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૧.  પસદગી પામનાર ઉમેદવારની ં િનગમના કોઇ પણ િવભાગ / એકમ ખાતે િનમણક ૂં

કરવામા ંઆવશ ેઅને તઓે ; ત ેિનમણકના િવભાગની પસદગી યાદીના ગણાશેૂં ં  તમેજ 

તેઓએ િનમણકના િવભાગ ખાતે ઓછામા ઓછી પૂં ં  (પાચં)  વષ ફરજ બ?વવાની %

રહશેે અને `યા સધી અ�ય િવભાગ ખાતે બદલીને પા થશે નહીં ુ  .તમે છતા વહીવટી ં

કારણોસર બદલી કરવાનો િનગમને અબાિધત અિધકાર રહશેે .ઉમેદવાર િનમણક સમય ેૂં

આ િસવાય પોતાના વતનના અથવા અ� ય /aલાના િવભાગમા િનમણક મેળવવા ં ૂં

હbદાવો કરી શકશે નહી. 
 

ર. પસદગી પામનાર ઉમેદવારોન ેં આ ક(ામા પાચ વષ માટે માિસક cં ં % .૭૮૦૦ /- ફીકસ 

પગારથી કરાર આધારીત િનમણક અપાશેું  .તે િસવાય અ�ય કોઇ ભdથા કે લાભો 

મળવા પા રહશેે નહી .`યારબાદ પાચ વષની સેવાઓ સતોષકારક રીતે પરી થયેથી ં ં% ુ

c.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (Dેડ પે-૨૪૦૦)  ના પગાર ધોરણમા િનયિમત િનમણક મેળવવા ં ંુ

પા થશે. 
 

૩. આ સીધી ભરતીની ?હરેાત અ� વયે િનગમના પડતર આિfત ઉમેદવારો પણ અર/ 

કરી શકશે અને તેઓ સીધી ભરતીના ઉમેદવાર ગણાશ.ે 
 

૪. તમામ ઉમેદવારોના િક�સામા ં વયમયાદા%  (gમર) અને નોન hીમીલીયર સટiફીકેટ 

અર/ કરવાની  છેaલી તારીખની િ�થિતએ એટલે કે તા.૧૪/ર/૨૦૧૬ ની િ�થતીએ 

�યાનમા લેવામા આવશેં ં . 

પ.  અનામત જ)યાઓ ફkત મળ ગજરાતના ; તે અનામત કેટેગરીના ઉમદેવારોૂ ુ  માટે જ 

અનામત છે. 

૬.  અન.ુ ?િત, અન ુ .જન?િત તથા સા.શ.ૈપ .વગના ઉમેદવારોને મહlમ વયમયાદામા % % ં

પાચ વષની mટછાટ આપવામા આવશેં ં% . 

૭.   મહlમ વયમયાદામા િબનઅનામત વગના મિહલા ઉમેદવારો% %ં ને પાચ વષં % , જયારે 

અનામત વગના%  મિહલા ઉમદેવારોને ૧૦ વષ % (પ વષ મિહલા%  + પ વષ અનામત% )  

mટછાટ આપવામા આવશેં . 
 



૮. મિહલા માટેની અનામત જ) યાઓ મજબ મિહલા ઉમેદવારો ઉપલo ધુ  નહી થાય તો આ 

જ) યાઓ ઉપર ; ત ેકેટેગરીના પરષ ઉમેદવારોને િનમણક આપી શકાશેુ ુુ ં . 
 

૯. મા/ સૈિનક સળગ છ માસથી ઓછી નહી તેટલી ફરજ બ?વેલ હોય અને નોકરીમાથી ં ં

િનયિમત રીત ે િનવl થયા હોય તવેા મા/ સૈિનકોને તેમણે બ?વેલ ખરેખર ફરજનો ૃ

સમયગાળો તેમની gમરમાથી બાદ કરતા મળતી gમર ભરતી િનયમોમા ઠરાવેલ ં ં

ઉપલી વય મયાદાથી ણ વષ કરતા વધ હોવી જોઇએ નહી% % ુ  .પરત કોઇ પણ ં ુ

સજોગોમા ં ં ૪૫ વષ કરતા વધવી જોઈએ નહી% . 
 

