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                        ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ લાશન વ્મલશાય નનગભ 

ભધ્મસ્થ કચેયી,યાણી ફવ સ્ટેળનની ાવે,  

યાણી,અભદાલાદ. 
 

 
 

અગત્મની સચૂના (IMPORTANT NOTICE) 

 બાયત વયકાય દ્વાયા આનથિક યીતે નફા લગોના નાગયીકો / વ્મક્તતઓ ભાટે વેલા / જગ્માઓ ય નનભણ ૂૂંકોભાૂં 
૧૦% જગ્માઓ અનાભતની જોગલાઈ અન્લમે ગજુયાત વયકાયે તા.૧૪/૦૧/૨૦૧૯નાૂં યોજ જે બયતી પ્રવૂંગોભાૂં બયતી 
પ્રક્રિમાના કોઈણ તફક્કાની કામગલાશી ળરૂ ના થઈ શોમ તેલી તભાભ જાશયેાતોભાૂં ૧૦% આનથિક અનાભત રાગ ુકયલાનો 
નનણગમ કમો છે ,જેથી ગજુયાત યાજ્મ ભાગગ લાહન વ્મલહાય નનગભ ધ્લાયા નીચે જણાવ્મા મજુફની સીધી બયતીની (પીક્સ 
ગાય) જાહયેાત અન્લમે કેટરીક જગ્માઓ હલે આનથિક યીતે નફા લગો ના પાે જતી હોઈ ,આ જાહયેાત Re-Open 

કયલાભાાં આલે છે.  આ વાથેની સચુનાઓ મજુફ વૂંફૂંનધત ઉભેદલાયોએ https://ojas.gujarat.gov.in લેફવાઈટ ય 
તા.૨૬/૦૬/ ૨૦૧૯ થી તા.૧૦/૦૭/ ૨૦૧૯ (૨૩.૫૯ કરાક સધુી) વભમગાા દયમ્માન ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે. 

 આ જાશયેાત ભાટેની દસ્તાલેજ ચકાવણી તથા રૂફરૂ મરુાકાત ભાટેની તાયીખની ભાક્રશનત જે તે વભમે 
લતગભાનત્રોભાૂં તથા નનગભની https://gsrtc.in લેફવાઈટ ય મકુલાભાૂં આલળે.  તેથી વભમાૂંતયે નનગભની 
લેફવાઈટ અચકૂ જોલાની યશળેે.તેભજ કેટરીક સચૂનાઓ લતગભાનત્રોભાૂં તથા ભોફાઈર નાંફય ય એસ.એભ.એસ.  થી 
આલાભાૂં આલળે.આથી અયજીત્રકભાૂં વૂંફૂંનધત કોરભભાૂં ભોફાઈર નૂંફય અલશ્મ દળાગલલો અને બયતી પ્રક્રિમા પણૂગ 
થામ તમાૂં સધુી તે નૂંફય જાલી યાખલો જરૂયી અને આના ક્રશતભાૂં છે. 
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ઉભેદલાયો ભાટેની સચુનાઓ:- 
1. અગાઉ પ્રનવધ્ધ કયેર મૂ જાશયેાતભાૂં અયજી કયેર વાભાન્મ કેટેગયીના જે ઉભેદલાયોને આનથિક યીતે નફા લગગ 

ભાટે અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર શોમ તેભણે જે તે જાશયેાત અન્લમે પનૂ: EWS CATEGORY  શઠે અયજી 
કયલાની યશળેે. 

2. અગાઉ પ્રનવધ્ધ કયેર મૂ જાશયેાતભાૂં અયજી કયેર વાભાન્મ કેટેગયી અને અનાભત કેટેગયીના ઉભેદલાયોએ 
પયીથી અયજી કયલાની યશળેે નક્રશ.યૂંત ુ અગાઉ પ્રનવધ્ધ કયેર મૂ જાશયેાતભાૂં અયજી કયલાનુૂં ચકુી ગમેર છે 
તેલા તભાભ કેટેગયીનાૂં ઉભેદલાયો સધુાયેર જાશયેાત અન્લમે અયજી કયી ળતળે. 

https://ojas.gujarat.gov.in/
https://gsrtc.in/
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3. ઉરી લમભમાગદા ભાટે અગાઉ પ્રનવધ્ધ કયેર મુ જાશયેાતભાૂં અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી તાયીખ નીચે મજુફ 
ધ્માને રેલાભાૂં આલળ.ે  જ્માયે ળૈક્ષણણક રામકાત ભાટે સધુાયેર જાશયેાતભાૂં દળાગલેર અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્રી 
તાયીખ ૧૦/૦૭/૨૦૧૯ સધુી એટરે કે ઓનરાઈન અયજીત્રક બયો તે તાયીખ ધ્માને રેલાભાૂં આલળે. 

4. આનથિક યીતે નફા લગગના ઉભેદલાયોને ઉરી લમભમાગદાભાૂં પરુૂ ઉભેદલાયને ાૂં ચ લગ અને ભક્રશરા 
ઉભેદલાયને દવ લગની છૂટછાટ ઉરી લમભમાગદા ૪૫ લગથી લધે નક્રશ તે યીતે ભલાાત્રાત્ર યશળેે. 

5. આનથિક યીતે નફા લગગના ઉભેદલાયોએ યાજ્મ વયકાયના વાભાજજક ન્મામ અને અનધકાયીતા નલબાગના 
તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ના ઠયાલ િ:ઇડફલ્યએુએ વ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી નનમત થમેર નમનૂા (અંગ્રેજીભાૂં 
Annexure KH અથલા ગજુયાતીભાૂં ક્રયનળષ્ટ –ગ) ભાૂં ભેલેર ાત્રતા પ્રભાણત્રના નૂંફય અને તાયીખ 
ઓનરાઇન અયજી કયતી લખતે દળાગલલાના યશળેે. 

6. ઓ.એભ.આય.યીક્ષા ભાટે યીક્ષા પી ેટે ણફનઅનાભત લગગના કેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટે રૂ. ૨૫૦/- નનમત 
કયામેર છે તથા અનાભતલગગના ઉભેદલાયોને યીક્ષા પી ભાૂંથી મકુ્તત આલાભાૂં આલે છે. 

7. અ.જાનત/અન.ુજનજાનત/આનથિક યીતે નફા લગો/ વાભાજીક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાતલગગ નાૂં ઉભેદલાયોએ જો 
જનયર કેટેગયીભાૂં અયજી કયેર શળે તો તે ૈકી O.M.R દ્ધનતથી સ્ધાગતભક રેણખત યીક્ષા  ભાટે ફોરાલેર 
તભાભ ઉભેદલાયોએ નનમત પી બયલાની યશળેે. 

8. અન.ુજાનત/અન.ુજનજાનત/આનથિક યીતે નફા લગો/વા.ળૈ..લગગ/ભાજી વૈનનક ઉભેદલાયોને યીક્ષા પી 
બયલાભાૂંથી નનમભાનવુાય મકુ્તત આલાભાૂં આલળે. 

9. કોમ્્યટુય કૌળલ્મની યીક્ષા ભાટે યીક્ષા પી ેટે ણફનઅનાભત લગગના કેટેગયીના ઉભેદલાયો ભાટે રૂ. ૨૫૦/- 
નનમત કયામેર છે તથા અનાભતલગગના ઉભેદલાયોને યીક્ષા પી ભાૂંથી મકુ્તત આલાભાૂં આલે છે. 

10. અ.જાનત / અન.ુજનજાનત / આનથિક યીતે નફા લગો / વાભાજીક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગગનાૂં 
ઉભેદલાયોએ જો જનયર કેટેગયીભાૂં અયજી કયેર શળે તો તે ૈકી O.M.R દ્ધનતથી સ્ધાગતભક રેણખત યીક્ષા ભાૂં 
ાવ થમેર ઉભેદલાયોને કોમ્્યટુય કામગક્ષભતા ભાટેની ઓનરાઈન યીક્ષા  ભાટે ફોરાલેર તભાભ ઉભેદલાયોએ 
નનમત પી બયલાની યશળેે. 

11. ઓનરાઈન અયજી કયતી લખતે કોઈણ જાતની પી બયલાની નથી.યાંત ુજે ઉભેદલાયોએ પી બયલાની થતી 
હોમ તેલા ઉભેદલાયોએ O.M.R દ્ધનતથી સ્ધાગત્ભક રેબખત યીક્ષા  અંગેનો કોરરેટય ભેથી નીચેની સચુના 
મજુફ પી બયલા અંગેની કામગલાહી કયલાની યહળેે.   
સચુના:- જનયર કેટેગયીના ઉભેદલાયે અવર કોરરેટયના આધાયે ફીજી કોી કયાલી નનમત કયેર યીક્ષા પી 
કોઈ ણ ઈ-ોસ્ટ ઓપીવ ખાતે જભા કયાલી નવક્કા/સ્ટીકય વાથેની યવીદ અવર કોરરેટય વાથે ફીડલાની 
યશળેે અને યીક્ષા વભમે અવર કોરરેટય વાથે અચકુ રાલલાની યશળેે તેભજ કોરરેટયની ફીજા નકર ોસ્ટ 
ઓપીવના યેકડગ ભાટે ોસ્ટ ઓપીવભાૂં આલાની યશળેે,અન્મ ફીજી કોઈ યીતે પી સ્લીકાયલાભાૂં આલળે નશીં, 
બયામેર પી અંગેની યવીદ યીક્ષા સ્થે કોરરેટય વાથે અચકુ રાલલાની યશળેે. 

12. (૧) ઉભેદલાયોએ જાશયેાત િભાૂંક અને જગ્માનુૂં નાભ સ્ષ્ટ યીતે લાૂંચીને ઓનરાઇન અયજી કયલી. ઓન-રાઇન 
અયજી કયતી લખતે તભાભ નલગતો અયજીત્રકભાૂં બમાગ ફાદ ,તે નલગતોની ખાતયી કયીને તમાય છી જ અયજી 
કન્પભગ કયલાની યશળેે.(૨) કૂંન્પભગ થમેર અયજીત્રકની નલગતો કે તેભા ઉભેદલાયે આેર ભાક્રશતીભાૂં ક્ષનત કે ચકૂ 
ફાફતે સધુાયો કયલાની યજુઆત / નલનૂંતી ગ્રાશમ યાખલાભાૂં આલળે નક્રશ. (૩) એક કયતા લધાયે વૂંખ્માભાૂં 
અયજી કમાગના ક્રકસ્વાભાૂં છેલ્રે કન્પભગ થમેર અયજીત્રક જ ભાન્મ યાખલાભાૂં આલળે. ણફન-અનાભત લગગના 
ઉભેદલાયો ભાટે છેલ્રે તન્પભગ થમેર અયજીત્રક ભાન્મ યાખલાભાૂં આલળે.  
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13. ઉભેદલાયોને ખાવ વરાશ આલાભાૂં આલે છે કે Online અયજી કયલા ભાટે  તા. ૧૦/૦૭/૨૦૧૯ (૨૩.૫૯ કરાક 
સધુી) જ લેફવાઇટ ખલુ્રી યશળેે ભાટે આખયી ક્રદલવો સધુી યાશભાૂં નક્રશિં યશતેા Online અયજીત્રકભાૂં તભાભ 
નલગતો કાજીપલૂગક ચકાવીને લશરેી તકે બયલા અને ઓનરાઇન અયજી Confirm કયલા જણાલલાભાૂં આલે 
છે.ઉભેદલાય દ્વાયા નનમત વભમભાૂં Online અયજીત્રક બયી confirm કયવુૂં પયજીમાત છે જેભાૂં ચકુ થમેથી 
ઉભેદલાય જ જલાફદાય યશળેે. 

14. One Time Registration (OTP) ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ઝડથી કયલા ભાટેનુૂં વશામક ભોડયરુ છે તે 
કયલા ભાત્રથી Online કયેર અયજી Confirm થમેરી ગણાળે નક્રશિં.આથી OTR કમાગ ફાદ ઉભેદલાયે Online કયેર 
અયજી પયજીમાતણે Confirm કયલાની યશ ેછે જેભાૂં ચકુ થમેથી ઉભેદલાય જ જલાફદાય યશળેે. 

15. અન્મ તભાભ સચૂનાઓ નનગભની https://gsrtc.in લેફવાઈટ તથા ઓજવની https://ojas.gujarat. 
gov.in લેફવાઈટ ય જાશયેાત સ્લરૂે મકુલાભાૂં આલેર છે જે લાૂંચીને જ પોભગ બયલા જણાલલાભાૂં આલે છે. 
 
  

ભેનેજય  
ભેનાલય પ્રાનનિંગ & ઓહિટ સેર 
ગ.ુયા.ભા.લ.વ્મ.નનગભ, 
યાણી ફસ સ્ટેળન ાસે, 
યાણી,અભદાલાદ.  

https://gsrtc.in/
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                       જુરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નનર્મ 

   મધ્યસ્થ કચેરી, મધ્યસ્ થ યત્ ાયય ક્  ાઉન્  ,  
   નરો ા  ાટીયા, અમદાવાદ. 

 
 

 
 

 

જુરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નનર્મ ધ્વારા નીચે જણાવેય કક્ષાની સીધી ભરતી(ફીક્સ 

 ર્ાર) ની જગ્યાઓ અવયે  સતદર્ી/પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉન્મેદવારો  ાસેથી ઓનયાઈન 

અરજી  ્કો મતર્ાવવામાત આવે છે. આ માટે ઉન્મેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ 

 ર તારીખ. ૦૧/૦૭/૨૦૧૮ થી તારીખ ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ (સમય રા્ીના ૨૩.૫૯ કયાક ધુી) દર્યાન 

ઓનયાઇન અરજી કરવાની રહશેે. જેમાત ઉન્મેદવારે photo ૧૦ KB અને signature ૧૦ KB 

સાઇઝથી(Photo ુ ત મા  ૫ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઇ અને Signature ુ ત મા  ર.  સે.મી. 

ઉંચાઇ અને ૭.  સે.મી.  હોળાઇ રાખવી.) વધારે નહહ તે રીતે jpg format માત scan કરી અરજી ્કમાત 

અ યો  કરવાનો રહશેે. 

ઓનયાઈન અરજી ્કમાત અરજદારે  ોતાનો જ ફોટો તથા સહી અ યો  કરવાની રહશેે અયથા 
અરજી ્ક રદ કરવામાત આવશે.   

