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પસદંગી સિમિત, રમતગમત, 0વુા અને સા6ં 7ૃિતક :;િૃતઓ િવભાગ 

સરદાર પટ"લ ભવન, સ@ચવાલય, ગાધંીનગર 

 

રમતગમત, 0વુા અને સા6ં 7ૃિતક :;િૃતઓ િવભાગના િનયDંણ હ"ઠળ ખાતાના વડા Jથંાલય 

િનયામકLી, Jથંાલય િનયામકની કચેરM, હ6 તકની નીચે દશાOવેલી વગO-૩ ની જR યાઓ પર િનમSુકં 

માટ" ઉમેદવારો પસદં કરવા માટ" મેરMટ યાદM તૈયાર કરવા માટ"  જR યાના સદંભOમા ંઉW લેખ કર"લ 

શૈX@ણક લાયકાત ઘરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી િનયત નZનુામા ંઓજસ વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન 

અર]ઓ મગંાવવામા ં આવે છે.આ માટ" ઉમેદવાર" http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ પર                  

તા.૩/૧/ર૦૧૪ (૧૪.૦૦) કલાકથી) તા.ર૦/૧/ર૦૧૪ (સમય રાDીના ૧૧.પ૦ કલાક gધુી) 

દરh યાન અર] કરવાની રહ"શે. ઉમેદવાર" તાiતરનો પાસપોટO (15 KB) સાઇઝથી વધે નહM તે રMતે 

JPG ફોમlટમા ં 6 ક"ન કરM ઓનલાઇન અર]મા ંઅપલોડ કરવાનો રહ"શે. ઉમેદવાર" પોતાના બધાજ 

શૈX@ણક, વય અને  િત તેમજ લાયકાતના :માણપDો પોતાની પાસે રાખવાના રહ"શે. અને અર] 

પDકમા ં તે Zજુબની િવગતો ભરવાની રહ"શે. પસદંગીની :mnયા હ"oલુXી :p નોવાળM  OMR 

પq ધિતથી લવેાનાર પરMXા રહ"શે. પરMXા સદંભOની બધીજ gચુનાઓ મોબાઇલ નબંર પર SMS   

થી આપવામા ંઆવશે. આથી અર]પDકમા ંસબંિંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવp ય દશાOવવો 

અને પરMXા :mnયા rણૂO થાય t યા ંgધુી તે નબંર  ળવી રાખવો.  

૧. ભરવાપાD જR યાઓ સહ અનામતની ટકાવારM Zજુબ  િતવાર ભરવાની થતી

 જR યાઓની િવગત નીચે Zજુબ છે.  

 .nમ જR યાuુ ં

નામ 

જનરલ અugુ@ુચત 

 તી 

અugુ@ુચત જન 

 તી 

સા.શૈ.પ.વગO 7ુલ 

જR યા 
  rvુુષ મmહલા rvુુષ મmહલા rvુુષ મmહલા rvુુષ મmહલા  

 Jથંાલય 

કાર7ુન 

૧પ ૭ ર --- ૩ ર ૭ ૩ ૩૯ 

 

- અનામત જR યાઓ ફકત  Zળુ zજુરાતના અugુ@ુચત  િત, અugુ@ુચત જન િત તથા 

 સામા{જક અને શૈX@ણક રMતે પછાત વગOના ઉમેદવારો માટ" જ અનામત છે. 
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- અનામત વગ|ના ઉમેદવારો  જો @બન અનામત જR યા માટ" અર] કરશે તો આવા 

 ઉમેદવારોને વય મયાOદામા ં}ટછાટ મળશે નહ~. 

- ઉમેદવારો ઓનલાઇન ફોમO ભરતી વખતે તેઓ અનામત ક"ટ"ગરMમા ંઅર] કરવા માગંે છે ક" 

 @બન અનામત ક"ટ"ગરMમા ંઅર] કરવા માગંે છે. તે 6 પ� ટ જણાવ;ુ.ં એક વખત ઓન લાઇન 

 અર] કયાO બાદ ઓન લાઇન ફોમOમા ં દશાOવેલ  િત/ કXામા ં કોઇપણ :કારનો ફ"રફાર 

 કરવા દ"વામા ંઆવશે નહ~. જો કોઇ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે ર�ુઆત કરશે, તો તેની 

