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ુજરાત પાણી ુરવઠા અને ગટર  યવ  થા બોડ,  
!! છ રોડ !! !! જલસેવા ભવન !!, એરફોસની કચેર ની સામે,સેકટર-૧૦-એ,ગાંધીનગર 

પીએબીએકસ નં. (૦૭૯)૨૩૨૨૯૧૬૨, ૨૩૨૨૦૮૫૯, ૨૩૨૨૨૫૪૭   

વેબસાઇટ '' www.gwssb.gujarat.gov.in '' 

હરાત 
.ુપા. .ુઅને ગ.  ય.બોડ ારા નીચે દશાવેલ જ  યાઓ માટ જ ર  લાયકાત, ુજરાતી / હ  દ  ભાષા ુ ં ાન તેમજ કો ુટરની 

ણકાર  ધરાવતા યો  ય ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અર ઓ મંગાવવામાં આવે છે.  

મ સંવગ ુ નામ જ  યાની 

સ ં  યા 

પગાર ધોરણ તથા ેડ પે 

૧ અિધક મદદનીશ 

ઇજનેર (િસિવલ) 

૮૩ થમ પાંચ વષ માટ િત માસ સહાયક અ.મ.ઇ.(િસ) માટ ા.૩૮,૦૯૦/- ફ કસ પગાર. પાંચ 

વષની સ ંતોષકારક સેવા પછ ુ પગાર ધોરણ પે મે  ા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦  

૨ અિધક મદદનીશ 

ઇજનેર (યાંિ ક) 

૨૨ થમ પાંચ વષ માટ િત માસ સહાયક અ.મ.ઇ.(યા)ં માટ ા.૩૮,૦૯૦/- ફ કસ પગાર. પાંચ 

વષની સ ંતોષકારક સેવા પછ ુ પગાર ધોરણ પે મે  ા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦ 

ઉપરોકત જ  યાઓ માટની શૈ ણક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વયમયાદા,અનામત જ  યાઓ,અર  ફ ,પર ા પ ધિત િવગેર તેમજ 

ઓનલાઇન અર  કરવા માટની તમામ મા હતી ઓજસની વેબસાઇટ https://ojas.guj.nic.in  અને બોડની વેબસાઇટ http:// '' 

www.gwssb.gujarat.gov.in '' ઉપરથી મળ  શકશે.  રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૮ (૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૮ 

(૨૩-૫૯ કલાક) દર  યાન http://ojas.guj.nic.in  પર ઓન લાઇન અર  કરવાની રહશે.  

સ  ય સ ચવ 
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ુજરાત  પાણી  ુરવઠા  અને  ગટર   યવ  થા  બોડ  
( ુજરાત સરકાર ુ સાહસ) 

!! છ રોડ !! !! જલસેવા ભવન !!, એરફોસની કચેર ની સામ,ેસેકટર-૧૦-એ,ગાંધીનગર 

પીએબીએકસ ન.ં (૦૭૯)૨૩૨૨૯૧૬૨, ૨૩૨૨૦૮૫૯, ૨૩૨૨૨૫૪૭ વેબસાઇટ '' www.gwssb.gujarat.gov.in '' 

હરાત  

ુજરાત પાણી ુરવઠા અને ગટર  યવ  થા બોડ, ગાંધીનગર ારા નીચે દશાવેલ જ  યાઓ માટ જ ર  

લાયકાત, ુજરાતી / હ  દ  ભાષા ુ પયા  ત ાન તેમજ કો ુટર કૌશ ય ધરાવતા યો  ય ઉમેદવારો 

પાસેથી ઓનલાઇન અર ઓ મંગાવવામાં આવે છે.  

(અ) જ  યાઓની સં  યા અને અનામત જોગવાઇ 
 

મ જ  યા ુ  નામ ુલ 

જ  યાઓ 

ક ાવાર જ  યાઓ ક ાવાર જ ્  યાઓ પૈક  

મ હલાઓ માટ અનામત 

ુલ જ  યાઓ 

પૈક  શાર રક 

અશકતતા 

માટ અનામત 

ુલ જ  યાઓ 

પૈક  મા  

સૈિનક માટ 

અનામત 

સામા  ય અ. 