 અરજી કરવાની નવર્તવાર ચુનાઓ/જાહરેાત દરેક ઉન્મેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાતચવી જરૂરી છે. 

ઉન્મેદવારોએ  ોતાની શકૈ્ષણણક યાયકાત,ઉંમર,જાનત,તેમજ અય યાયકાતનાત બધાજ અસય પ્રમાણ ્ો 

હાયમાત  ોતાની  ાસે જ રાખવાના રહશેે અને અરજી ્કમાત તે પ્રમાણ ્ોમાત દશાગવ્યા જુબની જરૂરી 

નવર્તો ભરવાની રહશેે. જેથી અરજીમાતની ખોટી નવર્તોના કારણે અરજી રદ થવા  ા્ ઠરે નહહિં.  

નીચે દશાગવેય કક્ષા સતબતનધત તમામ ચુનાઓ નનર્મની https://gsrtc.in વેબસાઈટ  ર 

કુવામાત આવશે. તેથી સમયાતતરે નનર્મની વેબસાઈટ અચકૂ જોવાની રહશેે. તેમજ કેટયીક ચૂનાઓ 

વતગમાન ્ોમાત તથા મોબાઈલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આ વામાત આવશે. આથી અરજી  ્કમાત 

સતબતનધત કોયમમાત મોબાઈય નતબર અવશ્ય દશાગવવો અને ભરતી પ્રહિયા પણૂગ થાય તયાત ધુી તે નતબર 

જાળવી રાખવો જરૂરી અને આ ના હહતમાત છે.  
 

કક્ષા   ંનામ -  આસીસ્ટન્ટ ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર  (A.T.I.)   

િીકસ પગાર –  ાતચ વર્ગ માટે રૂ. ૧૦૦૦૦/-    

ક લ જગ્યાઓ –૨૧  

 

 

 ક લ 
જગ્ યા 

બબનઅનામત સામાજીક અને શૈક્ષબિક 
રીતે પછાત વગગ 

અ  . જાતત અ  . જન 
જાતત 

ક લ જગ્ યાઓ 
પૈકી 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

ફિ 

લા 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

ફિ 

લા 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

ફિ 

લા 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

ફિ 

લા 

માજી. 
સૈતનક 

શા. 
ખો. 
ખા.ં 

અગાઉની ઘટ ૨૧ ૯ ૪ ૪ ૨ - - ૧ ૧ - - 
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શરત : ૧ "વર્ગ ૨૦૧૫-૧૬મા ંઉપર દશાગવેલ વિીવટી સાઈડની તવતવધ કક્ષાઓમા ંભરતી કરવામા ંઆવેલ િતી જે અન્વયે 
ઉમેદવાર ન મળતા ખાલી રિવેા પામેલ જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવા આ જાિરેાત (બીજો પ્રયત્ન) આપવામા ં
આવે છે આ જાિરેાત આપ્યા બાદ અગાઉ અપાયેલ તનમ  ક અન્વયેની જગ્યાઓ તવતવધ કારિોસર ખાલી થવા 
પામે તેટલી  જગ્યાઓની સખં્યા પસદંગી યાદી આખરી કરવામા ંઆવે તે પિલેા આ જાિરેાતમા ંઉમેરો કરવાનો 
તનગમને અબાતધત િક્ક રિશેે." 

શરત:૨ "નનર્મમાત વહીવટી સાઈ ની ૧૩ કક્ષાઓમાત ભરતી કરવા અ ાયેય જાહરેાત િમાતક: GSRTC/ 
201516/1,GSRTC/201516/2,GSRTC/201516/3,GSRTC/201516/4,GSRTC/201516/5,GSRTC/201516
/6,GSRTC/201516/7,GSRTC/201516/8,GSRTC/201516/9,GSRTC/201516/10,GSRTC/201516/13,G

SRTC/201516/14 તથા GSRTC/201516/15 અવયે કરવામાત આવેય ભરતી અવયેની અ કુ કક્ષાઓમાત 
નામ. હાઈકોટગ સમક્ષ સ્ ે.સી.એ.નતબર 16694/2017,17175/2017,17287/2017, 17610/2017, 

17639/2017,17739/2017, 
17741/2017,17742/2017,17743/2017,18632/2017,18910/2017,19290/2017,19291/2017,19292/2
017 તથા 19776/2017 નવર્ેરે દાખય થવા  ામેય છે,તેમજ આ ભરતી પ્રસતર્ે અ કુ કક્ષામાત પરેુપરુી જગ્યાઓ 
ભરાયેય ન હોઈ,ખાયી રહયે જ્ગગ્યાઓમાત ભરતી કરવા આ જાહરેાત(બીજો પ્રયતન) આ વામાત આવે છે,સદર 
  તર  ીટીશનોનાત ચકુાદા અવયે આ જાહરેાતમાત અ ાયેય જગ્યાઓમાત વધ/ઘટ કે આ જાહરેાત રદ થવા 
અથવા નામ.હાઈકોટગ ધ્વારા જે જુબનો કુમ કરવામાત આવે તે જુબનો અમય કરવાનો થશે જે તમામ 
ઉન્મેદવારોને બતધનકતાગ રહશેે."  

શરત:૩ " તનગમની જોગવાઈ  જબ જે તે ભરતી પ્રફિયા વખતે બનેલ પસદંગીયાદી/પ્રતતક્ષાયાદી તે જ કક્ષાની અન્ય 

ભરતી પ્રફિયા િાથ ધરવામા ં આવે અને તે અંગેની જાિરેાત પ્રતસ  કરવામા ં આવે તે તારીખ થી અગાઉની 

પસદંગીયાદી/પ્રતતક્ષાયાદી રદ થવા પામતી િોય છે, પરં   આ ભરતી પ્રફિયા વખતે દાખલ થયેલ પીટીશનો 

સદંભે નામ. િાઈકોટગના આદેશ અન્વયે તેવી જગ્યાઓ ખાલી રખાયેલ છે. જેથી જો આ પીટીશનો અન્વયેના 

ચ કાદા ઉમેદવારોની તરિેિમા ંઆવે તો નામ. િાઈકોટગના  કમ અન્વયે પ્રથમ ભરતી પ્રફિયા વખતે બનાવાયેલ 

પસદંગીયાદી/પ્રતતક્ષાયાદી ર  કરી નવેસરથી પસદંગીયાદી/ પ્રતતક્ષાયાદી બનાવવાની થશે જે પ્રથમ પ્રયત્ને 

પસદંગીયાદી/પ્રતતક્ષાયાદીમા ં સ્થાન પામનાર અને આ બીજા પ્રયત્ને(આ જાિરેાત) થનાર ભરતી પ્રફિયામા ં

ઉમેદવારી નોંધાવનાર તમામ ઉમેદવારોને બધંનકતાગ રિશેે."  

A.  ખ્ય  ચનાઓ : 
1) ઉન્ રોક્ત જાહરેાતમાત દશાગવેય જગ્યાઓની સતખ્યામાત વધ-ઘટ કરવાનો નનર્મને અબાનધત હક્ક રહશેે. 

2) જાહરેાતમાત દશાગવેય અનામતની જગ્યાઓમાત રોસ્ટર  નત બાબતેની નીનત અને નનયત ટકાવારી 
અ સુાર ફેરફાર/ ધુારો કરવાનો નનર્મને અબાનધત હક્ક રહશેે. 

3) જો ઉન્મેદવારે આ કક્ષામાત એકથી વ  ુ અરજી ્ક ભરેય હશે તો તેવા ઉન્મેદવાર ુત અંતીમ ભરેય 
અરજી ્ક જ નવચારણામાત યેવામાત આવશે અને બાકીના અરજી ્કો આ ોઆ  રદ થયેયા ર્ણાશે, 
જે અંર્ે ઉન્મેદવાર કોઇ તકરાર ઉન્ સ્સ્થત કરી શકશ ેનહહ. 

4) કોઇ  ણ ઉન્મેદવારે એક થી વ  ુઅરજી ્ક ભરેય હોય અને અયર્-અયર્ અરજી ્કમાત  ોતાના 
નામ / ન તા/ નતના નામ અને અટકમાત સ્ ેયીંર્માત મીસ્ટેક કરેય હશે અથવા એરી કરવામાત સ્ ેસ 
અયર્-અયર્ રીતે રાખેય હશે તેવા સતજોર્ોમાત એક જ ઉન્મેદવારને એક થી વ  ુઅરજી ્ક સામે 
એક  થી વ  ુકોયયેટર મળવા  ામશે તેવા સતજોર્ોમાત યેખીત  રીક્ષા સમયે રુબરુ આઇ. ી. પ્રફુ રજુ 
કયેથી આઇ. ી. પ્રફુની નવર્તો જુબ સાચી માહહતીવાળા કોયયેટર સામે  રીક્ષા આ વા  ા્ થશે. 
આઇ. ી. પ્રફુ જુબ અરજી ્કની નવર્તોમાત ક્ષનત / યુ હશે તો  રીક્ષા આ વા દેવામાત આવશે 
નહહ. 
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5) ઉન્મેદવારે ઓનયાઇન અરજી ્ક ભયાગ બાદ તેની એક નપ્રટ આઉન્ટ મેળવીને  ોતાની  ાસ ે
સાચવીને રાખવી. જયારે નનર્મ ધ્ વારા અરજી ્ક રજુ કરવા જણાવવામાત આવે ત યારે અચકુ 
યાવવા ુત રહશેે. 

6) આ જાહરેાત અવયે  સતદર્ી  ામનાર ઉન્મેદવારોને નનર્મના કોઇ  ણ નવભાર્/ ે ો ખાતે મેરીટ 
જુબ સ્થળ  સતદર્ીના નવકલ્  થી નનમૂં ૂતક આ વામાત આવશે અને તેઓ જે તે નનમૂં ૂતકના નવભાર્ની 
 સતદર્ી યાદીના ર્ણાશ.ેતેઓએ નનમૂં ૂતકના નવભાર્ ખાતે ઓછામાત ઓછી   ( ાતચ) વર્ગ ફરજ 
બજાવવાની રહશેે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર નવભાર્ીય બદયીનો યાભ મળવા ા્ રહશેે 
નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદયી કરવાનો નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. નનમૂં ૂતક સમયે આ 
નસવાય  ોતાના વતનના અથવા અ ય જીલ્યાના નવભાર્માત નનમૂં ૂતક મેળવવા હક્કદાવો કરી શકશ ે
નહી.  

7) નનમૂંુતક  ામેય ઉન્મેદવારની બે વર્ગ દર્યાનની કામર્ીરીની સમીક્ષા નોકરીનાત બે વર્ગ પણૂગ થયેથી 
કરવાની રહશેે અને જો કામર્ીરી સતતોર્કારક જણાય તો જ બાકીના સમય માટે ચાલ ુ રાખવામાત 
આવશે. 

8) આ સીધી ભરતીની જાહરેાત અ વયે નનર્મના   તર આનિત ઉન્મેદવારો  ણ નનયમો અન ે
જોર્વાઇઓ  હરપણુગ કરતા હશે તો અરજી કરી શકશે અને તેઓ સીધી ભરતીના ઉન્મેદવાર ર્ણાશે. 

B. કક્ષાને લગતી તવગત :  

૧ વયમયાગદા  ૨૧ થી ૩૫ વર્ગ  

૨ લ  ત્તમ શૈક્ષબિક 
લાયકાત  

 કોઇ  ણ માય નુનવનસિટીના સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ  ુવર્ગનો કોર્ગ)  
 વેયી  એચ. ટી. વી. / એચ.  ી. વી. યાયસસ 

   ( નનમૂંકુ મેળવ્યા તારીખથી  ાતચ વર્ગ ની અંદર મેળવી યેવા ુ ત રહશેે.) 
૩ અગ્રતા માટે 

વધારાની શૈક્ષબિક 
લાયકાત 

 કોઇ ણ માય નુનવનસિટીના અ સુ્નાતકની હ ગ્રી(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ  ુ
+૨ વર્ગનો કોર્ગ)        અથવા  

સ્નાતક કક્ષાની બીજી  હ ગ્રી (૧૦+૨+૩ કે તેથી વ  ુવર્ગનો કોર્ગ) 
 

1. સીધી ભરતીની પ્રિીયા માટે તનયત કરેલ વેઇટેજ  િ :    ૧૦૦  િ 

 

અ.ન.ં તવગત   િ 

1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ  િ                 ૭૦  િ 

 1) લ  ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 માય નુનવનસિટીના સ્નાતકમા ંમેળવેલ ટકાવારીના 
પ્રમાિસર                                                                            

૫૦  િ 
 

 2) અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 કોઇ  ણ માય નુનવનસિટીના  અ .ુ-સ્નાતકની  ીગ્રી  
 અથવા  

સ્નાતક કક્ષાની બીજી  હ ગ્રીમા ંમેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર  

૨૦  િ 
 

2) O.M.R પધ્ધતતથી સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી & કોમ્પપ્  ટર કાયગક્ષમતા 
માટેની પરીક્ષા માટેના વેઇટેજ  િ 

 ૩૦  િ 
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નોંધ :  ઉપર  ચવ્યા  જબની જ શૈક્ષબિક લાયકાત ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 
 

2) ઉમેદવાર જો અગ્રતા માટેની વધારાની લાયકાત ધરાવતા િોય તો અગ્રતા માટેની વધારાની 
લાયકાતની તવગતો અરજીપત્રકમા ં અલગ દશાગવવાની રિશેે,જેમા ં પાછળથી િેરિારને કોઇ અવકાશ 
રિશેે નિી.. 

3) ૧૦૦  િની O.M.R પધ્ધતતથી સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી તેમજ ૫૦  િની કોમ્પ પ્  ટર કાયગક્ષમતા 
માટેની પરીક્ષા  લેવામા ંઆવશે જેને ૩૦ વેઈટેજ  િમા ંિેરવવામા ંઆવશે.  

4) ય તુ તમ શૈક્ષણણક યાયકાત, અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક યાયકાતના ૭૦ વેઈટેજ ણુ રહશેે.  
5) O.M.R પધ્ધતતથી લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી માટે ઉમેદવારની શૈક્ષબિક લાયકાત / વધારાની 

લાયકાતના ક લ - ૭૦ વેઈટેજ  િના વેઇટેજના મેરીટ  િ  જબ ૧ જગ્ યા સામે ૧પ ઉમેદવારોના 
પ્રમાિમા ંઉમેદવારોને બોલાવવામા ંઆવશે.  

