ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નનર્મ
મધ્યસ્થ કચેરી, મધ્યસ્થ યંત્રાલય કમ્પાઉન્ડ,
નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ.
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નનર્મ ધ્વારા નીચે જણાવેલ કક્ષાની સીધી ભરતી(ફીક્સ
પગાર) ની જગ્યાઓ અન્વયે પસંદર્ી/પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન
અરજી પત્રકો મંર્ાવવામાં આવે છે . આ માટે ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ
પર તારીખ ૦૧/૦૩/૨૦૧૮ (રાત્રીના: ૦૦.૦૦ કલાકથી)તારીખ ૩૧/૦૩/૨૦૧૮ (સમય રાત્રીના
૨૩.૫૯ કલાક સુધી) દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. જેમાં ઉમેદવારે photo ૧૦ KB અને
signature ૧૦ KB સાઇઝથી(Photoનુ ં માપ ૫ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઇ અને
Signatureનું માપ ર.પ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૭.પ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી.) વધારે નહહ તે રીતે jpg
format માં scan કરી અરજીપત્રકમાં અપલોડ કરવાનો રહેશ.ે
ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાં અરજદારે પોતાનો જ ફોટો તથા સહી અપલોડ કરવાની રહેશે અન્યથા
અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
અરજી કરવાની નવર્તવાર સુચનાઓ/જાહેરાત દરે ક ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાંચવી જરૂરી છે .
ઉમેદવારોએ પોતાની શૈક્ષણણક લાયકાત, ઉંમર, જાનત, અનુભવ તેમજ અન્ય લાયકાતનાં બધાજ અસલ
પ્રમાણપત્રો હાલમાં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહેશે અને અરજીપત્રકમાં તે પ્રમાણપત્રોમાં દશાગવ્યા
મુજબની જરૂરી નવર્તો ભરવાની રહેશે. જેથી અરજીમાંની ખોટી નવર્તોના કારણે અરજી રદ થવા પાત્ર
ઠરે નહહિં.
નીચે દશાગવેલ કક્ષા સંબનં ધત તમામ સુચનાઓ નનર્મની વેબસાઈટ https://gsrtc.in પર
મુકવામાં આવશે. જેથી અરજદારે સમયાંતરે નનર્મની વેબસાઈટ અચ ૂક જોવાની રહેશે. તેમજ કેટલીક
સ ૂચનાઓ મોબાઈલ નંબર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામાં આવશે. આથી અરજી પત્રકમાં સંબનં ધત
કોલમમાં મોબાઈલ નંબર અવશ્ય દશાગ વવો અને ભરતી પ્રહિયા પ ૂણગ થાય તયાં સુધી તે નંબર જાળવી
રાખવો જરૂરી અને આપના હહતમાં છે .
કક્ષાન ં નામ - ડ્રાયવર
ફીકસ પગાર – પાંચ વર્ગ માટે રૂ. ૧૦૦૦૦/કલ જગ્યાઓ –૯૩૩
કલ

બબન

સામાજીક અને

જગ્યા

અનામત

શૈક્ષબિક રીતે

અન. જાતત

અન. જન

કલ

જાતત

જગ્યાઓ

પછાત વગગ

ફાળવિી

૯૩૩

પૈકી

સા

મ

સા

મ

સા

મ

સા

મ

માજી.

મા

હિ

મા

હિ

મા

હિ

મા

હિ

સૈતનક

ન્ય

લા

ન્ય

લા

ન્ય

લા

ન્ય

લા

૩૧૯

૧૫૭

૧૬૯

૮૩

૪૪

૨૧

૯૪

૪૬
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A. મખ્ય સચનાઓ:1

1)

ઉપરોક્ત દશાગવેલ જાહેરાતમાં જગ્યાઓની સંખ્યામાં વધ-ઘટ કરવાનો નનર્મને અબાનધત હક્ક
રહેશે.

2)

ઉપરોક્ત દશાગ વેલ જાિેરાતમાં જે જગ્યાઓની ભરતી કરવાની છે તે તનગમની આગામી જરૂહરયાત
તેમજ તનવ ૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભરતી કરવામાં આવે છે જેથી જેમ જેમ તનગમને જરૂહરયાત
જિાશે તેમ તેમ પસંદગી/પ્રતતક્ષાયાદીના ઉમેદવારને તનગમ તનમણક
ં હકમ આપવાની કાયગવાિી
કરશે.

3)

જાહેરાતમાં દશાગવેલ અનામતની જગ્યાઓમાં રોસ્ટર પધ્ધનત બાબતેની નીનત અને નનયત ટકાવારી
અનુસાર ફેરફાર/ સુધારો કરવાનો નનર્મને અબાનધત હક્ક રહેશે.

4) જો ઉમેદવારે આ કક્ષામાં એકથી વધુ અરજીપત્રક ભરે લ હશે તો તેવા ઉમેદવારનુ ં અંનતમ ભરે લ
અરજીપત્રક જ નવચારણામાં લેવામાં આવશે અને બાકીના અરજીપત્રકો આપોઆપ રદ થયેલા
ર્ણાશે, જે અંર્ે ઉમેદવાર કોઇ તકરાર ઉપસ્સ્થત કરી શકશે નહહ.
5) કોઇ પણ ઉમેદવારે એક થી વધુ અરજીપત્રક ભરે લ હશે અને અલર્-અલર્ અરજીપત્રકમાં
પોતાના નામ, નપતા/પનતના નામ અને અટકમાં શરતચુકથી સ્પેલીંર્ મીસ્ટે ક કરે લ હશે અથવા
એન્રી કરવામાં સ્પેસ અલર્-અલર્ રીતે રાખેલ હોય તેવા સંજોર્ોમાં એક જ ઉમેદવારને એક થી
વધુ અરજીપત્રક સામે એક

થી વધુ કોલલેટર મળવા પામશે તેવા સંજોર્ોમાં ડ્રાઇવીંર્ ટે સ્ટ

સમયે રુબરુ આઇ.ડી. પ્રુફ રજુ કયેથી આઇ.ડી. પ્રુફની નવર્તો મુજબ સાચી માહહતીવાળા કોલલેટર
સામે ટેસ્ટ આપવાપાત્ર થશે. આઇ.ડી. પ્રુફ મુજબ અરજીપત્રકની નવર્તોમાં ક્ષનત / ભુલ હશે તો
ટેસ્ટ આપવા દે વામાં આવશે નહહ.
6) ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રક ભયાગ બાદ તેની એક નપ્રન્ટ આઉટ મેળવીને પોતાની પાસે
સાચવીને રાખવી. જયારે નનર્મ ધ્વારા અરજીપત્રક રજુ કરવા જણાવવામાં આવે તયારે અચુક
લાવવાનું રહેશે.
7) નનર્મના ભાવનર્ર,ભુજ,ભરૂચ,જામનર્ર,સુરત,વલસાડ નવભાર્ો ખાતેની જગ્યાઓ ભરવા માટે
આ જાહેરાત પ્રનસધ્ધ કરવામાં આવે છે .પરં ત ુ ઉમેદવારને આ નવભાર્ો પૈકી અથવા નનર્મના કોઇ
પણ નવભાર્/ડેપો ખાતે મેરીટ મુજબ સ્થળ પસંદર્ીના નવકલ્પથી નનમણકં ૂ આપવામાં આવશે અને
તેઓ જે તે નનમણકં ૂ ના નવભાર્ની પસંદર્ી યાદીના ર્ણાશે. તેમજ તેઓએ નનમણકં ૂ ના નવભાર્
ખાતે ઓછામાં ઓછી પ (પાંચ) વર્ગ ફરજ બજાવવાની રહેશે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર
નવભાર્ીય બદલીનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદલી કરવાનો
નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહેશે. તેમજ નનમણકં ૂ સમયે આ નસવાય પોતાના વતનના અથવા
અન્ય જીલ્લાના નવભાર્માં નનમણકં ૂ મેળવવા હક્કદાવો કરી શકશે નહી.
8) નનમણુકં પામેલ ઉમેદવારની બે વર્ગ દરમ્યાનની કામર્ીરીની સમીક્ષા નોકરીનાં બે વર્ગ પ ૂણગ
થયેથી કરવાની રહેશે અને જો કામર્ીરી સંતોર્કારક જણાય તો જ બાકીના સમય માટે ચાલુ
રાખવામાં આવશે.
9) આ સીધી ભરતીની જાહેરાત અન્વયે નનર્મના પડતર આનિત ઉમેદવારો પણ નનયમો અને
જોર્વાઇઓ પહરપુણગ કરતા હશે તો અરજી કરી શકશે અને તેઓ સીધી ભરતીના ઉમેદવાર
ર્ણાશે.
10) સરકારિીના તા.૧૭/પ/ર૦૧૪ ના ઠરાવ અન્વયે નનર્મના પડતર આનિત ઉમેદવારો માટે મંજુર
થયેલ જગ્યાઓના 33%

જગ્યાઓ અનામત રાખવામાં આવશે. સદર જગ્યાઓમાં નનયત કરે લ
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લાયકાત ધરાવતા આનિત ઉમેદવારો મળવા પામશે નહીં તો તે જગ્યાા્ઓ યોગ્ય લાયકાત
ધરાવતા અન્ય ઉમેદવારોમાંથી ભરવામાં આવશે.

B. કક્ષાને લગતી તવગત :૧

તવઝન

ચોખ્ખુ

૨

વયમયાગદા

૨૫ થી ૩૮ વર્ગ

૩

શૈક્ષબિક લાયકાત

ધોરણ – ૧૦ પાસ

૪

અગ્રતા માટે વધારાની

(૧) ધોરણ – ૧૨ પાસ

શૈક્ષબિક લાયકાત

(૨) સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વધુ)

ઉંચાઇ

ઓછામાં ઓછી ૧૬૨ સે.મી.

(પરૂષો અને મહિલાઓ માટે)

(અનુ. જનજાનતના હકસ્સામાં ૧૬૦ સે.મી.)

અનભવ

હેવી લાયસન્સ પછીનો ડીઝલ સહહતના ભારે વાહન

૫
૬

ચલાવવાનો ઓછામા ઓછો ચાર વર્ગનો અનુભવ
૭

લાયસન્સ

પ્રાદે નશક વાહન વ્યવહાર કચેરી તરફથી પબ્લીક વાહન
ચલાવવાનુ ં લાયસન્સ તથા બેઝ હોવો જરૂરી છે .

