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   ગજુરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નનર્મ 

   મધ્યસ્થ કચેરી, મધ્યસ્ થ યતં્રાલય કમ્ પાઉન્ ડ,  

   નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ. 
 

 
 

 
ગજુરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નનર્મ ધ્વારા નીચે જણાવેલ કક્ષાની સીધી ભરતી (ફીક્સ 

પગાર)ની જગ્યાઓ અન્વયે પસદંર્ી/પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન 

અરજી પત્રકો મરં્ાવવામા ં 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 સધુી) દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. જેમા ંઉમેદવારે photo ૧૦ 

KB અને signature ૧૦ KB સાઇઝથી(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.) વધારે નહહ તે રીતે 

jpg format મા ંscan કરી અરજીપત્રકમા ંઅપલોડ કરવાનો રહશેે. 

ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ં અરજદારે પોતાનો જ ફોટો તથા સહી અપલોડ કરવાની રહશેે 
અન્યથાઅરજીપત્રક રદ કરવામા ંઆવશે. 

 અરજી કરવાની નવર્તવાર સચુનાઓ/જાહરેાત દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાચંવી જરૂરી 

છે. ઉમેદવારોએ પોતાની શૈક્ષણણક લાયકાત, ઉંમર, જાનત, કંડકટર લાઈસન્સ, બેઝ, વેલીડ ફ્રસ્ટ-એઈડ 

સટીફીકેટ તેમજ અન્ય લાયકાતના ંબધાજ અસલ પ્રમાણપત્રો હાલમા ંપોતાની પાસે જ રાખવાના રહશેે 

અને અરજીપત્રકમા ં તે પ્રમાણપત્રોમા ં દશાગવ્યા મજુબની જરૂરી નવર્તો ભરવાની રહશેે. જેથી 

અરજીમાનંી ખોટી નવર્તોના કારણે અરજી રદ થવા પાત્ર ઠરે નહહિં.  

નીચે દશાગવેલ કક્ષા સબંનંધત તમામ સચુનાઓ નનર્મની https://gsrtc.in વેબસાઈટ પર 

મકુવામા ંઆવશે. તેથી સમયાતંરે નનર્મની વેબસાઈટ અચકૂ જોવાની રહશેે. તેમજ કેટલીક સચૂનાઓ 

મોબાઈલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી અરજી પત્રકમા ંસબંનંધત કોલમમા ં

મોબાઈલ નબંર અવશ્ય દશાગવવો અને ભરતી પ્રહિયા પણૂગ થાય તયા ંસધુી તે નબંર જાળવી રાખવો 

જરૂરી અને આપના હહતમા ંછે.  

કક્ષાન  ંનામ -  કંડકટર  
ફીકસ પગાર – પાચં વર્ગ માટે રૂ. ૧૦૦૦૦/-    

ક લ જગ્યાઓ –૧૯૯૭  

 ક લ 
જગ્ યા 

બબનઅનામત સામાજીક અને શૈક્ષબિક રીતે 
પછાત વગગ 

અન . જાતત અન . જન 
જાતત 

ક લ જગ્ યાઓ 
પૈકી 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

હિ 

લા 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

હિ 

લા 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

હિ 

લા 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

હિ 

લા 

માજી. સૈતનક 

ફાળવિી ૧૦૧૪ ૩૪૬ ૧૭૧ ૧૮૪ ૯૦ ૪૮ ૨૩ ૧૦૨ ૫૦ ૧૦૧ 
અગાઉની 

ઘટ(શરતી)* ૯૮૩ ૩૩૬ ૧૬૬ ૧૭૮ ૮૭ ૪૬ ૨૩ ૯૮ ૪૯ ૯૮ 

ક લ જગ્ યાઓ  ૧૯૯૭ ૬૮૨ ૩૩૭ ૩૬૨ ૧૭૭ ૯૪ ૪૬ ૨૦૦ ૯૯ ૧૯૯ 
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*નોંધ:- તનગમ દ્વારા સરકારશ્રી સમક્ષ કંડકટરની કક્ષામા ં ૯૮૩ જગ્ યાઓ ભરવા મજં રી અંગેની 

દરખાસ્ ત પાઠવેલ છે. ઉપરોકત જાિરેાત અન્ વયે પસદંગી યાદી જાિરે કરતા અગાઉ સરકારશ્રી દ્વારા 
મજં રી મળવા પામશે તો તે મ જબ કાયગવાિી િાથ ધરવામા ંઆવશે અન્ યથા ૧૯૯૭ ના બદલે ૧૦૧૪ 
જગ્ યાઓ જે તે કેટેગરીના ઉમેદવારોની ભરવામા ંઆવશે. 

A. મ ખ્ય સ ચનાઓ : 
1) ઉપરોક્ત જાહરેાતમા ં દશાગવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ં વધ-ઘટ કરવાનો નનર્મને અબાનધત હક્ક 

રહશેે. 
2) ઉપરોક્ત દશાગવેલ જાિરેાતમા ંજે જ્ગગ્યાઓની ભરતી કરવાની છે તે તનગમની આગામી જરૂરીયાત 

તેમજ તનવતૃિને ધ્યાનમા ં રાખીને ભરતી કરવામા ંઆવે છે, જેથી જેમ જેમ તનગમને જરૂરીયાત 
જિાશે તેમ તેમ પસદંગી/પ્રતીક્ષાયાદીના ઉમેદવારને તનગમ તનમણ કં હ કમ આપવાની કાયગવાિી 
કરશે. 

3) જાહરેાતમા ંદશાગવેલ અનામતની જગ્યાઓમા ંરોસ્ટર પદ્દનત બાબતેની નીનત  અને નનયત ટકાવારી 
અનસુાર ફેરફાર/ સધુારો કરવાનો નનર્મને અબાનધત હક્ક રહશેે. 

4) જો ઉમેદવારે આ કક્ષામા ંએકથી વધ ુઅરજીપત્રક ભરેલ હશે તો તેવા ઉમેદવારનુ ંઅંતીમ ભરેલ 
અરજીપત્રક જ નવચારણામા ં લેવામા ં આવશે અન ે બાકીના અરજીપત્રકો આપોઆપ રદ થયેલા 
ર્ણાશે, જે અંર્ે ઉમેદવાર કોઇ તકરાર ઉપસ્સ્થત કરી શકશે નહહ. 

5) કોઇ પણ ઉમેદવારે એક થી વધ ુ અરજીપત્રક ભરેલ હોય અને અલર્-અલર્ અરજીપત્રકમા ં
પોતાના નામ / નપતા/પનતના નામ અને અટકમા ં સ્પેલીંર્મા ંમીસ્ટેક કરેલ હશે અથવા એન્રી 
કરવામા ંસ્પેસ અલર્-અલર્ રીતે રાખેલ હોશે તેવા સજંોર્ોમા ંએક જ ઉમેદવારને એક થી વધ ુ
અરજીપત્રક સામે એક  થી વધ ુકોલલેટર મળવા પામશે તેવા સજંોર્ોમા ંલેખીત પરીક્ષા સમયે 
રુબરુ આઇ.ડી. પ્રફુ રજુ કયેથી આઇ.ડી. પ્રફુની નવર્તો મજુબ સાચી માહહતીવાળા કોલલેટર સામે 
પરીક્ષા આપવા પાત્ર થશે. આઇ.ડી. પ્રફુ મજુબ અરજીપત્રકની નવર્તોમા ંક્ષનત / ભલુ હશે તો 
પરીક્ષા આપવા દેવામા ંઆવશે નહહ. 

6) ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રક ભયાગ બાદ તેની એક નપ્રન્ટ આઉટ મેળવીને પોતાની પાસ ે
સાચવીને રાખવી. જયારે નનર્મ ધ્ વારા અરજીપત્રક રજુ કરવા જણાવવામા ંઆવે ત યારે અચકુ 
લાવવાનુ ંરહશેે. 

7) નનર્મના સરુત,વલસાડ,ભરૂચ,ભાવનર્ર,અમરેલી,જુનાર્ઢ,રાજકોટ,જામનર્ર,ભજુ નવભાર્ો ખાત ે
ની જગ્યાઓ ભરવા માટે આ જાહરેાત પ્રનસધ્ધ કરવામા ંઆવે છે. પરંત ુઉમેદવારને આ નવભાર્ો 
પૈકી અથવા નનર્મના કોઇ પણ  નવભાર્/ડેપો ખાતે મેરીટ મજુબ સ્થળ પસદંર્ીના નવકલ્ પથી 
નનમણ ૂકં આપવામા ં આવશે અને તેઓ જે તે નનમણ ૂકંના નવભાર્ની પસદંર્ી યાદીના ર્ણાશે. 
તેમજ તેઓએ નનમણ ૂકંના નવભાર્ ખાતે ઓછામા ંઓછી પ (પાચં) વર્ગ ફરજ બજાવવાની રહશેે 
આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર નવભાર્ીય બદલીનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે નહીં તથા વહીવટી 
કારણોસર બદલી કરવાનો નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. તેમજ નનમણ ૂકં સમયે આ નસવાય 
પોતાના વતનના અથવા અન્ ય જીલ્લાના નવભાર્મા ંનનમણ ૂકં મેળવવા હક્કદાવો કરી શકશે નહી.  

8) નનમણુકં પામેલ ઉમેદવારની બે વર્ગ દરમ્યાનની કામર્ીરીની સમીક્ષા નોકરીના ં બ ે વર્ગ પણૂગ 
થયેથી કરવાની રહશેે અને જો કામર્ીરી સતંોર્કારક જણાય તો જ બાકીના સમય માટે ચાલ ુ
રાખવામા ંઆવશે. 
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9) આ સીધી ભરતીની જાહરેાત અન્ વયે નનર્મના પડતર આનિત ઉમેદવારો પણ નનયમો અને 
જોર્વાઇઓ પહરપણુગ 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 
મજુંર થયેલ જગ્યાઓના 33% જગ્યાઓ અનામત રાખવામા ંઆવશે. સદર જગ્યાઓમા ં નનયત 
કરેલ લાયકાત ધરાવતા આનિત ઉમેદવારો મળવા પામશે નહીં તો ત ેજગ્યાઓ યોગ્ય લાયકાત 
ધરાવતા અન્ય ઉમેદવારોમાથંી ભરવામા ંઆવશે. 

B. કક્ષાને લગતી તવગત :  

૧ વયમયાગદા  ૧૮ થી ૩૫ વર્ગ  
૨ શૈક્ષબિક લાયકાત   એસ.એસ.સી. (ધોરણ – ૧૦) પાસ  

 પ્રાદેનશક વાહન વ્યવહાર કચેરી તરફથી મળેલ કંડકટર લાયસન્સ તથા બેઝ 
હોવો જરૂરી છે.  

 વેલીડ ફસ્ટગ એઇડ સહટિ.  
 ઉંચાઇ ઓછામા ંઓછી  ૧૬૦ સે.મી. 
 અન.ુ જનજાનતના હકસ્સામા ં૧૫૫ સે.મી. 
 મહહલા ઉમેદવારો માટે ૧૫૨ સે.મી. 

૩ વધારાની 
લાયકાત 

 ધોરણ – ૧૨ પાસ  
 કોઇ પણ માન્ય  યનુન.ના કોઇપણ નવદ્યાશાખાના સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી 

વધ)ુ 

 
1) તનગમ ધ્ વારા અતધકૃત થયેલ ઓટોમેટીક મશીન ધ્ વારા જ ઉંચાઇ માપવામા ંઆવશે અને તે જ 
ઉંચાઇ માન્ ય ગિાશે.તે તસવાય ઉંચાઇ માટેના અન્ ય કોઇ પ્રમાિપત્ર ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહિિં  

2) સીધી ભરતીની પ્રક્રીયા માટે તનયત કરેલ વેઇટેજ ગ િ :    ૧૦૦ ગ િ 
 

અ.ન.ં તવગત  ગ િ 
1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ ગ િ                 ૭૦ ગ િ 

 1) લઘ િમ લાયકાત માટે વેઈટેજ 

એસ.એસ.સી. પાસ (મેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર) 
૪૦ ગ િ  

 2) અગ્રતા માટે વેઈટેજ 
a) ધોરિ – ૧૨ પાસ (મેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર) :- ૨૦ ગ િ  
b) સ્નાતક (૧૦+૨+૩કે તેથી વધ )  (મેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર) 

:- ૧૦ ગ િ 

૩૦ ગ િ  

3)  O.M.R પદ્ધતતથી સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી લેબખત પરીક્ષા 
(O.M.R) માટેના વેઇટેજ ગ િ 

 ૩૦ ગ િ 

 
નોંધ :  ઉપર સ ચવ્યા મ જબની જ શૈક્ષબિક લાયકાત ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 
 
3) ઓપ્ટીકલ માકગ  રીડીંગ (O.M.R) ૧૦૦ ગ િની લેબખત પરીક્ષા લેવામા ં આવશે તેમાં 

મેળવેલ ગ િના ં૩૦% ગ િ પ્રમાિે વેઈટેજ ગ િની ગિતરી કરવાની રિશેે.  
4) જો ઉમેદવાર સ્નાતકની ડીગ્રી ધરાવતા હોય તો એસ.એસ.સી.4એચ.એસ.સી.અને સ્નાતક 

માટેના ગણુની ફાળવણી અલર્ અલર્ કરવાની રહશે.ે 
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5) સ્નાતક પછીની ડીગ્રી અથવા ઉચ્ચ ડીગ્રી માટે વઇેટેજ મળવાપાત્ર થશ ેનહહ.  
6) લઘતુ તમ શકૈ્ષણણક લાયકાત, અગ્રતાની લાયકાતના ૭૦ ગણુ રહશે.ે  
7) લેબખત પરીક્ષા માટે ઉમેદવારની શૈક્ષબિક લાયકાત / વધારાની લાયકાતના ક લ - ૭૦ 

ગ િના વેઇટેજના મેરીટગ િ મ જબ ૧ જગ્ યા સામે ૧પ ઉમેદવારોના પ્રમાિમા ંઉમેદવારોને 
બોલાવવામા ંઆવશે, છેલ્લા ઉમેદવાર દવારા જેટલા ગ િ મેળવ્યા િોય તેટલા ગ િ ત્યાર 
પછીના ંજેટલા ઉમેદવારોએ મેળવ્યા િોય તો તે તમામને બોલાવવામા ંઆવશે.  

