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સીધી ભરતી પસદંગી સમિમત,  
અનસુચૂિત જામત કલ્યાણ 

ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર 

          સાિાજજક ન યાય, અને અમધકારીતા મિભાગ સચિિાલય ગાધંીનગર ના મનયતં્રણ હઠેળની મનયાિકશ્રી અન ુજામત 
કલ્ યાણ ગાધંીનગરની કિેરી ઉપરાતં રાજયની જજલ્ લા કિેરીઓિા ંિગગ-૩ની કિેરી અમધક્ષક અને તેની સિકક્ષ સિંગગની 
જગ યાઓ પર સીધી ભરતીની િેરીય યાદી તાયાર કરિા િાયે આ જગ યાના ભરતી મનયિમ જજુીની કાક્ષણીક લાયકાત 
ધરાિતા ં ઉિેદિારમ પાસેથી મનયત નજનૂાિા ં http://ojas.guj.nic.in અથિા http://ojas1.guj.nic.in િેીસાઈય  
તા.૨૦/૯/૨૦૧૨ (ીપમર ૨-૦૦ કલાક) થી તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૨ (સિય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્ યાન અર  
િગંાિિાિા ંઆિે છે. ઉિેદિારે તાજેતરનમ પાસપમયગ ફમયમગ્રાફ (15kb) અને સહીનમ નજનુમ (15kb) સાઈઝથી િધે નહી ત ે
રીતે jpg ફમિેયિા ં સ્ કેન કરી ઓનલાઈન અર િા ંઅપલમક કરિાનમ રહકેે. ઉિેદિારે પમતાના કાક્ષણીક ,િય અને જામત 
તેિજ લાયકાત ના ીધાજ પ્રિાણપત્રમ પમતાની પાસે રાખિાના રહકેે.અને અર  પત્રક;િા ંતે જજુીની મિગતમ ભરિાની 
રહકેે. પસદંગીની પ્રક્રીયા િાયેની પરીક્ષા હતેલુક્ષી પશ્નમિાળી ઓ.એિ.આર પધ્ધતીથી લેિાિા ંઆિકે. પરીક્ષા સદંભગની 
ીધીજ સિુનાઓ િમીાઈલ નીંર પર એસ.એિ.એસ થી આપિાિા ંઆિક ેઆથી અર પત્રકિા ં સીંમંધત કમલિિા ં
િમીાઈલ નીંર અિશ્ ય દકાગિિમ. તેિજ પસદંગીની તિાિ પ્રક્રીયા પરુી ન થાય ત યા ંસધુી આ નીંર ીદલિમ નહી.  
ભરિાપાત્ર જગ યાઓ  સહ અનાિતની યકાિારી જજુી જામતિાર ભરિાની થતી જગ યાઓની મિગત નીિે જજુી છે. 
જાહરેાત 
ક્રિાકં  
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 અનાિત જગ યાઓ ફકત જળુ ગજુરાતના અનસુચૂિતજામત, અનસુચૂિત જનજામત તથા સાિા ક અને કાક્ષણીક 
પછાત િગગના ઉિેદિારમ િાયે જ અનાિત છે. 

 અનાિત િગોના ઉિેદિારમ જમ ચીન અનાિત જગ યા િાયે અર  કરકે તમ આિા ઉિેદિારમન ેિય િયાગદાિા ં
છૂયછાય િળકે.નહીં. 

 ઉિેદિારે ઓનલાઈન ફમિગ ભરતી િખતે તેઓ અનાિત કેયેગરીિા ં અર  કરિા િાગં ે છે કે ચીન અનાિત 
કેયેગરીિા ંઅર  કરિા િાગંે છે તે સ્ પસ્ ય જણાિુંુ.ં એક િખત ઓનલાઈન અર  કયાગ ીાદ ઓનલાઈન ફમિગિા ં
દકાગિેલ જામત/કક્ષાિા ં કમઈપણ પ્રકારનમ ફેરફાર કરિા દેિાિા ંઆિકે નહીં. જમ કમઈ ઉિેદિાર પાછળથી આ 
ીાીતે રજૂઆત કરકે તમ, તેની રજૂઆત સ્ િીકારિાિા ંઆિકે નહી કે તેનમ કમઈ પ્રત ુ તુ્તર આપિાિા ંઆિક ેનહી 
ઉિેદિારમને આ સિુના ધ્ યાને લઈ તેનુ ંઅકકૂપણે પાલન કરિા જણાિિાિા ંઆિે છે. 
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 િા  સામનક િાયે કુલ ભરિાપાત્ર જગ યાઓના ં૧૦યકા જજુી જગ યાઓ અનાિત છે, જે તે કેયેગરી સાિે  સરભર 
કરાકે. િા  સામનક િાયેની અનાિત જગ યાઓ િાયે જમ  લાયક િા  સામનક ઉિેદિારમ ઉપલધ ધ ન થાય તમ ત ે
જગ યાઓ  જે  તે કેયેગરીના અન ય લાયક ઉિેદિાર થી ભરિાિા ંઆિકે. 