 તનગમ ધ્વારા અતધકૃત થયેલ ઓટોમેટીક મશીન ધ્વારા જ ઉમેદવારની ઉંચાઇ માપવામાં આવશે
અને તે જ ઉંચાઇ માન્ય ગિાશે, તે તસવાય ઉંચાઇ માટે ના અન્ય કોઇ પ્રમાિપત્ર ગ્રાહ્ય રાખવામાં
આવશે નહિિં.

 નોંધ : ઉપર સચવ્યા મજબની જ શૈક્ષબિક લાયકાત ધ્યાને લેવામાં આવશે.

C. ભરતીની પ્રક્રીયા (વેઈટેજની ગિતરી) :- (૫0 ગિમાંથી ફાળવિી)
ધોરણ – ૧૦ પાસ

૧૫ ગુણ

ધોરણ – ૧૨ પાસ

૧૦ ગુણ

સ્નાતક (૧૦+૨+૩ કે તેથી વધુ)

૧૦ ગુણ

િેવી લાયસન્સ એચ.જી.વી. / એચ.પી.વી. પછીનો ડીઝલ સહિતના

૧૫ ગુણ

ભારે વાિન ચલાવવાનો અનભવ

મહત્તમ

 ૦૪ વર્ગ થી ૦૫ વર્ગ સુધીનો અનુભવ

:

૦૦ ગુણ

(૪ વષગ કરતા ઓછો અનભવ િોય તો તે અરજીપત્રક રદ થવા પાત્ર રિેશે.)
 ૦૫ વર્ગ અને ૧ હદવસ થી ૦૭ વર્ગ સુધીનો અનુભવ

:

૦૫ ગુણ

 ૦૭ વર્ગ અને ૧ હદવસ થી ૦૮ વર્ગ સુધીનો અનુભવ

:

૧૦ ગુણ

 ૦૮ વર્ગ કરતા વધારે અનુભવ

:

૧૫ ગુણ

 ઉપરોકત ગિતરી મજબ ૨૫ કે તેથી વધ મેરીટ માકગ સ ધરાવતા ઉમેદવારોને જ ડ્રાયવીંગ ટે સ્ટ માટે
પાત્ર ગિવામાં આવશે.

D. પગાર ધોરિ:પસંદર્ી પામનાર ઉમેદવારોને ડ્રાયવર કક્ષામાં પાંચ વર્ગ માટે માનસક રૂ.૧૦૦૦૦/- ફીકસ
પર્ારથી કરાર આધારીત નનમણુકં અપાશે. તેઓને નનયમાનુસાર મળવાપાત્ર ભથ્થા કે લાભો નસવાયના
કોઇપણ ભથ્થા કે લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહી. તયારબાદ પાંચ વર્ગની સેવાઓ સંતોર્કારક રીતે પુરી
થયેથી રૂ.૪૪૪૦-૭૪૪૦ (ગ્રેડ પે-૧૬૫૦) ના પર્ાર ધોરણમાં નનયનમત નનમણુકં મેળવવા પાત્ર થશે.
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E. વય મયાગ દા:
1)

ઓછામાં ઓછી ૨૫ વર્ગ તથા વધુમાં વધુ તમામ પ્રકારની છુટછાટ સહીત નીચે દશાગવ્યા
મુજબની રહેશે.
અ.નં

વગગ

પરૂષ

મહિલા

(વધ માં વધ ઉંમર)

(વધ માં વધ ઉંમર)

૧.

ણબન અનામત

૩૮ વર્ગ

૪૩ વર્ગ

૨.

અનામત

૪૩ વર્ગ

૪૫ વર્ગ

૩.

માજી સૈનનક

૪૫ વર્ગ

૪૫ વર્ગ

2) તમામ ઉમેદવારોના હકસ્સામાં વયમયાગ દા (ઉંમર) માટે અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખ ધ્યાનમાં
લેવામાં આવશે,
3) તમામ કેટેર્રીના ઉમેદવારોને મહત્તમ વયમયાગદામાં મળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની ઉંમર નનયત
તારીખે કોઈપણ સંજોર્ોમાં ૪૫ વર્ગ કરતાં વધવી જોઈએ નહીં.

F. નાગહરકત્વ:ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાર્હરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ર્) ભ ૂતાનનો

પ્રજાજન અથવા (ઘ) નતબેટનો નનવાગનસત જે ભારતમાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી
જાન્યુઆરી,૧૯૬૨ પહેલાં ભારતમાં આવેલા હોવા જોઇએ, અથવા (ચ) મ ૂળ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે
ભારતમાં

કાયમી

વસવાટ

કરવાના

ઇરાદાથી

પાહકસ્તાન,

પ ૂવગ

પાહકસ્તાન(બાંગ્લાદે શ),

બમાગ

(મ્યાનમાર), િીલંકા, કેન્યા, યુર્ાન્ડા, જેવા પ ૂવગ આહિકાના દે શો, સંયક્ુ ત પ્રજાસત્તાક ટાંઝાનીયા,

ઝાંબીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા નવયેટનામથી સ્થળાંતર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરં ત ુ
પેટા િમાંક (ખ),(ર્),(ઘ), અને (ચ)માં આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામાં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર
આપેલ હોવું જોઇએ.
નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી િોય તેવા ઉમેદવારન ં અરજીપત્રક તનગમ
તવચારિામાં લેશે. અને જો તનમણક માટે તેમના નામની ભલામિ કરવામાં આવશે તો તનગમ તેમના
હકસ્સામાં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ તનમણક આપશે.

G. જન્મ તારીખ:1.

નનર્મમાં જન્મ તારીખના પુરાવા માટે શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહેશે,પરં ત ુ આ
પ્રમાણપત્રમાં દશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ
વય અને અનધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ મોકલવાની રહેશે, આ પ્રમાણપત્રમાં અનધકૃત
અનધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુ ં જોઇએ કે તેઓએ શાળા છોડયાનુ ં મ ૂળ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે
અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવેલ પુરાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ -----છે , જે શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રમાં દશાગ વેલ જન્મતારીખ કરતાં જુદી છે તથા માનવાને પુરત ુ ં
કારણ છે , ઉમેદવારે રજુ કરે લ વય અને અનધવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર તેની નવશ્વાસહતાગ (credibility)ના
આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો નનણગય નનર્મ દ્વારા લેવામાં આવશે.
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2.

શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર (L.C.) અને ડ્રાઈવીંર્ લાયસન્સમાં જન્મ તારીખ એક સરખીજ હોવી
જોઈએ.

3.

શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર (L.C.) માં દશાગવેલ જન્મતારીખ મુજબ ઉંમરની ર્ણતરી ધ્યાને
લેવામાં આવશે.

4.

ઓનલાઈન અરજી પત્રકમાં જન્મ તારીખ શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર (L.C.) મુજબ દશાગ વવાની
રહેશે,અન્યથા અરજીપત્રક રદ થશે. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દશાગવેલ જન્મ તારીખ આખરી
ર્ણાશે, આ બાબતે પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી.

H. શૈક્ષબિક લાયકાત:1.

લઘુત્તમ શૈક્ષણણક લાયકાત,અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાત,કોમ્્યુટરનું પ્રમાણપત્ર,
વય,જાનત અનુભવ વર્ેરેના પ્રમાણપત્ર / માકગ શીટ અરજીપત્રક ભયાગ તારીખની સ્સ્થનતએ ધ્યાનમાં
લેવામાં આવશે, તયારબાદના પ્રમાણપત્રો હશે તો તે ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહી.

2.

ધોરણ ૧૦ પાસનું પ્રમાણપત્ર ગુ.મા.નશ.બોડગ તથા અન્ય સમકક્ષ બોડગ ન ુ માન્ય રહેશે.

3.

ધોરણ ૧૨ પાસનું પ્રમાણપત્ર ગુ.મા. અને ઉચ્ચ.મા.નશ.બોડગ તથા અન્ય સમકક્ષ બોડગ ન ુ ં માન્ય રહેશ.ે

4.

સ્નાતક (ભારતમાં કેન્રીય અથવા રાજ્ય અનધનનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેલી અથવા
સંસ્થાનપત યુનનવનસિટીઓ પૈકી કોઈપણમાંથી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યુનનવનસિટી
ગ્રાન્ટસ કનમશન અનધનનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હેઠળ હડમ્ડ યુનનવનસિટી તરીકે જાહેર કરે લી બીજી
કોઇપણ શૈક્ષણણક સંસ્થામાંથી મેળવેલી કોઈપણ નવદ્યાશાખાની સ્નાતકની પદવી અથવા સરકારે
માન્ય કરે લ સમકક્ષ લાયકાત તે પૈકી ધોરણ ૧૦+૨+૩ વર્ગ કે તેથી વધુ વર્ગનાં કોર્ગની જ
સ્નાતકની પદવી ધ્યાને લેવામાં આવશે.)

5.

શૈક્ષણણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે માન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હક્કદાવો સ્વીકારવામાં
આવશે નહીં.

6.

ઉમેદવારે દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાતના હકસ્સામાં છે લ્લા વર્ગન ુ ં / છે લ્લા સેમેસ્ટરનુ ં ૫હરણામ આઇ.
ટી.આઇ અથવા પોલીટેકનીક /યુનીવસીટી/બોડગ

ધ્વારા તેમની માન્ય વેબસાઇટ ઉપર પ્રનસધ્ધ

કરે લ હોય અને તેને આધારે અરજી પત્રકમાં નવર્તો ભરે લ હશે તો આવા ઉમેદવારે વેબસાઇટ
ઉપરના પોતાના પહરણામની નપ્રન્ટ આઉટ મેળવીને પ્રમાણણત કરાવી નકલ અથવા જે તે સંસ્થા
દ્વ્રારા વેબસાઈટ ઉપર જે તારીખે પહરણામ પ્રનસધ્ધ કરે લ હોય તે બાબતનુ ં સંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર
લખાણ/પ્રમાણપત્ર ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટના સમયે રજુ કરવાનુ ં રહેશે. આવી શૈક્ષણણક લાયકાતનું પહરણામ
વેબસાઇટ ઉપર પ્રનસધ્ધ થયા પહેલા અરજી પત્રક ભરે લ હોય અને માહહતી સાચી હોય તો પણ તે
ગ્રાહય રાખવામાં નહી આવે અને આવા અરજીપત્રક રદ ર્ણવામાં આવશે.
7.

