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   ગજુરાત રા�ય માગ� વાહન �યવહાર િનગમ 

   મ�ય�થ કચેરી, મ�ય� થ ય�ંાલય ક� પાઉ  ડ,  

   નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ. 

 
 

 
 

 

ગજુરાત રા�ય માગ� વાહન �યવહાર િનગમ �વારા નીચે જણાવેલ ક(ાની 

જ)યાઓ માટે ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે ઓન લાઇન અર.ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 

આ માટે ઉમેદવાર http://ojas.gujarat.gov.in  પર તારીખ ૪/૨/૨૦૧૭  થી તારીખ 

૫/૩/૨૦૧૭ સધુી ઓનલાઇન અર. કરી શકશે. >મા ં ઉમદેવારે photo 1૦ KB અન ે

signature 1૦ KB સાઇઝથી વધારે નિહ તે રીતે jpg format મા ં scan કરી 

અર.પ�કમા ંઅપલોડ કરવાનો થશે.   
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૧ �!	!��8�  ૧૮ થી ૩૫ વષ�  

૨ ш+�$,к 

��!к�'  

• એસ.એસ.સી. (ધોરણ – ૧૦) પાસ  

• Iાદેિશક વાહન �યવહાર કચેરી તરફથી મળેલ કંડકટર લાયસ સ 

તથા બેઝ હોવો જMરી છે.  

• વેલીડ ફ�ટ� એઇડ સિટN.  

• Oચાઇ ઓછામા ંઓછી  160 �).	4. 

• અન.ુ જનQિતના િક�સામા ં155 �).	4. 

• મિહલા ઉમદેવારો માટે 152 �).	4. 

• <��= /��	 > ��� &/?�@' 7!)� "�A	)��к 	ш4� > ��� � 

	����	�� B�ш) &�) ') � 	�0 ! �,�ш). ') /���! <��= 

	����� &0 ! кA= C	�,�D E�F �х��	�� B�ш) �12H.  

૩ �?���4 

��!к�' 

• ધોરણ – ૧૨ પાસ  

• કોઇ પણ મા ય  યિુન.ના કોઇપણ િવSાશાખાના �નાતક 

 

�4?4 I'4�4 CJ�!� 	��� /�!' к�� �)=��� K�,   

 

1.  ш+�$,к ��!к�' 	����� �)=��� K�,                                  :-  70 K�,  
   

 (&) �P�Q	 ��!к�' 	��� �)R���    :-  40 K�,  

એસ.એસ.સી. પાસ (મળેવેલ ટકાવારીના Iમાણસર) 

  
 (%) &E'� 	��� �)R���      :-  30 K�,  

(અ) ધોરણ – ૧૨ પાસ (મળેવલે ટકાવારીના Iમાણસર) :- 20 K�,  

(બ) �નાતક      :- 10 K�,  
 

નTધ –  

•  જો ઉમેદવાર �નાતકની ડીUી ધરાવતા હોય તો એસ.એસ.સી.4  એચ.એસ.સી.   

   અને �નાતક માટેના ગણુની ફાળવણી અલગ અલગ કરવાની રહશે.ે  

• �નાતક પછીની ડીUી અથવા ઉVચ ડીUી માટે વેઇટેજ મળવાપા� થશે નિહ.  
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• લઘXુ તમ શૈ(િણક લાયકાત તથા  અUતાની લાયકાતના મળી કુલ ૭૦ ગણુ રહશેે.   

• ૧૦૦ ગણુની O.M.R. પ� ધિતથી હતેલુ(ી લેખીત પરી(ા રહશેે >મા ંઉિતણ� થવા 

માટે ૪૦ કે તેથી વધ ુગણુ મેળવવાના રહશેે.  

• શૈ(િણક લાયકાતના ૭૦ ગણુ મજુબ તથા O.M.R. પરી(ાના ૩૦ ગણુ મજુબ 

વેઇટેજ ગણી કેટેગરવાઇઝ મેરીટ તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

 

 

2. O.M.R. �>?'474 2�W ���4 �)$х' ����                                    :-  100 K�,  

 

• �)$х' ���� : "X��к� 	�к�  ��Y� (O.M.R) :   �	!:-  2:00 к��к 

 