 િહીલાઓ િાયેની જગ યાઓ  ૩૦ યકા જજુી અનાિત છે. જે જે-તે કેયેગરી સાિે સરભર કરાકે. િહહલા  ઉિેદિારમ 
િાયેની અનાિત જગ યાઓ જમ લાયક િહહલા ઉિેદિારમ ઉપલધ ધ નહીં થાય તમ ત ેજગ યા જે-તે  કેયેગરીના પરુૂષ 
ઉિેદિારમથી જ ભરિાિા ંઆિકે. 

 સરકારશ્રીના સાિાન ય િહીિય મિભાગના તા.૨૨/૫/૯૭ ના પહરપત્ર ક્રિાકં સીઆઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.ર 
અનસુાર મિધિા િહહલા ઉિેદિારમ િાયે પસદંગીિા ંઅગ્રતા આપિા િાયે તેિને િળેલ કુલ ગણુના ૫(પાિં)) યકા 
ગણુ ઉિેરી આપિાિા ં આિકે. પરંત ુ તેઓએ ભરતી થતા મનિણુકં સિયે પનુઃલગ ન કરેલ ન હમિા જમઈએ. 
ઉપરાતં સમિમત  િાગંે ત યારે તેના તિાિ પરુાિાઓ અસલિા ંરજુ કરિાના રહકેે. 

 એથલેહયકસ (ટે્રક અને હફલ્ ક રિતમ સહીત), ીેકમિન યન, ીાસ્ કેયીમલ, ક્રીકેય, હમકી, ફૂયીમલ, મસ્ િિીંગ , યેીલ 
યેનીસ, િમલીીમલ, યેનીસ, િેઈયચલફયીંગ, રેસલીંગ, ીમકસીંગ, સાઈકલીંગ,  િનેસ્ યીક, જૂકમ, રાઈફલશયુીંગ, 
કીડ્ડી, ખમખમ, મતરદા ં, ઘમકસેિારી, ગમળાફેંક, નૌકાસ્ પધાગ, કતરંજ, હને કીમલની રિતમ, ખેલકુદિા ં રાષ્ટ્ ટ્રીય-
આંતરરાષ્ટ્ ટ્રીય અથિા આંતર ુમુનિમસિયી અથિા અચખલ ભારત કાળા સઘં દ્રારા યમજાતી સ્ પધાગઓિા પ્રમતમનમધત િ 
કરેલ હમય તેિા ઉિેદિારમને પસદંગીિા ંઅગ્રતા આપિા િાયે તેિને િેળિેલ કુલ ગણુના ૫ (પાિં) યકા ગણુ 
ઉિેરી આપિાિા ંઆિકે.આ િાયે ઉિેદિારે સરકારે નકકી કરેલ સત્તામધકારીઓ પાસેથી િેળિેલ જરૂરી પ્રિાણપત્ર 
સરકારશ્રી િાગંે ત યારે રજૂ કરિાના રહકેે. 

 ઉકત જગ યાઓના િેતન અને પગાર ધમરણ, કાક્ષણીક લાયકાત તથા િય િયાગદાની મિગતમ નીિે જજુી છે.      
સિંગગ પગાર 

ધમરણ 

પ્રથિ પાિં િષગ 
િાયે િળિા 
પાત્ર િેતન 

કાક્ષણીક લાયકાત. િયિયાગદા 
(અર  

સ્ િીકારિાની 
છેલ્ લી 
તા............. 
ની મસ્ થતીએ) 

અમધક્ષક રૂ.૯૩૦૦-
૩૪૮૦૦ 
(ગ્રેક પે 
રૂ.૪૪૦૦) 

રૂ. ૧૦,૦૦૦   ઉિેદિારમ  ભારતિા ંકેન દ્ર કે રાનયના િાાામનક  કાયદા 
હઠેળ િાન યતા િેળિેલ કમઈપણ ુમુનિસસીટયીની સ્ નાતકની 
પદિી અથિા સસંદના કાયદા હઠેળ સ્ થપાયેલ અથિા 
ુમુનિસસીટયી ગ્રાન ય કમિકન એકય,૧૯૫૬ ની કલિ ૩ હઠેળ 
કીમ્ ક  ુમુનિસસીટયી તરીકે જાહરે થયેલ  કાક્ષણીક સસં્ થાની 
સ્ નાતકની અથિા સરકારે તેની સિકક્ષ જાહરે કરેલ 
કાક્ષણીક લાયકાત િેળિલે હમિી જમઇકે. 
   