સરકારિીના સામાન્ય વહીવટ નવભાર્ના તા.૧પ/પ/ર૦૧ર ના ઠરાવ મુજબ જે ઉમેદવારોએ ધો.૮
પછી ઔધોણર્ક તાલીમ સંસ્થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો બે વર્ગ કે તેથી વધુ સમયર્ાળાનો માન્યતા
પ્રા્ત કોર્ગ કરે લ હોય અને તે માટે ની નેશનલ કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રે નનિંર્ (એન.સી.વી.ટી.)
અથવા ગુજરાત કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ (જી.સી.વી.ટી.) ની પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય તથા
તેઓએ પોતાની પસંદર્ી અનુસાર ગુજરાત માધ્યનમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક નશક્ષણ બોડગ ની
ધો.૧૦ની અથવા ગુજરાત ઓપન સ્કુલ એકઝામીનેશનની ગુજરાતી તેમજ અંગ્રેજી નવર્યની
પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય તો તેવા ઉમેદવારોને સરકારી નોકરીના હેત ુ માટે ધો.૧૦ની શૈક્ષણણક
લાયકાત ધરાવતા હોવાના ર્ણવામાં આવશે.
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8.

સરકારિીના સામાન્ય વહીવટ નવભાર્ના તા.૧પ/પ/ર૦૧ર ના ઠરાવ મુજબ જે ઉમેદવારોએ
ધો.૧૦ પાસ કયાગ પછી ઔધોણર્ક તાલીમ સંસ્થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો બે વર્ગનો અથવા તેથી વધુ
સમયનો માન્યતા પ્રા્ત કોર્ગ કરે લ હોય અને તે માટે ની નેશનલ કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્
(એન.સી.વી.ટી.) અથવા ગુજરાત કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ (જી.સી.વી.ટી.) ની પરીક્ષા પાસ
કરે લ હોય અને તેઓએ જો પોતાની પસંદર્ી અનુસાર ગુજરાત માધ્યનમક અને ઉચ્ચતર માધ્યનમક
નશક્ષણ બોડગ ની ધો.૧ર ની અથવા ગુજરાત ઓપન સ્કુલ એકઝામીનેશનની અંગ્રેજી નવર્યની
પરીક્ષા પાસ કરે લ હોય તો તેવા ઉમેદવારોને સરકારી નોકરીના હેત ુ માટે ધો.૧ર ની શૈક્ષણણક
લાયકાત ધરાવતા હોવાના ર્ણવામાં આવશે.

9.

જે ઉમેદવારોએ ધો.૧૦ પછી પોલીટેકનીકમાં ૩ વર્ગનો ડી્લોમા કોર્ગ કરે લ હોય તેવા ઉમેદવારોને
સરકારી નોકરીના હેત ુ માટે ધો.૧ર ની લાયકાત ધરાવતા હોવાના ર્ણવામાં આવશે.

10. આ જાહેરાતમાં દશાગવેલ લઘુત્તમ શૈક્ષણણક લાયકાત કે અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાત
માટે કોઇપણ સમકક્ષ શૈક્ષણણક લાયકાત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.
11. ઉમેદવારે શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર, લાયકાતના પ્રમાણપત્રો તથા અન્ય દસ્તાવેજી પુરાવા
મુજબના પોતાના નામ અને અટકમાં જો સ્પેલીંર્ નમસ્ટે ક હશે તો એફીડેવીટ રજુ કરવાનું રહેશે
અને જો નામ કે અટકમાં ફેરફાર કરે લ હોય તો તે સુધારા અંર્ે અરજી કયાગ તારીખ પહેલાની
સરકારી ર્ેઝેટની નકલ ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટના સમયે રજુ કરવાની રહેશે.
12. મહહલા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાં નપતાના નામને બદલે પનતનુ ં નામ દશાગ વેલ હશે તો તે અંર્ેન ુ ં
સોર્ંધનામુ(ં નોટરી કરાવી) અથવા મેરેજ સટીફીકેટ(લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર) ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટના
સમયે રજુ કરવાનુ ં રહેશે.
13. જાહેરાતમાં દશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય
તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદે શો/અનધકૃતતાની નવર્તો રજુ કરવાની રહેશે.
14. ધોરણ ૧૦ કે ૧૨ ની પરીક્ષા જો ખાનર્ી ઉમેદવાર તરીકે પાસ કરે લ હોય તો જે સ્કૂલમાંથી પરીક્ષા
પાસ કરે લ હોય તે સ્કૂલનુ ં ખાનર્ી ઉમેદવાર તરીકે પરીક્ષા પાસ કયાગ બાબતનુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ
કરવાનુ ં રહેશે.
15. ધોરણ ૧૦ કે ૧૨ ની પરીક્ષા એક કરતા વધુ પ્રયતનથી પાસ કરે લ હશે તો રાયલ સટીહફકેટ રજુ
કરવાનુ ં રહેશે.
16. ઉમેદવાર દ્વ્રારા અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાત,અનુભવ તથા લાયસન્સની નવર્તો
ખોટી/જુદી જણાય પરં ત ુ દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરી મેરીટમાં જરૂરી
ઘટાડો કયાગ બાદ જો ઉમેદવારને નનયત કરે લ વેઈટેજના ૨૫ ગુણ અને નનયત અનુભવ થતો હોય
તો તે મુજબ સુધારો કરી તેને ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટ માટે લાયક ર્ણવામાં આવશે, પરં ત ુ પાછળથી
અરજીપત્રકમાં દશાગવ્યા નસવાયની બાબતે પ્રમાણપત્ર રજુ કયેથી વેઈટે જમાં સુધારો કોઈપણ
સંજોર્ોમાં કરવામાં આવશે નહીં.
17. ઉમેદવાર નનર્મના નનનતનનયમ મુજબ રાજ્ય સરકારિીના સા.વ.નવ.ના ઠરાવ નંબર સી.આર.
આર.૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ર્-૫ તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ થી નક્કી કરે લ અભ્યાસિમ મુજબ કોમ્્યુટર
અંર્ેન ુ બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંર્ેન ુ તાલીમી સંસ્થાનુ પ્રમાણપત્ર / માકગ શીટ ધરાવતા
હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માન્ય યુનીવસીટી અથવા સંસ્થામાં કોમ્્યુટર જ્ઞાન અંર્ેના કોઈપણ
ડી્લોમા/ડીગ્રી કે સટીફીકેટ કોર્ગ કરે લ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા
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અભ્યાસિમમાં કોમ્્યુટર એક નવર્ય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્્યુટરના નવર્ય સાથે પાસ કરે લ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે.
ઉમેદવારે આવા પ્રમાણપત્રો/ માકગ શીટ પસંદર્ી પ ૂવે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ
કરવાના રહેશે, અન્યથા તેઓનું અરજીપત્રક રદ થવા પામશે.

I. અનભવ:1.

આર.ટી.ઓ.

કચેરી

તરફથી

હેવી

લાયસન્સ

એટલે

કે

એચ.જી.વી./એચ.પી.વી.

/પી.એસ.વી.લાયસન્સ ઇસ્યુ થયા તારીખ પછીનો અનુભવ માન્ય રહેશે. ઓનલાઇન અરજી
પત્રકમાં તે પહેલાનો દશાગવેલ અનુભવ વેઇટેજ ગુણની ર્ણતરી માટે ધ્યાને લેવામાં આવશે નહહ.
2.

ઉમેદવાર ઓનલાઈન અરજી કયાગ તારીખ/સમયે P.S.V. બેજ ધરાવતા હોવા જોઈએ. જો
ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ P.S.V. બેજ મેળવેલ હશે તો તે માન્ય રહેશે નહી. તેમજ અરજી
પત્રક રદ ર્ણવામાં આવશે.

3.

હેવી લાયસન્સ મેળવ્યા બાદ દર ત્રણ વર્ે રીન્યુ થાય છે . જેટલો સમય લાયસન્સ મોડુ રીન્યુઅલ
કરાવેલ હશે તેટલા સમયને લાયસન્સ બ્રેક તરીકે ર્ણવાનો રહેશે અને તે સમયર્ાળો અનુભવમાં
દશાગ વવાનો રહેશે નહહ. તેમ છતાં કોઇ ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં રીન્યુઅલ બ્રેક
સમયનો અનુભવ દશાગવેલ હશે તો તે કુલ દશાગ વેલ અનુભવમાંથી બાદ કરવામાં આવશે. અને તે
કારણસર મેરીટ માક્સગમાં ઘટાડો થશે તો તે ઉમેદવારને બંધનકતાગ રહેશે.

4.

લાયસન્સ રીન્યુઅલ બ્રેક અનુભવમાંથી બાદ થતાં ઉમેદવારના મેરીટ માકગ સમાં ઘટાડો થવાથી
લઘુતતમ રપ કરતા ઓછા મેરીટ માકગ સ

થશે તો તેવા ઉમેદવાર ડ્રાઇવીંર્ ટે સ્ટમાં પાસ થયેલ

હશે તો પણ નનમણુકં મેળવવા પાત્ર ઠરશે નહહિં.
5.

ઓન લાઈન અરજીપત્રકમાં જે રાન્સપોટગ /રાવેલ્સ/સંસ્થા/પેઢીનો અનુભવ જેટલા સમયર્ાળાનો
અનુભવ દશાગ વેલ હશે તે જ રાન્સપોટગ /રાવેલ્સ /સંસ્થા/પેઢીનો તેટલાજ સમયર્ાળાનો અનુભવનુ ં
પ્રમાણપત્ર (તનયત નમનો સામેલ છે ) ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટના સમયે રજુ કરવાનુ ં રહેશે.

6.

રાન્સપોટગ / રાવેલ્સ /સંસ્થા/પેઢીના પ્રમાણપત્રમાં માલીકની સહી અને નસક્કો અનનવાયગ છે , જો
નહી હોય તો તે પ્રમાણપત્ર ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં તથા ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.

7.

૧૦૮ ની એમ્બ્યલન્સનો અનભવ િેવી વ્િીકલ ન િોવાના કારિે માન્ય રિેશે નિી.

8.

ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ અનુભવ હેવી વ્હીકલનો જ હોવો જોઈશે, જો નહી હોય તો
તેટલો સમય બાદ કરી મેરીટની ર્ણતરી કરવામાં આવશે જે ઉમેદવારને બંધનકતાગ રહેશે.

