
  જરાત રા ય માગ વાહન યવહાર િનગમુ  

મ ય થ કચેરી, મ ય થ યતં્રાલય ક પાઉ ડ, 
નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ 

 

 
 

 ગજરાત રા ય માગર્ વાહન યવહાર િનગમ વારાુ નીચે દશાર્વેલ કક્ષામા ંજગ્યાઓ ભરવા 

ઉમેદવારો પસદં કરવા માટ ઓને લાઇન અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ ઉમેદે વાર ે

http://ojas.guj.nic.in  પર તા.૧પ/૧/૨૦૧૬  થી તા.૧૪/૨/૨૦૧૬ સધી ઓનલાઇન ુ

અરજી કરી શકશે. ઉમેદવાર ે મા ંphoto ૧૦ KB અને signature ૧૦ KB સાઇઝથી વધાર નિહ ે

તે રીતે jpg format મા ંscan કરી અરજીપત્રકમા ંઅપલોડ કરવાનો થશે.  
 

ક ા  ંનામુ      :-   ટોસ પરવાઇઝરુ  
 

ફ કસ પગાર     :-   પાચં વષ માટ માસીક . 13000/-    
 

વયમયાદા      :-    21 થી 3પ વષ  
 

 

 લ જ યાઓુ  :-    09  
    

ષો માટુ  

 
 

મ હલાઓ માટ લ જ યાઓ પક  ુ ૈ
અનામત 

અન.ુ 
જાિત 

અન.ુ 
જન 
જાિત 
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પ.   
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જાિત 

અન.ુ 
જન 
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સા.શૈ.
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અ ય માજી 
સૈિનક  

શાિરરીક 
િવકલાગં 

લ ુ
જ યાઓ 

- 
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 શ ણકૈ  તમજ અ  યે  લાયકાત   
 
 

1. લ મ લાયકાતુ    મા ય યિનવિસર્ટીની ડીગ્રીુ  અથવા બીજા વગર્નો ડી લોમા ઇન 
મીકેનીકલ/ઓટો મોબાઇલ/ઇલેક્ટ્રીકલ/ઇ ડ ટ્રીયલ/પ્રોડક્શન 
એ જીનીયરીંગ  

2. અ તા માટની 
     વધારાની  લાયકાત 

 મા ય યિનવિસર્ટીની ડીગ્રી ઇન બીઝનેસ મેનેજમે ટુ    અથવા   બી નેસ 
એડમીની ટે્રસન   અથવા   મા ય સં થાનો ડી લોમા ઇન મટીરીયલ 
મેનેજમે ટ 

 
સીધી ભરતીની યા માટ િનયત કરલ વઇટજ ણ  ે ુ  
 

1.  શ ણક લાયકાતૈ  માટના વઇટજ ણે ુ                                      :-  70 ણુ  
 

    (અ) લ મ લાયકાત માટુ  વઇટજ ણ              ે ુ                 :-   40 ણ ુ  
 

મા ય યિનવિસર્ટીની ડીગ્રી ુ અથવા બીજા વગર્નો ડી લોમા ઇન મીકેનીકલ અથવા 
ઓટો મોબાઇલ અથવા ઇલેક્ટ્રીકલ અથવા  ઇ ડ ટ્રીયલ અથવા  

પ્રોડક્શન એ જીનીયરીંગમા ંમળવલ ટકાવાર ના માણસરે ે                                                                      
 

    (બ) અ તા માટની લાયકાતના વઇટજ ણ         ે ુ                  :-   30 ણ ુ  
 

મા ય યિનવિસર્ુ ટીની ડીગ્રી ઇન બીઝનેસ મેનેજમે ટ   અથવા   બી નેસ  

એડમીની ટે્રસન   અથવા   મા ય સં થાનો ડી લોમા ઇન મટીરીયલ મેનેજમે ટમા ં 
મળવલ ટકાવાર ના માણસરે ે                                                                              

 

 લ  તુ મ તમજ ે અ તા માટની વધારાની શ ણક ૈ લાયકાતો પક  ઉમદવાર પોતાન ફાયદાકારક ૈ ે ે
હોય તવી કોઇપણ એક જ લાયકાત અર પ કમા ંદશાવાની રહશ મા ંપા ળથી ફરફારન કોઇ ે ે ે
અવકાશ રહશ નહે .. 

