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          સામા�જક � યાય, અને અિધકાર�તા િવભાગ સ�ચવાલય ગાધંીનગર ના િનય�ંણ હ�ઠળની 

િનયામક!ી અ" ુ$િત ક% યાણ ગાધંીનગરની કચેર� ઉપરાતં રાજયની �જ% લા કચેર�ઓમા ંવગ)-૩ની 

к�<�- ���Bк અને તેની સમક, સવંગ)ની જ- યાઓ પર સીધી ભરતીની મેર�ટ યાદ� તૈયાર કરવા 

માટ� આ જ- યાના ભરતી િનયમો 3જુબની શૈ,ણીક લાયકાત ધરાવતા ંઉમેદવારો પાસેથી િનયત 

ન3નૂામા ં http://ojas.guj.nic.in �7,� http://ojas1.guj.nic.in વેબસાઈટ  તા ૧/૧/૨૦૧૩  

(બપોરના ૨-૦૦ કલાક) થી તા ૦૭/૧/૨૦૧૩  (સમય રા�ીના ૧૧.૫૯ કલાક Cધુી) દરD યાન 

અરE મગંાવવામા ંઆવે છે. ઉમેદવાર� તાGતરનો પાસપોટ) ફોટોIાફ (15kb) અને સહ�નો ન3નુો 

(15kb) સાઈઝથી વધે નહ� તે ર�તે jpg ફોમKટમા ંL ક�ન કર� ઓનલાઈન અરEમા ંઅપલોડ કરવાનો 

રહ�શે. ઉમેદવાર� પોતાના શૈ,ણીક ,વય અને $િત તેમજ લાયકાત ના બધાજ Nમાણપ�ો પોતાની 

પાસે રાખવાના રહ�શે.અને અરE પ�કમા ંતે 3જુબની િવગતો ભરવાની રહ�શે. પસદંગીની NP�યા 

માટ�ની પર�,ા હ�Qલુ,ી પRોવાળ� ઓ.એમ.આર પTધતીથી લવેામા ં આવશે. પર�,ા સદંભ)ની 

બધીજ Cચુનાઓ મોબાઈલ નબંર પર એસ.એમ.એસ થી આપવામા ંઆવશે આથી અરEપ�કમા ં

સબંિંધત કોલમમા ં મોબાઈલ નબંર અવU ય દશા)વવો. તેમજ પસદંગીની તમામ NP�યા Vરુ� ન 

થાય W યા ંCધુી આ નબંર બદલવો નહ�.  
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• અનામત જ- યાઓ ફકત 3ળુ Zજુરાતના અ"Cુ�ૂચત$િત, અ"Cુ�ૂચત જન$િત તથા 

સામાEક અને શૈ,ણીક પછાત વગ)ના ઉમેદવારો માટ� જ અનામત છે. 

• અનામત વગ[ના ઉમેદવારો જો �બન અનામત જ- યા માટ� અરE કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વય મયા)દામા ં\ટછાટ મળશે.નહ]. 

• ઉમેદવાર� ઓનલાઈન ફોમ) ભરતી વખતે તેઓ અનામત ક�ટ�ગર�મા ંઅરE કરવા માગં ેછે 

ક� �બન અનામત ક�ટ�ગર�મા ં અરE કરવા માગં ે છે તે L પL ટ જણાવ^ુ.ં એક વખત 

ઓનલાઈન અરE કયા) બાદ ઓનલાઈન ફોમ)મા ંદશા)વેલ $િત/ક,ામા ંકોઈપણ Nકારનો 

ફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશે નહ]. જો કોઈ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે ર_ૂઆત કરશે 

તો, તેની ર_ૂઆત L વીકારવામા ંઆવશે નહ� ક� તેનો કોઈ NW ̀ aુર આપવામા ંઆવશે નહ� 

ઉમેદવારોને આ Cચુના T યાને લઈ તે"ુ ંઅbકૂપણે પાલન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

• માE સૈિનક માટ� Xુલ ભરવાપા� જ- યાઓના ં૧૦ટકા 3જુબ જ- યાઓ અનામત છે, G તે 

ક�ટ�ગર� સામે  સરભર કરાશે. માE સૈિનક માટ�ની અનામત જ- યાઓ માટ� જો  લાયક માE 

સૈિનક ઉમેદવારો ઉપલc ધ ન થાય તો તે જ- યાઓ  G  તે ક�ટ�ગર�ના અ� ય લાયક 

ઉમેદવાર થી ભરવામા ંઆવશે. 