8) લેબખત પરીક્ષામા ંપાસ થયેલા ઉમેદવારોની શૈક્ષબિક લાયકાત / વધારાની લાયકાતના ક લ - ૭૦ 
ગ િ તથા લેબખત પરીક્ષામા ંમેળવેલ ક લ ગ િના ૩૦% પ્રમાિેના ંવેઇટેજના મેરીટગ િ એમ બને્ન 
ગ િોનો સરવાળો કરી અનામત / બબનઅનામત ધ્યાને લઈ મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામા ંઆવશે 
ત્યાર બાદ યાદી મર્જ કરી મેરીટ મ જબ  ૧ જગ્ યા સામે પ ઉમેદવારો અથવા તનગમની 
જરૂહરયાતના પ્રમાિમા ંએક સાથે / તબક્કાવાર ઉમેદવારોને દસ્તાવેજ ચકાસિી માટે બોલાવવામા ં
આવશે અને તેમાથંી પ્રોતવઝનલ/આખરી પસદંગીયાદી/ પ્રતતક્ષાયાદી બનાવવામા ંઆવશે.  

9) પ્રોનવઝનલ પસદંર્ીયાદીમા ં પસદંર્ી પામેલ ઉમેદવારોને વય, જાનત, શૈક્ષણણક લાયકાતો અન ે
અન્ય જરૂરી અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી માટે બોલાવવામા ંઆવશે તયારે અસલ પ્રમાણપત્રોની 
નવર્તો કરતા ં ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ં દશાગવેલી નવર્તો જુદી કે ખોટી જણાશે તો તેવા 
ઉમેદવારને પસદંર્ીને લાયક ર્ણવામા ંઆવશે નહી અને તેની ઉમેદવારી રદ ર્ણવામા ંઆવશે.  

C. O.M.R. પદ્ધતતથી સ્પધાગત્મક િતે  લક્ષી લેબખત કસોટી :-   
1) O.M.R પદ્ધતતથી સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટીનો ગ િભાર નીચે મ જબ છે. 

૧૦૦ ગ િ  
                                    સમય:-૨:૦૦ કલાક 

 
૧ સામાન્ય જ્ઞાન / ગજુરાતનો ઇનતહાસ / ભરુ્ોળ / ગજુરાતના વતગમાન 

બનાવો (ધો.૧૦ કક્ષાનુ)ં 
૩૦ ગણુ 

૨ ગજુરાતી વ્ યાકરણ (ધો.૧૦ કક્ષાનુ)ં ૧૦ ગણુ 

૩ અંગ્રેજી વ્ યાકરણ (ધો.૧૦ કક્ષાનુ)ં ૧૦ ગણુ 

૪ કવોન્ ટીટેટીવ એપ્ ટીટયડુ અને ટેસ્ ટ ઓફ રીઝનીંર્  (ધો.૧૦ કક્ષાનુ)ં ૧૦ ગણુ 

૫ નનર્મને લર્તી માહહતી / ટીકીટ અને લર્ેજ ભાડાના ર્ાણણતીક પ્રશ્નો ૧૦ ગણુ 

૬ મોટર વ્ હીકલ એકટની પ્રાથનમક જાણકારીના પ્રશ્નો / પ્રાથનમક સારવારના 
અંર્ેના પ્રશ્નો / કંડકટરોની ફરજો 

૧૦ ગણુ 

૭ કોમ્ પ્ યટુરના ઉપયોર્ની પાયાની જાણકારીના પ્રશ્નો  ૨૦ ગણુ 

ક લ  ૧૦૦ ગ િ 
 

2) ઓનલાઈન અરજીની નવર્તોને આધારે મેરીટ િમ મજુબ  O.M.R. પદ્દનતથી સ્પધાગતમક લેણખત 
કસોટી માટે પાત્ર ર્ણી નનયત કરેલ ઉમેદવારોને બોલાવવામા ંઆવશે. 

3) જાહરેાતમા ંજણાવ્યા મજુબના સીલેબસ પ્રમાણે ૧૦૦ ગણુની O.M.R. પદ્દનતથી સ્પધાગતમક લેણખત 
કસોટી લેવામા ંઆવશે અને તેનો સમય ૨:૦૦ કલાકનો રહશેે. આ કસોટીમા ં ઉનિણગ થવા માટે 
લધિુમ ૪૦ ગણુ મેળવવાના રહશેે,  

4) ૪૦ થી ઓછા ગણુ મેળવેલ ઉમેદવાર નાપાસ ર્ણવામા ંઆવશે. 
5) સદર પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રમા ં અભ્યાસિમનુ ં ધોરણ અને નવર્ય વસ્ત ુ ગજુરાત માધ્યનમક અને 

ઉચ્ચિર માધ્યનમક નશક્ષણ બોડગમા ં ધોરણ-૧૦ની કક્ષાના સામાન્ય જ્ઞાન અને લધિુમ શૈક્ષણણક 
લાયકાતના નવર્યોને અનરુૂપ પ્રશ્નોવાળુ પ્રશ્નપત્ર (O.M.R.) રહશેે.  

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 2 WÃkh)

økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{
{æÞMÚk f[uhe, {æÞMÚk {tºkk÷Þ fBÃkkWLz, Lkhkuzk ÃkkxeÞk, y{ËkðkË.
ftzfxhLke 1997 søÞkyku {kxu ¼híke



2 íkk. 14{e {k[o, 2018, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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6) દરેક પ્રશ્નનો ૦૧(એક) ગ િ રિશેે. 
7) O.M.R પદ્ધતતથી ઉિરવિીના મ લ્યાકંન માટે સાચા-ખોટા જવાબ,એક કરતા વધ  તવકલ્પો દશાગવેલ 

જવાબ, છેકછાક તથા છોડી દીધેલ જવાબોને ધ્યાનમા ં લેવામા ં આવશે. ખોટા,  છેકછાકવાળા, 
એકથી વધ  તવકલ્પ દશાગવેલ તથા છોડી દીધેલ જવાબના ં ગ િન  ં મ લ્યાકંન માઈનસ પદ્ધતતથી 
કરવામા ંઆવશે.પ્રત્યેક ખોટા જવાબ,ખાલી છોડલે જવાબ, છેકછાક, એક કરતા વધ  તવકલ્પ માટે 
પ્રત્યેક જવાબદીઠ ૦.૨૫ ગ િ માઈનસ કાપવામા ં આવશે,પરંત   જો ઉમેદવાર જવાબ આપવા 
માગંતા ન િોય અને O.M.R  ઉિરપત્રમા ં તવકલ્પ (E) ડાકગ  કરશે તો તેના માઈનસ ૦.૨૫ ગ િ  
કાપવામા ંઆવશે નિી. 

8) દરેક ઉમેદવારે પોતાની ઓળખ માટે માન્ય ફોટો આઈ.ડી.પ્રફુ જેવા કે(ઈલેકશન કાડગ, ડ્રાયવીંર્ 
લાયસન્સ, પાન કાડગ, આધાર કાડગ, આઈ.ડી.કાડગ વરે્રે પૈકી કોઈ એક) સાથે લઈને કોલલેટરમા ં
દશાગવેલ રીપોટીર્ સ્થળે/તારીખે/સમયે અચકુ હાજર થવાનુ ંરહશેે અને રજીસ્રેશન અંરે્ની જરૂરી 
કાયગવાહી કરવાની રહશેે. 

9) જો કોઈ મહહલા ઉમેદવારે લગ્ન પછી અરજી પત્રકમા ં નપતાના નામની જગ્યાએ પનતનુ ં નામ 
દશાગવેલ હશે તો લગ્ન કયાગ અંરે્નુ ં પ્રમાણપત્ર / સોર્ધંનામુ(ંનોટરી કરાવી) / ર્ેઝેટ સાથ ે
લાવવાનુ ંરહશેે અને તે પરુાવો પરીક્ષકને રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

10) અસલ કોલલેટર ઉમેદવારે પરીક્ષાના સ્થળે સાથે લાવવાનુ ં રહશેે અને પરીક્ષકને રજુ કરવાનુ ં
રહશેે.  

11) O.M.R. ઉિરવહીમા ં પોતાની ઓળખસચૂક માટે કોઈપિ પ્રકારની તનશાની, લખાિ, આલ્ફાબેટ 
બચિન કે જેનાથી ઓળખ પ્રસ્થાનપત થાય તો તેવા પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવારને આ પરીક્ષા માટે 
રે્રલાયક ઠેરવવામા ંઆવશે.  

12) ઉમેદવારોએ પરીક્ષાખડંમા ં / હોલમા ં કોલલેટર નસવાય કોઈપણ પ્રકારના હસ્તણલણખત, છાપેલા 
પસુ્તક કે કાર્ળની ણચઠ્ઠી, કેલ્યલુેટર, મોબાઈલ ફોન, સેલફોન કે કોઈપણ પ્રકારના ઈલેકરોનીક 
સાધનો લઈ જવાના કે ઉપયોર્ કરવાની મનાઈ છે, તેમ છતા કોઈ ઉમેદવાર આવી વસ્ત ુ
સાથ ેરાખશે અથવા ઉપયોર્ કરતા માલમુ પડશ ેતો તેવા ઉમેદવારન ેર્ેરલાયક ઠેરવવામા ં
આવશે. 

13) ઉમેદવારે પરીક્ષાની ઉિરવહીમા ંજવાબ માકગ કરવા ફક્ત કાળી બોલપેનનો જ ઉપયોગ કરવાનો 
રિશેે. 

 

D. પગાર ધોરિ:   

પસદંર્ી પામનાર ઉમેદવારોને કંડકટર કક્ષામા ં પાચં વર્ગ માટે માનસક રૂ.૧૦૦૦૦/- ફીકસ 

પર્ારથી કરાર આધારીત નનમણુકં અપાશે. તેઓને નનયમાનસુાર મળવાપાત્ર ભથ્થા કે લાભો 

નસવાયના કોઇપણ ભથ્ થા કે લાભ મળવાપાત્ર રહશેે નહી. તયારબાદ પાચં વર્ગની સેવાઓ સતંોર્કારક 

રીતે પરુી થયેથી રૂ.૪૪૪૦-૭૪૪૦ (ગ્રેડ પે-૧૪૦૦) ના પર્ાર ધોરણમા ં નનયનમત નનમણુકં મેળવવા 

પાત્ર થશે. 

E. વય મયાગદા:  

ઓછા મા ંઓછી ૧૮ વર્ગ તથા વધમુા ં વધ ુતમામ પ્રકારની છુટછાટ સહીત નીચે જણાવ્યા મજુબ 

રહશેે,  
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અ.ન ં વગગ 
પ રૂષ 

(વધ  મા ંવધ  ઉંમર) 
મહિલા 

(વધ  મા ંવધ  ઉંમર) 

૧. ણબન અનામત ૩૫ વર્ગ ૪૦ વર્ગ 

૨. અનામત ૪૦ વર્ગ ૪૫ વર્ગ 

૩. માજી સૈનનક ૪૫ વર્ગ ૪૫ વર્ગ 

 

1. તમામ ઉમેદવારોના હકસ્સામા ંવયમયાગદા (ઉંમર) માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ધ્યાનમા ં

લેવામા ંઆવશે. 

2. તમામ કેટેર્રીના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાગદામા ંમળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની ઉંમર નનયત 

તારીખે કોઈપણ સજંોર્ોમા ં૪૫ વર્ગ કરતા ંવધવી જોઈએ નહીં.  