9.

ઉમેદવારે રજુ કરે લ અનુભવના પ્રમાણપત્રમાં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની નવનંતી માન્ય
રાખવામાં આવશે નહીં.

10. ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ અનુભવ હેવી વ્હીકલનો તથા પ ૂણગકાલીન ડ્રાયવર તરીકેનો
હશે તો જ માન્ય રાખવામાં આવશે.
11. અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ
અનુભવ હેવી વ્હીકલનો હશે તો પણ માન્ય અનુભવ તરીકે ર્ણતરીમાં લેવામાં આવશે નહીં.
12. ઉમેદવાર પાસે માત્ર હેવી પેસેન્જર વ્હીકલ / પેસેન્જર વ્હીકલનુ ં લાયસન્સ જે તે સમયર્ાળા
પુરત ુ હોય તો તેઓએ હેવી પેસેન્જર વ્હીકલ ચલાવ્યા અંર્ેન ુ ં કે તથા તેના સમયર્ાળાનુ ં
અનુભવના પ્રમાણપત્રમાં સ્પષ્ટ દશાગવવાનું રહેશે.
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13. અનભવનો પ્રમાિપત્રનો નમનો નીચે મજબ રિેશે.
તારીખ________

અનભવન ં પ્રમાિપત્ર
આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કે િી ______________________ કે જેઓ
મુ. ____________ પો. ____________ તા. ____________ જજ. ____________ ના
રહીશ છે અને તેઓનો ડ્રાયવીંર્ લાયસન્સ નંબર____________ છે , તેઓ અમારી
રાન્સપોટગ /રાવેલ્સ/સંસ્થા/પેઢી (જે લાગુ પડત ુ હોય તે રાખવુ) માં અંશકાલીન, રોજીદા
વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદ વેતન તરીકે નહી પરં ત ુ પ ૂણગકાલીન હેવી રક
ડ્રાયવર/હેવી બસ ડ્રાયવર (જે લાગુ પડત ુ હોય તે રાખવુ) તરીકે તા.___________ થી
તા. ___________ સુધી સંતોર્કારક ફરજ બજાવેલ છે . તથા તેઓને માનસક પર્ાર
રૂનપયા____________ ચુકવવામાં આવેલ છે .
માણલકની સહી તથા નસક્કો

J. અનામતનો લાભ:1. અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે પરં ત ુ તેમને પસંદર્ી
માટે ના ધોરણો ણબન અનામત કક્ષાના લાગુ પડશે.
2. મ ૂળ ગુજરાતના અનુસ ૂણચત જાનત / અનુ સ ૂણચત જનજાનત / સામાજીક, શૈક્ષણણક રીતે પછાત વર્ગ
કક્ષાના અરજદારોને જ અનામત વર્ગના અરજદાર તરીકે લાભ મળશે.
3. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં સંબનં ધત કોલમમાં જે તે અનામત કક્ષા દશાગ વેલ નહી હોય તો પાછળથી
અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં.
4. અનુ.જાનત, અનુ.જનજાનત તથા સા.શૈ.પ.વર્ગના ઉમેદવારોને મહત્તમ વય મયાગદામાં પાંચ વર્ગની
છુટછાટ આપવામાં આવશે.(૪૫ વર્ગથી વધુ નહી)
5. મહત્તમ વયમયાગદામાં ણબનઅનામત વર્ગના મહહલા ઉમેદવારોને પાંચ વર્ગ, અનામત વર્ગના
મહહલા ઉમેદવારોને ૧0 વર્ગની (પ વર્ગ મહહલા + પ વર્ગ અનામત) છુટછાટ આપવામાં આવશે.
(૪૫ વર્ગથી વધુ નહી)
6. જાનતના પ્રમાણપત્ર મુજબની જાનત ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાં દશાગ વેલ ના હોય અથવા ખોટી/
જુદી દશાગવેલ હોય અથવા અરજી કયાગ પછીનુ ં જાનતનુ ં પ્રમાણપત્ર હોય તો તેવા હકસ્સામાં તેવા
ઉમેદવારને જો તે ઉમેદવાર જનરલ કેટેર્રીની પાત્રતા ધરાવતો હશે તો જનરલ કેટેર્રીના લાભ
આપવામાં આવશે અન્યથા અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
7. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રક ભરતી વખતે દશાગ વેલ કેટેર્રી (જાનત) માં પાછળથી કેટેર્રી
(જાનત) બદલવા / ફેરફાર કરવા કોઇ રજુઆત કરશે તો તે ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહહ.
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8. અનુસ ૂણચત જાનત, અનુસ ૂણચત જનજાનત તેમજ સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવર્ગના હકસ્સામાં
નનયત કરે લ સક્ષમ અનધકારીનુ ં જાનત પ્રમાણપત્ર હશે તોજ અનામત વર્ગ નો લાભ આપવામાં
આવશે.
9. સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વર્ગના અરજદારોએ ઉન્નત વર્ગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા
અંર્ેન ું સામાજીક ન્યાય અને અનધકારીતા નવભાર્ના ઠરાવ ક્રમાંક:સશપ/૧૪૯૪/૯૫૯/અ,તા.
૬/ર/૧૯૯૬,સામાજજક ન્યાય અનધકાહરતા નવભાર્ના ઠરાવ ક્રમાંક:સશપ/૧૧૦૯-૧૬૬૩-અ/
તા.૨૭/૪/૨૦૧૦ તથા સામાજજક ન્યાય અનધકાહરતા નવભાર્ના ઠરાવ ક્રમાંક:સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/
૪૫૫૨૪૬/અ તા.૨૬/૪/૧૬ની જોર્વાઈઓ મુજબ નનયત થયેલ ઠરાવથી નનયત કરે લ
પહરનશષ્ટ '૪' (ગુજરાતીમાં) ના નમ ૂનામાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં રહેશે. આવુ પ્રમાણપત્ર જે
નાણાંકીય વર્ગમાં મેળવેલ હોય તે સહહત ત્રણ વર્ગ સુધીનુ ં રહેશે અને તેમાં જાહેરાતમાં દશાગવેલ
તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ના સમયર્ાળાનો સમાવેશ થતો હોવો જોઈએ.તથા
તેજ પ્રમાણપત્રનો નંબર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દશાગવવાની રહેશે. અન્યથા
આવા અરજદારોને સામાજીક અને શૈક્ષણણક પછાત વર્ગનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહહિં. પહરણીત
મહહલા અરજદારોએ આવુ પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-નપતાની આવકના સંદભગમાં રજુ કરવાનુ ં રહેશે.
જો આવા અરજદારોએ તેમના પનતની આવકનાં સન્દભગમાં આવુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરે લ હશે તો
તેમને અનામતનો લાભ મળવાપાત્ર થશે નહહ.આ પ્રમાણપત્રમાં જે નાણાકીય વર્ગમાં મેળવેલ હોય
તે સહહત ત્રણ વર્ગના સમયર્ાળાની આવકને ધ્યાને લઈ,અરજી કયાગ તારીખ સુધીમાં મેળવેલ
હોવુ જોઈએ.અરજી સાથે પહરનશષ્ટત '૪' ના બદલે Annexure-A (અંગ્રેજીમાં) રજુ કરે લ હશે તો
પણ અરજી રદ કરવામાં આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હેઠળની નોકરી માટે ન ુ ં છે .જો
અરજદારે આ પ્રમાણપત્ર(પહરનશષ્ટ '૪' )અરજી પત્રક સાથે રજુ કરે લ નહીં હોય તો અનામતનો
લાભ મળવાપાત્ર થશે નહી.
10. સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ મુજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબનઅનામત વર્ગના
ઉમેદવારોની સાથે નનયત ધોરણો (અથાગ ત વયમયાગ દા, અનુભવની લાયકાત, ણબનઅનામત
વર્ગના ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતાં વધુ નવસ્ત ૃત કરે લ અન્ય ક્ષેત્ર) માં છૂટછાટ
લીધા નસવાય પોતાની ગુણવત્તાના આધારે પસંદર્ી પામે તો ણબનઅનામત જગ્યાની સામે
ર્ણતરીમાં લેવાના થાય છે .
11. જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વર્ગ, માજી સૈનનક, મહહલા કે નવધવા પૈકીના નવકલ્પો પૈકી એક
થી વધુ નવકલ્પોમાં થતો હોય તો તેવા હકસ્સામાં તેને લાગુ પડતા નવકલ્પો પૈકી જેમાં વધુ લાભ
મળવાપત્ર હશે તે મળશે.
12. અનુ.જાનત/અનુ.જન.જાનત,/સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વર્ગ ની કક્ષામાં અરજી કરે લ હશે
તો ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટ સમયે જે તે જાનત અંર્ેનો અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ નહી કરે અથવા તો અરજી
કયાગ તારીખ પછીનું રજુ કરે તો તે ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહીં, અને તેને અનામતનો લાભ
મળવાપાત્ર થશે નહી તથા તેવા હકસ્સામાં તેવા ઉમેદવારને જો તે ઉમેદવાર જનરલ કેટેર્રીની
પાત્રતા ધરાવતો હશે તો જનરલ કેટેર્રીનો લાભ આપવામાં આવશે અન્યથા અરજીપત્રક રદ
કરવામાં આવશે.