• મહ�લાઓ માટ�ની જ- યાઓ  ૩૦ ટકા 3જુબ અનામત છે. G G-તે ક�ટ�ગર� સામે સરભર 

કરાશે. મdહલા  ઉમેદવારો માટ�ની અનામત જ- યાઓ જો લાયક મdહલા ઉમેદવારો 

ઉપલc ધ નહ] થાય તો તે જ- યા G-તે  ક�ટ�ગર�ના Veુષ ઉમેદવારોથી જ ભરવામા ંઆવશે. 

• સરકાર!ીના સામા� ય વહ�વટ િવભાગના તા.૨૨/૫/૯૭ ના પdરપ� Pમાકં 

સીઆઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.ર અ"સુાર િવધવા મdહલા ઉમેદવારો માટ� પસદંગીમા ં

અIતા આપવા માટ� તેમને મળેલ Xુલ Zણુના ૫(પાચં)) ટકા Zણુ ઉમેર� આપવામા ં

આવશે. પરંQ ુ તેઓએ ભરતી થતા િનમhુકં સમયે Vનુઃલ- ન કર�લ ન હોવા જોઈએ. 

ઉપરાતં સિમિત  માગંે Q ્ યાર� તેના તમામ Vરુાવાઓ અસલમા ંર_ુ કરવાના રહ�શે. 

• એથલdેટકસ (k�ક અને dફ% ડ રમતો સહ�ત), બેડિમ� ટન, બાL ક�ટબોલ, P�ક�ટ, હોક�, lટબોલ, 

િL વમ]ગ , ટ�બલ ટ�નીસ, વોલીબોલ, ટ�નીસ, વેઈટ�લફટ]ગ, ર�સલ]ગ, બોકસ]ગ, સાઈકલ]ગ, 

EમનેL ટ�ક, _ૂડો, રાઈફલmટુ]ગ, કબn�, ખોખો, િતરદાEં, ઘોડ�સવાર�, ગોળાફpક, 

નૌકાL પધા), શતરંજ, હ�� ડબોલની રમતો, ખેલXુદમા ં રાr k�ય-sતરરાr k�ય અથવા sતર 

`િુનવિસtટ� અથવા અ�ખલ ભારત શાળા સઘં uારા યો$તી L પધા)ઓમા NિતિનિધW વ કર�લ 

હોય તેવા ઉમેદવારોને પસદંગીમા ંઅIતા આપવા માટ� તેમને મેળવેલ Xુલ Zણુના ૫ 



(પાચં) ટકા Zણુ ઉમેર� આપવામા ં આવશે.આ માટ� ઉમેદવાર� સરકાર� નકક� કર�લ 

સaાિધકાર�ઓ પાસેથી મેળવેલ જeર� Nમાણપ� સરકાર!ી માગંે W યાર� ર_ૂ કરવાના રહ�શે. 
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સવંગ) પગાર 

ધોરણ 

Nથમ પાચં 

વષ) માટ� 

મળવા 

પા� વેતન 

શૈ,ણીક લાયકાત. વયમયા)દા 

તાર�ખ 

૧૦/૧૦/૨૦૧

૨ની િL થતીએ) 

અિધ,ક e.૯૩૦૦-

૩૪૮૦૦ 

(Iેડ પે 

e.૪૪૦૦) 

e. ૧૦,૦૦૦   ઉમેદવારો  ભારતમા ં ક�� u ક� રાwયના વૈxાિનક  કાયદા 

હ�ઠળ મા� યતા મેળવેલ કોઈપણ `િુનવસyટ�ની L નાતકની 

પદવી અથવા સસંદના કાયદા હ�ઠળ L થપાયેલ અથવા 

`િુનવસyટ� Iા� ટ કિમશન એકટ,૧૯૫૬ ની કલમ ૩ હ�ઠળ 

ડ�D ડ  `િુનવસyટ� તર�ક� $હ�ર થયેલ  શૈ,ણીક સLં થાની 

L નાતકની અથવા સરકાર� તેની સમક, $હ�ર કર�લ 

શૈ,ણીક લાયકાત મેળવેલ હોવી જોઇશે 

૩૦ વષ)થી  

વ{ ુનહ]. 