૧ સામા ય _ાન / ગજુરાતનો ઇિતહાસ / ભગુોળ / ગજુરાત અન ેભારતના 

વત�માન બનાવો (ધો.૧૦ ક(ાનુ)ં 

૩૦ ગણુ 

૨ ગજુરાતી � યાકરણ (ધો.૧૦ ક(ાનુ)ં ૧૦ ગણુ 

૩ bU.ે � યાકરણ (ધો.૧૦ ક(ાનુ)ં ૧૦ ગણુ 

૪ કવો  ટીટેટીવ એc ટીટયડુ અન ેટે� ટ ઓફ રીઝનdગ  (ધો.૧૦ ક(ાનુ)ં ૧૦ ગણુ 

૫ િનગમન ેલગતી માિહતી / ટીકીટ અન ેલગેજ ભાડાના ગાિણતીક Ieો ૧૦ ગણુ 

૬ મોટર � હીકલ એકટની Iાથિમક Qણકારીના Ieો   / Iાથિમક સારવારના 

bગેના Ieો   / કંડકટરોની ફરજો 

૧૦ ગણુ 

૫ કો� c યટુરના ઉપયોગની પાયાની Qણકારીના Ieો    ૨૦ ગણુ 

���  100 K�, 
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B�Z!к [����" : 

� િનગમના &	8���8, &	��4, I����, I]��, ^��, .	��, 

_����`, ���B8, ��кA�, [�', ��A8� &�) ����� િવભાગો ખાતનેી 

જ)યાઓ ભરવા માટે આ Qહરેાત Iિસ�ધ કરવામા ંઆવે છે. ઉમદેવારને આ 

િવભાગો પૈકી કોઇ પણ િવભાગ / ડેપો ખાતે મેરીટ મજુબ � થળ પસદંગીના 

િવકf પથી િનમણ ૂકં આપવામા ં આવશે અને તેઓ > તે િનમણ ૂકંના િવભાગની 

પસદંગી યાદીના ગણાશે. તમેજ તેઓએ િનમણ ૂકંના િવભાગ ખાતે ઓછામા ંઓછી 

પ (પાચં)  વષ� ફરજ બQવવાની રહશેે અને Xયા ં સધુી અ ય િવભાગ ખાત ે

બદલીને પા� થશે નહી. તમે છતા ંવહીવટી કારણોસર બદલી કરવાનો િનગમન ે

અબાિધત અિધકાર રહશેે. ઉમેદવાર િનમણ ૂકં સમયે આ િસવાય પોતાના વતનના 

અથવા અ  ય .fલાના િવભાગમા ં િનમણ ૂકં મેળવવા હiદાવો કરી શકશે નહી. 

(િનમણુકં થયેલ ઉમદેવારની પાચં વષ�ની ફરજ દર� યાનની કામગીરી 

સતંોષકારક ન જણાયથેી / િનગમના ધારાધોરણ તથા િનમણુકંની શરતોનુ ં

પાલન કરતા ન હોવાનુ ંજણાયથેી તેઓને ફરજ પરથી દુર કરવામા ંઆવશે.)     

� પસદંગી પામનાર ઉમેદવારોને કંડકટર ક(ામા ં પાચં વષ� માટે માિસક 

M.૧૦૦૦૦/- ફીકસ પગારથી કરાર આધારીત િનમણુકં અપાશે. તેઓન ે

િનયમાનસુાર ભkથા કે લાભો િસવાયના કોઇપણ ભk થા કે લાભ મળવાપા� રહશે ે

નહી. Xયારબાદ પાચં વષ�ની સવેાઓ સતંોષકારક રીતે પરુી થયેથી M.૪૪૪૦-

૭૪૪૦ (Uેડ પે-૧૪૦૦) ના પગાર ધોરણમા ં િનયિમત િનમણુકં મળેવવા પા� 

થશ.ે   

� Qહરેાતમા ં દશા�વેલ િબનઅનામત અને અનામતની જ)યાઓમા ં રો�ટર નીિત 

અને િનયત ટકાવારી અનસુાર ફેરફાર/ સધુારો કરવાનો હi િનગમને અબાિધત 

રહશેે. 