 

૨૮ િષગથી  
િધ ુનહીં. 
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  નાણા મિભાગના તા.૧૬-૨-૦૬, તા.૧-૮-૦૬ તથા તા.૬-૧૦-૨૦૧૧ ના ઠરાિ તથા સાિાન ય િહીિય મિભાગના ં 
તા.૪-૬-૦૯ ના ંઠરાિની જમગિાઈઓન ેઆમધન જે ીમલીઓ /કરતમ/મનયિમ નકકી કરેલ છે તે તેિજ હિે પછી 
િખતમ િખત સરકારશ્રી દ્રારા નકકી કરિાિા ંઆિે તે ીમલીઓ /કરતમ / મનયિમ ઉિેદિારમને ીધંનકતાગ રહકેે. 
પ્રિતગિાન જમગિાઈઓ આમધન પ્રથિ પાિં િષગ િાયે ઉપર દકાગવ્ યા જજુીના િેતનના ધમરણ ેલાયક ઉિેદિારમન ે
અજિાયકી ધમરણે મનિણુકં અપાકે. તે મસિાય અન ય કમઈ ભ્ થા કે લાભમ િળિા પાત્ર રહકેે નહીં. ત યારીાદ પાિં 
િષગની સતંમષકારક સેિાપણૂગ થયાની ખાત્રી થયા ીાદ ઉપર જણાિેલ મિગતે અથિા સરકારશ્રી દ્રારા જે તે જગ યા 
િાયે િખતમ િખત મનયત કરેલ  િળિાપાત્ર પગાર ધમરણમિા ંમનિણ ૂકં િેળિિાન ેપાત્ર ઠરકે.  

 આ ભરતી રાજય સરકાર દ્રારા નાિ.સમુપ્રિકમયગિા ંદાખલ કરિાિા ંઆિેલ એલ.પી.એ.ન.ં૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ 
ના આખરી કકુાદાને આધીન રહકેે. 

     ૩. રાષ્ટ્ ટ્રીયતાઃ- ઉિેદિાર ભારતનમ નાગરીક હમિમ જમઈએ. 
     ૪. ઉિેદિાર ગજુરાતી/હહન દી અથિા ીનેં્ન ભાષાનુ ંપરુત ુ ંજ્ઞાન ધરાિતમ હમિમ જમઈએ. 
      ૫. કમમ્ ય ુ યુર જાણકારીઃ-  
                   ઉિેદિાર રાજય સરકારના ં ગજુરાત જલુ્ કી સેિા િગસીટકરણ અને ભરતી(સાિાન ય) મનયિમ,૧૯૬૭             
              અન િયે ઠરાિેલી  કમમ્ ય ુ યુરના ઉપયમગ ગેગે ની પાયાની જાણકારી ધરાિતમ હમિમ જમઈએ. (૨).સાિાન ય          
              િહીિય મિભાગના ં તા.૧૨-૮-૦૮ ના સરકારી ઠરાિ ક્રિાકંઃ સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ થી          
              નક્કી કરેલ અભ યાસ જજુી કમમ્ ય ુ યુર ગેગેનુ ંીેઝીક નમલજે ધરાિતા હમિા અગેનુ ંકમઈપણ સરકાર િાન ય તાલીિ 
             સસં્ થાનુ ંપ્રિાણપત્ર/િાકગકીય ધરાિતા હમિા જમઈએ. તથા સરકાર િાન ય ુમુનિસસીટયી અથિા સસં્ થાિા ંકમમ્ ય ુ યુર 
            જ્ઞાન અગેના કમઈપણ હકય લમિા ંઅભ યાસક્રિિા ંકમમ્ ય ુ યુર એક મિષય તરીકે હમય તેિા પ્રિાણપત્રમ અથિા ધમરણ-
            ૧૦ અને ધમરણ-૧૨ ની પરીક્ષા કમમ્ ય ુ યુરના મિષય સાથે પાસ કરેલ હમય તેિા પ્રિાણપત્રમ ધરાિતા ંહમિા જમઈએ. 
            આ તીકે્ક આ પ્રિાણપત્ર ન ધરાિતા ઉિેદિારમ  પણ આ અર  કરી કકકે. પરંત ુમનિણ ૂકં  િેળિતા ંપહલેા આ 
            પ્રિાણપત્ર અકકૂ રજુ કરિાનુ ંરહકેે. અન યથા મનિણુકં િેળિિાને પાત્ર ઠરકે નહીં.  
 

