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 ગજરાત રા�ય માગ વાહન �યવહાર િનગમ �વારા નીચ ેુ � જણાવલે જ$યા માટે 

ઉમદેવારો પસદં કરવા માટે ઓન લાઇન અર,ઓ મગંાવવામા ંઆવ ે છે. આ માટે ઉમદેવાર 

http://ojas.guj.nic.in  પર તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ૧૬૧૬૧૬૧૬////૭૭૭૭////૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧ અથવા 6યાર બાદ ઓનલાઇન અર, 

કરી શકશ.ે ઉમદેવારે 9મા ંphoto ૧૦ KB અને signature ૧૦ KB સાઇઝથી વધારે નિહ તે 

રીત ેjpg format મા ંscan કરી અર,પ=કમા ંઅપલોડ કરવાનો થશે.  
 

ક>ાન ંનામ ક>ાન ંનામ ક>ાન ંનામ ક>ાન ંનામ ુુ ુુ ::::---- Bાયવર  Bાયવર  Bાયવર  Bાયવર          

ફીકસ પગાર ફીકસ પગાર ફીકસ પગાર ફીકસ પગાર – પાચં વષ માટે E પાચં વષ માટે E પાચં વષ માટે E પાચં વષ માટે E�� �� . . . . ૪૪૪૪૫૦૦૫૦૦૫૦૦૫૦૦////----             

કલ જ$યાઓ કલ જ$યાઓ કલ જ$યાઓ કલ જ$યાઓ ુુુુ –    ૧૧૧૧રરરર૯૭૯૭૯૭૯૭ 

 

કલ જ$યામાથી અનામત જ$યાની સJયાકલ જ$યામાથી અનામત જ$યાની સJયાકલ જ$યામાથી અનામત જ$યાની સJયાકલ જ$યામાથી અનામત જ$યાની સJયાુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં     

ક>ાવાર જ$યાઓક>ાવાર જ$યાઓક>ાવાર જ$યાઓક>ાવાર જ$યાઓ    મિહલાઓ માટ અનામતમિહલાઓ માટ અનામતમિહલાઓ માટ અનામતમિહલાઓ માટ અનામતેેેે     

અનઅનઅનઅનુુુ.ુ . . . 

KિતKિતKિતKિત 

અનઅનઅનઅનુુુ.ુ . . . 

જનજનજનજન    

KિતKિતKિતKિત 

સાસાસાસા....શૈશશૈૈશૈ....પપપપ....    

વગવગવગવગ���� 

એકસ એકસ એકસ એકસ 

સિવNસ સિવNસ સિવNસ સિવNસ 

મનમનમનમનેેેે  

અOયઅOયઅOયઅOય અનઅનઅનઅનુુુ.ુ . . . 

KિતKિતKિતKિત 

અનઅનઅનઅનુુુ.ુ . . . 

જનKિતજનKિતજનKિતજનKિત 

સાસાસાસા....શૈશશૈૈશૈ....પપપપ....    

વગવગવગવગ���� 

અOયઅOયઅOયઅOય 
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૧ વીઝનવીઝનવીઝનવીઝન     ચોJખ ુ  

૨ વયમયાદાવયમયાદાવયમયાદાવયમયાદા�� ��      ૨૫ થી ૩૩ વષ �  

૩ શૈ>િણક લાયકાતશૈ>િણક લાયકાતશૈ>િણક લાયકાતશૈ>િણક લાયકાત     ધોરણ – ૧૦ પાસ  

૪ વધારાની લાયકાતવધારાની લાયકાતવધારાની લાયકાતવધારાની લાયકાત    (૧) ધોરણ – ૧૨ પાસ  

(૨) �નાતક 

૫ કોVWયટરની KણકારીકોVWયટરની KણકારીકોVWયટરની KણકારીકોVWયટરની Kણકારીુુ ુુ         કોVWયટરની Kણકારીુ  

૬ Yચાઇ Yચાઇ Yચાઇ Yચાઇ     ઓછામા ંઓછી ૧૬૨ સે.મી. 

(અન.ુ જનKિતના િક�સામા ં૧૬૦ સ.ેમી.)  

