
તાપી �જલ  ા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત, વ યારા 
(�હ�રાત ક્ામાં ૦૧/૨૦૧૨-૧૩) 

 તાપી �જલ  ા પમચાયત સેવા પસમદગી સિ્િત, વ યારા ધવારા તાપી �જલ ા પમચાયત હ��ઠળી 

પમચાયત સેવાળી ળીચે દશારવે  �ુનીયર ક ાકર(વગર-૩) સમવગરળી  ા ી જજયા પર સીસી ીરતીતી 

ઉ્ેદવારો પસમદ ારવા ્ાટ� ઓળ ાઇળ અર�પતાો ્મગાવવા્ામ ંવે ેેછ ં ્ાટ� ઉ્ેદવાર� 

http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ પર તાછ૧૬-૧૨-૨૦૧૨ તી તાછ૩૧-૧૨-૨૦૧૨ (સ્ય રાિતળા ૧૧-૫૯ 

ા ાા �સુી) દરમયાળ અર� ારવાળી રહ�શેછ ઉ્ેદવાર� તાાતરળો Photograph (15 kb) અળે Signature 

(15 kb) સાઇઝતી વસાર� ળહ� તે ર�તે jpg format ્ામ scan ાર� ાોમ્પટુર્ામ ત યાર રા વાળો રહ�શે ા 

ઓળ ાઇળ અર�્ામ upload ારવાળો રહ�શેછ અરજદાર� પોતાળા બસા જ શ ક્ષા, વય અળે �િત 

તે્જ અનય  ાયાાતળા  ્ાષપતો પોતાળી પાસે રા વાળા રહ�શે અળે સિ્િત ધવારા ્ામગષી તયેતી 

અ�ાૂ ર�ૂ ારવાળા રહ�શેછ 
 
૧છ �ુળીયર ા ાાર સમવગરળી  ા ી જજયા અળે પગાર સોરષળી િવગતો ળીચે ચજુબ ેેછ 
�છછકછ  ા ી જજયાળા સમવગરરુમ 

ળા્ 

પગાર સોરષ  જળર   અર�ુ ૂ્ચત �િત
  

અર�ુ ૂ્ચત 

જળ�િત  

સાછશ છપછ વગર �ુ 
  

��ુષ
  

્�હ ા
  

��ુષ
  

્�હ ા
  

��ુષ
  

્�હ ા
  

��ુષ
  

્�હ ા
  

૦૧/ 

૨૦૧૨

-૧૩
  

૧છ �ુળીયર      

   ા ાાર(વહ�વટ)  
 

 ત્ પામચ 

વષર ્ાટ� 

 િત્ાસ �છ 

૫૩૦૦/- 

ફ�ાસ પગાર  

તયારબાદ 

પગાર સોરષ 

૫૨૦૦- 

૨૦૨૦૦ ગેર 

પે-૧૯૦૦  

૫ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯ ૩ ૨૦ 

�ુળીયર ા ાાર 

(વહ�વટ)  

  

 ત્ પામચ 

વષર ્ાટ� 

 િત્ાસ �છ 

૫૩૦૦/- 

ફ�ાસ પગાર  

તયારબાદ 

પગાર સોરષ 

૫૨૦૦- 

૨૦૨૦૦ ગેર 

પે-૧૯૦૦  

૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧ ૦૪ 

( બેા ોગ 

)  

 ૨છ �ુળીયર      

   ા ાાર(�હસાબી)  

 

 ત્ પામચ 

વષર ્ાટ� 

 િત્ાસ �છ 

૫૩૦૦/- 

ફ�ાસ પગાર  

૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦૧ 
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તયારબાદ 

પગાર સોરષ 

૫૨૦૦- 

૨૦૨૦૦ ગેર 

પે-૧૯૦૦  
 

ન�ધઃ-  

(૧)  �છળમછ૦૧/૨૦૧૨-૧૩ અનવયે ૧છ �ુળીયર ા ાાર , ૨છ �ુળીયર ા ાાર(�હસાબી) સમવગરળી �ુ  

 ા ી જજયાઓ પ ા� ્ા� સ િળા ્ાટ� ૧૦% જજયાઓ અળે શાછ ોછ ામછ ્ાટ� ૩% જજયાઓ અળા્ત ેેછ  

(૨) અળા્ત જજયાઓ ફાત ચઠૂ �જુરાતળા ઉ્ેદવારો ્ાટ� જ અળા્ત ેેછ 

(૩) ્�હ ાઓ ્ાટ�ળી અળા્ત જજયાઓ ્ાટ� જો  ાયા ્�હ ા ઉ્ેદવાર ઉપ લસ     

        ળહ� તાય તો તે જજયા તે જ ા�ટ�ગર�ળા  ાયા ��ુષ ઉ્ેદવારતી ીરવા્ામ ંવશેછ 

(૪) ્ા� સ િળા તતા િવા ામગળી જજયા ા તે ા�ટ�ગર�ળી જજયા સા્ે સરીર ારવા્ામ  

ંવશેછ જો ્ા� સ િળા ા�ટ�ગર�્ામ  ાયા ઉ્ેદવાર ઉપ લસ ળહ� તાય તો તે જજયાઓ ા તે 

ા�ટ�ગર�ળા ઉ્ેદવારોતી ીરવા્ામ ંવશેછ 

(૫) ઉાત જજયા ્ાટ�ળા પગાર સોરષ/ વય્યારદા અળે શ ક્ષા  ાયાાત ળીચેળી િવગતે ેે, ા 

િળયત  ાયાાતો સરાવતા ઉ્ેદવાર� ઉાત જજયા ્ાટ�  ા જ અર� ારવાળી રહ�શેછ 

ર. પગાર ધોરણઃ- સિ્િત ધવારા પસમદગી પા્ે  ઉ્ેદવારળે ં જજયા ઉપર િળ્નુમા તયેતી, 

ળાષામ િવીાગળા તાછ ૧૬-૨-૨૦૦૬ળા તતા તાછ ૨૯-૪-૨૦૧૦ ળા �રાવ ક્ામાં  રચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેર-

૧, અનવયે  ત્ પામચ વષર ્ાટ�  િત્ાસ ્ાટ� ા તે જજયા ્ાટ� િળયત તયે  ફ�ાસ પગાર ્ઠશે 

અળે પસમદગી પા્ે  ઉ્ેદવારળે િળ્નુમા સ�ાિસાાર� ધવારા સા્ાનય વહ�વટ િવીાગળામ તાછ ૪-૬-

૨૦૦૯ ળા �રાવ ક્ામાં સીંરંર-૧૧૨૦૦૮- ૪૩૩૭૧૭ – ગ-૫, ્ામ દશારવે  બો ીઓ અળે શરતોળે 

ંસીળ ં જજયા ઉપર િળ્નુમા ંપવા્ામ ંવશે તે્જ પામચ વષરળા ાતે તે્ળી સેવાઓ િળ્નુમા 

સ�ાિસાાર�ળે સમતોષાારા જષાયેતી સમબમિસત ાચેર�્ામ ા તે સ્યળા સરાારશીળા સારાસોરષ ચજુબ 

ા તે જજયા ્ાટ� ્ઠવાપાત પગાર સોરષ્ામ િળયિ્ત િળ્નુમા ્ેઠવવાળે પાત તશેછ 

૩. રાષ્ટયતાઃ- ઉ્ેદવાર ીારતળો ળાગ�રા હોવો જોઇ છ 

૪. (૧) વયમયારદા  ને  શૈકણક  ાયકાતની િવગતોઃ-  
 
�છ કછ  સમવગર વય્યારદા/ શ ક્ષા  ાયાાત 

૦૧/૨૦૧૨-

૧૩ 

૧છ �ુળીયર      

   ા ાાર  

૨છ �ુળીયર     

ા ાાર 

(�હસાબી)  
  

(ા) ઉ્ેદવાર ૧૮ વષરતી ઓે�  ્રળો ળ હોવો જોઇ  અળે ૨૫ વષરતી વવ ુ      

 ્રળો હોવો જોઇ  ળહ�છ 

( ) ઉચચતર ્ાધયિ્ા શાઠામત  ્ાષપત પર�કા (સોરષ-૧૨ H.S.C.E.)      