 

•  નાણા િવભાગના તા.૧૬-૨-૦૬, તા.૧-૮-૦૬ તથા તા.૬-૧૦-૨૦૧૧ ના ઠરાવ તથા 

સામા� ય વહ�વટ િવભાગના ં તા.૪-૬-૦૯ ના ંઠરાવની જોગવાઈઓને આિધન G બોલીઓ 

/શરતો/િનયમો નકક� કર�લ છે તે તેમજ હવે પછ� વખતો વખત સરકાર!ી uારા નકક� 

કરવામા ંઆવે તે બોલીઓ /શરતો / િનયમો ઉમેદવારોને બધંનકતા) રહ�શે. Nવત)માન 

જોગવાઈઓ આિધન Nથમ પાચં વષ) માટ� ઉપર દશા)| યા 3જુબના વેતનના ધોરણે લાયક 

ઉમેદવારોને અજમાયશી ધોરણે િનમhુકં અપાશે. તે િસવાય અ� ય કોઈ ભ} થા ક� લાભો 

મળવા પા� રહ�શે નહ]. W યારબાદ પાચં વષ)ની સતંોષકારક સેવાVણૂ) થયાની ખા�ી થયા 

બાદ ઉપર જણાવેલ િવગતે અથવા સરકાર!ી uારા G તે જ- યા માટ� વખતો વખત િનયત 

કર�લ  મળવાપા� પગાર ધોરણોમા ંિનમh ૂકં મેળવવાને પા� ઠરશે.  

• આ ભરતી રાજય સરકાર uારા નામ.CિુNમકોટ)મા ં દાખલ કરવામા ં આવેલ 

એલ.પી.એ.ન.ં૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખર� bકુાદાને આધીન રહ�શે. 

     3. ��H I-���#- ઉમેદવાર ભારતનો નાગર�ક હોવો જોઈએ. 

     4. 8<
,�� �������/K + 
- �7,� =	L< ��;���	 M ��N �	 O�� ���,�A  A,A �AP2. 

      5. кAQ R S�.� ��к��-#-  

                   ઉમેદવાર રાજય સરકારના ંZજુરાત 3%ુ ક� સેવા વગyકરણ અને ભરતી(સામા� ય) 

િનયમો,૧૯૬૭                           અ� વયે ઠરાવેલી  કોD ~ ̀ ટુરના ઉપયોગ �ગે ની પાયાની 



$ણકાર� ધરાવતો હોવો જોઈએ. (૨).સામા� ય                        વહ�વટ િવભાગના ંતા.૧૨-૮-૦૮ 

ના સરકાર� ઠરાવ Pમાકંઃ સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ થી                        ન�� કર�લ 

અ� યાસ 3જુબ કોD ~ ̀ ટુર �ગ"ે ુ ં બેઝીક નોલજે ધરાવતા હોવા અગ"ે ુ ં કોઈપણ સરકાર મા� ય 

         તાલીમ સLં થા"ુ ં Nમાણપ�/માક)શીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ. તથા સરકાર મા� ય 

`િુનવસyટ� અથવા સLં થામા ં          કોD ~ ̀ ટુર �ાન અગનેા કોઈપણ dડ~ લોમા ં અ� યાસPમમા ં

કોD ~ ̀ ટુર એક િવષય તર�ક� હોય તેવા Nમાણપ�ો          અથવા ધોરણ-   ૧૦ અને ધોરણ-૧૨ 

ની પર�,ા કોD ~ ̀ ટુરના િવષય સાથે પાસ કર�લ હોય તેવા Nમાણપ�ો          ધરાવતા ં હોવા 

જોઈએ. આ તબ�ે આ Nમાણપ� ન ધરાવતા ઉમેદવારો  પણ આ અરE કર� શકશે. પરંQ ુ

         િનમh ૂકં  મેળવતા ં પહ�લા આ  Nમાણપ� અbકૂ ર_ુ કરવા"ુ ં રહ�શે. અ� યથા િનમhુકં 

મેળવવાને પા� ઠરશે          નહ].  