૭ અનભવઅનભવઅનભવઅનભવુુુુ     હવેી લાયસOસ પછીનો ડીઝલ સિહતના ભારે વાહન 

ચલાવવાનો ઓછામા ઓછો ચાર વષનો અનભવ� ુ   

૮ લાયસOસલાયસOસલાયસOસલાયસOસ        Zાદેિશક વાહન �યવહાર કચેરી તરફથી પ[લીક વાહન 

ચલાવવાન ંલાયસOસ તથા બેઝ હોવો જEરી છેુ .  



ભરતીની Z\ીયા ભરતીની Z\ીયા ભરતીની Z\ીયા ભરતીની Z\ીયા ((((વેઈટેજની ગણતરીવેઈટેજની ગણતરીવેઈટેજની ગણતરીવેઈટેજની ગણતરી) :) :) :) :---- ( ( ( (૫૫૫૫0 0 0 0 ગણમાથંી ફાળવણીગણમાથંી ફાળવણીગણમાથંી ફાળવણીગણમાથંી ફાળવણીુુ ુુ )))) 

 

ધોરણ – ૧૦ પાસ  ૧૫ ગણ ુ  

ધોરણ – ૧૨ પાસ  ૦૫ ગણુ 

�નાતક  ૧૦ ગણ ુ  

કોVWયટરની Kણકારીુ   ૦૫ ગણુ 

હવેી લાયસOસ પછીનો ડીઝલ સિહતના ભારે વાહન ચલાવવાનો હવેી લાયસOસ પછીનો ડીઝલ સિહતના ભારે વાહન ચલાવવાનો હવેી લાયસOસ પછીનો ડીઝલ સિહતના ભારે વાહન ચલાવવાનો હવેી લાયસOસ પછીનો ડીઝલ સિહતના ભારે વાહન ચલાવવાનો 

અનભવઅનભવઅનભવઅનભવુુુુ     

૧૫ ગણ ુ  

મહ`મ 

• ૪૮ થી ૬૦ માસ સધીનો  ુ અનભવુ   - ૦૦ ગણુ 

• ૬૦ માસ થી ૮૪ માસ સધીનો ુ અનભવ ુ  - ૦૫ ગણુ 

• ૮૪ માસ થી ૯૬ માસનો અનભવ ુ   - ૧૦ ગણ ુ  

• ૯૬ માસ કરતા વધારે અનભવ ુ    - ૧૫ ગણુ 

 

 

 

 



અOય આવbયક સચનાઓઅOય આવbયક સચનાઓઅOય આવbયક સચનાઓઅOય આવbયક સચનાઓુુુુ   : 

� અરજદારની િનમણકં ગુ .ુરા.મા.વા.�ય.િનગમના કોઈપણ િવભાગ / એકમ ખાતે કરવામા ં

આવશ.ે 

� ઓનલાઈન અર,પ=ક ભરવાની છેdલી છેdલી છેdલી છેdલી તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ ((((તાતાતાતા. . . . ૧૧૧૧૫૫૫૫////૮૮૮૮////૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧૨૦૧૧))))     વયમયાદા નeી �

કરવાના હતે માટે ુ તથા અનભુવની ગણતરી માટે �યાનમા ંલવેામા ંઆવશે. 

� અન.ુ Kિત, અન.ુ જનKિત તથા સા.શૈ.પ. વગના ઉમદેવારોન ે મહ`મ વયમયાદામા ં� �

પાચં વષની gટછાટ આપવામા ંઆવશે� .  

