૦/૧૦૦૪/ખ

િમાંક

પંચાયત સેવા વગય -૩ ના જે સંવગો માટે ખાતાકીય

,

પરીક્ષા ધનયત થયેલ નથી તેવા સંવગોમાંથી ઉપલા

તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧

સંવગોમાં બઢતી આપવા બાબતે માગયદશયન આપવા
બાબત

૪

સીબી-૨/૯/બઢતી/૨૦૨૧-૨૨/૩૬૮૭

,

તા.૦૬/૦૮/૨૦૨૧

પંચાયત સેવા વગય -૩ ના કમયચારોની બઢતી પરત્વે
ઇલાિ મેળવવાની દરખાસ્ત પંચાયત સેવા પસંદગી
મંડળને મોકલવા બાબત

૫

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગ તા.૧૫/૦૧/૨૦૦૯

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગની પ્રવરતા યાદી અંગેની સ્વયં
સ્પષ્ટ સ ૂચનાઓ

૬

સામાન્ય વિીવટ ધવભાગના ઠરાવ િમાંક

કોપ્મયુટર કૌશલ્યની સી.સી.સી./સી.સી.સી + પરીક્ષા

કકપ/૧૦૨૦૧૫/૧૬૩/ક,

પાસ કરવા બાબત

તા.૧૫/૦૪/૨૦૨૧
૭

એસએલટી/૧૦૮૦/૮૯૫/ગ-૨
તા.૨૩/૦૯/૮૧

ફરજ મોકુ ફી િેઠળ રચાયેલ સરકારી કમયચારીઓ તથા
જેમની સામે તપાસ કામગીરી બાકી િોય અથવા શરૂ
કરવાની િોય તેવા સરકારી કમયચારીઓના કેસમાં
ખાતાકીય પસંદગી સધમધતએ અનુસરવાની કાયયપધ્િધત

૮

એસએલટી/૧૦૮૦/૮૯૫/ગ-૨
તા.૨૩/૦૯/૮૧

Promotion of Officers in whose case “ The called
cover procedure “ has been followed but against
whom disciplinary / court proceedings are pending
for long time

૯

એસએલટી/૧૦૮૦/૮૯૫/ગ-૨
તા.૩૦/૧૦/૮૩

જે અધિકારી/ કમયચારીઓની બઢતીના કે સમાં મિોર
બંિ પચબડીયાની કાયયપધ્િધત અપનાવવામાં આવી િોય
અને

જેમના

કેસોમાં

તેમની

સામેની

ધશસ્ત

ધવષયક/ફોજદારી કાયયવાિી લાંબા સમયથી પડતર
િોય તે અધિકારી/કમયચારીઓને એડિોક િોરણે બઢતી
આપવા બાબત
૧૦

એસએલટી/૧૦૮૮/૩૩૬૭/ગ-૨
તા.૨૫/૦૮/૨૦૦૩

૧૧

એસએલટી/૧૦૮૦/૮૯૫/ગ-૨
તા.૧૬/૦૧/૨૦૦૬

૧૨

એસએલટી/૧૦૮૮/૩૩૬૭/ભાગ-૧/ગ-૨
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૧

બઢતી માટે ની પસંદગી યાદીની દરખાસ્ત ગુજરાત
જાિેર

સેવા

આયોગને

રજૂ

કરતી

વેળા

ધનયત

ચેકલીસ્ટમાં માહિતી પ ૂરી પાડવા બાબત
બઢતી માટે ની પસંદગી યાદીની દરખાસ્ત ગુજરાત
જાિેર

સેવા

આયોગને

રજૂ

કરતી

વેળા

ધનયત

ચેકલીસ્ટમાં વધુ આઇટમનો ઉમેરો કરવા બાબત
ખાતાકીય બઢતી સધમતીની બઠક સમયે તથા પસંદગી
યાદીની દરખાસ્ત ગુજરાત જાિેર સેવા આયોગને
મોકલતા સમયે ધનયત કરવામાં આવેલા પત્રકોમાં
ફેરફાર કરવા બાબત

