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�જુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ 
�લોક ન.ં૪, ડા�.�વરાજ મહ તા ભવન, ગાધંીનગર 

#હ રાત $માકંઃ ૬૦/ર૦૧૫-૧૬ +ગેની િવગતવાર -ચૂનાઓ 

 (વેબસાઇટ એ6 સ : https://ojas.gujarat.gov.in અ ને  http://gsssb.gujarat.gov.in ) 

 

 

૧. �જુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ, ગાધંીનગર :વારા મહ -લૂ િવભાગના િનય<ંણ હ ઠળની 

કલેકટર  કચેર>ઓ  માટ  ‘‘મહ -લૂી તલાટ>” વગ�-૩ સવંગ�ની જBયાઓ ઉ૫ર ઉમેદવારો ૫સદં કરવા મેર>ટ 

યાદ� તૈયાર કરવા આ �હ�રાતમા ં ફકરા નબંર ૪ મા ંઉ�લખે કર�લ શૈ��ણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો 

પાસેથી િનયત ન'નૂામા ઓજસ વેબસાઇટ ઉપર ઓન લાઈન અર/૫1કો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ� 

ઉમેદવાર� https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ ૫ર તા.૧૬/૧૨/૨૦૧૫ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ (સમય રા<ીના ૨૩:૫૯ કલાક -ધુી) દર4યાન અર/ કરવાની રહ�શે.  

1. અર/ કરવા માટ�ની િવગતવાર 6ચૂનાઓ આ �હ�રાતમા ં ફકરા નબંર ૭ મા ં દશા9વેલ છે. તે 

6ચૂનાઓ સહ�ત આ સમ: �હ�રાત ઓનલાઇન અર/ ભરતા ં પહ�લા ં ઉમેદવાર� પોતે <યાનથી 

વાચંવી જ=ર� છે.  

2. ઓનલાઇન અર/ કરતી વખતે ઉમેદવાર� કોઇ ?માણપ1ો જોડવાના નથી. પરંA ુ ઓનલાઇન 

અર/ કરતી વખતે ?માણપ1ોમાનંી િવગતોને આધાર� ઓનલાઇન અર/મા ં અરજદાર� સમ: 

િવગતો ભરવાની રહ� છે. આથી પોતાના બધા જ ?માણપ1ો Cવા ક� શૈ��ણક લાયકાત વય શાળા 

છોડEાFુ ં ?માણપ1 �િત શાર�Gરક ખોડ ખાપંણ (હોય તો) મા/ સૈિનક (લાJ ુ પડA ુ હોય તો) 

તેમજ અKય લાયકાતના અસલ ?માણપ1ોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અર/મા ં એવા 

?માણપ1ોને આધાર� સમ: િવગતો ભરવાની રહ� છે. Cથી અર/માનંી ખોટ� િવગતોને કારણ ે

અર/ રદ થવાપા1 ઠર� નહN.  

3. પસદંગીની ?GPયા આ �હ�રાતમા ં ફકરા નબંર ૯ મા ં દશા9Rયા 'જુબની હ�Aલુ�ી ?Sોવાળ� 

ઓ.એમ.આર. પ<ધિતની લે�ખત પર��ા અને Tયારબાદ કો4UVટુર ?ોફ�સીયKસી (કાય9�મતા) 

Wગનેી પર��ા રહ�શે. ભાગ-૧ ની હ�Aલુ�ી ?Sોવાળ� ઓ.એમ.આર. પ<ધિતની લે�ખત પર��ાFુ ં

આયોજન સભંવતઃ મડંળ Zારા ફ�[આુર� -૨૦૧૬ મા ંકરવામા ંઆવશે. આમ છતા ંઆ બાબતે મડંળ 

જ=ર જણાયે ફ�રફાર કર� શકશે. 

4. પર��ા સદંભ9ની બધી જ 6ચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. 

આથી અર/પ1કમા ં સબંિંધત કોલમમા ં મોબાઇલ નબંર અવ` ય દશા9વવો. અને પર��ા ?GPયા 

aણૂ9 થાય T યા 6ધુી નબંર �ળવી રાખવો અિનવાય9  ર�તે જ=ર� છે.  ભરવાપા1  ખાલી 

જbયાઓની ક�ટ�ગર�વાર િવગતો નીચે 'જુબ છે.  
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મહ�6લૂ િવભાગ ના િનય1ંણ હ�ઠળની  કલેcટર કચેર�ઓ ખાતેની ‘‘મહ�6લૂી તલાટ�” સવંગ� વગ�-૩ની 

ક ટ ગર>વાર ખાલી જBયાઓની િવગતો. : 

Iુલ 

જBયા 
  

Jબન 

અ નામત 

સામા�ક અ ને 

શૈMJણક ર>તે 

૫છાત વગ� 

અ O-ુJુચત 

#િત 

અ O-ુJુચત 

જન#િત 

Iુલ જBયા પૈક> 

મા� 

સૈિનક 

Iુલ 

શા.ખો.ખા. 
 

 

સામાPય મQહલા સામાPય મQહલા સામાPય મQહલા  સામાPય મQહલા શા.ખો.

ખા ંIુલ 
 

+ધRવ/ 

ઓછ> 

STટ>વાળા  

Uવણ 

ની ખામી  

હલન ચલનની 

િવકલાંગતા/મગજના 

લકવા 

૨૪૮૦ ૯૦૬ ૪૪૬ ૪૩૫ ૨૧૪ ૧૧૩ ૫૫ ૨૦૮ 

 

૧૦૩ ૨૪૮ ૭૪ ૨૫ ૨૫ ૨૪ 

 

નXધ : ઉYત ૨૪૮૦ જBયાઓ પૈક> ૧૫૦૦ જBયાઓ S.C.A. No.11149/2015 ના આખર> fકુાદાને આધીન  

રહ શે. 

5. અનામત જbયાઓ ફકત hળૂ �જુરાતના C ત ે અનામત ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો માટ� જ અનામત છે. 

અનામત ક�ાના ઉમેદવાર �બન અનામત જb યા માટ� અર/ કર� શકશે. અને તેવા Gકg સામા ંવયમયા9દા 

લાયક� ધોરણ વગેર� Wગે (પર��ા ફ� િસવાય) �બન અનામતના ધોરણો લાJ ુપડશે.  

6. એક ઉમેદવાર એક અ ર� (No multiple application);  

� એક ઉમેદવાર એક જ અર/ કર� શકશે. તેમ છતા ંએકથી વh ુઅર/ (multiple application) ના 

Gકgસામા ંફ� સહ�ત સવ9 ર�તે યોbય ર�તે ભર�લી અર/ઓ પૈક� સૌથી છે�લી કKફમ9 થયેલી (સૌથી 

jચા નબંરની) એક જ અર/ માKય રહ�શે. તે િસવાયની બધી અર/ઓ રદ થશે.  

� એક કરતા ં વધાર� અર/ કરવામા ં આવશે તો (multiple application) ફ� ભર�લી છે�લી અર/ 

સાથેની ફ�ને ફ� નહN ભર�લી અKય અર/ સામે ગણવામા ંઆવશે નહN. 