F. નાગહરકત્વ:-   

ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાર્હરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ર્) ભતૂાનનો પ્રજાજન 
અથવા (ઘ) નતબેટનો નનવાગનસત જે ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી 
જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ં ભારતમા ંઆવેલા હોવા જોઇએ, અથવા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે 
ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પવૂગ પાહકસ્તાન(બાગં્લાદેશ), બમાગ 
(મ્યાનમાર), િીલકંા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા, જેવા પવૂગ આહફ્રકાના દેશો, સયંકુ્ત પ્રજાસિાક ટાઝંાનીયા, 
ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા નવયેટનામથી સ્થળાતંર કરીને આવેલ હોવા જોઇએ. પરંત ુ
પેટા િમાકં (ખ),(ર્),(ઘ), અને (ચ)મા ં આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામા ં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 

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

G. જન્મ તારીખ:- 

1. નનર્મમા ં જન્મ તારીખના પરુાવા માટે શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે,પરંત ુ આ 

પ્રમાણપત્રમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ંઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ 

વય અને અનધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ મોકલવાની રહશેે, આ પ્રમાણપત્રમા ં

અનધકૃત અનધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ શાળા છોડયાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર 

તપાસેલ છે અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી 

જન્મતારીખ ------છે, જે શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ કરતા ંજુદી છે તથા 

માનવાને પરુત ુ ં કારણ છે, ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અનધવાસનુ ં પ્રમાણપત્ર તેની 

નવશ્વાસહતાગ(credibility)ના આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો નનણગય નનર્મ દ્વારા લેવામા ંઆવશે.  

2. શાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર (L.C.) મા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ મજુબ  ઉંમરની ર્ણતરી ધ્યાન ે
લેવામા ંઆવશે.  
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3. ઓનલાઈન અરજી પત્રકમા ંજન્મ તારીખ શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર (L.C.) મજુબ દશાગવવાની 
રહશેે,અન્યથા અરજીપત્રક રદ થશે. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ં દશાગવેલ જન્મ તારીખ આખરી 
ર્ણાશે,  આ બાબતે પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 

H. શૈક્ષબિક લાયકાત:- 

1. લઘિુમ શૈક્ષણણક લાયકાત,અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાત,કોમ્પ્યટુરનુ ં પ્રમાણપત્ર, 

વય,જાનત, કંડકટર લાઈસન્સ, બેઝ, વેલીડ ફ્રસ્ટ-એઈડ સટીફીકેટ વરે્રેના પ્રમાણપત્ર / માકગશીટ 

અરજીપત્રક ભયાગ તારીખની સ્સ્થનતએ ધ્ યાનમા ંલવેામા ંઆવશે, તયારબાદના પ્રમાણપત્રો હશે તો તે 

ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહી.  

2. ધોરણ ૧૦ પાસનુ ંપ્રમાણપત્ર ગ.ુમા.નશ.બોડગ તથા અન્ય સમકક્ષ બોડગન ુ ંમાન્ય રહશેે. 

3. ધોરણ ૧૨ પાસનુ ંપ્રમાણપત્ર ગ.ુમા. અને ઉચ્ચ.મા.નશ.બોડગ તથા અન્ય સમકક્ષ બોડગન ુ ંમાન્ય રહશેે. 

4. સ્નાતક (ભારતમા ં કેન્રીય અથવા રાજ્ય અનધનનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેલી અથવા 

સસં્થાનપત યનુનવનસિટીઓ પૈકી કોઈપણમાથંી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યનુનવનસિટી 

ગ્રાન્ટસ કનમશન અનધનનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ હડમ્ડ યનુનવનસિટી તરીકે જાહરે કરેલી બીજી 

કોઇપણ શૈક્ષણણક સસં્થામાથંી મેળવેલી કોઈપણ નવદ્યાશાખાની સ્નાતકની પદવી અથવા સરકારે 

માન્ય કરેલ સમકક્ષ લાયકાત  તે પૈકી ધોરણ ૧૦+૨+૩ વર્ગ કે તેથી વધ ુ વર્ગના ં કોર્ગની જ  

સ્નાતકની પદવી ધ્યાને લેવામા ંઆવશે). 

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

6. ઉમેદવારે ધોરણ-૧૦ની માકગશીટમા ંદશાગવેલ ટકાવારી જ ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ંદશાગવવાની 

રહશેે, જો માકગશીટમા ંટકાવારી દશાગવેલ ના હોય તો જ ધોરણ-૧૦મા ંમેળવેલ (પ્રેકટીકલ સહીત) 

ગણુમાથંી ટકાવારી કાઢીને ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ંટકાવારી દશાગવવાની રહશેે.  

7. ઉમેદવારે ધોરણ-૧૨ની માકગશીટમા ંદશાગવેલ ટકાવારી જ ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ંદશાગવવાની 

રહશેે, જો માકગશીટમા ંટકાવારી દશાગવેલ ના હોય તો જ ધોરણ-૧૨મા ંમેળવેલ (પ્રેકટીકલ નસવાય) 

ગણુમાથંી ટકાવારી કાઢીને ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ંટકાવારી દશાગવવાની રહશેે. 

8. ડીપ્લોમા/ડીગ્રી/સ્નાતકના પ્રમાણપત્રમા ં ટકાવારી દશાગવેલ ના હોય એવા હકસ્સામા ં મેળવેલ 

ગણુમાથંી ટકાવારી કાઢી ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ંદશાગવવાની રહશેે. માકગશીટમા ંટકાવારી પણ 

દશાગવેલ ન હોય તેમજ ગણુ પણ દશાગવેલ ન હોય તેવા હકસ્સામા ં જી.ટી.ય.ુ/યનુનવસીટી દ્દારા 

નનયત કરાયેલ પોઈન્ટ સીસ્ટમની ફોમ્યુગલા પ્રમાણે બે દશાશં સધુી(દા.ત. ૫૦.૨૫%) ટકાવારીની 

ચોક્કસ ર્ણતરી કરી ઓનલાઈન અરજીપત્રક મા ં ટકાવારી દશાગવાની રહશેે.આ માટે જે તે 

યનુનવસીટીની પોઈન્ટ સીસ્ટમની ર્ણતરીની ફોમ્યુગલાના ંઆધારભતુ પરુાવા રજુ કરવાના ંરહશેે.  

9. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં શૈક્ષણણક લાયકાતોમા ં મેળવેલ ટકાવારી બે દશાશં સધુી- 

(દા.ત. પ૦.રપ%) દશાગવવાની રહશેે. માકગશીટમા ં પસગન્ ટાઇલ કે ગે્રડ દશાગવેલ હોય તો તેને 

ટકાવારીમા ંરૂપાતંરીત કરીને દશાગવવાના રહશેે. 
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10. ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં શૈક્ષણણક લાયકાતોના પસગન્ ટાઇલ કે ગે્રડ દશાગવેલ હશે તો તેવા 

અરજીપત્રકો અમાન્ ય ઠેરવવામા ંઆવશે. 

11. ઉમેદવારે દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાતના હકસ્સામા ંછેલ્ લા વર્ગનુ ં/ છેલ્ લા સેમેસ્ ટરનુ ં૫હરણામ આઇ. 

ટી.આઇ અથવા પોલીટેકનીક /  યનુીવસીટી/બોડગ  ધ્ વારા તેમની માન્ ય વેબસાઇટ ઉપર પ્રનસધ્ ધ 

કરેલ હોય અને તેને આધારે અરજી પત્રકમા ં નવર્તો ભરેલ હશે તો આવા ઉમેદવારે વેબસાઇટ 

ઉપરના પોતાના પહરણામની નપ્રન્ટ આઉટ મેળવીને પ્રમાણણત કરાવી નકલ  અથવા જે તે સસં્થા 

�ારા વેબસાઈટ ઉપર જે તારીખે પહરણામ પ્રનસધ્ધ કરેલ હોય તે બાબતનુ ં લખાણ/પ્રમાણપત્ર 

રુબરુ ચકાસણી સમયે રજુ કરવાનુ ં રહશેે. આવી શૈક્ષણણક લાયકાતનુ ં પહરણામ વેબસાઇટ ઉપર 

પ્રનસધ્ ધ થયા પહલેા અરજી  પત્રક ભરેલ હોય અને માહહતી સાચી હોય તો પણ તે ગ્રાહય 

રાખવામા ંનહી આવે અન ેઆવા અરજીપત્રક રદ ર્ણવામા ંઆવશે.  

12. સરકારિીના સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્ના તા.૧પ/પ/ર૦૧ર ના ઠરાવ મજુબ જે ઉમેદવારોએ ધો.૮ 

પછી ઔધોણર્ક તાલીમ સસં્ થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો બે વર્ગ કે તેથી વધ ુસમયર્ાળાનો માન્ યતા 

પ્રાપ્ ત કોર્ગ કરેલ હોય અને તે માટેની નેશનલ કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ (એન.સી.વી.ટી.) 

અથવા ગજુરાત કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ (જી.સી.વી.ટી.) ની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તથા 

તેઓએ પોતાની પસદંર્ી  અનસુાર ગજુરાત માધ્યનમક અને ઉચ્ચિર  માધ્યનમક નશક્ષણ બોડગની 

ધો.૧૦ ની અથવા ગજુરાત ઓપન સ્ કુલ એકઝામીનેશનની ગજુરાતી તેમજ અંગે્રજી નવર્યની 

પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તો તેવા ઉમેદવારોને સરકારી નોકરીના હતે ુ માટે ધો.૧૦ ની શૈક્ષણણક 

લાયકાત ધરાવતા હોવાના ર્ણવામા ંઆવશે.  

13. સરકારિીના સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્ના તા.૧પ/પ/ર૦૧ર ના ઠરાવ મજુબ જે ઉમેદવારોએ 

ધો.૧૦ પાસ કયાગ પછી ઔધોણર્ક તાલીમ સસં્ થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો બે વર્ગનો અથવા તેથી વધ ુ

સમયનો માન્ યતા પ્રાપ્ ત કોર્ગ કરેલ હોય અને તે માટેની નેશનલ કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ 

(એન.સી.વી.ટી.) અથવા ગજુરાત કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ (જી.સી.વી.ટી.) ની પરીક્ષા પાસ 

કરેલ હોય અને તેઓએ જો પોતાની પસદંર્ી અનસુાર ગજુરાત માધ્ યનમક અને ઉચ્ ચતર માધ્ યનમક 

નશક્ષણ બોડગની ધો.૧રની અથવા ગજુરાત ઓપન સ્ કુલ એકઝામીનેશનની અંગ્રેજી નવર્યની પરીક્ષા 

પાસ કરેલ હોય તો તેવા ઉમેદવારોને સરકારી નોકરીના હતે ુમાટે ધો.૧ર ની શૈક્ષણણક લાયકાત 

ધરાવતા હોવાના ર્ણવામા ંઆવશે. 

14. જે ઉમેદવારોએ ધો.૧૦ પછી પોલીટેકનીકમા ં ૩ વર્ગનો ડીપ્ લોમા કોર્ગ કરેલ હોય તો તેવા 

ઉમેદવારોને સરકારી નોકરીના હતે ુમાટે ધો.૧ર ની લાયકાત ધરાવતા હોવાના ર્ણવામા ંઆવશે. 

15. આ જાહરેાતમા ંદશાગવેલ લઘિુમ શૈક્ષણણક લાયકાત કે અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાત 

માટે કોઇપણ સમકક્ષ શૈક્ષણણક લાયકાત ધ્ યાન ેલેવામા ંઆવશે નહીં. 

16. ઉમેદવારે શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર, લાયકાતના પ્રમાણપત્રો તથા અન્ય દસ્તાવેજી પરુાવા 

મજુબના પોતાના નામ અને અટકમા ંજો સ્પેલીંર્ નમસ્ટેક હશે તો એફીડવેીટ રજુ કરવાનુ ં રહશેે 

અને જો નામ કે અટકમા ં ફેરફાર કરેલ હોય તો તે સધુારા અંરે્ અરજી કયાગ તારીખ પહલેાની  

સરકારી ર્ેઝેટની નકલ દસ્તાવેજો ચકાસણી સમયે રજુ કરવાની રહશેે. 

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 1 WÃkhLkwt [k÷w)
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(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)

GOVERNMENT OF INDIA, DEPARTMENT OF SPACE
INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION

SATISH DHAWAN SPACE CENTRE SHAR
SRIHARIKOTA-524124, SRI POTTI SRIRAMULU NELLORE DIST. (A.P.)

Interested and eligible candidates may visit our website http//www.shar.gov.in/ for the detailed advertisement. Applications will be received on-line only. 
The site will remain open from 03.03.2018 ( 1000 Hours) to 23.03.2018( 1700 Hours) for registering the application .

Join SDSC SHAR and shape your career.
Share your knowledge with talented scientifi c community.

