
લોકર�ક ભરતી પર��ા 

લોકર�ક ભરતી બોડ� વારા તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૯ નાર રોજ યો�નાર લે�ખત પર��ા માટ" 

સબંધંીત ઉમેદવારોએ નીચે *જુની ,ચુનાઓ યાને લેવા િવનતંી છે. 

(૧) પર��ા 2થળે પહ6ચવા તા.૦૫/૦૧/૨૦૧૯ ની વહ�લી સવારથી તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ 

 સવારના કલાકઃ ૦૯.૦૦ વા9યા ,ધુી પર��ા 2થળે જવા માટ" િવના*;ૂયે <વાસ કર� શકાશે. 

(ર) તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ પર��ા �ણૂ� થયા બાદ રા"ીના કલાકઃ ૨૪.૦૦ ,ધુી િવના*;ૂયે 

 <વાસ કર� શકાશે. 

(૩) ઉમેદવારના કોલ લેટરમા ંદશા�વેલ રહ"ઠાણથી ન%કના ડ�પો / કં()ોલ પોઇ(ટથી પર��ાના 2થળે 

 આવવા – જવા માટ" જ િવના*;ૂયે <વાસનો લાભ મળવાપાC થશે. 

(૪) આ *સુાફર� માટ" Fજુરાત રાજય માગ� વાહન Hયવહાર િનગમ વારા તા.૦૨/૦૧/૨૦૧૯ 

 Iધુવાર ના રોજથી કચેર� સમય દરJયાન એડવાKસ IકુLગની ,િુવધા ઉપલMધ કરાયેલ છે. Nમા ં

 ઉમેદવારોએ િનગમના ન%કના બસ 2ટ"Kડ તેમજ કંOોલ પોઇKટ ઉપર જઇને પોતાનો કોલલેટર 

 અને અસલ ફોટો આઇ.ડ�. Rફુ બતાવેથી એડવાKસમા ં પોતાની િવના*;ૂયે ટ�ક�ટ જવા અને 

 આવવા માટ" Iકુ કરાવી શકાશે અને N ,િુવધા એકસ<ેસ, FTુરનગર� અને નોન એ.સી. 2લીપર 

 Uરુતી જ મળ� શકશે. સદર,ંુ .િુવધા ઉમેદવારોને વાહન ઉપલ4ધતા 5યાને રાખીને �રુ� 

 પાડવામા ંઆવશે. 

(પ) એડવાKસ IકુLગ વારા N ઉમેદવાર" પોતાની િવના*;ૂયે ટ�ક�ટ મેળવેલ છે તેવા ઉમેદવાર" 

 પર��ાના 2થળે જવા અને પરત આવવા માટ" પોતાનો કોલલેટર અને અસલ ફોટો આઇ.ડ�. 

 કંડકટરને માગંણી થયેથી બતાવવાના રહ"શે તેમજ <વાસ દરJયાન ઉમેદવાર" પોતાની એડવાKસ 

 િવના*;ૂયે ટ�ક�ટ સાથે રાખવાની રહ"શે. 9 ઉમેદવાર� એડવા(સ ટ�ક�ટ મેળવેલ નથી તેઓએ 

 બસની =સુાફર� દર?યાન પોતાનો કોલલેટર અ ને અ સલ ફોટો આઇ.ડ�. બતાવી િવના =Aૂયેની 

 ટ�ક�ટ કંડકટર પાસેથી મેળવવાની રહ�શે. 

(૬) પર��ા 2થળે જવા અને પરત આવવા માટ" ઉમેદવાર" કોલલેટર તેમજ લોકર�ક ભરતી બોડ� 

 વારા માKય રખાયેલ અસલ આઇ.ડ�. (ઓળખપC) ફરVયાત પણે સાથે રાખવાWુ ંરહ"શે અને તો 

 જ િવના*;ૂયે <વાસનો લાભ લઇ શકાશે. 

(૭) પર��ા 2થળે જવા અને પરત આવવા માટ" એડવા(સ BકુCગ િસવાય પણ લોકલ/મીની બસ, 

 એકસ<ેસ, FTુરનગર� અને નો એ.સી. 2લીપ બસમા ંજ ઉપલ4ધ વાહનો/બસ =જુબ િવના*;ૂયે 

 <વાસનો લાભ ઉમેદવારો લઇ શકશે. 

(૮) પર��ા 2થળે જવા અને પરત આવવા માટ" એ.સી. 2લીપર, એ.સી. ૨ x ૨ અને વો;વો ૨ x ૨ 

 બસ સિવ[સમા ંિવના*;ૂયે <વાસનો લાભ ઉમેદવારોને મળવાપાC નથી. 
 