� C ઉમેદવાર� ફ� ભરવાની થતી નથી તેવા ઉમેદવારોની સૌથી છે�લી અર/ (ફ� સાથે ક� ફ� વગર) 

માKય ગણવામા ંઆવશે. અને તે િસવાયની બધી અર/ઓ રદ ગણવામા ંઆવશે. 
 

7. મGહલાઓની અનામત જbયાઓ માટ� લાયક મGહલા ઉમેદવાર ઉ૫લkધ નહ� થાય તો તે જbયા સબંિધત ક�ટ�ગર� 

(જનરલ, એસ.સી., એસ.ટ�., એસ.ઇ.બી.સી.) ના a=ુષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

8. મા/. સૈિનક માટ� િનયમાFસુાર ૧૦% જbયા અનામત છે. મા/ સૈિનક ક�ટ�ગર�મા ંપસદં થયેલ ઉમેદવારોન ે

તેઓની સબંિંધત C તે ક�ટ�ગર� (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટ�. એસ.ઇ.બી.સી.) સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. 

મા/ સૈિનકની અનામત જbયા માટ� લાયક મા/ સૈિનક ઉમેદવાર નહN મળે તો તે જbયા C તે ક�ટ�ગર�ના અKય 

લાયક ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

9. શાર�Gરક  ખોડખા૫ંણવાળા  ઉમેદવારોની જbયાઓ C તે ક�ટ�ગર� સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. 

10. �હ�રાતમા ંC તે ક�ટ�ગર�મા ંoુલ જbયાઓ પૈક� મGહલા ઉમેદવારો માટ� અ'કુ જbયાઓ અનામત હોય Tયાર� 

મGહલા ઉમેદવારોની અનામત જbયાઓ િસવાયની બાક� રહ�તી જbયાઓ ફcત a=ુષ ઉમદેવારો માટ� અનામત 

છે તેમ ગણવાFુ ંનથી, આ જbયાઓ પર a=ુષ તેમજ મGહલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટ� િવચારણા થઇ શક� છે. 
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a=ુષ તેમજ મGહલા ઉમેદવારો અર/ કર� શક� છે. (દા.ત. oુલ ૧૦ જbયાઓ પૈક� ૦૩ જbયા મGહલા ઉમેદવાર 

માટ� અનામત છે પરંA ુબાક� રહ�તી ૦૭ જbયા સામે મGહલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી શક� છે.) 

 

ર. ૫ગાર ધોરણ :  
નાણા ં િવભાગના ં તા.૧૬/ર/ર૦૦૬ અને તા.ર૯/૪/ર૦૧૦ ના ઠરાવ નબંર : 

ખરચ/ર૦૦ર/૫૭/ઝ/૧ ની જોગવાઈઓને અિધન તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ 

Pમાકં:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ પાટ9-ર)/ ઝ-૧ થી નt� થયા 'જુબ ?થમ પાચં વષ9 માટ� =. ૭૮૦૦/ ?િતમાસ 

Gફcસ  ૫ગાર અને તેના ઉપર માિસક ખાસ ભvw ુ =. ૨૨૦૦/- મળ� ને oુલ xુ.૧૦,૦૦૦/ ઉyચક પગાર   

થી િનમz ૂકં અપાશે. વh ુમા વાિષ{ક વધારો xુ. ૧૫૦૦/ નો રહ�શે તેમજ આ ઠરાવ થી િનયત થયેલ અKય 

લાભો મળવાપા1 રહ�શે.. Tયારબાદ પાચં વષ9ની સેવાઓ સતંોષકારક ર�તે aરૂ� થયેથી =. ૫૨૦૦—

૨૦૨૦૦/ (:ેડ પે- ૧૯૦૦/) ના ૫ગાર ધોરણમા ં િનયિમત િનમz ૂકં મેળવવા પા1 થશે. તેમ છતા ંઆ 

બાબતે નામ.6?ુીમ કોટ9મા ં દાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના 

}કુાદાને આધીન રહ�શે.  
 

૩. રાTj>યતા : 
ઉમેદવાર ભારતનો નાગGરક હોવો જોઈએ. અથવા Jજુરાત '�ુ ક� સેવા વગ~કરણ અને ભરતી 

(સામાK ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ 'જુબની રા� ��યતા ધરાવતા હોવા જોઇએ.  
 

૪. શૈMJણક  લાયકાત :  

1) સીધી ભરતીથી ૫સદંગીમા ંિનમz ૂકં પા1 થવા માટ� ઉમેદવાર, ઉyચતર મા<યિમક શાળા ?માણપ1 પર��ા 

એચ. એસ. સી. (ધોરણ-૧૨) અથવા તેની સમક� સરકાર� માKય કર�લ શૈ��ણક લાયકાત ધરાવતા હોવા 

જોઇએ.  

2)  (૧) રાજય સરકારના સામાKય વહ�વટ િવભાગના તા.૧૩/૮/ર૦૦૮ ના સરકાર� ઠરાવ Pમાકંઃસીઆરઆર-

૧૦-ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.૫ 'જુબ કો4UVટુરના બેઝીક નોલેજFુ ં કોઈ૫ણ તાલીમી સgંથાFુ ં ?માણ૫1 / 

માક9શીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. િવક�પે, (૨) કો4UVટુર એક િવષય તર�ક� હોય તેવી લાયકાત સરકાર 

માKય Vિુનવિસ{ટ� અથવા સgંથામાથંી મેળવેલ હોવાના ?માણપ1ો ધરાવતા હોવા જોઇશે, અથવા (૩) 

ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧ર ની ૫ર��ા કો4UVટુર િવષય સાથે પાસ કર�લ હોવાના ?માણ૫1ો ધરાવતા હોવા 

જોઈશે.  

ઓનલાઇન અર/ કરવાના તબtે ઉમેદવાર આ�ુ ં?માણ૫1 ધરાવતા ના હોય તો પણ અર/ 

કર� શકશે ૫રંA ુ િનમz ૂકં મેળવતા ૫હ�લા ં ઉમેદવાર� આ�ુ ં ?માણ૫1 અ}કૂ ર�ુ કરવાFુ ં રહ�શે, અKયથા 

આવા ઉમેદવાર િનમz ૂકં મેળવવા પા1 ઠરશે નહN.   

3) Jજુરાતી અથવા GહKદ� અથવા બ�ે ભાષાFુ ંaરૂA ુ ં�ાન ધરાવતા હોવા જોઈશે.  
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૫. વયમયા�દા :-  

1) ‘‘મહ -લૂી તલાટ>” ની જbયા માટ� તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ના રોજ ઉમેદવારની વય ૩૩ વષ9થી વh ુનGહ 

તેટલી હોવી જોઈશે.  

