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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 ૨૩.૫� 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 �યાત �ધુી તે નતબર 

જાળવી રાખવો જરૂરી અને આ ના હહતમાત છે.  
 

કક્ષા�  ંનામ -  કલાકક   

ફીકસ પગાર –  ાતચ વર્ગ માટે રૂ. ૧૦૦૦૦/-    

ક લ જગ્યાઓ – ૯૩ 
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økwshkík hkßÞ {køko ðknLk ÔÞðnkh rLkøk{
{æÞMÚk f[uhe, {æÞMÚk Þtºkk÷Þ fBÃkkWLz, Lkhkuzk ÃkkxeÞk, y{ËkðkË.

rðrðÄ Mktðøko{kt ¼híke

ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.net                   www.facebook.com/gujaratinformation.official                      Phone No. : 079-232-53440
ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.net WÃkhÚke økwshkík hkusøkkh Mk{k[khLkku ytf rLk:þwÕf zkWLk÷kuz fhe þfkþu.
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આઇ. ી.પ્રફુ �જુબ અરજી ્કની નવર્તોમાત ક્ષનત / �યુ હશે તો  રીક્ષા આ વા દેવામાત આવશે 
નહહ. 

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 નવક�  થી નનમ� ૂતક આ વામાત આવશે અને તેઓ � તે નનમ� ૂતકના નવભાર્ની 
 સતદર્ી યાદીના ર્ણાશ.ેતેઓએ નનમ� ૂતકના નવભાર્ ખાતે ઓ�ામાત ઓ�ી   ( ાતચ) વર્ગ ફરજ 
બજાવવાની રહશેે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર નવભાર્ીય બદયીનો યાભ મળવા ા્ રહશેે 
નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદયી કરવાનો નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. નનમ� ૂતક સમયે આ 
નસવાય  ોતાના વતનના અથવા અ ય જી�યાના નવભાર્માત નનમ� ૂતક મેળવવા હ�દાવો કરી શકશ ે
નહી.  

7) નનમ�ુતક  ા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 વયમયાકદા  ૧૮ થી ૩૩ વર્ગ  
૨ લ� ત્તમ શૈક્ષબિક 

લાયકાત  

 એચ.એસ.સી. (ધોરણ – ૧૦ + ૨  ધ્ધનત પ્રમાણ ેધોરણ -૧૨  ાસ)  

૩ અગ્રતા માટે વધારાની 
શૈક્ષબિક લાયકાત 

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

 

1. સીધી ભરતીની પ્રક્રીયા માટે તનયત કરેલ વેઇટેજ � િ :    ૧૦૦ � િ 

 

અ.ન.ં તવગત  � િ 

1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ � િ                 ૭૦ � િ 

 1) લ� ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 એચ.એસ.સી. (ધોરિ – ૧૦ + ૨ પધ્ધતત પ્રમાિે ધોરિ -૧૨ 
પાસ)મા ંમેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર 

૫૦ � િ  

 2) અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

  કોઇપિ મા�ય � તનવતસિટીની સ્નાતક (૧૦+૨+૩ કે તેથી વ�  
વર્કનો કોર્ક) અથવા  અ� સ્નાતકની હિગ્રી(૧૦+૨+૩ કે તેથી 
વ� +૨ વર્કનો કોર્ક) મા ંમેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર                       

૨૦ � િ  

1)  O.M.R પધ્ધતતથી સ્પધાકત્મક લેબખત કસોટી � કો��� ટર કાયકક્ષમતા 
માટેની પરીક્ષા માટેના વેઇટેજ � િ 

 ૩૦ � િ 
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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/�૦૧� થી તારીખ.૩૧/૦૭/�૦૧� (સમય રા્ીના �૩.૫� 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 �યાત �ધુી તે નતબર 

જાળવી રાખવો જરૂરી અને આ ના હહતમાત છે.  
 

કક્ષા�  ંનામ -  ટ્રાફીક કંટ્રોલર    

ફીકસ પગાર –  ાતચ વર્ગ માટે રૂ. ૧૦૦૦૦/-    

ક લ જગ્યાઓ – ૬૫ 

 

 

 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 

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 

શા. 
ખો. 
ખા.ં 

અગાઉની ઘટ ૬૫ ૨૪ ૧૨ ૧૧ ૬ ૨ ૧ ૬ ૩ - ૨ 
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આઇ. ી. પ્રફુ �જુબ અરજી ્કની નવર્તોમાત ક્ષનત / �યુ હશે તો  રીક્ષા આ વા દેવામાત આવશે 
નહહ. 

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 નવક�  થી નનમ� ૂતક આ વામાત આવશે અને તેઓ � તે નનમ� ૂતકના નવભાર્ની 
 સતદર્ી યાદીના ર્ણાશ.ેતેઓએ નનમ� ૂતકના નવભાર્ ખાતે ઓ�ામાત ઓ�ી   ( ાતચ) વર્ગ ફરજ 
બજાવવાની રહશેે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર નવભાર્ીય બદયીનો યાભ મળવા ા્ રહશેે 
નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદયી કરવાનો નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. નનમ� ૂતક સમયે આ 
નસવાય  ોતાના વતનના અથવા અ�   ય જી�યાના નવભાર્માત નનમ� ૂતક મેળવવા હ�દાવો કરી શકશ ે
નહી.  

7) નનમ�ુતક  ા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 આનરિતત ઉન્મેદવારો  ણ નનયમો અન ે
જોર્વાઇઓ  હરપણુગ કરતા હશે તો અરજી કરી શકશે અને તેઓ સીધી ભરતીના ઉન્મેદવાર ર્ણાશે. 