૧૩

એસએલટી/૧૦૨૦૧૪/૮૯૯૩૦/ગ-૨
તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૪

૧૪

એસએલટી/૧૦૨૦૧૪/૮૯૯૩૦/ગ-૨
તા.૨૨/૦૭/૨૦૧૪

૧૫

એસએલટી/૧૦૨૦૦૯/૭૮૯૧૨૩/ગ-૨
તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૫

વગય-૧ ની નીચલી જગ્યાએથી વગય-૧ ની ઉપલી
જગ્યાએ

બઢતીમાં

સારી

ગુણ

કક્ષાના

ખાનગી

અિેવાલની જાણ કરવા સધમતીની રચના કરવા બાબત
બઢતી અંગેની ધનતી સંદભે શ્રી સી.એલ.મીના સધમતી
દ્વારા રજૂ કરે લ અિેવાલ પરત્વે સ ૂચનો કરવા અંગે
સધમધતની રચના કરવા બાબત
ઉપલી જગા પર બઢતી માટે ની પસંદગી યાદી તૈયાર
કરવા માટે ખાતાકીય બઢતી સધમધતએ સંબધં િત
કમયચારી/ અધિકારીશ્રીઓના ચોકકસ સમયગાળાના
ખાનગી અિેવાલો ધ્યાનમાં લેવા બાબત

૧૬

એસએલટી/૧૦૮૯/૮૯૪/ગ-૨
તા.૨૯/૦૨/૨૦૧૬

૧૭

એસએલટી/૧૦૮૯/૮૯૪/પાટય -૧/ગ-૨
તા.૧૨/૦૫/૨૦૧૬

૧૮

એસએલટી/૧૦૮૦૪/ર૮૯૪/ગ-૨

બઢતી માટે ની પસંદગી યાદીઓ સમયસર બનાવવા
બાબત
ખાતાકીય બઢતી સધમતીએ બઢતી ધવચારણા માટે
સંબધં િત અધિકારી/કમયચારીઓના ખાનગી અિેવાલ
ધ્યાનમાં લેવા બાબત
જે અધિકારી/કમયચારીઓની બઢતીના કે સોમાં મિોરબંભ
પરચબડીયામાં કાયયરીતી અપનાવવામાં આવી િોય અને

તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૬

જેમના કેસોમાં તેમની સામેની ધશસ્ત ધવષયક /
ફોજદારી કાયયવાિી લાંબા સમયથી પડતર િોય તે
અધિકારીઓ/ કમયચારોને એડિોક િોરણે બઢતી આપવા
બાબત

૧૯

એસએલટી/૧૦૨૦૧૮/૧૬૨૮/ગ-૨

એડિોક બઢતી આપવા અંગે

તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૮
૨૦

એસએલટી/૧૦૨૦૧૮/૬૬૯૫/૯૭/ગ-૨
તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૯

૨૧

સીઆરઆર/૧૦૨૦૧૯/૨૯૭/૮૬૬/ગ-૨
તા.૧૯/૦૯/૨૦૧૯

૨૨

બઢતીના હકસ્સામાં સમાન જગ્યા કે ઉપલી જગ્યા પર
સીિી ભરતીથી બજાવેલ એડિોક સેવાના સમયગાળાના
ખાનગી અિેવાલ ધ્યાનમાં લેવા અંગે
પસંદગી યાદી બનાવવાના ધસધ્િાંતો ખાતાકીય બઢતી
સધમતી માટે ની માગયદધશિકા

પીએસસી-૧૦-૨૦૧૯-૬૬૪૪૫૯-ગ-૨

રાજય સરકારની જગ્યા પર ધનયધમત ઉમેદવાર

તા.૨૮/૦૭/૨૦૨૦

ઉપલબ્િ થયેથી એડિોક િોરણે ફરજ બજાવતા
ઉમેદવારની સેવાનો અંત લાવવા તથા સીિી ભરતી /
બઢતીના ઉમેદવારને સત્વરે ધનમણુકં આપવા બાબત

૨૩

એસએલટી/૧૦૨૦૨૦/૨૧૩૫/૪૯/ગ-૨

ખાતાકીય બઢતી સધમધતએ બઢતી માટે વષય ૨૦૧૮-૧૯

તા.૩૧/૦૭/૨૦૨૦

સુિીના ખાનગી અિેવાલ /પીએઆર ધ્યાનમાં લેવા
અંગે

૨૪

પંચાયત ધવભાગના પહરપત્ર િમંક બઢત-

પંચાયત સેવા વગય-૩ના કમયચારીઓને ધશક્ષા કરતા

૧૦૨૦૨૧-૯૨૦-ખ

પિેલાં ધશસ્ત પાલન સત્તાધિકારીએ ગુજરાત પંચાયત

તા.૦૭/૦૮/૨૦૨૧

સેવા પસંદગી મંડળની સલાિ મેળવવા માટે દરખાસ્ત
મોકલતા સમયે રજૂ કરવાના થતા ચેકલીસ્ટ અને પત્રકો
બાબત