� આ સીધી ભરતીની Qહરેાત અ  વયે િનગમના પડતર આિmત ઉમેદવારો પણ 

િનયમો અને જોગવાઇઓ પિરપણુ� કરતા હશે તો અર. કરી શકશ ેઅન ે તેઓ 

સીધી ભરતીના ઉમદેવાર ગણાશે. 
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� સરકારmીના તા.૧૭/પ/ર૦૧૪ ના ઠરાવ અ  વય ે િનગમના પડતર આિmત 

ઉમેદવારો માટે મજુંર થયેલ જ) યાઓના 33%  જ) યાઓ અનામત રાખવામા ં

આવશે. સદર જ) યાઓમા ં િનયત કરેલ લાયકાત ધરાવતા આિmત ઉમેદવારો  

મળવા પામશે નહd તો ત ે જ) યાઓ યો) ય લાયકાત ધરાવતા અ  ય 

ઉમેદવારોમાથંી ભરવામા ંઆવશે.    

� તમામ ઉમેદવારોના િક�સામા ં વયમયા�દા (Oમર) તેમજ નોન rીમીલીયર 

સટsફીકેટ માટે અર. કરવાની છેf લી તારીખ � યાનમા ંલવેામા ંઆવશે.  

� શૈ(િણક લાયકાત, વધારાની શૈ(િણક લાયકાત, કંડકટર લાયસ સ, બેઝ તથા 

વેલીડ ફ�ટ� એઇડ સિટN. વગરેેના Iમાણ પ� / માક�શીટ અર. પ�ક ભયા� 

તારીખની િ�થિતએ � યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

� અનામત જ)યાઓ ફuત મળૂ ગજુરાતના > તે અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો 

માટે જ અનામત છે. 

� અન.ુ Qિત, અન.ુ જનQિત તથા સા.શૈ.પ. વગ�ના ઉમેદવારોને મહvમ 

વયમયા�દામા ંપાચં વષ�ની wટછાટ આપવામા ંઆવશે.  

� મહvમ વયમયા�દામા ં િબનઅનામત વગ�ના મિહલા ઉમદેવારોને પાચં વષ�, 

અનામત વગ�ના મિહલા ઉમેદવારોને ૧0 વષ� (પ વષ� મિહલા + પ વષ� 

અનામત) wટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

� મિહલા માટેની અનામત જ) યાઓ મજુબ મિહલા ઉમેદવારો ઉપલy ધ નહી થાય 

તો આ જ) યાઓ ઉપર > ત ેકેટેગરીના પરુુષ ઉમેદવારોને િનમણુકં આપી શકાશે. 

� મા. સૈિનક સળંગ છ માસથી ઓછી નહી તેટલી ફરજ બQવેલ હોય અને 

નોકરીમાથંી િનયિમત રીતે િનવvૃ થયા હોય તેવા મા. સૈિનકોને તમેણે બQવેલ 

ખરેખર ફરજનો સમયગાળો તમેની Oમરમાથંી બાદ કરતા મળતી Oમર ભરતી 

િનયમોમા ંઠરાવેલ ઉપલી વય મયા�દાથી �ણ વષ� કરતા વધ ુહોવી જોઇએ નહી. 

પરંત ુકોઇ પણ સજંોગોમા ં૪૫ વષ� કરતા વધવી જોઈએ નહી.   

� અનામત વગ�ના ઉમદેવારો જો િબનઅનામત તરીકે અર. કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને અનામતનીિત bગનેા કોઇ લાભ મળશે નિહ.  
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� ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર.પ�ક ભરતી વખતે  દશા�વેલ કેટેગરી (Qિત) મા ં

પાછળથી કેટેગરી (Qિત) બદલવા / ફેરફાર કરવા કોઇ રજુઆત  કરશે તો ત ે

Uા~  રાખવામા ંઆવશે નિહ.  

� ઉમેદવારે પોતાની લાયકાતના Iમાણપ�ો મજુબના પોતાના નામ અને અટકમા ં

ફેરફાર કરેલ હોય તો તે સધુારવા bગેના સરકારી ગેઝેટની નકલ મગંાવવામા ં

આવે X યારે રજુ કરવાની રહશેે. જયારે મિહલા ઉમેદવારોએ અર. પ�કમા ં

િપતાના નામને બદલ ે પિતનુ ં નામ દશા�વલે હશે તો તે bગનેી એફીડેવીટ 

અથવા મેરેજ સટsફીકેટ મગંાવવામા ં આવે X યારે રજુ કરવાનુ ં રહશેે અ  યથા 

આવા અર. પ�કો અમા  ય ઠેરવવામા ંઆવશે. 