    ૬. િયિયાગદાિા ંછુયછાયઃ- 
 જળુ ગજુરાતના હમય તેિા અન.ુજામત, અન.ુજનજામત, સાિા ક કાક્ષણીક રીતે પછાત ઉિેદિારમના ં હકસ્ સાિા ં
ઉપલી િય િયાગદાિા ંમનયિમનસુાર ૫ (પાિં) િષગની છૂયછાય આપિાિા ંઆિકે. 

 મિકલાગં ઉિેદિારમએ સાિાન ય િહીિય મિભાગના ં તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ ના પરીપત્ર ક્રિાકંઃપરિ-૧૦૨૦૦૮-
૪૬૯૫૪૦-ગ.ર થી મનયત થયેલ સમુપ્રન યેન કને ય/મસમિલ સર્જનના તીીીી પ્રિાણપત્ર ને આમધન રહીને ઉપલી 
િયિયાગદાિા ં૧૦ (દક) િષગની છુયછાય િળકે. 

 સાિાન ય િહીિય મિભાગના ં તા.૨૨-૫-૧૯૯૭ના ં ઠરાિની જમગિાઈ જજુી િહીલા ઉિેદિારમન ે પાિં િષગની 
ઉપલી  િયિયાગદાિા ંછુયછાય આપિાિા ંઆિકે.   



O.S.Application - 4 -   

 િા  સામનક ઉિેદિારમ કે જેઓએ  જળ, િાુ,ુઅને ભિુી આિકગફમસસીટસિા ંઓછાિા ંઓછા ૬(છ) િાસની સેિા કરી 
હમય અને િા  સામનક તરીકેનુ ંસક્ષિ અમધકારીનુ ંઓળખકાકગ/પ્રિાણપત્ર ધરાિતા ંહમય તમ િળિાપત્ર ઉપલી િય 
િયાગદાિા ંતેઓએ ીજાિેલ ફરજનમ સિયગાળમ ઉપરાતં ૩(ત્રણ) િષગ સધુીની છૂયછાય િળકે. 

 