B. કક્ષાને લગતી તવગત :  

૧ વયમયાગદા  ૧૮ થી ૩૩ વર્ગ  
૨ લ� ત્તમ શૈક્ષબિક 

લાયકાત  

 એચ.એસ.સી. (ધોરણ – ૧૦ + ૨  ધ્ધનત પ્રમાણ ેધોરણ -૧૨ 
 ાસ)  

૩ અગ્રતા માટે વધારાની 
શૈક્ષબિક લાયકાત 

 કોઇ ણ માય �નુનવનસિટીની સ્નાતક કક્ષાની હ ગ્રી(૧૦+૨+૩ કે 
તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ) 

 

1. સીધી ભરતીની પ્રક્રીયા માટે તનયત કરેલ વેઇટેજ � િ :    ૧૦૦ � િ 

 

અ.ન.ં તવગત  � િ 

1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ � િ                 ૭૦ � િ 

 1) લ� ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 એચ.એસ.સી. (ધોરિ – ૧૦ + ૨ પધ્ધતત પ્રમાિે ધોરિ -૧૨ 
પાસ)મા ંમેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર 

૫૦ � િ  

 2) અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 મા�ય � તનવતસિટીના સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો 
કોર્ગ)મા ંમેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર    

૨૦ � િ  

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

 ૩૦ � િ 
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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 ૨૩.૫� 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 �યાત �ધુી તે નતબર 

જાળવી રાખવો જરૂરી અને આ ના હહતમાત છે.  
 

કક્ષા�  ંનામ -  જ નીયર આસીસ્ટન્ટ   

ફીકસ પગાર –  ાતચ વર્ગ માટે રૂ. ૧૦૦૦૦/-    

ક લ જગ્યાઓ – ૨૯ 

 

 

 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 

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 

શા. 
ખો. 
ખા.ં 

અગાઉની ઘટ ૨૯ ૧૫ ૩ ૫ - ૧ - ૨ ૩ - ૧ 
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આઇ. ી. પ્રફુ �જુબ અરજી ્કની નવર્તોમાત ક્ષનત / �યુ હશે તો  રીક્ષા આ વા દેવામાત આવશે 
નહહ. 

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 નવક�  થી નનમ� ૂતક આ વામાત આવશે અને તેઓ � તે નનમ� ૂતકના નવભાર્ની 
 સતદર્ી યાદીના ર્ણાશ.ેતેઓએ નનમ� ૂતકના નવભાર્ ખાતે ઓ�ામાત ઓ�ી   ( ાતચ) વર્ગ ફરજ 
બજાવવાની રહશેે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર નવભાર્ીય બદયીનો યાભ મળવા ા્ રહશેે 
નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદયી કરવાનો નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. નનમ� ૂતક સમયે આ 
નસવાય  ોતાના વતનના અથવા અ ય જી�યાના નવભાર્માત નનમ� ૂતક મેળવવા હ�દાવો કરી શકશ ે
નહી.  

7) નનમ�ુતક  ા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 આનરિતત 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 ૩  વર્ગ  

૨ લ� ત્તમ શૈક્ષબિક 
લાયકાત  

 કોઇ ણ માય �નુનવનસિટીના સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ) 

૩ અગ્રતા માટે 
વધારાની 
શૈક્ષબિક 
લાયકાત 

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

     બીજી નવદ્યાશાખાના સ્નાતકની હ ગ્રી (૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ)                   
    અથવા   હ પ્યોમા ઇન  સોનય મેનેજમેટનો અયર્થી કરેય કોર્ગ 

 

1. સીધી ભરતીની પ્રક્રીયા માટે તનયત કરેલ વેઇટેજ � િ :    ૧૦૦ � િ 

 

અ.ન.ં તવગત  � િ 

1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ � િ                 ૭૦ � િ 

 1) લ� ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 માય �નુનવનસિટીના સ્નાતકમાત મેળવયે ટકાવારીના પ્રમાણસર                                                                     
૫૦ � િ  

 2) અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 કોઇ ણ માય �નુનવનસિટીના અ�.ુ-સ્નાતકની હ ગ્રી 
અથવા       બીજી નવદ્યાશાખાના સ્નાતકની હ ગ્રી  
અથવા       હ પ્યોમા ઇન  સોનય મેનેજમેટમાત મેળવેય  
                      ટકાવારીના પ્રમાણસર                                                                            

૨૦ � િ  

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

 ૩૦ � િ 

fûkkLkwt Lkk{ - swLkeÞh ykMkeMxLx
VeõMk Ãkøkkh - Ãkkt[ ð»ko {kxu Y. 10000/-
fw÷ søÞkyku - 29

fûkkLkwt Lkk{ - xÙkVef ftxÙku÷h
VeõMk Ãkøkkh - Ãkkt[ ð»ko {kxu Y. 10000/-
fw÷ søÞkyku - 65



2 íkk. 11{e sw÷kE, 2018, økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh-3 WÃkh)

fûkkLkwt Lkk{ - MkeLkeÞh ykMkeMxLx
VeõMk Ãkøkkh - Ãkkt[ ð»ko {kxu Y. 14500/-
fw÷ søÞkyku - 03

1 

 

                       �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 ૨૩.૫� 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 �યાત �ધુી તે નતબર 

જાળવી રાખવો જરૂરી અને આ ના હહતમાત છે.  
 

કક્ષા�  ંનામ -  સીનીયર આસીસ્ટન્ટ   

ફીકસ પગાર –  ાતચ વર્ગ માટે રૂ. ૧૪૫૦૦/-    

ક લ જગ્યાઓ – ૦૩ 

 

 

 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 

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 

શા. 
ખો. 
ખા.ં 

અગાઉની ઘટ ૦૩ ૦૩ - - - - - - - - - 

 

3 

 

આઇ. ી. પ્રફુ �જુબ અરજી ્કની નવર્તોમાત ક્ષનત / �યુ હશે તો  રીક્ષા આ વા દેવામાત આવશે 
નહહ. 

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 નવક�  થી નનમ� ૂતક આ વામાત આવશે અને તેઓ � તે નનમ� ૂતકના નવભાર્ની 
 સતદર્ી યાદીના ર્ણાશ.ેતેઓએ નનમ� ૂતકના નવભાર્ ખાતે ઓ�ામાત ઓ�ી   ( ાતચ) વર્ગ ફરજ 
બજાવવાની રહશેે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર નવભાર્ીય બદયીનો યાભ મળવા ા્ રહશેે 
નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદયી કરવાનો નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. નનમ� ૂતક સમયે આ 
નસવાય  ોતાના વતનના અથવા અ ય જી�યાના નવભાર્માત નનમ� ૂતક મેળવવા હ�દાવો કરી શકશ ે
નહી.  