� સરકારની Iવત�માન જોગવાઇ મજુબ અનામત ક(ાના ઉમદેવારો   િબન અનામત 

વગ�ના ઉમેદવારોની સાથ ે િનયત ધોરણો (અથા�ત વય મયા�દા, અનભુવની 

લાયકાત, િબન અનામત વગ�ના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેવા 

ધારાધોરણો) મા ંwટછાટ  લીધા િસવાય  પોતાની ગણુવX તાના આધારે પસદંગી 

પામે તો િબન અનામત જ) યાની સામે ગણ�ીમા ંલેવાના થાય છે.          

� સામા.ક અને શૈ(િણક રીતે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ ઉ  નત વગ�મા ંસમાવેશ 

ન થતો હોવા bગને ુ ં સામા.ક   યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા. 

૬/ર/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત કરેલ પિરિશ� ટ ક મજુબનુ ં નોન rીમીલીયર 

સટsફીકેટ (સને. ર૦૧પ-૧૬ ના વષ�ની આવક � યાને લઇન)ે તા. ૧-૪-૨૦૧૬ થી 

અર. કરવાની છેfલી તારીખ ૫/૩/૨૦૧૭ દર�યાન મેળવેલ હશે તે જ મા ય 

ગણવામા ં આવશ.ે નોન િrમીલીયર સિટN. નો નબંર અને તારીખ ઓનલાઇન 

અર.પ�કમા ં દશા�વવાનો રહશેે. અ યથા આવા ઉમેદવારોને સામા.ક અન ે

શૈ(િણક પછાત વગ�નો લાભ મળવાપા� રહશેે નિહં.  

� ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર.પ�ક જ ભરવાનુ ંરહશેે અને તેની એક િI ટ આઉટ 

મેળવીને પોતાની પાસ ેસાચવીને રાખવી. જયારે િનગમ � વારા અર.પ�ક રજુ 

કરવા જણાવવામા ંઆવે X યારે અચકુ લાવવાનુ ંરહશેે.  
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� કોઇ પણ અર.પ�કો ટપાલ કે MબMમા ં િનગમની કચરેી અથવા NIC સ�ંથાને 

મોકલવાના રહશેે નિહ. આવા મોકલી આપેલ અર.પ�કો દફતરે કરવામા ં

આવશે તમેજ તેની કોઇ પણ Qણ ઉમેદવારને કરવામા ંઆવશે નિહ.  

� ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર.પ�કમા ં દશા�વેલ કોઇ૫ણ િવગત અસલ 

Iમાણપ�ો, ફોટોUાફ સિહતની ખોટી એટલે કે, બોગસ/જુદી/અલગ બતાવેલ/ 

wપાવેલ હશે તો તેન ુ ંઉમેદવારીપ�ક કોઇ પણ તબiે રદ કરવામા ંઆવશે તથા 

તેને લાયકી ધોરણ મળેવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસદંગી પામેલ હશે તો પણ તેની 

ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

� ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર.પ�કમા ં દશા�વેલ કોઇ૫ણ િવગત અસલ 

Iમાણપ�ો, ફોટોUાફ સિહતની ખોટી એટલે કે, બોગસ/ જુદી/ અલગ ભરેલ હશ ે

અન ેત ેિવગતો શરતચકુથી ભરેલ હોવાનુ ંજણાવી તે સધુારવા બાબત ેપાછળથી 

કોઇ લેખીત કે મૌિખક રજુઆત કરવામા ંઆવશે તો તે Uાહય રાખવામા ંઆવશે 

નહી અને આવી રજુઆતો બાબતે કોઇ જ કાય�વાહી કરવામા ંઆવશે નહી. તમેજ 

આપો આપ રદ ગણાશે. 

� જો ઉમેદવારે આ ક(ામા ંએકથી વધ ુઅર.પ�ક ભરેલ હશે તો તવેા ઉમેદવારનુ ં

છેf લે ભરેલ અર.પ�ક જ િવચારણામા ં લેવામા ં આવશે અને બાકીના 

અર.પ�કો આપોઆપ રદ થયેલા ગણાશ ે ,> bગે ઉમેદવાર કોઇ તકરાર 

ઉપિ�થત કરી શકશે નિહ. 

� કોઇ પણ ઉમેદવારે એક થી વધ ુ અર.પ�ક ભરેલ હોય અન ે અલગ-અલગ 

અર.પ�કમા ંપોતાના નામ / િપતાના નામ અને અટકમા ં �પેલdગમા ંમી�ટેક 

કરેલ હોય અથવા એ �ી કરવામા ં �પેસ અલગ-અલગ રીતે રાખલે હોય તેવા 

સજંોગોમા ં એક જ ઉમેદવારને એક થી વધ ુ અર.પ�ક સામે એક થી વધ ુ

કોલલેટર મળવા પામશે તેવા સજંોગોમા ંO.M.R. પરી(ા સમયે રુબરુ આઇ.ડી. 