6) લેબખત પરીક્ષામા ંપાસ થયેલ ઉમેદવારોને જ કોમ્પપ્  ટર કાયગક્ષમતા માટેની પરીક્ષા માટે બોલાવવામા ં
આવશે.  

7) લેબખત પરીક્ષામા ંપાસ થયેલા ઉમેદવારોની શૈક્ષબિક લાયકાત / અગ્રતા માટે વધારાની લાયકાતના 
ક લ - ૭૦ વેઈટેજ  િ તથા O.M.R લેવાનાર પધ્ધતતથી સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી અને કોમ્પપ્  ટર 
કાયગક્ષમતા માટેની કસોટીમા ંમેળવેલ ક લ  િના ૩૦ પ્રમાિે વેઇટેજના મેરીટ  િ એમ બને્ન  િોનો 
સરવાળો કરી અનામત / બબનઅનામત ધ્યાને લઈ મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામા ં આવશે ત્યાર બાદ 
યાદી મર્જ કરી મેરીટ  જબ ૧ જગ્ યા સામે ૧.પ (દોઢા) ઉમેદવારો અથવા જરૂફરયાત  જબ બોલાવવા 
પાત્ર થતા ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસિી માટે બોલાવવામા ંઆવશે અને તેમાથંી પ્રોતવઝનલ/ આખરી 
પસદંગીયાદી/ પ્રતતક્ષાયાદી બનાવવામા ંઆવશે.  

8) પ્રોનવઝનય  સતદર્ીયાદીમાત  સતદર્ી  ામેય ઉન્મેદવારોને વય, જાનત, શૈક્ષણણક યાયકાતો અને અય 
જરૂરી અસય પ્રમાણ ્ોની ચકાસણી માટે બોયાવવામાત આવશે તયારે અસય પ્રમાણ ્ોની નવર્તો 
કરતાત ઓનયાઈન અરજી ્કમાત દશાગવેયી નવર્તો જુદી કે ખોટી જણાશે તો તેવા ઉન્મેદવારને 
 સતદર્ીને યાયક ર્ણવામાત આવશે નહી અને તેની ઉન્મેદવારી રદ ર્ણવામાત આવશે.  

C. પરીક્ષા પ તત :-  
આસીસ્ટન્ટ ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર (A.T.I.) કક્ષામા ંઉમેદવારોએ ભરેલ ઓનલાઈન અરજી પત્રકોની તવગતો 

તેમજ શૈક્ષબિક લાયકાતના આધારે તનગમના નીતત-તનયમો  જબ લેબખત પરીક્ષા માટેની મેરીટયાદીમા ં
સમાવેશ કરવામા ંઆવશે.સદર જાિરેાત માટે તનગમ દ્વારા મજં ર કરવામા ંઆવેલ પરીક્ષા પ તત અ  સાર 
પ્રથમ તબક્કામા ં (૧) O.M.R પ તતથી સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી અને (૨) બીજા તબક્કામા ં કોમ્પપ્  ટર 
કાયગક્ષમતા માટેની પરીક્ષા,એમ બે કસોટીઓ  લેવામા ંઆવશે,જેની તવગતો નીચે  જબની રિશેે.  
a) O.M.R પ તતથી સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી (પ્રથમ તબક્કાની લેબખત કસોટી –ભાગ-૧) 
1. O.M.R પ તતથી લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટીનો  િભાર નીચે  જબ છે. 

૧૦૦  િ  

                                            સમય:-૨:૦૦ કલાક 

 

 

૧ સામાય જ્ઞાન  /ભારતનો ઇનતહાસ / રુ્ોળ / જુરાત અને ભારતના 
વતગમાન બનાવો /  ભારત ુત બતધારણ (સ્ નાતક કક્ષા ુત) 

૪૦ ણુ 

૨ જુરાતી વ્ યાકરણ (ધો.૧ર કક્ષા ુત) ૧૦ ણુ 

૩ અંગ્રેજી વ્ યાકરણ (ધો.૧ર કક્ષા ુત) ૧૦ ણુ 

૪ કવો ટીટેટીવ એપ્ ટીટ  ુ અને ટેસ્ ટ ઓફ રીઝનીંર્  (ધો.૧ર કક્ષા ુત) ૨૦ ણુ 
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૫ મોટર વ્ હીકય એકટની પ્રાથનમક જાણકારી 
(પ્રકરણ-ર કયોઝ ૩,૪,૧  પ્રકરણ-૩ કયોઝ ૨૯,૩૦  
પ્રકરણ-૪ કયોઝ ૨૯,૪૦,૪૧ ,પ્રકરણ-૬ કયોઝ ૯૯,૧૦૩  
પ્રકરણ-૮ કયોઝ ૧૨૪,૧૩૪ પ્રકરણ-૧૦ કયોઝ ૧૪૦  
પ્રકરણ-૧૧ કયોઝ ૧૪૬ પ્રકરણ-૧ર કયોઝ ૧૭૮  
પ્રકરણ-૧૩ કયોઝ ૧૮૦,૧૮૫,૧૮૭)  

૧૦ ણુ 

૬ કો્ પ્ ટુરના ઉન્ યોર્ની  ાયાની જાણકારીના પ્રનો  ૧૦ ણુ 

ક લ  ૧૦૦  િ 

 

2. ઓનયાઈન અરજીની નવર્તોને આધારે મેરીટ િમ જુબ  O.M.R  નતથી યેવાનાર સ્ ધાગતમક યેણખત 
કસોટી માટે  ા્ ર્ણી નનયત કરેય ઉન્મેદવારોને બોયાવવામાત આવશે. 

3. જાહરેાતમાત જણાવ્યા જુબના સીયેબસ પ્રમાણે ૧૦૦ ણુની O.M.R  નતથી સ્ ધાગતમક યેણખત કસોટી 
યેવામાત આવશે (દરેક પ્રનનો ૦૧(એક) ણુ) અને તેનો સમય ૨:૦૦ કયાકનો રહશેે.આ કસોટીમાત 
ઉન્નિણગ થવા માટે ય િુમ ૪૦ ણુ મેળવવાના રહશેે.  

4. ૪૦ થી ઓછા ણુ મેળવેય ઉન્મેદવાર ના ાસ ર્ણવામાત આવશે. 
5. આ  રીક્ષાનો અભ્યાસિમ આ જાહરેાતની કોયમ C - a)ની  ેટા કોયમ ૧ જુબનો રહશેે.તથા 

પ્રન ્ ુત માધ્યમ જુરાતી (અંગ્રેજી વ્યાકરણ નસવાય) રહશેે. 
6. O.M.R પ તતથી લેવામા ં આવનાર ઉત્તરવિીના  લયાકંન માટે સાચા-ખોટા જવાબ,એક કરતા વ   

તવકલપો દશાગવેલ જવાબ, છેકછાક તથા છોડી દીધેલ જવાબોને ધ્યાનમા ં લેવામા ં આવશે. ખોટા,  
છેકછાકવાળા, એકથી વ   તવકલપ દશાગવેલ તથા છોડી દીધેલ જવાબના ં  િ   ં  લયાકંન માઈનસ 
પ તતથી કરવામા ંઆવશે.પ્રત્યેક ખોટા જવાબ,ખાલી છોડેલ જવાબ,છેકછાક,એક કરતા વ   તવકલપ માટે 
પ્રત્યેક જવાબદીઠ ૦.૨૫  િ માઈનસ કાપવામા ંઆવશે,પરં   જો ઉમેદવાર જવાબ આપવા માગંતા ન 
િોય અને O.M.R  ઉત્તરપત્રમા ંતવકલપ (E) ડાકગ કરશે તો તેના માઈનસ ૦.૨૫  િ  કાપવામા ંઆવશે 
નિી. 

7. દરેક ઉન્મેદવારે  ોતાની ઓળખ માટે માય ફોટો આઈ. ી.પ્રફુ જેવા કે(ઈયેકશન કા ગ,ડ્રાયવીંર્ 

યાયસસ, ાન કા ગ,આધાર કા ગ,આઈ. ી.કા ગ વરે્રે  ૈકી કોઈ એક) સાથે યઈને કોયયેટરમાત દશાગવેય 

રી ોટીર્ સ્થળે/તારીખે/સમયે અચકુ હાજર થવા ુત રહશેે અને રજીસ્રેશન અંરે્ની જરૂરી કાયગવાહી 

કરવાની રહશેે. 

8. જો કોઈ મહહયા ઉન્મેદવારે યગ્ન  છી અરજી  ્કમાત ન તાના નામની જગ્યાએ  નત ુત નામ દશાગવેય 
હશે તો યગ્ન કયાગ અંરે્ ુત પ્રમાણ ્ / સોર્તધના ુત(નોટરી કરાવી) / રે્ઝેટ સાથે યાવવા ુત રહશેે અને 
તે પરુાવો  રીક્ષકને રજુ કરવા ુત રહશેે. 

9. અસય કોયયેટર ઉન્મેદવારે  રીક્ષાના સ્થળે સાથે યાવવાનો રહશેે અને  રીક્ષકને રજુ કરવાનો રહશેે.  

10. O.M.R. ઉન્િરવહીમાત  ોતાની ઓળખ ચૂક માટે કોઈપિ પ્રકારની તનશાની, લખાિ, આલિાબેટ બચિન 

કે જેનાથી ઓળખ પ્રસ્થાન ત થાય તો તેવા પ્રયાસ કરનાર ઉન્મેદવારને આ  રીક્ષા માટે રે્રયાયક 

ઠેરવવામાત આવશે.  

11. ઉન્મેદવારોએ  રીક્ષાખત માત /હોયમાત કોયયેટર નસવાય કોઈ ણ પ્રકારના હસ્તણયણખત, છા ેયા પસુ્તક 
કે કાર્ળની ણચઠ્ઠી, કેલ્યયુેટર, મોબાઈય ફોન, સેયફોન કે કોઈ ણ પ્રકારના ઈયેકરોનીક સાધનો યઈ 
જવાના કે ઉન્ યોર્ કરવાની મનાઈ છે, તેમ છતા કોઈ ઉન્મેદવાર આવી વસ્ત ુસાથે રાખશે અથવા 
ઉન્ યોર્ કરતા માલમુ   શ ેતો તેવા ઉન્મેદવારને ર્ેરયાયક ઠેરવવામાત આવશે.  
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12. ઉન્મેદવારે  રીક્ષાની ઉન્િરવહીમાત જવાબ માકગ કરવા કાળી અથવા  રી બોલપેનનો જ ઉપયોગ કરવાનો 

રિશેે.    

b) કોમ્પપ્  ટર કાયગક્ષમતા કસોટી (બીજા તબક્કાની પરીક્ષા –ભાગ-૨) :- 
1) કો્પ્ ટુર કાયગક્ષમતા માટેની કસોટીનો ણુભાર નીચે જુબ છે.      

૫૦  િ  

                                              સમય:-૫૦ તમતનટ 

 

૧ જુરાતી ટાઇ ીંર્ની કસોટી ૧૦ ણુ 

૨ અંગ્રેજી ટાઇ ીંર્ની કસોટી ૧૦ ણુ 

૩ આ ેય માહહતી ઉન્ રથી પે્રઝ ટેશન માટેની સ્ યાઇ ો તયૈાર કરવી ૧૦ ણુ 

૪ એક્ષેય સ્ પ્ર ેશીટ તૈયાર કરવી અને ર્ાણીતીય સમસ્ યાના જવાબ કરવા ૦૫ ણુ 

૫ આ ેય વ ગ  ોક મેુ ટમાત યુો શોધવી અને સ્  ેયીંર્ જો ણી ધુારવા ,
કોમે ટ રી વુ ,સ્  યેીંર્ ચેક ,માજીંર્ સેટીંર્ ,ટેબય ઇનસટગ ,ટેસ્ ટ 
હાઇયાઇટર 

૦૫ ણુ 

૬ જાહરે કરેય સરનામા ઉન્ ર ઇ-મેઇય મોકયવા ૧૦ ણુ 

ક લ  ૫૦  િ 

 

 

2) O.M.R પ તતથી લેવામા ં આવનાર સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટીમા ં ૪૦ કે ૪૦ થી વ    િ મેળવેલ 
ઉમેદવારોને જ કોમ્પપ્  ટર કાયગક્ષમતા માટેની પરીક્ષા માટે બોલાવવામા ંઆવશે. 

3) ૫૦  િની કોમ્પપ્  ટર કાયગક્ષમતા માટેની પરીક્ષા લેવામા ંઆવશે અને તેનો સમય ૫૦ તમતનટનો રિશેે, 

કોમ્પપ્  ટર કાયગક્ષમતા માટેની પરીક્ષામા ંઉતત્તિગ થવા માટે લ  ત્તમ ૨૦  િ મેળવવાના રિશેે,  

4) ૨૦ થી ઓછા  િ મેળવેલ ઉમેદવાર નાપાસ ગિવામા ંઆવશે. 
5) આ પરીક્ષા ઓનસ્િીન લેવામા ંઆવશે. 
6) આ કોમ્પપ્  ટર કાયગક્ષમતા માટેની કસોટી માઈિોસોફ્ટ ઓિીસ ૨૦૦૭ તથા  જરાતી ટાઈપીંગ  જરાતી 

ઈન્ડીકમા ંલેવામા ંઆવશે.  

7) દરેક ઉન્મેદવારે  ોતાની ઓળખ માટે માય ફોટો આઈ. ી.પ્રફુ જેવા કે(ઈયેકશન કા ગ, ડ્રાયવીંર્ 

યાયસસ,  ાન કા ગ, આધાર કા ગ, આઈ. ી.કા ગ વરે્રે  ૈકી કોઈ એક) સાથે યઈને કોયયેટરમાત 

દશાગવેય રી ોટીર્ સ્થળે/તારીખે/સમયે અચકુ હાજર થવા ુત રહશેે અને રજીસ્રેશન અંરે્ની જરૂરી 

કાયગવાહી કરવાની રહશેે. 

8) જો કોઈ મહહયા ઉન્મેદવારે યગ્ન  છી અરજી  ્કમાત ન તાના નામની જગ્યાએ  નત ુત નામ દશાગવેય 

હશે તો યગ્ન કયાગ અંરે્ ુત પ્રમાણ ્ / સોર્તધના ુત(નોટરી કરાવી) / રે્ઝેટ સાથે યાવવા ુત રહશેે અને 

તે પરુાવો  રીક્ષકને રજુ કરવા ુત રહશેે. 