7) નનમ�ુતક  ા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 આનરિતત 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 ૩  વર્ગ  

૨ લ� ત્તમ શૈક્ષબિક 
લાયકાત  

 માય �નુનવનસિટીના કોઇ ણ નવદ્યાશાખાના સ્નાતકની હ ગ્રી(૧૦+૨+૩ કે 
તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ) 

૩ અગ્રતા માટે 
વધારાની 
શૈક્ષબિક 
લાયકાત 

 માય �નુનવનસિટીના કોઇ ણ નવદ્યાશાખાની અ�.ુ-સ્નાતક હ ગ્રી(૧૦+૨+૩ કે 
તેથી વ� ુ+૨ વર્ગનો કોર્ગ)        

  અથવા  બીજી નવદ્યાશાખાના સ્નાતકની હ ગ્રી(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ)  
અથવા   માય �નુી/સતસ્થાના ણબઝનશે મેનેજમેટ/ ણબઝનેશ એ મીનીસ્રેશન  
           અથવા  બ્યીક એ મીનીસ્રેશની  ીગ્રી/હ પ્યોમા 
અથવા  હ પ્યોમા ઈન  સોનય મેનેજમેટ    

અથવા  ઇ સ્રીયય રીયેસસની હ ગ્રી અથવા હ પ્યોમા   
 

 

 

 

 

 

 

1. સીધી ભરતીની પ્રક્રીયા માટે તનયત કરેલ વેઇટેજ � િ :    ૧૦૦ � િ 

 

અ.ન.ં તવગત  � િ 

1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ � િ                 ૭૦ � િ 

 1) લ� ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 માય �નુનવનસિટીના સ્નાતક મા ંમેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર                                                                                   
૪૫ � િ  

1 

 

                       �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 ૨૩.૫� 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 �યાત �ધુી તે નતબર 

જાળવી રાખવો જરૂરી અને આ ના હહતમાત છે.  
 

કક્ષા�  ંનામ -  જ નીયર એકાઉન્ટન્ટ    

ફીકસ પગાર –  ાતચ વર્ગ માટે રૂ. ૧૪૫૦૦/-    

ક લ જગ્યાઓ – ૧૫ 

 

 

 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 

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 

શા. 
ખો. 
ખા.ં 

અગાઉની ઘટ ૧૫ ૬ ૩ ૨ ૧ ૧ - ૨ - - - 
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આઇ. ી. પ્રફુ �જુબ અરજી ્કની નવર્તોમાત ક્ષનત / �યુ હશે તો  રીક્ષા આ વા દેવામાત આવશે 
નહહ. 

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 નવક�  થી નનમ� ૂતક આ વામાત આવશે અને તેઓ � તે નનમ� ૂતકના નવભાર્ની 
 સતદર્ી યાદીના ર્ણાશ.ેતેઓએ નનમ� ૂતકના નવભાર્ ખાતે ઓ�ામાત ઓ�ી   ( ાતચ) વર્ગ ફરજ 
બજાવવાની રહશેે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર નવભાર્ીય બદયીનો યાભ મળવા ા્ રહશેે 
નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદયી કરવાનો નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. નનમ� ૂતક સમયે આ 
નસવાય  ોતાના વતનના અથવા અ ય જી�યાના નવભાર્માત નનમ� ૂતક મેળવવા હ�દાવો કરી શકશ ે
નહી.  

7) નનમ�ુતક  ા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 આનરિતત 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 શૈક્ષબિક 
લાયકાત 

 માય �નુનવનસિટીના વાણણજ્ય શાખાના સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ) 

૩ અગ્રતા 
માટે 
વધારાની 
લાયકાત 

 માય �નુનવનસિટીના વાણણજ્ય શાખાના અ�.ુ-સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુ+૨ વર્ગનો 
કોર્ગ)      અથવા      ીપ્યોમા ઇન ટેક્ષેશન અને પે્રક્ટીસ  
અથવા ઇટર મી ીયેટ (ઇસ્ટીટઓટુ ઓફ કોસ્ટ એ  વક્સગ  એકાઉન્ટટસ - I.C.W.A) 

     અથવા     ઇટર મી ીયેટ (ઇસ્ટીટઓટુ ઓફ ચાટગ ગ એકાઉન્ટટસ – I.C.A.) 
 

1. સીધી ભરતીની પ્રક્રીયા માટે તનયત કરેલ વેઇટેજ � િ :    ૧૦૦ � િ 

 

અ.ન.ં તવગત  � િ 

1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ � િ                 ૭૦ � િ 

 1) લ� ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 માય �નુન.ના વાણણજ્ય શાખાના સ્નાતકમા ંમેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર              
�૦ � િ  

 2) અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 માય �નુનવનસિટીના વાણણજ્ય શાખાના અ�.ુ-સ્નાતક 

અથવા    ીપ્યોમા ઇન ટેક્ષેશન અને પે્રક્ટીસ  
અથવા   ઇટર મી ીયેટ(ઇસ્ટીટઓટુ ઓફ કોસ્ટ એ  વક્સગ  એકાઉન્ટટસ I.C.W.A) 

     અથવા   ઇટર મી ીયેટ (ઇસ્ટીટઓટુ ઓફ ચાટગ ગ એકાઉન્ટટસ – I.C.A મા ં 

               મેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર 

�૦ � િ  

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

 ૩૦ � િ 

નોંધ :  ઉપર સ ��યા � જબની જ શૈક્ષબિક લાયકાત ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 

fûkkLkwt Lkk{ - swLkeÞh yufkWLxLx
VeõMk Ãkøkkh - Ãkkt[ ð»ko {kxu Y. 14500/-
fw÷ søÞkyku - 15

fûkkLkwt Lkk{ - MkeLkeÞh yufkWLxLx
VeõMk Ãkøkkh - Ãkkt[ ð»ko {kxu Y. 14500/-
fw÷ søÞkyku - 03

fûkkLkwt Lkk{ - {ËËLkeþ Mkwhûkk rLkheûkf
VeõMk Ãkøkkh - Ãkkt[ ð»ko {kxu Y. 14500/-
fw÷ søÞkyku - 09

fûkkLkwt Lkk{ - ykMkeMxLx xÙkrVf ELMÃkufxh (A.T.I.)
VeõMk Ãkøkkh - Ãkkt[ ð»ko {kxu Y. 10000/-
fw÷ søÞkyku - 21
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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 ૨૩.૫� 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 �યાત �ધુી તે નતબર 

જાળવી રાખવો જરૂરી અને આ ના હહતમાત છે.  
 