Support in National Development.
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Ëuþ{kt nk÷{kt s ÞkuòÞu÷k ¾u÷ku RrLzÞk- h{Œ „{Œ 
{nkuí‚ð{kt þk¤kfeÞ h{Œkuí‚ð™ku ‚kiÚke {kuxku s{kðzku 
skuðk {éÞku. fuLÿeÞ ¾u÷-fwË {tºkk÷Þ îkhk ykÞkursŒ yk 
h{Œkuí‚ðÚke yuðku [ku¬‚ ‚tfuŒ {éÞku Au fu Ëuþ™k ƒk¤fku 
nðu ¾u÷ fwË y™u h{Œ-„{Œ ŒhV y„úu‚h ÚkR hÌkk Au. 
ÃkhtŒw Ëuþ™k ƒk¤fku y™u Þwðk™ku {kxu ynet ‚kiÚke {kuxku «§ 
yu ÚkkÞ fu þwt h{Œ-„{Œ fu ¾u÷ fwË ûkuºk ™u yuf fkhrfËeo 
Œhefu yÃk™kðe þfkÞ ¾Át.? y™u yk «§ ¾wƒ s sYhe 
Ãký Au. fu{fu yuf ŒhV ¾u÷-fwË y™u h{Œ-„{Œ ûkuºku 
fkhrfËeo™e yÃkkh ‚t¼kð™kyku Ãkze Au, ÃkhtŒw ƒeS ŒhV 
yu «§ Ãký ÚkkÞ fu Ëuþ{kt yk {kxu {uËk™ku, h{Œ-„{Œ™k 
‚kÄ™ku y™u ykÄwr™f Œk÷e{™e ÃkwhŒe ‚wrðÄk Au- ¾he? sku 
Œu WÃk÷çÄ Úkþu Œku s Ëuþ{kt ‚k[k yÚko{kt h{Œ-„{Œ ûkuºku 
¢ktrŒ ykðþu- y™u yk„k{e rËð‚ku{kt ¼khŒ h{Œ-„{Œ 
ûkuºku yuf {kuxku þrõŒþk¤e Ëuþ Œhefu W¼he ykðþu, yux÷wt 
s ™rn Ãký yk ûkuºku fkhrfËeo™e Œfku™ku Ãký Þwðk™ku ÷k¼ 
WXkðe þfþu. 

h{Œ-„{Œ ûkuºku yksu ¾u÷kze ƒ™ðkÚke ÷E™u h{Œ-
„{Œ™k ‚kÄ™ku y™u MÃkkuxT‚o {uze‚e™ ‚wÄe™k ÔÞkÃkkh{kt Ãký 
fkhrfËeo™e y™uf ‚t¼kð™kyku Au. 

Úkkuzk ‚{Þ Ãknu÷k þk¤kfeÞ h{Œkuí‚ð - ¾u÷ku RrLzÞk-
™k ykÞkus™{kt W{xe Ãkzu÷k yuf fhkuzÚke ðÄw Þwðk™ku™e 
‚tÏÞk skuR™u Ãknu÷e ð¾Œ Ëuþ{kt yuðku ‚tfuŒ {éÞku fu ‚hfkh 
¾u÷-fwË {kxu ftRf ™¬h Ãk„÷k ¼hðk {køku Au. su™kÚke 
¼rð»Þ{kt h{Œ-„{Œ™wt ûkuºk fkhrfËeo y™u ÔÞð‚kÞ™wt yuf 
«{w¾ y™u ™ðwt ûkuºk ƒ™e™u W¼he ykðþu. «Äk™ {tºke ©e 
™huLÿ {kuËe yu ¾u÷ku RrLzÞk™k WË½kx™ ‚{khkun™u ‚tƒkuÄ™ 
fhŒk MÃkü heŒu sýkÔÞwt nŒwt fu ¾u÷ku RrLzÞk yu {kºk yuf 
fkÞo¢{™wt ykÞkus™ ™Úke- ÃkhtŒw ¾u÷-fwË™u  Ëuþ™k Þwðk™ku 
{kxu hkus„kh y™u ÔÞð‚kÞ™wt yuf {wÏÞ ûkuºk ƒ™kððk™wt yuf 
yr¼Þk™ Au. Œu{ýu fÌkwt nŒwt fu ‚hfkh Ëhuf fwxwtƒ ‚wÄe h{Œ-
„{Œ™u Ãknkut[kzðk y™u Œu™u þiûkrýf «ð]r¥k™ku yuf ¼k„ 
ƒ™kððk {kxu ð[™ƒæÄ Au. 

¾u÷ku RLzeÞk{kt ©uc «Ëþo™ fh™kh y™u xku[™k MÚkk™u 
hnu÷k ¾u÷kzeyku™u yktŒh-hk»xÙeÞ MŒhu ‚t¼rðŒ ¾u÷kze 
Œhefu Œk÷e{ƒØ fhðk{kt ykðþu. skufu – ¾u÷ku-RLzeÞk™k 
yk ‚{khkun{kt ‚kiÚke ykf»kof ðMŒw yu nŒe fu Œu{kt hkus„kh 
y™u ÔÞð‚kÞ™e ©uc Œfku skuðk {¤e nŒe. «Äk™ {tºke 
©e ™huLÿ {kuËeyu sýkÔÞk «{kýu h{Œ™k {uËk™™e ytËh 
y™u {uËk™™e ƒnkh yuf yƒs Þwðk™ku {kxu hkus„khe™e 
y¾qx ‚t¼kð™kyku W¼e Úkþu.  yk ð¾Œ™k ¾u÷ku RrLzÞk™k 
fkÞo¢{™e ‚kiÚke {kuxe WÃk÷çÄe yu hne Au fu Ãknu÷e ð¾Œ 
Ëuþ{kt h{Œ-„{Œ™k fkuE fkÞo¢{™ku nuŒw {kºk fk„¤ WÃkh 
hnuðk™u ƒË÷u s{e™ WÃkh Œu™e WÃk÷çÄe Ëu¾kE hne Au- 
y™u yk yr¼Þk™ ‚kÚku Ëuþ™k ÷kufku Ãký skuzkE hÌkk Au. 
yíÞkh ‚wÄe{kt 10 ÷k¾Úke ðÄw ÷kufku yk yr¼Þk™™k ‚tfÕÃk 
‚kÚku skuzkE [wfâk Au. Sð™™k Œ{k{ ûkuºk ‚kÚku skuzkÞu÷k 
÷kufku yk yr¼Þk™ ‚kÚku skuzkE hÌkk Au. ¾u÷-fwË ûkuºku yLÞ 
ÔÞð‚kÞ fu hkus„kh{kt skuzkðk {kt„Œk ÷kufku{kt Ãký yux÷e 
s ÞkuøÞŒk y™u ‚{Ãkoý sYhe Au- sux÷e yuf ¾u÷kze ƒ™ðk 
{kxu sYhe nkuÞ Au. h{Œ-„{Œ™k ûkuºku hkus„kh fu ÔÞð‚kÞ 
fhðk {kt„Œk ÷kufku{kt Ãký fux÷kf ÃkkÞk™k „wý nkuðk sYhe 
Au- su{kt þkherhf ÞkuøÞŒk, ¾u÷-¼kð™k y™u {k™r‚f 
ûk{Œk™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au. ykÃkýu ynet yu ðkŒ ‚ŒŒ 
ÞkË hk¾ðk™e Au fu ykÃkýu su ¾u÷kzeyku ŒiÞkh fhðk™k 
Au- Œu {kºk ykÃkýk Ëuþ {kxu ™rn ÃkhtŒw yktŒhhk»xÙeÞ MŒhu 
MÃkÄko fhe þfu Œuðk ¾u÷kzeyku ŒiÞkh fhðk™k Au. ¾u÷-fwË 
ûkuºku ðifrÕÃkf hkus„kh íÞkhu s WíÃkÒk  ÚkR þfu sÞkhu yk 
yr¼Þk™ ‚kÚku ÷kuf-þkne heŒu {kuxku «{ký{kt Ëuþ™k ÷kufku 
skuzkE þfu. 

ynet fux÷ef h{Œ-„{Œ{kt fkhrfËeo™e Œfku yt„u Úkkuze 
rð„Œðkh [[ko fhðe ¾wƒ sYhe Au.
yuÚ÷urxf- xÙuf yuLz rVÕz: 

h{Œ-„{Œ ûkuºku ‚kiÚke Ãknu÷ku y™u {níðÃkqýo hkus„kh- 
¾u÷kze™k YÃk{kt {uËk™ ‚kÚku ‚tƒtrÄŒ Au. h{Œ™k {uËk™{kt 
¾u÷kze Œhefu™e fkhrfËeo {kºk yu ‚{Þ ÃkwhŒe s ‚er{Œ ™Úke 

nkuŒe ÃkhtŒw sÞkhu Œ{u ¾u÷kze Œhefu r™ð]Œ ÚkR òð Aku- íÞkhu 
{uËk™™e ƒnkh Ãký Œ{khk {kxu y™uf «fkh™e fkhrfËeo hkn 
skuR™u W¼e nkuÞ Au. yk fkhrfËeo{kt ¾u÷-fwË y™u h{Œ 
„{Œ MÃkÄkoyku™wt ykÞkus™, «ƒtÄ™, ¾u÷ezeyku™u «uhýk 
ykÃkðk fu Œk÷e{ ykÃkðk ‚tƒtrÄŒ ÔÞð‚kÞ fu hkus„kh™ku 
Ãký ‚{kðuþ ÚkkÞ Au. 

fkuEÃký ¾u÷kze™k ©uc «Ëþo™ {kxu h{Œ-„{Œ{kt 
Œu™e Œk÷e{ ¾wƒ s {níð Ãkqýo nkuÞ Au. y™u ¾u÷kzeyku™k 
«rþûký {kxu n{uþk ¼qŒÃkqðo ¾u÷kzeyku™u s «kÄkLÞ yÃkkŒwt 
nkuÞ Au. rþMŒƒæÄ Œk÷e{™e ‚kÚku Ãkkirüf yknkh y™u 
‚{ÞƒæÄ r™Þr{Œ rË™[Þko Ãký ¾wƒ s sYhe nkuÞ Au. 
«rþûkf- yÚkðk- fku[ Œhefu fkhrfËeo:

h{Œ-„{Œ y™u Mfku÷hrþÃk™u {níð ykÃkðk™k 
‚hfkh™k ™ðk fkÞo¢{ku y™u ykþkMÃkË ¾u÷kzeyku™u rðrðÄ 
‚tMÚkkyku ŒhVÚke {¤Œk ‚{Úko™™u Ãk„÷u {kŒk-rÃkŒk ÃkkuŒk™k 
ƒk¤fku™u ™k™ÃkýÚke s h{Œ-„{Œ™wt «rþûký ykÃkðk ÷køÞk 
Au. ykÚke Ëuþ{kt {kuxkÃkkÞu ƒk¤fku™u «rþrûkŒ fhðk {kxu 
÷k¾ku™e ‚tÏÞk{kt «rþûkf y™u „wÁyku™e sYrhÞkŒ W¼e 
Úkþu. þk¤kyku Ãký nðu þkherhf rþûký™wt {níð ‚{sðk 
÷k„e Au- y™u þk¤kyku{kt Ãký Ãknu÷k fâkhuÞ ™nkuŒe yux÷e 
þkherhf rþûký™k rþûkf fu «rþûkf™e sYrhÞkŒku W¼e 
Úkðk ÷k„e Au. {kŒkrÃkŒk Ãký nðu su þk¤kyku{kt ‚tÃkqýo 
rþûký yux÷u fu rþûký™e ‚kÚku ¾u÷-fwË™wt Ãký rþûký {¤Œwt 
nkuÞ Œuðe þk¤kyku™e Ãk‚tË„e™u «kÚkr{fŒk ykÃku Au. fku[ 
fu «rþûkf ð„h ‚khk ¾u÷kze ƒ™ðwt þfâ ™rn nkuðkÚke 
yk„k{e ‚{Þ{kt ‚khk «rþûkf fu fku[™e {kt„ {kuxk ÃkkÞu 
ðÄðk™e þfâŒk Au.