K. માજી સૈતનક:1. માજી સૈનનક ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકમાં નવર્તો આપવાની રહેશે.
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2. માજી સૈનનક ઉમેદવારે ડીસ્ચાર્જ બુક,ઓળખ કાડગ /પ્રમાણપત્ર નવર્ેરેની નકલ રજુ કરવાની
રહેશે.
3. માજી સૈનનક ઉમેદવારે હેવી રક ડ્રાયવર/ બસ ડ્રાયવર તરીકે જેટલો અનુભવ દશાગ વેલ હશે
તેટલા સમયનુ ં અનુભવનુ ં પ્રમાણપત્ર (જળ, વાયુ અને આમગ ફોસીસમાંથી) લાવવાનુ ં રહેશે, તે
અનુભવનાં પ્રમાણપત્રનાં આધારે જ વેઈટેજ ની ર્ણતરી કરવામાં આવશે.
4. માજી

સૈનનકનાં ક્વોટામાં પસંદર્ી

પામેલ

ઉમેદવારે

હેવી

લાયસન્સમાં R.T.O.માંથી

પ્રનતદસ્તખત કરાવાનાં રહેશે.તથા R.T.O. નુ હેવી વ્હીકલનુ ં સીવીલીયન લાયસન્સ ધરાવતા
હોવા જોઈએ.
5. માજી સૈનનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જળ, વાયુ અને આમગ ફોસીસમાં સળંર્ છ માસથી ઓછી
નહી તેટલી ફરજ બજાવેલ હોય અને નોકરીમાંથી નનયનમત રીતે નનવ ૃત્ત થયા હોય તેમજ માજી
સૈનનક તરીકેન ું સક્ષમ અનધકારીનુ ં ઓળખકાડગ /પ્રમાણપત્ર અને ડીસ્ચાર્જ બુક ધરાવતા હોય તો
મળવાપાત્ર ઉપલી વયમયાગ દામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયર્ાળો ઉપરાંત ત્રણ (૩) વર્ગ
સુધીની છૂટછાટ મળશે. પરં ત ુ કોઇ પણ સંજોર્ોમાં ૪૫ વર્ગ કરતા ઉંમર વધવી જોઈએ નહી.

6. માજી સૈનનક ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય માજી સૈનનક ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ
નહી થાય તો તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના અન્ય ઉમેદવારોને ફાળવી નનમણુકં આપી શકાશે.

L. મહિલા ઉમેદવાર:મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નહી થાય તો
તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના પુરૂર્ ઉમેદવારોને ફાળવી નનમણુકં આપી શકાશે.

M.તવધવા ઉમેદવાર:સરકારિીના સામાન્ય વહીવટ નવભાર્ના તા.રર/પ/૧૯૯૭ ના ઠરાવમાં કરવામાં આવેલ
જોર્વાઇ મુજબ નવધવા મહહલા ઉમેદવારોને પસંદર્ીમાં અગ્રતા આપવા માટે ભરતીના તમામ તબક્કે
એટલે કે શૈક્ષણણક લાયકાતના મેળવેલ મેરીટ માક્સગમાં તેમજ ડ્રાઇવીંર્ ટે સ્ટમાં પાસ થવા માટે મીનીમમ
માક્સગ મેળવી ઉનતણગ જાહેર થયેલ ઉમેદવારોએ મેળવેલ માક્સગના પાંચ ટકા ગુણ ઉમેરી પસંદર્ીમાં
અગ્રીમતા આપવામાં આવશે પરં ત ુ તેઓએ નનમણુકં સમયે પુનઃ લગ્ન કરે લ ન હોવા જોઇએ, ઉપરાંત
નનર્મ માંર્ે તયારે તેના તમામ પુરાવા નનર્મને અસલમાં રજુ કરવાના રહેશે.

N. નાં વાંધા પ્રમાિપત્ર (N.O.C):ગુજરાત સરકારના સરકારી / અધગ સરકરી/ સરકાર હસ્તકના કોપોરે શન/કંપનીઓમાં સેવા
બજાવતા અનધકારીઓ / કમગચારીઓ નનર્મની જાહેરાતના સંદભગમાં ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે અને
તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના નવભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગ ની તારીખથી હદન-૭ માં અચ ૂક
કરવાની રહેશે તથા "ના વાંધા પ્રમાિપત્ર" મેળવવાનું રહેશે. ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટના સમયે નમ ૂનાં મુજબનુ ં
"ના વાંધા પ્રમાિપત્ર" રજુ કરવાનું રહેશે.નમ ૂનો નીચે મુજબ છે .

ના-વાંધા પ્રમાિપત્રનો નમનો
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પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણણત કરવામાં આવે છે કે િી .......................................................
આ ખાતામાં તા. .............................. થી સતત જગ્યા પર કામ કરે છે .
૧. એ પણ પ્રમાણણત કરવામાં આવે છે કે જ્યારે તેઓની સરકારમાં પ્રથમ
નનમણ ૂક કરવામાં આવી હતી તયારે તેઓએ જે જગ્યા માટે અરજી કરી છે તે
જગ્યા માટે નનયત કરવામાં આવેલ ઉપલી વયમયાગ દાની અંદર હતા અને
તેઓની નનમણ ૂક માન્ય પદ્ધનત દ્ધારા હંર્ામી/કાયમી રીતે કરવામાં આવી છે .
૨. જગ્યાનુ ં નામ : ...................................................................... (વર્ગ ................ જે જગ્યા માટે િી/િીમનત ..........................................................
એ અરજી કરી છે તે ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નનર્મ દ્ધારા
નવચારણામાં લેવામાં આવે તો આ ખાતાને હરકત સરખુ ં નથી.
(

)
હોદ્દો
ખાતાના વડા

સ્થળ :
તારીખ :
પ્રનત,
િી ..................................
.......................................
.......................................

O. ફરજીયાત તનવ ૃતિ,રખસદ,બરતરફ:અર્ાઉ ઉમેદવારને સરકારી સેવા/સરકાર હસ્તકની કંપની કે બોડગ -કોપોરે શનમાંથી ક્યારે ય પણ
ફરજીયાત નનવ ૃનત્ત, રુખસદ કે બરતરફ કરવામાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમાં એની નવર્ત
આપવાની રહેશે.

P. ફી:1. ડ્રાઈવીંર્ ટેસ્ટ માટે પરીક્ષા ફી પેટે ણબનઅનામત વર્ગના કેટેર્રીના ઉમેદવારો માટે રૂ. ૨૨૫/-(બસ્સો
પચીસ પુરા) નનયત કરાયેલ છે તથા અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને પરીક્ષા ફી માંથી મુસ્ક્ત આપવામાં
આવે છે .તથા કોઈપણ સંજોર્ોમાં ભરે લ ફી પરત મળશે નહી.
2. ઓન લાઈન અરજીપત્રકમાં જનરલ કેટેર્રી દશાગ વેલ ઉમેદવારો પૈકી ડ્રાઈવીંર્ ટે સ્ટ માટે બોલાવેલ
જનરલ કેટેર્રીના તમામ ઉમેદવારોએ નનયત ફી ભરવાની રહેશે.
3. અ.જાનત/અનુ.જનજાનત/સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાતવર્ગનાં ઉમેદવારોએ જો જનરલ
કેટેર્રીમાં અરજી કરે લ હશે તો તે પૈકી ડ્રાઈવીંર્ ટે સ્ટ માટે બોલાવેલ તમામ ઉમેદવારોએ નનયત ફી
ભરવાની રહેશે.
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4. અનુ.જાનત/

અનુ.જનજાનત/સા.શૈ.પ.વર્ગ/માજી

સૈનનક

ઉમેદવારોને

પરીક્ષા

ફી

ભરવામાંથી

નનયમાનુસાર મુસ્ક્ત આપવામાં આવશે.
5. ઉમેદવારે ઓન લાઈન અરજીપત્રકમાં જે કેટેર્રી અનુ.જાનત/ અનુ.જનજાનત/સા.શૈ.પ.વર્ગમાં અરજી
કરે લ હશે તે જ કેટેર્રીનું પ્રમાણપત્ર તથા સા.શૈ.પ.વર્ગના હકસ્સામાં નોન િીમીલેયર સટી. ઓન
લાઈન અરજી કયાગ તારીખ પહેલાનુ ં ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટ સમયે રજુ નહી કરો તો ફી ભરવાની રહેશે જે
પરત મળશે નહી.

Q. ડ્રાયવીંગ ટેસ્ટ અંગેની સચનાઓ:1. કોલલેટરમાં જણાવેલ તમામ સુચનાઓનુ ં પાલન કરવાનુ ં રહેશે.
2. અરજીપત્રકની નવર્તે નનર્મના નીનત નનયમો મુજબ ડ્રાઇવીંર્ ટે સ્ટ માટે પાત્રતા ધરાવતા હોય તેવા
ઉમેદવારોને જ ડ્રાઇવીંર્ ટેસ્ટ માટે બોલાવવામાં આવશે.
3. ડ્રાઇવર કક્ષા માટે ૫૦ માકગ સનો ડ્રાઇવીંર્ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે અને સદર ટેસ્ટમાં પાસ થવા માટે
ઓછામાં ઓછા ૩૭ માકગ સ મેળવવાના રહેશે.૩૭ ગુણ થી ઓછા ગુણ મેળવનાર અપાત્ર ઠરે છે .
4. ઉમેદવારને ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટ માટે જે તારીખે બોલાવવામાં આવેલ હોય તે જ તારીખે ઉમેદવારે ડ્રાયવીંર્
ટેસ્ટ માટે હાજર રહી ટે સ્ટ આપવાનો રહેશે, કોઈ પણ સંજોર્ોમાં અન્ય તારીખે ટે સ્ટ આપવાની નવનંતી
સ્વીકારવામાં આવશે નહી.
5. ઉમેદવારે ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટના સ્થળે જે સુચના આપવામાં આવે તેને ધ્યાનથી સાંભળી આપવામાં આવેલ
સુચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવાનુ ં રહેશે.
6. ઉમેદવારોએ લાયસન્સ ઇસ્યુ થયેલ આર.ટી.ઓ. કચેરીનુ ં દર ત્રણ વર્ે લાયસન્સ રીન્યુ થયાની
એન્રીવાળુ કોમ્્યુટરાઈઝ ઇન્ફોમેશન સહટિફીકેટ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજૂ કરવાનુ ં
રહેશે.
7. ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટ સમયે અસલ વેલીડ લાયસન્સ નહીં હોય તો ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટ લેવામાં આવશે નહી, તથા
અસલ વેલીડ લાયસન્સ હશે પરં ત ુ રીન્યુઅલ નહીં હોય તો પણ ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે નહી,
લાયસન્સ રીન્યુ કરવા આપેલ હશે તો લાયસન્સ રીન્યુ માટે મેળવેલ ફી ની અસલ પહોંચ ડ્રાયવીંર્
ટેસ્ટના સમયે રજુ કરવાની રહેશે અન્યથા ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટ લેવામાં આવશે નહી.
8. ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટના સ્થળ પરનાં અનધકારીનો નનણગય આખરી ર્ણાશે.