 ખાસ નોંધઃ-   
    (૧) તિાિ કેયેગરીના ંઉિેદિારમની ઉપલી િય િયાગદાિા ંછૂયછાય સાથે કમઈપણ સજંમગમિા ંમનયત તારીખે    
         ૪૫ િષગથી િધિી જમઈકે નહીં. 
    (૨) તિાિ ઉિેદિારમના હકસ્ સાિા ંિય િયાગદાિા ં,કાક્ષણીક લાયકાત, િધારાની લાયકાત, અનભુિ અને    
        નમન હક્રમિચલયર સહયિહફકેય અર  કરિાની છેલ્ લી તારીખની મસ્ થતીએ ધ્ યાનિા ંલેિાિા ંઆિકે. 
૭. અર  ફી સ્ િીકારિા/જિા કરાિિા ગેગે ની સિુનાઃ-  
(૧) ચીન અનાિત પરુૂષ/િહીલા ઉિેદિારમએ ન કની કમઈપણ કમ્ ય ુ યુરાડ ક પમસ્ ય ઓફીસિા ંરમકકથેી અર  ફી 
રૂ! ૧૦૦/ અન ેરૂ!. ૧૨/ સમિિસ િાર્જ એિ કુલ રૂ!. ૧૧૨/ ભરિાની રહકેે. (૨) ઓનલાઈન અર  કરતી િખત ે
અર પત્રિા ંઆપલે િલણ ની ૩(ત્રણ) નકલની હાકગ કમપી કાઢી  પમસ્ ય ઓફીસિા ંરજૂ કરિાથી પમસ્ ય ઓફીસ 
દ્રારા આ ફી સ્ િીકારિાિા ંઆિકે. (૩) ૩(ત્રણ) િલણ પાકી એક િલણ પમસ્ ય ઓફીસ રાખકે. અને ીીજા ીે 
સહી/મસક્કા કરી ઉિેદિારને પરત કરકે જે ઉિેદિારે સાિિી રાખી પરીક્ષા સ્ થળે અકકૂ રજૂ કરિાન ુરહકેે. જમ 
પરીક્ષા સિયે ઉિેદિાર આ િલણ રજૂ નહીં કરે તમ તેને પરીક્ષાિા ંીેસિા દેિાિા ંનહીં આિે. (૪) રમકકથેી ફી 
સ્ િીકારિા િાયે પમસ્ ય ઓફીસે નક્કી કરેલમ િાર્જ (રૂ.૧૦૦/+ રૂ.૧૨/ (પમસ્ ય ઓફીસ િાર્જ) ભરી દેિાનમ રહકેે પમસ   ય 
ઓફીસિા ંફી ભરિાની છેલ્ લી તારીખ.૧૨/૧૦/૨૦૧૨ (કિેરી સિય) સધુી છે.  (૫) પમસ્ય ઓહફસિા ંફી ભયાગ 
પછી જમ OJAS પરથી ફી િળ્યા ીદલનમ SMS ન િળે તમ તતુગ જ જે પમસ્ય ઓહફસિા ં ફી ભરી હમય તે પમસ્ય 
ઓહફસને તેની જાણ કરિી અને ત ેગેગેની સ્પષ્ટ્ યતા િળેિી લેિી.(૬) જળુ ગજુરાતના અનાિત કક્ષાના  ઉિેદિારે 
અર  ફી ભરિાની રહતેી નથી. (૭) જળુ ગજુરાતના અનાિત કક્ષાના  ઉિેદિારમ એ જમ ચીન અનાિત જગ યા 
િાયે અર  કરે તમ ફી ભરિાની રહકેે (૮) મિકલાગં વ્ યકમતઓ તથા િા  સામનકમએ અર  ફી ભરિાની રહતેી 
નથી. (૯) ફી ભયાગ ીાદ રીફકં િળિાપત્ર નથી. 
કિેરી અમધક્ષક અને તેની સિકક્ષ સિંગગની જગ યાઓ િાયેઃ-  
અમધક્ષક સિંગગની સ્પધાગતિક લેખીત પરીક્ષાિા ં( MCQ Based ) ૨૦૦ ગણુનુ ંએક પેપર રહકેે. આ પેપરનમ સિય 
ગાળમ  ૧.૩૦ કલાકનમ રહકેે. હતેલુક્ષી પ્રકારના આ પેપરિા ંસ્નાતક કક્ષાના સાિાન ય જ્ઞાન અને બધુ્ધ્ધ કૌકલ્યના 
મિષય સીંમંધત ીાીતમ, ગજુરાતી અને ગેગ્રે  ભાષા તેિજ રમજ ીરમજની િહતિની ીાીતમનમ સિાિેક થક.ે આ 
પરીક્ષાિા ંપ્રત યકે ખમયા જિાીના હકસ્ સાિા ં૦.૨૫ િાકગસ જે તે જિાીના  મનમશ્રત ગણુના ગણુ ઉિેદિારે િેળિેલ 
ગણુિાથંી કાપિાિા ંઆિકે. આ પેપરનુ ંિાધ્ યિ િહ  ્  ગેકે ગજુરાતી રહકેે. આિાયે કમઈ િૌચખક ઇન યરવ્ ુ  ુ/ રૂીરૂ 
જલુાકાત રાખિાિા ંઆિનાર નથી.  

        પરીક્ષાના કેન દ્રમઃ- (સભંમિત) 
              અિદાિાદ , િકમદરા અને રાજકમય   
         ઓન લાઈન િળેલ અર ઓની સખં્યાના આધારે કેનદ્રિા ંફેરફાર થઈ  કકક.ે 
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             પરીક્ષાની તારીખ- (સભંમિત) આ પરીક્ષા સભંિતઃ ઓકયમમ્ીર-૨૦૧૨ િા ંલેિાિા ંઆિકે. તિે છતા ંપરીક્ષાની 
         તારીખ નકકી થયેથી િમકકસ તારીખ http://ojas.guj.nic.in અથિા http://ojas1.guj.nic.in િેીસાઈય પર પ્રદકસીટત 
          કરિાિા ંઆિકે.ત  ્ ઉપરાતં અતે્રથી ીહમળી પ્રમસધ્ધી ધરાિતા કમઈપણ ીે દૈમનક િતગિાન પત્રમિા ં પણ ત ે
          ગેગેની જાહરેાત અત્રેથી પ્રમસધ્ધ કરિાિા ંઆિકે. 