2) 'ળૂ Jજુરાતના હોય તેવા અનામત વગ9ના, ઉમેદવારો તથા તમામ મGહલા, િવકલાગં તેમજ મા/ સૈિનક 

ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયા9દામા ંિનયમાFસુાર નીચ ે'જુબ �ટછાટ આ૫વામા ંઆવશે 

1) સામાKય મGહલા ઉમેદવારોને     ૫ વષ9 

2) અનામત વગ9ના a=ુષ ઉમેદવારોને    ૫ વષ9 

3) અનામત વગ9ના મGહલા ઉમેદવારોને    ૧૦ વષ9 

4) સામાK ય વગ9ના િવકલાગં a=ુષ ઉમેદવારોને   ૧૦ વષ9 

5) સામાK ય વગ9ના િવકલાગં મGહલા ઉમેદવારોને   ૧૫ વષ9 

6) અનામત વગ9ના િવકલાગં a=ુષ ઉમેદવારો   ૧૫ વષ9  

7) અનામત વગ9ના િવકલાગં મGહલા ઉમેદવારો   ર૦ વષ9 

8) મા/ સૈિનક ઉમેદવારો નીચનેી ન�ધના '�ુા   ૫ 'જુબ. 

નXધ : 

1) ઉમેદવાર ખોડખાપંણની ૪૦% ક� તેથી વh ુપરંA ુ૭૫% 6ધુીની ટકાવાર� ધરાવતા ંહોવાFુ ંિસિવલ સ�નFુ ં

સટ�ફ�ક�ટ ધરાવતા ંહશે તો જ િવકલાગં ઉમેદવાર તર�ક� ઉ૫લી વયમયા9દા અને અનામતનો લાભ મળશે. 

2) શાર�Gરક અશcતતા Wગ ેસામાKય વહ�વટ િવભાગના તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પર�પ1 Pમાકંઃ પરચ-૧૦૨૦૦૮ 

– ૪૬૯૫૪૦ - ગ-ર થી િનયત થયેલ ન'નૂામા ંસરકાર� હો�gપટલના 6િુ?Kટ�Kડ�Kટ/ િસિવલ સ�ન/મેડ�કલ 

બોડ9 Zારા આપવામા ંઆવેલ ?માણપ1 માKય ગણવામા ંઆવશે. 

3) ઓનલાઇન અર/ કરતી વખતે કોઇ ?માણપ1 જોડવાના નથી પરંA ુ આ ક�ટ�ગર�મા ં અર/ કરનારા 

ઉમેદવારો આવા ?માણપ1ો ધરાવતા હોય તેમણ ે જ િવકલાગં ઉમેદવારની ક�ટ�ગર�મા ં અર/ કરવાની 

રહ�શે. 

4) મા/ સૈિનક સળંગ છ માસથી ઓછ� નહ� તેટલી ફરજ બ�વેલ હોય અને નોકર�માથંી િનયિમત ર�ત ે

િન��ૃ થયા હોય તેવા મા/ સૈિનકોને તેમણ ેબ�વેલ ખર�ખર ફરજનો સમયગાળો, તેમની jમરમાથંી બાદ 

કરતા ંમળતી jમર, ભરતી િનયમ મા ંઠરાવેલ ઉ૫લી વયમયા9દાથી 1ણ વષ9 કરતા ંવધવી જોઈશ ેનહN. 

5) મા/ સૈિનક િસવાય તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોને ઉ૫લી વયમયા9દામા ંમળવાપા1 �ટછાટ સાથેની jમર 

િનયત તાર�ખે  કોઈ૫ણ સજંોગોમા ં૪૫ વષ9 કરતા ંવધવી જોઈએ નહN.  

 



5 

 

 

 

 

૬.  વયમયા�દા માટ  િનધા�Qરત તાર>ખ : 

તમામ ઉમેદવારોના ં Gકgસામા ં વયમયા9દા તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ની �gથિતને �યાનમા ં લેવામા ં

આવશે. અKય તમામ બાબતો માટ� પણ cut off date તા. ૩૧/૧૨/૨૦૧૫ ની ગણવાની રહ�શે.  
 

૭. અ ર� કરવાની ર>ત :-   
આ �હ�રાતના સદંભ9મા ં મડંળ �વારા ઓન લાઈન જ અર/ gવીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર� 

�હ�રાતમા ં દશા9Rયા તાર�ખ :૧૬/૧૨/૨૦૧૫ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ (સમય 

રા1ીના ર૩.૫૯ કલાક 6ધુી) દર4યાન https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર અર/૫1ક ભર� શકશે. ઉમેદવાર�  

1) સૌ ?થમ https://ojas.gujarat.gov.in ૫ર જ�ુ.ં 

2)  હવે "Apply On line" Click કર�ુ.ં  

3) '' મહ�6લૂી તલાટ�”  ની �હ�રાત Pમાકંઃ ૬૦ ઉપર click કરવાથી screen ઉપર more details અન ે

Apply now ના  જbયાની િવગતો મળશે. C   more details clik કરવાથી િવગતવાર �હ�રાત જોવા 

મળશે. C વાચંી જવી. 

4) તેની નીચ ે "Apply now" પર click કરવાથી Application Format �લુશે Cમા ં સૌ ?થમ 

"Personal Details"  ઉમેદવાર� ભરવી. (અહN લાલ �ંદડ� (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર�જયાત 

ભરવાની રહ�શે.)  

5) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details" ભરવા માટ� "Educational 

Qualifications" ૫ર click  કર�ુ.ં  

6) તેની નીચ ે"Self declaration" ૫ર click  કર�ુ.ં Tયારબાદ  

7) ઉ૫રની શરતો gવીકારવા માટ� "Yes" ૫ર click કર�ુ.ં હવે અર/ aણૂ9 ર�તે ભરાઈ ગયેલ છે.  

8) હવે "save" ૫ર click કરવાથી તમાર� અર/નો online gવીકાર થશે.  

9) અર/ કયા9 બાદ ઉમેદવારનો "Application Number" generate થશે. C ઉમેદવાર� સાચવીને 

રાખવાનો રહ�શે.  

10)  હવે Upload Photograph ૫ર click કરો અહN તમારો application number type કરો અને 

તમાર� Birth date type કરો. Tયારબાદ ok ૫ર click કર�ુ.ં અહN photo અને signature upload 

કરવાના છે. (Photo Fુ ંમા૫ ૫ સે.મી. jચાઈ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઈ અને Signature Fુ ંમા૫ 

ર.૫ સે.મી. લબંાઈ અને ૭.૫ સે.મી. ૫હોળાઈ રાખવી.) (photo VG[ signature upload કરવા સૌ 

?થમ તમારો photo અને signature jpg format મા ં(15 kb) સાઈઝથી વધાર� નGહ તે ર�તે g ક�ન 

કર� computer મા ંSave કર�લા હોવા જોઈએ.) "browse" button ૫ર click કરો. હવે choose file 

ના gP�નમાથંી C ફાઈલમા ંjpg format મા ંતમારો photo store થયેલ છે, તે ફાઈલને select કરો 

અને "open" button ને click કરો. હવે "browse" button ની બા�ુમા ં"upload" button ૫ર click 
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કરો. હવે બા�ુમા ંતમારો photo દ�ખાશે. હવે આજ ર�તે signature ૫ણ upload કરવાની રહ�શે. C 

ફોટો અપલોડ કરવામા ં આRયો હોય તે જ ફોટાની નકલ લ�ેખત પર��ામા ં હાજર�પ1કમા ં

ચ�ટાડવાની રહ�શે. તેમજ પછ�ના દર�ક તબtે મડંળ માગં ેTયાર� તેવો જ ફોટો ર�ૂ કરવાનો રહ�શે. 