 

2. O.M.R. પ ધતીથી હ લ ી લખત પર ા                                  ુ ે     :-  100 ણુ  
 

 લખે ત પર ાના  : ઓ ટ કલ માક ર ડ ગ (O.M.R) :       સમય:- 2:00 કલાક 

 

૧ સામા ય જ્ઞાન / ભારતનો ઇિતહાસ / ભગોળ ુ / ગજરાત અને ભારતના ુ
વતર્માન બનાવો /  ભારતન ંબધંારણ ુ (  નાતક કક્ષાન ં)ુ 

૩૦ ગણુ 

૨ ગજરાતીુ   યાકરણ (ધો.૧ર કક્ષાન ં)ુ ૦પ ગણુ 



૩ અંગે્રજી  યાકરણ (ધો.૧ર કક્ષાન ં)ુ ૦પ ગણુ 

૪ કવો  ટીટટીવ એ  ટીે ટયડ અને ટ  ટુ ે  ઓફ રીઝનીંગ  (ધો.૧ર કક્ષાન ં)ુ ૧૦ ગણુ 

૫ લાયકાતના િવષય વ  તનેુ લગતા પ્ર ો ૪૦ ગણુ 

૬ કો   યટુરના ઉપયોગની પાયાની જાણકારીના પ્ર ો   ૧૦ ગણુ 

લુ   100 ણુ 
 
3. કો   ટુર કાય મતા માટની પર ા     :-  પ0 ણુ   
 

 કો   ટુર કાય મતાની  કસોટ  :                    સમય:- 50 મીનીટ 

 

૧ ગજરાતીુ  ટાઇપીંગની કસોટી ૧૦ ગણુ 

૨ અંગે્રજી ટાઇપીંગની કસોટી ૧૦ ગણુ 

૩ આપેલ માિહતી ઉપરથી પે્રઝ  ટેશન માટની  લાે ઇડો તૈયાર કરવી ૧૦ ગણુ 

૪ એક્ષેલ  પે્રડશીટ તૈયાર કરવી અને ગાણીતીય સમ  યાના જવાબ કરવા ૦૫ ગણુ 

૫ આપેલ વડર્ ડોકયમે  ટુ મા ંભલો શોધવી અને  પેુ લીંગ જોડણી સધારવાુ , કોમે  ટ 
રીમવુ,  પેલીંગ ચેક, માજીર્ંગ સેટીંગ, ટબલ ઇનસટર્ે , ટ  ટે  હાઇલાઇટર 

૦૫ ગણુ 

૬ જાહર કરલ સરનામા ઉપર ઇે ે -મેઇલ મોકલવા ૧૦ ગણુ 

લુ   50 ણુ 
 
 

   ન ધઃ- અ.ન.ં ર મા ંદશાવલ ે O.M.R. હ લ ી લખીત પર ા અન ુ ે ે અ.ન.ં 3 મા ંદશાવલ ે કો   ટુર  
 કાય મતાની પર ા એમ બનેં પર ાઓમા ંમળવલ લ ણના ે ે ુ ુ 30%  માણ વઇટજ ણ ે ે ુ    
         ગણવામા ંઆવશે. 
 

 શ ણક લાયકાૈ તોના 70 ણમાથંી મળવલ વુ ે ે ેઇટજ ણ અન લખીત ુ ે ે /  કો   ટુરની 
પર ાઓમા ંમળવલ ે ે 30%  માણનાે  વઇટજ ણ એમ બ  ણના લ સરવાળાના ે ેુ ુ ુ
આધાર મર ટયાદ  બનાવવામા ંઆવશે ે. 