    6. ,���:
��	 U.E�.#- 

• 3ળુ Zજુરાતના હોય તેવા અ".ુ$િત, અ".ુજન$િત, સામાEક શૈ,ણીક ર�તે પછાત 

ઉમેદવારોના ં dકL સામા ં ઉપલી વય મયા)દામા ં િનયમો"સુાર ૫ (પાચં) વષ)ની \ટછાટ 

આપવામા ંઆવશે. 

• િવકલાગં ઉમેદવારોએ સામા� ય વહ�વટ િવભાગના ં તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પર�પ� 

Pમાકંઃપરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.ર થી િનયત થયેલ CિુN� ટ�� ડ�� ટ/િસિવલ સ�નના 

તબીબી Nમાણપ� ને આિધન રહ�ને ઉપલી વયમયા)દામા ં ૧૦ (દશ) વષ)ની �ટછાટ 

મળશે. 

• સામા� ય વહ�વટ િવભાગના ં તા.૨૨-૫-૧૯૯૭ના ં ઠરાવની જોગવાઈ 3જુબ મહ�લા 

ઉમેદવારોને પાચં વષ)ની ઉપલી  વયમયા)દામા ં�ટછાટ આપવામા ંઆવશે.   

• માE સૈિનક ઉમેદવારો ક� Gઓએ  જળ, વા`,ુઅને �મુી આમડ)ફોસyસમા ંઓછામા ંઓછા 

૬(છ) માસની સેવા કર� હોય અને માE સૈિનક તર�ક�" ુ ં સ,મ અિધકાર�"ુ ં

ઓળખકાડ)/Nમાણપ� ધરાવતા ં હોય તો મળવાપ� ઉપલી વય મયા)દામા ં તેઓએ 

બ$વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં ૩(�ણ) વષ) Cધુીની \ટછાટ મળશે. 
 

• х�� �W�#-   

    (૧) તમામ ક�ટ�ગર�ના ં ઉમેદવારોની ઉપલી વય મયા)દામા ં \ટછાટ સાથે કોઈપણ 

સજંોગોમા ંિનયત તાર�ખ ે   

         ૪૫ વષ)થી વધવી જોઈશે નહ]. 

    (૨) તમામ ઉમેદવારોના dકL સામા ંવય મયા)દામા ં,શૈ,ણીક લાયકાત, વધારાની લાયકાત, 

અ"ભુવ અને    



        નોન dPિમ�લયર સdટ�dફક�ટ અરE કરવાની છે% લી તાર�ખની િL થતીએ T યાનમા ંલવેામા ં

આવશે. 