૧૦.  મા/ સૈિનકની અનામત જ) યાઓ ઉપર પરતા ઉમેદવારો મળશે નહU તો તેટલી ુ

જ) યાઓ જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોને િનમણક આપી શકાશેું . 
 

૧૧.   અનામત વગના ઉમેદવારો જો િબનઅનામત તરી% કે અર/ કરશે તો આવા ઉમદેવારોન ે

  અનામતનીિત Rગેના કોઇ લાભ મળશે નિહ. 

૧ર.  ?હરેાતમા દશાવેલ અનામતની જ)યાઓમા રોં ં% �ટર નીિત અને િનયત ટકાવારી 

અનસાર ુ  ફરફારે  /સધારો કરવાનો હb િનગમન ેઅબાિધત રહશેેુ . 
 

૧૩. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર/પક ભરતી વખતે  દશાવેલ કેટેગરી%  (?િત)મા પાછળથી ં  

કેટેગરી (?િત) બદલવા  /ફરફાર કરવા કોઇ રજઆત  કરશે તો તે Dાx  રાખવામા ે ંુ

આવશે નિહ. 

૧૪. ઉમેદવારે પોતાની લાયકાતના Kમાણપો મજબના પોતાના નામ અને અટકમા ફરફાર ુ ં ે

કરેલ હોય તો તે સધારવા Rગેના સરકારી ગેઝેટની નકલ મગાવવામા આવે ` યાુ ં ં રે રજ ુ

કરવાની રહશેે. જયારે મિહલા ઉમેદવારોએ અર/ પકમા િપતાના નામને બદલે ં

પિતન નામ દશાવેલ હશે તો તે Rગેની એફીડવેીટ ુ ં % અથવા મેરેજ સટiફીકેટ મગાવવામા ં ં

આવે ` યારે રજ કરવાન રહશેે અ� યુ ુ ં થા આવા અર/ પકો અમા� ય ઠેરવવામા આવશેં . 

૧પ. સરકારfીની Kવતમાન જોગવાઇ મજબ અનામત ક(ાના ઉમેદવારો % ુ   િબન અનામત 

વગના ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો%  (અથાત વય મયાદા% %  ,અનભવની લાયકાતુ  ,

િબન અનામત વગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેવા ધારાધોરણો% ) મા mટછાટ ં

 લીધા િસવાય  પોતાની ગણવ` તાુ ના આધારે પસદગી પામે તો િબન અનામત જ) યાં ની 

સામે ગણીમા લેવાના ં રહશે.ે 



૧૬. સામા/ક અને શૈ(િણક રીતે પછાત વગના ઉમદેવારોએ ઉ� ન% ત વગમા સમાવેશ ન % ં

થતો હોવા Rગેન સામા/ક � યાું ય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૬/ર/૧૯૯૬ના 

ઠરાવથી િનયત કરેલ પિરિશy ટ-ક મજબન ુ ુ ં સ(મ અિધકારી � વારા આપવામા આવેલ ં

નોન hીમીલીયર સટiફીકેટ અર/ કરવાની છેaલી તારીખે મા� ય હોય તેવ રજ કરવાન ુ ું ંુ

રહશેે. નોન િhમીલીયર સટiફીકેટનો નબર અને તાં રીખ ઓનલાઇન અર/પકમા ં

દશાવવાનો રહશેે%  .અ�યથા આવા ઉમેદવારોન ેસામા/ક અને શૈ(િણક પછાત વગનો %

લાભ મળવાપા રહશેે નિહં. 
 

૧૭. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર/પક જ ભરવાન રહશેેુ ં  અને તેની એક િK�ટ આઉટ 

મેળવીને પોતાની પાસે સાચવીને રાખવી. જયારે િનગમ � વારા અર/પક રજ કરવા ુ

જણાવવામા આવે ` યાં રે અચક લાવવાન રહશેેુ ુ ં .  