 ર�ુઆત 6 વીકારવામા ં આવશે નહ~. ઉમેદવારોને આ gચુના q યાને લઇ તેuુ ં અ�કુપણ ે

 પાલન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

- મા] સૈિનક માટ" 7ુલ ભરવાપાD જR યાઓના ૧૦ ટકા Zજુબ જR યાઓ અનામત છે. i તે 

 ક"ટ"ગરM સામે સરભર કરાશે. મા] સૈિનક માટ"ની અનામત જR યાઓ માટ" જો લાયક મા] 

 સૈિનક ઉમેદવારો ઉપલ� ધ ન થાય તો તે જR યાઓ i તે ક"ટ"ગરMના અ� ય લાયક 

 ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે.  

- શારMmરક ખોડખાપંણવાળા ઉમેદવારોની અનામત જR યાઓનો i તે ક"ટ"ગરM સામે સમાવેશ 

 કરવામા ંઆવશે. 

- શાmરરMક ખોડખાપણ ઘરાવનાર � યmકતઓ માટ" સરકારM સેવામા ંસીધી ભરતીથી િનમSુકંની 

 :mnયા િવકલાગં ઘારો-૧૯૯પ ની જોગવાઇ અuસુાર ૩ ટકા અનામતમા ં �ઘt વ અથવા 

 ઓછM �િ� ટની ક"ટ"ગરM-૧ માટ" ૧ ટકો તથા Lવણની ખામીની ક"ટ"ગરM-ર માટ" ૧ ટકો ક" i 

 ઉમેદવારો ૪૦ ટકા તેથી વ� ુ અને ૭પ ટકાથી ઓછM િવકલાગંતા ( OA (One arm),              

 OL (One Leg)BL (Both Leg, OAL ( One arm and Leg ) અથવા LV ( Moderate)

 HH(Moderate ) માટ" ૧ ટકો જR યા અનામત રહ"શે. 
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ર. વયમયાOદા અને શૈX@ણક લાયકાતની િવગતોઃ-  
 

 .nમ જR યાuુ ંનામ વયમયાOદા/ શૈX@ણક લાયકાત 

૧/ર૦૧૪ Jથંાલય કાર7ુન (૧)  તા.ર૦/૧/ર૦૧૪ ના રોજ ઉમેદવાર ૩૧ વષOથી વ� ુ

ઉમરનો  ન હોવો જોઇએ. 

(ર)  ભારતમા ં કાયદાથી 6 થપાયેલ અથવા મા� ય કર"લ 

 0િુનવિસ�ટM અથવા   0િુનવિસ�ટM Jા� ટ કિમશન અિધિનયમ 

 ૧૯પ૬ ની કલમ-૩ હ"ઠળની ડMh ડ 0િુનવિસ�ટMની લાય�ેરM 

 અને ઇ� �મેશન સાય� સની 6 નાતક કXાની પદવી  

અથવા 

 રાજય સરકાર મા� ય સ6ં થાuુ ં લાય�ેરM અને ઇ� �મેશન 

 સાય� સ :માણપD પરMXા પાસ કર"લ હોવી જ�રM છે. 

(૩) કોh � 0ટુરuુ ંપાયાuુ ં�ાન હો;ુ ંજ�રM છે.   
 

- ઉકત જR યાઓના વેતન અને પગાર ધોરણની િવગતો નીચે Zજુબ છે.  

સવંગO પગાર ધોરણ :થમ પાચં વષO 

માટ" મળવાપાD 

વેતન 

Jથંાલય કાર7ુન �. પર૦૦-ર૦ર૦૦ 

(Jેડ પે �. ૧૯૦૦) 

પ૩૦૦/- 

 