 

 

 



આવ યક ચનાઓુ :  
૧.  પસદંગી પામનાર ઉમેદવારની િનગમના કોઇ પણ િવભાગ / એકમ ખાતે િનમણકં ૂ કરવામા ં

આવશે અને તેઓ  તે િનમણકંના િવભાગની પસદંગી યાદીના ગણાશેૂ  તેમજ તેઓએ 
િનમણકંના િવભાગ ખાતે ઓછામા ંઓછી પૂ  (પાચં)  વષર્ ફરજ બજાવવાની રહશે અને યા ંે
સધી અ ય િવભાગ ખાતે બદલીને પાત્ર થશે નહીુ  .તેમ છતા ંવહીવટી કારણોસર બદલી 
કરવાનો િનગમને અબાિધત અિધકાર રહશેે .ઉમેદવાર િનમણકં સમયે આ િસવાૂ ય પોતાના 
વતનના અથવા અ  ય જી લાના િવભાગમા ંિનમણકં મેળવવા હક્કદાવો કરી શકશે નહીૂ . 

 

ર. પસદંગી પામનાર ઉમેદવારોને આ કક્ષામા ં પાચં વષર્ માટ માિસક ે .૧૩૦૦૦ /- ફીકસ 
પગારથી કરાર આધારીત િનમણકં અપાશેુ  .તે િસવાય અ ય કોઇ ભ થા ક લાભો મળવા ે
પાત્ર રહશે નહીે  . યારબાદ પાચં વષર્ની સેવાઓ સતંોષકારક રીતે પરી થયેથી ુ

.૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ (ગે્રડ પે-૪૪૦૦)  ના પગાર ધોરણમા ં િનયિમત િનમણકં મેળવવા પાત્ર ુ

થશે. 
 

૩. આ સીધી ભરતીની જાહરાત અ  વે યે િનગમના પડતર આિ ત ઉમેદવારો પણ અરજી કરી 
શકશે અને તેઓ સીધી ભરતીના ઉમેદવાર ગણાશે. 

 

૪. તમામ ઉમેદવારોના િક સામા ંવયમયાર્દા (ઉંમર) અને નોન ક્રીમીલીયર સટ ફીકટે  અરજી 
કરવાની  છે લી તારીખની િ થિતએ એટલે ક ે તા.૧૪/ર/૨૦૧૬ ની િ થતીએ યાનમા ં
લેવામા ંઆવશે. 

પ.  અનામત જગ્યાઓ ફક્ત મળ ગજરાતના  તે અનામત કટગરીના ઉમેદવારો માટ જ ૂ ે ે ેુ

અનામત છે. 

૬.  અન.ુ જાિત, અન ુ.જનજાિત તથા સા.શૈ.પ .વગર્ના ઉમેદવારોને મહ મ વયમયાર્દામા ંપાચં 
વષર્ની ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

૭.   મહ મ વયમયાર્દામા ં િબનઅનામત વગર્ના મિહલા ઉમેદવારોને પાચં વષર્ , જયાર ે
અનામત વગર્ના મિહલા ઉમેદવારોને ૧૦ વષર્ (પ વષર્ મિહલા + પ વષર્ અનામત)  
ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 



 

૮. મિહલા માટની અનામત જગ્ યાે ઓ મજબ મિહલા ઉમેદવારો ઉપલ  ધુ  નહી થાય તો આ 
જગ્ યાઓ ઉપર  તે કટગરીના પરષ ઉમેદવારોને િનમણકં આપી શકાશેે ે ુ ુુ . 

 

૯. માજી સૈિનક સળંગ છ માસથી ઓછી નહી તેટલી ફરજ બજાવેલ હોય અને નોકરીમાથંી 
િનયિમત રીતે િનવ  થયા હોય તેવા માજી સૈિનકોને તેૃ મણે બજાવેલ ખરખર ફરજનો ે
સમયગાળો તેમની ઉંમરમાથંી બાદ કરતા મળતી ઉંમર ભરતી િનયમોમા ંઠરાવેલ ઉપલી 
વય મયાર્દાથી ત્રણ વષર્ કરતા વધ હોવી જોઇએ નહીુ  .પરંત કોઇ પણ સજંોગોમા ંુ ૪૫ વષર્ 
કરતા વધવી જોઈએ નહી. 