� મહ`મ વયમયાદામા ં િબનઅનામત વગના મિહલા ઉમદેવાર � � – પાચં વષ�, અનામત 

વગના મિહલા ઉમદેવારોન ે� ૧0 વષ � (પ વષ મ� િહલા + પ વષ અનામત� ) gટછાટ 

આપવામા ંઆવશ.ે 
 

પરષપરષપરષપરષુુુુ ુુ ુુ      અર, કરવા માટે અર, કરવા માટે અર, કરવા માટે અર, કરવા માટે 

જOમ નો સમયગાળોજOમ નો સમયગાળોજOમ નો સમયગાળોજOમ નો સમયગાળો 

મિહલામિહલામિહલામિહલા અર, કરવા માટે અર, કરવા માટે અર, કરવા માટે અર, કરવા માટે 

જOમ નો સમયગાળોજOમ નો સમયગાળોજOમ નો સમયગાળોજOમ નો સમયગાળો 

જનરલ  ૧૫/૮/૧૯૭૮ થી 

૧૫/૮/૧૯૮૬  

જનરલ  ૧૫/૮/૧૯૭૩  થી 

૧૫/૮/૧૯૮૬  

અન.ુ Kિત  ૧૫/૮/૧૯૭૩  થી 

૧૫/૮/૧૯૮૬  

અન.ુ Kિત  ૧૫/૮/૧૯૬૮  થી 

૧૫/૮/૧૯૮૬  

અન.ુ જનKિત  ૧૫/૮/૧૯૭૩  થી 

૧૫/૮/૧૯૮૬  

અન.ુ જનKિત  ૧૫/૮/૧૯૬૮  થી 

૧૫/૮/૧૯૮૬  

સા.શ.ૈપ. વગ�  ૧૫/૮/૧૯૭૩  થી 

૧૫/૮/૧૯૮૬  

સા.શ.ૈપ. વગ�  ૧૫/૮/૧૯૬૮  થી 

૧૫/૮/૧૯૮૬  

� સામા,ક અન ેશ>ૈિણક રીતે પછાત વગના ઉમદેવારો માટે નોન \ીમીલીયર સટjફીકેટ �

તા. ૩૧-૩-૨૦૧૧ પછી ઈ�ય ુથયલે હશે ત ેજ માOય ગણવામા ંઆવશ.ે અOયથા આવા 

ઉમદેવારોને સામા,ક અન ેશ>ૈિણક પછાત વગનો લાભ મળવાપા= રહશે ેનિહં� .  

� મા,. સિૈનકો માટે તેમણ ે 9ટલો સમય ફરજ બKવેલ હોય તટેલો સમય gટછાટ 

મળવાપ= થશ ેપરંત મહ`મ ુ વયમયાદા � ૪પ વષ�થી વધવી જોઇશ ેનિહ.  



� મા, સૈિનકની અનામતવગની જ$યા માટે જો લાયક મા, સિૈનક ન મળે તો ત ેજ$યા �

જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશ.ે  

� મિહલાઓ માટે અનામત જ$યા ઉપર ઉમદેવારો ઉપલ[ધ નિહં થાય તો આ જ$યાઓ 

સબંિંધત કેટેગરીના પEષ ઉમદેવારોને ફાળવવામા ંઆવશેુ . 

� અનામતવગના ઉમદેવારો િબનઅનામત તરીકે�  અર, કરશે તો તેમને વયમયાદામા ં�

gટછાટ મળશ ેનિહ કે અનામતનીિતનો કોઇ લાભ મળશે નિહ.  

� અરજદારે અર,પ=કમા ંદશાવલે કેટેગરી � (Kિત) મા ંપાછળથી કેટેગરી (Kિત) બદલવા 

lગેની કોઇ રજઆત nાo રાખવામા ંઆવશે નિહુ .  

� Kહરેાતમા ંદશાવલે અનામતની જ$યાઓમા ંરો�ટર નીિત અ� ન ેિનયત ટકાવારી અનસાર ુ

ફરફારે / સધારો કરવાની સ`ા િનગમન ેઅબાિધત રહશેેુ . 