કક્ષા�  ંનામ -  સીનીયર આસીસ્ટન્ટ   

ફીકસ પગાર –  ાતચ વર્ગ માટે રૂ. ૧૪૫૦૦/-    

ક લ જગ્યાઓ – ૦૩ 

 

 

 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 

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 

શા. 
ખો. 
ખા.ં 
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આઇ. ી. પ્રફુ �જુબ અરજી ્કની નવર્તોમાત ક્ષનત / �યુ હશે તો  રીક્ષા આ વા દેવામાત આવશે 
નહહ. 

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 નવક�  થી નનમ� ૂતક આ વામાત આવશે અને તેઓ � તે નનમ� ૂતકના નવભાર્ની 
 સતદર્ી યાદીના ર્ણાશ.ેતેઓએ નનમ� ૂતકના નવભાર્ ખાતે ઓ�ામાત ઓ�ી   ( ાતચ) વર્ગ ફરજ 
બજાવવાની રહશેે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર નવભાર્ીય બદયીનો યાભ મળવા ા્ રહશેે 
નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદયી કરવાનો નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. નનમ� ૂતક સમયે આ 
નસવાય  ોતાના વતનના અથવા અ ય જી�યાના નવભાર્માત નનમ� ૂતક મેળવવા હ�દાવો કરી શકશ ે
નહી.  

7) નનમ�ુતક  ા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 આનરિતત 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 ૩  વર્ગ  

૨ લ� ત્તમ શૈક્ષબિક 
લાયકાત  

 માય �નુનવનસિટીના કોઇ ણ નવદ્યાશાખાના સ્નાતકની હ ગ્રી(૧૦+૨+૩ કે 
તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ) 

૩ અગ્રતા માટે 
વધારાની 
શૈક્ષબિક 
લાયકાત 

 માય �નુનવનસિટીના કોઇ ણ નવદ્યાશાખાની અ�.ુ-સ્નાતક હ ગ્રી(૧૦+૨+૩ કે 
તેથી વ� ુ+૨ વર્ગનો કોર્ગ)        

  અથવા  બીજી નવદ્યાશાખાના સ્નાતકની હ ગ્રી(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ)  
અથવા   માય �નુી/સતસ્થાના ણબઝનશે મેનેજમેટ/ ણબઝનેશ એ મીનીસ્રેશન  
           અથવા  બ્યીક એ મીનીસ્રેશની  ીગ્રી/હ પ્યોમા 
અથવા  હ પ્યોમા ઈન  સોનય મેનેજમેટ    

અથવા  ઇ સ્રીયય રીયેસસની હ ગ્રી અથવા હ પ્યોમા   
 

 

 

 

 

 

 

1. સીધી ભરતીની પ્રક્રીયા માટે તનયત કરેલ વેઇટેજ � િ :    ૧૦૦ � િ 

 

અ.ન.ં તવગત  � િ 

1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ � િ                 ૭૦ � િ 

 1) લ� ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 માય �નુનવનસિટીના સ્નાતક મા ંમેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર                                                                                   
૪૫ � િ  

1 

 

                       �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 ૨૩.૫� 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 �યાત �ધુી તે નતબર 

જાળવી રાખવો જરૂરી અને આ ના હહતમાત છે.  
 

કક્ષા�  ંનામ -  મ��નીશ � રક્ષા નનરીક્ષક    

ફીકસ પગાર –  ાતચ વર્ગ માટે રૂ. ૧૪૫૦૦/-    

ક લ જગ્યાઓ – ૦૯ 

 

 

 ક લ 
જગ્ યા 

બબનઅનામત સામાજીક અને શૈક્ષબિક 
રીતે પછાત વગગ 

અ� . જાનત અ� . જન 
જાનત 

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. 
સૈનનક 

શા. 
ખો. 
ખા.ં 
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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 આનરિતત ઉન્મેદવારો  ણ નનયમો અન ે
જોર્વાઇઓ  હરપણુગ કરતા હશે તો અરજી કરી શકશે અને તેઓ સીધી ભરતીના ઉન્મેદવાર ર્ણાશે. 

B. કક્ષાને લગતી નવગત :  

૧ વયમયાગદા  ૨૧ થી ૩૫ વર્ગ  

૨ લ� ત્તમ શૈક્ષબિક 
લાયકાત  

 માય �નુનવનસિટીના કોઇ ણ સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ)  

૩ અગ્રતા માટે 
વધારાની 
શૈક્ષબિક 
લાયકાત 

 માય �નુનવનસિટીની કોઇ ણ નવ�ાશાખાના અ�સુ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી 
વ�+ુ૨ વર્ગનો કોર્ગ)  
અથવા   સ્નાતક કક્ષાની બીજી  ીગ્રી(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ) 
અથવા   "સી" સટીફીકેટ સાથેનો એન.સી.સી.નો ્ણ વરં્નો કોર્ગ  

 

1. સીધી ભરતીની પ્રિીયા માટે નનયત કરેલ વેઇટેજ � િ :    ૧૦૦ � િ 

 

અ.ન.ં નવગત  � િ 

1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ � િ                 ૭૦ � િ 

 1) લ� ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 માય �નુનવનસિટીના કોઇ ણ સ્નાતકમાત મળેવેય ટકાવારીના પ્રમાણસર  
૪૫ � િ  

 2) અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 માય �નુનવનસિટીની કોઇ ણ નવ�ાશાખાના અ�સુ્નાતક  
અથવા  સ્નાતક કક્ષાની બીજી  ીગ્રી માત મેળવેય ટકાવારીના પ્રમાણસર  
અથવા  "સી" સટીફીકેટ સાથેનો એન.સી.સી.નો ્ણ વરં્નો કોર્ગ 

("સી" સટીહફકેટ સાથેનો એન.સી.સી.નો ્ણ વર્ગનો કોર્ગ કરેય હશે અને 
અરજી ્કમાત દશાગવેય હોય તો પરેુ પરુા ૨૫ �ણુ મળવા ા્ થશે.)  