     અતવા સરાાર� ્ાનય ાર�  સ્ાક પર�કા પાસ ાર� ી હોવી જોઇશેછ 

(ગ) ઉ્ેદવાર �જુરાતી અળે �હનદ� ીાષારુમ �રૂ� ુમ જાળ સરાવતો હોવો જોઇશેછ 

ન�ધ- �ુનીયર ક ાકર ((�સાાી)ની જજ યા માટ� ઉચચતર માધયિમક  ાાાતં 

પમાણપણ પરટૈા (ધોરણ-૧૨ H.S.C.E.) ગકણત ાસ ણના એક િવષ ય સાથે પાસ 

કર� ી �ોવી જોઇ ે. 



 
૪. (ર) વયમયારદામા ં  ટટાટઃ- અળા્ત વગરળા ઉ્ેદવારોળે તતા ્�હ ા ઉ્ેદવારોળે ળીચ ે ચજુબ 

િળય્ોરસુાર �ટેાટ ્ઠવાપાત ેેછ 

(ા) ચઠૂ �જુરાતળા હોય તેવા અર�ુ ૂ્ચત �િત, અર�ુ ૂ્ચત જળ�િત અળે સાછશ છપછ વગરળા ��ુષ 

ઉ્ેદવારળે ઉપ ી વય્યારદા્ામ પામચ (૫) વષરળી �ટેાટ ંપવા્ામ ંવશેછ 

( )  ્બળ અળા્ત વગરળા ્�હ ા ઉ્ેદવારળે પામચ વષરળી તતા ત્ા્ અળા્ત વગરળા ્�હ ા 

ઉ્ેદવારળે દશ (૧૦) વષરળી ઉપ ી વય્યારદા્ામ �ટેાટ ંપવા્ામ ંવશેછ 

(ગ)  ૪૦% ા� તેતી વવ ુઅપમગતા સરાવતામ ઉ્ેદવારોળે ્ઠવાપાત ઉપ ી વય્યારદા્ામ દશ (૧૦) 

વષરળી વસારાળી �ટેાટ ્ઠશેછ  

(ઘ)  ્ા� સ િળા ઉ્ેદવારો ા� ાઓ  જ , વાપ ુઅળે સત  ં ર્ ફોસોસ્ામ ઓેા્ામ ઓેા ે 

્ાસળી સેવા ાર� હોય અળે ્ા� સ િળા તર�ા�રુમ સક્ અિસાાર�રુમ ઓઠ ાારર સરાવતા હોય 

તો ્ઠવાપાત ઉપ ી વય્યારદા્ામ તેઓ  બ�વે  ફરજળો સ્યગાઠો ઉપરામત તષ (૩) 

વષર �સુીળી �ટેાટ ્ઠશેછ 

(ચ)  સાછશ છપછ વગરળા ઉ્ેદવારો ળાષામા�ય વષર ૨૦૧૧-૨૦૧૨ (તાછ૧-૪-૨૦૧૧ તી તાછ ૩૧-૩-

૨૦૧૨) રુમ ળોળ �કિ્ ેયર સટસફ�ા�ટ સક્ અિસાાર�તી તા.૧-૪-૨૦૧૨ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૨ 

દરમયાળ ઇસપ ુ ાર�  હોય તે�ુમ સરાવતા હશે તો જ ઉપ ી વય્યારદા્ામ �ટેાટળો  ાી 

્ઠશેછ અનયતા તેઓ સા્ાનય ા�ટ�ગર�ળા ઉ્ેદવાર તર�ા� ઉ્ેદવાર� ળ સાવી શાશેછ ા 

�ાસસા્ામ ઉપ ી વય્યારદા્ામ �ટેાટ અળે અળા્તળો  ાી ળહ� ્ઠેછ 

(ે)  �જુરાત પમચાયત સેવા વગોારષ અળે ીરતી િળય્ો (સા્ાનય), ૧૯૯૮ ચજુબ રાજય 

સરાાર્ામ હા  સેવા બ�વતા ા ર્ચાર�ઓ ઉ્ેદવાર� ળ સાવશે તો તેવા ઉ્ેદવારોળે ા�ટ�ગર� 

 ્ાષે ્ઠતી �ટેાટ ઉપરામત વવ ુતષ વષરળી �ટેાટ ઉપ ી વય્યારદા્ામ ્ઠશેછ 

ળ સં- ત્ા્ ા�ટ�ગર�ળા ઉ્ેદવારોળી ઉપ ી વય્યારદા્ામ િળય્ોરસુાર ્ઠવાપાત �ટેાટ 

સાતેળી  ્ર ાોઇપષ સમજોગો્ામ િળયત તાર� ે ૪૫ વષરતી વસવી જોઇશે ળહ�છ 

૫. કોમ્પટુરની ીણકારટઃ-  

 ઉ્ેદવાર રાજય સરાારળા સા્ાનય વહ�વટ િવીાગળા તાછ ૧૩-૮-૨૦૦૮ ળા સરાાર� �રાવ 

ળમછ સીંરંર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫, તી ળાા� ાર�  અભયાસક્ ચજુબ ાોમ્પટુર ાગેરુમ 

બેઝીા ળો ેજ સરાવતા હોવા ાગેરુમ ાોઇપષ તા ી્ી સમસતારુમ  ્ાષપત/ ્ાારશીટ સરાવતા હોવા 

જોઇશેછ  થવા સરાાર ્ાનય પિુળવિસસટ� અતવા સમસતા્ામ ાોમ્પટુર જાળ ાગેળા ાોઇપષ �ર્ ો્ા/ 

ર�ગી ા� સટસફ�ા�ટ ાોષર ાર�  હોય તેવા  ્ાષપતો અતવા ર�ગી ા� �ર્ ો્ા અભયાસક્્ામ ાોમ્પટુર 

 ા િવષય તર�ા� હોય તેવા  ્ાષપતો અતવા સોરષ-૧૦ અળે સોરષ-૧૨ ળી પર�કા ાોમ્પટુરળા 

િવષય સાતે પસાર ાર�  હોય તેવા  ્ાષપતો સરાવતા હોવા જોઇશેછ ં તબાા� ં�ુમ  ્ાષપત ળ 

સરાવતા ઉ્ેદવારો પષ અર� ાર� શાશેછ પરમ� ુ ંવા ઉ્ેદવારો  િનમ�ુકં સ�ાિધકારટ સમૈ 

ાોમ્પટુરળી બઝેીા ળો ેજળી પર�કા પાસ ાયારર ુમ ં�ુમ  ્ાષપત િળ્નુમા ્ેઠવતા પહ� ા અ�ાૂ ર�ૂ 



ારવારુમ રહ�શેછ અનયતા િળ્નુમા ્ેઠવવાળે પાત તશે ળહ� તે્જ િળ્નુમા સ�ાિસાાર� ંવા �ાસસા્ામ 

ઉ્ેદવારોળી પસમદગી રદ ારશેછ 

૬.  શૈકણક  ાયકાતા વયમયારદાા વધારાની  ાયકાત માટ� િનધાર(રત તારટત (cut off date) :- 

 �હ�રાત્ામ દશારવે  ત્ા્ ા�ટ�ગર�ળા ઉ્ેદવારોળા �ાસસા્ામ શ ક્ષા  ાયાાત, વય્યારદા 

અળે ળોળ ક�્ી ેયર સટસછ અળે અનય જ�ર�  ાયાાત ્ાટ� તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૨ ની �સથિતને ધયાનમા ં

 ેવામા ંઆવ ે. 