-: પ્રકરણ -૬:જાિેર તંત્ર અિવા તેના ધનયંત્રણ િેઠળ િોય તેવા દસ્તાવેજોની કિાઓ અંગે ન ુ પત્રક
ધનયમો / ધવધનયમો (પ્રકરણ-૫ માં દશામ વેલ) પૈકી શાખાની કામગીરીને અનુરૂપ દસ્તાવેજો કચેરીની જે તે
શાખામાં રાખવામાં આવે છે .

-: પ્રકરણ -૭:નીધત ઘડતર અિવા અમલ સંબધ
ં ી જનતાના સભ્યો સાિે સલાિ પરામશમ અિવા તેમના
પ્રધતધનધધત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્િા િોય તો તેની ધવગત
--ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળને લાગુ પડતુ નથી.—

-: પ્રકરણ -૮ :મંડળ,કાઉન્સીલો,સધમધતઓ અને બીજા સત્તા મંડળો.
--ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળને લાગુ પડતુ નથી.—

-: પ્રકરણ -૯ :અધધકારી/કમમચારીઓને મળતું મિેનતાણુ.
િમ

િોદો

ધવધનયમમાં જણાવ્યા મુજબ મિેનતાણા નકકી
કરવાની પધ્ધધત

૧

અધ્યક્ષ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૨

સભ્ય

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૩

સભ્ય

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૪

સભ્ય

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૫

સભ્ય

સાતમા પગાર પંચ મુજબ

૬

સચચવ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૭

મદદનીશ સચચવ (ઝોન-૨)

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૮

મદદનીશ સચચવ (ઝોન-૧)

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૯

મદદનીશ સચચવ (વિીવટ)

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૦

મદદનીશ સચચવ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૧

ગુજ.સ્ટે નો ગ્રેડ-ર

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૨

નાયબ ચીટનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૩

નાયબ ચીટનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૪

નાયબ ચીટનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૫

નાયબ ચીટનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૬

નાયબ ચીટનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૭

નાયબ ચીટનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૮

નાયબ ચીટનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૧૯

નાયબ ચીટનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૨૦

નાયબ ચીટનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૨૧

નાયબ હિસાબનીશ

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૨૨

કલાકય

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૨૩

કલાકય

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૨૪

કલાકય

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૨૫

કલાકય

સાતમા પગારપંચ મુજબ

૨૬

કલાકય

સાતમા પગારપંચ મુજબ

-: પ્રકરણ - ૧૦:અંદાજપત્રની જોગવાઇ.
ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર માટે નીચે મજ
ુ બ અંદાજપત્રની
ગજ
જોગવાઇ છે .

નાણાંકીય વષમ ૨૦૨૧-૨૨
િમ

સદર

મંજુર િયેલ

પ્રવ ૃધત

છૂટી કરે લ/ચ ૂકવેલ રકમ

અંદાજ પત્ર

૧

૨૫૧૫-૦૦-૧૦૨-

૯૯૫.૩૦

સરકારશ્રીના નાણા

મંડળધ્વારા લેવાતી ધવધવિ

૦૨

લાખ

ધવભાગ/પંચાયત

જગ્યાઓની

ગુજરાત પંચાયત

ધવભાગ તરફથી દર

પ્રહિયાની

સેવા પસંદગી

ત્રણ મહિને તબકકાવાર

તેમજ

મંડળ

ગ્રાન્ટ છૂટી કરવામાં

પરીક્ષાના ખચય તથા મિેકમના

આવે છે .

વિીવટી ખચય માટે જોગવાઇ

સીિી ભરતી
કામગીરી

માટે

ખાતાકીય-ભાષાકીય

કરવામાં આવે છે .

-: પ્રકરણ – ૧૧:સિાયકી કાયમિમોના અમલ અંગે ની માહિતી.
--ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળને લાગુ પડતુ નથી.—

-: પ્રકરણ - ૧૨:-

છૂટછાટો,પરવાનગીઓ અિવા અધધકધૃ ત મેળવનાર ની ધવગત
આ કચેરી ધ્વારા કોઇ રાિત, પરમીટ કે અધધકૃતી આપવાની િોતી નિી.