આથી ઓનલાઇન અર/પ1કમા ંઅપલોડ કર�લ ફોટો:ાફની ચારથી પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. 

�ુદા �ુદા તબtે �ુદા ફોટો:ાફ ર�ૂ થશે તો, ઉમેદવારની ઓળખ ?gથાિપત નહN થવાના કારણ ે

ઉમેદવારની ફાળવણી/િનમz ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે Cની જવાબદાર� ઉમેદવારની પોતાની રહ�શે.  

11)  હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં"Confirm Application" ૫ર click કરો અને "Application number" 

તથા Birth Date type કયા9 બાદ Ok ૫ર click કરવાથી 1ણ બટન (૧) ok (ર) show application 

preview અને (૩) confirm application દ�ખાશે. ઉમેદવાર� show application preview ૫ર click 

કર� પોતાની અર/ જોઈ લવેી. અર/મા ં6ધુારો કરવાનો જણાય તો edit કર� લે� ુ.ં કKફમ9 કયા9 

૫હ�લા કોઈ૫ણ ?કારનો 6ધુારો થઈ શકશે. સaંણૂ9 ચકાસણી બાદ જો અર/ 6ધુારવાની જ=ર ના 

જણાય તો જ confirm application ૫ર click કર�ુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર/નો મડંળમા ંonline 

gવીકાર થઈ જશે.  

12) એકવાર ઓનલાઇન અર/ કKફમ9 થયા બાદ તેમા ં કોઇપણ ?કારનો ફ�રફાર ઉમેદવાર ક� મડંળ 

Zારા થઇ શકશે નહN. અર/મા ંદશા9વેલી િવગતોને અF=ુપ ?માણપ1ો મડંળ માગં ેTયાર� ઉમેદવાર� 

ર�ૂ કરવાના રહ�શે. આથી ઉમેદવાર� ?થમ તેમની પાસેના અસલ ?માણપ1ોને આધાર� પોતાFુ ં

નામ પિત/િપતાFુ ં નામ  અટક જKમતાર�ખ શૈ��ણક લાયકાત �િત (ક�ટ�ગર�) CKડર 

(મેલ/ફ�મેલ) મા/ સૈિનક gપોટ9સ શા.ખો.ખા.ં િવધવા વગેર� બાબતોની બાર�ક ચકાસણી નામ/ 

અટકના gપેલNગ સહ�ત કર� લઇને તેને અF=ુપ િવગતો જ ઓનલાઇન અર/મા ંદશા9વવાની રહ�શે. 

મડંળ Zારા ચકાસણી સાxુ ?માણપ1ો માગંવામા ંઆવે Tયાર� ઓનલાઇન અર/પ1કમા ંદશા9વેલ 

િવગતો અને ઉમેદવાર Zારા મડંળ સમ� ર�ૂ કરવામા ંઆવતા ં ?માણપ1ોમા ં કોઇપણ �તની 

િવસગંતતા મા�મૂ પડશે તો તેવી �િતVcુત અર/ઓ મડંળ Zારા C તે તબtેથી ‘રદ’ કરવામા ં

આવશે. ખોટ� ક� અhરૂ� િવગતોને કારણ ે�િતVcુત અર/ રદ કરવામા ંઆવે તો તેમા ંમડંળની કોઇ 

જવાબદાર� રહ�શે નહN. આથી ઉમેદવારોને તેમની પાસેના ?માણપ1ોને આધાર� અને તેને અF=ુપ 

િવગતો ઓનલાઇન અર/ કરતી વખતે દશા9વવાની ખાસ કાળ/ રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

13)  confirm application ૫ર click કરતા ંઅ હk "confirmation number" generate થશે. l હવે 

૫છ>ની બધી જ કાય�વાહ> માટ  જmર> હોઈ, ઉમેદવાર  સાચવવાનો રહ શે. કKફમ�શન નબંર િસવાય 

કોઇ પણ પ1Rયવહાર કર� શકાશે નહN.  Confirm થયેલ અર/પ1કની ?ીKટ અ}કૂ કાઢ� રાખવી.  

14)  હવે print application ૫ર click કરoુ.ં અ હk તમારો confirmation number ટાઈ૫ કરવો અ ને 

print ૫ર click કર> અ ર�ની નકલ કાઢ> સાચવી રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે. lથી ઉમેદવાર  

પોતે ઓનલાઇન રqૂ કર લી અ ર�ની તે નકલ જmર પડr ેઉપોયોગમા ંલઇ શકાય.   

15)  ઉમેદવારને ફોમ9 ભરતી વખતે માગ9દશ9નની આવ`યકતા જણાયતો ટોલ-�� નબંર : 

૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦ ૫ર ફોન કર�ને જ=ર� માગ9દશ9ન મેળવી લ�ે ુ.ં  
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16)  અર/ કK ફમ9 થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા. ૮ મા ંઆપેલ 6ચુનાઓ અFસુાર પોg ટ ઓફ�સ 

ખાતે રોકડમા ંપર��ા ફ� =.૧૦૦/- તથા પોgટલ ચા� =.૧૨/-ચલણથી ભરવાના રહ�શે. આ ચલણ 

પણ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથીજ ડાઉનલોડ કરવાFુ ંરહ�શે. અર/ કK ફમ9 કયા9 બાદ ફ� ન ભરનાર 

જનરલ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારની ઉમેદવાર� રદ ગણાશે.  
 

૮. ૫ર>Mા ફ> :-   

� ફોમ9 ભરતી વખતે ‘‘ General ’’ ક�ટ�ગર� Select કર� હોય (દશા9વી હોય) તેવા (SC, ST, SEBC, PH તથા 

Ex-servicemen  ક�ટ�ગર� િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પર��ા ફ� ભરવાની રહ�શે. 
� C ઉમેદવારોએ ફ� ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જયાર� OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર/ સબમીટ કર� 

T યાર� તેઓને અર/ ફ� ભરવા માટ� ઓન લાઇન ઉપલk ધ ચલનની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િ?K ટ 

મેળવવાની 6ચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ િ?K ટ મેળવી લવેાની રહ�શે, ઉમેદવારોએ 

ચલન સાથે કોઇપણ કો4 U Vટુરાઇઝડ પોg ટ ઓફ�સમા ંજઇને પર��ા ફ� પેટ� =.૧૦૦/ રોકડા + =.૧૨/- 

પોg ટલ ચાજ~સ ભર� દ�વાના રહ�શે. ચલનની એક નકલ પોg ટ ઓફ�સ રાખી લેશે અને બે નકલ 

ઉમેદવારને િસtા / g ટ�કર સાથે પરત આપશે. આ નકલ ઉમેદવાર� સાચવી રાખવાની રહ�શે અને 

પર��ા સમયે કોલ લેટર સાથે અ}કૂ સાથે લાવવાની રહ�શે.  
� અK ય કોઇ ર�તે ફ� g વીકારવામા ંઆવશે નહN.  
� પોg ટ ઓફ�સમા ં ફ� ભરવાની છે� લી તા. ૦૪/૦૧/૨૦૧૬  (બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક 6ધુી જ ) ની 