 

૧૦.  માજી સૈિનકની અનામત જગ્ યાઓ ઉપર પરતા ઉમેદવારો મળશે નહીં તો તેુ ટલી જગ્ યાઓ 
જનરલ કટગરીના ઉમેદવારોને િનમણકં આપી શકાશેે ે ુ . 

 

૧૧.   અનામત વગર્ના ઉમેદવારો જો િબનઅનામત તરીક અરજી કરશે તો આવા ઉમેદવારોનેે  
  અનામતનીિત અંગેના કોઇ લાભ મળશે નિહ. 

૧ર.  જાહરાતમા ંદશાર્વેલ અનામતની જગ્યાઓમા ંરો ટર નીિત અને િનયત ટકાવારી અનસાર ે ુ  
ફરફારે  /સધારો કરવાનો હક્ક િનગમને અબાિધત રહશેુ ે . 

 

૧૩. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રક ભરતી વખતે  દશાર્વેલ કટગરીે ે  (જાિત)મા ંપાછળથી  
કટગરી ે ે (જાિત) બદલવા  /ફરફાર કરવા કોઇ રજઆત  કરશે તો તે ગ્રા   રાખવામા ંે ુ

આવશે નિહ. 

૧૪. ઉમેદવાર પોતાની લાયકાતના પ્રમાણપત્રો મજબના પોતાે ુ ના નામ અને અટકમા ંફરફાર ે

કરલ હોય તો તે સધારવા અંગેના સરકારી ગેઝેટની નકલ મગંાવવામા ંઆવે  યાે ુ ર રજ ે ુ

કરવાની રહશેે. જયાર મિહલા ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકમા ં િપતાના નામને બદલે પિતન ંે ુ

નામ દશાર્વેલ હશે તો તે અંગેની એફીડવીટ અથવા મેરજ સટ ફીકટ મગંાવવામા ંઆવે ે ે ે
 યાર રજ કરવાન ંરહશે અ  યે ેુ ુ થા આવા અરજી પત્રકો અમા  ય ઠરવવામા ંઆવશેે . 

૧પ. સરકાર ીની પ્રવતર્માન જોગવાઇ મજબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ુ   િબન અનામત વગર્ના 
ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથાર્ત વય મયાર્દા ,અનભવની લાયકાતુ  ,િબન 



અનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટ અપનાવેલ હોયે  તેવા ધારાધોરણો) મા ં ટછાટ  લીધા 
િસવાય  પોતાની ગણવ  તાુ ના આધાર પસદંગી પામે તો િબન અનામત જગ્ યાે ની સામે 
ગણત્રીમા ંલેવાના રહશેે. 

૧૬. સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્ના ઉમેદવારોએ ઉ  નત વગર્મા ંસમાવેશ ન થતો 
હોવા અંગેન ં સામાજીક  યાુ ય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૬/ર/૧૯૯૬ના ઠરાવથી 
િનયત કરલ પિરિશ  ટે -ક મજબન ંુ ુ સક્ષમ અિધકારી  વારા આપવામા ં આવેલ નોન 
ક્રીમીલીયર સટ ફીકટે  અરજી કરવાની છે લી તારીખે મા  ય હોય તેવ ંરજ કરવાન ંરહશેુ ુુ ે . 
નોન િક્રમીલીયર સટ ફીકટનો નબંર અને તારીખ ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંદશાર્વવાનો ે
રહશેે .અ યથા આવા ઉમેદવારોને સામાજીક અને શૈક્ષિણક પછાત વગર્નો લાભ મળવાપાત્ર 
રહશે નિહંે . 

 

૧૭. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રક જ ભરવાન ંરહશેુ ે  અને તેની એક િપ્ર ટ આઉટ મેળવીને 
પોતાની પાસે સાચવીને રાખવી. જયાર િનગમ  વાે રા અરજીપત્રક રજ કરવા જણાવવામા ંુ

આવે  યાર અચક લાે ુ વવાન ંરહશેુ ે .  