�ફુ રજુ કય�થી આઇ.ડી. �ફુની િવગતો મજુબ સાચી માિહતીવાળા કોલલેટર સામે 

O.M.R. પરી(ા આપવાપા� થશે. આઇ.ડી. �ફુ સાથ ે િવગતોમા ં(િત / ભલુ 

હશે તો પરી(ા આપવા દેવામા ંઆવશે નિહ. 

� શૈ(િણક લાયકાત, વધારાની શૈ(િણક લાયકાત વગેરે પાસ કયા�ના Iમાણપ� / 

માક�શીટ અર. પ�ક ભયા� તારીખની િ�થિતએ � યાનમા ંલવેામા ંઆવશે. 
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� ઉમેદવારની શૈ(િણક લાયકાતના છેf લા વષ�ન ુ ં / છેf લા સેમે� ટરનુ ં ૫િરણામ 

આઇ. ટી.આઇ અથવા પોલીટેકનીક /  યનુીવસ�ટી  � વારા તમેની મા  ય 

વેબસાઇટ ઉપર Iિસ� ધ કરેલ હોય અને તનેે આધારે અર. પ�કમા ં િવગતો 

ભરેલ હશે તો આવા ઉમેદવારે વેબસાઇટ ઉપરના પોતાના પિરણામની િI ટ 

આઉટ મેળવીને Iમાિણત કરાવી પોતાની પાસે રાખવી. જયારે િનગમ � વારા 

અર.પ�ક રજુ કરવા જણાવવામા ંઆવે X યારે અચકુ લાવવાનુ ં રહશેે. આવી 

શૈ(િણક લાયકાતનુ ં પિરણામ વબેસાઇટ ઉપર Iિસ� ધ થયા પહલેા અર.  

પ�ક ભરેલ હોય અન ે માિહતી સાચી હોય તો પણ તે Uાહય રાખવામા ં નહd 

આવે અને આવા અર.પ�ક રદ ગણવામા ંઆવશે.   

� ઉમેદવારે ઓનલાઇન અર.પ�કમા ંશૈ(િણક લાયકાતોમા ંમેળવલે ટકાવારી બ ે

દશાશં સધુી- (દા.ત. પ૦.રપ%) દશા�વવાની રહશેે. માક�શીટમા ં પસ�  ટાઇલ કે 

Uેડ દશા�વેલ હોય તો તેને ટકાવારીમા ંMપાતંરીત કરીને દશા�વવાના રહશેે. 

� ઓનલાઇન અર.પ�કમા ંશૈ(િણક લાયકાતોના પસ�  ટાઇલ કે Uેડ દશા�વેલ હશ ે

તો તવેા અર.પ�કો અમા  ય ઠેરવવામા ંઆવશે.  

� સરકારmીના સામા  ય વહીવટ િવભાગના તા.રર/પ/૧૯૯૭ ના ઠરાવમા ંકરવામા ં

આવેલ જોગવાઇ મજુબ િવધવા મિહલા ઉમેદવારોને પસદંગીમા ંઅUતા આપવા 

માટે ભરતીના તમામ તબiે એટલે કે શૈ(િણક લાયકાતના મેળવેલ મેરીટ 

માuસ�મા ંતેમજ લિેખત પરી(ામા ંપાસ થવા માટે મીનીમમ માuસ� મળેવી ઉિતણ� 

Qહરે થયેલ ઉમેદવારોએ મેળવેલ માuસ�ના પાચં ટકા ગણુ ઉમેરી પસદંગીમા ં

અUીમતા આપવામા ંઆવશે પરંત ુતેઓએ િનમણુકં સમયે પનુઃ લ) ન  કરેલ ન 

હોવા જોઇએ ઉપરાતં િનગમ માગંે X યારે તેના તમામ પરુાવા િનગમને અસલમા ં

રજુ કરવાના રહશેે.  