રહ�શે.  
� ફ� ભયા9 બાદ ર�ફંડ કોઇપણ સજંોગોમા ંમળવાપા1 નથી તેમજ ફ� ભરવાપા1 ઉમેદવારોની ફ� ભયા9 

વગરની અર/ માKય રહ�શે નહN.  
� પર��ા ફ� ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ Zારા દશા9વેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી ફ� ભયા9ની �ણ 

કરવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારને SMS ના મળે તો, તાTકા�લક ઉમેદવાર� C પોgટ ઓફ�સ ખાતે ફ� જમા 

કરાવેલ હોય તે પોgટ ઓફ�સનો સપંક9 કરવાનો રહ�શે.  
� અર/ ફોમ9મા ંનીચ ે'જુબની ક�ટ�ગર� Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ ?કારની પર��ા ફ� ભરવાની 

રહ�શે નહN.  
(ક) અF6ુ�ૂચત �િત (SC)  

(ખ) અF6ુ�ૂચત જન �િત (ST)  

(ગ) સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાતવગ9 (SEBC)  

(ઘ) મા/ સૈિનક (Ex-serviceman) તમામ ક�ટ�ગર�  

    (ચ) શાર�Gરક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ ક�ટ�ગર� 
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૯. ૫સદંગી sQ$યા :- 

  ‘‘મહ -લૂી તલાટ>” ની જbયા ઉ૫ર ૫સદંગી પામવાના ંહ�Aસુર ઉમેદવાર� gપધા9Tમક ૫ર��ા 

તથા કો4UVટુર િનaણુતા કસોટ�ની ?GPયામાથંી ૫સાર થવાFુ ંરહ�શે. આ પર��ામા ંનીચ ે'જુબ Jણુભાર રહ�શે. 

(ક)   ભાગ-૧: લેJખત કસોટ>: ઓtટ>કલ માક�  ર>ડkગ (OMR) su૫<, પેપરઃ૧, �ણુઃ૧૦૦, સમયઃ ૧.૦૦ કલાક  

િવષય �ણુ સમય  

Jજુરાતી ભાષા  ૧૫ Jણુ 

૧: ૦૦ cલાક 

(૬૦ િમનીટ) 

Jજુરાતી Rયાકરણ  ૧૫ Jણુ 

Wકગણીત  ૧૫ Jણુ 

W:ે/ Rયાકરણ ૧૫ Jણુ 

સામાKય �ાન અને ��ુ<ધચાAયુ9 કસોટ�  ૪૦ Jણુ   

Iુલ ૧૦૦ �ણુ 

 

નXધ :  (૧)  (i) પર��ા Multiple Choice Question (MCQ ) અને Optical Mark Reader(OMR) પ<ધિતની રહ�શે. 

(ii) દર�ક ?Sનો ૦૧ (એક) Jણુ રહ�શે. (iii) ઉમેદવાર� બધા ?Sોના જવાબ આપવાના રહ�શે. (iv) ખોટા 

જવાબ દ�ઠ મેળવેલ Jણુમાથંી ૦.ર૫ Jણુ કમી કરવામા ંઆવશે નેગેટ�વ માક�ગ લાJ ુપડશે. (v) દર�ક 

?Sના જવાબોમા ં એક િવક�પ "E" “Not attempted” રહ�શે, ઉમેદવાર કોઇ ?Sનો જવાબ આપવા ના 

ઇyછતા હોય તો આ િવક�પ પસદં કર� શકશે અને “Not attempted”  િવક�પ પસદં કરવાના Gકgસામા ં

નેગેટ�વ માક�ગ લાJ ુપડશે નહN. (vi) ?Sના આપલેા બધા િવક�પોમાથંી કોઇ પણ િવક�પ પસદં નહN 

કરવામા ંઆવે તો મેળવેલ Jણુમાથંી ૦.ર૫ Jણુ કમી (નેગેટ�વ માક�ગ) કરવામા ંઆવશે. 

 (ર) લે�ખત પર��ામા ં ઉ�ીણ9 થનાર ઉમેદવારોને કો4UVટુર કાય9�મતા કસોટ� માટ� બોલાવવામા ં

આવશે. oુલ ખાલી જbયાના WદાC 1ણ ગણા Cટલા ઉમેદવારોને કો4UVટુર ?ોફ�સીયKસી (કાય9�મતા) 

કસોટ� માટ� બોલાવવામા ંઆવશે. 

(ખ) ભાગ-ર કોxtyટુર sોફ>સીયPસી (કોxtyટુર કાય�Mમતા)  કસોટ>. ૧૦૦ �ણુ, સમય ૧ કલાક ૩૦ મીનીટ. 

૧. Jજુરાતી ટાઇપNગ ટ�gટ ર૦ Jણુ 

ર. W:ે/ ટાઇપNગ ટ�gટ ર૦ Jણુ 

૩. આપેલ માGહતી ઉપરથી ?ેઝેKટ�શન માટ�ની gલાઇડો તૈયાર 

કરવી. 

૧૫ Jણુ 

૪. એcસેલ g?ેડશીટ તૈયાર કરવી, અને ગાણીતીય સમgયાના 

જવાબ કરવા. 

૧૫ Jણુ 

૫. આપેલ વડ9 ડો�મેુKટમા ં�લૂો શોધવી અને gપેલNગ / જોડણી 

6ધુારવા. કોમેKટ ર�'વુ, gપેલNગ ચેક, માજ~ન સેટNગ, ટ�બલ 

ઇKસટ9 , ટ� ટ હાઇલાઇટ. 

૧૫ Jણુ 
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૬. �હ�ર કર�લ સરનામા ઉપર ઇ-મેઇલ મોકલવા. ૧૫ Jણુ 

 oુલ : ૧૦૦ Jણુ 

 

 

નXધ :  (૧)    કો4UVટુર ?ોફ�સીયKસી (કો4UVટુર કાય9�મતા)  ટ�gટ  Jજુરાતી અને W:ે/ એમ બનંે  ભાષામા ં

લેવામા ંઆવશે. 

               (૨)   લે�ખત પર��ામા ંઉ�ીણ9 થનાર ઉમેદવારોને કો4UVટુર ?ોફ�સીયKસી (કો4UVટુર કાય9�મતા) કસોટ� 

માટ� બોલાવવામા ંઆવશે. oુલ ખાલી જbયાના સામાKયત: WદાC 1ણ ગણા Cટલા ઉમેદવારોને 

કો4UVટુર ?ોફ�સીયKસી (કો4UVટુર કાય9�મતા) કસોટ� માટ� બોલાવવામા ંઆવશે.  

       (૩) ટાઇપNગની ઝડપ, ચોકસાઇ સાથે કલાકના ૫૦૦૦ ક�.ડ�?ેશKસ (key depressions) થી ઓછ� નહN 

તેટલી હોવી જોઇશે. 