9) અસય કોયયેટર ઉન્મેદવારે  રીક્ષાના સ્થળે સાથે યાવવાનો રહશેે અને  રીક્ષકને રજુ કરવાનો રહશેે.  

10) ઉન્મેદવારોએ  રીક્ષાખત માત /હોયમાત કોયયેટર નસવાય કોઈ ણ પ્રકારના હસ્તણયણખત,છા ેયા પસુ્તક 
કે કાર્ળની ણચઠ્ઠી, કેલ્યયુેટર, મોબાઈય ફોન, સેયફોન કે કોઈ ણ પ્રકારના ઈયેકરોનીક સાધનો યઈ 
જવાના કે ઉન્ યોર્ કરવાની મનાઈ છે, તેમ છતા કોઈ ઉન્મેદવાર આવી વસ્ત ુસાથે રાખશે અથવા 
ઉન્ યોર્ કરતા માલમુ   શ ેતો તેવા ઉન્મેદવારને ર્ેરયાયક ઠેરવવામાત આવશે.  
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c) કોલમ "a" મા ંદશાગવેલ O.M.R પ તતથી લેવામા ં આવનાર સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી અને કોલમ"b"મા ં
દશાગવેલ કોમ્પપ્  ટર કાયગક્ષમતા માટેની પરીક્ષા એમ બનેં પરીક્ષાઓમા ં મેળવેલ ક લ  િના ૩૦ પ્રમાિે 
વેઇટેજ  િ ગિવામા ંઆવશે. 

D. પગાર ધોરિ:   

 સતદર્ી  ામનાર ઉન્મેદવારોને આસીસ્ટટ રાહફક ઇસ્ ેક્ટર (A.T.I.) કક્ષામાત  ાતચ વર્ગ માટે 

માનસક રૂ.૧૦૦૦૦/- ફીકસ  ર્ારથી કરાર આધારીત નનમૂંુતક અ ાશે. તેઓને નનયમા સુાર મળવા ા્ 

ભથ્થા કે યાભો નસવાયના કોઇ ણ ભથ્ થા કે યાભ મળવા ા્ રહશેે નહી. તયારબાદ  ાતચ વર્ગની સવેાઓ 

સતતોર્કારક રીતે પરુી થયેથી રૂ. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (ગ્રે   -ે૨૦૦૦)ના  ર્ાર ધોરણમાત નનયનમત નનમૂંુતક 

મેળવવા  ા્ થશે. 

E. વય મયાગદા:  

1. ઓછા માત ઓછી ૨૧ વર્ગ તથા વ મુાત વ  ુતમામ પ્રકારની ટછાટ સહીત નીચ ેજણાવ્યા જુબ 
રહશેે, 

અ.ન ં વગગ 
પ રૂર્ 

(વ   મા ંવ   ઉંમર) 
મફિલા 

(વ   મા ંવ   ઉંમર) 

૧. ણબન અનામત ૩૫ વર્ગ ૪૦ વર્ગ 

૨. અનામત ૪૦ વર્ગ ૪૫ વર્ગ 

૩. માજી સૈનનક ૪૫ વર્ગ ૪૫ વર્ગ 

૪. 
શાહરરીક ખો ખાત ણ  
ધરાવતા ઉન્મેદવાર 

ણબન અનામત  ૪૫ વર્ગ 
     અનામત       ૪૫ વર્ગ 

૪૫ વર્ગ 

 

2. તમામ ઉન્મેદવારોના હકસ્સામાત વયમયાગદા (ઉંમર) માટે અરજી કરવાની છેલ્યી તારીખ 
(૩૧/૦૭/૨૦૧૮) ધ્યાનમાત યેવામાત આવશે. 

3. સામાય મહહયા ઉન્મેદવારોને ઉન્ યી વયમયાગદામાત ૫ વર્ગની ટછાટ મળવા ા્ થશે. 

4. અનામત વર્ગના પરુૂર્ ઉન્મેદવારોને ઉન્ યી વયમયાગદામાત ૫ વર્ગની ટછાટ મળવા ા્ થશે. 

5. અનામત વર્ગના મહહયા ઉન્મેદવારોને ઉન્ યી વયમયાગદામાત ૧૦ વર્ગની ટછાટ મળવા ા્ થશે. 

6. સામાય વર્ગના શાહરરીક ખો ખાત ણ ધરાવતા પરુૂર્ ઉન્મેદવારોને ઉન્ યી વયમયાગદામાત ૧૦ વર્ગની 
ટછાટ મળવા ા્ થશે. 

7. સામાય વર્ગના શાહરરીક ખો ખાત ણ ધરાવતા મહહયા ઉન્મેદવારોને ઉન્ યી વયમયાગદામાત ૧૫ વર્ગની 
ટછાટ મળવા ા્ થશે. 

8. અનામત વર્ગના શાહરરીક ખો ખાત ણ ધરાવતા પરુૂર્ ઉન્મેદવારોને ઉન્ યી વયમયાગદામાત ૧૫ વર્ગની 
ટછાટ મળવા ા્ થશે.  

9. અનામત વર્ગના શાહરરીક ખો ખાત ણ ધરાવતા મહહયા ઉન્મેદવારોને ઉન્ યી વયમયાગદામાત ૨૦ વર્ગની 
ટછાટ મળવા ા્ થશે. 
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10. માજી સૈનનક ઉન્મેદવારોને આ જાહરેાતનાત  ા નબંર – J - ૩ જુબ ઉન્ યી વયમયાગદામાત ટછાટ 

મળવા ા્ થશે. 

11. તમામ કેટેર્રીના ઉન્મેદવારોને ઉન્ યી વયમયાગદામાત મળવા ા્ ટછાટ સાથેની ઉંમર નનયત તારીખે 

કોઈ ણ સતજોર્ોમાત ૪૫ વર્ગ કરતાત વધવી જોઈએ નહીં.  

F. નાગફરકત્વ:-   

ઉન્મેદવાર, (ક) ભારતનો નાર્હરક અથવા (ખ) ને ાળનો પ્રજાજન અથવા (ર્) તૂાનનો પ્રજાજન 
અથવા (ઘ) નતબેટનો નનવાગનસત જે ભારતમાત કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧યી જા આુરી,૧૯૬૨ 
 હયેાત ભારતમાત આવેયા હોવા જોઇએ, અથવા (ચ) ળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે ભારતમાત કાયમી વસવાટ 
કરવાના ઇરાદાથી  ાહકસ્તાન, પવૂગ  ાહકસ્તાન(બાતગ્યાદેશ), બમાગ (્યાનમાર), િીયતકા, કેયા, રુ્ા ા, 
જેવા પવૂગ આહિકાના દેશો, સત કુ્ત પ્રજાસિાક ટાતઝાનીયા, ઝાતબીયા, મયાવી, ઝૈર, ઇથો ીયા, અથવા 
નવયેટનામથી સ્થળાતતર કરીને આવેય હોવા જોઇએ.  રતત ુ ેટા િમાતક (ખ),(ર્),(ઘ), અને (ચ)માત આવતા 
ઉન્મેદવારોના હકસ્સામાત સરકારે  ા્તા પ્રમાણ ્ આ ેય હોવુત જોઇએ. 

નોંધ:- જે ઉમેદવારના ફકસ્સામા ં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી િોય તેવા ઉમેદવાર   ં અરજીપત્રક તનગમ 
તવચારિામા ં લેશે. અને જો તનમ કૂ માટે તેમના નામની ભલામિ કરવામા ં આવશે તો તનગમ તેમના 
ફકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ તનમ કૂ આપશે. 

G. જન્મ તારીખ:- 

1.  નનર્મમાત જમ તારીખના પરુાવા માટે શાળા છો યા ુત પ્રમાણ ્ જ માય રહશેે, રતત ુ આ 

પ્રમાણ ્માત દશાગવેય જમતારીખ ખોટી હોવા ુત ઉન્મેદવાર માને તો સક્ષમ અનધકારીએ આ ેય વય 

અને અનધવાસના પ્રમાણ ્ની પ્રમાણણત નકય મોકયવાની રહશેે, આ પ્રમાણ ્માત અનધ ૃત 

અનધકારીએ સ્ ષ્ટ ણે જણાવેય હોવુત જોઇએ કે તેઓએ શાળા છો યા ુત ળૂ પ્રમાણ ્ ત ાસેય છે 

અને  ોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામાત આવેય પરુાવાઓને આધારે ઉન્મેદવારની સાચી જમતારીખ ------

છે, જે શાળા છો યાના પ્રમાણ ્માત દશાગવેય જમતારીખ કરતાત જુદી છે તથા માનવાને પરુત ુત કારણ 

છે, ઉન્મેદવારે રજુ કરેય વય અને અનધવાસ ુત પ્રમાણ ્ તેની નવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આધારે 

સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો નનણગય નનર્મ દ્વારા યેવામાત આવશે.  

2. શાળા છો યા ુત પ્રમાણ ્ (L.C.) માત દશાગવેય જમતારીખ જુબ  ઉંમરની ર્ણતરી ધ્યાને યેવામાત 
આવશે.  

3. ઓનયાઈન અરજી  ્કમાત જમ તારીખ શાળા છો યાના પ્રમાણ ્ (L.C.) જુબ દશાગવવાની 

રહશેે,અયથા અરજી ્ક રદ થશે.ઉન્મેદવારે અરજી  ્કમાત દશાગવેય જમ તારીખ આખરી ર્ણાશે  

આ બાબતે  ાછળથી કોઇ ણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી.  

H. શૈક્ષબિક લાયકાત:- 

1. ય િુમ શૈક્ષણણક યાયકાત,અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક યાયકાત,કો્પ્ ટુર ુત પ્રમાણ ્, વય,જાનત 

વરે્રેના પ્રમાણ ્ / માકગશીટ અરજી ્ક ભયાગ તારીખની સ્સ્થનતએ ધ્ યાનમાત યેવામાત આવશે, 

તયારબાદના પ્રમાણ ્ો હશે તો તે ગ્રાહ્ય રાખવામાત આવશે નહી.  
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2. લ  ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે કોઇ  ણ માય નુનવનસિટીના સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ  ુવર્ગનો 

કોર્ગ) જ માય રહશેે તથા વેયી  એચ. ી.વી./એચ.ટી.વી. યાયસસ નનમૂંુતક થયેથી  ાતચ વર્ગમાત 

મેળવી યેવા ુત રહશેે, અયથા ઉન્મેદવારી રદ ર્ણવામાત આવશે,તથા ઉન્મેદવારે નનમૂં ૂતક સમયે સદર 

બાબત ુત એફી ેવીટ(નોટરી કરાવી) રજુ કરવા ુત રહશેે.  

3. અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક યાયકાત માટે કોઇ ણ માય નુનવનસિટીની અ સુ્નાતક(ધોરણ 

૧૦+૨+૩ વર્ગ કે તેથી વ  ુ+૨ વર્ગ) અથવા સ્નાતક (૧૦+૨+૩ કે તેથી વ  ુવર્ગનો કોર્ગ)કક્ષાની 

બીજી હ ગ્રી જ માય રહશેે. 

4. સ્નાતક (ભારતમાત કેરીય અથવા રાજ્ય અનધનનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થ ાયેયી અથવા સતસ્થાન ત 

નુનવનસિટીઓ  ૈકી કોઈ ણમાતથી અથવા તે તરીકે માય થયેયી અથવા નુનવનસિટી ગ્રાટસ કનમશન 

અનધનનયમ, ૧૯૫૬ની કયમ-૩ હઠેળ હ ્  નુનવનસિટી તરીકે જાહરે કરેયી બીજી કોઇ ણ શૈક્ષણણક 

સતસ્થામાતથી મેળવેયી કોઈ ણ નવદ્યાશાખાની સ્નાતકની  દવી અથવા સરકારે માય કરેય સમકક્ષ 

યાયકાત  તે  ૈકી ધોરણ ૧૦+૨+૩ વર્ગ કે તેથી વ  ુ વર્ગનાત કોર્ગની જ સ્નાતકની  દવી તથા 

અ સુ્નાતકનાત હકસ્સામાત ધોરણ ૧૦+૨+૩ વર્ગ કે તેથી વ  ુ+૨ વર્ગનાત કોર્ગની જ અ સુ્નાતકની  દવી 

ધ્યાને યેવામાત આવશે) 

5.  ીપ્યોમા/ ીગ્રી/સ્નાતક/અ સુ્નાતકના પ્રમાણ ્માત ટકાવારી દશાગવેય ના હોય એવા હકસ્સામાત 

મેળવેય ણુમાતથી ટકાવારી કાઢી ઓનયાઈન અરજી ્કમાત દશાગવવાની રહશેે. માકગશીટમાત ટકાવારી 

 ણ દશાગવેય ન હોય તેમજ ણુ  ણ દશાગવેય ન હોય તેવા હકસ્સામાત જી.ટી. .ુ/ નુનવસીટી ારા 

નનયત કરાયેય  ોઈટ સીસ્ટમની ફો્ ુગયા પ્રમાણે બે દશાતશ ધુી(દા.ત. ૫૦.૨૫%) ટકાવારીની 

ચોક્કસ ર્ણતરી કરી ઓનયાઈન અરજી ્કમાત ટકાવારી દશાગવવાની રહશેે.આ માટે જે તે 

નુનવસીટીની  ોઈટ સીસ્ટમની ર્ણતરીની ફો્ ુગયાનાત આધાર તુ પરુાવા રજુ કરવાનાત રહશેે. 

6. ઉન્મેદવારે ઓનયાઇન અરજી ્કમાત શૈક્ષણણક યાયકાતોમાત મેળવેય ટકાવારી બે દશાતશ ધુી- (દા.ત. 

 ૦.ર %) દશાગવવાની રહશેે. માકગશીટમાત  સગ ટાઇય કે ગે્ર  દશાગવેય હોય તો તેને ટકાવારીમાત 

રૂ ાતતરીત કરીને દશાગવવાના રહશેે. 

7. ઓનયાઇન અરજી ્કમાત શૈક્ષણણક યાયકાતોના  સગ ટાઇય કે ગે્ર  દશાગવેય હશે તો તેવા અરજી ્કો 

અમા ય ઠેરવવામાત આવશે. 