- નાણા ં િવભાગના તા. ૧૬/ર/ર૦૦૬, તા ૧/૮/ર૦૦૬, તથા તા. ૬/૧૦/ર૦૧૧ ના ઠરાવ 

તથા સામા� ય વહMવટ િવભાગના તા. ૪/૬/૦૯ ના ઠરાવની જોગવાઇઓને આધીન i બોલીઓ/ 

શરતો/ િનયમો નકકM કર"લ છે તે તેમજ હવે પછM વખતો- વખત સરકારLી �ારા નકકM કરવામા ં

આવે તે બોલીઓ/ શરતો/ િનયમો ઉમેદવારને બધંનકતાO રહ"શે. :વતOમાન જોગવાઇઓને આધીન 

:થમ પાચં વષO માટ" ઉપર દશાO� યા Zજુબના વેતનના ધોરણે લાયક ઉમેદવારને અજમાયશી ધોરણ ે

િનમSુકં અપાશે. તે િસવાય અ� ય કોઇ ભ� થા ક" લાભો મળવાપાD રહ"શે નહ~. t યાર બાદ પાચં 

વષOની સતંોષકારક સેવા rણુO થયાની ખાDી થયા બાદ ઉપર જણાવેલ િવગતે અથવા સરકારLી 

�ારા i તે જR યા માટ" વખતો- વખત િનયત કર"લ મળવાપાD પગાર ધોરણોમા ંિનમSુકં મેળવવાને 

પાD ઠરશે. 
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-     પર"#ાની (પર)ખા અને િવષયોની િવગતઃ- 

- આ પરMXામા ંહ"oલુXી :કારuુ ંOMR  પq ધિતuુ ંએક :p નપD  બે કલાકના સમયગાળા 

 માટ" લેવામા ંઆવશે. નેગેટMવ માક�ગ ૦.રપ રહ"શે. 

-  હ"રાતમા ંસામા� ય �ાન અને �િુq ધ કૌp W યના િવષય, કોh � 0ટુર  ણકારM તથા Jથંાલય 

 િવ�ાન સબંિંઘત બાબતોuુ ં અને i તે સવંગOની શૈX@ણક લાયકાતના િવષયોને અu�ુપ 

 હ"oલુXી :p નોવા� :p નપD રહ"શે. 

૩. રા� �Mયતાઃ- ઉમેદવાર ભારતનો નાગmરક હોવો જોઇએ અથવા તે zજુરાત ZWુ કM સેવા 

 વગ�કરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ હ"ઠળ કરવામા ં આવેલ 

 જોગવાઇ Zજુબ પાDતા ઘરાવતો હોવો જોઇએ.  

(૪)  ઉમેદવાર zજુરાતી/mહ� દM/�Jે] Dણે ભાષાuુ ંrરુo ુ ં�ાન ઘરાવતો હોવો જોઇએ.  

(પ) કોh � 0ટુર  ણકારMઃ- કોh � 0ટુરuુ ંપાયાuુ ં�ાન 

(૧) ઉમેદવાર રાજય સરકારના ંzજુરાત ZWુ કM સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામા� ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ અ� વયે ઠરાવેલી કોh � 0ટુરના ઉપયોગ �ગેની પાયાની  ણકારM ઘરાવતો હોવો જોઇએ 

(ર) સામા� ય વહMવટ િવભાગના ં તા. ૧૩/૮/૦૮ ના સરકારM ઠરાવ nમાકંઃ સીઆરઆર-૧૦-

ર૦૦૭-૧ર૦૩ર૦-ગ.પ થી નકકM કર"લ અ� યાસnમ Zજુબ કોh � 0ટુર �ગેuુ ં બેઝીક નોલેજ 

ઘરાવતા હોવા �ગેuુ ં કોઇપણ સરકાર મા� ય તાલીમ સ6ં થાuુ ં:માણપD/ માકOશીટ ધરાવતા 

હોવા જોઇએ. અથવા સરકાર મા� ય 0િુનવિસ�ટM અથવા સ6ં થામા ંકોh � 0ટુર �ાન �ગેના કોઇપણ 

mડ� લોમા ંઅ� યાસnમમા ંકોh � 0ટુર એક િવષય તરMક" હોય તેવા :માણપDો અથવા ધોરણ-૧૦ 

અને ધોરણ-૧ર ની પરMXા કોh � 0ટુરના િવષય સાથે પસાર કર"લ હોય તેવા :માણપDો 

ઘરાવતા ંહોવા જોઇએ. આ તબકક" આ :માણપD ન ઘરાવતા ઉમેદવારો પણ અર] કરM શકશે. 

પરંo ુ િનમSુકં મેળવતા પહ"લા આ :માણપD અ�કૂ ર�ુ કરવાuુ ં રહ"શે અ� યથા િનમSુકં 

મેળવવાને પાD ઠરશે નહ~  
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૬. વય મયા8દામા ં;ટછાટઃ- 

 Zળુ zજુરાતના હોય તેવા અugુ@ુચત  િત, અugુ@ુચત જન િત, સામા]ક શૈX@ણક રMતે 

પછાત ઉમેદવારોના ં mક6 સામા ં ઉપલી વયમયાOદામા ં િનયમોuુસંાર પાચં (પ) વષOની }ટછાટ 

આપવામા ંઆવશે. 

