
જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ,ગાધંીનગર 
પચંાયત સેવા વગ-૩- સીધી ભરતી ગેની હરાત  

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાંધીનગર વારા પચંાયત સેવા વગ-૩ ના નીચે જુબના સવંગની નીચે પ કમાં દશાવેલ જ યાઓ પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો 

પસદં કરવા માટ તા.૨૦-૦૧-૨૦૨૨ થી તા.૦૫-૦૨-૨૦૨૨ દર યાન ઓનલાઇન અર પ કો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ ઉમેદવાર https://ojas.gujarat.gov.inવેબસાઇટ 

પર  સબિંધત સમયગાળા દર યાન ઓનલાઇન અર  કરવાની રહશે. સબંિધત  સવંગ ની સીધી ભરતીની જ યા માટની િવગતવાર હરાત માં વયમયાદા,શૈ ણક 

લાયકાત,ઓનલાઇન અર  કરવાની ર ત, ફ  ભરવાની ર ત તથા ુલ ક ાવાર જ યાઓ પૈક  દ યાંગ ઉમેદવારો,મા  સૈિનક તથા મ હલાઓ માટ અનામત જ યાની િવગતો 

તેમજ અ ય િવગતવાર જોગવાઇઓ/મા હતી/ ચુના/શરતો દશાવતી િવગતવાર હરાત મડંળના નોટ સ બોડ ઉપર તેમજ મડંળની વેબસાઇટ https://gpssb.gujarat.gov.in 

અને https://ojas.gujarat.gov.inઉપર કુવામાં આવેલ છે. 

.  સવંગ ુ ંનામ 

(પચંાયત સેવા વગ-૩) 

ુલ 

જ યાઓ 

ક ાવાર જ યાઓ દ યાગં 

ઉમેદવારો 

માટ અનામત 

જ યા 

મા  સૈિનક 

માટ અનામત  સામા ય આ.ન.વ 

(EWS) 

સા.શૈ.પ વગ 

(SEBC) 

અ .ુ િત 

(SC) 

અ .ુજન 

િત 

(ST) 

૦૬/૨૦૨૧-૨૨ કડા મદદનીશ 

 (વગ-૩) 

૮૪ ૫૩ ૦૦ ૨૧ ૦૪ ૦૬ ૦૫ ૦૦ 

૦૭/૨૦૨૧-૨૨ સમાજ ક યાણ િનર ક 

( ુનીયર ેડ) (વગ-૩) 

૦૭ ૦૭ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ 

૦૮/૨૦૨૧-૨૨ િવ તરણ અિધકાર  

(સહકાર) ( ેડ-II) 

 (વગ-૩) 

૦૪ ૦૩ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૦ 

૦૯/૨૦૨૧-૨૨ પ ધુન િનર ક 

 (વગ-૩) 

૨૪૯ ૧૧૧ ૧૮ ૬૪ ૦૯ ૪૭ ૩૫ ૧૧ 

નોધઃ-(૧) ઉપરોકત જ યાઓની સં યામા ંસરકાર ીની ચુનાને આિધન મડંળ જ ુર જણાયે વધ-ઘટ ક ફરફાર કર  શકશે. 

      (ર) ભરતી યાના અ સુધંાને આ હરાતમાં કોઇ પણ કારણોસરતેમાં ફરફાર ક રદ કરવાની આવ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળને સં ણૂ હ /અિધકાર      

          રહશે અને મડંળ આ માટ કારણો આપવા બધંાયેલ રહશે ન હ 

(૩) ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર  કરવા માટ છે લા દવસો ધુી રાહ નહ  જોતા વહલી તક ઓનલાઈન અર  પ કમા ંિનયત િવગતો રુતી ચકાસણી સાથ ેભર ન ે

ઓનલાઈન અર  ક ફમ(Confirm) કર  લેવા જણાવવામા ંઆવે છે તેમજ ઓનલાઈન અર  ભર ને ક ફમશન નબંર (Confirmation Number) મેળવી લેવા 

જણાવવામા ંઆવે છે.  

તા.૧૯-૦૧-૨૦૨૨                                                                                                                                                                                                                      સ ચવ                                                                                                                             

 