� એક ઉમદેવારે એક જ અર, કરવાની રહશે.ે તેમ છતા ંએક કરતા વધ અર, કરેલ હુ શે 

તો પણ Bાઇવqગ ટે�ટ એક જ વખત આપવાનો રહશે.ે   

� પાચં વષ માટે ફીકસ પગારની િનમણકં આપવામા ંઆવશ ેઅન ેપાચં વષ દરVયા� �ુ નની 

સવેાઓ સતંોષકારક રીત ેપણ થયલે હશ ેતોુ �  જ િનયિમત િનમણકં આપવામા ંઆવશેુ . 

� ઉમદેવાર જો વધારાની શ>ૈિણક લાયકાત ધરાવતા હોય તો તનેી ડેટા એOrી કરવાની 

રહેશે 9થી વેઇટેજની ગણતરી કરી શકાય.   

� સબંિંધત આર.ટી.ઓ. તરફથી હવેી લાયસOસ એટલે કે, એચ.,.વી. / એચ.પી.વી. ઇ�ય ુ

થયા તારીખથી જ અનભવ દશાવવાનો રહશેેુ � . ત ેપહેલાનો દશાવલે અનભવ ગણતરીમા ં� ુ

લેવાનો રહશે ેનિહ.  

� હવેી લાયસOસ મેળ�યા બાદ દર =ણ વષs રીOયઅલ થાય છેુ . રીOયઅલ સમય ે ડીલે ુ

થયલે સમયન ેtેક તરીકે ગણવાનો રહશે ે9 સમયગાળો અનભવમા ંદશાવવાનો રહશેે ુ �

નિહ. તમે છતા ં કોઇ ઉમેદવારે tેક સમયનો અનભવ દશાવલે હશે તો ત ેઅનભવના ુ ુ�

સમયમાથંી બાદ કરવામા ંઆવશ.ે તે કારણસર ઉમેદવારોના મરેીટ માuસમા ંફરફાર થતો � ે

હશ ેતો કરવામા ંઆવશ ે9 ઉમદેવારોને બધંનકતા રહશેે� . 



� શ>ૈિણક લાયકાત અને અનભવના મળી લઘ`મ રપ માકસ ધરાવતા ઉમદેવારોના ુ ુ � જ 

Bાઇવqગ ટે�ટ લેવામા ંઆવશ ે 9મા ં ઉમદેવારે પાસ થવા માટે ૩૭ માકસ મેળવવાના �

રહેશે.  

� Bાઇવqગ ટે�ટમા ં પાસ થયલે ઉમેદવારોના જ દ�તાવજે ચકાસણી કરવામા ં આવશ.ે 

દ�તાવજે ચકાસણી સમય ેઉપર દશા�યા મજબ લાયસOસ રીOયઅલમા ંtેક થયલે હશે � ુ ુ

અન ેતેના કારણે ઉમદેવારોના મરેીટ માકસમા ં ઘટાડો થવાથી રપ કરતા ઓછા મરેીટ �

માકસ થશ ે ત ે તેવા ઉમદેવાર Bાઇવqગ ટે�ટમા ં પાસ થયલે હશે તો પણ િનમણકં � ુ

મળેવવા હeદાવો કરી શકશ ેનિહ.    

� 9 ઉમદેવારો �માટકાડ ધરાવતા હશ ેતઓે Bાઇવqગ ટે�ટને પા= થશે તો આર� � .ટી.ઓ. 

પાસથેી ઇOફોમsશન સટjફીકેટ મળેવી રજ કરવાન ંરહશેેુ ુ .  