૭.  ર� કરવાની રટતઃ- ં �હ�રાતળા સમદીર્ામ સિ્િત ધવારા NIC ળી વેબસાઇટ ્ારફત 

ઓળ ાઇળ જ અર� સવીાારવા્ામ ંવશેછ ઉ્ેદવાર� �હ�રાત્ામ દશારવયા તારટતઃ૧૬-૧૨-૨૦૧૨ થી 

તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૨ (સ્ય રાિતળા ૧૧-૫૯ ા ાા �સુી) દરમયાળ વેબસાઇટ  http://ojas.guj.nic.in પર 

અર�પતા ીર� શાશેછ ઉ્ેદવાર�  

(૧) સૌ  ત્ ાોમ્પટુર્ામ ઇનટરળેટ્ામ વેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in પર જ�ુમછ  

હવે (૨) “Apply On line” Click ાર�ુમછ 

(૩) “Junior Clerk” પર click ારવાતી જજયાળી િવગતો ્ઠશેછ 

(૪) તેળી બા�ુ્ામ “Apply now” પર click ારવાતી Application Format � ુશેછ 

(૫) ા્ામ સૌ  ત્ “Personal Details” ઉ્ેદવાર� ીરવીછ (અહ�  ા  �મદર� (*) િળશાળી હોય 

તેળી િવગતો ફર�જયાત ીરવાળી રહ�શેછ) અર�્ામ ઉ્ેદવાર� ્ોબાઇ  ળમબર દશારવવો જજુર� 

ેેછ  

(૬) Personal Details ીરાયા બાદ “Educational Details” ીરવા ્ાટ� “Educational  

Qualifications” પર click ાર�ુમ 

(૭) તયારબાદ ્ેર�ટ ંસાર� પસમદગીળી જજ યા પર િળ્નાુ ્ેઠવવા ્ાટ� જજ યા પસમદગીળા 

ક્ દશારવવા ્ાટ� “ Preference for appointment” ઉપર click ાર�ુમ 

(૮) તેળી ળીચ ે“Self declaration” ઉપરળી શરતો સવીાારવા ્ાટ� “Yes” પર click ાર�ુમછ હવે 

અર� �ષૂર ર�તે ીરાઇ ગયે  ેેછ 

(૯) તયારબાદ તેળી ળીચે  ા ાોર સક�ળ ઉપર દ� ાશે, ાળે Enter ાયાર બાદ “save” પર click 

ારવાતી ત્ાર� અર�ળો online સવીાાર તશેછ 

(૧૦) અર� ાયાર બાદ ઉ્ેદવારળો “Application Number” generate તશેછ ા ઉ્ેદવાર� 

સાચવીળે રા વાળો રહ�શેછ 

(૧૧) હવે પેજળા ઉપરળા ીાગ્ામ “Upload Photograph પર click ારો અહ� ત્ારો 

Application Number type ારો અળે ત્ાર� Birth Date type ારોછ તયારબાદ ok પર click ાર�ુમછ 

અહ� Photo અળે Signature Upload ારવાળા ેેછ (Photo રુમ ્ાપ ૫ સેછ્ીછ  ચાઇ અળે ૩છ૬ 

સેછ્ીછ પહોઠાઇ અળે Signature રુમ ્ાપ ૨છ૫ સેછ્ીછ  ચાઇ અળે ૭છ૫ સેછ્ીછ પહોઠાઇ રા વીછ) 

(photo અળે signature upload ારવા સૌ  ત્ ત્ારો photo અળે signature jpg format ્ામ (15 

kb) સાઇઝતી વસાર� ળહ� તે ર�તે computer ્ામ હોવા જોઇ છ) “browse” button પર click ારોછ 

હવે choose file ળા સક�ળ્ામતી ા ફાઇ ્ામ jpg format ્ામ ત્ારો photo tore તયે  ેે, તે 

http://ojas.guj.nic.in/
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ફાઇ ળે select ારો અળે “open” button ળે click ારોછ હવે “browse” button ળી બા�ુ્ામ 

“upload” button પર click ારોછ હવે બા�ુ્ામ ત્ારો photo દ� ાશેછ હવે ં જ ર�તે signature 

પષ upload ારવાળી રહ�શેછ 

(૧૨) હવે પેજળા ઉપરળા ીાગ્ામ “Confirm Application” પર click ારો અળે “Application 

Number” તતા Birth Date type ાયાર બાદ ok પર click ારવાતી તષ બટળ (૧) ok (૨) show 

application preview અળે (૩) confirm application દ� ાશેછ ઉ્ેદવાર� show application 

preview પર click ાર� પોતાળી અર� જોઇ  ેવીછ અર�્ામ �સુારો ારવાળો જષાય તો Edit 

Application ઉપર click ાર�ળે �સુારો ાર�  વેોછ ાનફ ર્ ાયાર પહ� ા ાોઇપષ  ાારળો �સુારો 

અર�્ામ તઇ શાશેછ પરમ� ુઅર� ાનફ ર્ તયા બાદ ાોઇપષ  ાારળો �સુારો શાય બળશે ળહ�: 

સમ�ષૂર ચાાસષી બાદ જો અર� �સુારવાળી જ�ર ળા જષાય તો જ Confirm Application પર 

click ાર�ુમછ તેતી ઉ્ેદવારળી અર�ળો બોરર્ામ online સવીાાર તઇ જશેછ અહ� “Confirmation 

number” generate તશેછ ા હવે પે�ળી બસી જ ાાયરવાહ� ્ાટ� જ�ર� હોઇ, ઉ્ેદવાર� 

સાચવવાળો રહ�શેછ 

(૧૩) હવે Print Application પર click ાર�ુમ અહ� ત્ારો Confirmation number ટાઇપ ારવો 

અળે Print પર click ાર� અર�ળી ળા  ાાઢ� સાચવી રા વીછ 

(૧૪) જો અર�્ામ ંપે ્ોબાઇ  ળમબર દશારવે  હશે તો અર� confirm તયેતી �રુત જ 

ંપળે ્ોબાઇ  ળમબર ઉપર તે ાગેળો SMS ્ઠશેછ અર�્ામ દશારવે  ંપળા ્ોબાઇ  

ળમબર ઉપર બોરર ધવારા ં �હ�રાત સમદીદ ્ઠળાર િવિવસ SMS ંપળે ્ાનય રહ�શેછ  

૮.  પરટૈા ાટઃ- ્બળ અળા્ત વગરળા ઉ્ેદવારો  પર�કા ફ� ીરવાળી રહ�શેછ  

(૧) ્બળ અળા્ત વગરળા ��ુષ/ ્�હ ા ઉ્ેદવારો  પર�કા સ્યે પર�કા ફ� પેટ� �છ ૧૦૦/- ળો 

ીારતીય પોસટ  ઓરરર સપસારત્ા  ે્ ત ાસોટ�ળી તાર�  ં ર� �હ�ર તયા બાદ ાો  ેટર online 

્ેઠવીળે �રુત  ર�દ�  અળે સકચવશી, તાપી �જલ  ા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત, વ યારાના નામનો 