૯. સાિાન ય સિુનાઓઃ-   
 (૧) સદરહ ુ ભરતી સીંધંી તિાિ સિુનાઓ /મિગતમ િખતમ િખત મનયાિકશ્રી અન ુજામત,કલ્ યાણ કિેરીના   
      હલે્ પ  લાઈન યેલીફમન નીંર ૦૭૯-૨૩૨૫૩૨૩૧ પરથી જાણિા િળી કકકે.  
(૨)  ઉિેદિારે મનયત અર  પત્રકિા ંભરેલ મિગતમ સિગ્ર ભરતી પ્રક્રીયા િાયે આખરી ગણિાિા ંઆિકે. અને 
     તેના પરુાિાઓ પસદંગી સમિમત/ખાતા દ્વારા િાગંિાિા ંઆિે ત યારે અસલિા ંરજુ કરિાના રહકેે, અન યથા 
     અર પત્રક જે તે તીકે્ક રદ ગણિાિા ંઆિકે. 
(૩) કારીહરક અકક્તતા ધરાિતા ં ઉિેદિારમએ ઓનલાઈન ફમિગિા ં પસગનલ હકયેઈલ્ સિા ં પમતાની અકક્તતાની 
     યકાિારી દકાગિિાની રહકેે. 

         (૪) ઉિેદિારે મનયત અર  પત્રકિા ંદકાગિેલ કેયેગરી (જામત)િા ંપાછળથી કેયેગરી ીદલિાની રજુઆત ગ્રાહ્ય  
              રાખિાિા ંઆિકે નહીં.  
         (૫) આ સિંગગની ભરતી પ્રક્રીયાિા ંઆખરી પસદંગી પાિેલ ઉિેદિાર મનિણુકં સત્તામધકારી ઠરાિે તે કરતમને   
             આમધન મનિણુકં િેળિિાને પાત્ર ઠરકે. 
         (૬) ઉિેદિાર પમત ેઆખરી પસદંગી યાદીિા ંસિામિષ્ટ્ ય થિા િાત્રથી સીંધંીત જગ યા ઉપર મનિણુકં કરિાનમ  
              દાિમ કરિાને હકકદાર થકે નહીં. મનિણ ૂકં કરનાર સત્તાધીકારીને આિી ખાતરી થાય કે જાહરે સેિા સારૂ તે  
             ગજુરાત જલુ્ કીસેિા િગસીટકરણ અને ભરતી (સાિાન ય) મનયિમ ૧૯૬૭ થી ઠરાિેલ મનયિમનસુાર અને આ 
            જગ યાનપ્રિતગિાન ભરતી મનયિમ અનસુાર યમગ ય જણાય તમ તે તીકકે આ ઉિેદિારન ેમનિણુકં આપિાનમ  
             મનણગય લઈ  કકક.ે અને આ ીાીત ે મનિણુકં  સત્તાધીકારી નમ મનણગય આખરી ગણાકે. 
        (૭)  આ ભરતી પ્રક્રીયા સપંણૂગપણે જે તે સિંગગના પ્રિતગિાન ભરતી મનયિમને આધીન રહકેે. 
        (૮)  આ જાહરેાત  કમઈપણ કારણમસર રદ કરિાની કે તેિા ંફેરફાર કરિાની કે જગ યાઓની સખં્ યાિા ંિધ-ધય    
              કરિાની આિશ્ યકતા ઉભી થકે તમ તેિ કરિાનમ પસદંગી સમિમતને સપંણૂગ હક્ક/અમધકાર રહકેે અને         
             આ િાયે કારણમ આપિા ીધંાયેલ રહકેે નહીં. તેિજ તેિા સજંમગમિા ં ભરેલ  અર  અને પરીક્ષા  ફી 
             પરત િળિાપાત્ર થકે નહીં. 
        (૯)  સાિા ક અન ે કાક્ષણીક રીતે પછાત િગગના ઉિેદિારમએ તઓેનમ ઉન્નત િગગિા ંસિાિેક થતમ નથી તે  
             િતલીનુ ં ક્રીિીલીયર સયીફીકેય સક્ષિ સત્તામધકારીનુ ં  મનયિમનસુારનુ ં અધ્યતન પ્રિાણપત્ર રજુ કરિાનુ ં
               રહકેે.  
        (૧૦) દરેક જગ યાઓ િાયે ઉિેદિારેએ સ્ િખિે પરીક્ષાિા ંઉપમસ્ થત થિાનુ ંરહકેે. 
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       અર  કરિાની રીતઃ- 