¾u÷-÷u¾™:
su ÷kufku™u ÷u¾™ y™u ÔÞkÏÞk™{kt h‚ Au- Œuðk ÷kufku 

{kxu Ãký nðu h{Œ-„{Œ y™u ¾u÷ fwË™wt ûkuºk ™ðwt ¾w÷e hÌkwt 
Au. yk„k{e ‚{Þ{kt h{Œ „{Œ y™u ¾u÷fqË ûkuºku ÷u¾™ 
y™u ‚{eûkk fhe þfu Œuðk ÷u¾fku™e {kt„{kt Ãký ðÄkhku Úkþu. 
¾u÷ku RrLzÞk™wt ykÞkus™ ™ðk zeSx÷ Þw„{kt ÚkÞwt Au. suÚke 
Œu{kt ¼k„ ÷u™kh Ëhuf ¾u÷kzeyku™e ‚V¤Œk y™u Œu{ýu 
fhu÷k Ëu¾kð™e Œ{k{ rð„Œku zeSx÷ MðYÃku ‚k[ðe™u Œu™wt 
rð~÷u»ký fhðwt Ãký sYhe nkuÞ Au. suÚke ©uc Ëu¾kð fh™kh 
¾u÷kzeyku™k yktfzkyku Ëuþ y™u rðï ‚{ûk {qfe þfkÞ. 
yk {kxu ¾u÷fqË {kt Ãkºkfkhku WÃkhktŒ Ãký xuf™ku÷kuS òýŒk 
r™»ýkŒku™e sYrhÞkŒ W¼e Úkþu su ¾u÷kzeyku™k hufkuzo y™u 
yLÞ rð„Œku™u ‚k[ðe™u Œu™wt rð~÷u»ký fhe þfu. ykÃkýu 
¼qŒÃkqðo ¾u÷kzeyku™u {u[{kt fku{uLxÙe fhŒk fu y¾ƒkhku{kt 
fku÷{ ÷¾Œk skuE hÌkk Aeyu. ÃkhtŒw yk„k{e ‚{Þ{kt yk 
ÃkrhrMÚkrŒ{kt Ãký {kuxk VuhVkhku ykðe þfu Œu{ Au.

 fu{fu nðu h{Œ-„{Œ ûkuºku SðtŒ «‚khý y™u 
fku{uLxÙeÚke yk„¤ ðÄe™u Œu™ku ynuðk÷ ykÃkðk™e sYrhÞkŒ 
W¼e ÚkR hne Au. r¢fux{kt ykE.Ãke.yu÷.™e ‚V¤Œk ƒkË 
nðu ƒeS y™uf h{Œku{kt Ãký yk «fkh™e ÷e„ MÃkÄkoyku™ku 
«kht¼ ÚkR [wfâku Au, su{kt Œu™e «MŒwrŒ {kxu ©uc «MŒwŒfŒko™e 
{kuxk ÃkkÞu {kt„ W¼e ÚkR hne Au. r™rùŒ YÃku yk ÔÞð‚kÞ 
MÃkkuxT‚o ÃkºkfkhÚke Úkkuzku yk„¤ Au. 
MÃkkuxT‚o VkuxkuøkúkVe :

yíÞkh ‚wÄe h{Œ-„{Œ{kt MÃkkux‚o Vkuxku„úkVe yuf 
r™Þr{Œ ƒex „ýkŒwt nŒwt. ÃkhtŒw nðu™k ‚{Þ{kt h{Œ-„{Œ 
y™u ¾u÷fqË ûkuºku ÿ~Þ {kæÞ{™wt {níð yux÷wt ƒÄwt ðÄe „Þwt 
Au fu nðu yk ûkºku ©uc y™u ‚khk Vkuxku„úkV‚o™e {kt„ W¼e 
ÚkR hne Au. su Vkuxku„úkV‚o fu fu{uhk{u™ Œ‚ðeh fu Vkuxku îkhk 
÷kufku™u h{Œ-„{Œ™e ©uc y™u hku{kt[f Ãk¤ku™ku y™w¼ð 
fhkðe þfu Au- Œuðk r™»ýkŒ fu{uhk{u™ ™e {kt„ rË™-«rŒrË™ 
ðÄe hne Au. ÃkhtŒw nðu™k ‚{Þ{kt MÃkkuxT‚o- Vkuxku„úkVe y™u 
rðzeÞku„úkVe Úke yk„¤ ðÄe™u MÃkkuxT‚o- yuMÚkuxeõ‚ yux÷u 
fu ¾u÷fwË ‚kiLËÞoþkMºk™e ™ðe rËþk ¾w÷e hne Au. yk 

ÔÞð‚kÞ{kt fkuE h{Œ „{Œ MÃkÄko{kt zeÍkR™Úke ÷E™u 
Œu™k «‚khý fuÃMÞw÷™wt rðŒhý ð„hu™ku ‚{kðuþ ÚkkÞ Au. 
Œu™kÚke ¼khŒeÞ Vqxƒku÷ ÷e„™k «þt‚fku ykÃký™u y{urhfk 
fu ÞwhkuÃk{kt Ãký skuðk {¤e þfu Au. yk {kxu Vkuxku„úkVe 
y™u rðzeÞku„úkVe™k xuf™ef÷ ¿kk™ WÃkhktŒ Œ{khe Ãkk‚u 
h{Œ„{Œ™u ðÄw ykf»kof y™u hku{kt[f ƒ™kððk {kxu™e yuf 
rðrþü ÿrü nkuðku sYhe Au. 
Vex™uþ fL‚ÕxLx :

yksu ¾u÷fqË y™u h{Œ-„{Œ{kt þkherhf ‚w‚ßßŒk™wt 
{níð ðÄe hÌkwt Au. Vex™uþ {kxu yuf rðþu»k Œk÷e{ ƒØ 
ÔÞrõŒ nkuðe yu nðu yr™ðkÞo ƒLÞwt Au. Vex™uþ fL‚ÕxLx yu 
yuðe ÔÞrõŒ Au- su ¾u÷kzeyku™k ykhkuøÞ, Vex™uþ, Ãkku»ký 
y™u r[rfí‚k suðk ûkuºkku{kt ‚÷kn ykÃku Au. nk÷{kt ¼khŒ{kt 
h{Œ-„{Œ ûkuºku MðkMÚÞ y™u Vex™uþ «íÞu ƒnws ykuAw æÞk™ 
yÃkkE hÌkwt Au. skufu nðu Œu™e þYykŒ ÚkR hne Au. þnuhku 
y™u ™k™k fuLÿku{kt Ãký nðu Äe{u Äe{u ¾k™„e ûkuºk{kt S{™e 
‚tÏÞk ðÄe hne Au. 

yux÷wt s ™rn S{{kt sðk ðk¤k ÷kufku™e ‚tÏÞk{kt 
Ãký ðÄkhku ÚkR hÌkku Au. ¾u÷kzeyku™e ‚kÚku ‚k{kLÞ ÷kufku 
Ãký Vex™uþ {kxu S{ sðk ÷køÞk Au. ykðk Œ{k{ S{{kt 
Vex™uþ r™»ýkŒ fu fL‚ÕxLx ™e sYh Ãkzu Au. 
yBÃkkÞh fu huVhe: 

fkuEÃký h{Œ fu ¾u÷{kt yBÃkkÞh fu huVhe™e sYh 
nkuÞ Au. swr™Þh Úke ‚e™eÞh fûkk ‚wÄe y™u hk»xÙeÞ y™u 
yktŒhhk»xÙeÞ MŒh ‚wÄe Œu™e sYheÞkŒ nðu yr™ðkÞo ƒ™e 
„E Au. yk yuf rðþu»k ÞkuøÞŒk ÄhkðŒwt fkÞo Au. Œu{kt suŒu 
h{Œ-„{Œ™k Œ{k{ r™Þ{ku™e òýfkhe nkuðe ¾wƒ s sYhe 
nkuÞ Au- Œu{s r™ýoÞ ykÃkðk™e ûk{Œk Ãký yuf rðrþü „wý 
ƒ™e hnu Au. nðu Ëuþ{kt ðÄw™u ðÄw ÷kufku h{þu y™u ðÄw {u[ku 
Úkþu íÞkhu yk «fkh™k huVhe y™u yBÃÞk‚o™e ðÄw sYrhÞkŒ 
W¼e Úkþu. ‚hfkh îkhk þÁ fhkÞu÷k yr¼Þk™™u Œu™k ÷ûÞktf 
‚wÄe Ãknkut[kzðk {kxu yk «fkh™k ðÄw™u ðÄw yBÃkkÞ‚o  y™u 
huVhe™e sYrhÞkŒ W¼e Úk™kh Au. 
¾u÷fqË ûkuºku fkuÃkkuohux{kt Œfku: 

yksu Ëuþ{kt h{Œ-„{Œ ûkuºku õ÷ƒ fÕ[h ÍzÃk¼uh ðÄe 
hÌkwt Au. rðrðÄ h{Œku{kt ‚r¢Þ f÷ƒ™u ykrÚkof xufku ykÃkðk 
y™uf {kuxe ftÃk™eyku yk„¤ ykðe hne Au. {kuxe ftÃk™eyku 
ÃkkuŒk™e ƒúktz y™u {kfuo®x„™u W¥kus™ ykÃkðk {kxu Ãký ™ðk 
W¼hŒk ¾u÷kzeyku™u MÃkkuL‚h fhu Au- y™u ‚{„ú xe{ y™u 
õ÷ƒ ™u Ãký MÃkkuL‚hþeÃk ykÃku Au. Ëuþ{kt ¾u÷kzeyku îkhk 
fhŒe ònuhkŒku™ku ƒk¤fku y™u Þwðk™ku{kt ðÄw «¼kð ÃkzŒku 
nkuðkÚke hk»xÙeÞ y™u yktŒhhk»xÙeÞ MÃkÄkoyku MÃkkuL‚h fhðk{kt 
Ãký {kuxe ftÃk™eyku yk„¤ ykðŒe skuðk {¤e hne Au. 
¾u÷fqË {kxu ‚kÄ™-‚k{„úe™wt WíÃkkË™:

yk ûkuºk{kt {kuxk ÃkkÞu hkufký y™u {kfuo®x„ ™uxðfo™e 
sYh Ãkzu Au. yux÷wt s ™rn yk «fkh™wt ÔÞkÃkkh fu ÄtÄk™wt {kuzu÷ 
‚V¤ ƒ™kððk {kxu Œu{kt suŒu h{Œ™k ¼qŒÃkqðo ¾u÷kzeyku 
fu r™»ýkŒku™e ‚uðkyku Ãký ÷uðk{kt ykðŒe nkuÞ Au. h{Œ 
„{Œ™u ÷„Œk ‚k{k™™k WíÃkkË™ y™u ðu[kýÚke hkus„khe™wt 
yuf ™ðwt ûkuºk WíÃkÒk ÚkR hÌkwt Au. ‚hfkh™k MxkxoyÃk RrLzÞk 
fkÞo¢{Úke ¾u÷fqË ûkuºku ‚kÄ™ ‚k{k™™k WíÃkkË™ ûkuºku ðÄw™u 
ðÄw ™ðe ftÃk™eyku yk„¤ ykððk™e þfâŒk Au. 
zuxk ‚tþkuÄ™fŒko :

yks™ku ‚{Þ zuxk™ku Au. zuxk ði¿kkr™f Sð™™k «íÞuf 
ûkuºk{kt r™ýoÞ y™u rðfk‚ ™u «¼krðŒ fhu Au. ¾u÷ s„Œ 
Ãký Œu™kÚke y÷„ ™Úke. yktfzkyku™u ykÄkhu Ãkqðko™w{k™ 
y™u ‚h¾k{ýe ð„uhu {kxu ¾wƒ s ‚h¤Œk hnu Au. «kó 
zuxk™wt su ÷kufku ÞkuøÞ {wÕÞktf™ y™u Ãk]Úkfhý fhe þfu- Œuðk 
÷kufku™e yk ûkuºk{kt ¾wƒ s {kt„ hnu Au. ¼khŒ rðï{kt 
Œ{k{ ûkuºku xku[ WÃkh Ãknkut[ðk {kt„u Au- y™u ¾u÷ku RrLzÞk- 
yr¼Þk™Úke h{Œ-„{Œ ûkuºku Œu™e þYykŒ ÚkR [wfe Au- su 
yk ûkuºk{kt hkus„kh r™{koý™k ‚wðýo yð‚hku W¼k fhþu. 

(MkkisLÞ : yuBÃ÷kuÞ{uLx LÞqÍ, Mktf÷Lk : ykhíke Ãktzâk)

 ¾u÷ku RrLzÞk – h{Œ „{Œ ûkuºku fkhrfËeo™e ©uc Œfku

furhÞh ykuÃþLk
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Indian Institute of Technology 
Gandhinagar

Palaj Campus, Gandhinagar-382355

ADVERTISEMENT
 Applications are invited for the position on a research 
project funded by the Council of Scienti� c and Industrial Research 
(CSIR), Government of India, to be completed at Indian Institute of 
Technology Gandhinagar.

Project Title : “Dynamic Properties of Con� ned Masonry Buildings 
through Ambient and Forced Vibration Testing” 

Name of the Post : Research Associate (RA) / Senior Research 
Fellow (SRF) / Junior Research Fellow (JRF)

Consolidated Monthly Pay : Rs. 36000/- RA / 14000/- SRF / 
12000/- JRF Plus HRA (as applicable per CSIR norms)

Quali� cation and Experience:

RA

 Essential: � e candidate should have PhD in Civil 
Engineering or MTech in Civil Engineering

with three years of research, teaching and design & development 
experience a� er MTech. In addition, strong background in 
Structural Engineering, Instrumentation (with LabVIEW Program)

and Matlab Programming is required. Age limit is 35 years.

 Desirable: Highly motivated students with strong 
mathematical background are requested to

apply. Very good communication and writing skills are required.

SRF

 Essential: � e candidate should have 1) ME/MTech / 
equivalent degree in Civil Engineering; or 2) BE/BTech / equivalent 
degree in Civil Engineering with two years of research/teaching/
design experience a� er the degree. Age limit is 32 years.

 Desirable: Background in Structural Engineering, 
Instrumentation (with LabVIEW Program) and Matlab 
Programming.