૨૫ � િ  

2) O.M.R પધ્ધનતથી સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી � કો��� ટર કાયગક્ષમતા માટેની 
પરીક્ષા માટેના વેઇટેજ � િ 

 ૩૦ � િ 

 

 

1 

 

                       �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 ૨૩.૫� 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 �યાત �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.ં 
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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 મેળ�યા તારીખથી  ાતચ વર્ગ ની �દર 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                                                                            

�૦ � િ  

 2) અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 કોઇ  ણ માય �નુનવનસિટીના  અ�.ુ-સ્નાતકની  ીગ્રી  
 અથવા  

સ્નાતક કક્ષાની બીજી  હ ગ્રીમા ંમેળવેલ ટકાવારીના પ્રમાિસર  

�૦ � િ  

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

 ૩૦ � િ 
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શરત :૧ "વર્ગ ૨૦૧૫-૧૬માત ઉન્ ર દશાગવેય વહીવટી સાઈ ની નવનવધ કક્ષાઓમાત ભરતી કરવામાત આવેય હતી જે અવય ે

ઉન્મેદવાર ન મળતા ખાયી રહવેા  ામેય જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવા આ જાહરેાત (બીજો પ્રયતન) આ વામાત 

આવે છે આ જાહરેાત આ�યા બાદ અર્ાઉન્ અ ાયેય નનમ�કુ અવયેની જગ્યાઓ નવનવધ કારણોસર ખાયી થવા 

 ામે તેટયી  જગ્યાઓની સતખ્યા  સતદર્ી યાદી આખરી કરવામાત આવે તે  હયેા આ જાહરેાતમાત ઉન્મેરો કરવાનો 

નનર્મને અબાનધત હક્ક રહશેે." 

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/201

516/6,GSRTC/201516/7,GSRTC/201516/8,GSRTC/201516/9,GSRTC/201516/10,GSRTC/20151

6/13,GSRTC/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, 

17739/2017,17741/2017,17742/2017,17743/2017,18632/2017,18910/2017,19290/2017,19291/2

017,19292/2017 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 �વારા જે �જુબનો �કુમ કરવામાત આવે તે �જુબનો અમય કરવાનો 

થશે જે તમામ ઉન્મેદવારોને બતધનકતાગ રહશેે."  

શરત:૩  "નનર્મની જોર્વાઈ �જુબ જે તે ભરતી પ્રહિયા વખતે બનેય  સતદર્ીયાદી/પ્રનતક્ષાયાદી તે જ કક્ષાની અય 

ભરતી પ્રહિયા હાથ ધરવામાત આવે અને તે અંર્ેની જાહરેાત પ્રનસ� કરવામાત આવે તે તારીખ થી અર્ાઉન્ની 

 સતદર્ીયાદી/પ્રનતક્ષાયાદી રદ થવા  ામતી હોય છે,  રત� ુઆ ભરતી પ્રહિયા વખતે દાખય થયેય  ીટીશનો 

સતદભે નામ. હાઈકોટગના આદેશ અવયે તેવી જગ્યાઓ ખાયી રખાયેય છે. જેથી જો આ  ીટીશનો અવયેના 

ચકુાદા ઉન્મેદવારોની તરફેણમાત આવે તો નામ. હાઈકોટગના �કુમ અવયે પ્રથમ ભરતી પ્રહિયા વખતે બનાવાયેય 

 સતદર્ીયાદી/પ્રનતક્ષાયાદી ર� કરી નવેસરથી  સતદર્ીયાદી/ પ્રનતક્ષાયાદી બનાવવાની થશે જે પ્રથમ પ્રયતન ે

 સતદર્ીયાદી/પ્રનતક્ષાયાદીમાત સ્થાન  ામનાર અને આ બીજા પ્રયતને(આ જાહરેાત) થનાર ભરતી પ્રહિયામાત 

ઉન્મેદવારી નોંધાવનાર તમામ ઉન્મેદવારોને બતધનકતાગ રહશેે."   

A. � ખ્ય સ 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. 
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આઇ. ી. પ્રફુ �જુબ અરજી ્કની નવર્તોમાત ક્ષનત / �યુ હશે તો  રીક્ષા આ વા દેવામાત આવશે 
નહહ. 

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 નવક�  થી નનમ� ૂતક આ વામાત આવશે અને તેઓ � તે નનમ� ૂતકના નવભાર્ની 
 સતદર્ી યાદીના ર્ણાશ.ેતેઓએ નનમ� ૂતકના નવભાર્ ખાતે ઓ�ામાત ઓ�ી   ( ાતચ) વર્ગ ફરજ 
બજાવવાની રહશેે, આ સમયર્ાળા દરનમયાન આંતર નવભાર્ીય બદયીનો યાભ મળવા ા્ રહશેે 
નહીં તથા વહીવટી કારણોસર બદયી કરવાનો નનર્મને અબાનધત અનધકાર રહશેે. નનમ� ૂતક સમયે આ 
નસવાય  ોતાના વતનના અથવા અ ય જી�યાના નવભાર્માત નનમ� ૂતક મેળવવા હ�દાવો કરી શકશ ે
નહી.  

7) નનમ�ુતક  ા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 આનરિતત 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 ૩  વર્ગ  

૨ લ� ત્તમ શૈક્ષબિક 
લાયકાત  

 કોઇ ણ માય �નુનવનસિટીના સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ) 

૩ અગ્રતા માટે 
વધારાની 
શૈક્ષબિક 
લાયકાત 

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

     બીજી નવદ્યાશાખાના સ્નાતકની હ ગ્રી (૧૦+૨+૩ કે તેથી વ� ુવર્ગનો કોર્ગ)                   
    અથવા   હ પ્યોમા ઇન  સોનય મેનેજમેટનો અયર્થી કરેય કોર્ગ 

 

1. સીધી ભરતીની પ્રક્રીયા માટે તનયત કરેલ વેઇટેજ � િ :    ૧૦૦ � િ 

 

અ.ન.ં તવગત  � િ 

1)  શૈક્ષબિક લાયકાત માટેના વેઇટેજ � િ                 ૭૦ � િ 

 1) લ� ત્તમ શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 માય �નુનવનસિટીના સ્નાતકમાત મેળવયે ટકાવારીના પ્રમાણસર                                                                     
૫૦ � િ  

 2) અગ્રતા માટે વધારાની શૈક્ષબિક લાયકાત માટે વેઈટેજ 

 કોઇ ણ માય �નુનવનસિટીના અ�.ુ-સ્નાતકની હ ગ્રી 
અથવા       બીજી નવદ્યાશાખાના સ્નાતકની હ ગ્રી  
અથવા       હ પ્યોમા ઇન  સોનય મેનેજમેટમાત મેળવેય  
                      ટકાવારીના પ્રમાણસર                                                                            

૨૦ � િ  

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

 ૩૦ � િ 

(yLkwMktÄkLk ÃkkLkk Lktçkh 1 WÃkhLkwt [k÷w)
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2) ઉમેદવાર જો અગ્રતા માટેની વધારાની લાયકાત ધરાવતા િોય તો અગ્રતા માટેની વધારાની 
લાયકાતની તવગતો અરજીપત્રકમા ં અલગ દશાગવવાની રિશેે,જેમા ં પાછળથી ફેરફારને કોઇ અવકાશ 
રિશેે નિી.. 