       આ જાહરેાતના  સદંભગિા ં સમિમત દ્રારા એન.આઈ.સી ની અથિા http://ojas1.guj.nic.in િેીસાઈય  િારફત 
ઓનલાઈન જ અર  સ્ િીકારિાિા ંઆિકે.ઉિેદિાર જાહરેાતિા ંદકાગવ્ યા તારીખઃ૨૦/૯/૨૦૧૨ (ીપમરે ૨-૦૦ કલાક ) 
થી તારીખ.૧૦/૧૦/૨૦૧૨ (સિય રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી)દરમ્ યાન િેીસાઈય http://ojas.guj.nic.in અથિા 
http://ojas1.guj.nic.in પર અર  પત્રક ભરી કકક.ે ઉિેદિારે સૌ પ્રથિ કમમ્ ય ુ યુરિા ં ઈન યરનેય િા ં િેીસાઈય  
http://ojas.guj.nic.in અથિા http://ojas1.guj.nic.in  પર જુંુ ંઅને તેિા ંનીિે જણાિેલ પગમથયા (સ્ યેય સ) ને અનસુરીને 
અર  પત્રક ભરુંુ.ં   
(૧) APPLY online પર click કરુંુ ં(૨) જગ યા પર click  કરિાથી જગ યાની મિગતમ િળકે.(૩)તેની નીિ ેAPPLY nowપર 
click કરિાથી application format દેખાકે. application format િા ંસૌ પ્રથિ  personel details ઉિેદિારે  ભરિી.(અહી.(*) 
ફદંકીની  મનકાની હમય  તેની મિગતમ ફર યાત ભરિાની રહકેે. (૪) personel details ભરાયા ીાદ Educational details 

ભરિા િાયે  Educational details પર click કરુંુ.ં (૫) હિે ઉિેદિારે પરીક્ષા કેન દ્ર (exam centre) પર click કરુંુ.ં અહીં 
પમતાની પસદંગીનુ ંપરીક્ષા કેન દ્ર ભરુંુ.ં(૬)તેની નીિ ેself declaration  િા ં yes/no પર click કરુંુ ં(૭) હિે save પર click 

કરિાથી તિારી અર નમ online સ્ િીકાર થક.ેઅને નીંર ક્રીએય થકે. જે ઉિેદિારે સાિિીને રાખિાનમ રહકેે. (૮) હિ ે
પેજના ઉપરના ભાગિા ંupload photo પર click કરમ અહીં તિારમ application number type કરમ અને તિારી birth date 

type કરમ ત યારીાદ okપર click કરમ.અહી photo અને signature upload કરિાનમ છે.(ફમયાનુ ંિાપ ૫ સે.િી ઉંિાઈ અને ૩.૬ 
સેિી પહમળાઈ અને signature નુ ંિાપ ૨.૫ ઉંિાઈ અને ૭.૫ સે.િી પહમળાઈ રાખિી) browse button પર click કરમ અને 
choose file ના સ્ ક્રીનિાથંી જે ફાઈલિા ં jpg format િા ંતિારમ photo store થયેલ છે.ત ે ફાઈલને select કરમ અને open  

button ને click કરમ હિે ીાજુ િા ંતિારમ photo દેખાકે. હિે આ જ રીતે signature પણ upload કરિાની રહકેે.(૯) હિે 
પેજના ઉપરના ભાગિા ં confirm application પર click કરમ અને application number તથા birth date type કયાગ ીાદ 
ok પર click કરિાથી ીે(૨) ીયન ૧ application preview ૨ confirm application દેખાકે. ઉિેદિારે show application 
preview  પર click કરી પમતાની અર  જમઈ લેિી. અર િા ંસધુારમ કરિાનમ જરૂરી જણાય તમ edit application ઉપર 
click કરીને સધુારમ કરી લિેમ. અર  confirm કયાગ પહલેા કમઈપણ પ્રકારનમ સધુારમ અર િા ંકરી કકાકે. પરંત ુઅર  
confirm ીાદ અર િા ં કમઈપણ સધુારમ થઈ કકકે નહીં. જમ અર  સધુારિાની જરૂર ન જણાય તમ confirm application 
પર click કરુંુ.ં  Confirm application પર click કરિાથી ઉિેદિારની અર નમ online સ્ િીકાર થઈ જકે. અને સ્ક્રીન 
ઉપર Confirmation number  આિકે.(૧૦) (A) તયારીાદ અર ની મપ્રનય કાઢિા print application ઉપર click કરું.ુ અહીં 
Confirmation number  યાઈપ કરિાનમ અન ે print પર કલીક કરી અર ની નકલ કાઢી સાિિી રાખિી. (B) અર ની 
મપ્રનય ીારકમક િાળી, ફમયાિાળી અને સહીિાળી નીકળકે. જેને ઉિેદિારે સાિિી રાખિી પરીક્ષાના કમલ લેયરની મપ્રનય 
લેિા િાયે આ અર  ઉપયમગી થકે. (૧૧) જમ અર િા ંઆપે િમીાઈલ નીંર આપેલ હકે તમ અર  confirm થયેથી 
તરુત આપને અર િા ંદકાગિેલ નીંર ઉપરથી SMS િળક ેઆ Confirmation number  અતયતં અગતયનમ હમિાથી તેન ે
સાિિી રાખિમ. 
   આ  જાહરેાતિા ંદકાગિેલ જગ યાના ભરતી મનયિમ અન િયે કાક્ષણીક લાયકાત, િયિયાગદા,િયિયાગદાિા ંછૂયછાય,પરીક્ષા ફી 
અને પરીક્ષા અને પસદંગીની પધ્ ધતીની મિગતમ અને જાહરેાતની અન ય તિાિ મિગતમ http://ojas.guj.nic.in અથિા 