� સરકારmીના સામા  ય વહીવટ િવભાગના તા.૧પ/પ/ર૦૧ર ના ઠરાવ મજુબ > 

ઉમેદવારોએ ધો.૮ પછી ઔધોિગક તાલીમ સ�ં થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો બે વષ� કે 

તેથી વધ ુસમયગાળાનો મા  યતા Iાc ત કોષ� કરેલ હોય અને તે માટેની નેશનલ 

કાઉિ સલ ફોર વોકેશનલ ટેિનંગ (એન.સી.વી.ટી.) અથવા ગજુરાત કાઉિ સલ ફોર 

વોકેશનલ ટેિનંગ (..સી.વી.ટી.) ની પરી(ા પાસ કરેલ હોય તથા તેઓએ 

પોતાની પસદંગી  અનસુાર ગજુરાત ઓપન � કુલ એકઝામીનેશનની ગજુરાતી 

તેમજ bUે. િવષયની પરી(ા પાસ કરેલ હોય તો તેવા ઉમેદવારોને સરકારી 



9 

 

નોકરીના હતે ુ માટે ધો.૧૦ ની શૈ(િણક લાયકાત ધરાવતા હોવાના ગણવામા ં

આવશે. 

� સરકારmીના સામા  ય વહીવટ િવભાગના તા.૧પ/પ/ર૦૧ર ના ઠરાવ મજુબ > 

ઉમેદવારોએ ધો.૧૦ પાસ કયા� પછી ઔધોિગક તાલીમ સ�ં થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો 

બે વષ�નો અથવા તેથી વધ ુસમયનો મા  યતા Iાc ત કોષ� કરેલ હોય અને ત ે

માટેની નશેનલ કાઉિ સલ ફોર વોકેશનલ ટેિનંગ (એન.સી.વી.ટી.) અથવા 

ગજુરાત કાઉિ સલ ફોર વોકેશનલ ટેિનંગ (..સી.વી.ટી.) ની પરી(ા પાસ કરેલ 

હોય તથા તેઓએ જો પોતાની પસદંગી અનસુાર ગજુરાત મા� યિમક અન ે

ઉV ચતર મા� યિમક િશ(ણ બોડ�ની ધો.૧ર ની અથવા ગજુરાત ઓપન � કુલ 

એકઝામીનશેનની bUે. િવષયની પરી(ા પાસ કરેલ હોય તો તેવા 

ઉમેદવારોને સરકારી નોકરીના હતે ુમાટે ધો.૧ર ની શૈ(િણક લાયકાત ધરાવતા 

હોવાના ગણવામા ંઆવશે. 

� > ઉમદેવારોએ ધો.૧૦ પછી પોલીટેકનીકમા ં૩ વષ�નો ડીc લોમા કોષ� કરેલ હોય 

તો તવેા ઉમેદવારોને સરકારી નોકરીના હતે ુમાટે ધો.૧ર ની લાયકાત ધરાવતા 

હોવાના ગણવામા ંઆવશે. 

� આ િસવાયની કોઇપણ સમક( શૈ(િણક લાયકાત � યાને લવેામા ંઆવશે નહd.  

� કંડકટર ક(ા માટે ૧૦૦ ગણુની  O.M.R. પ� ધિતથી હતેલુ(ી લિેખત પરી(ા 

લેવામા ં આવશે. આ લેિખત પરી(ા માટે ઉમેદવારની શૈ(િણક લાયકાત / 

વધારાની લાયકાતના કુલ - ૭૦ ગણુના વઇેટેજના મેરીટગણુ મજુબ ૧ જ) યા 

સામે ૧પ ઉમેદવારોના Iમાણમા ંઉમેદવારોને બોલાવવામા ંઆવશે.  

� ૧૦૦ ગણુની  O.M.R. પ� ધિતથી હતેલુ(ી લિેખત પરી(ામા ં પાસ થવા માટે 

દરેક કેટેગરીના ઉમેદવારોએ ઓછામા ંઓછા ૪૦ ગણુ મેળવવાના રહશેે. 