- સામા� ય વહMવટ િવભાગના તા. રર/પ/૧૯૯૭ ના ઠરાવની જોગવાઇ Zજુબ મmહલા 

ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાOદામા ંપાચં( પાચં) વષOની }ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

- િવકલાગં ઉમેદવારોને સામા� ય વહMવટ િવભાગના તા. ૧/૧ર/ર૦૦૮ના પmરપo ્ nમાકંઃ 

પરચ/૧૦ર૦૦૮-૪૬૯પ૪૦-ગ.ર થી િનયત થયેલ gિુ:� ટ"� ડ"� ટ/ િસિવલ સ�નના તબીબી 

:માણપDને આિધન રહMને ઉપલી વયમયાOદામા ં૧૦ વષOની }ટછાટ મળશે. 

- મા] સૈિનક ઉમેદવારો ક" iઓએ નૌ સેના, વા0 ુસેના અને �મુી આh ડ ફોસ�સમા ંઓછામા ં

ઓછા છ (૬) માસની સેવા કરM હોય અને મા] સૈિનક તરMક"uુ ં સXમ અિધકારMuુ ંઓળખકાડO 

/ :માણપD હોય તો મળવાપાD ઉપલી  વયમયાદામા ંતેઓએ બ વેલ ફરજનો સમયગાળો 

ઉપરાતં Dણ (૩) વષOની }ટછાટ મળશે.  

ન>ધઃ-  

(૧) તમામ ક"ટ"ગરMના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાOદા }ટછાટ સાથે કોઇપણ સજંોગોમા ંિનયત 

તારMખે ૪પ વષOથી વઘવી જોઇશે નહ~ 

 મmહલા, િવકલાગં અને અનામત કXાના ઉમેદવારોને સામા� ય વહMવટ િવભાગના ઠરાવ 

nમાકંઃસીઆરઆર/૧૦૯૩/રર/૧૩/ઘ-ર તા. ર૬/૮/૯૭ થી ઠરા� યા Zજુબ વ�મુા ં વ� ુ       

૧૦ વષO gધુીની }ટછાટ મળવાપાD રહ"શે.    

(ર) તમામ ઉમેદવારોના mક6 સામા ં  િતuુ ં :માણપD, વયમયાOદા, શૈX@ણક  લાયકાત, 

વધારાની લાયકાત, અuભુવ અને નોન mnિમ@લયર સટ�ફMક"ટ અર] કરવાની છેW લી તારMખની 

િ6 થિતએ q યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
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૭.અરA ફ" 

 (૧) @બન અનામત r�ુષ/મmહલા ઉમેદવારોએ અર] કરતી વખતે �.૧૦૦ (�ક" �િપયા સો 

rરુા) + ૧ર (�ક" �િપયા બાર rરુા) 7ુલ ૧૧ર/-(�ક" એકસો બાર rરુા) પો6 ટ મારફત 

ઓનલાઇન જમા કરાવવાના રહ"શે અને જમા કરા� યા બાબતનો rરુાવો/પહ ચ પરMXા સમયે 

સાથે લાવી પરMXા હોલમા ંઇ� વી]લેટરને સ પવાનો રહ"શે. 

(૨) zજુરાતના તમામ અનામત કXાના ઉમેદવારોએ અર] ફM �. રપ/- + ૧ર ( �ક" �િપયા 

બાર rરુા) 7ુલ �. ૩૭/- પો6 ટ ઓફMસ મારફત ઓનલાઇન ભરવાની રહ"શે. (૩) ફM ભયાO બાદ 

રMફડં મળવાપાD નથી (૪)  પરMXા ફM ન]કની પો6 ટ ઓફMસમા ંઓન લાઇન  ભરવાની  રહ"શે  

અને t યારબાદ ફM ભયાO �ગેuુ ંચલણ ડાઉન લોડ કરવા માટ" :ી� ટ ઓ� શન આપ;ુ.ં (પ) અર] 

ફM  તા.ર૦/૧/ર૦૧૪ પછM બે mદવસ gધુી કચેરM કામકાજના mદવસો દરh યાન પો6 ટ ઓફMસમા ં

ઓનલાઇન ભરM શકાશે. 