7. ��1 Y- Z ,�к��,�/�� к��,,� [�< �� �����#-  

(૧) �=� ���� M�\;/ -9� 8<
,��A2 નEકની કોઈપણ કD ~ ̀ ટુરા�ડ પોL ટ 

ઓફ�સમા ંરોકડ�થી અરE ફ� e! ૧૦૦/ અને e!. ૧૨/ સિવtસ ચા� એમ Xુલ e!. ૧૧૨/ 

ભરવાની રહ�શે. (૨) ઓનલાઈન અરE કરતી વખતે અરEપ�મા ં આપેલ ચલણ ની 

૩(�ણ) નકલની હાડ) કોપી કાઢ�  પોL ટ ઓફ�સમા ંર_ૂ કરવાથી પોL ટ ઓફ�સ uારા આ ફ� 

L વીકારવામા ંઆવશે. (૩) ૩(�ણ) ચલણ પૈક� એક ચલણ પોL ટ ઓફ�સ રાખશે. અને 

બી$ બે સહ�/િસ�ા કર� ઉમેદવારને પરત કરશે G ઉમેદવાર� સાચવી રાખી પર�,ા L થળે 

અbકૂ ર_ૂ કરવા" ુ રહ�શે. જો પર�,ા સમયે ઉમેદવાર આ ચલણ ર_ૂ નહ] કર� તો તેને 

પર�,ામા ંબસેવા દ�વામા ંનહ] આવે. (૪) રોકડ�થી ફ� L વીકારવા માટ� પોL ટ ઓફ�સે ન�� 

કર�લો ચા� (\.100/+ \.12/ (પોL ટ ઓફ�સ ચા�) ભર� દ�વાનો રહ�શે �A�]  . DY-��	 Y- 

��,��� E<� 9� ���-х 08/01/2013 (к�<�- ��) ���� E<.  (૫) પોLટ ઓdફસમા ંફ� 

ભયા) પછ� જો OJAS પરથી ફ� મ�યા બદલનો SMS ન મળે તો Qતુ) જ G પોLટ ઓdફસમા ં

ફ� ભર� હોય તે પોLટ ઓdફસને તેની $ણ કરવી અને તે �ગનેી Lપr ટતા મેળવી 

લવેી.(૬) 3ળુ Zજુરાતના અનામત ક,ાના  ઉમેદવાર� અરE ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. 

(૭) 3ળુ Zજુરાતના અનામત ક,ાના  ઉમેદવારો એ જો �બન અનામત જ- યા માટ� અરE 

કર� તો ફ� ભરવાની રહ�શે (૮) િવકલાગં | યકિતઓ તથા માE સૈિનકોએ અરE ફ� 

ભરવાની રહ�તી નથી. (૯) ફ� ભયા) બાદ ર�ફંડ મળવાપ� નથી. 

к�<�- ���Bк ��< �<�� �кB �	,�:�� �C ��D �.!#-  

અિધ,ક સવંગ)ની Lપધા)Wમક લેખીત પર�,ામા ં ( MCQ Based ) ૨૦૦ Zણુ"ુ ંએક પેપર 

રહ�શે. આ પેપરનો સમય ગાળો  ૧.૩૦ કલાકનો રહ�શે. હ�Qલુ,ી Nકારના આ પેપરમા ં

Lનાતક ક,ાના સામા� ય �ાન અને ��ુTધ કૌશ%યના િવષય સબંિંધત બાબતો, Zજુરાતી 

અને �IEે ભાષા તેમજ રોજ બરોજની મહWવની બાબતોનો સમાવેશ થશે. આ પર�,ામા ં

NW યેક ખોટા જવાબના dકL સામા ં 0.25 �к:� ^ �< �,�=��  ���*� ����� ��� 

8<
,��! <_,<9 ����	7� к��,��	 3,ш<. 3 �<����	 �` �  a]  [ш< ������� 

� !ш<. 3�.! кAP b�хк c�]  .�d S� / \=\ ?�9�к�� ��х,��	 3,��� �7�.  

        ��-B��� к!+ eA#- (�	��,�) 

              �
�,�
 , ,fA
�� ��< ���кA.   

         ઓન લાઈન મળેલ અરEઓની સ�ંયાના આધાર� ક��uમા ંફ�રફાર થઈ  શકશે. 

             ��-B��� ���-х- (�	��,�) આ પર�,ા સભંવતઃ ઓકટોDબર-૨૦૧૨ મા ંલવેામા ંઆવશે. 

તેમ છતા ંપર�,ાની          તાર�ખ નકક� થયેથી ચોકકસ તાર�ખ http://ojas.guj.nic.in અથવા 



http://ojas1.guj.nic.in વેબસાઈટ પર                  Nદશyત કરવામા ંઆવશે.ત�્ઉપરાતં અ�ેથી 

બહોળ� NિસTધી ધરાવતા કોઈપણ બ ેદ� િનક વત)માન પ�ોમા ં               પણ તે  �ગનેી $હ�રાત 

અ�ેથી NિસTધ કરવામા ંઆવશે. 
 

9. ���+ � �����D#-   

 (૧) સદર� ુભરતી સબંધંી  તમામ Cચુનાઓ /િવગતો વખતો વખત િનયામક!ી અ" ુ

$િત,ક% યાણ કચેર�ના         હ�% પ  લાઈન ટ�લીફોન નબંર ૦૭૯-૨૩૨૫૩૨૩૧ પરથી 

$ણવા મળ� શકશે.  