� સીધી ભરતીની ભરવાપા� જ) યાઓ ઉપરાતં િનયમાનસુાર બનાવવામા ં

આવનાર Iિત(ાયાદી (વેઇટdગ લી� ટ) Iિસ�ધ થયા તારીખથી એક વષ� અથવા 

આ ક(ાની ભરતી Irીયા માટે હવે પછીની પહલેી Qહરેાત Iિસ� ધ થાય તે 

તારીખના આગળના િદવસના કચરેી સમય સધુી, એ બમેાથંી > વહલે ુહોય X યા ં

સધુી જ અમલમા ંરહશે.ે આ સમય મયા�દા પરુી થતા ંIિત(ાયાદી આપો આપ 

રદ થયેલ ગણાશ.ે 
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� અર.પ�કમા ં જણા� યા મજુબની િવગતોના અસલ Iમાણપ�ોની ચકાસણી દર� યાન 

અસલ Iમાણપ�ો >વા કે, વય, શૈ(િણક લાયકાતો, Qિત કે અ  ય વગેરે બનાવટી / 

ખોટા /  બોગસ જણાશે તો અર.પ�ક રદ કરવામા ંઆવશે અને આવા ઉમદેવાર 

સામે ધોરણસરની કાય�વાહી કરવામા ંઆવશ.ે 

� ઉમેદવાર અર. કય�થી િનમણુકં મેળવે તે સમયગાળા દર� યાન તેઓને કોઇપણ સ(મ 

કોટ�  � વારા ગ ુહગેાર ઠરાવલે હોય અથવા તેમની સામે કોઇ પણ પોલીસ ઓથોરીટી 

અથવા ફોજદારી કોટ�  સમ( કેસ / ફરીયાદ  પડતર હશે તો તમેજ તેવા કોઇપણ 

કેસમા ંસQ થયેલ હશ ેતો તવેા ઉમેદવારોના અર.પ�ક િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે 

નહd. જો આવા ઉમેદવાર � વારા આવી માિહતી wપાવીને પસદંગી પામેલ હશ ેતો પણ 

તેની ઉમદેવારી આપોઆપ રદ ગણાશ ે તેમજ આવા કેસ / ફરીયાદ અ  વયે તેઓ 

બાદમા ંિનદ�ષ પરુવાર થાય તો પણ તઓે િનમણુકં માટે દાવો કરી શકશ ેનહd.  

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

કોપ�રેશનમા ં નોકરી કરતા હોય તો તેની � પ� ટ િવગતો અર.પ�કમા ં દશા�વવાની 

રહશેે. અ  યથા પાછળથી આવી માિહતી માલમુ પડશ ેતો ઉમેદવાર પસદં થયેલ હશ ે

તો પણ તઓેની પસદંગી રદ કરવામા ંઆવશે.  

� અર. કરનાર ઉમદેવાર જો ગ.ુરા.મા.વા.� ય.િનગમ, સરકારી કે અધ� સરકારી સ�ં થા, 

અ  ય બોડ� કે કોપ�રેશનમાથંી બરતરફ કે Mખસદ થયલે હોય તો તેની િવગત 

ઓનલાઇન અર.પ�કમા ં દશા�વવાની રહશેે. આવા ઉમેદવારોના અર.પ�ક 

િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેનહd. 

� ઓનલાઇન અર.પ�કમા ં જો કોઇ ઉમેદવાર � વારા સાચી િવગતો wપાવીને ખોટી 

મા  િહતી ભરવામા ં આવશ ે તો તેવા ઉમદેવાર સામે પોલીસ ફરીયાદ કરવા સધુીની 

કાય�વાહી કરવામા ંઆવશે.  

� િનગમ �વારા યો>લ આ ભરતી Iિrયામા ંઆખરી પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમણુકં 

સvાિધકારી ઠરાવે ત ેશરતોને આિધન િનમણુકં મેળવવાપા� થશે.  

� આ Qહરેાત કોઇપણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમા ંફેરફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી 

થશ ે તો તમે કરવાનો િનગમને સપંણુ� હi / અિધકાર રહશેે અને િનગમ આ માટે 

કારણ આપવા બધંાયલે નથી.  

�  �  �  �  �  �  �  �  � 
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આ Qહરેાતના સદંભ�મા ં િનગમ �વારા ઓનલાઇન અર. જ �વીકારવામા ં આવશ.ે તમો 

તારીખ ૫/૩/૨૦૧૭  સધુી (રાિ�ના ૧૧:૫૯ કલાક સધુી) http://ojas.gujarat.gov.in પર 

અર.પ�ક ભરી શકશો. તમોએ (૧) સૌ Iથમ  http://ojas.gujarat.gov.in પર જવ ુહવ ે

(ર) "Apply Online Click  કરવ.ુ (૩) કંડકટર ક(ા પર click કરવાથી તે જ)યાની િવગતો 

/ અ ય માિહતી મળશ.ે (૪) તેની નીચે Apply Now પર click કરવાથી Application ના 

Format ખલુશ ે>મા ંસૌ Iથમ Personal Details તમોએ  ભરવી. (&12H ��� b�8�� (*) 