કોસો ્ારતીય પોસટ  ્ોરર પરટૈા (દને કો  ેટરની સાથે  ાવવાનો ર�� ે  ને પરટૈા �ો મા ં

ઇનવી� ેટરને સ�પવાનો ર�� ે. (ફ� રોાર્ામ ા� ર�્ાનર  ાફટ્ામ સવીાારવા્ામ ંવશે ળહ�) પર�કા ફ� 

ાગે ્ારતીય પોસટ  ્ોરર વગર આવે  કાન  નામત વગરના ઉમેદવારને પરટૈામા ં ાેસવા 

દ�વામા ંઆવ ે ન��. (ર) ચઠૂ �જુરાતળા અળા્ત વગરળા ઉ્ેદવારો, શાર��રા  ોર ામપષ સરાવતા 

ઉ્ેદવારો અળે ્ા� સ િળાો  પર�કા ફ� ીરવાળી ળતીછ (૩) અળા્ત વગરળા ઉ્ેદવારો જો ્બળ 

અળા્ત વગરળી જજયા ્ાટ� અર� ાર� તો પષ તેઓ  પર�કા ફ� ીરવાળી રહ�શે ળહ�છ 
 
૯. પરટૈા પધધિતઃ- 

 અર�પતા્ામ ીર�  સમ�ષૂર િવગતોળી  ાતિ્ા ચાાસષી બાદ િળયત  ાયાાત અળે િળયત 

વય્યારદા્ામ યોજય �ર�  ઉ્ેદવારોળે �ુનીયર ક ાકરની જજયા ્ાટ�ળી િળયત સપસારત્ા  ે્ ત 

પર�કા ્ાટ� સિ્િત ધવારા પર�કાળી તાર�  ં ર� ાયાર બાદ NIC ળી વેબસાઇટ 

http://ojas.guj.nic.in ્ારફત online ાો  ેટર ઇસપ ુ ાર�ળે પર�કાળા તાર� , સ્ય અળે સતઠળી 
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�ષ ારવા્ામ ંવશેછ ા ્ાટ� સિ્િત ધવારા  ાયા ઉ્ેદવારોળે NIC ળી િળયત વેબસાઇટ ઉપરતી 

સપસારત્ા  ે્ ત પર�કાળા ાો  ેટર online download ારવા ્ાટ� ઓળ ાઇળ અર�્ામ દશારવે  

તેઓળા ્ોબાઇ  ળમબર ઉપર “SMS” ્ોા ીળે અળે અગગણય અ બારો્ામ તે્જ વેબસાઇટ ઉપર 

�ૂમા� �હ�રાત ંપીળે �ષ ારવા્ામ ંવશેછ સદર સપસારત્ા  ે્ ત પર�કા �જુરાત સરાારશીળા 

પમચાયત, ગા્ �  હ િળ્ારષ અળે ગા્ િવાાસ િવીાગળા તાછ૧૭-૪-૨૦૧૨ળા �હ�રળા્ા ક્ામાં 

ા�પી/૧૧ ઓફ ૨૦૧૨/પીંરંર/ ૧૦૨૦૦૯/૧૯૭૬/ર�, તી �રાવયા ચજુબ ફાત �ુ -૧ ( ા) 

 ્પત ળીચ ેચજુબ રહ�શેછ ં સપસારત્ા  ે્ ત પર�કા  ા જ �દવસે અળે સર ા સ્યે િળયત 

પર�કા ા�ન�ો  ાતે સિ્િત ધવારા  ેવા્ામ ંવશેછ 
 
સપસારત્ા  ે્ ત પર�કાં- 

પ્પણ (��  ુૈી), સમયઃ એક ક ાક, કુ  ,ણુ-૧૦૦ 

ઉાત  ્પત્ામ (૧) �જુરાતી ીાષા અળે વ યાારષ-૩૫ �ષુ (૨) ગ્ષત-૧૫ �ષુ (૩) ાગે� 

વયાારષ-૧૫ �ષુ (૪)  સા્ાનય જાળ-૩૫ �ષુળા હ�� ુકી  ્ોળો સ્ાવેશ ારવા્ામ ંવશેછ 

(૧) સિ્િત ધવારા િળયત સ્ય્યારદા્ામ ઓળ ાઇળ ્ઠે  અર�ઓળી  ાતિ્ા ચાાસષી ાર�ળે 

 ાયા ઉ્ેદવારોળે ં સપસારત્ા  ે્ ત ાસોટ�્ામ ઉપ�સતત રહ�વા દ�વા્ામ ંવશેછ 

(ર)  ં સપસારત્ા  ે્ ત પર�કા સા્ાનય જાળ ંસાર�ત હ�� ુકી  ્ોરુમ ઉ�રપત  

ઓછ ્છંરછ (ઓ્ટ�ા  ્ાારસ ર�ર�ગ) પધસિતરુમ રહ�શેછ   

(૩)  સિ્િત ધવારા ં સપસારત્ા  ે્ ત પર�કા્ામ ઉ્ેદવાર� ્ેઠવે  �ષુ ંસાર� ત્ા્  

હાજર ઉ્ેદવારોરુમ ્ેર�ટ  ીસટ ત યાર ાર�ળે ા તે ા�ટ�ગર�્ામ ઉપ લસ  ા ી જજયાળા  ્ાષ્ામ 

ા�ટ�ગર�વાર ્ેર�ટ ક્ારસુાર �ુનીયર ક ાકરની ા�ટ�ગર�વાર પસમદગી યાદ� ત યાર ારવા્ામ ંવશે, 

તે્જ ા�ટ�ગર�વાર ્ેર�ટ ંસાર� ત યાર તયે  પસમદગી યાદ�્ામ પસમદગી પા્ે  ઉ્ેદવારોળે તેઓ  

ઓળ ાઇળ અર�્ામ ંપે  જજ યાળા  ેફરનસો ધયાળે  ઇળે  ેફરનસ ા્ ્ેર�ટ ંસાર� ં સમવગરળી 

ા તે  ા ી જજયા ઉપર ફાઠવષી ાર�ળે િવગતવાર િળ્નુમા ્ાટ� ી ા્ષ સિ્િત ધવારા િળયત 

શરતોળે ંસીળ ારવા્ામ ંવશેછ ઉ્ેદવારો  ઓળ ાઇળ અર�્ામ અર� સ્યે ા તે જજ યા ્ાટ� 

ંપે   ેફરનસ ાોઇપષ સમજોગો્ામ બદ વા દ�વાળી ર�ૂંત સિ્િત ધવારા ગાહય રા વા્ામ ંવશે 

ળહ�, તે્જ ઉ્ેદવાર� ંપે   ેફરનસ ં ર� ગષવા્ામ ંવશે ા ઉ્ેદવારળે બમસળાતાર રહ�શેછ 

(૪) સિ્િત ધવારા સપસારત્ા  ે્ ત પર�કાળી તાર�  િળયત તયેતી ઉ્ેદવારોળે ઓળ ાઇળ 

અર�્ામ દશારવે  ્ોબાઇ  ળમબર ઉપર “SMS” ધવારા તે્જ વેબસાઇટ ઉપર અળે અગગણય 

અ બારો્ામ �હ�રાત  િસધસ ાર�ળે �ષ ારવા્ામ ંવશેછ તયારબાદ ઉ્ેદવારો  ાોમ્પટુર ઉપર NIC 

ળી વેબસાઇટ ઉપરતી online ાો  ેટર download ાર�ળે ્ેઠવી  ેવાળા રહ�શેછ ા ્ાટ� ઉ્ેદવારો  

online ાો  ેટર ્ેઠવવા ાોમ્પટુર ઉપર NIC ળી વેબસાઇટળી ચ ુાાાત સતત  ેવાળી રહ�શે, 

અનયતા સિ્િત જવાબદાર રહ�શે ળહ�છ 

૧૦. સામાનય  રતોઃ- (૧) ્બળ અળા્ત તતા અળા્ત વગ�ળા ્�હ ા ઉ્ેદવારોળે તે્જ 

અળા્ત વગરળા ��ુષ ઉ્ેદવારો, ૪૦ ટાા ા� તેતી વવ ુશાર��રા  ોર ામપષ સરાવતા ઉ્ેદવારો અળે 