8. ઉન્મેદવારે દશાગવેય શૈક્ષણણક યાયકાતના હકસ્સામાત છેલ્ યા વર્ગ ુ ત / છેલ્ યા સેમેસ્ ટર ુત ૫હરણામ આઇ. 

ટી.આઇ અથવા  ોયીટેકનીક / નુીવસીટી / બો ગ  ધ્ વારા તેમની મા ય વેબસાઇટ ઉન્ ર પ્રનસધ્ ધ 

કરેય હોય અને તેને આધારે અરજી  ્કમાત નવર્તો ભરેય હશે તો આવા ઉન્મેદવારે વેબસાઇટ ઉન્ રના 

 ોતાના  હરણામની નપ્રટ આઉન્ટ મેળવીને પ્રમાણણત કરાવી નકય અથવા જે તે સતસ્થા દ્વ્રારા વેબસાઈટ 

ઉન્ ર જે તારીખે  હરણામ પ્રનસધ્ધ કરેય હોય તે બાબત ુત યખાણ/પ્રમાણ ્ રુબરુ ચકાસણી સમયે 

રજુ કરવા ુત રહશેે. આવી શૈક્ષણણક યાયકાત ુત  હરણામ વેબસાઇટ ઉન્ ર પ્રનસધ્ ધ થયા  હયેા અરજી  

 ્ક ભરેય હોય અને માહહતી સાચી હોય તો  ણ તે ગ્રાહય રાખવામાત નહી આવે અને આવા 

અરજી ્ક રદ ર્ણવામાત આવશે. 
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9. સરકારિીના સામા ય વહીવટ નવભાર્ના તા.૧ / /ર૦૧ર ના ઠરાવ જુબ જે ઉન્મેદવારોએ ધો.૮ 

 છી ઔધોણર્ક તાયીમ સતસ્ થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો બે વર્ગ કે તેથી વ  ુસમયર્ાળાનો મા યતા પ્રાપ્ ત 

કોર્ગ કરેય હોય અને તે માટેની નેશનય કાઉન્સ્સય ફોર વોકેશનય રેનનિંર્ (એન.સી.વી.ટી.) અથવા 

જુરાત કાઉન્સ્સય ફોર વોકેશનય રેનનિંર્ (જી.સી.વી.ટી.) ની  રીક્ષા  ાસ કરેય હોય તથા જો તેઓએ 

 ોતાની  સતદર્ી અ સુાર જુરાત માધ્યનમક અને ઉન્ચ્ચિર માધ્યનમક નશક્ષણ બો ગની ધો.૧૦ની 

અથવા જુરાત ઓ ન સ્ ુય એકઝામીનેશનની જુરાતી તેમજ અંગે્રજી નવર્યની  રીક્ષા  ાસ કરેય 

હોય તો તેવા ઉન્મેદવારોને સરકારી નોકરીના હતે ુમાટે ધો.૧૦ની શૈક્ષણણક યાયકાત ધરાવતા હોવાના 

ર્ણવામાત આવશ.ે   

10. સરકારિીના સામા ય વહીવટ નવભાર્ના તા.૧ / /ર૦૧ર ના ઠરાવ જુબ જે ઉન્મેદવારોએ ધો.૧૦ 

 ાસ કયાગ  છી ઔધોણર્ક તાયીમ સતસ્ થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો બે વર્ગનો અથવા તેથી વ  ુસમયનો 

મા યતા પ્રાપ્ ત કોર્ગ કરેય હોય અને તે માટેની નેશનય કાઉન્સ્સય ફોર વોકેશનય રેનનિંર્ 

(એન.સી.વી.ટી.) અથવા જુરાત કાઉન્સ્સય ફોર વોકેશનય રેનનિંર્ (જી.સી.વી.ટી.) ની  રીક્ષા  ાસ 

કરેય હોય અને તેઓએ જો  ોતાની  સતદર્ી અ સુાર જુરાત માધ્ યનમક અને ઉન્ચ્ ચતર માધ્ યનમક 

નશક્ષણ બો ગની ધો.૧ર ની અથવા જુરાત ઓ ન સ્ ુય એકઝામીનેશનની અંગ્રેજી નવર્યની  રીક્ષા 

 ાસ કરેય હોય તો તેવા ઉન્મેદવારોને સરકારી નોકરીના હતે ુ માટે ધો.૧રની શૈક્ષણણક યાયકાત 

ધરાવતા હોવાના ર્ણવામાત આવશે. 

11. જે ઉન્મેદવારોએ ધો.૧૦  છી  ોયીટેકનીકમાત ૩ વર્ગનો  ીપ્ યોમા કોર્ગ કરેય હોય તો તેવા ઉન્મેદવારોને 

સરકારી નોકરીના હતે ુમાટે ધો.૧રની યાયકાત ધરાવતા હોવાના ર્ણવામાત આવશે.  

12. આ જાહરેાતમાત દશાગવેય ય િુમ શૈક્ષણણક યાયકાત કે અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક યાયકાત માટે 

કોઇ ણ સમકક્ષ શૈક્ષણણક યાયકાત ધ્ યાને યેવામાત આવશે નહીં.   

13. શાળા છો યા ુત પ્રમાણ ્ (L.C.), શૈક્ષણણક યાયકાત, કો્પ્ ટુર ુત પ્રમાણ ્ જાનત અય તમામ 

દસ્તાવેજોમાત નામ, અટક એક સર  ુહોવુત જોઈશે. જો સ્ ેયીંર્ નમસ્ટેક હશે તો એફી ેવીટ રજુ કરવા ુત 

રહશેે, અને જો  ોતાના નામ અને અટકમાત ફેરફાર કરેય હોય તો તે ધુારા અંરે્ અરજી કયાગ તારીખ 

 હયેાની સરકારી રે્ઝેટની નકય રુબરુ ચકાસણીના સમયે રજુ કરવાની રહશેે. 

14. મહહયા ઉન્મેદવારોએ અરજી ્કમાત ન તાના નામને બદયે  નત ુત નામ દશાગવેય હશે તો તે અંરે્ ુત 

મેરેજ સટીફીકેટ(યગ્ન નોંધણી પ્રમાણ ્) / સોર્તધના ુત(નોટરી કરાવી) / રે્ઝેટ રૂબરૂ ચકાસણીના 

સમયે રજુ કરવા ુત રહશેે. 

15. જાહરેાતમાત દશાગવેય યાયકાતની સમકક્ષ યાયકાત ઉન્મેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય તો 

આવા ઉન્મેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાન ત કરતા આદેશો/અનધ ૃતતાની નવર્તો રજુ કરવાની રહશેે. 

16. શૈક્ષણણક યાયકાત કામચયાઉન્ ધોરણે માય રાખવી તેવો ઉન્મેદવારનો હક્કદાવો સ્વીકારવામાત  આવશે 

નહીં.  

17. ઉન્મેદવાર નનર્મના નનનતનનયમ જુબ રાજ્ય સરકારિીના સા.વ.નવ.ના ઠરાવ નતબર સી.આર.આર.૧૦-
૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ર્-૫ તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ થી નક્કી કરેય અભ્યાસિમ જુબ કો્પ્ ટુર અંરે્  ુ
બેઝીક નોયેજ ધરાવતા હોવા અંરે્  ુતાયીમી સતસ્થા  ુપ્રમાણ ્ / માકગશીટ ધરાવતા હોવા જોઈશે. 
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અથવા સરકાર માય નુીવસીટી અથવા સતસ્થામાત કો્પ્ ટુર જ્ઞાન અંરે્ના કોઈ ણ  ીપ્યોમા/ ીગ્રી કે 
સટીફીકેટ કોર્ગ કરેય હોય તેવા પ્રમાણ ્ો અથવા  ીગ્રી કે  ીપ્યોમા અભ્યાસિમમાત કો્પ્ ટુર એક 
નવર્ય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણ ્ો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની  રીક્ષા કો્પ્ ટુરના નવર્ય 
સાથે  ાસ કરેય હોય તેવા પ્રમાણ ્ો ધરાવતા હોવા જોઈશે. ઉન્મેદવારે આવા પ્રમાણ ્ો/ માકગશીટ 
 સતદર્ી પવૂે અસય પ્રમાણ ્ોની ચકાસણી સમયે રજુ કરવાના રહશેે, અયથા તેઓ ુત અરજી ્ક 
રદ થવા  ામશે.  

I. અનામતનો લાભ:-  

1. અનામત કક્ષાના ઉન્મેદવારો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે  રતત ુતેમને  સતદર્ી માટેના 
ધોરણો ણબન અનામત કક્ષાના યા  ુ  શે.  

2. ળૂ જુરાતના અ ુ ણૂચત જાનત / અ  ુ ણૂચત જનજાનત / સામાજીક, શૈક્ષણણક રીતે  છાત વર્ગ 
કક્ષાના અરજદારોને જ અનામત વર્ગના અરજદાર તરીકે યાભ મળશે. 

3. ઉન્મેદવારે અરજી  ્કમાત સતબતનધત કોયમમાત જે તે અનામત કક્ષા દશાગવેય નહી હોય તો  ાછળથી 
અનામત વર્ગના ઉન્મેદવાર તરીકે યાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માય રાખવામાત આવશે નહીં. 

4. ઉન્મેદવારે ઓનયાઇન અરજી ્ક ભરતી વખતે દશાગવેય કેટેર્રી (જાનત) માત  ાછળથી કેટેર્રી 
(જાનત) બદયવા / ફેરફાર કરવા કોઇ રજુઆત કરશે તો તે ગ્રાહ્ય  રાખવામાત આવશે નહહ. 

5. અ ુ ણૂચત જાનત, અ ુ ણૂચત જનજાનત તેમજ સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે  છાતવર્ગના હકસ્સામાત 
નનયત કરેય સક્ષમ અનધકારી ુ ત જાનત પ્રમાણ ્ હશે તોજ અનામત વર્ગ નો યાભ આ વામાત આવશે.     

6. સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે  છાત વર્ગના અરજદારોએ ઉન્ નત વર્ગમાત સમાવેશ ન થતો હોવા અંરે્ ુત 
સામાજીક  યાય અને અનધકારીતા નવભાર્ના ઠરાવ ક્રમાતક:સશ /૧૪૯૪/૯૫૯/અ,તા.૬/ર/૧૯૯૬, 
સામાજજક યાય અનધકાહરતા નવભાર્ના ઠરાવ ક્રમાતક:સશ /૧૧૦૯-૧૬૬૩-અ/ તા.૨૭/૪/૨૦૧૦ 
તથા  સામાજજક યાય અનધકાહરતા નવભાર્ના ઠરાવ ક્રમાતક:સશ /૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ 
તા.૨૬/૪/૧૬ની જોર્વાઈઓ જુબ નનયત થયેય ઠરાવથી નનયત કરેય  હરનશષ્ ટ '૪' ( જુરાતીમાત) 
ના ન નૂામાત પ્રમાણ ્ રજુ કરવા ુત રહશેે. આવ ુપ્રમાણ ્ જે નાણાતકીય વર્ગમાત મેળવેય હોય તે 
સહહત ્ણ વર્ગ ધુી ુ ત રહશેે અને તેમાત જાહરેાતમાત દશાગવેય તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૮ થી 
તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮ ના સમયર્ાળાનો સમાવેશ થતો હોવો જોઈએ.તથા તેજ પ્રમાણ ્નો નતબર અન ે
તારીખ ઓનયાઇન અરજી ્કમાત દશાગવવાની રહશેે. અયથા આવા અરજદારોની અરજી રદ કરવામાત 
આવશે.  હરણીત મહહયા અરજદારોએ આવ ુપ્રમાણ ્ તેમના માતા-ન તાની આવકના સતદભગમાત રજુ 
કરવા ુત રહશેે. જો આવા અરજદારોએ તેમના  નતની આવકનાત સતદભગમાત આવ ુપ્રમાણ ્ રજુ કરેય 
હશે તો આવા અરજદારોની અરજી રદ કરવામાત આવશે.આ પ્રમાણ ્ જે નાણાકીય વર્ગમાત મેળવેય 
હોય તે સહહત ્ણ વર્ગના સમયર્ાળાની આવકને ધ્યાને યઈ,અરજી કયાગ તારીખ ધુીમાત મેળવેય 
હોવ ુ જોઈએ.અરજી સાથે  હરનશષ્ટ '૪' ના બદયે Annexure-A (અંગે્રજીમાત) રજુ કરેય હશે તો  ણ 
અરજી રદ કરવામાત આવશે. કેમકે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળની નોકરી માટે ુ ત છે.જો અરજદારે 
આ પ્રમાણ ્ ( હરનશષ્ટ '૪')અરજી  ્ક સાથ ેરજુ કરેય નહીં હોય તો આવા અરજદારોની અરજી 
રદ કરવામાત આવશે. 

7. સરકારની પ્રવતગમાન જોર્વાઈ જુબ અનામત કક્ષાના ઉન્મેદવારો ણબનઅનામત વર્ગના ઉન્મેદવારોની 

સાથે નનયત ધોરણો (અથાગત વયમયાગદા, અ ભુવની યાયકાત, ણબનઅનામત વર્ગના ઉન્મેદવારો માટે 
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અ નાવેય હોય તેના કરતાત વ  ુ નવસ્તતૃ કરેય અય કે્ષ્) માત ટછાટ યીધા નસવાય  ોતાની 

ણુવિાના આધારે  સતદર્ી  ામે તો ણબનઅનામત જગ્યાની સામે ર્ણતરીમાત યેવાના થાય છે. 

8. જો ઉન્મેદવારનો સમાવેશ અનામત વર્ગ, માજી સૈનનક, શારીરીક અશક્તતા, મહહયા કે નવધવા  ૈકીના 

નવકલ્ ો  ૈકી એક થી વ  ુનવકલ્ ોમાત થતો હોય તો તેવા હકસ્સામાત તેને યા  ુ  તા નવકલ્ ો  ૈકી જેમાત 

વ  ુયાભ મળવા ્ હશે તે મળશે. 

9. અ .ુજાનત/અ .ુજન.જાનત,/સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે  છાત વર્ગ ની કક્ષામાત અરજી કરેય હશે તો 

રુબરુ ચકાસણી સમયે જે તે જાનત ુત અસય પ્રમાણ ્ રજુ નહી કરે અથવા તો અરજી કયાગ તારીખ 

 છી ુત રજુ કરે તો તે ગ્રાહ્ય રાખવામાત આવશે નહીં, અને અરજી ્ક રદ કરવામાત આવશે. 

10. સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે  છાત વર્ગ ના હકસ્સામાત નોન હિમીયેયર સટીફીકેટ નનયત  હરનશષ્ટ (૪)' 

( જુરાતી)માત નહી હોય અથવા તો અરજી કયાગ તારીખ  છી ુત રજુ કરે અથવા ઓન યાઈન 

અરજી ્કમાત દશાગવ્યા જુબ ુત નહહ હોય તો તે ગ્રાહ્ય રાખવામાત આવશે નહીં, અને અરજી ્ક રદ 

કરવામાત આવશ.ે 

J. માજી સૈતનક:-  

1. માજી સૈનનક ઉન્મેદવારોએ અરજી  ્કમાત નવર્તો આ વાની રહશેે. 

2. માજી સૈનનક ઉન્મેદવારે  ીસ્ચાર્જ કુ,ઓળખ કા ગ/પ્રમાણ ્ નવરે્રેની નકય રજુ કરવાની રહશેે.  

3. માજી સૈનનક ઉન્મેદવારો કે જેઓએ જળ, વા  ુઅને આમગ ફોસીસમાત સળતર્ છ માસથી ઓછી નહી તેટયી 
ફરજ બજાવેય હોય અને નોકરીમાતથી નનયનમત રીતે નનવિૃ થયા હોય તેમજ માજી સૈનનક તરીકે ુ ત 
સક્ષમ અનધકારી ુ ત ઓળખકા ગ/પ્રમાણ ્ અને  ીસ્ચાર્જ કુ ધરાવતા હોય તો તેવા માજી સૈનનકોને  
તેમણે બજાવેય ખરેખર ફરજનો સમયર્ાળો,તેમની ઉંમરમાતથી બાદ કરતાત મળતી ઉંમર,આ ભરતી 
નનયમમાત ઠરાવેય ઉન્ યી વયમયાગદાથી ્ણ (૩) વર્ગ કરતાત વધવી જોઈશે નહીં. તેમજ કોઇ  ણ 
સતજોર્ોમાત ૪૫ વર્ગ કરતા ઉંમર વધવી જોઈએ નહી. 

4. માજી સૈનનક ઉન્મેદવારોની અનામત જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય માજી સૈનનક ઉન્મેદવાર ઉન્ યબ્ધ નહી 
થાય તો તેની જગ્યા જે ત ેકક્ષાના અય ઉન્મેદવારોને ફાળવી નનમૂંુતક આ ી શકાશે.    

K. શાફરરીક ખોડખાપંિ ધરાવતા ઉમેદવાર:- 

1. શાહરરીક ખો ખાત ણ જેવી કે,અંધતવ/ઓછી દ્ર્ષષ્ટીવાળા,િવણની ખામીવાળા, હયનચયનની 
નવકયાતર્તા /મર્જનો યકવો (૪૦ ટકા કે તેથી વ  ુ નવકયાતર્તા ધરાવતાત ઉન્મેદવારોએ નવકયાતર્તા 
ધરાવતાત હોવા અંરે્ ુત નસનવય સર્જન ુત સટીફીકેટ ઓનયાઈન અરજી કયાગ તારીખે ધરાવતા હશે તો જ 
નવકયાતર્ ઉન્મેદવાર તરીકે માય ર્ણાશે અને ઉન્ યી વયમયાગદા અને અનામતનો યાભ મળશે.જો 
નનયત સટીફીકેટ નહી ધરાવતા હોય તો અરજી  ્ક રદ કરવામાત આવશે.  

2. શાહરરીક અશક્તતા અંર્ે સામાય વહીવટ નવભાર્નાત તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના  રી ્ ક્રમાતક: રચ-

૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨ થી નનયત થયેય તથા વખતો વખતનાત  હર ્થી નનયત થયેય 
ન નૂામાત સરકારી હોસ્સ્ ટયના નુપ્રટે ેટ / નસનવય સર્જન/ મેહ કય બો ગ દ્વારા આ વામાત આવેય 
પ્રમાણ ્ માય ર્ણવામાત આવશે. 
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3. ઓનયાઈન અરજી કરતી વખતે કોઈ પ્રમાણ ્ જો વાનાત નથી  રતત ુઅરજી ્કમાત જરૂરી નવર્તો 
ભરવાની રહશેે.આ કેટેર્રીમાત અરજી કરનારા ઉન્મેદવારો આવા પ્રમાણ ્ો ધરાવતાત હોય તેમણે જ 
નવકયાતર્ ઉન્મેદવારની કેટેર્રીમાત અરજી કરવાની રહશેે. 

4. ૪૦% કે તેથી વ  ુ અને ૧૦૦% ધુીની દ્ર્ષષ્ટીહીનતાની અશક્તતા ધરાવતા અથવા યખવા માટે 
અસમથગ હોય તેવા (જાહરેાતમાત આવા ઉન્મેદવારો અરજી કરવાને  ા્ ર્ણેય હોય તો જ) 
ઉન્મેદવારોએ ઓનયાઈન અરજી ્કમાત યહીયાની નુવધા મેળવવા માટે જણાવવા ુત રહશેે. ાછળથી 
આવી નુવધા મેળવવાની નવનતતી નવચારણામાત યેવામાત આવશે નહી.આવા ઉન્મેદવાર સ્નાતકના પ્રથમ 
વર્ગમાત અભ્યાસ કરતી વ્યસ્ક્તને યહીયા તરીકે રાખી શકશે. 

L. મફિલા ઉમેદવાર:-  

મહહયા ઉન્મેદવારોની અનામત જગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મહહયા ઉન્મેદવાર ઉન્ યબ્ધ નહી થાય 
તો તેની જગ્યા જે તે કક્ષાના પરુૂર્ ઉન્મેદવારોન ેફાળવી નનમૂંુતક આ ી શકાશે.   

M. રમતવીર ઉમેદવાર:- 

સરકારિીના સામાય વહીવટ નવભાર્ના તા.ર૫/૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવમાત જણાવેય માય રમતોમાત 
તેમજ તે અવયે વખતો વખત થયેય ધુારેય જોર્વાઈ જુબની રમતોમાત મેળવેય માય પ્રમાણ ્ 
ધરાવતા રમતવીરોને નનર્મમાત સ્ ધાગતમક  રીક્ષા એટયે કે OMR  રીક્ષા  નતની યેણખત કસોટીમાત 
રમતવીર ઉન્મેદવારોએ મેળવેય ણુના ૫% ણુ ઉન્મેરવાની જોર્વાઈ નનયત કરાયેય હોઈ તે જુબ યાભ 
મળવા ા્ થશે.  રતત ુ તેઓએ નનમૂંુતક સમયે નનયત ન નૂામાત મેળવેય જરૂરી પ્રમાણ ્ રજુ કરવા ુત 
રહશેે આવા પ્રમાણ ્ ધરાવનાર ઉન્મેદવાર જ રમતના ણુ માટે હકદાર થશે. 

N. તવધવા ઉમેદવાર:-  

સરકારિીના સામાય વહીવટ નવભાર્ના તા.રર/ /૧૯૯૭ ના ઠરાવમાત કરવામાત આવેય 
જોર્વાઇ જુબ નવધવા મહહયા ઉન્મેદવારોને  સતદર્ીમાત અગ્રતા આ વા માટે ભરતીના તમામ તબકે્ક 
એટય ે કે શૈક્ષણણક યાયકાતના મેળવેય મેરીટ માક્સગમાત,યેણખત  હરક્ષામાત તેમજ કો્પ્ ટુર ટેસ્ટમાત  ાસ 
થવા માટે મીનીમમ માક્સગ મેળવી ઉન્તીણગ જાહરે થયેય ઉન્મેદવારોએ મેળવેય માક્સગના  ાતચ ટકા ણુ 
ઉન્મેરી  સતદર્ીમાત અગ્રીમતા આ વામાત આવશે  રતત ુતેઓએ નનમૂંુતક સમય ેપનુઃયગ્ન  કરેય ન હોવા 
જોઇએ ઉન્ રાતત નનર્મ માતર્ે તયારે તેના તમામ પરુાવા નનર્મન ેઅસયમાત રજુ કરવાના રહશેે. 

O. ના ંવાધંા પ્રમાિપત્ર (N.O.C):-  

જુરાત સરકારના સરકારી / અધગ સરકરી/ સરકાર હસ્તકના કો ોરેશન/કત નીઓમાત સેવા 
બજાવતા અનધકારીઓ / કમગચારીઓ નનર્મની જાહરેાતના સતદભગમાત ઓનયાઈન અરજી કરી શકશ ેઅને 
તેની જાણ ઉન્મેદવારે  ોતાના નવભાર્/ખાતા/કચેરીને અરજી કયાગની તારીખથી હદન-૭ માત અચકૂ 
કરવાની રહશેે તથા "ના વાધંા પ્રમાિપત્ર" મેળવવા ુત રહશેે. રૂબરૂ દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે ન નૂા 
જુબ ુત   "ના વાધંા પ્રમાિપત્ર" રજુ કરવા ુત રહશેે, ન નૂો નીચે જુબ છે. 
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ના-વાધંા પ્રમાિપત્રનો ન નૂો 
 

 

પ્રમાણ ્ 

આથી પ્રમાણણત કરવામાત આવે છે કે િી ....................................................... આ ખાતામાત તા. 
.............................. થી સતત જગ્યા  ર કામ કરે છે.  
૧. એ  ણ પ્રમાણણત કરવામાત આવે છે કે જ્યારે તેઓની સરકારમાત પ્રથમ નનમૂંકૂ કરવામાત આવી હતી 
તયારે તેઓએ જે જગ્યા માટે અરજી કરી છે તે જગ્યા માટે નનયત કરવામાત આવેય ઉન્ યી વયમયાગદાની 
અંદર હતા અને તેઓની નનમૂંકૂ માય  નત ારા હતર્ામી/કાયમી રીતે કરવામાત આવી છે.  
૨. જગ્યા ુત નામ : ...................................................................... (વર્ગ - ................ જે જગ્યા માટે 
િી/િીમનત .......................................................... એ અરજી કરી છે તે જુરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન 
વ્યવહાર નનર્મ ારા નવચારણામાત યેવામાત આવે તો આ ખાતાને હરકત સર ુત નથી.  
      (   ) 
                                                       હો ો                                            
સ્થળ :                                           ખાતાના વ ા  
તારીખ :  
પ્રનત,  
િી .................................. 
...................................... 
 

 

P. િરજીયાત તનવતૃત્ત,ર ખસદ,બરતરિ:-  

અર્ાઉન્ ઉન્મેદવારને સરકારી સેવા/સરકાર હસ્તકની કત ની કે બો ગ-કો ોરેશનમાતથી ક્યારેય  ણ 
ફરજીયાત નનવનૃિ, રુખસદ કે બરતરફ કરવામાત આવેય હોય તો અરજી ્કમાત તેની નવર્ત આ વાની 
રહશેે. અયથા અરજી ્ક / નનમૂંકૂ રદ કરવામાત આવશે. 

Q. િી:-  

1. ઓ.એમ.આર.  રીક્ષા માટે  રીક્ષા ફી  ેટે ણબન અનામત વર્ગના ઉન્મેદવારો માટે રૂ. ૨૫૦/- નનયત 
કરાયેય છે તથા અનામત વર્ગના ઉન્મેદવારોને  રીક્ષા ફી માતથી સુ્ક્ત આ વામાત આવે છે.  

2. કો્પ્ ટુર કૌશલ્યની  રીક્ષા માટે  રીક્ષા ફી  ેટે ણબન અનામત વર્ગના ઉન્મેદવારો માટે રૂ. ૨૫૦/- 
નનયત કરાયેય છે તથા અનામત વર્ગના ઉન્મેદવારોને  રીક્ષા ફી માતથી સુ્ક્ત આ વામાત આવે છે.  

3. અ.જાનત/અ .ુજનજાનત/સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે  છાતવર્ગનાત ઉન્મેદવારોએ જો જનરય કેટેર્રીમાત 
અરજી કરેય હશે તો તે  ૈકી O.M.R  નતથી યેવાનાર સ્ ધાગતમક યેણખત  રીક્ષા માટે બોયાવેય 
આવા તમામ ઉન્મેદવારોએ નનયત ફી ભરવાની રહશેે. 

4. અ.જાનત/અ .ુજનજાનત/સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે  છાતવર્ગનાત ઉન્મેદવારોએ જો જનરય કેટેર્રીમાત 
અરજી કરેય હશે તો તે  ૈકી O.M.R  નતથી યેવાનાર સ્ ધાગતમક યેણખત  રીક્ષામાત  ાસ થયેય 
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ઉન્મેદવારોને કો્પ્ ટુર કાયગક્ષમતા માટેની ઓનયાઈન  રીક્ષા માટે બોયાવેય આવા તમામ 
ઉન્મેદવારોએ નનયત ફી ભરવાની રહશેે. 

5. અ .ુજાનત/ અ .ુજનજાનત/સા.શૈ. .વર્ગ/ શાહરરીક ખો ખાત ણ ધરાવતાત ઉન્મેદવાર/માજી સનૈનક 

ઉન્મેદવારોને  રીક્ષા ફી ભરવામાતથી નનયમા સુાર સુ્ક્ત આ વામાત આવશે.  

6. ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે કોઈપિ જાતની િી ભરવાની નથી.પરં   જે ઉમેદવારોએ િી ભરવાની 

થતી િોય તેવા ઉમેદવારોએ પરીક્ષા અંગેનો કોલલેટર મળેથી નીચેની  ચના ન.ં૭  જબ િી ભરવા 

અંગેની કાયગવાિી કરવાની રિશેે.  

7. જનરય કેટેર્રીના ઉન્મેદવારે અસય કોયયેટરના આધારે બીજી કો ી કરાવી નનયત કરેય  રીક્ષા ફી 
કોઈ  ણ ઈ- ોસ્ટ ઓફીસ ખાતે જમા કરાવી નસક્કા/સ્ટીકર સાથેની રસીદ અસય કોયયેટર સાથે 
બી વાની રહશેે અને  રીક્ષા સમયે અસય કોયયેટર સાથે અચકુ યાવવાની રહશેે તેમજ કોયયેટરની 
બીજી નકય  ોસ્ટ ઓફીસના રેક ગ માટે  ોસ્ટ ઓફીસમાત આ વાની રહશેે,અય બીજી કોઈ રીતે ફી 
સ્વીકારવામાત આવશે નહીં, ભરાયેય ફી અંર્ેની રસીદ  રીક્ષા સ્થળે કોયયેટર સાથે અચકુ યાવવાની 
રહશેે. 