    

૮. પસદંગી EFGયાઃ- 

  હ"રાતમા ં દશાOવેલ સવંગOની જR યા ઉપર પસદંગી પામવાના હ"oસુર ઉમેદવાર" હ"oલુXી 

:LોવાળM OMR પ�િતથી લેવાનાર પરMXાની :mnયામાથંી પસાર થવાuુ ં રહ"શે. ખાલી જR યા 

ઉપર i તે ક"ટ"ગરMના લાયક ઉમેદવારની િનમS ૂકં માટ" ફાળવવા પસદંગી યાદM બનાવવામા ં

આવશે.  આ  જR યા પર િનમS ૂકં માટ" કોઇ મૌ@ખક ઇ� ટ� 0 ુ/�બ� Zલુાકાત રાખવામા ંઆવનાર 

નથી. 

(૧) સદર¢ુ ંભરતી સબંધંી તમામ gચુનાઓ/િવગતો વખતોવખત વેબસાઇટ પરથી જોવા મળM 

શકશે. 

(૨) ઉમેદવાર" િનયત અર]પDકમા ં  ભર"લ િવગતો સમJ ભરતી :mnયા માટ" આખરM 

ગણવામા ંઆવશે અને તેના rરુાવાઓ સ0ંકુત પસદંગી સિમિત/ખાતા �ારા માગંવામા ંઆવે 

t યાર" અસલમા ંર�ુ કરવાના રહ"શે, અ� યથા અર]પDક  i તે તબકક" રદ ગણવામા ંઆવશે. 
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(૩) શારMmરક અશકતતા ધરાવતા ંઉમેદવારોએ ઓનલાઈન ફોમO પસOનલ ડMટ"ઈW સમા ંપોતાની 

અશકતતાની ટકાવારM દશાOવવાની રહ"શે. 

(૪) ઉમેદવાર" અર]પDકમા ં દશાOવેલ ક"ટ"ગરM ( િત) મા ં પાછળથી ક"ટ"ગરM બદલવાની 

ર�ુઆત Jાહય રાખવામા ંઆવશે નહM. 

(પ) આ સવંગOની ભરતી :mnયામા ં આખરM પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમS ૂકં સt તાિધકારM 

ઠરાવે તે  શરતોને આિધન િનમS ૂકં મેળવવાને પાD ઠરશે. 

(૬) ઉમેદવાર પોતે આખરM પસદંગી યાદMમા ં સમાિવ� ટ થવા માDથી સબંિંધત જR યા ઉપર 

િનમS ૂકં મેળવવાનો દાવો કરવાનો હકકદાર થશે નહ~. િનમS ૂકં કરનાર સt તાિધકારMને એવી 

ખાતરM થાય ક"  હ"ર સેવા માટ" તે zજુરાત ZWુ કM સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામા� ય) 

િનયમો ૧૯૬૭ થી ઠરાવે િનયમોuસુાર અને આ જR યાના :વતOમાન ભરતી િનયમો અuસુાર 

યોR ય જણાતો નથી, તો તે તબકક" આ ઉમેદવારોને િનમS ૂકં ન આપવાનો િનણOય લઈ શકશે 

અને આ બાબતે સt તાિધકારMનો િનણOય આખરM ગણાશે. 

(૭) આ જR યાઓ પર ભરતી થયેલ ઉમેદવાર રાજયમા ં ગમે t યા ં બદલીપાD રહ"શે. ચોકકસ 

6 થળ માટ" કોઇ હકકદાવો કરવાનો રહ"શે નહ~.  

(૮)આ ભરતી :mnયા સrંણુOપણે i તે સવંગOના :વતOમાન ભરતી િનયમોને આિધન રહ"શે. 

(૯) આ  હ"રાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની ક" તેમા ં ફ"રફાર કરવાની ક" જR યાઓની 

સ¤ં યામા ં વઘ-ઘટ કરવાની આવp યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો ખાતાને સrંણૂO હકક/ 

અિઘકાર રહ"શે અને આ માટ" કારણો આપવા બઘંાયેલ રહ"શે નહ~. તેમજ તેવા સજંોગોમા ંભર"લ 

અર] અને પરMXા ફM પરત મળવાપાD થશે નહ~.  