JRF

 Essential: � e candidate should have BE/BTech / equivalent 
degree in Civil Engineering; with minimum 55% marks and passed 
the GATE test. Age limit is 28 years.

Desirable: Background in Structural Engineering, Instrumentation 
(with LabVIEW Program) and Matlab Programming. 

Terms: 6 months (extendable up to 3 year based on performance)

 Interested candidates should send their complete resume 
giving all educational quali� cations and experience details, and 
certi� cates of quali� cations and experience by post or email. � is 
call will remain open until the position is � lled up.

Contact :
Dr. Dhiman Basu,
Assistant Professor

Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology - Gandhinagar Palaj, 

Gandhinagar, Gujarat, India – 382355
Phone: +91-99254 33861 (Cell) Emai: dbasu@iitgn.ac.in

All Communications should be addressed to:
ASSISTANT REGISTRAR (ACADEMIC),

NITIE, Vihar Lake, P.O. NITIE, Mumbai-400087.
Tel. No. + 91-22-28035363 / +91-22-2803 5224 / +91-22-2857 3371 Ext. : 5363/5224

Fax : +91-22-2857 3251
e-mail : admission.iemmpm@nitie.ac.in

NITIE Mumbai
NATIONAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL ENGINEERING

(An autonomous insititue under the ministry of HRD, Govt. of India)
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2. શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર (L.C.) અને ડ્રાઈવીંર્ લાયસન્સમા ંજન્મ તારીખ એક સરખીજ હોવી 
જોઈએ.  

3. શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર (L.C.) મા ં દશાગવેલ જન્મતારીખ મજુબ ઉંમરની ર્ણતરી ધ્યાને 
લેવામા ંઆવશે.  

4. ઓનલાઈન અરજી પત્રકમા ંજન્મ તારીખ શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર (L.C.) મજુબ દશાગવવાની 
રહશેે,અન્યથા અરજીપત્રક રદ થશે. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ં દશાગવેલ જન્મ તારીખ આખરી 
ર્ણાશે, આ બાબતે પાછળથી કોઇપણ કારણસર ફેરફાર થઈ શકશે નહી. 

H. શૈક્ષબિક લાયકાત:- 
1. લઘતુ્તમ શૈક્ષણણક લાયકાત,અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાત,કોમ્્યટુરનુ ં પ્રમાણપત્ર, 

વય,જાનત અનભુવ વરે્રેના પ્રમાણપત્ર / માકગશીટ અરજીપત્રક ભયાગ તારીખની સ્સ્થનતએ ધ્ યાનમા ં
લેવામા ંઆવશે, તયારબાદના પ્રમાણપત્રો હશે તો તે ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહી.  

2. ધોરણ ૧૦ પાસનુ ંપ્રમાણપત્ર ગ.ુમા.નશ.બોડગ તથા અન્ય સમકક્ષ બોડગન ુમાન્ય રહશેે. 

3. ધોરણ ૧૨ પાસનુ ંપ્રમાણપત્ર ગ.ુમા. અને ઉચ્ચ.મા.નશ.બોડગ તથા અન્ય સમકક્ષ બોડગન ુ ંમાન્ય રહશેે. 

4. સ્નાતક (ભારતમા ં કેન્રીય અથવા રાજ્ય અનધનનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેલી અથવા 
સસં્થાનપત યનુનવનસિટીઓ પૈકી કોઈપણમાથંી અથવા તે તરીકે માન્ય થયેલી અથવા યનુનવનસિટી 
ગ્રાન્ટસ કનમશન અનધનનયમ, ૧૯૫૬ની કલમ-૩ હઠેળ હડમ્ડ યનુનવનસિટી તરીકે જાહરે કરેલી બીજી 
કોઇપણ શૈક્ષણણક સસં્થામાથંી મેળવેલી કોઈપણ નવદ્યાશાખાની સ્નાતકની પદવી અથવા સરકારે 
માન્ય કરેલ સમકક્ષ લાયકાત તે પૈકી ધોરણ ૧૦+૨+૩ વર્ગ કે તેથી વધ ુ વર્ગના ં કોર્ગની જ  
સ્નાતકની પદવી ધ્યાને લેવામા ંઆવશે.)  

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

6. ઉમેદવારે દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાતના હકસ્સામા ંછેલ્ લા વર્ગનુ ં/ છેલ્ લા સેમેસ્ ટરનુ ં૫હરણામ આઇ. 
ટી.આઇ અથવા પોલીટેકનીક /યનુીવસીટી/બોડગ  ધ્ વારા તેમની માન્ ય વેબસાઇટ ઉપર પ્રનસધ્ ધ 
કરેલ હોય અને તેને આધારે અરજી પત્રકમા ં નવર્તો ભરેલ હશે તો આવા ઉમેદવારે વેબસાઇટ 
ઉપરના પોતાના પહરણામની નપ્રન્ટ આઉટ મેળવીને પ્રમાણણત કરાવી નકલ  અથવા જે તે સસં્થા 
�ારા વેબસાઈટ ઉપર જે તારીખે પહરણામ પ્રનસધ્ધ કરેલ હોય તે બાબતનુ ંસસં્થાના લેટરપેડ ઉપર 
લખાણ/પ્રમાણપત્ર ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટના સમયે રજુ કરવાનુ ંરહશેે. આવી શૈક્ષણણક લાયકાતનુ ંપહરણામ 
વેબસાઇટ ઉપર પ્રનસધ્ ધ થયા પહલેા અરજી  પત્રક ભરેલ હોય અને માહહતી સાચી હોય તો પણ ત ે
ગ્રાહય રાખવામા ંનહી આવે અને આવા અરજીપત્રક રદ ર્ણવામા ંઆવશે.  

7. સરકારિીના સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્ના તા.૧પ/પ/ર૦૧ર ના ઠરાવ મજુબ જે ઉમેદવારોએ ધો.૮ 
પછી ઔધોણર્ક તાલીમ સસં્ થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો બે વર્ગ કે તેથી વધ ુસમયર્ાળાનો માન્ યતા 
પ્રા્ ત કોર્ગ કરેલ હોય અને તે માટેની નેશનલ કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ (એન.સી.વી.ટી.) 
અથવા ગજુરાત કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ (જી.સી.વી.ટી.) ની પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તથા 
તેઓએ પોતાની પસદંર્ી અનસુાર ગજુરાત માધ્યનમક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યનમક નશક્ષણ બોડગની 
ધો.૧૦ની અથવા ગજુરાત ઓપન સ્ કુલ એકઝામીનેશનની ગજુરાતી તેમજ અંગે્રજી નવર્યની 
પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તો તેવા ઉમેદવારોને સરકારી નોકરીના હતે ુ માટે ધો.૧૦ની શૈક્ષણણક 
લાયકાત ધરાવતા હોવાના ર્ણવામા ંઆવશે.  
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8. સરકારિીના સામાન્ ય વહીવટ નવભાર્ના તા.૧પ/પ/ર૦૧ર ના ઠરાવ મજુબ જે ઉમેદવારોએ 
ધો.૧૦ પાસ કયાગ પછી ઔધોણર્ક તાલીમ સસં્ થા (આઇ.ટી.આઇ.) નો બે વર્ગનો અથવા તેથી વધ ુ
સમયનો માન્ યતા પ્રા્ ત કોર્ગ કરેલ હોય અને તે માટેની નેશનલ કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ 
(એન.સી.વી.ટી.) અથવા ગજુરાત કાઉસ્ન્સલ ફોર વોકેશનલ રેનનિંર્ (જી.સી.વી.ટી.) ની પરીક્ષા પાસ 
કરેલ હોય અને તેઓએ જો પોતાની પસદંર્ી અનસુાર ગજુરાત માધ્ યનમક અને ઉચ્ ચતર માધ્ યનમક 
નશક્ષણ બોડગની ધો.૧ર ની અથવા ગજુરાત ઓપન સ્ કુલ એકઝામીનેશનની અંગ્રેજી નવર્યની 
પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય તો તેવા ઉમેદવારોને સરકારી નોકરીના હતે ુ માટે ધો.૧ર ની શૈક્ષણણક 
લાયકાત ધરાવતા હોવાના ર્ણવામા ંઆવશે. 

9. જે ઉમેદવારોએ ધો.૧૦ પછી પોલીટેકનીકમા ં૩ વર્ગનો ડી્ લોમા કોર્ગ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારોને 
સરકારી નોકરીના હતે ુમાટે ધો.૧ર ની લાયકાત ધરાવતા હોવાના ર્ણવામા ંઆવશે. 

10. આ જાહરેાતમા ંદશાગવેલ લઘતુ્તમ શૈક્ષણણક લાયકાત કે અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષણણક લાયકાત 
માટે  કોઇપણ સમકક્ષ શૈક્ષણણક લાયકાત ધ્ યાને લવેામા ંઆવશે નહીં.  

11. ઉમેદવારે શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર, લાયકાતના પ્રમાણપત્રો તથા અન્ય દસ્તાવેજી પરુાવા 
મજુબના પોતાના નામ અને અટકમા ંજો સ્પેલીંર્ નમસ્ટેક હશે તો એફીડવેીટ રજુ કરવાનુ ં રહશેે 
અને જો નામ કે અટકમા ં ફેરફાર કરેલ હોય તો તે સધુારા અંરે્ અરજી કયાગ તારીખ પહલેાની  
સરકારી ર્ેઝેટની નકલ ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટના સમયે રજુ કરવાની રહશેે.   

12. મહહલા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમા ંનપતાના નામને બદલે પનતનુ ંનામ દશાગવેલ હશે તો તે અંરે્નુ ં
સોર્ધંનામુ(ંનોટરી કરાવી) અથવા મેરેજ સટીફીકેટ(લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર) ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટના 
સમયે રજુ કરવાનુ ંરહશેે. 

13. જાહરેાતમા ંદશાગવેલ લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તેમનો હક્ક દાવો હોય 
તો આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદેશો/અનધકૃતતાની નવર્તો રજુ કરવાની રહશેે. 

14. ધોરણ ૧૦ કે ૧૨ ની પરીક્ષા જો ખાનર્ી ઉમેદવાર તરીકે પાસ કરેલ હોય તો જે સ્કલૂમાથંી પરીક્ષા 
પાસ કરેલ હોય તે સ્કલૂનુ ંખાનર્ી ઉમેદવાર તરીકે પરીક્ષા પાસ કયાગ બાબતનુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ 
કરવાનુ ંરહશેે.  

15. ધોરણ ૧૦ કે ૧૨ ની પરીક્ષા એક કરતા વધ ુપ્રયતનથી પાસ કરેલ હશે તો રાયલ સટીહફકેટ રજુ 
કરવાનુ ંરહશેે.  

16. ઉમેદવાર દ્વ્રારા અરજીપત્રકમા ં દશાગવેલ શૈક્ષણણક લાયકાત,અનભુવ તથા લાયસન્સની નવર્તો 
ખોટી/જુદી જણાય પરંત ુ દસ્તાવેજ ચકાસણી સમયે દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરી મેરીટમા ં જરૂરી 
ઘટાડો કયાગ બાદ જો ઉમદેવારને નનયત કરેલ વેઈટેજના ૨૫ ગણુ અને નનયત અનભુવ થતો હોય 
તો તે મજુબ સધુારો કરી તેને ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટ માટે લાયક ર્ણવામા ં આવશે, પરંત ુ પાછળથી 
અરજીપત્રકમા ં દશાગવ્યા નસવાયની બાબતે પ્રમાણપત્ર રજુ કયેથી વેઈટેજમા ં સધુારો કોઈપણ 
સજંોર્ોમા ંકરવામા ંઆવશે નહીં. 

17. ઉમેદવાર નનર્મના નનનતનનયમ મજુબ રાજ્ય સરકારિીના સા.વ.નવ.ના ઠરાવ નબંર સી.આર. 

આર.૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ર્-૫ તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ થી નક્કી કરેલ અભ્યાસિમ મજુબ કોમ્્યટુર 

અંરે્ન ુ બેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંરે્ન ુ તાલીમી સસં્થાન ુ પ્રમાણપત્ર / માકગશીટ ધરાવતા 

હોવા જોઈશે. અથવા સરકાર માન્ય યનુીવસીટી અથવા સસં્થામા ંકોમ્્યટુર જ્ઞાન અંરે્ના કોઈપણ 

ડી્લોમા/ડીગ્રી કે સટીફીકેટ કોર્ગ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ડીગ્રી કે ડી્લોમા 
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અભ્યાસિમમા ંકોમ્્યટુર એક નવર્ય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અન ેધોરણ-

૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્્યટુરના નવર્ય સાથે પાસ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઈશે. 

ઉમેદવારે આવા પ્રમાણપત્રો/ માકગશીટ પસદંર્ી પવેૂ અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે રજુ 

કરવાના રહશેે, અન્યથા તેઓનુ ંઅરજીપત્રક રદ થવા પામશે. 