3) ૧૦૦ � િની O.M.R પધ્ધતતથી સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી ૧૦૦ � િની તેમજ ૫૦ � િની કો� � � ટર 
કાયગક્ષમતા માટેની પરીક્ષા  લેવામા ંઆવશે જેને ૩૦ વેઈટેજ � િમા ંફેરવવામા ં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 કો��� 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 પધ્ધતતથી લેવાનાર સ્પધાગત્મક લેબખત કસોટી અને કો��� 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 જર રીયાત � 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 :-  
જ નીયર એકાઉન્ટન્ટ  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 ં કો��� 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 �ાન / ભારતનો �નતહાસ / �રુ્ો� / �જુરાત અને ભારતના 
વતગમાન બનાવો /  ભારત�ુત બતધારણ �� નાતક કક્ષા�ુત) 

૩૦ �ણુ 

૨ �જુરાતી � યાકરણ �ધો.૧ર કક્ષા�ુત) ૦  �ણુ 

૩ �ગ્રેજી � યાકરણ �ધો.૧ર કક્ષા�ુત) ૦  �ણુ 

૪ કવો ટીટેટીવ �� ટીટ� ુ અને ટે� ટ ઓ� રીઝન�ર્  �ધો.૧ર કક્ષા�ુત) ૧૦ �ણુ 

૫ યાયકાતના નવ�ય વ� �નુે યર્તા પ્રનો ૪૦ �ણુ 

૬ કો� � �ટુરના ઉન્ યોર્ની  ાયાની જાણકારીના પ્રનો ૧૦ �ણુ 

ક લ  ૧૦૦ � િ 
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2. ઓનયાઈન અરજીની નવર્તોને આધારે મેરીટ િમ �જુબ  O.M.R  �નતથી યેવાનાર સ્ ધાગ�મક યેણખત 
કસોટી માટે  ા્ ર્ણી નનયત કરેય ઉન્મેદવારોને બોયાવવામાત આવશે. 

3. જાહરેાતમાત જણાવ્યા �જુબના સીયેબસ પ્રમાણે ૧૦૦ �ણુની O.M.R  �નતથી સ્ ધાગ�મક 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 મા�યમ �જુરાતી (અંગ્રેજી વ્યાકરણ નસવાય) રહશેે. 
6. O.M.R પ�તતથી 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 અરજી  ્કમાત ન તાના નામની જગ્યાએ  નત�ુત નામ દશાગવેય હશે તો યગ્ન 
કયાગ અંરે્�ુત પ્રમાણ ્ / સોર્તધના�ુત(નોટરી કરાવી) / ર્ે�ેટ 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� �ચક માટે કોઈપિ પ્રકારની તનશાની, લખાિ, આલફાબેટ 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 વસ્� ુસાથે રાખશે અથવા 
ઉન્ યોર્ કરતા માલમુ   શ ેતો તેવા ઉન્મેદવારને ર્ેરયાયક ઠેરવવામાત આવશે.  

12. ઉન્મેદવારે  રીક્ષાની ઉન્િરવહીમાત જવાબ માકગ કરવા કાળી અથવા � રી બોલપેનનો જ ઉપયોગ કરવાનો 

રિશેે.    

b) કો��� ટર કાયગક્ષમતા કસોટી (બીજા તબક્કાની પરીક્ષા –ભાગ-૨) :- 
1) કો���ટુર કાયગક્ષમતા માટેની કસોટીનો �ણુ�ાર નીચે �જુબ છે.      

૫૦ � િ  

                                              સમય:-૫૦ તમતનટ 

 

• rðrðÄ fûkk{kt ÷ur¾ík Ãkheûkk íkÚkk fkuBÃÞwxh Ãkheûkk ÃkØrík íkÚkk ÃkheûkkLkk 

økwý¼kh y÷øk y÷øk nkuðkÚke MktÃkqýo {krníke {kxu ònuhkíkLke ðuçkMkkEx òuðe.

• Ëhuf fûkkLkwt Ãkøkkh ÄkuhýLke hf{ òýðk {kxu ònuhkíkLke ðuçkMkkEx òuðe.

• Ëhuf fûkk{kt ðÞ {ÞkËk{kt Aqx Akx {kxu ònuhkíkLke ðuçkMkkEx òuðe.

• Ëhuf fûkk{kt rðøkíkðkh þiûkrýf ÷kÞfkík òuðk {kxu ònuhkíkLke ðuçkMkkEx 

òuðe.

• yLkk{íkLkku, {rn÷k yLkk{ík, {kS MkirLkf, þkherhf ¾kuz¾ktÃkýðk¤k, rðÄðk 

W{uËðkh, h{íkðeh W{uËðkhkuyu ðÞ AqxAkxLkk ÷k¼ku {kxu ònuhkíkLke ðuçkMkkEx 

òuðe.
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 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 નનમ�ુતક 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 નનમ�ુતક સિાનધકારી 
�રાવે તે શરતોને આનધન નનમ�ુતક મેળવવા ા્ થશે.  