(ગ) લz{ુમ લાયક> ધોરણ:   

મેર�ટ યાદ� તૈયાર કરવા માટ�F ુ ંલાયક� ધોરણ મડંળ ઠરાવશે. પરંA ુપર��ા િનયમોની જોગવાઇ 

'જુબ કોઇપણ સજંોગોમા ંઅનામત ક�ટ�ગર� સGહતની તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો માટ� લh�ુમ લાયક� 

ધોરણ દર�ક કસોટ� માટ� oુલ Jણુના ૪૦ % Jણુ રહ�શે. લ�ેખત કસોટ�મા ં ઉ�ીણ9 થનાર ઉમેદવારોને 

કો4UVટુર ?ોફ�સીયKસી (કાય9�મતા) કસોટ� માટ� બોલાવવામા ંઆવશે.    

(ઘ) (૧) ‘‘મહ -લૂી તલાટ>” ની જb યા માટ�ની મેર�ટ યાદ� પેપર-૧ (OMR) તથા ભાગ-ર કો4UVટુર 

?ોફ�સીયKસી (કાય9�મતા) કસોટ�મા ં મેળવેલ oુલ Jણુના આધાર� અસલ ?માણપ1ોની ચકાસણી કર�ન ે

તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

(૨) આ �હ�રાત હ�ઠળની જb યા માટ� મૌખીક કસોટ� (ઇK ટરR V)ુ લવેાનાર નથી. 

(ચ) ઉપર 'જુબ તૈયાર કર�લ મેર�ટ યાદ�ના ૧૦ (દસ) ટકા Cટલી ઉમેદવારોની લાયકાતના Pમમા ંલાયક 

ઉમેદવારોના નામ દશા9વતી ?િત�ાયાદ� પણ તૈયાર કર� �હ�ર કરવામા ંઆવશે. આ યાદ� તૈયાર કરતી 

વખતે દર�ક ક�ટ�ગર�Fુ ંિનયમાFસુાર ?િતિનિધTવ જળવાય તે જોવામા ંઆવશે. 

૧૦. સામાPય શરતો :-  

(૧)  �હ�રાતમા ંC ક�ાની અનામત વગ¡ માટ� જbયાઓ અનામત છે તેઓને જ ઉ૫લી વયમયા9દામા ં�ટછાટ 

મળશે. બધી જ મળવાપા1 �ટછાટ ગણતર�મા ંલીધા બાદ, મા/ સૈિનક િસવાય ના Gકgસામા  વhમુા ંવh ુ

૪૫ વષ9ની jમર 6ધુી જ ઉ૫લી વયમયા9દામા ં�ટછાટ મળશે. 

(૨)  સા.અને શૈ.૫.વગ9ના ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગ9મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા WગFે ુ ંિનયત ન'નૂાFુ ંસરકાર¢ીના 

સામા�જક K યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પGરિશ� ટ-ક 

(Jજુરાતીમા)ં ના ન'નૂામા ં ?માણ૫1 મડંળ માગં ે Tયાર� ર�ુ કરવાFુ ં રહ�શે. તા.૧/૦૪/ર૦૧૪ થી 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૫ ના સમયગાળાની આવકને < યાને લઇ તા.૧/૦૪/૨૦૧૫ થી અ ર� કરવાની છે}લી 

તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૫ દરxયાન મેળવેલ ઉ~ત વગ�મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા +ગેના અ સલ sમાણ૫<નો 

નબંર અ ને તેની તાર>ખ ઓનલાઈન અ ર� કરતી વખતે દશા�વવાનો રહ શે. (W:/ેમા ંકઢાવેલ નોન 
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P�મીલયેર સટ�ફ�ક�ટ C ક�K£ સરકારની નોકર� માટ�F ુ ં હોઈ, માKય ગણવામા ંઆવશે નGહ)  પર��ા બાદ 

?માણપ1ોની ચકાસણી સમયે સ�મ અિધકાર� Zારા અપાયેલ આ�ુ ં?માણપ1 ર�ૂ ન કર� શકતા ં 

 

       ઉમેદવારો સામાK ય ઉમેદવારો માટ� નt� થયેલ વયમયા9દામા ંઆવતા નહN હોય તો તેઓની ઉમેદવાર� રદ 

થશે. આથી ઓનલાઇન અર/ કરતી વખતે ઉ�ત વગ9મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા WગFે ુ ં િનયત 

સમયગાળાFુ ંઅને િનયત ન'નૂાFુ ં?માણપ1 ધરાવતા ના હોય તેવા ઉમેદવારોને જનરલ ઉમેદવાર તર�ક� 

અર/ કરવા સલાહ આપવામા ંઆવે છે.  

(૩)  સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે ૫છાત વગ9ના ૫Gરણીત મGહલા ઉમેદવાર આ�ુ ંનોન P�મીલયેર ?માણ૫1 

તેમના િપતાની આવકના સદંભ9મા ં ધરાવતા હોવા જોઈશે. જો આવા ઉમેદવાર તેમના ૫િતની આવકના 

સદંભ9મા ંઆ� ુ?માણ૫1 ધરાવતા હશે તો તેને �યાને લવેામા ંઆવશે નહN.   

(૪)  સામાKય વહ�વટ િવભાગના તા.રર/૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ Pમાકં : સીઆરઆર/૧૦૯૬/રર૧૩/ગ(ર) મા ં

િનદ¤ િશત ?વત9માન િનયમો અFસુાર િવધવા મGહલા ઉમેદવારો માટ� ૫સદંગીમા ંઅ:તા આ૫વા માટ� તેમન ે

મળેલ oુલ Jણુના ૫ (પાચં) ટકા Jણુ ઉમેર� આ૫વામા ંઆવશે. ૫રંA ુ તેઓએ િનમz ૂકં સમયે aનુઃલbન 

કર�લ ન હોવા જોઈએ. ઉ૫રાતં, મડંળની કચેર� માગં ે Tયાર� તેના તમામ aરુાવા મડંળને અસલમા ં ર�ૂ 

કરવાના રહ�શે.  

(૫)  એથલGેટકસ (��ક અને Gફ�ડ રમતો સGહત), બેડિમKટન, બાgક�ટબોલ, GPક�ટ, �ટબોલ, હોક�, �gવમNગ, ટ�બલ 

ટ�િનસ, વોલીબોલ, ટ�િનસ, વેઈટ�લફટNગ, ર�સ�લ¥ગ, બોકિસ¥ગ, સાઈક�લ¥ગ, /મને¦gટક, �ુડો, કબ§�, 

રાઈફલ¨Gુટ¥ગ, ખોખો, તીરંદા/, ઘોડ�સવાર�, ગોળાફ©ક, નૌકાg પધા9, શતરંજ, હ�Kડ બોલની રમતો ખેલoુદમા ં

રા���ય / ªતરરા���ય અથવા ªતર Vિુનવિસ{ટ� અથવા અ�ખલ ભારત શાળા સઘં �વારા યો�તી 

g પધા9ઓમા ં મા1 ?િતિનિધTવ કર�લ હોય તેવા ઉમેદવારને ૫સદંગીમા ંઅ:તા માટ� તેમને મેળવેલ oુલ 

