
 

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

ઉમેદવારો માટ હરાત  

જુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની હરાત માકં- ૧૨/૨૧૨૨ ુનીયર લાક (વહ વટ/ હસાબ)સવંગની પધા મક 

પર ા તા. ૦૯-૦૪-૨૦૨૩ (રિવવાર)ના રોજ બપોર ૧૨:૩૦ કલાકથી ૧૩:૩૦ કલાક દરિમયાન મડંળ ારા યોજવામા ં

આવનાર છે. સદર પર ામા ંહાજર રહનાર દરક ઉમેદવારને તેમને ફાળવલે પર ા ક  ખાતે જવા-આવવાના ખચ પેટ 

ઉ ચક . ૨૫૪/- ઉમેદવારના બક ખાતામા ંઓનલાઇન આપવા  ુમડંળ ારા ન  કરવામા ંઆવેલ છે.  તા ૦૯-૦૪-૨૦૨૩ 

ની પર ા ણૂ થયા બાદ પર ામા ંહાજર ઉમેદવારોના ડટા ુ ંમેળવ ુ ંકર , દા  ૨૦ થી ૩૦ એિ લ ૨૦૨૩ દર યાન 

ઉમેદવારના ખાતામા ં ઉપરોકત રકમ જમા આપવા ુ ંઆયોજન છે. થી ઉપરો ત પર ાના તમામ ઉમેદવારોએ OJAS 

વેબસાઇટ ઉપરથી પોતાના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કયા બાદ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથી પોતાના બક ખાતાની િવગત ગેના 

ઓનલાઇન ફોમમા ંિવગતો ભરવાની રહશે. સદર ઓનલાઇન પ ક ભરતા સમયે ઉમેદવાર નીચે જુબની ચુનાઓ યાને 

લેવાની રહશે:-   

૧) ઉમેદવાર https://ojas.gujarat.gov.in  વેબસાઇટ ઉપરના NOTICE BOARD ઉપર કલીક કરતા Reimbursement 

application ુ ંઓનલાઇન ફોમ લુશે.  

ર) આ   ઓનલાઇન ફોમમા ંતમામ િવગતો ે મા ંજ કપીટલ અ રમા ંભરવાની રહશ.ે 

૩) OJAS વેબસાઇટ ઉપર કુલ ઓનલાઇન ફોમમા ંભરલ િવગત જ ા  રાખવામા ંઆવશે. કોઇ ફ ઝીકલ ફોમ   વીકારવામા ં

આવશે નહ .  

૪) ઉમેદવાર પોતાની  બક ારા આપેલ પાસ કુ/ચેક કુમા ંદશાવેલ િવગતો જુબ જ  બક ખાતાની િવગતો ચોકસાઇથી ભરવાની 

રહશ.ે  ઉમેદવાર પોતાની બક ારા આપેલ પાસ કુ/ચેક કુ જુબ જ એકાઉ ટ નબંર તથા IFCS કોડ ભરવાના રહશ.ે 

૫) ઉમેદવાર ઉપરોકત મા હતી રુતી કાળ  અને ચોકસાઇ તથા સમયમયાદામા ં  ભરવાની રહશે, મા ં લુ  થવાના કારણ ે

અથવા ખોટા બક ખાતા નબંર/ખોટા IFSC કોડ લખવા બદલ ઉમેદવાર પોત ેજ જવાબદાર રહશ.ે પાછળથી આ બાબત ગેની 

કોઇપણ ર ુઆત મડંળ વારા ાહય રાખવામા ંઆવશે ન હ, ની ન ધ લેવી.  

૬) ઉમેદવારો ારા ઉપરોકત ઓનલાઇન િવગતો  તા.૩૧-૩-૨૦૨૩ ના રોજ  સમય-૧૩-૦૦ કલાકથી  તા.૯-૪-૨૦૨૩ ના 

રોજ સમય-૧૨:૩૦ ધુીમા ંભરલ ઓનલાઇન ફોમ જ ા   રાખવામા ંઆવશે.  

૭)  કોઇ સજંોગોમા ંકોઇ ઉમેદવાર પોતાનો કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કયા બાદ તરત  ઉપરો ત બક ડટઇ સ ઓનલાઇન ભર  

ન શક, તો કોલ-લેટર ડાઉનલોડ થઇ ગયા બાદ પણ તા. ૯/૪/૨૦૨૩ના રોજ ૧૨:૩૦ કલાક ધુી પોતાની બક ડ ટઇ સ 

OJAS વેબસાઈટ ઉપર િનયત ફોમમા ંઓનલાઈન ભર  શકાશે.    

૮)  ઉમેદવાર તા. ૦૯-૦૪-૨૦૨૩ ના રોજ લે ખત પર ામા ંઉપ થત રહ , પર ા આપશે અને િનયત સમયગાળા 

દર યાન  OJAS વબેસાઇટ ઉપર Reimbursement  application મા ંપોતાની બકની િવગતો ભરલ હશે, તેવા ઉમેદવારોને જ   

ઉપરોકત રકમ મળવાપા  થશે. 

 

‘‘મડંળના આદશ સુાર’’ 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૩ 

 