(૧૦) (અ) સામા]ક શૈX@ણક રMતે પછાત વગOના ઉમેદવારોએ ઉ� નત વગO ( નોન mnિમ@લયર 

સટ�mફક"ટ) મા ં તેઓનો સમાવેશ થતો નથી. તે મતલબuુ ં :માણપD સામા]ક � યાય અને 

અિધકારMતા િવભાગના ૦૬-૦ર-૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પmરિશ� ઠ-ક મા ં                      

તા. ૩૧/૦૩/ર૦૧૩ ના રોજ rરુા થયેલ ર૦૧ર-૧૩ ના નાણાકMય વષOની આવકને q યાને લઇને 
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તા. ૦૧-૦૪-ર૦૧૩ ના રોજથી તા. ૩૧-૩-ર૦૧૪ gધુી યોR ય સt તાિઘકારMએ આપેલ હો;ુ ં

જોઇએ અને આ પmરિશ� ઠ-ક નો નબંર અને તારMખ ઓનલાઇન અર] વખતે દશાOવવાનો 

રહ"શે.પmરિશ� ટ-ક ના 6 થાને એનેXર-એ uુ ં:માણપD મા� ય ગણાશે નહ~.  

(બ) અર] સાથે પmરિશ� ટ-ક ને બદલે એનેXર-એ ( �Jે]મા)ં ર�ુ કર"લ હશે તો પણ આવા 

ઉમેદવારની અર] સામા]ક અને શૈX@ણક પછાત વગOની જR યા માટ" મા� ય ગણવામા ંઆવશે 

નહ~.  

(૧૧)  હ"રાતમા ં દશાOવેલ જR યા ઉપર ઉમેદવારોની પસદંગી 6 પધાOt મક પરMXાના આધાર" 

કરવામા ંઆવશે. 

(૧ર) zજુરાતના સરકારM કમOચારM આ  હ"રાત સદંભOમા ંબારોબાર અર] કરM શકશે પરંo ુતેની 

 ણ ઉમેદવાર" પોતાના િવભાગ/ ખાતા કચેરMને mદન-૭ મા ં અ�કૂ કરવાની રહ"શે. જો 

ઉમેદવારના િવભાગ/ ખાતા/ કચેરM તરફથી અર] મોકલવાની છેW લી તારMખ બાદ ૩૦ 

mદવસમા ં અર] કરવાની પરવાનગી નહ~ આપવાની સિમિતને  ણ કરવામા ં આવશે તો 

તેઓની અર] નામ�ુંર કરM ઉમેદવારM રદ કરવામા ં આવશે. સામા� ય વહMવટM િવભાગના ં

:વતOમાન િનયમો Zજુબ ¥મર રહ"શે. 

ઉમેદવાર" અર] કરવા માટ" નીચે Zજુબના 6 ટ"પ (૧) થી (૧ર) અuસુરવાના રહ"શે. ક� ફરમેશન 

નબંર મ¦યા પછM જ અર] સrંણુO રMતે ભરાયેલ ગણાશે.  

 આ ભરતી gિુ:મ કોટOમા ં દાખલ કરવામા ં આવેલ એસએલપી ન.ં 

૧૪૧ર૪/૧૪૧રપ/ર૦૧રના   �કૂાદાને આધીન રહ"શે.  

 

અરA કરવાની ર"તઃ-  

આ  હ"રાત સદંભOમા ં બોડO �ારા એન.આઇ.સી.ની http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ મારફત 

ઓનલાઇન જ અર] 6 વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર"  હ"રાતમા ં દશાO� યા તા.૩/૧/ર૦૧૪         

(૧૪.૦૦ કલાક) થી તા.ર૦/૧/ર૦૧૪ (સમય રાDીના ૧૧.પ૯ કલાક gધુી) દરh યાન વેબસાઇટ 
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http://ojas.guj.nic.inપર જ;ુ ં હવે (ર)Apply Online પર Click કરવાથી ભરવાપાD જR યાનો 