. 

અ. 

જ. 

. 

સા. 

શૈ. 

પ. 

સામા

 ય 

અ. 

. 

અ. 

જ. 

. 

સા. 

શૈ. 

પ. 

૧ અ.મ.ઇ.(િસિવલ) ૮૩ ૬૦ ૦૪ ૧૦ ૦૯ ૨૦ ૦૧ ૦૩ ૦૩ ૦૦ ૦૨ 

૨ અ.મ.ઇ.(યાં િ ક) ૨૨ ૧૫ ૦૦ ૦૨ ૦૫ ૦૫ ૦૦ ૦૦ ૦૧ ૦૦ ૦૧ 
 

(બ) જ  યા ુ પગાર ધોરણ , શૈ ણક લાયકાત અને વયમયાદા 
મ જ  યા ુ  નામ જ  યાની 

સં  યા 

પગાર ધોરણ તથા ેડ પે શૈ ણક લાયકાત વય 

મયાદા 

૧ અિધક 

મદદનીશ 

ઇજનેર 

(િસિવલ) 

૮૩ થમ પાંચ વષ માટ િત માસ 

સહાયક અ.મ.ઇ. (િસિવલ) માટ 

ા.૩૮,૦૯૦/- ફ કસ પગાર, પાંચ 

વષની સ ંતોષકારક સેવા પછ ુ 

પગાર ધોરણ પે મે   

ા. ૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦ 

મા  ય ુ િનવિસટ / સં  થામાંથી િસિવલ 

એ  નીયર ગની ડ  લોમાની પદવી 

અથવા ને સરકાર આ હ ુ  માટ સમક  

લાયકાત તર ક મા  ય ગણેલ હોય તે 

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

૩૩ વષ 

૨ અિધક 

મદદનીશ 

ઇજનેર 

(યાંિ ક) 

૨૨ થમ પાંચ વષ માટ િત માસ 

સહાયક અ.મ.ઇ. (યાં િ ક) માટ 

ા.૩૮,૦૯૦/- ફ કસ પગાર, પાંચ 

વષની સ ંતોષકારક સેવા પછ ુ 

પગાર ધોરણ પે મે   

ા. ૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦ 

મા  ય ુ િનવિસટ / સં  થામાંથી મીકનીકલ 

એ  નીયર ગની ડ  લોમાની પદવી 

અથવા ડ  લોમા ઇન ઓટોમોબાઇલ 

અથવા ને સરકાર આ હ ુ  માટ સમક  

લાયકાત તર ક મા  ય ગણેલ હોય તે 

લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

૩૩ વષ 

નોધ: (૧) (૧.૧)  સરકાર ીના સામા  ય વહ વટ િવભાગ,ગાંધીનગરના તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ુજબ   

                   વયમયાદામાં ૦૫ વષની ટછાટ નો ઉપરો ત વયમયાદામાં સમાવેશ થઇ ય છે.આથી                  

 અલગથી વ ુ ટછાટ આપવાની બાબત ઉપ થત થતી નથી.  
 

(૧.ર)  અનામત ક ાના ઉમેદવારો બન અનામત જ  યા માટ અર  કર  શકશ ેપરં ુ  તેમને      

 પસંદગી માટના ધોરણો બન અનામત ક ાના લા ુ પડશ.ે 
 

(૧.૩)  મ હલાઓ માટની અનામત જ  યા માટ  તે કટગર માં જો મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ  ધ 

 નહ  થાય તો તે જ  યા તે ક ાના ુ ષ ઉમેદવારને ફાળવી શકાશ.ે 
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(૧.૪)  હરાતમાં મ હલા ઉમેદવારો માટ જ  યાઓ અનામત ન હોય તો પણ  તે કટગર માં 

 મ હલા ઉમેદવારો અર  કર  શક છે.  
 