� ઉમદેવારે અર,પ=કમા ંકોઇ૫ણ િવગત ખોટી બતાવલે હશે તો તેન ંઉમદેવારીપ=ક કોઇ ુ

પણ તબeે રદ કરવામા ં આવશે અન ે તને ે લાયકી ધોરણ મેળવલે હશ ે કે ઉમદેવાર 

પસદંગી પામલે હશે તો પણ તનેી ઉમેદવારી આપોઆપ રદ ગણાશ.ે  

� ભરતી Z\ીયા દરVયાન રાજકીય કે અOય કોઈ રીત ે ભલામણના Zયાસ કરનાર 

ઉમદેવારને ગરેલાયક ઠેરવી બાકાત રાખવામા ંઆવશ.ે 

� િનગમ �વારા યો9લ આ ભરતી Zિ\યામા ંઆખરી પસદંગી પામલે ઉમદેવાર િનમણકં ુ

સ`ાિધકારી ઠરાવ ેતે શરતોન ેઆિધન િનમણકં મેળવવાપા= થશેુ .  

� આ Kહરેાત કોઇપણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમા ંફરફાર કરવાની આવbયકતા ઉભી ે

થશ ેતો તેમ કરવાનો િનગમન ેસપંણ હe ુ � / અિધકાર રહશે ેઅને િનગમ આ માટે કારણ 

આપવા બધંાયલે નથી.  



અર, કરવાની રીત અર, કરવાની રીત અર, કરવાની રીત અર, કરવાની રીત : : : :  
આ Kહરેાતના સદંભમા ંિનગમ zવારા ઓનલાઇન અર, જ �વીકારવામા ંઆવશે� . તમો તારીખ 

૨૮/૬/૨૦૧૧ થી ૧૮/૭/૨૦૧૧ સધી ુ (રાિ=ના ૧૧:૫૯ કલાક સધીુ ) http://ojas.guj.nic.in 

પર અર,પ=ક ભરી શકશો. તમોએ (૧) સૌ Zથમ  http://ojas.guj.nic.in પર જવ હવ ેુ

(ર) "Apply Online Click  કરવ.ુ (૩) Bાયવર ક>ા પર click કરવાથી ત ેજ$યાની િવગતો / 

અOય માિહતી મળશ.ે (૪) તનેી નીચ ે Apply Now પર click કરવાથી Application ના 

Format ખલશ ે9મા ંસૌ Zથમ ુ Personal Details તમોએ  ભરવી. ((((અિહ ંલાલ }દડી અિહ ંલાલ }દડી અિહ ંલાલ }દડી અિહ ંલાલ }દડી ંં ંં ((((*) ) ) ) 

િનશાની હોય તેની િવગતો ફર,યાત ભરવાની રહશેેિનશાની હોય તેની િવગતો ફર,યાત ભરવાની રહશેેિનશાની હોય તેની િવગતો ફર,યાત ભરવાની રહશેેિનશાની હોય તેની િવગતો ફર,યાત ભરવાની રહશેે.).).).) (પ) Personal Details ભરાયા બાદ 

Minimum Educational Details ભરવા માટે Educational Qualification પર Click 

કરવં.ુ (૬) વધારાની લાયકાત દશાવવા માટે � Additional Educational તથા Add More 

Education ઉપર Click કરીન ેતેની િવગતો ભરવી. (૭) અનભવની િવગતમા ંએચુ .,.વી. / 

એચ.પી.વી. ઇ�ય થયા તારીખથી જ અનુ ભુવ દશાવવાનો રહશેે� . ત ેપહલેાનો દશાવલે અનભવ � ુ

ગણતરીમા ં લેવામા ંઆવશ ેનિહ.  ((((રીOયઅલ સમયે ડીલ ેથયલે સમયને tેક તરીકે ગણવાનો રીOયઅલ સમયે ડીલ ેથયલે સમયને tેક તરીકે ગણવાનો રીOયઅલ સમયે ડીલ ેથયલે સમયને tેક તરીકે ગણવાનો રીOયઅલ સમયે ડીલ ેથયલે સમયને tેક તરીકે ગણવાનો ુુ ુુ