24. ઉન્મેદવારના નામમાત ભાઈ કે બહને દશાગવેય હશે અને ફોટો�ાફ સ્ ષ્ટ રીતે તેઓના જે ર �જુબ 
જણાતો નહી હોય અથવા ફોટો�ાફ 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 નનમ� �કની કાયગવાહી હાથ 
ધરી શકશે, પ્રોનવઝનય યાદીમાત સમાવેશ થયેય ઉન્મેદવારની  સતદર્ી બાબતે નનર્મની જોર્વાઈ 
�જુબ �સુ તર્ત ન જણાયે થી તેઓને  નનમ� �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��� 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 

Details તમોએ  ભરવી. (અહિિં લાલ ફંદડી (*) તનશાની િોય તેની તવગતો ફરજીયાત ભરવાની રિશેે.) 
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( ) 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 કો���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 ફરજીયાત 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. 
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2. ઓનયાઈન અરજીની નવર્તોને આધારે મેરીટ િમ �જુબ  O.M.R  �નતથી યેવાનાર સ્ ધાગ�મક યેણખત 
કસોટી માટે  ા્ ર્ણી નનયત કરેય ઉન્મેદવારોને બોયાવવામાત આવશે. 

3. જાહરેાતમાત જણાવ્યા �જુબના સીયેબસ પ્રમાણે ૧૦૦ �ણુની O.M.R  �નતથી સ્ ધાગ�મક 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 મા�યમ �જુરાતી (અંગ્રેજી વ્યાકરણ નસવાય) રહશેે. 
6. O.M.R પ�તતથી 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 અરજી  ્કમાત ન તાના નામની જગ્યાએ  નત�ુત નામ દશાગવેય હશે તો યગ્ન 
કયાગ અંરે્�ુત પ્રમાણ ્ / સોર્તધના�ુત(નોટરી કરાવી) / ર્ે�ેટ 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� �ચક માટે કોઈપિ પ્રકારની તનશાની, લખાિ, આલફાબેટ 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 વસ્� ુસાથે રાખશે અથવા 
ઉન્ યોર્ કરતા માલમુ   શ ેતો તેવા ઉન્મેદવારને ર્ેરયાયક ઠેરવવામાત આવશે.  

12. ઉન્મેદવારે  રીક્ષાની ઉન્િરવહીમાત જવાબ માકગ કરવા કાળી અથવા � રી બોલપેનનો જ ઉપયોગ કરવાનો 

રિશેે.    

b) કો��� ટર કાયગક્ષમતા કસોટી (બીજા તબક્કાની પરીક્ષા –ભાગ-૨) :- 
1) કો���ટુર કાયગક્ષમતા માટેની કસોટીનો �ણુ�ાર નીચે �જુબ છે.      

૫૦ � િ  

                                              સમય:-૫૦ તમતનટ 
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(iv) ESM UR-03 years after deduction of the Military 
service rendered from actual age as on the 
closing date. Similarly for OBC-06 (03+03) 
years, SC/ST- 08 (03+05) years.

(v) Mer i t o r i ous 
Sportsperson

Based on the orders issued vide Govt. of 
India’s OM No.14034/01/2013-Estt. (D) 
dated 03.10.2013 which is available on www.
indiannavy.nic.in/ content/naval-dockyard 
visakhapatnam.

(vi) Departmental 
A p p l i c a n t s 
with 03 Yrs 
c o n t i n u o u s 
service in 
C e n t r a l 
Government

UR-upto 40 years and SC/ST-45 (40+5) years. 
This concession is subject to the conditions that 
the past service rendered in the department will 
be useful for effi cient discharge of duties in the 
categories of posts

Note: Age relaxation for Departmental Candidates (Annexure-VI), 
persons domiciled in J&K state etc. will be as per extent rules issued 
by the Govt. of India time to time.
(b) Crucial Dates: The Crucial date for determining the age limit and 

experience will be the closing date for receipt of applications. 
Only matriculation/SSC/Birth Certifi cate issued by the concerned 
Education Board/Competent Authority will be considered as proof 
of Date of Birth.

7. Mode of Selection:
(a) Short listing of Applications: Where the number of applications 

received is too large in proportion to the vacancies and it is not 
convenient or possible for the department to call all applicants for 
the written examination, Indian Navy at their discretion may restrict 
the number of eligible applicants whose applications are received 
within the closing date, by shortlisting as per merit in the ratio 1:25 
to the number of vacancies in each category based on the marks 
obtained in the minimum requisite educational qualifi cation for 
this recruitment/post i.e. matriculation from a recognized Board/
Institutions. Merely fulfi lling the basic selection criteria does not 
automatically entitle a person/applicant to be called for the written 
test.

(b) Date of Examination: Exact date, time and venue of written 
examination and physical endurance test & swimming test will be 
communicated to the shortlisted applicants by registered post and 

also on their e-mail IDs. Website www.indiannavy.nic.in/content/
naval-dockyard-visakhapatnam may also be referred from time to 
time for any further instructions/amendments. It is intimated that 
the written examination and physical endurance test & swimming 
test would be conducted in Visakhapatnam & Port Blair only.

(c) Scheme of Written Examination: All shortlisted/eligible applicants 
will have to appear for the written examination consisting of 
objective type questions based on the Essential/Desirable 
qualifi cations, as mentioned at Para 5 above i.e. matriculation 
level and the question paper will be provided in English language 
only covering aspects as below:-

Part Subject Maximum
Marks

(i) General Intelligence and Reasoning 20
(ii) Numerical Aptitude 20
(iii) General English 20
(iv) General Knowledge 20
(v) General Awareness in relevant trade/fi eld 20

How to Apply:
The application should be on plain paper (A4 Size) (good quality 
paper should be used) either neatly hand written or typed as per 
the prescribed format (Annexure–I), affi xed with latest passport 
size colour photograph duly self-attested. The envelope must be 
clearly superscribed on the top as APPLICATION FOR THE POST 
OF “____________________” and CATEGORY “___________” 
(i.e.SC/ST/OBC/ PwBDs/ESM/Meritorious Sportsperson) and sent 
by Registered post only to The Admiral Superintendent {for Manager 
Personnel}, Naval Dockyard, Visakhapatnam – 530014 along with the
following.