R. દસ્તાવેજ ચકાસિી સમયે સાથે લાવવાના દસ્તાવેજોની યાદી:(આ યાદી માત્ર દ્રષટાતં 
સ્વરૂપે છે જે સપંિૂગ નથી.) : 

1. કોય યેટર.  

2. ઓન યાઈન અરજી ્ક.  

3. શાળા છો યા ુત પ્રમાણ ્.  

4. ય િુમ શૈક્ષણણક યાયકાત માટે દશાગવેય યાયકાતની માકગશીટ. 

5. અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક યાયકાત માટે દશાગવેય યાયકાતની માકગશીટ. (જો ઓનયાઈન 

અરજી ્ક માત દશાગવેય હોય તો) 

6. જાનતનો દાખયો. (ઓનયાઈન અરજી ્કમાત જાનત દશાગવેય હોય તો) 

7. S.E.B.C ના સતદભગમાત નોન િીમીયેયર સટીફીકેટ ' હરનશષ્ટ (૪)' ( જુરાતી) માત જ હોવુત જોઈશે.  

8. આ જાહરેાતમાત કયમ : H-૧૭ માત જણાવ્યા જુબ ુત કો્પ્ ટુર ુત પ્રમાણ ્.   

9. માજી સૈનનકના હકસ્સામાત  ીસગચાર્જ કુ, ઓળખ કા ગ, પ્રમાણ ્ નવરે્રે  

10. રમતવીર ઉન્મેદવારના હકસ્સામાત નનયત પ્રમાણ ્.   

11. નવધવા ઉન્મેદવારના હકસ્સામાત પનુ:યગ્ન કરેય નથી તેવી એફી ેવીટ,  નતના મરણનો દાખયો તથા 

અય પરુાવા.  

12. અય સરકારી નોકરીના હકસ્સામાત "ના વાધંા" પ્રમાણ ્. 

13. શાહરરીક ખો ખાત ણનાત હકસ્સામાત સામાય વહીવટ નવભાર્નાત તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના  રી ્ 

ક્રમાતક: રચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨ થી નનયત થયેય તથા વખતો વખતનાત  હર ્થી નનયત 

થયેય ન નૂામાત સરકારી હોસ્સ્ ટયના નુપ્રટે ેટ / નસનવય સર્જન  / મેહ કય બો ગ દ્વારા આ વામાત 

આવેય પ્રમાણ ્.  
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14. શાળા છો યા ુત પ્રમાણ ્ (L.C.), શૈક્ષણણક યાયકાત તથા અય તમામ દસ્તાવેજોમાત નામ, અટક એક 

સર  ુ હોવુત જોઈશે. જો સ્ ેયીંર્ નમસ્ટેક હશે તો એફી ેવીટ રજુ કરવા ુત રહશેે, અને જો નામ તથા 

અટકમાત ફેરફાર હશે તો રે્જેટ્સ રજુ કરવા  ુરહશેે. 

15. અય કોઈ સમકક્ષ યાયકાત દશાગવેય હોય તો તેના પ્રમાણ ્ો તથા સમકક્ષ હોવા બાબત ના 

આધાર તૂ પરુાવા. 

16. બે ફોટા. (તાજેતરમાત   ાવેય) 

17. અરજી ્કમાત દશાગવેય નવર્તના સમથગનમાત દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે જે દસ્તાવેજો રજુ કરવા ુત 

કહવેામાત આવે તે તમામ દસ્તાવેજો તેજ સમયે રજુ કરવાના રહશેે. 

 ઉપર  જબ જે લા   પડતા િોય તે અસલ દસ્તાવેજો તથા એક સેટ પ્રમાબિત કરેલ ઝેરોક્ષ સાથે 
લાવવાનો રિશેે, તથા ઝેરોક્ષ કોપીઓ ચેકલીસ્ટ  જબ બે નકલમા ં ચેકલીસ્ટ તૈયાર કરી િાઈલમા ં કૂી 
પ્રમાિપત્ર નબંર /પેજ નબંર સફિત રજૂ કરવા   રિશેે. ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ં દશાગવેલ તવગત જે 
પ્રમાિપત્રના ં આધારે ભરેલ િોય તેજ રજ  કરવાની જવાબદારી ઉમેદવારની છે.ઉમેદવાર પાસે આવા 
પ્રમાિપત્ર ઉપલબ્ધ િશે પરં   રજ  કરેલ નિી િોય તો પાછળથી આવા પ્રમાિપત્ર સ્વીકારવામા ંઆવશે 
નિી તેમજ આ બાબતે કોઈપિ તકરાર / રજ આત ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નિી. 

S. નીચેના સજંોગોમા ંઅરજીપત્રક રદ કરવામા ંઆવશે.(આ યાદી માત્ર દ્રષટાતં સ્વરૂપે છે જે 
સપંિૂગ નથી.) : 

1. ઓનયાઈન અરજી ્કમાત દશાગવેય જમ તારીખ શાળા છો યાના પ્રમાણ ્ (L.C.) થી અયર્ હશે તો 

અરજી ્ક રદ કરવામાત આવશે. 

2. ય િુમ શૈક્ષણણક યાયકાત માટે દશાગવેય શૈક્ષણણક યાયકાત નહી ધરાવતા હોય તો અરજી ્ક રદ 

કરવામાત આવશે. 

3. ઓન યાઈન અરજી ્કમાત અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક યાયકાત માટે જે શૈક્ષણણક યાયકાત 

દશાગવેય હશે અને તે શૈક્ષણણક યાયકાત ધરાવતા નહી હોય તો અરજી ્ક રદ કરવામાત આવશે. 

4. શૈક્ષબિક લાયકાત કે અગ્રતા માટેની વધારાની શૈક્ષબિક લાયકાતની માકગશીટમા ં દશાગવેલ ટકાવારી 

અથવા જો માકગશીટમા ં ટકાવારી દશાગવેલ ન િોય તો  મેળવેલ  િમાથંી ટકાવારી કાઢીને અથવા 

મેળવેલ  િ ન દશાગવેલ િોય અને પોઈન્ટ સીસ્ટમ થી ગિતરી કરાવેલ ટકાવારી ઓનલાઈન 

અરજીપત્રકમા ંબે દશાશં  ધી ગિતરી કરી  ટકા દશાગવવાના રિશેે. માકગશીટમા ંદશાગવેલ ટકા કરતા 

અથવા ગિતરી કરેલ ટકા કરતા અરજીપત્રકમા ંવ   ટકા દશાગવ્યા િશે તો અરજીપત્રક રદ કરવામા ં

આવશે 

5. સમકક્ષ શૈક્ષણણક યાયકાતના સતદભગમાત યોગ્ય સમકક્ષ શૈક્ષણણક યાયકાત ધરાવતા નહી તો અરજી ્ક 

રદ કરવામાત આવશે. 

6. ઓન યાઈન અરજી ્કમાત જે જાનત દશાગવેય હશ ેતે જ જાનત ુત પ્રમાણ ્ ધરાવતા નહી હોય અથવા 

અરજી કયાગ  છી ુત જાનત ુત પ્રમાણ ્ હોય તો તેવા હકસ્સામાત અરજી ્ક રદ કરવામાત આવશે. 

7.  S.E.B.C. ના હકસ્સામાત નોન હિમીયેયર સટીફીકેટ નનયત  હરનશષ્ટ (૪)' ( જુરાતી)માત નહી હોય તો 

અથવા તો અરજી કયાગ તારીખ  છી ુત રજુ કરે અથવા ઓન યાઈન અરજી ્કમાત દશાગવ્યા જુબ ુત 

નહહ હોય તો તે ગ્રાહ્ય રાખવામાત આવશે નહીં, અને અરજી ્ક રદ કરવામાત આવશે. 
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8. માજી સૈનનકના હકસ્સામાત  ીસ્ચાર્જ કૂ ઓળખ કા ગ/પ્રમાણ ્ રજુ નહી કરે તો અરજી ્ક રદ 

કરવામાત આવશે. 

9. ઓનયાઈન અરજી ્કમાત અરજદારનો  ોતાના ફોટા કે સહી નહી હોય અથવા  ોતાના બદયે અય 

નો ફોટો કે સહી હશે તો અરજી ્ક રદ કરવામાત આવશે. 

10. શાહરરીક ખો ખાત ણનાત હકસ્સામાત સામાય વહીવટ નવભાર્નાત તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના  રી ્ 

ક્રમાતક: રચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ર્-૨ થી નનયત થયેય તથા વખતો વખતનાત  હર ્થી નનયત 

થયેય ન નૂામાત સરકારી હોસ્સ્ ટયના નુપ્રટે ેટ/ નસનવય સર્જન / મેહ કય બો ગ દ્વારા આ વામાત 

આવેય પ્રમાણ ્ ઓનયાઈન અરજી કયાગ  હયેા ુ ત રજુ નહી કરે તો અરજી ્ક રદ કરવામાત આવશે. 

T. અન્ય અગત્યની  ચનાઓ:  

1. ફોમગ ભરવાની છેલ્યી તારીખ  છીથી નનર્મની વેબસાઈટ નનયનમત જોતા રહવે ુત આવશ્યક છે. 

2. અરજી  ્ક ભરતાત  હયેાત નનર્મની વેબસાઈટ ઉન્ ર કુવામાત આવેય ઉન્મેદવાર માટેની ચુનાઓ 

અને ઓનયાઈન અરજી ્ક ભરવા બાબતની ચુનાઓનો કાળજીપવૂગક અભ્યાસ કરવા નવનતતી છે, 

અને તયારબાદ જ ઓનયાઈન અરજી  ્ક ભરવુત. 

3. સતબતનધત જગ્યાઓની ભરતી પ્રહિયાના અ સુ તધાને આ જાહરેાત કોઈ ણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમા 

ફેરફાર કરવાની અને આ જાહરેાતની  ચુનાઓમાત કોઈ ણ કારણોસર ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાનો 

નનર્મને સતપણૂગ અબાનધત હકક/અનધકાર રહશેે, અને નનર્મ આ માટે કારણો આ વા બતધાયેય રહશેે 

નહી, તેમજ તેવા સતજોર્ોમાત ભરેય કોઇ ણ પ્રકારની ફી  રત મળવા ા્ થશે નહીં. 

4. ઓનયાઈન અરજી ્કમાત ઉન્મેદવાર દ્વારા દશાગવેય નવર્તો જેવી કે વ્યસ્ક્તર્ત માહહતી, શૈક્ષણણક 

યાયકાત,અ ભુવ તેમજ અય નવર્ત માટે ઉન્મેદવાર  ોતે જવાબદાર રહ ેછે. 

5. આ કક્ષા માટે નનર્મ દ્વ્રારા અરજી ્ક ઓનયાઈન ભરાવવામાત આવે છે અને તેમાત જે માહહતી માતર્ેય 

હોય તે માહહતીની નવર્તો ઉન્મેદવાર દ્વ્રારા  ાવવામાત આવી હોય અથવા ખોટી/ જુદી માહહતી 

આ વા ુત નનર્મને માલમુ   શે તો તેવા ઉન્મેદવારના  હરણામ રદ કરવાનો નનણગય નનર્મ યેશે. 

6. ઉન્મેદવારે  ોતે ભરેય ફોમગની નવર્ત સાચી છે તેવુત પ્રમાણ ્ ઓનયાઈન આ વા ુત રહતે ુહોઈ જો 

કોઈ ખોટી નવર્ત રજુ કરશે તો તે  ુફોમગ રદ થવા  ા્ બનશે તથા તેની સામે ફોજદારી નુો બનશે. 

7. વ્યસ્ક્તર્ત માહહતી, ય િુમ શૈક્ષણણક યાયકાત, અગ્રતા માટેની વધારાની શૈક્ષણણક યાયકાત, ઉંમર, 

જાનત, અ ભુવ તેમજ અય નવર્તોની ચકાસણી નનર્મ દ્વ્રારા કરવામાત આવશે અને આ અંરે્ નનર્મનો 

નનણગય જ અંનતમ રહશેે. 

8. ઉન્મેદવાર  ોતે આખરી  સતદર્ી યાદીમાત સમાનવષ્ટ થવા મા્થી સબતનધત જગ્યા ઉન્ ર નનમૂં ૂતક 

કરવાનો દાવો કરવાન ેહકકદાર થશે નહીં. નનમૂં ૂતક કરનાર સિાનધકારીને  ોતાને એવી ખાતરી થાય 

કે નનર્મની સેવા સારૂત તે ઠરાવેય નનયમો સુાર અને આ જગ્યાના પ્રવતગમાન ભરતી નનયમો અ સુાર 

યોગ્ય જણાતો નથી. તો જે તે તબકે્ક આવા ઉન્મેદવારને તેની નનમૂં ૂતક બાબતે નનમૂં ૂતક સિાનધકારીનો 

નનણગય આખરી ર્ણાશે. 

9. આ ભરતી પ્રહિયા સતપણૂગ ણે જે તે સતવર્ગની જાહરેાતમાત દશાગવેય જોર્વાઈ જુબ પ્રવતગમાન ભરતી 

નનયમોને આનધન રહશેે. 
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10. ભરતી પ્રહિયા દર્યાન રાજકીય કે અય કોઈ રીતે ભયામણના પ્રયાસ કરનાર ઉન્મેદવારને ર્ેરયાયક 

ઠેરવી બાકાત રાખવામાત આવશે. 

11. ય િુમ શૈક્ષણણક યાયકાત, અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક યાયકાત, કો્પ્ ટુરની જાણકારી, ઉંમર, 

જાનત (કેટેર્રી- SC,ST,SEBC), માજી સૈનનક, સ્ ોટગસ અને અય બાબતોના ઉન્મેદવાર  ાસેના અસય 

પ્રમાણ ્ોન ેઆધારે ઓનયાઈન અરજીમાત ભરેય નવર્તો સમગ્ર ભરતી પ્રહિયા માટે આખરી ર્ણવામાત 

આવશે.  