૧૮. કોઇ પણ અરજીપત્રકો ટપાલ ક બ મા ંિનગમની કચેરી અથવા ે NIC સં થાને મોકલવાના 
રહશે ે નિહ. આવા મોકલી આપેલ અરજીપત્રકો દફતર કરવામા ંઆવશે તેમજ તેની કોઇ ે
પણ જાણ ઉમેદવારને કરવામા ંઆવશે નિહ. 

 

૧૯. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંકોઇે ૫ણ િવગત અસલ પ્રમાણપત્રો કરતા ખોટી એટલે 
કે, બોગસ/જદીુ /અલગ બતાવેલ હશે તો તેન ં ઉમેદવારીપત્રક કોઇ પણ તબકે્ક રદ ુ

કરવામા ંઆવશે તથા તેને લાયકી ધોરણ મેળવેલ હશે ક ઉમેદવાર પસદંગી પામેલ હશે ે
તો પણ તેની ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશે. 

 

ર૦. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંકોઇે ૫ણ િવગત અસલ પ્રમાણપત્રો કરતા ખોટી એટલે 
કે, બોગસ/ જદીુ / અલગ ભરલ હશે અને તે ે િવગતો શરતચકથી ભરલ હોવાન ંજણાવી તે ુ ુે
સધારવા બાબતે પાછળથી કોઇ લેખીત ક મૌિખક રજઆત કરવામા ંઆવશેુ ે ુ  તો તે ગ્રાહય 



રાખવામા ંઆવશે નહી અને આવી રજઆતો બાબતે કોઇુ  જ કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે 
નહી. તેમજ આપો આપ દફતર કરવામા ંઆવશેે . 

 

ર૧. જો ઉમેદવાર એકથી વધ અરજીપત્રક ભરલ હશે તો તેવા ઉમેદવારન ં માત્ર ે ેુ ુ એક જ 
અરજીપત્રક જ િવચારણામા ં લેવામા ંઆવશે અને બાકીના અરજીપત્રકો આપોઆપ રદ 
થયેલા ગણાશે ,  અંગે ઉમેદવાર કોઇ તકરાર ઉપિ થત કરી શકશે નિહ. 

 

૨ર.  ઉમેદવાર િનગમના િનિતિનયમ મજબ રા ય સરકાર ીના સાુ .વ.િવ.ના ઠરાવ નબંર     
સી.આર.આર.૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫ તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ થી નક્કી કરલ અ યાસક્રમ ે
મજબ કો યટર અંગેન બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેન તાલીમી સં થાન પ્રમાણપત્ર ુ ુ ુ ુ ુ

/ માકર્શીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર મા ય યનીવસીર્ટીુ  અથવા સં થામા ં
કો યટર જ્ઞાન અંગેના કોઈપણ ડી લોમાુ /ડીગ્રી ક સટ ફીકટ કોષર્ કરલ હોય તેવા ે ે ે
પ્રમાણપત્રો અથવા ડીગ્રી ક ડી લોમા અ યાસક્રમમા ંકો યટર એક િવષય તરીક હોય તેવા ે ેુ

પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા કો યટરના િવષય સાથે પાસ ુ

કરલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશેે . ઉમેદવાર આવા પ્રમાણપત્રોે / માકર્શીટ 
પસદંગી પવેર્ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજ કરવાના રહશે અ યથા તેમની ૂ ેુ

પસદંગી રદ કરવામા ંઆવશે. 

ર૩. શૈક્ષિણક લાયકાત, વધારાની શૈક્ષિણક લાયકાત વગેર પાસ કયાર્ના પ્રમાણ પત્ર ે / માકર્શીટ 
અરજી પત્રક ભયાર્ તારીખની િ થિતએ  યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

ર૪. ઉમેદવારની શૈક્ષિણક લાયકાતના છે  લા વષર્ન ું / છે  લા સેમે  ટરન ું૫િરણામ યનીવસીર્ટી ુ
 વારા તેમની મા  ય વેબસાઇટ ઉપર પ્રિસ  ધ કરલ હોય અને તેને આધાર અરજીે ે  પત્રકમા ં
િવગતો ભરલ હશે તો આવાે  ઉમેદવાર વેબસાઇટ ઉપરના પોતાના પિરણામની િપ્ર ટ ે
આઉટ મેળવીને પોતાની પાસે રાખવી. જયાર િનગમ  વાે રા અરજીપત્રક રજ કરવા ુ
જણાવવામા ંઆવે  યાર અચક લાવવાન ંરહશેે ેુ ુ .  