(૨)  ઉમેદવાર� િનયત અરE પ�કમા ંભર�લ િવગતો સમI ભરતી NP�યા માટ� આખર� 

ગણવામા ંઆવશે. અને      તેના Vરુાવાઓ પસદંગી સિમિત/ખાતા �ારા માગંવામા ંઆવે 

W યાર� અસલમા ંર_ુ કરવાના રહ�શે, અ� યથા      અરEપ�ક G તે તબ�ે રદ ગણવામા ં

આવશે. 

(૩) શાર�dરક અશ�તતા ધરાવતા ં ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન ફોમ)મા ં પસ)નલ dડટ�ઈ% સમા ં

પોતાની અશ�તતાની      ટકાવાર� દશા)વવાની રહ�શે. 

         (૪) ઉમેદવાર� િનયત અરE પ�કમા ં દશા)વેલ ક�ટ�ગર� ($િત)મા ં પાછળથી ક�ટ�ગર� 

બદલવાની ર_ુઆત Iા�  

              રાખવામા ંઆવશે નહ].  

         (૫) આ સવંગ)ની ભરતી NP�યામા ં આખર� પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમhુકં 

સaાિધકાર� ઠરાવે તે શરતોને   

             આિધન િનમhુકં મેળવવાને પા� ઠરશે. 

         (૬) ઉમેદવાર પોતે આખર� પસદંગી યાદ�મા ંસમાિવr ટ થવા મા�થી સબંધંીત જ- યા 

ઉપર િનમhુકં કરવાનો  

              દાવો કરવાને હકકદાર થશે નહ]. િનમh ૂકં કરનાર સaાધીકાર�ને આવી ખાતર� થાય 

ક� $હ�ર સેવા સાe તે  

             Zજુરાત 3%ુ ક�સેવા વગyકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો ૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ 

િનયમો"સુાર અને આ 

            જ- યાનNવત)માન ભરતી િનયમો અ"સુાર યો- ય જણાય તો તે તબકક� આ ઉમેદવારને 

િનમhુકં આપવાનો  

             િનણ)ય લઈ  શકશે. અને આ બાબતે  િનમhુકં  સaાધીકાર� નો િનણ)ય આખર� ગણાશે. 

        (૭)  આ ભરતી NP�યા સVંણૂ)પણે G તે સવંગ)ના Nવત)માન ભરતી િનયમોને આધીન 

રહ�શે. 



        (૮)  આ $હ�રાત  કોઈપણ કારણોસર રદ કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની ક� જ- યાઓની 

સ�ં યામા ંવધ-ધટ    

              કરવાની આવU યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો પસદંગી સિમિતને સVંણૂ) 

હ�/અિધકાર રહ�શે 

                અને આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ]. તેમજ તેવા સજંોગોમા ં ભર�લ  

અરE અને પર�,ા                 ફ�  પરત મળવાપા� થશે નહ]. 

        (૯)  સામાEક અને  શૈ,ણીક ર�તે પછાત વગ)ના ઉમેદવારોએ તેઓનો ઉ�ત વગ)મા ં

સમાવેશ થતો નથી તે  

             મતલબ"ુ ં P�મીલીયર સટ�ફ�ક�ટ સ,મ સaાિધકાર�" ુ ં  િનયમો"સુાર"ુ ં અTયતન 

Nમાણપ� ર_ુ કરવા"ુ ં               રહ�શે.  

        (૧૦) દર�ક જ- યાઓ માટ� ઉમેદવાર�એ L વખચK પર�,ામા ંઉપિL થત થવા"ુ ંરહ�શે. 
 