12. ઓનયાઈન અરજીમાત દશાગવેય નવર્તોના સમથગનમાત પ્રમાણ ્ો અને પરુાવાઓ નનર્મ માતરે્ તયારે 

ઉન્મેદવારે અસયમાત (ઝેરોક્સ નકયો સહીત) રજુ કરવાના રહશેે એવા પરુાવા રજુ નહીં કરી શકનાર 

ઉન્મેદવાર ુત અરજી ્ક જે – તે તબકે્કથી "રદ" ર્ણવામાત આવશે. 

13. ઉન્મેદવાર અરજી ્કમાત જે ફોટો upload  કરે છે, તેની  ાસ ોટગ  સાઈઝના ફોટોની એક કરતાત વ  ુ

કો ીઓ  ોતાની  ાસે રાખવી અને આ જાહરેાત – સતવર્ગની સમગ્ર ભરતી પ્રહિયામાત ત ેજ ફોટોની 

કો ીનો ઉન્ યોર્ કરવાનો રહશેે. (જેમ કે અસય પ્રમાણ ્ોની ચકાસણી સમયે  ણ તે જ ફોટાની 

કો ી રજુ કરવાની રહશેે). 

14. ઉન્મેદવાર અરજી ્ક ભરતી વખતે જે મોબાઈય નતબર દશાગવે છે તે નતબર ચાલ ુજ રાખવો. ભનવષ્યમાત 

નનર્મ તરફથી અ કુ ચૂનાઓ ઉન્મેદવારને આ દશાગવેય નતબરના મોબાઈય  ર SMS થી મોકયવામાત 

આવી શકે છે. તેથી દશાગવેય મોબાઈય નતબર બદયવો નહીં. 

15. ઉન્મેદવાર  ોતે યેણખત  રીક્ષામાત સફળ થયો હોવાના કારણે જ સતબતનધત જગ્યા ઉન્ ર નનમૂં ૂતક કરવાનો 

દાવો કરવાને હક્કદાર થશે નહીં. નનમૂં ૂતક કરનાર સિાનધકારીને  ોતાને એવી ખાતરી થાય કે નનર્મ 

માટે ઉન્મેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને   તો કુી શકાશે. નનમૂં ૂતક બાબતે તેઓનો નનણગય 

આખરી ર્ણાશે. 

16. કોઇ  ણ અરજી ્કો ટ ાય કે રૂબરૂમાત નનર્મની કચેરી અથવા NIC સતસ્થાને મોકયવાના રહશેે 
નહહ,આવા મોકયી આ ેય અરજી ્કો દફતરે કરવામાત આવશે તેમજ તેની કોઇ  ણ જાણ ઉન્મેદવારને 
કરવામાત આવશે નહહ.  

17. ઉન્મેદવારે ઓનયાઇન અરજી ્કમાત દશાગવેય કોઇ૫ણ નવર્ત અસય પ્રમાણ ્ો, ફોટોગ્રાફ સહહતની 
ખોટી એટયે કે, બોર્સ/જુદી/અયર્ બતાવેય/  ાવેય હશે તો તે ુ ત ઉન્મેદવારી ્ક કોઇ  ણ તબકે્ક 
રદ કરવામાત આવશે તથા તેને યાયકી ધોરણ મેળવેય હશે કે ઉન્મેદવાર  સતદર્ી  ામેય હશે અથવા 
નનમૂં ૂતક આ ી દીધેય હશે તો  ણ તેની ઉન્મેદવારી આ ોઆ  રદ ર્ણાશ ે,અને આવા ઉન્મેદવાર સામ ે
ધોરણસરની કાયગવાહી કરવામાત આવશે. 

18. ઉન્મેદવારે ઓનયાઇન અરજી ્કમાત દશાગવેય કોઇ૫ણ નવર્ત અસય પ્રમાણ ્ો, ફોટોગ્રાફ સહહતની 
ખોટી એટયે કે, બોર્સ/ જુદી/ અયર્ ભરેય હશે અને તે નવર્તો શરતચકુથી ભરેય હોવા ુત જણાવી 
તે ધુારવા બાબતે  ાછળથી કોઇ યેખીત કે મૌણખક રજુઆત કરવામાત આવશે તો તે ગ્રાહય રાખવામાત 
આવશે નહી અને આવી રજુઆતો બાબતે કોઇ જ કાયગવાહી કરવામાત આવશે નહી. તેમજ તેની 
ઉન્મેદવારી આ ો આ  રદ ર્ણાશે. 

19. ઉન્મેદવાર અરજી કયેથી નનમૂંુતક મેળવે તે સમયર્ાળા દર્ યાન તેઓને કોઇ ણ સક્ષમ કોટગ  ધ્ વારા 
ુહરે્ાર ઠરાવેય હોય અથવા તેમની સામ ેકોઇ  ણ  ોયીસ ઓથોરીટી અથવા ફોજદારી કોટગ  સમક્ષ 
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કેસ / ફરીયાદ   તર હશે તો તેમજ તેવા કોઇ ણ કેસમાત સજા થયેય હશે તો તેવા ઉન્મેદવારોના 
અરજી ્ક નવચારણામાત યેવામાત આવશે નહીં. જો આવા ઉન્મેદવાર ધ્ વારા આવી માહહતી  ાવીન ે
 સતદર્ી  ામેય હશે તો  ણ તેની ઉન્મેદવારી આ ોઆ  રદ ર્ણાશે તેમજ આવા કેસ / ફરીયાદ 
અ વયે તેઓ બાદમાત નનદોર્ પરુવાર થાય તો  ણ તેઓ નનમૂંુતક માટે દાવો કરી શકશે નહીં.  

20. ઉન્મેદવાર જો .ુરા.મા.વા.વ્ ય.નનર્મ,કે અધગ સરકારી સતસ્ થા, અ ય બો ગ કે કો ોરેશનમાત નોકરી કરતા 
હોય તો તેની સ્  ષ્ ટ નવર્તો અરજી ્કમાત દશાગવવાની રહશેે. અ યથા  ાછળથી આવી માહહતી 
માલમુ   શે તો ઉન્મેદવાર  સતદ થયેય હશે તો  ણ તેઓની  સતદર્ી રદ કરવામાત આવશે.  

21. અરજી કરનાર ઉન્મેદવાર જો .ુરા.મા.વા.વ્ ય.નનર્મ, સરકારી કે અધગ સરકારી સતસ્ થા, અ ય બો ગ કે 
કો ોરેશનમાતથી બરતરફ કે રૂખસદ થયેય હોય તો તેની નવર્ત ઓનયાઇન અરજી ્કમાત દશાગવવાની 
રહશેે. આવા ઉન્મેદવારોના અરજી ્ક નવચારણામાત યેવામાત આવશે નહીં. 

22. ઓનયાઇન અરજી ્કમાત જો કોઇ ઉન્મેદવાર ધ્ વારા સાચી નવર્તો  ાવીને ખોટી મા  હહતી ભરવામાત 
આવશે તો તેવા ઉન્મેદવાર સામે  ોયીસ ફરીયાદ કરવા ધુીની કાયગવાહી કરવામાત આવશે.  

23. નનર્મ ધ્વારા યોજેય આ ભરતી પ્રહિયામાત આખરી  સતદર્ી  ામેય ઉન્મેદવાર નનમૂંુતક સિાનધકારી 
ઠરાવે તે શરતોને આનધન નનમૂંુતક મેળવવા ા્ થશે.  

24. ઉન્મેદવારના નામમાત ભાઈ કે બહને દશાગવેય હશે અને ફોટોગ્રાફ સ્ ષ્ટ રીતે તેઓના જે ર જુબ 
જણાતો નહી હોય અથવા ફોટોગ્રાફ અસ્ ષ્ટ હશે તો અરજદાર ુત અરજી ્ક રદ કરવામાત આવશે.    

25. સીધી ભરતીની જાહરેાતમાત દશાગવેય અનામત / ણબનઅનામત જગ્યાઓની ૨૦%ની મયાગદામાત 

કેટેર્રીવાઈઝ પ્રનતક્ષાયાદી તૈયાર કરવામાત આવશે તેમજ પ્રનતક્ષાયાદી (વઇેટીંર્ યીસ્ટ) પ્રનસધ્ધ થયા 
તારીખથી એક વર્ગ અથવા આ કક્ષાની ભરતી પ્રિીયા માટે હવ ે છીની  હયેી જાહરેાત પ્રનસધ્ધ 
થાય તે તારીખના આર્ળના હદવસના કચેરી સમય એ બેમાતથી જે વહલેુત હોય તયાત ધુી અમયમાત 
રહશેે. આ સમય મયાગદા પરુી થતાત પ્રનતક્ષાયાદી આ ો આ  રદ થયેય ર્ણાશે. પ્રનતક્ષાયાદી 
રાખવાની ટકાવારીમાત જરુર જણાય તો ફેરફાર કરવાનો નનર્મન ેઅબાધીત હક્ક રહશેે. 

26. નનર્મને જરુર જણાયેથી પ્રોનવઝનય  સતદર્ીયાદી/પ્રનતક્ષાયાદીનાત આધારે નનમૂંકૂની કાયગવાહી હાથ 
ધરી શકશ,ે પ્રોનવઝનય યાદીમાત સમાવેશ થયેય ઉન્મેદવારની  સતદર્ી બાબતે નનર્મની જોર્વાઈ 
જુબ સુ તર્ત ન જણાયે થી તેઓને  નનમૂં ૂતક આ ી દીધી હશે તો  ણ રદ થઇ શકશે. 

27. આ જાહરેાત માટે યાયીક કે્ષ્ અમદાવાદ રહશેે.  

                 

અરજી કરવાની રીત :   

આ જાહરેાતના સતદભગમાત નનર્મ ઘ્વારા ઓનયાઇન અરજી જ સ્વીકારવામાત આવશે. તમો 

તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૮ (રાન્ના ૨૩:૫૯ કયાક) ધુી 

https://ojas.gujarat.gov.in  ર અરજી ્ક ભરી શકશો. તમોએ (૧) સૌ પ્રથમ  

https://ojas.gujarat.gov.in  ર જવ ુહવે (ર) "Apply Online Click"  કરવ.ુ (૩) તમો જે કક્ષા 

માટેની અરજી કરવા માતર્તા હશો તે કક્ષા  ર click કરવાથી ત ેજગ્યાની નવર્તો / અય માહહતી મળશે. 

(૪) તેની નીચે Apply Now  ર click કરવાથી Application Form યુશે જેમાત સૌ પ્રથમ Personal 

http://ojas.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
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Details તમોએ  ભરવી. (અફિિં લાલ ફંદડી (*) તનશાની િોય તેની તવગતો િરજીયાત ભરવાની રિશેે.) 

( ) Personal Details ભરાયા બાદ Minimum Educational Details ભરવા માટે Educational 

Qualification  ર Click કરવુત. (૬) વધારાની યાયકાત દશાગવવા માટે Additional Educational 

Qualification ઉન્ ર Click કરીને તેની નવર્તો ભરવી. જો તમો ય તુમ / અગ્રતા માટેની વ  ુ

યાયકાતો ધરાવતા હોય તો તમને ફાયદાકારક હોય તેવી દરેકમાત કોઇ  ણ એક જ યાયકાત 

અરજી ્કમાત દશાગવવી. જેમાત  ાછ્ળથી કોઇ ફેરફારને અવકાશ રહશેે નહી. (૭) જો તમો કો્પ્ ટુરની 

જાણકારી ધરાવતા હોય તો yes select કરવ.ુ (૮) ફોજદારી કોટે નેુર્ાર ઠરાવેય હોય તો તેની નવર્તો 

દશાગવવાની રહશેે. (૯) તેની નીચે Self  declaration  ર Click કરો તયાર બાદ (૧0) ઉન્ રની શરતો 

સ્વીકારવા માટે "Yes"  ર Click કરવુત. હવે અરજી પણુગ રીતે ભરાઇ ર્યેય છે. (૧૧) હવે Save  ર 

Click કરવાથી તમારી અરજીનો Online સ્વીકાર થશે. (૧૨) અરજી કયાગ બાદ તમારો Application 

Number Generate  થશે. જે તમારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે. (૧૩)  હવે Upload Photograph 

 ર Click કરો. અહી તમારો Application Number type કરો અને તમારી Birth date type કરો 

તયાર બાદ OK  ર Click કરો. અહહિં Photo અને Signature Upload કરવાના છે. (Photo ુ ત મા  ૫ 

સે.મી. ઉંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. ૫હોળાઇ અને Signature ુ ત મા  ર.  સે.મી. ઉંચાઇ અને ૭.  સે.મી. 

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

સાઇઝથી વધારે નહહ તે રીતે) અને Signature (10 KB સાઇઝથી વધારે નહહ તે રીતે) jpg format માત 

computer માત હોવા જોઇએ.) "Browse" button  ર click કરો હવે Choose file ના સ્િીનમાતથી જે 

ફાઇયમાત jpg format માત તમારો photo store થયેય છે તે ફાઇયને select કરો અન ે "open" 

button ને click કરો. હવે તમારો photo દેખાશે. હવે આ જ રીતે signature  ણ upload કરવાની 

રહશેે. (૧૪) હવે  ેજના ઉન્ રના ભાર્માત "Confirm Application"  ર click કરો અને Application 

number તથા birth date ટાઇ  કયાગ બાદ ok  ર હકયક કરવાથી ર બટન (૧) Show application 

preview અને (૨) Confirm application દેખાશે. ઉન્મેદવારે show application preview  ર 

click કરી  ોતાની અરજી જોઇ યેવી. અરજીમાત ધુારો કરવાનો જણાય તો edit કરી યેવ.ુ જો અરજી 

ધુારવાની જરુર ન જણાય તો confirm application  ર click કરો તથેી તમારી અરજીનો નનર્મમાત 

online સ્વીકાર થઇ જશે. (અરજી CONFIRM કરવી િરજીયાત છે.) અહહિં "confirmation 

number" generate થશે જે હવે  છીની બધી જ કાયગવાહી માટે જરુરી હોઇ તમારે સાચવવાનો રહશેે. 

(૧૬) િવે print application ૫ર click કરવ .ં તમે કરેલ અરજીની જાિરેાત પસદં કયાગ બાદ તમારો 

"confirmation number" type કરીને જન્મ તારીખ નાખંવાથી print બટન મળશે print બટન 

૫ર click કરી અરજીની તપ્રન્ટ કાઢી સાચવી રાખવી. 

                                               