R. ડ્રાયવીંગ ટેસ્ટની કાયગવાિી:1. ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટના સ્થળે સૌ પ્રથમ ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટ બાબતે સુચના આપવામાં આવશે, તેને ધ્યાનથી
સાંભળી આપવામાં આવેલ સુચનાઓનુ ં ચુસ્તપણે પાલન કરવાનુ ં રહેશે.
2. તયારબાદ ઓન લાઈન અરજીપત્રક,કોલલેટર,લાયસન્સની નવર્તો તથા જાનતના પ્રમાણપત્રોની
ચકાસણી કરવામાં આવશે.
3. તયારબાદ જો ઉમેદવાર ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટ માટે લાયક હશે તો ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટ માટે જરૂરી ફી ભરાવવાની
કાયગવાહી કરવામાં આવશે.
4. ઉમેદવારે ઓન લાઈન અરજીપત્રકમાં જે કેટેર્રી અનુ.જાનત/ અનુ.જનજાનત/સા.શૈ.પ.વર્ગ(તથા નોન
િીમીલેયર સટી.) માં અરજી કરે લ તે જ કેટેર્રીનુ ં પ્રમાણપત્ર ઓન લાઈન અરજી કયાગ તારીખ
પહેલાનુ ં ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટ સમયે રજુ નહી કરો તો ફી ભરવાની રહેશે.
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5. ઉમેદવારની ઉંચાઈ માપન અન્વયે નનયત ઉંચાઈ ધરાવતા લાયક ઉમેદવારનો જ ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટ
લેવામાં આવશે.
6. કોઈપણ સંજોર્ોમાં રીટે સ્ટ લેવામાં આવશે નહીં.

7. જો ઉમેદવાર ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટમાં ૩૭ કે તેથી વધુ ગુણ મેળવે તો જ તેના તમામ દસ્તાવેજોની ચકાસણી
કરવામાં આવશે અને તેમાં જો નનયત લાયકાત કે નનયત વેઈટેજ અથવા જરુરી નવર્તો નહી
ધરાવતા હોય તો ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટમાં પાસ હોવા છતાં અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.

S. ડ્રાયવીંગ ટેસ્ટ સમયે સાથે લાવવાના દસ્તાવેજોની યાદી.(આ યાદી માત્ર દ્રષટાંત
સ્વરૂપે છે જે સંપિગ નથી.):
1. કોલ લેટર.
2. ઓન લાઈન અરજીપત્રક.
3. શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર.
4. ધોરણ ૧૦ ની માકગ શીટ.
5. ધોરણ ૧૦ નું રાયલ સટીફીકેટ.(જો એકથી વધુ રાયલ આપેલ હોય તો)
6. ધોરણ ૧૨ ની માકગ શીટ. (જો અરજીમાં ધોરણ ૧૨ પાસ દશાગવેલ હોય તો)
7. ધોરણ ૧૨ નું રાયલ સટીફીકેટ. (જો અરજીમાં ધોરણ ૧૨ પાસ દશાગવેલ હોય અને જો એકથી વધુ
રાયલ આપેલ હોય તો)
8. સ્નાતકની માકગ શીટ. (જો અરજીમાં સ્નાતક દશાગવેલ હોય તો)
9. જાનતનો દાખલો. (જો અરજીમાં જાનત દશાગવેલ હોય તો)
10. S.E.B.C ના સંદભગમાં નોન િીમીલેયર સટીફીકેટ 'પહરનશષ્ટ (૪)' (ગુજરાતી) માં જ હોવુ ં જોઈશે.
11. આ જાહેરાતમાં કલમ : H-૧૭ માં જણાવ્યા મુજબનું કોમ્્યુટરનું પ્રમાણપત્ર.
12. ડ્રાયવીંર્ લાયસન્સ અથવા જો લાયસન્સ રીન્યુમાં આપેલ હોય તો R.T.O. માં ફી ભયાગની અસલ
પાવતી.
13. R.T.O. ન ં કોમ્બ્યટરાઈઝ ઈન્ફોરમેશન સટીફીકેટ.
14. ઓનલાઈન

અરજીમાં

જે

રાન્સપોટગ /રાવેલ્સ/સંસ્થા/પેઢીનો

રાન્સપોટગ /રાવેલ્સ/સંસ્થા/પેઢીના

અનુભવનો

અનુભવ

દાખલો.(જાહેરાતની

દશાગ વેલ

સુચનામાં

હોય

દશાગ વેલ

તેજ
નમ ૂના

મુજબનુ)ં
15. માજી સૈનનકના હકસ્સામાં ડીસગચાર્જ બુક, ઓળખ કાડગ , પ્રમાણપત્ર,અનુભવનું પ્રમાણપત્ર તથા હેવી
વ્હીકલનુ ં સીવીલીયન લાયસન્સ નવર્ેરે
16. નવધવા ઉમેદવારના હકસ્સામાં પુન:લગ્ન કરે લ નથી તેવી એફીડેવીટ, પનતના મરણનો દાખલો તથા
અન્ય પુરાવા.
17. અન્ય સરકારી નોકરીના હકસ્સામાં "ના વાંધા" પ્રમાણપત્ર.
18. શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર (L.C.), શૈક્ષણણક લાયકાત, ડ્રાઈવીંર્ લાયસન્સ તથા અન્ય તમામ
દસ્તાવેજોમાં નામ, અટક એક સરખુ હોવુ ં જોઈશે. જો સ્પેલીંર્ નમસ્ટે ક હશે તો એફીડેવીટ રજુ કરવાનુ ં
રહેશે, અને જો નામ તથા અટકમાં ફેરફાર હશે તો ર્ેજેટ્સ રજુ કરવાનુ રહેશે.
19. ધોરણ ૧૦ તથા ૧૨ ના ખાનર્ી ઉમેદવારના હકસ્સામાં જે શાળામાં ખાનર્ી ઉમેદવાર તરીકે પરીક્ષા
આપી હોય તે શાળાનુ ં ખાનર્ી ઉમેદવાર તરીકે પરીક્ષા પાસ કરે લ છે તેવ ુ ં પ્રમાણપત્ર.
20. ધોરણ ૧૦ ની સમકક્ષ લાયકાતના સંદભગમાં I.T.I. નો બે વર્ગના કોર્ગ વાળી માકગ શીટ તથા ધોરણ ૧૦
માં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી પાસ કયાગ ની માકગ શીટ.

13

21. ધોરણ ૧૨ ની સમકક્ષ લાયકાતના સંદભગમાં I.T.I. નો બે વર્ગના કોર્ગ વાળી માકગ શીટ તથા ધોરણ ૧૨
માં અંગ્રેજી પાસ કયાગની માકગ શીટ.
22. ધોરણ ૧૨ ની સમકક્ષ લાયકાતના સંદભગમાં પોલીટેક્નીકમાં ૩ વર્ગનો ડી્લોમા કોર્ગની માકગ શીટ.
23. અન્ય કોઈ સમકક્ષ લાયકાત દશાગવેલ હોય તો તેના પ્રમાણપત્રો તથા સમકક્ષ હોવા બાબત ના
આધારભ ૂત પુરાવા.
24. બે ફોટા.(તાજેતરમાં પડાવેલ)
25. અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ નવર્તના સમથગનમાં ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટ સમયે રજુ કરવાનુ ં કહેવામાં આવે તે
તમામ દસ્તાવેજો તેજ સમયે રજુ કરવાના રહેશે.
ઉપર મજબ જે લાગ પડતા િોય તે અસલ દસ્તાવેજો તથા એક સેટ પ્રમાબિત કરે લ ઝેરોક્ષ સાથે
લાવવાનો રિેશ,ે તથા ઝેરોક્ષ કોપીઓ ચેકલીસ્ટ મજબ બે નકલમાં ચેકલીસ્ટ તૈયાર કરી ફાઈલમાં મકી
પ્રમાિપત્ર નંબર / પેજ નંબર સહિત રજ કરવાન રિેશે. ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાં દશાગ વેલ તવગત જે
પ્રમાિપત્રનાં આધારે ભરે લ િોય તેજ રજ કરવાની જવાબદારી ઉમેદવારની છે .ઉમેદવાર પાસે આવા
પ્રમાિપત્ર ઉપલ્ધ િશે પરં ત રજ કરે લ નિી િોય તો પાછળથી આવા પ્રમાિપત્ર સ્વીકારવામાં આવશે
નિી તેમજ આ બાબતે કોઈપિ તકરાર / રજઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નિી.