૨પ. ઉમેદવાર ઓનલાઇન ે અરજીપત્રકમા ં શૈક્ષિણક લાયકાતોમા ં મેળવેલ ટકાવારી બે દશાશં 
સધીુ - (દા.ત. પ૦.રપ%) દશાર્વવાની રહશેે. માકર્શીટમા ંપસર્  ટાઇલ ક ગે્રડ દશાર્વેલ હોય ે
તો તેને ટકાવારીમા ં પાતંરીત કરીને દશાર્વવાના રહશેે.  



ર૬. ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંશૈક્ષિણક લાયકાતોના પસર્  ટાઇલ ક ગે્રડ દશાર્વેલ હશે તો તેવા ે
અરજીપત્રકો અમા  ય ઠરવવામા ંઆવશેે .  

ર૭.  શૈક્ષિણક લાયકાતોની માકર્શીટમા ં પે્રકટીકલ સિહતના િવષયોનો સમાવેશ કરવામા ં
આવેલ હોય તો તેના માકર્ સિહતની ટકાવારી  યાને લેવામા ંઆવશે. 

ર૮. ઉમેદવાર જાહરાતમા ં દશાર્  યાે  મજબની શૈક્ષિણક લાયકાતો િસવાયની અ  યુ  કોઇપણ 
સમકક્ષ લાયકાતના આધાર ે અરજીપત્રક ભરલ હશે તો આવા ે અરજીપત્રકો અમા  ય 
ઠરવવામા ંઆવશેે .   

ર૯.  આ કક્ષા માટ લેવામા ંઆવનાર લેિખત પરીક્ષાઓે મા ં ઉમેદવારની શૈક્ષિણક લાયકાત / 
વધારાની લાયકાતના વેઇટજ મજબના કલે ુ ુ -૭૦ ગણમાથંી મેળવેલુ  ગણના ુ મેરીટસ પ્રમાણે 
બોલાવવાપાત્ર હોય તેટલા જ ઉમેદવારોને બોલાવવામા ંઆવશે. 

૩૦. આ કક્ષા માટ ે ૧૦૦ ગણની ુ  O.M.R. પ  ધિતથી લેિખત પરીક્ષા તેમજ પ૦ ગણની ુ

કો   યટુર કાયર્ક્ષમતાની પરીક્ષા લેવામા ં આવશે. લેખીત પરીક્ષા અને કો   યટુર 
કાયર્ક્ષમતાની પરીક્ષા એમ બનેંમા ં મેળવેલ કલ ુ ગણના ુ ૩૦% પ્રમાણે વેઇટજ ગણ ે ુ

ગણવામા ંઆવશે.  

૩૧.  સીધી ભરતીની ભરવાપાત્ર જગ્ યાઓ ઉપરાતં િનયમાનસાર બનાવવામા ં આવનારુ     
પ્રિતક્ષાયાદી (વેઇટીંગ લી  ટ) પ્રિસ ધ થયા તારીખથી એક વષર્ અથવા આ કક્ષાની ભરતી 
પ્રક્રીયા માટ હવે પછીની પહલી જાહરાત ે ે ે પ્રિસ  ધ થાય તે તારીખના આગળના િદવસના 
કચેરી સમય સધીુ , એ બેમાથંી  વહલ હોય ે ુ  યા ંસધી જ અમલમા ંુ રહશેે. આ સમય 
મયાર્દા પરી થતા ંપ્રિતક્ષાયાદી આપો આપ રદ થયેલ ગણાશેુ . 