http://ojas/
http://ojas1.guj.nic.in/
http://ojas1.guj.nic.in/


O.S.Application - 7 -   

http://ojas1.guj.nic.in ઉપર જમિા િળકે.ઉિેદિારે ઓનલાઈન અર  પત્રકિા ંીતાિેલી કમઈપણ મિગત અન ેઉિેદિારની 
મનિણુકં સત્તામધકારી સિક્ષ રજૂ કરેલ જન િ તારીખ, કાક્ષણીક લાયકાત િય, જામત, અન ય લાયકાતમને લગતા પ્રિાણપત્રમ 
ભમિષ્ટ્ યિા ંજે તીકે્ક મનિણુકં અમધકારી દ્રારા િકાસણી દરમ્ યાન ખમયા િામિુ પકકે તમ તેની સાિે યમગ ય કાયદેસરની 
કાયગિાહી કરિાિા ં આિકે આિા ઉિેદિારમની ઉિેદિારી મનિણુકં સત્તામધકારી /સમિમતના પરાિકગિા ં રદ કરિાિા ં
આિકે. તેિજ ઉિેદિારમન ેગેરલાયક ઠરાિિાિા ંઆિકે. તેિજ આિા ઉિેદિારમની પસદંગી/મનિણકૂ થયેલ હકે. તમ 
સીંમંધત કિેરી દ્રારા સંુ કુત પસદંગી સમિમતના પરાિકગિા ં કમઈપણ તીકે્ક રદ કરિાિા ંઆિકે. આ સિંગગની સીધી 
ભરતીની પ્રક્રીયા સપંણૂગપણ ેગજુરાત જલુ્ કી સેિા િગસીટકરણ અને ભરતી (સાિાન ય) મનયિમ ૧૯૬૭ િખતમ િખતા સધુાયાગ 
જજુી અને તે અનિયે આ સિંગગના ઘકિાિા ંઆિલે ભરતી /પરીક્ષા મનયિમને આધીન રહકેે. આ જગ યાની ભરતી 
પ્રક્રીયાના અનસુધંાને આ જાહરેાતિા ંકમઈપણ કારણમસર ફેરફાર કરિાની કે રદ કરિાની આિશ્ યકતા ઉભી થાય તમ તિે 
કરિાનમ પસદંગી સમિમત ને સપણૂગ હક્ક/અમધકાર રહકેે. અને પસદંગી સમિમત આ િાયે કારણમ આપિા ીધંાયેલ રહકેે 
નહી.    
    નોંધઃ-   આ જાહરે ખીર ગેગ ે  પછૂ પરછ િાયે કિેરી સિય દરમ્યાન   ૦૭૯-૨૩૨૫૩૨૩૧  પર  સપંકગ કરી કકાકે.                                                                             
 

 

તારીખ-   ૨૦/ ૯/ ૨૦૧૨                                                                અધ્યક્ષ 

સ્ થળઃ-   કાગ. િરાજ િહતેા ભિન,                                        સીધી ભરતી પસદંગી  સમિમત અન ે

          ધલમક ન.ં૪, ીીજમિાળ,ગાધંીનગર                                 મનયાિક અનસુચૂિત જામત કલ્યાણ 
                                                                                  ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર 

                                     
 

       