૧૮. કોઇ પણ અર/પકો ટપાલ કે cબcમા િનગમની કચેરી અથવા ં NIC સ�થાન ેં

મોકલવાના રહશેે નિહ. આવા મોકલી આપેલ અર/પકો દફતરે કરવામા આવશ ેં

તેમજ તનેી કોઇ પણ ?ણ ઉમેદવારને કરવામા આવશે નિહં . 
 

૧૯. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર/પકમા કોઇં ૫ણ િવગત અસલ Kમાણપો કરતા ખોટી 

એટલે કે, બોગસ/જદીુ /અલગ બતાવેલ હશે તો તેન ઉમેદવારીપક કોઇ પણ તબbે ુ ં

રદ કરવામા આવશે તથા તનેે લાયકી ધોરણ મેળવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસદગી પામલે ં ં

હશે તો પણ તેની ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 
 

ર૦. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર/પકમા કોઇં ૫ણ િવગત અસલ Kમાણપો કરતા ખોટી 

એટલે કે, બોગસ/ જદીુ / અલગ ભરેલ હશે અને તે િવગતો શરતચકથી ભરેલ હોવાન ુ ુ ં

જણાવી તે સધારવા બાબતે પાછળથી કોઇ લેખીત કે મૌિખક રજઆત કરવામા આવશેુ ુ ં  

તો તે Dાહય રાખવામા આવશે નહી અને આવી રજઆતો બાબતે કોં ુ ઇ જ કાયવાહી %

કરવામા આવશ ેનહીં . તમેજ આપો આપ દફતરે કરવામા આવશેં . 
 

ર૧. જો ઉમદેવારે એકથી વધ અર/પક ભરેલ હશે તો તેવા ઉમદેવારન મા ુ ુ ં એક જ 

અર/પક જ િવચારણામા લવેામા આવશે અને બાકીના અર/પકો આપોઆપ રદ ં ં

થયેલા ગણાશ ે,; Rગે ઉમેદવાર કોઇ તકરાર ઉપિ�થત કરી શકશે નિહ. 
 



૨ર.  ઉમેદવાર િનગમના િનિતિનયમ મજબ રા�ય સરકારfીના સાુ .વ.િવ.ના ઠરાવ નબરં      

સી.આર.આર.૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫ તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ થી નbી કરેલ અ}યાસhમ 

મજબ કો�Hયટર Rગેન બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા Rગેન તાલીમી સ�થાન ુ ુ ુ ુ ું

Kમાણપ / માકશીટ ધરાવતા % હોવા જોઈશ.ે અથવા સરકાર મા�ય યનીવસ~ટી અથવા ુ

સ�થામા કો�Hયટર Mાન Rગેના કોઈપણ ડીHલોમાં ં ુ /ડીDી કે સટiફીકેટ કોષ કરેલ હોય %

તેવા Kમાણપો અથવા ડીDી કે ડીHલોમા અ}યાસhમમા કો�Hયટર એક િવષય તરીકે ં ુ

હોય તેવા Kમાણપો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પરી(ા કો�Hયટરના િવષય ુ

સાથે પાસ કરેલ હોય તવેા Kમાણપો ધરાવતા હોવા જોઈશે. ઉમેદવારે આવા 

Kમાણપો/ માકશીટ પસદગી પવ� અસલ Kમાણપોની ચકાસણી સમય ેરજ કરવાના % ં ૂ ુ

રહશેે અ�યથા તેમની પસદગી રદ કરવામા આવશેં ં . 

ર૩. શૈ(િણક લાયકાત, વધારાની શૈ(િણક લાયકાત વગેરે પાસ કયાના Kમાણ પ % / 

માકશીટ અર/%  પક ભયા તારીખની િ�થિતએ � યા% નમા લેવામા આવશેં ં . 