I. અન ભવ:- 
1. આર.ટી.ઓ. કચેરી તરફથી હવેી લાયસન્સ એટલે કે એચ.જી.વી./એચ.પી.વી. 

/પી.એસ.વી.લાયસન્ સ ઇસ્ય ુ થયા તારીખ પછીનો અનભુવ માન્ ય રહશેે. ઓનલાઇન અરજી 
પત્રકમા ંતે પહલેાનો દશાગવેલ અનભુવ વેઇટેજ ગણુની ર્ણતરી માટે ધ્યાને લેવામા ં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 રહશેે નહી. તેમજ અરજી 
પત્રક રદ ર્ણવામા ંઆવશે.  

3. હવેી લાયસન્ સ મેળવ્ યા બાદ દર ત્રણ વરે્ રીન્ ય ુથાય છે. જેટલો સમય લાયસન્ સ મોડુ રીન્ યઅુલ 
કરાવેલ હશે તેટલા સમયને લાયસન્ સ બે્રક તરીકે ર્ણવાનો રહશેે અને તે સમયર્ાળો અનભુવમા ં
દશાગવવાનો રહશેે નહહ. તેમ છતા ં કોઇ ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં રીન્ યઅુલ બ્રેક 
સમયનો અનભુવ દશાગવેલ હશે તો તે કુલ દશાગવેલ અનભુવમાથંી બાદ કરવામા ંઆવશે. અન ેત ે
કારણસર મેરીટ માક્સગમા ંઘટાડો થશે તો તે ઉમેદવારને બધંનકતાગ રહશેે. 

4. લાયસન્ સ રીન્ યઅુલ બે્રક અનભુવમાથંી બાદ થતા ં ઉમેદવારના મેરીટ માકગસમા ંઘટાડો થવાથી 
લઘતુ તમ રપ કરતા ઓછા મેરીટ માકગસ  થશે તો તેવા ઉમેદવાર ડ્રાઇવીંર્ ટેસ્ ટમા ંપાસ થયેલ 
હશે તો પણ નનમણુકં મેળવવા પાત્ર ઠરશે નહહિં.  

5. ઓન લાઈન અરજીપત્રકમા ંજે રાન્સપોટગ/રાવેલ્સ/સસં્થા/પેઢીનો અનભુવ જેટલા સમયર્ાળાનો 
અનભુવ દશાગવેલ હશે તે જ રાન્સપોટગ/રાવેલ્સ /સસં્થા/પેઢીનો તેટલાજ સમયર્ાળાનો અનભુવનુ ં
પ્રમાણપત્ર (તનયત નમ  નો સામેલ છે) ડ્રાયવીંર્ ટેસ્ટના સમયે રજુ કરવાનુ ંરહશેે.  

6. રાન્સપોટગ  / રાવેલ્સ /સસં્થા/પેઢીના પ્રમાણપત્રમા ંમાલીકની સહી અને નસક્કો અનનવાયગ છે, જો 
નહી હોય તો તે પ્રમાણપત્ર ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશ ેનહીં તથા ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવશે.  

7. ૧૦૮ ની એમ્બ્ય લન્સનો અન ભવ િવેી વ્િીકલ ન િોવાના કારિે માન્ય રિશેે નિી.  

8. ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ંદશાગવેલ અનભુવ હવેી વ્હીકલનો જ હોવો જોઈશે, જો નહી હોય તો 
તેટલો સમય બાદ કરી  મેરીટની ર્ણતરી કરવામા ંઆવશે જે ઉમેદવારને બધંનકતાગ રહશેે.  

9. ઉમેદવારે રજુ કરેલ અનભુવના પ્રમાણપત્રમા ં પાછળથી કોઇ ફેરફાર કરવાની નવનતંી માન્ય 
રાખવામા ંઆવશે નહીં. 

10. ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ંદશાગવેલ અનભુવ હવેી વ્હીકલનો તથા પણૂગકાલીન ડ્રાયવર તરીકેનો 
હશે તો જ માન્ય રાખવામા ંઆવશે. 

11. અંશકાલીન, રોજજિંદા વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદવેતન, તરીકે ઉમેદવારે મેળવેલ 
અનભુવ હવેી વ્હીકલનો હશે તો પણ માન્ય અનભુવ તરીકે ર્ણતરીમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. 

12. ઉમેદવાર પાસે માત્ર હવેી પેસેન્જર વ્હીકલ / પેસેન્જર વ્હીકલનુ ં લાયસન્સ જે તે સમયર્ાળા 
પરુત ુ હોય તો તેઓએ હવેી પેસેન્જર વ્હીકલ ચલાવ્યા અંરે્નુ ં કે તથા તેના સમયર્ાળાનુ ં
અનભુવના પ્રમાણપત્રમા ંસ્પષ્ટ દશાગવવાનુ ંરહશેે. 
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13. અન ભવનો પ્રમાિપત્રનો નમ નો નીચે મ જબ રિશેે. 
 

તારીખ________ 

અન ભવન  ંપ્રમાિપત્ર 

 

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામા ંઆવે છે કે િી ______________________ કે જેઓ 
મ.ુ ____________ પો. ____________ તા. ____________ જજ. ____________ ના 
રહીશ છે અને તેઓનો ડ્રાયવીંર્ લાયસન્સ નબંર____________ છે, તેઓ અમારી 
રાન્સપોટગ/રાવેલ્સ/સસં્થા/પેઢી (જે લાગ ુપડત ુ હોય તે રાખવ)ુ મા ંઅંશકાલીન, રોજીદા 
વેતનદાર, એપ્રેન્ટીસશીપ, તાલીમી, માનદ વેતન તરીકે નહી પરંત ુપણૂગકાલીન હવેી રક 
ડ્રાયવર/હવેી બસ ડ્રાયવર (જે લાગ ુપડત ુહોય તે રાખવ)ુ તરીકે તા.___________ થી 
તા. ___________ સધુી સતંોર્કારક ફરજ બજાવેલ છે. તથા તેઓને માનસક પર્ાર 
રૂનપયા____________ ચકુવવામા ંઆવેલ છે.  

 

                                               માણલકની સહી તથા નસક્કો 

  

J. અનામતનો લાભ:-  
1. અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો ણબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરી શકશે પરંત ુ તેમને પસદંર્ી 

માટેના ધોરણો ણબન અનામત કક્ષાના લાગ ુપડશે.  

2. મળૂ ગજુરાતના અનસુણૂચત જાનત / અન ુસણૂચત જનજાનત / સામાજીક, શૈક્ષણણક રીતે પછાત વર્ગ 
કક્ષાના અરજદારોને જ અનામત વર્ગના અરજદાર તરીકે લાભ મળશે. 

3. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંસબંનંધત કોલમમા ંજે તે અનામત કક્ષા દશાગવેલ નહી હોય તો પાછળથી 
અનામત વર્ગના ઉમેદવાર તરીકે લાભ મેળવવાનો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહીં. 

4. અન.ુજાનત, અન.ુજનજાનત તથા સા.શૈ.પ.વર્ગના ઉમેદવારોને મહત્તમ વય મયાગદામા ંપાચં વર્ગની 
છુટછાટ આપવામા ંઆવશે.(૪૫ વર્ગથી વધ ુનહી)  

5. મહત્તમ વયમયાગદામા ં ણબનઅનામત વર્ગના મહહલા ઉમેદવારોને પાચં વર્ગ, અનામત વર્ગના 
મહહલા ઉમેદવારોને ૧0 વર્ગની (પ વર્ગ મહહલા + પ વર્ગ અનામત) છુટછાટ આપવામા ંઆવશે. 
(૪૫ વર્ગથી વધ ુનહી) 

6. જાનતના પ્રમાણપત્ર મજુબની જાનત ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ં દશાગવેલ ના હોય અથવા ખોટી/ 
જુદી દશાગવેલ હોય અથવા અરજી કયાગ પછીનુ ંજાનતનુ ંપ્રમાણપત્ર હોય તો તેવા હકસ્સામા ં તેવા 
ઉમેદવારને જો તે ઉમેદવાર જનરલ કેટેર્રીની પાત્રતા ધરાવતો હશે તો જનરલ કેટેર્રીના લાભ 
આપવામા ંઆવશે અન્યથા અરજીપત્રક રદ કરવામા ંઆવશે.  

7. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રક ભરતી વખતે દશાગવેલ કેટેર્રી (જાનત) મા ં પાછળથી કેટેર્રી 
(જાનત) બદલવા / ફેરફાર કરવા કોઇ રજુઆત કરશે તો તે ગ્રાહ્ય  રાખવામા ંઆવશે નહહ. 

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 8 WÃkhLkwt [k÷w)



8 íkk. 14{e {k[o, 2018, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-7 WÃkh)
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   ગજુરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નનર્મ 

   મધ્યસ્થ કચેરી, મધ્યસ્ થ યતં્રાલય કમ્ પાઉન્ ડ,  

   નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ. 
 

 
 

 
ગજુરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નનર્મ ધ્વારા નીચે જણાવેલ કક્ષાની સીધી ભરતી(ફીક્સ 

પગાર) ની જગ્યાઓ અન્વયે પસદંર્ી/પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવા માટે ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન 
અરજી પત્રકો મરં્ાવવામા ં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 સધુી) દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. જેમા ંઉમેદવારે photo ૧૦ KB અને 
signature ૧૦ KB સાઇઝથી(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.) વધારે નહહ તે રીતે jpg 

format મા ંscan કરી અરજીપત્રકમા ંઅપલોડ કરવાનો રહશેે. 
ઓનલાઈન અરજીપત્રકમા ંઅરજદારે પોતાનો જ ફોટો તથા સહી અપલોડ કરવાની રહશેે અન્યથા 

અરજીપત્રક રદ કરવામા ંઆવશે. 
 અરજી કરવાની નવર્તવાર સચુનાઓ/જાહરેાત દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ ધ્યાનથી વાચંવી જરૂરી છે. 

ઉમેદવારોએ પોતાની શકૈ્ષણણક લાયકાત, ઉંમર, જાનત, અનભુવ તેમજ અન્ય લાયકાતના ંબધાજ અસલ 
પ્રમાણપત્રો હાલમા ં પોતાની પાસે જ રાખવાના રહશેે અને અરજીપત્રકમા ં તે પ્રમાણપત્રોમા ં દશાગવ્યા 
મજુબની જરૂરી નવર્તો ભરવાની રહશેે. જેથી અરજીમાનંી ખોટી નવર્તોના કારણે અરજી રદ થવા પાત્ર 
ઠરે નહહિં. 

નીચે દશાગવેલ કક્ષા સબંનંધત તમામ સચુનાઓ નનર્મની વેબસાઈટ https://gsrtc.in પર 
મકુવામા ંઆવશે. જેથી અરજદારે સમયાતંરે નનર્મની વેબસાઈટ અચકૂ જોવાની રહશેે. તેમજ કેટલીક 
સચૂનાઓ મોબાઈલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી અરજી પત્રકમા ંસબંનંધત 
કોલમમા ંમોબાઈલ નબંર અવશ્ય દશાગવવો અને ભરતી પ્રહિયા પણૂગ થાય તયા ંસધુી તે નબંર જાળવી 
રાખવો જરૂરી અને આપના હહતમા ંછે.  

 
કક્ષાન  ંનામ -  ડ્રાયવર    

ફીકસ પગાર – પાચં વર્ગ માટે રૂ. ૧૦૦૦૦/-    
ક લ જગ્યાઓ –૯૩૩ 
 

 ક લ 
જગ્ યા 

બબન 

અનામત 

સામાજીક અને 
શૈક્ષબિક રીતે 
પછાત વગગ 

અન . જાતત અન . જન 
જાતત 

ક લ 
જગ્ યાઓ 
પૈકી 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

હિ 

લા 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

હિ 

લા 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

હિ 

લા 

સા 
મા 
ન્ ય 

મ 

હિ 

લા 

માજી. 
સૈતનક 

ફાળવિી ૯૩૩ ૩૧૯ ૧૫૭ ૧૬૯ ૮૩ ૪૪ ૨૧ ૯૪ ૪૬ ૯૩ 
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1) ઉપરોક્ત દશાગવેલ જાહરેાતમા ં જગ્યાઓની સખં્યામા ં વધ-ઘટ કરવાનો નનર્મને અબાનધત હક્ક 
રહશેે. 

2) ઉપરોક્ત દશાગવેલ જાિરેાતમા ંજે જગ્યાઓની ભરતી કરવાની છે તે તનગમની આગામી જરૂહરયાત 
તેમજ તનવતૃિને ધ્યાનમા ં રાખીને ભરતી કરવામા ંઆવે છે જેથી જેમ જેમ તનગમને જરૂહરયાત 
જિાશે તેમ તેમ પસદંગી/પ્રતતક્ષાયાદીના ઉમેદવારને તનગમ તનમણ  કં હ કમ આપવાની કાયગવાિી 
કરશે. 

3) જાહરેાતમા ંદશાગવેલ અનામતની જગ્યાઓમા ંરોસ્ટર પધ્ધનત બાબતેની નીનત અને નનયત ટકાવારી 
અનસુાર ફેરફાર/ સધુારો કરવાનો નનર્મને અબાનધત હક્ક રહશેે. 