 હ"રાત nમાકં, નામ અને અર] કરવાની Zદુતની િવગત દ"ખાશે. (૩) અર] કરવા ઇ§ છતા 

ઉમેદવાર" જR યા પસદં કર"થી તેની નીચ ેApply Now પર Click કરવાથી Application Format     

દ"ખાશે. Application Format મા ંસૌ :થમ Personal Details ઉમેદવાર" ભરવાની ભરવી.( અહM 

લાલ ( * ) ©દંડM િનશાની હોય તેની િવગતો ફર]યાત ભરવાની રહ"શે. (પ) Personal Details  

ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટ" Educational Details  પર  Click કર;ુ ં(૬) તેની 

નીચે  Self Declaration મા ંYes/ No પર Click કર;ુ ં (૭) હવે Save  Click કરવાથી તમારM 

અર]નો online 6 વીકાર થશે અર]ના 6 વીકારથી આપનો Application  Number જનર"ટ થશે, i 

ઉમેદવાર" ન ધી લેવાનો અને સાચવીને રાખવાનો રહ"શે. (૮) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં

Upload Photo  પર  Click કરો અહ~ તમારો Application  Number  Type કરો અને તમારM 

Birth Date Type કરો. t યારબાદ OK.   પર Click કરો. અહ~ Photo   Signature Upload 

કરવાના છે. ( ફોટાuુ ંમાપ પ સે.મી. ¥ચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અને   Signature uુ ંમાપ 

ર.પ અને ૭.પ સે.મી. પહોલાઇ રાખવી) Photo  અને Signature Upload    કરવા સૌ :થમ 

તમારો  Photo  અને Signature JPG Format મા ં (15 Kb) સાઇઝથી વધાર" નહ~ તે રMતે 

Computer મા ંહોવો જોઇએ Browse Button પર Click  કરો અને Choose File  ના 6 ક"નમાથંી i 

ફાઇલમા ંJPG Format મા ંતમારો Photo Store   થયેલ છે તે ફાઇલને Select   કરો iથી બા�ુમા ં

તમારો Photo  દ"ખાશે. હવે આ જ રMતે  Signature પણ Upload કરવાની રહ"શે. (૯) હવે પેજના 

ઉપરના ભાગમા ંConfirm Application  પર  Click  કરો. જયા ંApplication  Number    તથા 

Birth Date Type  કયાO  બાદ   OK. પર Click  કરવાથી બે (ર) બટન ૧. Application Preview 

ર. Confirm Application  દ"ખાશે. ઉમેદવાર" Application Preview  પર  Click   કરM પોતાની 

અર] જોઇ લેવી અર]મા ંgધુારો કરવાનો જણાય તો    ઉપર Edit Application  ઉપર Click 

કરMને gધુારો કરM લેવો. અર] Confirm કયાO પહ"લા કોઇપણ :કારનો gધુારો અર]મા ં કરM 

શકfશે. પરંo ુઅર] Confirm કયાO બાદ અર]મા ંકોઇપણ gધુારો થઇ શકશે નહ~ જો અર] 
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gધુારવાની જ�ર ન જણાય તો જ Confirm Application  પર Click   કર;ુ.ં Confirm 

Application પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અર]નો સ0ંકુત પસદંગી સિમિતમા ં Online 

6 વીકાર થઇ જશે અહ~ Confirm Number Generate થશે. i હવે પછMની બધી જ કાયOવાહM માટ" 

જ�રM હોઇ, ઉમેદવાર" સાચવવાનો રહ"શે.Confirm Number  િસવાય  કોઇપણ પD� યવહાર ક" 

પરMXાને લગતી કોઇપણ કાયOવાહM કરM શકાશે નહ~. આ નબંર ભિવ� યમા ંઆ  હ"રાત સદંભOમા ં

સ0ંકુત પસદંગી સિમિત સાથેના કોઇપણ પD� યવહાર મા ંસદંભO તરMક" દશાOવવાનો રહ"શે. (૧૦) 

હવે Print Application પર Click કર;ુ ંઅહ~ તમારો Confirm Number ટાઇપ કરવાનો અને પર 

કરM અર]ની નકલ કાઢM સાચવી રાખવી (૧૧) અર] Confirm   થયેથી oરુતજ અર]મા ં

દશાOવેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS મળશે. આપના મોબાઇલ નબંર ઉપર સિમિત �ારા આ 

 હ"રાત સદંભl SMSથી  ણ કરવામા ં આવશે. (૧ર) આ  હ"રાત સબંિંધત પરMXા અને 

પસદંગી :mnયા સદંભOની તમામ gચૂનાઓ આપે અર]મા ંદશાOવેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર જ 

SMSથી  ણ કરવામા ંઆવશે iથી આ પસદંગીની :mnયા rણૂO થાય નહ~  t યા ંgધુી આપનો 

મોબાઇલ નબંર બદલવો નહ~ અ� યથા પરMXા સબંિંધત gચૂનાઓ આપને નહM મળે તો સ0ંકુત 

પસદંગી સિમિતની જવાબદાનરM રહ"શે નહ~.  