ર૪. ઉમેદવારની શૈ(િણક લાયકાતના છેa લા વષન % ુ ં / છેa લા સેમે� ટરન ંુ ૫િરણામ 

યનીવસ~ટી � વાુ રા તેમની મા� ય વેબસાઇટ ઉપર Kિસ� ધ કરેલ હોય અને તેને આધારે 

અર/ પકમા ં િવગતો ભરેલ હશે તો આવા ઉમેદવારે વબેસાઇટ ઉપરના પોતાના 

પિરણામની િK�ટ આઉટ મેળવીને પોતાની પાસે રાખવી. જયારે િનગમ � વારા 

અર/પક રજ કરવા જણાવવામા આવે ` યાુ ં રે અચક લાવવાન રહશેેુ ુ ં .  

 

૨પ. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર/પકમા શૈ(િણક લાયકાતોમા મેં ં ળવેલ ટકાવારી બે દશાશ ં

સધીુ - (દા.ત. પ૦.રપ%) દશાવવાની રહશેે% . માકશીટમા પસ� ટા% %ં ઇલ કે Dેડ દશાવેલ %

હોય તો તનેે ટકાવારીમા cપાતરીત કરીને દશાવવાના રહશેેં ં % .  

ર૬. ઓનલાઇન અર/પકમા શૈ(િણક લાયકાતોના પસ� ટાં % ઇલ કે Dેડ દશાવેલ હશે તો %

તેવા અર/પકો અમા� ય ઠેરવવામા આવશેં .  

ર૭. ; શૈ(િણક લાયકાતોની માકશીટમા Kેકટીકલ સિહતના િવષયોનો સમાવશે કરવામા % ં ં

આવેલ હોય તો તેના માક સિહતની ટકાવારી � યા% ને લેવામા આવશેં . 

ર૮. ઉમેદવાર ?હરેાતમા દશા" યાં %  મજબની શ(ૈિણક લાયકાતો િસવાયની અ� યુ  કોઇપણ 

સમક( લાયકાતના આધારે અર/પક ભરેલ હશે તો આવા અર/પકો અમા� ય 

ઠેરવવામા આવશેં .   



ર૯.  આ ક(ા માટે લેવામા આવનાર લેિખત પરી(ાઓં મા ંઉમેદવારની શૈ(િણક લાયકાત / 

વધારાની લાયકાતના વઇેટેજ મજબના કલુ ુ -૭૦ ગણમાથી મેળવેલુ ં  ગણના ુ મેરીટસ 

Kમાણે બોલાવવાપા હોય તેટલા જ ઉમેદવારોને બોલાવવામા આવશેં . 

૩૦. આ ક(ા માટે ૧૦૦ ગણની ુ  O.M.R. પ� ધિતથી લેિખત પરી(ા તમેજ પ૦ ગણની ુ

કો� H યટુર કાય(મતાની પરી(ા % લેવામા આવશેં . લેખીત પરી(ા અને કો� H યટુર 

કાય(મતાની પરી(ા એમ બનેમા % ં ં મેળવેલ કલ ુ ગણના ુ ૩૦% Kમાણે વેઇટેજ ગણ ુ

ગણવામા ંઆવશ.ે  

૩૧.  સીધી ભરતીની ભરવાપા જ) યાઓ ઉપરાત િનયમાનસાર બનાવવામા આવનારં ંુ     

Kિત(ાયાદી (વેઇટUગ લી� ટ) Kિસ�ધ થયા તારીખથી એક વષ અથવા આ ક% (ાની 

ભરતી Khીયા માટે હવે પછીની પહલેી ?હરેાત Kિસ� ધ થાય તે તારીખના આગળના 

િદવસના કચેરી સમય સધીુ , એ બેમાથી ં ; વહલે હોય ુ ` યા ંસધી જ અમલમા રહશેેુ ં . આ 

સમય મયાદા પરી થતા Kિત(ાયાદી આપો આપ રદ થયેલ ગણાશે% ુ ં . 
 

8�� b"��3e :  

૩૨. અર/પકમા ં જણા" યા મજબની િવગતોના અસલ Kમાણપુ ોની ચકાસણી દર� યાન 

અસલ Kમાણપો ;વા કે, વય, શૈ(િણક લાયકાતો, ?િત કે અ� ય વગેરે બનાવટી / 

ખોટા / બોગસ જણાશે તો અર/પક રદ કરવામા આવશે અને આવા ઉમદેવાર સામ ેં

ધોરણસરની કાયવાહી કરવામા આવશે% ં . 