4) જો ઉમેદવારે આ કક્ષામા ંએકથી વધ ુઅરજીપત્રક ભરેલ હશે તો તેવા ઉમેદવારનુ ંઅંનતમ ભરેલ 
અરજીપત્રક જ નવચારણામા ં લેવામા ં આવશે અન ે બાકીના અરજીપત્રકો આપોઆપ રદ થયેલા 
ર્ણાશે, જે અંર્ે ઉમેદવાર કોઇ તકરાર ઉપસ્સ્થત કરી શકશે નહહ. 

5) કોઇ પણ ઉમેદવારે એક થી વધ ુ અરજીપત્રક ભરેલ હશે અને અલર્-અલર્ અરજીપત્રકમા ં
પોતાના નામ, નપતા/પનતના નામ અને અટકમા ંશરતચકુથી સ્પેલીંર્ મીસ્ટેક કરેલ હશે અથવા 
એન્રી કરવામા ંસ્પેસ અલર્-અલર્ રીતે રાખેલ હોય તેવા સજંોર્ોમા ંએક જ ઉમેદવારને એક થી 
વધ ુ અરજીપત્રક સામે એક  થી વધ ુ કોલલેટર મળવા પામશે તેવા સજંોર્ોમા ં ડ્રાઇવીંર્ ટેસ્ ટ 
સમયે રુબરુ આઇ.ડી. પ્રફુ રજુ કયેથી આઇ.ડી. પ્રફુની નવર્તો મજુબ સાચી માહહતીવાળા કોલલેટર 
સામે ટેસ્ ટ આપવાપાત્ર થશે. આઇ.ડી. પ્રફુ મજુબ અરજીપત્રકની નવર્તોમા ંક્ષનત / ભલુ હશે તો 
ટેસ્ ટ આપવા દેવામા ંઆવશે નહહ. 

6) ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજીપત્રક ભયાગ બાદ તેની એક નપ્રન્ટ આઉટ મેળવીને પોતાની પાસે 
સાચવીને રાખવી. જયારે નનર્મ ધ્ વારા અરજીપત્રક રજુ કરવા જણાવવામા ંઆવે ત યારે અચકુ 
લાવવાનુ ંરહશેે.  

7) નનર્મના ભાવનર્ર,ભજુ,ભરૂચ,જામનર્ર,સરુત,વલસાડ નવભાર્ો ખાતેની જગ્યાઓ ભરવા માટે 
આ જાહરેાત પ્રનસધ્ધ કરવામા ંઆવે છે.પરંત ુઉમદેવારને આ નવભાર્ો પૈકી અથવા નનર્મના કોઇ 
પણ નવભાર્/ડેપો ખાતે મેરીટ મજુબ સ્થળ પસદંર્ીના નવકલ્પથી નનમણ ૂકં આપવામા ંઆવશે અને 
તેઓ જે તે નનમણ ૂકંના નવભાર્ની પસદંર્ી યાદીના ર્ણાશે. તેમજ તેઓએ નનમણ ૂકંના નવભાર્ 
ખાતે ઓછામા ંઓછી પ (પાચં) વર્ગ ફરજ બજાવવાની રહશેે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર 
નવભાર્ીય બદલીનો લાભ મળવાપાત્ર રહશેે નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદલી કરવાનો 
નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. તેમજ નનમણ ૂકં સમયે આ નસવાય પોતાના વતનના અથવા 
અન્ય જીલ્લાના નવભાર્મા ંનનમણ ૂકં મેળવવા હક્કદાવો કરી શકશે નહી. 

8) નનમણુકં પામેલ ઉમેદવારની બે વર્ગ દરમ્યાનની કામર્ીરીની સમીક્ષા નોકરીના ં બ ે વર્ગ પણૂગ 
થયેથી કરવાની રહશેે અને જો કામર્ીરી સતંોર્કારક જણાય તો જ બાકીના સમય માટે ચાલ ુ
રાખવામા ંઆવશે.  

9) આ સીધી ભરતીની જાહરેાત અન્વયે નનર્મના પડતર આનિત ઉમેદવારો પણ નનયમો અને 
જોર્વાઇઓ પહરપણુગ 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 મજુંર 
થયેલ જગ્યાઓના 33%  જગ્યાઓ અનામત રાખવામા ંઆવશે. સદર જગ્યાઓમા ં નનયત કરેલ 

{wÏÞ Mkq[Lkkyku

økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{
{æÞMÚk f[uhe, {æÞMÚk {tºkk÷Þ fBÃkkWLz, Lkhkuzk ÃkkxeÞk, y{ËkðkË.

zÙkEðhLke 933 søÞkyku {kxuLke ¼híke
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લાયકાત ધરાવતા આનિત ઉમેદવારો મળવા પામશે નહીં તો તે જગ્યાા્ઓ યોગ્ય લાયકાત 
ધરાવતા અન્ય ઉમેદવારોમાથંી ભરવામા ંઆવશે. 

B. કક્ષાને લગતી તવગત :- 
૧ તવઝન  ચોખ્ખ ુ  

૨ વયમયાગદા  ૨૫ થી ૩૮ વર્ગ  
૩ શૈક્ષબિક લાયકાત  ધોરણ – ૧૦ પાસ  

૪ અગ્રતા માટે વધારાની 
શૈક્ષબિક લાયકાત 

(૧) ધોરણ – ૧૨ પાસ  
(૨) સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વધ)ુ 

૫ ઉંચાઇ  
(પ રૂષો અને મહિલાઓ માટે) 

ઓછામા ંઓછી ૧૬૨ સે.મી. 
(અન.ુ જનજાનતના હકસ્સામા ં૧૬૦ સે.મી.) 

૬ અન ભવ હવેી લાયસન્સ પછીનો ડીઝલ સહહતના ભારે વાહન 
ચલાવવાનો ઓછામા ઓછો ચાર વર્ગનો અનભુવ 

૭ લાયસન્સ  પ્રાદેનશક વાહન વ્યવહાર કચેરી તરફથી પબ્લીક વાહન 
ચલાવવાનુ ંલાયસન્સ તથા બેઝ હોવો જરૂરી છે.  

 તનગમ ધ્ વારા અતધકૃત થયેલ ઓટોમેટીક મશીન ધ્ વારા જ ઉમેદવારની ઉંચાઇ માપવામા ંઆવશે 
અને તે જ ઉંચાઇ માન્ ય ગિાશે, તે તસવાય ઉંચાઇ માટેના અન્ ય કોઇ પ્રમાિપત્ર ગ્રાહ્ય રાખવામાં 
આવશે નહિિં. 

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

C. ભરતીની પ્રક્રીયા (વેઈટેજની ગિતરી) :- (૫0 ગ િમાથંી ફાળવિી) 
 
ધોરણ – ૧૦ પાસ  ૧૫ ગણુ  
ધોરણ – ૧૨ પાસ  ૧૦ ગણુ 

સ્નાતક (૧૦+૨+૩ કે તેથી વધ)ુ ૧૦ ગણુ  
િવેી લાયસન્સ એચ.જી.વી. / એચ.પી.વી. પછીનો ડીઝલ સહિતના 
ભારે વાિન ચલાવવાનો અન ભવ 

૧૫ ગણુ  
મહત્તમ 

 ૦૪ વર્ગ થી ૦૫ વર્ગ સધુીનો  અનભુવ                 :    ૦૦ ગણુ 

(૪ વષગ કરતા ઓછો અન ભવ િોય તો તે અરજીપત્રક રદ થવા પાત્ર રિશેે.) 
 ૦૫ વર્ગ અને ૧ હદવસ થી ૦૭ વર્ગ સધુીનો અનભુવ   :    ૦૫ ગણુ  
 ૦૭ વર્ગ અને ૧ હદવસ થી ૦૮ વર્ગ સધુીનો અનભુવ   :    ૧૦ ગણુ  
 ૦૮ વર્ગ કરતા વધારે અનભુવ                         :    ૧૫ ગણુ   

 
 ઉપરોકત ગિતરી મ જબ ૨૫ કે તેથી વધ  મેરીટ માકગસ ધરાવતા ઉમેદવારોને જ ડ્રાયવીંગ ટેસ્ ટ માટે 
પાત્ર ગિવામા ંઆવશે. 

D. પગાર ધોરિ:-   
પસદંર્ી પામનાર ઉમેદવારોને ડ્રાયવર કક્ષામા ં પાચં વર્ગ માટે માનસક રૂ.૧૦૦૦૦/- ફીકસ 

પર્ારથી કરાર આધારીત નનમણુકં અપાશે. તેઓને નનયમાનસુાર મળવાપાત્ર ભથ્થા કે લાભો નસવાયના 
કોઇપણ ભથ્ થા કે લાભ મળવાપાત્ર રહશેે નહી. તયારબાદ પાચં વર્ગની સેવાઓ સતંોર્કારક રીતે પરુી 
થયેથી રૂ.૪૪૪૦-૭૪૪૦ (ગ્રેડ પ-ે૧૬૫૦) ના પર્ાર ધોરણમા ંનનયનમત નનમણુકં મેળવવા પાત્ર થશે. 
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E. વય મયાગદા:  
1) ઓછામા ં ઓછી ૨૫ વર્ગ તથા વધમુા ં વધ ુ તમામ પ્રકારની છુટછાટ સહીત નીચ ે દશાગવ્યા 

મજુબની રહશેે.  

અ.ન ં વગગ 
પ રૂષ 

(વધ  મા ંવધ  ઉંમર) 
મહિલા 

(વધ  મા ં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 હકસ્સામા ં વયમયાગદા (ઉંમર) માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ધ્યાનમા ં
લેવામા ંઆવશ,ે  

3) તમામ કેટેર્રીના ઉમેદવારોને મહત્તમ વયમયાગદામા ં મળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની ઉંમર નનયત 
તારીખે કોઈપણ સજંોર્ોમા ં૪૫ વર્ગ કરતા ંવધવી જોઈએ નહીં.  

F. નાગહરકત્વ:-   

ઉમેદવાર, (ક) ભારતનો નાર્હરક અથવા (ખ) નેપાળનો પ્રજાજન અથવા (ર્) ભતૂાનનો 
પ્રજાજન અથવા (ઘ) નતબેટનો નનવાગનસત જે ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી 
જાન્યઆુરી,૧૯૬૨ પહલેા ંભારતમા ંઆવેલા હોવા જોઇએ, અથવા (ચ) મળૂ ભારતીય વ્યસ્ક્ત કે જે 
ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાહકસ્તાન, પવૂગ પાહકસ્તાન(બાગં્લાદેશ), બમાગ 
(મ્યાનમાર), િીલકંા, કેન્યા, યરુ્ાન્ડા, જેવા પવૂગ આહિકાના દેશો, સયંકુ્ત પ્રજાસત્તાક ટાઝંાનીયા, 
ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા નવયેટનામથી સ્થળાતંર કરીન ેઆવેલ હોવા જોઇએ. પરંત ુ
પેટા િમાકં (ખ),(ર્),(ઘ), અને (ચ)મા ં આવતા ઉમેદવારોના હકસ્સામા ં સરકારે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર 
આપેલ હોવુ ંજોઇએ. 

નોંધ:- જે ઉમેદવારના હકસ્સામા ં પાત્રતા પ્રમાિપત્ર જરૂરી િોય તેવા ઉમેદવારન  ં અરજીપત્રક તનગમ 
તવચારિામા ં લેશે. અને જો તનમણ  ક માટે તેમના નામની ભલામિ કરવામા ંઆવશે તો તનગમ તેમના 
હકસ્સામા ંપાત્રતા પ્રમાિપત્ર આપવાની શરતે કામચલાઉ તનમણ  ક આપશે. 

G. જન્મ તારીખ:- 
1.  નનર્મમા ં જન્મ તારીખના પરુાવા માટે શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રહશેે,પરંત ુ આ 

પ્રમાણપત્રમા ં દશાગવેલ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુ ં ઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેલ 

વય અને અનધવાસના પ્રમાણપત્રની પ્રમાણણત નકલ મોકલવાની રહશેે, આ પ્રમાણપત્રમા ંઅનધકૃત 

અનધકારીએ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હોવુ ંજોઇએ કે તેઓએ શાળા છોડયાનુ ંમળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે 

અને પોતાની સમક્ષ રજૂ કરવામા ંઆવેલ પરુાવાઓને આધારે ઉમેદવારની સાચી જન્મતારીખ ----

--છે, જે શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રમા ંદશાગવેલ જન્મતારીખ કરતા ંજુદી છે તથા માનવાને પરુત ુ ં

કારણ છે, ઉમેદવારે રજુ કરેલ વય અને અનધવાસનુ ંપ્રમાણપત્ર તેની નવશ્વાસહતાગ(credibility)ના 

આધારે સ્વીકાર કે અસ્વીકારનો નનણગય નનર્મ દ્વારા લેવામા ંઆવશે.  