્ા� સ િળાોળે ્ઠવાપાત બસી જ �ટેાટ ગષતર�્ામ  ીસા બાદ વવુ્ ા મ વવ ુ૪૫ વષરળી  ્ર �સુી 

જ ઉપ ી વય્યારદા્ામ �ટેાટ ્ઠશેછ (ર) અળા્ત વગરળા ઉ્ેદવારો જો ્બળ અળા્ત જજયા ્ાટ� 

અર� ારશે તો ંવા ઉ્ેદવારોળે વય્યારદા્ામ �ટેાટ ્ઠશે ળહ�છ (૩) (અ) સા્ા�જા અળે 

શ ક્ષા પેાત વગરળા ઉ્ેદવારો  ઉએત વગર્ામ સ્ાવેશ ળ તતો હોવા ાગેરુમ સા્ા�જા નયાય અળે 

અિસાાર�તા િવીાગળા તાછ ૬-૨-૧૯૯૬ ળા �રાવતી િળયત તયે  પ�રિશષટ-(ા) ળા ળચળૂા્ામ તાછ 

૩૧-૩-૨૦૧૨ળા રોજ �રૂા તયે  ળાષામા�ય વષર ૨૦૧૧-૨૦૧૨ (તાછ૧-૪-૨૦૧૧ તી તાછ૩૧-૩-૨૦૧૨) 

્ાટ�રુમ  ્ાષપત સક્ અિસાાર�તી તા.૧-૪-૨૦૧૨ થી તા.૩૧-૧૨-૨૦૧૨ દરમયાળ ઇસપ ુ ારાયે  

હોય તે�ુમ અસ   ્ાષપત ્ામગષી તયેતી બોરરળે �બ� ર�ૂ ારવારુમ રહ�શેછ અનયતા ઉ્ેદવાર�/ 

પસમદગી ‘‘રદ‘‘ ારવા્ામ ંવશેછ(બ) સા્ા�જા અળે શ ક્ષા ર�તે પેાત વગરળા પ�ર્ષત ્�હ ા 

ઉ્ેદવાર� ં�ુમ ળોળ ક�્ી યેર  ્ાષપત તે્ળા ્ાતા-િપતાળી ંવાળા સમદીર્ામ ર�ૂ ારવારુમ રહ�શેછ 

જો ંવા ઉ્ેદવારો  તે્ળા પિતળી ંવાળા સમદીર્ામ ં�ુમ  ્ાષપત ર�ૂ ાર�  હશે તો તેળી 

અર� રદ ારવા્ામ ંવશેછ (ા) જો સા્ા�જા અળે શ ક્ષા ર�તે પેાત વગરળા ઉ્ેદવાર� ઉાત પેરા-

૩ (અ) ્ામ દશારવયા ચજુબ ળાષામા�ય વષર ૨૦૧૧-૧૨રુમ ળોળ ક�્ી ેયર સટસફ�ા�ટ અસ ્ામ ્ામગષી 

તયેતી ર�ૂ ાર�  ળહ� હોય તો તે્જ ્બળ અળા્ત જજયા ્ાટ� ઉ્ેદવાર� ળ સાવે  ળહ� હોય તો 

તેઓળી અર� િવચારષા્ામ  ેવાશે ળહ� અળે ઉ્ેદવાર�/ પસમદગી ‘‘રદ‘‘ ારવા્ામ ંવશેછ (૪) ફ� 

ીયાર બાદ ર�ફમર ્ઠવાપાત ળતી તતા અર� ાયાર બાદ પરત  રચી શાાશે ળહ�છ (૫)  ા �હ�રાત 

્ાટ� જો  ાતી વવ ુ અર� ્ઠે  હશે તો સૌતી ેેલ ી અર� િવચારષા્ામ  ેવા્ામ ંવશેછ (૬) 

સરકારના પવતરમાન િનયમો  ોસુાર િવધવા મ(� ા ઉમેદવાર માટ� પસદંગીમા ં ંતા આપવા માટ� 

તેમને સપધારરમક  ેકતત પરટૈામા ંમેાવે  ,ણુના ૫ ટકા ,ણુ ઉમેરટ આપવામા ંઆવ ે. પરં  ુતે્એ 

તે સમયે �નુઃ જન કર�  ન �ોવા જોઇએ. 

તેવી જ રટતે રાજય સરકારના સામાન ય વ�ટવટ િવ્ાગના તા. ૨૫.૨.૧૯૮૦, તા.૧.૮.૧૯૯૦ના 

 ોકુમે સરકારટ �રાવ ન.ં સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ગ-૨,  ને સરકારટ �રાવ ન.ં સીઆરઆર-

૧૧૮૮-૩૬૪૪-ગ-૨, થી નકકટ થયા �જુાની રમતોમા ં ્ાગ  ીધે  �ોય  ને તે માટ�ોુ ં િનયત 

સ�ાિધકારટએ આપે  િનયત ન�નુામાોં ુ ંસટ�ાટક�ટ ધરાવતા ઉમેદવારને પસદંગીમા ં ંતા આપવા 

માટ� તેમને સપધારરમક  ેકતત પરટૈામા ં મેાવે  ,ણુના ૫ ટકા ,ણુ ઉમેરટ આપવામા ંઆવ ે. ઉપર 

જષાવે  સરાાર� �રાવો પમચાયત િવીાગળી વેબ સાઇટ http://panchayat.gujarat.gov.in પર 

હો્પેજ પર  ગર યના �રાવો પર ા ીા ારવાતી અન ય �રાવોર ુબોાસ � ુશેછ  ન ય �રાવો પર 

ા ીા ારવાતી ં �રાવો ઉપ લસ તશેછ 

સિમિતની કચેરટ માગેં રયાર� તેના તમામ �રુાવા્  સ મા ંસિમિતની કચેરટમા ંર�� કરવાના 

ર�� ે. 