૩૩.  ઉમેદવારને કોઇપણ સ(મ કોટ � વા% રા ગ�હગેાર ઠરાવેલ હોય અથવા તમેની સામે કોઇ ુ

પણ પોલીસ ઓથોરીટી અથવા ફોજદારી કોટ સમ( કેસ %  / ફરીયાદ  પડતર હશે તો 

તેવા ઉમદેવારોના અર/પક િવચારણામા લેવામા આવશે ં ં નહU. જો આવા ઉમદેવાર 

� વારા આવી માિહતી mપાવીન ે પસદગી પામલે હશે તો પણ તેની ઉમેદવારી ં

આપોઆપ રદ ગણાશે. 

૩૪.  ઉમેદવાર જો ગ.ુરા.મા.વા." ય.િનગમ, સરકારી કે અધ સરકારી સ� થા% ં , અ� ય બોડ કે %

કોપIરેશનમા નોકરી કરતા હોય તો તનેી � પં y ટ િવગતો અર/પકમા દશાવવાની ં %

રહશેે .અ� યથા પાછળથી આવી માિહતી માલમ પડશ ેતો ઉમેદવાર પસદ થયેલ હશે ુ ં

તો પણ તેઓની પસદગી રદ કરવામા આવશેં ં . 



૩પ.  અર/ કરનાર ઉમેદવાર જો ગ.ુરા.મા.વા." ય.િનગમ, સરકારી કે અધ સરકારી સ� થા% ં , 

અ� ય બોડ કે કોપIરેશનમાથી બરતરફ કે cખસદ થયેલ હોય તો તનેી િવગત % ં

ઓનલાઇન અર/પકમા દશાવવાની રહશેેં %  .આવા ઉમદેવારોના અર/પક 

િવચારણામા લેવામા આવશે નહUં ં . 

૩૬.  ઓનલાઇન અર/પકમા જો કોઇ ઉમદેવાર � વાં રા સાચી િવગતો mપાવીને ખોટી 

મા  િહતી ભરવામા આવશે ં તો તેવા ઉમેદવાર સામે પોલીસ ફરીયાદ કરવા સધીની ુ

કાયવાહી કરવામા આવશે% ં . 

૩૭.  િનગમ �વારા યો;લ આ ભરતી Kિhયામા આખરી પસદગી પામેલ ઉમદેવાર િનમણક ં ં ંુ

સlાિધકારી ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમણક મળેવવાપા થશેું . 

૩૮.  આ ?હરેાત કોઇપણ કારણસર રદ કરવાની કે તમેા ફરફાં ે ર કરવાની આવ�યકતા ઉભી 

થશે તો તેમ કરવાનો િનગમન ે સપણ હb ં ુ %  /અિધકાર રહશેે અન ે િનગમ આ માટે 

કારણ આપવા બધાયેલ નથીં . 

 

    �  �  �  �  �  �  �  �  � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



અર/ કરવાની રીત : 
 

આ ?હરેાતના સદભમા િનગમ �વારા ઓનલાઇન અર/ જ �વીકારવામા આવશેં ં ં% . તમો 

તા.૧પ/૧/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/ર/૨૦૧૬ સધી ુ (રાિના ૧૧:૫૯ કલાક સધીુ ) 

http://ojas.guj.nic.in પર અર/પક ભરી શકશો. તમોએ (૧) સૌ Kથમ  

http://ojas.guj.nic.in પર જવ હવ ેુ (ર) "Apply Online Click"  કરવ.ુ (૩) તમો ; 