અ ય ચનાઓૂ :  

૩૨. અરજીપત્રકમા ં જણા  યા મજબની િવગતોના અસલ પ્રમાણપુ ત્રોની ચકાસણી દર  યાન 
અસલ પ્રમાણપત્રો વા કે, વય, શૈક્ષિણક લાયકાતો, જાિત ક અ  યે  વગેર બનાવટી ે / 
ખોટા / બોગસ જણાશે તો અરજીપત્રક રદ કરવામા ંઆવશે અને આવા ઉમેદવાર સામે 
ધોરણસરની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. 



૩૩.  ઉમેદવારને કોઇપણ સક્ષમ કોટર્  વારા ગ હગાર ઠરાવેલ હોય અથવા તેમની સામે કોઇ ુ ે
પણ પોલીસ ઓથોરીટી અથવા ફોજદારી કોટર્ સમક્ષ કસ ે  / ફરીયાદ  પડતર હશે તો તેવા 
ઉમેદવારોના અરજીપત્રક િવચારણામા ં લેવામા ંઆવશે નહીં. જો આવા ઉમેદવાર  વારા 
આવી માિહતી પાવીને પસદંગી પામેલ હશે તો પણ તેની ઉમેદવારી આપોઆપ રદ 
ગણાશે. 

૩૪.  ઉમેદવાર જો ગ.ુરા.મા.વા.  ય.િનગમ, સરકારી ક અધર્ સરકારી સં  થાે , અ  ય બોડર્ ક ે
કોપ રશનમા ંનોકરી કરતા હોય તો તેની  પે  ટ િવગતો અરજીપત્રકમા ંદશાર્વવાની રહશેે .
અ  યથા પાછળથી આવી માિહતી માલમ પડશે તો ઉમેદવાર પસદં થયેલ હશે તો પણ ુ

તેઓની પસદંગી રદ કરવામા ંઆવશે. 
૩પ.  અરજી કરનાર ઉમેદવાર જો ગ.ુરા.મા.વા.  ય.િનગમ, સરકારી ક અધર્ સરકારી સં  થાે , અ  ય 

બોડર્ ક કોપ રશનમાથંી બરતરફ ક ે ે ે ખસદ થયેલ હોય તો તેની િવગત ઓનલાઇન 
અરજીપત્રકમા ં દશાર્વવાની રહશેે .આવા ઉમેદવારોના અરજીપત્રક િવચારણામા ં લેવામા ં
આવશે નહીં. 

૩૬.  ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંજો કોઇ ઉમેદવાર  વારા સાચી િવગતો પાવીને ખોટી મા  િહતી 
ભરવામા ં આવશે તો તેવા ઉમેદવાર સામે પોલીસ ફરીયાદ કરવા સધુીની કાયર્વાહી 
કરવામા ંઆવશે. 

૩૭.  િનગમ વારા યો લ આ ભરતી પ્રિક્રયામા ંઆખરી પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમણકં ુ

સ ાિધકારી ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમણકં મેળવવાપાત્ર થશેુ . 

૩૮.  આ જાહરાત કોઇપણ કારણસર રદ કરવાની ક તેમા ંફરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી ે ે ે
થશે તો તેમ કરવાનો િનગમને સપંણર્ હક્ક ુ  /અિધકાર રહશે અને િનગમ આ માટ કારણ ે ે
આપવા બધંાયેલ નથી. 

 

                     
 
 



અરજી કરવાની રીત : 
 
આ જાહરાતના સદંભર્મા ં િનગમ ઘ્વારા ઓનલાઇન અરજી જ વીકારવામા ં આવશેે . તમો 

તા.૧પ/૧/૨૦૧૬ થી તા.૧૪/ર/૨૦૧૬ સધી ુ (રાિત્રના ૧૧:૫૯ કલાક સધીુ ) 

http://ojas.guj.nic.in પર અરજીપત્રક ભરી શકશો. તમોએ (૧) સૌ પ્રથમ  

http://ojas.guj.nic.in પર જવ હવે ુ (ર) "Apply Online Click"  કરવ.ુ (૩) તમો  કક્ષા 

માટની અરજી કરવા માગંતા હશોે  તે કક્ષા પર click કરવાથી તે જગ્યાની િવગતો / અ ય માિહતી 