       ��1 к�,��� �-�#- 

       આ $હ�રાતના  સદંભ)મા ં સિમિત uારા એન.આઈ.સી ની અથવા http://ojas1.guj.nic.in 

વેબસાઈટ  મારફત ઓનલાઈન જ અરE L વીકારવામા ંઆવશે.ઉમેદવાર $હ�રાતમા ંદશા)| યા તા 

૦૧/૦૧/૨૦૧૩  (બપોરના ૨-૦૦ કલાક) થી તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૩ (સમય રા�ીના ૧૧.૫૯ કલાક 

Cધુી)દરD યાન વેબસાઈટ  http://ojas.guj.nic.in અથવા http://ojas1.guj.nic.in પર અરE 

પ�ક ભર� શકશે. ઉમેદવાર� સૌ Nથમ કોD ~ ̀ ટુરમા ંઈ� ટરનેટ મા ંવેબસાઈટ  http://ojas.guj.nic.in 

અથવા http://ojas1.guj.nic.in  પર જ^ુ ંઅને તેમા ંનીચે જણાવેલ પગિથયા (L ટ�~ સ) ને અ"સુર�ને 

અરE પ�ક ભર^ુ.ં   

(૧) APPLY online પર click કર^ુ ં (૨) જ- યા પર click  કરવાથી જ- યાની િવગતો 

મળશે.(૩)તેની નીચ ેAPPLY nowપર click કરવાથી application format દ�ખાશે. application format 

મા ંસૌ Nથમ  personel details ઉમેદવાર�  ભરવી.(અહ�.(*) �ંદડ�ની  િનશાની હોય  તેની િવગતો 

ફરEયાત ભરવાની રહ�શે. (૪) personel details ભરાયા બાદ Educational details ભરવા માટ�  

Educational details પર click કર^ુ.ં (૫) હવે ઉમેદવાર� પર�,ા ક�� u (exam centre) પર click કર^ુ.ં 

અહ] પોતાની પસદંગી"ુ ંપર�,ા ક�� u ભર^ુ.ં(૬)તેની નીચ ેself declaration  મા ં  yes/no પર click 

કર^ુ ં(૭) હવે save પર click કરવાથી તમાર� અરEનો online L વીકાર થશે.અને નબંર P�એટ થશે. 

G ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે. (૮) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંupload photo પર click 

કરો અહ] તમારો application number type કરો અને તમાર� birth date type કરો W યારબાદ okપર 

click કરો.અહ� photo અને signature upload કરવાનો છે.(ફોટા"ુ ંમાપ ૫ સે.મી �ચાઈ અને ૩.૬ 

સેમી પહોળાઈ અને signature "ુ ં માપ ૨.૫ �ચાઈ અને ૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) browse 

button પર click કરો અને choose file ના L P�નમાથંી G ફાઈલમા ં jpg format મા ંતમારો photo 



store થયેલ છે.તે ફાઈલને select કરો અને open  button ને click કરો હવે બા_ુ મા ંતમારો photo 

દ�ખાશે. હવે આ જ ર�તે signature પણ upload કરવાની રહ�શે.(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં

confirm application પર click કરો અને application number તથા birth date type કયા) બાદ 

ok પર click કરવાથી બ(ે૨) બટન ૧ application preview ૨ confirm application દ�ખાશે. 

ઉમેદવાર� show application preview  પર click કર� પોતાની અરE જોઈ લવેી. અરEમા ંCધુારો 

કરવાનો જeર� જણાય તો edit application ઉપર click કર�ને Cધુારો કર� લવેો. અરE confirm 

કયા) પહ�લા કોઈપણ Nકારનો Cધુારો અરEમા ંકર� શકાશે. પરંQ ુઅરE confirm બાદ અરEમા ં 

કોઈપણ Cધુારો થઈ શકશે નહ]. જો અરE Cધુારવાની જeર ન જણાય તો confirm application 

પર click કર^ુ.ં  Confirm application પર click કરવાથી ઉમેદવારની અરEનો online L વીકાર 

થઈ જશે. અને LP�ન ઉપર Confirmation number  આવશે.(૧૦) (A) Wયારબાદ અરEની િN�ટ 

કાઢવા print application ઉપર click કર^.ુ અહ] Confirmation number  ટાઈપ કરવાનો અને print 

પર કલીક કર� અરEની નકલ કાઢ� સાચવી રાખવી. (B) અરEની િN�ટ બારકોડ વાળ�, 

ફોટાવાળ� અને સહ�વાળ� નીકળશે. Gને ઉમેદવાર� સાચવી રાખવી પર�,ાના કોલ લેટરની િN�ટ 

લવેા માટ� આ અરE ઉપયોગી થશે. (૧૧) જો અરEમા ંઆપે મોબાઈલ નબંર આપેલ હશે તો 

અરE confirm થયેથી Qરુત આપને અરEમા ં દશા)વેલ નબંર ઉપરથી SMS મળશ ે આ 

Confirmation number  અWયતં અગWયનો હોવાથી તેને સાચવી રાખવો. 