Jણુના ૫ (પાચં) ટકા Jણુ ફcત લ�ેખત કસોટ�મા જ  ઉમેર� આ૫વામા ંઆવશે. આ માટ� ઉમેદવાર� સરકાર� 

તા.ર૫/ર/૧૯૮૦ ના ઠરાવ Pમાકં : સીઆરઆર/ ૧૦૭૭/ ર૬૬૦/ ગર તથા તા.૧/૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ 

Pમાકં : સીઆરઆર/ ૧૧૮૮/ ૩૬૪૪/ ગર મા ંિનયત કયા9 'જુબના સ�ાિધકાર� પાસેથી િનયત ન'નૂામા ં

મેળવેલ જ=ર� ?માણ૫1 મડંળ માગં ે Tયાર� ર�ૂ કરવાFુ ં રહ�શે. આ� ુ?માણપ1 ધરાવનાર ઉમેદવાર જ 

રમતના Jણુ માટ� હtદાર થશે. Sports મા ંઅર/ કરનાર ઉમેદવાર જો મડંળ માગંે Tયાર� આ�ુ ં?માણપ1 

ર�ૂ નહN કર� શક� તો આવા ઉમેદવારને Sports ના Jણુ મળવાપા1 થશે નહN.   

૧૧. સામાPય -ચૂનાઓ :-  

1. શૈ��ણક લાયકાત કો4UVટુરની �ણકાર� jમર �િત (ક�ટ�ગર�-SC,ST,SEBC) મા/ સૈિનક gપોટ9સ 

શાર�Gરક ખોડખાપંણ અને અKય બાબતો ના સબંધંમા,ં ઉમેદવાર પાસેના અસલ ?માણપ1ોને આધાર� 

ઓનલાઇન અર/મા ંભર�લ િવગતો સમ: ભરતી ?GPયા માટ� આખર� ગણવામા ંઆવશે. ઓનલાઇન 



11 

 

અર/મા ં દશા9વેલ િવગતોના સમથ9નમા ં ?માણપ1ો અને aરુાવાઓ મડંળ માગં ે Tયાર� ઉમેદવાર� 

અસલમા ં(ઝેરો� નકલો સહ�ત) ર�ુ કરવાના રહ�શે. એવા aરુાવા ર�ુ નહN કર� શકનાર ઉમેદવારFુ ં

અર/૫1ક C - તે તબકક�થી ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવશે. 

2. અરજદાર� અર/૫1મા ં દશા9વેલ ક�ટ�ગર� (�િત) મા ં પાછળથી ક�ટ�ગર� બદલવાની ર�ૂઆત :ા« 

રાખવામા ંઆવશ ેનહN. ઓનલાઇન અર/મા ં ઉમેદવાર� દશા9વેલી ક�ટ�ગર� અને ઉમેદવારની ખર�ખર 

ક�ટ�ગર�મા ંતફાવત મા�મૂ પડશે તો તેવી અર/ રદ કરવાપા1 થશે.  

3. ઉમેદવાર અર/૫1કમા ં C ફોટો upload કર� છે, તેની પાસપોટ9 સાઈઝના ફોટાની એક કરતા ં વh ુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને ૫ર��ા સમયે હાજર�૫1કમા ંલગાવવાના રહ�શે. તેમજ મડંળ માગં ે

Tયાર� તેવો જ ફોટો ર�ૂ કરવાનો રહ�શે.  

4. ઉમેદવાર અર/૫1ક ભરતી વખતે C મોબાઈલ નબંર દશા9વે છે તે નબંર ચા� ુજ રાખવો. ભિવ�યમા ં

મડંળ તરફથી આ પર��ાને સબિંધત ૫ર��ાલ�ી 6ચૂનાઓ ઉમેદવારને આ દશા9વેલ નબંરના 

મોબાઈલ ૫ર SMS થી મોકલવામા ંઆવશે તેથી દશા9વલે મોબાઈલ નબંર બદલવો નહ�. 

5. ફ�કસ ૫ગારથી લાયક ઉમેદવારને ૫ (પાચં) વષ9ના ંઅજમાયશી ધોરણ ે‘‘મહ -લૂી તલાટ>” ની જbયા 

ઉ૫ર િનમz ૂકં સ�ાિધકાર� �વારા િનમz ૂકં આUયેથી આ જbયાના ભરતી િનયમો, ખાતાક�ય ૫ર��ા 

િનયમો, કો4UVટુર કૌશ�ય ૫ર��ા િનયમો-ર૦૦૬ તથા aવૂ9 સેવા તાલીમ અને તાલીમાKત ૫ર��ાના ં

િનયમો 'જુબ િનયત ૫ર��ાઓ આ સમયગાળા દર4યાન પાસ કરવાની રહ�શે.  

6. આખર� ૫સદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમz ૂકં સ�ાિધકાર� ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમz ૂકં મેળવવાને 

પા1 ઠરશે.  

7. ઉમેદવાર પોતે ‘‘મહ�6લૂી તલાટ�” સવંગ9ની મેર�ટ યાદ�મા ંસમાિવ�ટ થવા મા1થી સબંિંધત જbયા ઉ૫ર 

િનમz ૂકં મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે નGહ. િનમz ૂકં કરનાર સ�ાિધકાર�ને પોતાને એવી 

ખાતર� થાય ક� �હ�ર સેવા સા= તે Jજુરાત '�ુક� સેવા વગ~કરણ અને ભરતી (સામાKય) િનયમો- 

૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ િનયમોFસુાર યોbય જણાતો નથી. તો C તે તબકક� આવા ઉમેદવારને તેની િનમz ૂકં 

‘રદ’ કર�ને ૫ડતો 'કૂ� શકાશે. િનમz ૂકં બાબતે તેઓનો િનણ9ય આખર� ગણાશે.  

8. આ ભરતી ?GPયા સaંણૂ9૫ણે ‘‘મહ -લૂી તલાટ>” સવંગ9ના ?વત9માન ભરતી િનયમો-ભરતી પર��ા 

િનયમોને આિધન રહ�શે.  

9. આ �હ�રાત કોઈ ૫ણ કારણોસર રદ કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની આવ`યકતા ઉભી થશે તો તેમ 

કરવાનો મડંળને સaંણૂ9 હકક / અિધકાર રહ�શે અને મડંળ આ માટ� કારણો આ૫વા બધંાયેલ રહ�શે નહ�. 

તેમજ તેવા સજંોગોમા ંભર�લ અર/ અને ૫ર��ા ફ� ૫રત મળવાપા1 થશે નહ�.  
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10. બોડ� (મડંળ) ની વેબસાઇટ  http://gsssb.gujarat.gov.in િનયિમતપણે જોતા રહ વા ઉમેદવારોને ખાસ  

ભલામણ છે.  

11. આ #હ રાત અ P વયે સભંવત: ભાગ-૧ની લેJખત પર>MાOુ ંઆયોજન ફ �આુર>-૨૦૧૬ ના <ી#  ક  

ચોથા સtતાહમા ં કરવામા ંઆવશે, તે � યાને લઇ ઉમેદવારોએ પર>MાલMી તૈયાર> કરવી. આમ છતા ં

પર>Mાના આયોજનની તાર>ખ બાબતે જmર જણાયે મડંળ ફ રફાર કર> શકશે.  