Applicants who are in Government Service need to apply through 
proper channel. Self-attested copy of proof of date of birth (10th 
certifi cate or Birth certifi cate).
i)  The format of relevant certifi cates is available at naval Website 

www.indiannavy.nic.in at Personnel>Civilian page.
ii) Applicants are also requested to check www.indiannavy.nic.in/

content/naval-dockyard-visakhapatnam website regularly till 
completion of recruitment for updates/corrigendum and any further 
instructions.
(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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Government of India

Ministry of Defence
Recruitment of Boat Crew Personnel in Indian Navy-2018

of Eastern Naval Command and Andaman & Nicobar Command – 02/2018
1. Indian Navy invites applications from eligible applicants to apply as per the pro-forma (Annexure-I) given below for the posts of Boat Crew 
Personnel classifi ed as Group ‘B’ & Group ‘C’- Civilian (Non- Gazetted, Non-Ministerial, Non-Industrial) at ND(V), NCB(K), NOIC(WB), NCB(CHN), 
NOIC(TN), VIRBAHU under Eastern Naval Command and KARDIP, JARAWA, NSRY(PB), CoY(PB) under Andaman & Nicobar Command. 
Selected applicants normally will have to serve in any of the units under administrative control of Eastern Naval Command, Visakhapatnam and 
Andaman & Nicobar Command, Port Blair combined together. However, they can be posted anywhere in India, in Naval Units / formations as 
per administrative requirement.

Sl.
No

Name of post (Classifi cation with Pay 
Scale as per 7th CPC – Level in the Pay 

Matrix

Distribution of vacancies*
Total

Horizontal Reservation

UR SC ST OBC PwBDs @ ESM Meritorious 
Sportsperson

(i) Master Grade-I, Group-B (NG), Level-6 
(Rs.35400-112400)

2 1 - 2 5 Nil 01 Nil

(ii) Master Grade-II [erstwhile Master Grade-II 
& Mate], Group-C (NG), Level-5 (Rs.29200-
92300)

5 - 1 - 6 Nil Nil 01

(iii) Syrang of Lascar [erstwhile Syrang of 
Lascar & Sukhani], Group-C (NG), Level-4 
(Rs.25500-81100)

2 2 - 2 6 Nil 01 01

(iv) Lascar-I [erstwhile Lascar 1st Class & 
Lascar (OD)], Group-C (NG), Level-
1(Rs.18000-56900)

22 8 5 11 46 03 (HH 
Only)

05 02

(v) Senior Engine Driver [erstwhile Senior 
Engine Driver (Steam/Motor) & Engine 
Driver I Class (Steam/Motor)], Group-B 
(NG) Level-6 (Rs.35400-112400)

4 - 1 1 6 Nil Nil Nil

(vi) Engine Driver II Class (Steam/Motor), 
Group-C(NG), Level-5 (29200-92300)

- 1 1 - 2 Nil 01 Nil

(vii) Engine Driver [erstwhile Syrang (ER) 
(Steam/ Motor) & Engine Driver III] Group-C 
(NG) Level-4 (Rs.25500-81100)

10 2 - 2 14 Nil 02 Nil

(viii) Greaser Group-C (NG), Level-1 (Rs.18000-
56900)

5 - - 1 6 Nil Nil Nil

(ix) Fireman [erstwhile Fireman & Asst. Fireman] 
Group-C (NG), Level-1 (Rs.18000-56900)

5 1 1 2 9 01 (HH 
Only)

Nil 01

* Subject to variation of vacancies.
@Suitability for PwBDs: As per the posts identifi ed by Ministry of 
Social Justice & Empowerment. PwBD applicants may apply only for 
posts accordingly.

Sl No Post Categories of 
disabled suitable 

for the Job

Physical Requirement

a) Lascar-I HH S,ST,W,BN,MF,SE,C
b) Fireman HH S,ST,W,BN,MF,SE,C

Note: Applicants, must be in possession of disability certifi cate issued 
by the Competent Authority prior to applying, in the format given in 
GoI/DoP&T OMs 36035/1/2012-Estt. (Res) dated 29 Nov 2013 and
36035/02/2017-Estt. (res) dated 15 Jan 2018.
2. Opening and Closing date for Application:
Applications are invited from the eligible candidates by Registered 
Post only as per Annexure-I, so as to reach within 45 days from the 
date of issue of this publication. The last date for receipt of applications
from candidates residing at Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, 
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, 
Lahaul & Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of 
Himachal Pradesh, Lakshadweep, Andaman & Nicobar Islands is 
seven days thereafter. The application received after the closing date 
will be summarily rejected.
3. Reservation: Reservation for SC/ST/OBC/PwBDs/ESM/Meritorious 
Sportsperson categories is available as per extant Government Orders. 
The reserved vacancies will be fi lled up separately from amongst the 
eligible SCs, STs, OBCs, PwBDs, ESM & Meritorious Sportsperson 
applicants which will thus comprise of SC, ST, OBC, PwBDs, ESM & 
Meritorious Sportsperson who are lower in merit than the last general 
candidate on merit list of unreserved category but otherwise found 
suitable for the appointment even by relaxed standards viz., age 
limit etc. Reservation for PwBDs (Annexure-III), ESM (Annexure-V) 
& Meritorious Sportsperson (Annexure-IV) fall under the category 

of Horizontal reservation which cuts across Vertical reservation i.e. 
reservation for SC/ST/OBC (in what is called inter-locking reservation). 
The applicants selected against the PwBDs, ESM & Meritorious 
Sportsperson quota have to be placed in the appropriate category of 
UR/SC/ST/OBC as the case may be.
4. Essential/Desirable Qualifi cations: (See website for more 
details)
Note: The qualifi cation(s) regarding experience is/are relaxable at the 
discretion of Competent Authority in the case of applicants belonging 
to the Scheduled Caste/Schedule Tribes, if at any stage of selection 
the Competent Authority is of the opinion that suffi cient number of 
applicants from these communities possessing the requisite experience 
are not likely to be available, to fi ll up the vacancies reserved for them.
5. Nature of Duties in Brief: Most of the jobs mentioned above are 
skilled in nature which requires technique, endurance, physical and 
mental alertness while working at sea in various weather conditions 
such as Sun, Heat and Rain etc. Frequently handle tools/equipments 
of light and heavy weights. Job includes work in poorly lit compartments 
under adverse conditions of humidity, fumes, glare, dust, heat, greasy/
oily substances, noise, steam and vibration. Require to perform watch-
keeping duties while on voyage. Indicative duties & responsibilities of 
the all Posts will normally be related to the nature of post, however 
any other work can be assigned by superior authority.
6. Age relaxation and Crucial Date:
(a) Age relaxation
S . 
No

Category Age relaxation permissible beyond the upper 
age limit

(i) SC/ST 05 years.
(ii) OBC 03 years.
(iii) PwBDs UR-10 Years, OBC-13 Years, SC/ST-15 Years, 

etc.
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