T. નીચેના સંજોગોમાં અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.(આ યાદી માત્ર દ્રષટાંત સ્વરૂપે છે
જે સંપિગ નથી.)
1. ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ જન્મ તારીખ શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર (L.C.) થી અલર્ હશે
તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
2. ધોરણ ૧૦ ની લાયકાત નહી ધરાવતા હોય તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
3. ઓન લાઈન અરજીપત્રકમાં ધોરણ ૧૨ દશાગવેલ હશે અને ધરાવતા નહી હોય અને તેના કારણે નનયત
વેઈટેજ નહીં થવા પામે તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
4. ઓન લાઈન અરજીપત્રકમાં સ્નાતક દશાગવેલ હશે અને ધરાવતા નહી હોય અને તેના કારણે નનયત
વેઈટેજ નહીં થવા પામે તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
5. સમકક્ષ લાયકાતના સંદભગમાં યોગ્ય સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા નહી હોય અને તેના કારણે નનયત
વેઈટેજ નહીં થવા પામે તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
6. ઓન લાઈન અરજીપત્રકમાં જે જાનત દશાગવેલ હશે તે જ જાનતનુ ં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા નહી હોય
અથવા અરજી કયાગ પછીનુ ં જાનતનુ ં પ્રમાણપત્ર હોય તો તેવા હકસ્સામાં તેવા ઉમેદવારને જો તે
ઉમેદવાર જનરલ કેટેર્રીની પાત્રતા ધરાવતો હશે તો જનરલ કેટેર્રીના લાભ આપવામાં આવશે
અન્યથા અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
7. ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટના સમયે વેલીડ/રીન્યુ થયેલ લાયસન્સ નહી ધરાવતા હોય તો અરજીપત્રક રદ
કરવામાં આવશે.
8. ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટના સમયે અસલ માન્ય લાયસન્સ નહી રજુ કરો તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
9. ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટના સમયે લાયસન્સ રીન્યુમ
ં ાં આપેલ હશે તો તેની રીન્યુન
ં ી અસલ પહોંચ રજુ નહી કરો
તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
10. ઓન લાઈન અરજીમાં જણાવેલ અનુભવમાંથી ડ્રાયવીંર્ લાયસન્સના બ્રેકની ર્ણતરી કરતા અને બ્રેક
બાદ કરતા જો નનયત અનુભવમાં ઘટાડો થશે અને જો નનયત અનુભવ નહી ધરાવતા હોય તો
અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
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11. ઓન લાઈન અરજીમાં જણાવેલ અનુભવમાંથી ડ્રાયવીંર્ લાયસન્સના બ્રેકની ર્ણતરી કરતા અને બ્રેક
બાદ કરતા જો નનયત અનુભવમાં ઘટાડો થશે અને જો તેના કારણે નનયત વેઈટે જ નહી ધરાવતા હોય
તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
12. અરજી કયાગ સમયે P.S.V. બેજ નહી ધરાવતા હોય અથવા ઓનલાઈન અરજી કયાગ બાદ P.S.V. બેજ
લીધેલ હશે તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
13. S.E.B.C. ના હકસ્સામાં નોન હિમીલેયર સટીફીકેટ નનયત પહરનશષ્ટ (૪)' (ગુજરાતી)માં નહી હોય તો
તેવા હકસ્સામાં તેવા ઉમેદવારને જો તે ઉમેદવાર જનરલ કેટેર્રીની પાત્રતા ધરાવતો હશે તો જનરલ
કેટેર્રીના લાભ આપવામાં આવશે અને તે મુજબ પાત્રતા થતી નહી હોય તો તે અરજીપત્રક રદ
કરવામાં આવશે.
14. માજી સૈનનકના હકસ્સામાં ડીસ્ચાર્જ બ ૂક,ઓળખકાડગ ,અનુભવનુ ં પ્રમાણપત્ર તથા હેવી વ્હીકલનુ ં
સીવીલીયન લાયસન્સ રજુ નહી કરે તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
15. ઓન લાઈન અરજીમાં ફોટો અથવા સહી અપલોડ કરે લ ન હોય તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
16. નનયત નમુનાની નવર્તોવાળું અનુભવનુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવામાં નહી આવે અથવા અનુભવના
પ્રમાણપત્રમાં માલીકની સહી નસક્કા નહી હોય તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
17. ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાં અરજદારનો પોતાના ફોટા કે સહી નહી હોય અથવા પોતના બદલે અન્ય
નો ફોટો કે સહી હશે તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
18. ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ અનુભવ હેવી વ્હીકલનો તથા પ ૂણગકાલીન ડ્રાયવર તરીકેનો નહી
હોય તો ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાંથી તેટલો સમય બાદ કરતા જો નનયત અનુભવ/નનયત વેઈટેજ
નહી ધરાવતા હોય તો અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.

U. અન્ય અગત્યની સચનાઓ:
1. ફોમગ ભરવાની છે લ્લી તારીખ પછીથી વેબસાઈટ નનયનમત જોતા રહેવ ું આવશ્યક છે .
2. અરજી પત્રક ભરતાં પહેલાં વેબસાઈટ ઉપર મુકવામાં આવેલ ઉમેદવાર માટે ની સુચનાઓ અને
ઓનલાઈન અરજીપત્રક ભરવા બાબતની સુચનાઓનો કાળજીપ ૂવગક અભ્યાસ કરવા નવનંનત છે અને
તયારબાદ જ ઓનલાઈન અરજી પત્રક ભરવુ.ં
3. સંબનં ધત જગ્યાઓની ભરતી પ્રહિયાના અનુસધ
ં ાને આ જાહેરાત કોઈપણ કારણસર રદ કરવાની કે
તેમા ફેરફાર કરવાની અને આ જાહેરાતની સુચનાઓમાં કોઈપણ કારણોસર ફેરફાર કરવાની કે રદ
કરવાનો નનર્મને સંપ ૂણગ અબાનધત હકક/અનધકાર રહેશે, અને નનર્મ આ માટે કારણો આપવા
બંધાયેલ રહેશે નહી, તેમજ તેવા સંજોર્ોમાં ભરે લ કોઇપણ પ્રકારની ફી પરત મળવાપાત્ર થશે નહીં.
4. ઓનલાઈન અરજીપત્રકમાં ઉમેદવાર દ્ધારા દશાગવેલ નવર્તો જેવી કે વ્યસ્ક્તર્ત માહહતી, શૈક્ષણણક
લાયકાત, અનુભવ તેમજ અન્ય નવર્ત ખોટી દશાગ વેલ હશે તો તે માટે ઉમેદવાર પોતે જવાબદાર રહે
છે .
5. આ કક્ષા માટે નનર્મ દ્વ્રારા અરજીપત્રક ઓનલાઈન ભરાવવામાં આવે છે અને તેમાં જે માહહતી માંર્લ
ે
હોય તે માહહતીની નવર્તો ઉમેદવાર દ્વ્રારા છુપાવવામાં આવી હોય અથવા ખોટી માહહતી આપવાનુ ં
નનર્મને માલુમ પડશે તો તેવા ઉમેદવારના પહરણામ રદ કરવાનો નનણગય નનર્મ લેશે.
6. ઉમેદવારે પોતે ભરે લ ફોમગની નવર્ત સાચી છે તેવ ુ ં પ્રમાણપત્ર ઓનલાઈન આપવાનુ ં રહેત ુ હોઈ જો
કોઈ ખોટી નવર્ત રજુ કરશે તો તેન ુ ફોમગ રદ થવા પાત્ર બનશે તથા તેની સામે ફોજદારી ગુનો બનશે.
7. વ્યસ્ક્તર્ત માહહતી, લધુત્તમ શૈક્ષણણક લાયકાત, અગ્રતા માટેની વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાત, ઉંમર,
જાનત, અનુભવ તેમજ અન્ય નવર્તોની ચકાસણી નનર્મ દ્વ્રારા કરવામાં આવશે અને આ અંર્ે
નનર્મનો નનણગય જ અંનતમ રહેશે.
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8. ઉમેદવાર પોતે આખરી પસંદર્ી યાદીમાં સમાનવષ્ટ થવા માત્રથી સબંનધત જગ્યા ઉપર નનમણકં ૂ
કરવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થશે નહીં. નનમણકં ૂ કરનાર સત્તાનધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય
કે નનર્મની સેવા સારૂં તે ઠરાવેલ નનયમોનુસાર અને આ જગ્યાના પ્રવતગમાન ભરતી નનયમો અનુસાર
યોગ્ય ન જણાય તો જે તે તબક્કે આવા ઉમેદવારને તેની નનમણકં ૂ બાબતે નનમણકં ૂ સત્તાનધકારીનો
નનણગય આખરી ર્ણાશે.
9. આ ભરતી પ્રહિયા સંપ ૂણગપણે જે તે સંવર્ગની જાહેરાતમાં દશાગ વેલ જોર્વાઈ મુજબ પ્રવતગમાન ભરતી
નનયમોને આનધન રહેશે.
10. ભરતી પ્રહિયા દરમ્યાન રાજકીય કે અન્ય કોઈ રીતે ભલામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવારને ર્ેરલાયક
ઠેરવી બાકાત રાખવામાં આવશે.
11. લધુત્તમ શૈક્ષણણક લાયકાત, અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાત, કોમ્્યુટરની જાણકારી, ઉંમર,
જાનત (કેટેર્રી- SC,ST,SEBC), માજી સૈનનક, સ્પોટગ સ અને અન્ય બાબતોના ઉમેદવાર પાસેના અસલ
પ્રમાણપત્રોને આધારે ઓનલાઈન અરજીમાં ભરે લ નવર્તો સમગ્ર ભરતી પ્રહિયા માટે આખરી
ર્ણવામાં આવશે.
12. ઓનલાઈન અરજીમાં દશાગ વેલ નવર્તોના સમથગનમાં પ્રમાણપત્રો અને પુરાવાઓ નનર્મ માંર્ે તયારે
ઉમેદવારે અસલમાં (ઝેરોક્સ નકલો સહીત) રજુ કરવાના રહેશે એવા પુરાવા રજુ નહીં કરી શકનાર
ઉમેદવારનુ ં અરજીપત્રક જે – તે તબક્કે થી "રદ" ર્ણવામાં આવશે.
13. ઉમેદવાર અરજીપત્રકમાં જે ફોટો upload કરે છે , તેની પાસપોટગ સાઈઝના ફોટોની એક કરતાં વધુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ જાહેરાત – સંવર્ગની સમગ્ર ભરતી પ્રહિયામાં તે જ ફોટોની
કોપીનો ઉપયોર્ કરવાનો રહેશે. (જેમ કે અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે પણ તે જ ફોટાની
કોપી રજુ કરવાની રહેશે).
14. ઉમેદવાર અરજીપત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઈલ નંબર દશાગ વે છે તે નંબર ચાલુ જ રાખવો.
ભનવષ્યમાં નનર્મ તરફથી અમુક સ ૂચનાઓ ઉમેદવારને આ દશાગવેલ નંબરના મોબાઈલ પર SMS થી
મોકલવામાં આવી શકે છે . તેથી દશાગ વેલ મોબાઈલ નંબર બદલવો નહીં.
15. ઉમેદવાર પોતે ડ્રાયવીંર્ ટે સ્ટમાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ સંબનં ધત જગ્યા ઉપર નનમણકં ૂ કરવાનો
દાવો કરવાને હક્કદાર થશે નહીં. નનમણકં ૂ કરનાર સત્તાનધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે નનર્મ
માટે ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને પડતો મુકી શકાશે. નનમણકં ૂ બાબતે તેઓનો નનણગય
આખરી ર્ણાશે.
16. કોઇ પણ અરજીપત્રકો ટપાલ કે રૂબરૂમાં નનર્મની કચેરી અથવા NIC સંસ્થાને મોકલવાના રહેશે નહહ.
આવા મોકલી આપેલ અરજીપત્રકો દફતરે કરવામાં આવશે તેમજ તેની કોઇ પણ જાણ ઉમેદવારને
કરવામાં આવશે નહહ.
17. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ કોઇ૫ણ નવર્ત અસલ પ્રમાણપત્રો, ફોટોગ્રાફ સહહતની
ખોટી એટલે કે, બોર્સ/જુદી/અલર્ બતાવેલ/ છુપાવેલ હશે તો તેન ું ઉમેદવારીપત્રક કોઇ પણ
તબક્કે રદ કરવામાં આવશે તથા તેને લાયકી ધોરણ મેળવેલ હશે કે ઉમેદવાર પસંદર્ી પામેલ હશે
અથવા નનમણકં ૂ આપી દીધેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ર્ણાશે ,અને આવા
ઉમેદવાર સામે ધોરણસરની કાયગવાહી કરવામાં આવશે.
18. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ કોઇ૫ણ નવર્ત અસલ પ્રમાણપત્રો, ફોટોગ્રાફ સહહતની
ખોટી એટલે કે, બોર્સ/ જુદી/ અલર્ ભરે લ હશે અને તે નવર્તો શરતચુકથી ભરે લ હોવાનુ ં જણાવી
તે સુધારવા બાબતે પાછળથી કોઇ લેખીત કે મૌણખક રજુઆત કરવામાં આવશે તો તે ગ્રાહય
રાખવામાં આવશે નહી અને આવી રજુઆતો બાબતે કોઇ જ કાયગવાહી કરવામાં આવશે નહી. તેમજ
આપો આપ રદ ર્ણાશે.
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19. ઉમેદવાર અરજી કયેથી નનમણુકં મેળવે તે સમયર્ાળા દરમ્યાન તેઓને કોઇપણ સક્ષમ કોટગ ધ્વારા
ગુન્હેર્ાર ઠરાવેલ હોય અથવા તેમની સામે કોઇ પણ પોલીસ ઓથોરીટી અથવા ફોજદારી કોટગ સમક્ષ
કેસ / ફરીયાદ પડતર હશે તો તેમજ તેવા કોઇપણ કેસમાં સજા થયેલ હશે તો તેવા ઉમેદવારોના
અરજીપત્રક નવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં. જો આવા ઉમેદવાર ધ્વારા આવી માહહતી છુપાવીને
પસંદર્ી પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ર્ણાશે તેમજ આવા કેસ / ફરીયાદ
અન્વયે તેઓ બાદમાં નનદોર્ પુરવાર થાય તો પણ તેઓ નનમણુકં માટે દાવો કરી શકશે નહીં.
20. ઉમેદવાર જો ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નનર્મ, સરકારી કે અધગ સરકારી સંસ્થા, અન્ય બોડગ કે કોપોરે શનમાં
નોકરી કરતા હોય તો તેની સ્પષ્ટ નવર્તો અરજીપત્રકમાં દશાગ વવાની રહેશે. અન્યથા પાછળથી આવી
માહહતી માલુમ પડશે તો ઉમેદવાર પસંદ થયેલ હશે તો પણ તેઓની પસંદર્ી રદ કરવામાં આવશે.
21. અરજી કરનાર ઉમેદવાર જો ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નનર્મ, સરકારી કે અધગ સરકારી સંસ્થા, અન્ય બોડગ કે
કોપોરે શનમાંથી બરતરફ કે રૂખસદ થયેલ હોય તો તેની નવર્ત ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં
દશાગવવાની રહેશે. અન્યથા આવા ઉમેદવારોના અરજીપત્રક નવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં.
22. ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાં જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સાચી નવર્તો છુપાવીને ખોટી માહહતી ભરવામાં
આવશે તો તેવા ઉમેદવાર સામે પોલીસ ફરીયાદ કરવા સુધીની કાયગવાહી કરવામાં આવશે.
23. નનર્મ ધ્વારા યોજેલ આ ભરતી પ્રહિયામાં આખરી પસંદર્ી પામેલ ઉમેદવાર નનમણુકં સત્તાનધકારી
ઠરાવે તે શરતોને આનધન નનમણુકં મેળવવાપાત્ર થશે.
24. ઉમેદવારના નામમાં ભાઈ કે બહેન હશે અને ફોટોગ્રાફ સ્પષ્ટ રીતે તેઓના જેન્ડર મુજબ જણાતો નહી
હોય અથવા ફોટોગ્રાફ અસ્પષ્ટ હશે તો અરજદારનુ ં અરજીપત્રક રદ કરવામાં આવશે.
25. સીધી ભરતીની જાહેરાતમાં દશાગવેલ અનામત / ણબનઅનામત જગ્યાઓની ૨૦%ની મયાગદામાં
કેટેર્રીવાઈઝ