/�ш��4 2A! ')�4 /��'A �(!�' I���4 2�ш).) (પ) Personal Details ભરાયા બાદ 

Minimum Educational Details ભરવા માટે Educational Qualification પર Click 

કરવુ.ં (૬) વધારાની લાયકાત દશા�વવા માટે Additional Educational તથા Add More 

Education ઉપર Click કરીને તનેી િવગતો ભરવી. (૭) કંડકટર લાયસ સની િવગતો 

દશા�વવા માટે License Information પર click કરી કંડકટર લાયસ સ નબંર, ઇ�ય ુકયા� 

તારીખ, વેલીડીટી પણુ� થવાની તારીખ તથા બેઝ નબંર દશા�વવાનો રહશેે. (૯) ફ�ટ�  એઇડ 

સિટNફીકેટ નબંર, ઇ�ય ુકયા� તારીખ, વેલીડીટી પણુ� થવાની તારીખ દશા�વવાની રહશે.ે જો ફ�ટ�  

એઇડ સિટNફીકેટની વેલીડીટી પણુ� થયલે હોય તો રી યઅુલ માટે ભરેલ ફી ની પહTચ નબંર 

તથા તારીખ દશા�વવાની રહશે.ે (૯) કો�cયટુરની Qણકારી માટેની લાયકાત ભરવા માટે 

Computer knowledge ઉપર Click કરીને તનેી િવગતો ભરવી. (૧૦) તેની નીચે Self  

declaration પર Click કરો Xયાર બાદ (૧૧) ઉપરની શરતો �વીકારવા માટે "Yes" પર 

Click કરવુ.ં હવ ે અર. પણુ� રીત ે ભરાઇ ગયેલ છે. (૧ર) હવ ેSave પર Click કરવાથી 

તમારી અર.નો Online �વીકાર થશ.ે (૧૩) અર. કયા� બાદ તમારો Application 

Number Generate  થશ.ે > તમારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે. (૧૪)  હવ ે Upload 

Photograph પર Click કરો. અહી તમારો Application Number type કરો અને તમારી 

Birth date type કરો Xયાર બાદ OK પર Click કરો. અિહં Photo અન ે Signature 

Upload કરવાના છે. (Photoનુ ં માપ ૫ સે.મી. Oચાઇ અન ે ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઇ અને 

Signatureનુ ં માપ ર.પ સે.મી. Oચાઇ અન ે ૭.પ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી.) (Photo અને 

Signature Upload કરવા સૌ Iથમ તમારો Photo અન ેSignature jpg format મા ં

(10 KB સાઇઝથી વધારે નિહ ત ેરીત)ે computer મા ંહોવા જોઇએ.) "Browse" button 
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પર click કરો હવે Choose file ના �rીનમાથંી > ફાઇલમા ંjpg format મા ંતમારો photo 

store થયલે છે ત ેફાઇલન ેselect કરો અને "open" button ને click કરો. હવ ેતમારો 

photo દેખાશે. હવ ેઆ જ રીતે signature પણ upload કરવાની રહશેે. (૧પ) હવ ેપેજના 

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 અન ે (૨) Confirm application દેખાશ.ે ઉમેદવારે show application 

preview પર click કરી પોતાની અર. જોઇ લેવી. અર.મા ં સધુારો કરવાનો જણાય તો 

edit કરી લેવ.ુ જો અર. સધુારવાની જરુર ન જણાય તો confirm application પર click 

કરો તેથી તમારી અર.નો િનગમમા ંonline �વીકાર થઇ જશે. (&( Confirm к�4 

�(!�' -).) અિહં "confirmation number" generate થશ ે> હવે પછીની બધી 

જ કાય�વાહી માટે જરુરી હોઇ તમારે સાચવવાનો રહશેે. (૧૬) હવ ેprint application ૫ર 

click કરવુ.ં તમ ે કરેલ અર.ની Qહરેાત પસદં કયા� બાદ તમારો "confirmation 

number" type કરીન ેજ મ તારીખ નાખંવાથી print બટન મળશે print બટન ૫ર click 

કરી અર.ની િI ટ કાઢી સાચવી રાખવી.  

�    �    �    �    �    �    �     �     �     �     � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