(૭) ઉાત જજયા ્ાટ� િળયત  ાયાાત સરાવતા ઉ્ેદવાર� જ અર� ારવાળી રહ�શે, તે્જ 

ઓળ ાઇળ અર�્ામ પસમદગીળા જજ યાઓ દશારવવા ્ાટ� ા તે જજ યા સા્ેળી  ા ી જજયા્ામ જજ યાળો 

પસમદગીળો ક્ અ�ાૂ દશારવવાળા રહ�શેછ સા્ાનય ર�તે ઉ્ેદવારો  ત્ા્ જજ યા સા્ે પસમદગીળા 

યોજય ક્ દશારવવા, પરમ� ુ જો ઉ્ેદવારળે ્ેર�ટ ંસાર� પસમદગી ક્ ંપે  હોય તેવી જજ યાઓ 

http://panchayat.gujarat.gov.in/


પ ા�ળી ાોઇ જજ યા્ામ િળ્નુમા ્ઠે તે્ ળ હોય તયાર� સિ્િત ધવારા �હ�રાત્ામ દશારવે  બાા� રહ�તી 

જજ યાઓ પ ા�ળી ાોઇપષ  ા જજ યા્ામ િળ્નુમા ંપવા્ામ ંવશે ા ઉ્ેદવારળે બમસળાતાર રહ�શેછ 

ઉમેદવાર�  ર�પણકમા ં જજ યા માટ� આપે  પસદંગી કમોમા ં કોઇપણ સજંોગોમા ં પાટાથી ીધુારાા 

વધારા ક� ા�રાાર કરવા દ�વામા ંઆવ ે ન��. (૮) સિમિત તરાથી આપવામા ંઆવતી નવી ી �ચના્ 

જોવા માટ� ી��રાતમા ંદ ારવે  વેાસાઇટ  વારનવાર જોતા ંર��� ુ.ં 

ન�ધઃ- (૧) �ુનીયર ક ાકરની જજયાળા ીરતી િળય્ો અનવયે �રાવે  શ ક્ષા  ાયાાત, વય્યારદા, 

વય્યારદા્ામ �ટેાટ, પર�કા ફ�, પગાર સોરષ તે્જ �હ�રાતળી અનય ત્ા્ િવગતો સિ્િતળી 

ાચેર�ળા ળોટ�સ બોરર ઉપર તે્જ (અ) NIC ળી વેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in ઉપર (બ) ‘‘�જુરાત 

રોજગાર સ્ાચાર‘‘ તતા તેળી વેબસાઇટ www.gujaratinformation.net ઉપર તે્જ (ા) પમચાયત, 

ગા્ �  હ િળ્ારષ અળે ગા્ િવાાસ િવીાગ, ગામસીળગરળી વેબસાઇટ 

http://panchayat.gujarat.gov.in ઉપર પષ જોવા ્ઠશેછ (૨) ઉાત �હ�રાતળી િવગતો તે્જ 

ઓળ ાઇળ અર� ીરવા સમબમિસત ાોઇ ્ાગરદશરળળી ંવઆયાતા જષાય તો તે ્ાટ� ચા� ુાા્ાાજળા 

�દવસે ાચેર� સ્ય દરમયાળ સિ્િતળી ાચેર�ળો ફોળ ળમછ ૦૨૬૨૬-૨૨૧૮૦૯ ઉપર સમપાર ાર� શાાશેછ 

૧૧. સામાનય ી �ચના્ઃ- 

(૧) સિ્િત ા ાોઇ ઉ્ેદવારળે (૧) તેળે ઉ્ેદવાર� ્ાટ� ાોઇપષ  ાાર� ટ�ાો ્ેઠવવા ્ાટ�  ટ ે 

ા� સિ્િતળા અધયક, સભય અતવા ાોઇ અિસાાર� પર  તયક ા� પરોક  ાગવગ  ગારવાળો  યાસ 

ારવા ્ાટ� (૨) બી�રુમ ળા્ સારષ ારવા ્ાટ� (૩) બી� પાસે પોતારુમ ળા્ સારષ ારાવવા ્ાટ� 

(૪) બળાવટ�,  ોટા દસતાવેજો અતવા ાળી સાતે ચરેામ ારવા્ામ ંવયા હોય તેવા દસતાવેજો સાદર 

ારવા અતવા ગેરર�િત ંચરવા ્ાટ� (૫) વયતર અતવા  ોટા અતવા ્હતવળી ્ા�હતી �પાવતા હોય 

તેવા િળવેદળો ારવા ્ાટ� (૬) પર�કા ્ાટ� તેળી ઉ્ેદવાર�ળા સમબમસ્ામ અનય ાોઇ અિળયિ્ત અતવા 

અયોજય સાસળોળો ંશય  ેવા ્ાટ� (૭) પર�કા દરમયાળ ગેરવયાજબી સાસળોળો ઉપયોગ ારવા ્ાટ� 

 ટ ે ા�, અનય ઉ્ેદવારળી ઉ�રવહ�્ામતી ળા  ારવા, �સુતા, ગાઇર, ાાપ ી ા� તેવા ાોઇપષ 

ેાપે ા ા� હસત્ ્ ત સા�હતયળી ્દદતી અતવા વાતચીત ધવારા ળા  ારવા ા� ઉ્ેદવારળે ળા  

ારાવવાળી ગેરર�િતઓ પ ા� ાોઇપષ ગેરર�િત ંચરવા ્ાટ� (૮)   ાષો્ામ અ�આ   ીાષા અતવા 

બીીતસ બાબત સ�હતળી અ સ�તુ બાબત   વા ્ાટ� (૯) પર�કા  મર્ામ અનય ાોઇ ર�તે ગેરવતરનુમા 

ારવા ્ાટ� (૧૦) પર�કાળા સમચા ળ ારવા ્ાટ� સિ્િત  રોા� ા સટાફળી સીસી ા� ંરાતર� ર�તે 

હ�રાળ ારવા અતવા શાર��રા ર�તે ઇ� ારવા ્ાટ� (૧૧) �વૂરવતો  મરો્ામ િળ�દદષટ ાર�  ત્ા્ અતવા 

ાોઇપષ � તય ારવાળો  યતળ ારવા ્ાટ� અતવા યતા  સમગ ્દદગીર� ારવા ્ાટ�, અતવા (૧૨) 

પર�કા ંપવા ્ાટ� તેળે પરવાળગી ંપતા તેળા  વેશપત્ામ ંપવા્ામ ંવે ી ાોઇપષ �ચૂળાળો 

ીમગ ારવા ્ાટ� દોિષત �યાર હોય તો અતવા દોિષત હોવારુમ �હ�ર ાપુ ુહોય તો તે ફોજદાર� ાાયરવાહ�ળે 

પાત તવા ઉપરામત (ા) સિ્િત તે ા પર�કાળો ઉ્ેદવાર હોય તે પર�કા્ામતી ગેર ાયા �રાવી શાશે 

અતવા ( ) (૧) સિ્િત ધવારા સીસી ીરતીતી પસમદગી ારવાળી ાોઇપષ પર�કા્ામ બેસવા્ામતી 

અતવા (૨) રાજય સરાાર પોતાળા હ��ઠળી ાોઇપષ ળોાર�્ામતી ાાય્ી ર�તે અતવા િળ�દદષટ ચદુત 

્ાટ� બાાાત ાર� શાશેછ 
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(૨) ઉ્ેદવાર� અર�પતા્ામ બતાવે ી ાોઇપષ િવગત અળે ઉ્ેદવાર� સિ્િત સ્ક ર�ૂ ાર�  

જન્તાર� , શ ક્ષા  ાયાાત, વય, �િત, અનય  ાયાાતોળે  ગતા  ્ાષપતો ીિવષય્ામ ા તે 

તબાા� િનમ�ુકં  િધકારટ ધવારા ચાાસષી દરમયાળ  ોટા ્ા� ૂ્  પરશે તો તેળી સા્ે યોજય 

ાાયદ�સરળી ાાયરવાહ� ારવા્ામ ંવશેછ ંવા ઉ્ેદવારળી ઉ્ેદવાર� સિ્િત ધવારા ‘‘રદ‘‘ ારવા્ામ 