મળશે. (૪) તેની નીચે Apply Now પર click કરવાથી Application Form ખલશે મા ંસૌ ુ

પ્રથમ Personal Details તમોએ  ભરવી. (અ હ લાલ દડ  ં (*) િનશાની હોય તની િવગતો ે

ફર યાત ભરવાની રહશે.) (પ) Personal Details ભરાયા બાદ Minimum Educational 

Details ભરવા માટ ે Educational Qualification પર Click કરવ ં.ુ (૬) વધારાની લાયકાત 

દશાર્વવા માટ ે Additional Educational Qualification ઉપર Click કરીને તેની િવગતો 

ભરવી. જો તમો અગ્રતા માટની વે ધ ુલાયકાતો ધરાવતા હોય તો તમને ફાયદાકારક હોય તેવી  

કોઇ પણ એક જ લાયકાત અરજીપત્રકમા ંદશાર્વવી. મા ંપા ળથી કોઇ ફરફારને અવકાશ રહશે ે ે

નહી. (૭) જો તમો કો યટરની જાણકારી ધરાવતા હોય તો ુ yes select કરવ.ુ (૮) ફોજદારી કોટ 

ગનેગાર ઠરાવેલ હોય તો તેની િવગતોુ  દશાર્વવાની રહશેે. (૯) તેની નીચે Self  declaration 

પર Click કરો યાર બાદ (૧0) ઉપરની શરતો વીકારવા માટ ે "Yes" પર Click કરવ ં.ુ હવે 

અરજી પણર્ રીતે ભરાઇ ગયેલ છેુ . (૧૧) હવે Save પર Click કરવાથી તમારી અરજીનો Online 

વીકાર થશે. (૧૨) અરજી કયાર્ બાદ તમારો Application Number Generate  થશે.  

તમાર સાચવીને ે રાખવાનો રહશેે. (૧૩)  હવે Upload Photograph પર Click કરો. અહી 

તમારો Application Number type કરો અને તમારી Birth date type કરો યાર બાદ OK 

પર Click કરો. અિહં Photo અને Signature Upload કરવાના છે. (Photoન ંમાપ ુ ૫ સે.મી. 

ઉંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઇ અને Signatureન ંમાપ રુ .પ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૭.પ સે.મી. 



પહોળાઇ રાખવી.) (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo (10 KB 

સાઇઝથી વધાર નિહ તે રીતેે ) અને Signature (10 KB સાઇઝથી વધાર નિહ તે રીતેે ) jpg 

format મા ંcomputer મા ંહોવા જોઇએ.) "Browse" button પર click કરો હવે Choose 

file ના ક્રીનમાથંી  ફાઇલમા ં jpg format મા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને 

select કરો અને "open" button ને click કરો. હવે તમારો photo દખાશેે . હવે આ જ રીતે 

signature પણ upload કરવાની રહશેે. (૧૪) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં "Confirm 

Application" પર click કરો અને Application number તથા birth date ટાઇપ કયાર્ બાદ 

ok પર િકલક કરવાથી ર બટન (૧) Show application preview અને (૨) Confirm 

application દખાશેે . ઉમેદવાર ે show application preview પર click કરી પોતાની અરજી 

જોઇ લેવી. અરજીમા ંસધારો કરવાનો જણાુ ય તો edit કરી લેવ.ુ જો અરજી સધારવાની જરર ન ુ ુ

જણાય તો confirm application પર click કરો તેથી તમારી અરજીનો િનગમમા ં online 

વીકાર થઇ જશે. (અર  CONFIRM કરવી ફર યાત છે.) અિહં "confirmation 

number" generate થશે  હવે પછીની બધી જ કાયર્વાહી માટ જરરી હોઇ તમારે ેુ  

સાચવવાનો રહશેે. (16) હવ ે print application 5ર click કર ં.ુ તમ કરલ અર ની ે

હરાત પસદં કયા બાદ તમારો "confirmation number" type કર ન જ મ તાર ખ ે

નાખંવાથી print બટન મળશ ે print બટન 5ર click કર  અર ની િ ટ કાઢ  સાચવી રાખવી. 

                                               
 