પ્રનતક્ષાયાદી તૈયાર કરવામાં આવશે તેમજ પ્રનતક્ષાયાદી (વેઇટીંર્ લીસ્ટ) પ્રનસધ્ધ

થયા તારીખથી એક વર્ગ અથવા આ કક્ષાની ભરતી પ્રિીયા માટે હવે પછીની પહેલી જાહેરાત
પ્રનસધ્ધ થાય તે તારીખના આર્ળના હદવસના કચેરી સમય એ બેમાંથી જે વહેલ ું હોય તયાં સુધી
અમલમાં રહેશે. આ સમય મયાગદા પુરી થતાં પ્રનતક્ષાયાદી આપો આપ રદ થયેલ ર્ણાશે.
પ્રનતક્ષાયાદી રાખવાની ટકાવારીમાં જરુર જણાય તો ફેરફાર કરવાનો નનર્મને અબાધીત હક્ક રહેશે.
26. નનર્મને જરુર જણાયેથી પ્રોનવઝનલ પસંદર્ીયાદી/પ્રનતક્ષાયાદીનાં આધારે નનમણ ૂકની કાયગવાહી હાથ
ધરી શકશે, પ્રોનવઝનલ યાદીમાં સમાવેશ થયેલ ઉમેદવારની પસંદર્ી બાબતે નનર્મની જોર્વાઈ
મુજબ સુસર્
ં ત ન જણાયે થી તેઓને નનમણકં ૂ આપી દીધી હશે તો પણ રદ થઇ શકશે.

        
અરજી કરવાની રીત :
આ

જાહેરાતના

તા.૦૧/૦૩/૨૦૧૮

સંદભગમાં
થી

નનર્મ

ઘ્વારા

ઓનલાઇન

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮

https://ojas.gujarat.gov.in

પર

અરજીપત્રક

સુધી
ભરી

અરજી

જ

(રાનત્રના
શકશો.

સ્વીકારવામાં
૧૧:૫૯
તમોએ

આવશે.તમો

કલાક
(૧)

સૌ

સુધી)
પ્રથમ

https://ojas.gujarat.gov.in પર જવુ હવે (ર) "Apply Online Click કરવુ. (૩) ડ્રાયવર કક્ષા
પર click કરવાથી તે જગ્યાની નવર્તો / અન્ય માહહતી મળશે. (૪) તેની નીચે Apply Now પર click
કરવાથી Application ના Format ખુલશે જેમાં સૌ પ્રથમ Personal Details તમોએ ભરવી. (અહિિં
લાલ ફં દડી (*) તનશાની િોય તેની તવગતો ફરજીયાત ભરવાની રિેશે.) (પ) Personal Details ભરાયા
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બાદ Minimum Educational Details ભરવા માટે Educational Qualification પર Click કરવુ.ં
(૬) વધારાની લાયકાત દશાગવવા માટે Additional Educational તથા Add More Education ઉપર
Click કરીને તેની નવર્તો ભરવી. (૭) અનુભવની નવર્તમાં એચ.જી.વી. / એચ.પી.વી. ઇસ્યુ થયા
તારીખથી જ અનુભવ દશાગવવાનો રહેશે. તે પહેલાનો દશાગ વેલ અનુભવ ર્ણતરીમાં લેવામાં આવશે નહહ.
(રીન્યઅલ સમયે ડીલે થયેલ સમયને બ્રેક તરીકે ગિવાનો રિેશે જે સમયગાળો અનભવમાં દશાગ વવાનો
રિેશે નહિ) (૮) કોમ્્યુટરની જાણકારી માટે ની લાયકાત ભરવા માટે Computer knowledge ઉપર
Click કરીને તેની નવર્તો ભરવી. (૯) તેની નીચે Self declaration પર Click કરો તયાર બાદ (૧૦)
ઉપરની શરતો સ્વીકારવા માટે "Yes" પર Click કરવુ.ં હવે અરજી પુણગ રીતે ભરાઇ ર્યેલ છે . (૧૧) હવે
Save પર Click કરવાથી તમારી અરજીનો Online સ્વીકાર થશે. (૧૨) અરજી કયાગ બાદ તમારો
Application Number Generate થશે. જે તમારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે. (૧૩) હવે Upload
Photograph પર Click કરો. અહી તમારો Application Number type કરો અને તમારી Birth
date type કરો તયાર બાદ OK પર Click કરો. અહહિં Photo અને Signature Upload કરવાના છે .
(Photoનુ ં માપ ૫ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઇ અને Signatureનુ ં માપ ર.પ સે.મી. ઉંચાઇ
અને ૭.પ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી.) (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo
અને Signature jpg format માં (10 KB સાઇઝથી વધારે નહહ તે રીતે) computer માં હોવા
જોઇએ.) "Browse" button પર click કરો હવે Choose file ના સ્િીનમાંથી જે ફાઇલમાં jpg
format માં તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને select કરો અને "open" button ને click
કરો. હવે તમારો photo દે ખાશે. હવે આ જ રીતે signature પણ upload કરવાની રહેશે. (૧૪) હવે
પેજના ઉપરના ભાર્માં "Confirm Application" પર click કરો અને Application number તથા
birth date ટાઇપ કયાગ બાદ ok પર હકલક કરવાથી ર બટન (૧) Show application preview અને
(૨) Confirm application દે ખાશે. ઉમેદવારે show application preview પર click કરી પોતાની
અરજી જોઇ લેવી. અરજીમાં સુધારો કરવાનો જણાય તો edit કરી લેવ.ુ જો અરજી સુધારવાની જરુર ન
જણાય તો confirm application પર click કરો તેથી તમારી અરજીનો નનર્મમાં online સ્વીકાર થઇ
જશે. (અરજી Confirm કરવી ફરજીયાત છે .) અહહિં "confirmation number" generate
થશે જે હવે પછીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરુરી હોઇ તમારે સાચવવાનો રહેશે. (૧૫) હવે print
application ૫ર click કરવુ.ં તમે કરે લ અરજીની જાહેરાત પસંદ કયાગ બાદ તમારો "confirmation
number" type કરીને જન્મ તારીખ નાંખવાથી print બટન મળશે print બટન ૫ર click કરી
અરજીની નપ્રન્ટ કાઢી સાચવી રાખવી.
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