ંવશેછ તે્જ ઉ્ેદવારળે ગેર ાયા �રાવવા્ામ ંવશે તે્જ ંવા ઉ્ેદવારળી જો પસમદગી/ 

િળ્નુમા તયે  હશે તો પસમદગી/ િળ્નુમા સિ્િત ધવારા ાોઇપષ તબાા� ‘‘રદ‘‘ ારવા્ામ ંવશેછ 

(૩) સિ્િત ધવારા  ેવાળાર સપસારત્ા  ે્ ત ાસોટ�્ામ ઉ�ીષર તવાતી જ ઉ્ેદવારળે િળ્નુમા 

્ાટ�ળો હાા ્ઠ� જતો ળતીછ િળ્નુમા સ્યે સક્ સ�ાિસાાર�ળે ઉ્ેદવાર બસી જ ર�તે યોજય ેે 

તે્ સમતોષ તાય તો જ ઉ્ેદવારળે િળ્નુમા ંપવા્ામ ંવશેછ 

(૪) પસમદગી પા્ે  ઉ્ેદવાર� િળ્નુમા સ�ાિસાાર� �રાવે તે શરતોળે ંસીળ િળ્નુમા ્ેઠવવાળે 

પાત તશેછ 

(૫) ઉ્ેદવાર પોતે પર�કા્ામ સફઠ તયો હોવાળા ાારષે જ સમબમિસત જજયા ઉપર િળ્નુમા ારવાળો 

દાવો ારવાળે હાાદાર તશે ળહ�છ િળ્નુમા ારળાર સ�ાિસાાર�ળે પોતાળે  વી  ાતર� તાય ા�, �હ�ર 

સેવા સાજુમ તે યોજય જષાતો ળતી તો તેળે પરતો ચાૂ� શાાશેછ િળ્નુમા બાબતે તેઓળો િળષરય ં ર� 

ગષાશેછ 

(૬) ીરતી  �કયા સમ�ષૂરપષે �જુરાત પમચાયત સેવા વગોારષ અળે ીરતી (સા્ાનય) િળય્ો 

૧૯૯૮ અળે તે અનવયે ા તે સમવગરળા ઘરવા્ામ ંવે  ીરતી િળય્ોળે ંિસળ રહ�શેછ 

૧૨છ ં જજયાળી ીરતી  �કયાળા અરસુમસાળે ં �હ�રાત્ામ ાોઇપષ ાારષોસર તે્ામ ફ�રફાર 

ારવાળી ા� રદ ારવાળી ંવઆયાતા ઉીી તાય તો તે્ ારવાળો સિ્િતળ ેસમ�ષૂર હાા/ અિસાાર રહ�શે 

અળે સિ્િત ં ્ાટ� ાારષો ંપવા બમસાયે  રહ�શે ળહ�છ 

      

તાર� ં-૧૪-૧૨-૨૦૧૨             સ્ચવ, 

સતઠં- વ યારા      તાપી �જલ  ા પમચાયત સેવા પસમદગી સિ્િત, 

           વ યારાછ 

---------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



તાપી �જલ  ા પમચાયત સેવા પસમદગી સિ્િત,  

વ યારાછ   
૧છ�હ�રાત ક્ામાં TDPSSC/ 01 /2012-13 

રછ અર� ાર�  જજયારુમ ળા્ં   JUNIOR CLERK  

3છઅર� ક્ામાં               DPSSC/ 01/ 2012-13 

૪છઅર� સવીાારવાળી ેેલ ી તાર� ં ૩૧-૧૨-૨૦૧૨ 
 
ઉ્ેદવારળી ્ા�હતી                                                                       ઉ્ેદવારળી સહ� 

છછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછ 

ઉ્ેદવારરુમ ળા્ં 

્ાતારુમ ળા્ં 

હા રુમ સરળાચું                ાાય્ી સરળાચું  

�લ ોં      �લ ોં 

રાજયં      ળાગ�રાતવં 

જન્ તાર� ં    Gender:  Marital Status: 
Category-Caste                 Basic Computer Knowledge or any other equivalent  exam. passed: 
Non-Creamy Layer Certificate No:              Non-Creamy Layer Certificate Date: 
Physical disabled:    Widow: 
Apply as General Candidate:   Mobile No:           Email: 
 
Name of recognized Sports:   Sports Detail: (A) state /National /Vocational  
 
                                                                 (B) Rank (1st, 2nd, 3rd)                 (c) Winner Team                
                                                                 (D) Certificate issued by………………………… 
 
Ex-service man:-                                                   
                                              
If Yes, Period of service as Ex-serviceman:                                   Year  Month 
 
Ex-Serviecemen Identity Card No                                      Issued by Jilla Sainik Board ……………. 
 
 
�ષતા હોય તે ીાષાઓ  �હનદ�  �જુરાતી  

બો ી શાો/વામચી શાો/  ી શાો  હા/   હા/     હા/    હા/   હા/     હા/    
 
શ ક્ષા  ાયાાત 

પાસ ાર�  પર�કા  ્ેઠવે  

�ષુળા ટાા  

ા ાસ
  

પાસ ાયારરુમ વષર
  

બોરર/પિુળવિસસટ�રુમ ળા્  

પાસ ાર�  પર�કાળી િવગત     

 
Preference for appointment : 
 
૧.�ુનીયર ક ાકર  (વ�ટવટ)   ૨. �ુનીયર ક ાકર  ((�સાાી)   

 
ાા�ં�ધરટઃ 

 

�ુમ, છછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછછંતી  ાતર��વૂરા �હ�ર ાજુ  મ ા� ઉપર જષાવે  િવગતો ્ાર� �ષ ચજુબ સાચી ેે અળે જો તે્ામ ાોઇ પષ 

િવગતો  ોટ� હશે તો તે ાગે બોરર/ સક્ િળ્નુમા સ�ાિસાાર�ળો િળષરય ાિત્ રહ�શે અળે તે ્ળે બમસળાતાર ેેછ ં �હ�રાત્ામ દશારવે  

ત્ા્ િળય્ો, શરતો અળે ં જજયાળા ીરતી િળય્ો ્ળે ાક ૂ ેેછ 

 તાર� ં         ઉ્ેદવારળી સહ�ં 

         (૧૦ kb) 
 
 
 

પાસપોટર 

સાઇઝળો 

ફોટોગાફ 

(૧૫ kb) 

 

 

  



તાપી �જલ  ા પચંાયત સેવા પસદંગી સિમિત, વ યારા, ી��રાત કમાકંઃ ૦૧ા૨૦૧૨-૧૩,  નવયે 

�ુનીયર ક ાકરની જગા માટ�ો ુ ંચેક ીસટ. 
ં જગા ્ાટ�ળી વય્યારદા તાછ૩૧-૧૨-૨૦૧૨ ળી �સતિત ં- 

૧૮ વષરતી ઓે� ળહ� અળે ૨૫ વષરતી વવ ુળ હોવી જોઇ  

ક્ ઉ્ેદવારળી �િત  ળીચેળી તાર� ો દરમયાળ (બએે તાર� ો સહ�ત) 

જન્ે ા હોવા જોઇ છ 

૧છ સા્ાનય ા�ટ�ગર� (��ુષ ઉ્ેદવાર)  તાછ૧/૧/૧૯૮૮ તી તાછ૩૧/૧૨/૧૯૯૪ (બએે 

તાર� ો સહ�ત)  

રછ
  

 સછસીછ/ સછટ�છ/ સછઇછબીછસીછ 

(��ુષ ઉ્ેદવારો) (પ વષર)  

તાછ ૧/૧/૧૯૮૩ તી તાછ તાછ૩૧/૧૨/૧૯૯૪ (બએે 

તાર� ો સહ�ત) 

૩છ
  

્�હ ાઓ (સા્ાનય ા�ટ�ગર�)  

(પ વષર)  

તાછ ૧/૧/૧૯૮૩ તી તાછ૩૧/૧૨/૧૯૯૪ (બએે 

તાર� ો સહ�ત) 