-: પ્રકરણ -૧૩ :ઇલેકરોધનકસ સ્વરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
ુ બ છે .
૧. મંડળની વેબસાઇટ તિા પંચાયત ધવભાગની વેબસાઇટન ંુ એડ્રેસ નીચે મજ

૧. https://panchayat.gujarat.gov.in
૨. https://gpssb.gujarat.gov.in

ુ રાત દ્વારા
૨. મંડળ દ્વારા કરવામા આવતી સીધી ભરતી અન્વયે નેશનલ ઇન્ફૉમેટીકસ સેન્ટર , ગજ
ધવકસાવવામાં આવેલ ‘‘ OJAS ’’સૉફ્ટવેર મારફત ઓનલાઇન એપ્પ્લકેશન સ્વીકારવામાં આવે છે .
ુ બ છે .
જે વેબસાઇટન ંુ એડ્રેસ નીચે મજ

https://ojas.gujarat.gov.in

-: પ્રકરણ -૧૪ :માહિતી મેળવવા માટે નાગરીકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની ધવગતો


કચેરી ગ્રંથાલય – િા



નાટક અને શો – ના



વતયમાનપત્રો – ના



પ્રદશયનો – ના



નોટીસ મંડળ– િા



કચેરીમાં રે કડય ન ુ ં ધનરીક્ષણ – િા



દસ્તાવેજો નકલો મેળવવાની પધ્િધત – િા, (કાયદા િેઠળ ધનિાય રીત પધ્િધત મુજબ)



ઉપલબ્િ મુરીત ધનયમ સંગ્રિ – િા



જાિેર તંત્રની વેબસાઇટ – િા



જાિેર ખબરના અન્ય સાિનો – ના

-: પ્રકરણ -૧૫ :જાિેર માહિતી અધધકારીઓ અને પ્રિમ અપીલ અધધકારીનાં નામ, િોદ્દો અને બીજી ધવગતો
ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંિીનગરની તારીખ ૩૧/૦૭/૨૦૨૧ ના હક
ુ મ િમાંકઃમિેકમ-૯૪૪/કચેરી આદે શ/૨૧-૨૨/૩૫૦૦ થી ૩૫૧૪ થી નીચે પ્રમાણે જાિેર માહિતી અધિકારી અને
એપલેટ ઓથોરીટી િોદ્દા જોગ ધનમણુકં કરે લ છે .
િમ

જાિેર માહિતી અધધકારીન ંુ નામ

અપીલ અધધકારીન ંુ નામ

ફોન નંબર તિા ઇ-મેઇલ

ફોન નંબર તિા ઇ-મેઇલ

૧.

મદદનીશ સચચવશ્રી( ઝોન-૧ )

નાયબ સચચવશ્રી ( ઝોન-૧ )

૨.

મદદનીશ સચચવશ્રી (ઝોન-૨)

નાયબ સચચવશ્રી ( ઝોન-૨)
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મદદનીશ સક્ષચવશ્રી (વિીવટ)

નાયબ સચચવશ્રી ( ઝોન-૧)

કચેરીન ંુ સરનામ:ંુ
ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ,
ગજ
બ્લોક નં ૨, પાંચમો માળ, કમમયોગી ભવન,
સેક્ટર ૧૦/એ,ગાંધીનગર.
પીન કોડ નં:૩૮૨૦૧૦

-: પ્રકરણ -૧૬:અન્ય ઉપયોગી માહિતી
૧. માહિતી અધધકાર અધધધનયમ અન્વયે માહિતી મેળવવા અંગે :

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળને લગતી માહિતીની જરૂર િોય તો તેની ધવગતો દસાથે
ધનયમાનુસાર
ં
અરજી કરવાથી અને સરકારશ્રી તરફથી નકકી કરવામાં આવે તે મુજબની ફી ભરવાથી
જરૂરી માહિતી મળી શકશે.



માહિતી આપવાનો ઇન્કાર કરવામાં આવે અથવા આપેલ માહિતીથી અસંતોષ િોય તો અરજદાર
“નમુના– ચ” મુજબ અપીલ અધિકારીશ્રીને કરી શકશે.