ક(ા માટેની અર/ કરવા માગતા હશો તે ક(ા પર ં click કરવાથી તે જ)યાની િવગતો / 

અ�ય માિહતી મળશે. (૪) તનેી નીચે Apply Now પર click કરવાથી Application Form 

ખલશે ;મા સૌ Kથમ ુ ં Personal Details તમોએ  ભરવી. (86f 1�1 g+Y  � (*) ��ш��� 5� 

��� ��
�5 ��N��� @����� �$ш= =.) (પ) Personal Details ભરાયા બાદ Minimum 

Educational Details ભરવા માટે Educational Qualification પર Click કરવુ.ં (૬) 

વધારાની લાયકાત દશાવવા માટે % Additional Educational Qualification ઉપર Click 

કરીને તેની િવગતો ભરવી. જો તમો અDતા માટેની વધ ુલાયકાતો ધરાવતા હોય તો તમન ે

ફાયદાકારક હોય તેવી  કોઇ પણ એક જ લાયકાત અર/પકમા દશાં %વવી. ;મા પા�ળથી ં

કોઇ ફરફારને અવકાશ રહશેે નહીે . (૭) જો તમો કો�Hયટરની ?ણકારી ધરાવતા હોય તો ુ yes 

select કરવ.ુ (૮) ફોજદારી કોટ� ગનેગાર ઠરાવેલ હોય તો તેુ ની િવગતો દશાવવાની રહશેે% . 

(૯) તેની નીચે Self  declaration પર Click કરો `યાર બાદ (૧0) ઉપરની શરતો 

�વીકારવા માટે "Yes" પર Click કરવુ.ં હવે અર/ પણ રીતે ભરાઇ ગયેલ છેુ % . (૧૧) હવે 

Save પર Click કરવાથી તમારી અર/નો Online �વીકાર થશ.ે (૧૨) અર/ કયા બાદ %

તમારો Application Number Generate  થશે. ; તમારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે. (૧૩)  

હવે Upload Photograph પર Click કરો. અહી તમારો Application Number type કરો 

અને તમારી Birth date type કરો `યાર બાદ OK પર Click કરો. અિહં Photo અન ે

Signature Upload કરવાના છે. (Photoનુ ંમાપ ૫ સ.ેમી. gચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઇ 

અને Signatureન માપ રુ ં .પ સે.મી. gચાઇ અને ૭.પ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી.) (Photo અન ે



Signature Upload કરવા સૌ Kથમ તમારો Photo (10 KB સાઇઝથી વધારે નિહ ત ેરીતે) 

અને Signature (10 KB સાઇઝથી વધારે નિહ તે રીતે) jpg format મા ંcomputer મા ં

હોવા જોઇએ.) "Browse" button પર click કરો હવે Choose file ના �hીનમાથી ; ં

ફાઇલમા ં jpg format મા તમારો ં photo store થયેલ છે ત ે ફાઇલને select કરો અન ે

"open" button ને click કરો. હવ ેતમારો photo દેખાશ.ે હવે આ જ રીતે signature પણ 

upload કરવાની રહશેે. (૧૪) હવે પજેના ઉપરના ભાગમા ં "Confirm Application" પર 

click કરો અને Application number તથા birth date ટાઇપ કયા બાદ % ok પર િકલક 

કરવાથી ર બટન (૧) Show application preview અને (૨) Confirm application 

દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview પર click કરી પોતાની અર/ જોઇ લેવી. 

અર/મા સધારો કરવાનો જણાય તો ં ુ edit કરી લેવ.ુ જો અર/ સધારવાની જરર ન જણાય તો ુ ુ

confirm application પર click કરો તેથી તમારી અર/નો િનગમમા ંonline �વીકાર થઇ 

જશે. (8�N CONFIRM к��� ��N��� i=.) અિહં "confirmation number" 

generate થશે ; હવે પછીની બધી જ કાયવાહી માટે જરરી હોઇ તમારે સાચવવાનો રહશેે% ુ . 

(16) � = print application 5� click к�k��. �	 к�$1 8�N�� l$��� !��+ к��� =

J�+ �	��5 "confirmation number" type к� � ��	 ��� х ���х��.� = print 

J�� 	Kш = print J�� 5� click к�  8�N�� �A�� к�m  ��"�� ��х��. 

  �    �    �    �    �    �    �     �     �     �     � 

 

 

 