   આ  $હ�રાતમા ં દશા)વેલ જ- યાના ભરતી િનયમો અ� વયે શૈ,ણીક લાયકાત, 

વયમયા)દા,વયમયા)દામા ં\ટછાટ,પર�,ા ફ� અને પર�,ા અને પસદંગીની પT ધતીની િવગતો અને 

$હ�રાતની અ� ય તમામ િવગતો http://ojas.guj.nic.in અથવા http://ojas1.guj.nic.in ઉપર જોવા 

મળશે.ઉમેદવાર� ઓનલાઈન અરE પ�કમા ંબતાવેલી કોઈપણ િવગત અને ઉમેદવારની િનમhુકં 

સaાિધકાર� સમ, ર_ૂ કર�લ જ� મ તાર�ખ, શૈ,ણીક લાયકાત વય, $િત, અ� ય લાયકાતોને 

લગતા Nમાણપ�ો ભિવr યમા ંG તબ�ે િનમhુકં અિધકાર� uારા ચકાસણી દરD યાન ખોટા મા�મુ 

પડશે તો તેની સામે યો- ય કાયદ�સરની કાય)વાહ� કરવામા ંઆવશે આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર� 

િનમhુકં સaાિધકાર� /સિમિતના પરામશ)મા ં �
 કરવામા ંઆવશે. તેમજ ઉમેદવારોને ગેરલાયક 

ઠરાવવામા ંઆવશે. તેમજ આવા ઉમેદવારોની પસદંગી/િનમhકૂ થયેલ હશે. તો સબંિંધત કચેર� 

uારા સં̀ કુત પસદંગી સિમિતના પરામશ)મા ં કોઈપણ તબ�ે �
 કરવામા ંઆવશે. આ સવંગ)ની 

સીધી ભરતીની NP�યા સVંણૂ)પણે Zજુરાત 3%ુ ક� સેવા વગyકરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો 

૧૯૬૭ વખતો વખતા Cધુાયા) 3જુબ અને તે અ�વયે આ સવંગ)ના ઘડવામા ં આવેલ ભરતી 

/પર�,ા િનયમોને આધીન રહ�શે. આ જ- યાની ભરતી NP�યાના અ"સુધંાને આ $હ�રાતમા ં

કોઈપણ કારણોસર ફ�રફાર કરવાની ક� �
 કરવાની આવU યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો 

પસદંગી સિમિત ને સVણૂ) હ�/અિધકાર રહ�શે. અને પસદંગી સિમિત આ માટ� કારણો આપવા 

બધંાયેલ રહ�શે નહ�.    



    �W�#-   આ $હ�ર ખબર �ગે   Vછૂ પરછ માટ� કચેર� સમય દરDયાન   ૦૭૯-૨૩૨૫૩૨૩૧  પર  

સપંક) કર� શકાશે.                                                                             
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(બી.પી.સોયતંર) 

ઈ/ચા. નાયબ િનયામક 

અ"Cુ�ૂચ $િત ક% યાણ  

અને 

સ�ય 

પસદંગી સિમિત 
 

(એચ.E.દ�સાઈ) 

      સં̀ કુત 

િનયામક 

  અ"Cુ�ૂચત $િત 

ક%યાણ 

            અને 

સ�ય 

પસદંગી સિમિત 

(પી.એલ.ઝાલા ) 

નાયબ સ�ચવ 

સા.�યા.અિધ.િવભાગ  

અને 

સ�ય 

પસદંગી સિમિત 

(એમ.એ.નરમાવાલા) 

િનયામક 

અ"Cુ�ૂચત $િત 

ક%યાણ અન ે

અTય, 

પસદંગી સિમિત 

 

 

 