 આ  હ"રાતમા ંદશાOવેલ જR યાના ભરતી િનયમો અ� વયે શૈX@ણક લાયકાત, વયમયાOદામા ં

}ટછાટ, પરMXા ફM અને પરMXાને લગતી પસદંગીની પq ધિત અને  હ"રાતની અ� ય તમામ 

િવગતો (૧) એન.આઇ.સી.ની વેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in ઉપર  (ર) નાણા િવભાગ, 

ગાધંીનગરની વેબસાઇટ www.books4gujarat.com  ઉપર જોવા મળશે, ઉમેદવાર" ઓનલાઇન 

અર]પDકમા ંબતાવેલી કોઇપણ િવગત અને ઉમેદવાર" િનમSુકં સt તાિધકારM સમX ર�ુ કર"લ 

જ� મ તારMખ, શૈX@ણક લાયકાત , વય,  િત અ� ય લાયકતોને લગતા :માણપDો  ભિવ� યમા ં

i તે તબકક" િનમSુકં અિધકારM �ારા ચકાસણી દરh યાન ખોટા મા«મુ પડશે તો તેની સામે 

યોR ય કાયદ"સરની કાયOવાહM કરવામા ં આવશે. આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારM િનમSુકં 

સt તાિધકારM/ સિમિતના પરામશOમા ં રદ કરવામા ં આવશે તેમજ ઉમેદવારને ગેરલાયક 
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ઠરાવવામા ં આવશે તેમજ આવા .ઉમેદવારની જો  ઉમેદવારોની ઉમેદવારM િનમSુકં 

સt તાિધકારM/ સિમિતના પરામશOમા ં રદ કરવામા ંઆવશે. તેમજ આવા ઉમેદવારને ગેરલાયક 

ઠરાવવામા ંઆવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની જો પસદંગી/ િનમSુકં થયેલ હશે તો સબંિંધત 

કચેરM �ારા સ0ંકુત ,પસદંગી સિમિતના પરામશOમા ં કોઇપણ તબકક" રદ કરવામા ંઆવશે. આ 

સવંગOની સીધી ભરતી :mnયા સrંણૂOપણે zજુરાત ZWુ કM સેવા વગ�કરણ અનો ભરતી (સામા� ય) 

િનયમો-૧૯૬૭ અને વખતો વખત તેમા ંથયેલ gધુારા અને તે અ� વયે આ સવંગ|ના િનયમો/ 

પરMXા િનયમોને આિધન રહ"શે. આ જR યાની ભરતી :mકયાના અuસુધંાને આ  હ"રાતમા ં

કોઇપણ કારણોસર ફ"રફાર કરવાની ક" રદ કરવાની આવp યકતા ઉભી થાયગ તો તેમ કરવાનો 

સ0ંકુત પસદંગી સિમિતને સrંણૂO હકક/ અિધકાર રહ"શે અને સ0ંકુત પસદંગી સિમિત આ માટ" 

કારણો આપવા બધંાયેલ રહ"શે નહ~.  

 અર] કરવામા ં કોઇ Zpુ ક"લી ક" અડચણ જણાય તો ઓફMસના ફોન નબંર ૦૭૯- 

ર૩રરર૪૮૪ અને ૦૭૯- ર૩રર૧૧૦૭  ઉપર ફોન કરM માગOદશOન મેળવી શકાશે. 

તા.   /    /ર૦૧૩ 

6 થળઃ- ગાધંીનગર                                  ( ભાR યેશ જહા ) 

        અq યX 

            પસદંગી સિમિત અને 

          સ@ચવ  

      રમતગમત, 0વુા અને સા6ં 7ૃિતક :;િૃતઓ િવભાગ 

         સ@ચવાલય, ગાધંીનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