રહશેે 9 સમયગાળો અનભવમા ં દશાવવાનો રહશેે નિહરહશેે 9 સમયગાળો અનભવમા ં દશાવવાનો રહશેે નિહરહશેે 9 સમયગાળો અનભવમા ં દશાવવાનો રહશેે નિહરહશેે 9 સમયગાળો અનભવમા ં દશાવવાનો રહશેે નિહુુ ુુ �� �� )))) (૮) કોVWયટરની Kણકારી માટેની ુ

લાયકાત ભરવા માટે Computer knowledge ઉપર Click કરીન ેતેની િવગતો ભરવી. (૯) 

તનેી નીચ ેSelf  declaration પર Click કરો 6યાર બાદ (૧૦) ઉપરની શરતો �વીકારવા માટે 

"Yes" પર Click કરવં.ુ હવે અર, પણ રીત ેભરાઇ ગયેલ છેુ � . (૧૧) હવે Save પર Click 

કરવાથી તમારી અર,નો Online �વીકાર થશ.ે (૧૨) અર, કયા બાદ તમારો � Application 

Number Generate  થશે. 9 તમારે સાચવીન ે રાખવાનો રહશે.ે (૧૩)  હવે Upload 

Photograph પર Click કરો. અહી તમારો Application Number type કરો અને તમારી 

Birth date type કરો 6યાર બાદ OK પર Click કરો. અિહં Photo અન ે Signature 

Upload કરવાના છે. (Photoન ં માપ ુ ૫ સ.ેમી. Yચાઇ અને ૩.૬ સ.ેમી. ૫હોળાઇ અને 

Signatureન ં માપ રુ .પ સ.ેમી. Yચાઇ અને ૭.પ સ.ેમી. પહોળાઇ રાખવી.) (Photo અને 

Signature Upload કરવા સૌ Zથમ તમારો Photo અન ેSignature jpg format મા ં(10 

KB સાઇઝથી વધારે નિહ તે રીતે) computer મા ં હોવા જોઇએ.) "Browse" button પર 

click કરો હવ ેChoose file ના �\ીનમાથંી 9 ફાઇલમા ં jpg format મા ં તમારો photo 



store થયેલ છે ત ે ફાઇલને select કરો અને "open" button ને click કરો. હવ ેતમારો 

photo દેખાશ.ે હવ ેઆ જ રીત ે signature પણ upload કરવાની રહશે.ે (૧૪) હવ ેપજેના 

ઉપરના ભાગમા ં"Confirm Application" પર click કરો અને Application number તથા 

birth date ટાઇપ કયા બાદ � ok પર િકલક કરવાથી ર બટન (૧) Show application 

preview અન ે(૨) Confirm application દેખાશ.ે ઉમેદવારે show application preview 

પર click કરી પોતાની અર, જોઇ લેવી. અર,મા ંસધારોુ  કરવાનો જણાય તો edit કરી લવે.ુ 

જો અર, સધારવાની જરર ન જણાય તો ુ ુ confirm application પર click કરો તથેી તમારી 

અર,નો િનગમમા ંonline �વીકાર થઇ જશ.ે ((((અર, અર, અર, અર, Confirm કરવી ફર,યાત છેકરવી ફર,યાત છેકરવી ફર,યાત છેકરવી ફર,યાત છે.).).).) અિહં 

"confirmation number" generate થશે 9 હવ ેપછીની બધી જ કાયવાહી માટે જર� ુરી 

હોઇ તમારે સાચવવાનો રહશેે. (૧૫) હવ ે print application ૫ર click કરવં.ુ તમ ે કરેલ 

અર,ની Kહરેાત પસદં કયા બાદ તમારો � "confirmation number" type કરીને જOમ 

તારીખ નાખંવાથી print બટન મળશ ેprint બટન ૫ર click કરી અર,ની િZOટ કાઢી સાચવી 

રાખવી.  