૧૨. મડંળ l કોઈ ઉમેદવારને, 

1. તેને ઉમેદવાર� માટ� કોઈ૫ણ ?કાર� ટ�કો મેળવવા માટ� એટલ ેક� મડંળના અ�ય�, સ®ય અથવા કોઈ 

અિધકાર� ૫ર ?Tય� ક� ૫રો� લાગવગ લગાડવાનો ?યાસ કરવા માટ�,  

2. બી�Fુ ંનામ ધારણ કરવા માટ�,  

3. બી� પાસે પોતાFુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ�,  

4. બનાવટ� ખોટા દgતાવેજો અથવા Cની સાથે ચેડા કરવામા ંઆRયા હોય તેવા દgતાવેજો સાદર કરવા 

અથવા ગેરર�િત આચરવા માટ�,  

5. યથાથ9 અથવા ખોટા અથવા મહTવની માGહતી ¯પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ�,  

6. ૫ર��ા માટ� તેની ઉમેદવાર�ના સબંધંમા ંઅKય કોઈ અિનયિમત અથવા અયોbય સાધનનો આ¢ય 

લવેા માટ�,  

7. ૫ર��ા દર4યાન ગેરRયાજબી સાધનોનો ઉ૫યોગ કરવા માટ� એટલ ે ક� અKય ઉમેદવારની 

ઉ�રવહ�માથંી નકલ કરવા, agુતક, ગાઈડ, કા૫લી ક� તેવા કોઈ૫ણ છાપેલા ક� હgત�લ�ખત 

સાGહTયની મદદથી અથવા વાતચીત �વારા નકલ કરવા ક� ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર�િતઓ 

પૈક� કોઈ૫ણ ગેરર�િત આચરવા માટ�, ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠ�રાવવા ઉપરાતં ભિવ�યની 

પર��ાઓમા ં બસેવા માટ� ?િતબધં 'કુવા ઉપરાતં ફોજદાર� પગલા સGહતની િશ�ાTમક કાય9વાહ�ને 

પા1 ઠરશે.  

8. લખાણોમા ંઅ�`લલ ભાષા અથવા બીભTસ બાબત સGહતની અ?gAતુ બાબત લખવા માટ�, 

9. OMR ઉ�રપ1મા ંપોતાની ઓળખ6ચૂક કોઇપણ ?કારની નીશાની લખાણ આ�ફાબેટ �ચ° ક� Cનાથી 

ઓળખ ?gથાિપત થાય તેવા ?યાસ કરવા માટ� ૫ર��ા ખડંમા ંઅKય કોઈ ર�તે ગેરવત9z ૂકં કરવા 

માટ�,  

10. ૫ર��ાના સચંાલન કરવા માટ� મડંળે રોક�લા gટાફને સીધી ક� આડકતર� ર�તે હ�રાન કરવા અથવા 

શાર�Gરક ર�તે ઈ� કરવા માટ�,  

11. aવૂ9વત~ ખડંોમા ં િનGદ±�ટ કર�લા તમામ અથવા કોઈ૫ણ oૃTય કરવાનો ?યTન કરવા માટ� અથવા 

આવા ?સગં ેમદદગાર� કરવા માટ�, અથવા  

12. ૫ર��ા માટ� તેને ૫રવાનગી આ૫તા તેના ?વેશ૫1મા ંઆ૫વામા ંઆવેલી કોઈ૫ણ 6ચુનાનો ભગં 

કરવા માટ� દોિષત ઠયા9 હોય તો અથવા દોિષત હોવાFુ ં�હ�ર કVુ9 હોય તો તે ફોજદાર� કાય9વાહ�ને 

પા1 થવા ઉ૫રાતં - (ક) મડંળ, તે C ૫ર��ાનો ઉમેદવાર હોય તે ૫ર��ામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી 

શકશે, અથવા (ખ) (૧) મડંળ, સીધી ૫સદંગી માટ� લવેાની કોઈ૫ણ ૫ર��ામા ંબસેવામાથંી અથવા 
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(ર) રાજય સરકાર, પોતાના હ�ઠળની કોઈ૫ણ નોકર�માથંી કાયમી ર�તે અથવા િનGદ�ટ 'દુત માટ� 

ગેરલાયક / બાકાત કર� શકશે. 

13. Jજુરાત �હ�ર સેવા આયોગ ક� અK ય �હ�ર સેવા આયોગ અથવા અK ય સરકાર�/અધ9 

સરકાર�/સરકાર હgતકની સgં થાઓ < વારા ઉમેદવાર કયાર�ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને 

ગેરલાયકાતનો સમય ચા� ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અર/ આપોઆપ રદ થવાને પા1 બનશે.  

 

૧૩. નીચે દશા9Rયા 'જુબની અર/ઓ રદ કરવામા ંઆવશે. 
(આ યાદ� મા1 £� ટાતં g વ=પે છે. C સaંણૂ9 નથી) 

(૧)  ઓનલાઇન 'સુદા 'જુબ અર/ કર�લ ન હોય 

(ર)  અર/મા ંદશા9વેલ િવગતો અhરૂ� ક� અસગંત હોય 

(૩)  અર/મા ંઉમેદવાર� સહ� ક� પાસપોટ9સાઇઝનો ફોટો અપલોડ કર�લ ન હોય 

(૪)  અર/ ફ�કસ થી ઇ-મેલ થી અથવા પોg ટથી મોકલાવેલ હોય 

(૫)  �બનઅનામત વગ9ના ઉમેદવાર� aરૂ�aરૂ� ફ� ન ભર�લ હોય 

(૬)  અF6ુ�ૂચત �િત, અF6ુ�ુચત જન �િત, સામા/ક શૈ��ણક પછાત વગ9, શાર�Gરક ખ�ડખાપંણ ધરાવતા 

ઉમેદવાર તેમજ મા/ સૈિનક તેઓની ક�ટ�ગર� WગેF;ુ ?માણ૫1 ધરાવતા ન હોય 

(૭)  સામા/ક શૈ��ણક પછાત વગ9ના ઉમેદવાર �હ�રાતમા ંદશા9વેલ સમયગાળાF;ુ Jજુરાતી ન'નૂા “પGરિશ�ટ –

ક” 'જુબFુ ં -નોન-GPિમલીયર ?માણ૫1 ધરાવતા ન હોય  

૧૪.  આ �હ�રાત તથા ભરતી ?GPયામા ંકોઇપણ કારણોસર તેમા ંફ�રફાર કરવાની ક� રદ કરવાની આવ`યકતા 

ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો મડંળનો સaંણૂ9 હt/ અિધકાર રહ�શે અને મડંળ આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ 

રહ�શે નહN. 

 

તાર>ખ :-  ૧૬ /૧૨/૨૦૧૫ 

�થળ  :- ગાધંીનગર. 

સJચવ 

Jજુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 

 

 

 

 

 