૪છ
  

અળા્ત વગરળી ્�હ ાઓ  

(૫+૫ વષર)  

તાછ૧/૧/૧૯૭૮ તી તાછ૩૧/૧૨/૧૯૯૪ (બએે 

તાર� ો સહ�ત) 

૫છ ૪૦% ા� તેતી વવ ુ અશાતતા સરાવતા સા્ાનય 

ા�ટ�ગર�ળા �જુુષ ઉ્ેદવારો (૧૦ વષર) 

તાછ૧/૧/૧૯૭૮ તી તાછ૩૧/૧૨/૧૯૯૪ (બએે 

તાર� ો સહ�ત) 

૬છ ૪૦% ા� તેતી વવ ુઅશાતતા સરાવતા અળા્ત 

વગરળા �જુુ� ્   ઉ્ેદવારો (૫+૧૦ વષર) 

તાછ૧/૧/૧૯૭૩ તી તાછ૩૧/૧૨/૧૯૯૪ (બએે 

તાર� ો સહ�ત) 

૭છ ૪૦% ા� તેતી વવ ુ અશાતતા સરાવતી સા્ાનય 

ા�ટ�ગર�ળા ્�હ ા ઉ્ેદવારો(પ+૧૦ વષર) 

તાછ૧/૧/૧૯૭૩ તી તાછ૩૧/૧૨/૧૯૯૪ (બએે 

તાર� ો સહ�ત) 

૮છ ૪૦% ા� તેતી વવ ુઅશાતતા સરાવતી અળા્ત 

વગરળી ્�હ ાઓ  

તાછ૧/૧/૧૯૭૩ તી તાછ૩૧/૧૨/૧૯૯૪ (બએે 

તાર� ો સહ�ત) (્હત્ -૪પ વષરળી  ્રળી 

્યારદા્ામ) 

૯છ ્ા� સ િળાં- 

સા્ાનય વહ�વટ િવીાગળો તાછ ૨૨-૭-૧૯૮૨ળા 

�રાવ ક્ામાં ંરઇ સ-૧૦૮૧/�ઓંઇ/૫૮/ 

ગ-૨, અળે તાછ૨૦-૨-૨૦૦૧ળો �રાવ ક્ામાં 

ંરઇ સ/૧૦૨૦૦૦/પછુઓછ/૯૫૭/ગ-૨છ 

ં સમવગરળી  ા ી જજયા ઉપર િળ્નુમા ્ાટ� ા 

ઉ્ેદવાર� ્ા� સ િળા તર�ા� સશ� દઠો્ામ  ે 

્�હળાળી સઠમગ સેવા ારતાઓે� ળ હોય તેટ ી 

સેવા ાર� હોય તે ્ા� સ િળાળે ્ઠવાપાત ઉપ ી 

વય્યારદા્ામ તેઓ  બ�વે  ફરજળો સ્યગાઠો 

ઉપરામત તષ(૩) વષર �સુીળી  ટેાટ ્ઠશેછ 

૧૦છ
  

્હ�્ ઉપ ી વય્યારદા  તા.૧ા૧ા૧૯૮૮ ળા રોજ ા� તે પે� જન્ે  હોવા 

જોઇશેછ  

૧૧છ
  

 ��ુ્ વય્યારદા  તાછ૩૧/૧૨/૧૯૯૪ળા રોજ ા� તે પહ� ા જન્ે  

હોવા જોઇશેછ  

૧૨છ શ ક્ષા  ાયાાતં- 

�ુળીયર ા ાાર  

(ા) તાછ ૩૧-૧૨-૨૦૧૨ળા રોજ ઉ્ેદવાર ૧૮ 

વષરતી ઓે�  ્રળો ળ હોવો જોઇ  અળે ૨૫ 

વષરતી વવ ુ ્રળો હોવો જોઇ  ળહ�છ 

( ) ઉચચતર ્ાધયિ્ા શાઠામત  ્ાષપત પર�કા 



(સોરષ-૧૨ H.S.C.E.) અતવા સરાાર� ્ાનય ાર�  

સ્ાક પર�કા પાસ ાર� ી હોવી જોઇશેછ 

(ગ) ઉ્ેદવાર �જુરાતી અળે �હનદ� ીાષારુમ �રૂ� ુમ 

જાળ સરાવતો હોવો જોઇશેછ 
 
ન�ધ- �ુનીયર ક ાકર ((�સાાી)ની જજ યા માટ� 

ઉચચતર માધયિમક  ાાાતં પમાણપણ પરટૈા 

(ધોરણ-૧૨ H.S.C.E.) ગકણત ાસ ણના એક િવષ ય 

સાથે પાસ કર� ી �ોવી જોઇ ે.  

૧૩છ
  

પર�કા ફ�ં- 

(૧) ફાત ્બળ અળા્ત વગર (સા્ાનય) 

ા�ટ�ગર�ળા ઉ્ેદવારો ્ાટ� 
 

(૧) ફો્ર ીરતી વ ત ે ‘‘ ્બળ અળા્ત’’ ા�ટ�ગર� 

સી કેટ ાર� હોય (દશારવી હોય) તવેા (PH તતા 

Ex.Servicemen ા�ટ�ગર� િસવાય) ત્ા્ ઉ્દેવારો  

પર�કા ફ� ફરવાળી રહ�શછે 

(૨) ્બળ અળા્ત વગરળા ઉ્દેવારો  પર�કા ફ� 

ીરવાળી રહ�શછે  

્બળ અળા્ત વગરળા ��ુષ/્�હ ા ઉ્દેવારો  પર�કા 

સ્ય ે પર�કા ફ� પટે� �છ ૧૦૦/- ળો ીારતીય પોસટ  

ઓરરર સપસારત્ા  ે્  ત ાસોટ�ળી તાર�  ં ર� �હ�ર 

તયા બાદ ાો  ટેર online ્ઠેવીળ ે�રુત  ર�દ�  અળ ે

સ્ચવશી, તાપી �જલ  ા પમચાયત સવેા પસમદગી સિ્િત, 

વ યારાળા ળા્ળો કોસર ીારતીય પોસટ  ઓરરર પર�કા 

�દળ ે ાો  ટેરળી સાત ે  ાવવાળો રહ�શ ે અળે પર�કા 

હો ્ામ ઇનવી� ટેરળ ે સ પવાળો રહ�શછે (ફ� રોાર્ામ ા� 

ર�્ાનર  ાફટ્ામ સવીાારવા્ામ ંવશ ે ળહ�) પર�કા ફ� 

ાગે ્ારતીય પોસટ  ્ોરર વગર આવે  કાન 

 નામત વગરના ઉમેદવારને પરટૈામા ં ાેસવા દ�વામા ં

આવ ે ન��. 

(૩) ચઠૂ �જુરાતળા અળા્ત વગરળા ઉ્દેવારો, 

શાર��રા  ોર ામપષ સરાવતા ઉ્દેવારો અળ ે ્ા� 

સ િળાો  પર�કા ફ� ીરવાળી ળતીછ 

(૪) અળા્ત વગરળા ઉ્દેવારો જો ્બળ અળા્ત 

વગરળી જજયા ્ાટ� અર� ાર� તો પષ તઓે  પર�કા ફ� 

ીરવાળી રહ�શ ેળહ�છ 

(૨) અળા્ત વગર ્ાટ�, ્ા� સ િળા, ૪૦% ા� 

તેતી વવ ુઅશાતતા સરાવતા ઉ્ેદવાર ્ાટ�  

િવળા ચલૂયે 

 
 
 
 
 
 
 