(૧.૫)  હરાતમાં  તે કટગર માં ુલ જ  યાઓ પૈક  મ હલા ઉમેદવારો માટ અ ુક જ  યાઓ 

 અનામત હોય  યાર મ હલા ઉમેદવારોની અનામત જ  યાઓ િસવાયની બાક  રહતી 

 જ  યાઓ ફકત ુ ષ ઉમેદવારો માટ અનામત છે તેમ ગણવા ુ નથી. આ જ  યાઓ ઉપર 

 ુ ષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારોની પસંદગી માટ િવચારણા થઇ શક છે, ુ ષ તેમજ મ હલા 

 ઉમેદવારો અર  કર  શક છે. 
 

(૧.૬)  હરાતમાં મા  મ હલા ઉમેદવારો માટ જ  યાઓ અનામત હોય તો પણ  તે કટગર માં 

 ુ ષ ઉમેદવાર અર  કર  શક છે કમ ક મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ  ધ ન થાય તો આ 

 જ  યાઓ પર પસંદગી માટ ુ ષ ઉમેદવારોની િવચારણા થઇ શક છે. પરં ુ   જ  યાઓ 

 મ હલા ઉમેદવારો માટ જ અનામત હોય અને તે જ  યા પર મ હલા ઉમેદવારો ુર ુરા 

 પસંદગી પામ/ે ટલી સં  યામાં પસંદગી પામે તો તેમને જ થમ િવચારણામાં લેવાના  

થશે અને કોઇ મ હલા ઉમેદવાર પસંદ ન થાય ક ઓછા મ હલા ઉમેદવાર પસંદ થાય તો  

તેટલા માણમાં ુ ષ ઉમેદવારોને  યાનમાં લેવામાં આવશ.ે 
 

(૨) હરાતની સામા  ય જોગવાઇ 
 

(૨.૧) નાગ રક  વ      : ઉમેદવાર ભારતનો નાગ રક હોવો જોઇશે. 
 

(૨.૨) જ  મ તાર ખ    : જ  મ તાર ખના ુ રાવા માટ સરકાર ી ારા મા  ય કરાયેલ માણપ   

   જ  યાને લેવામાં આવશ.ે 
 

(૨.૩) િત માણપ  : અનામત ક ાના ઉમેદવારોએ સ મ અિધકાર ી ુ ં  િનયત ન નૂા ુ ં   

   િત ગે ુ ં  માણપ . 
 

(૨.૪) વયમયાદા      : અર   વીકારવાની છે  લી તાર ખના રોજ થતી મર યાને લેવામાં  

   આવશે  
 

(૨.૫) ભાષાઓની ણકાર  બાબતે સરકાર ીના વતમાન ધોરણો લા ૂ  પડશ.ે 
 

(૨.૬) કો ુટર કૌશ ય ગેની ણકાર  હોવી જ ર  છે. 

 

(૩) વયમયાદામાં ટછાટ : 
 

(૩.૧) સરકાર ીના  સામા  ય વહ વટ િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ માંક : 

સીઆરઆર-૧૧૨૦૦૮-૨૮૨૩૨૩-ગ-૫ થી વયમયાદામાં આપેલ ટછાટ નો હરાતમા ં

દશાવેલ વયમયાદામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.  
 
(૩.૨) હરાતમાં ઉપલી વયમયાદા આપવામા ંઆવેલ છે. તેમાં નીચે ુજબની ટછાટ મળવાપા  

રહશે. 
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મ ક ા વયમયાદામા ટછાટ 

૧ ૂ ળ ુજરાતના હોય તેવા અ ુ. િત, અ .ુજન િત, 

સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત ઉમેદવારો 

૦૫ વષ (વ ુમાં વ ુ  ૪૫ વષની મયાદામા)ં 

૨ ૂ ળ ુજરાતના બન અનામત મ હલા ઉમેદવારો ૦૫ વષ (વ ુમાં વ ુ  ૪૫ વષની મયાદામા)ં 

૩ ૂ ળ ુજરાતના હોય તેવા અ ુ. િત, અ .ુજન િત, 

સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત મ હલા ઉમેદવારો 

૧૦ વષ (વ ુમાં વ ુ  ૪૫ વષની મયાદામા)ં 

આ ટછાટમા,ં મ હલા માટની ટછાટ ક  દસ વષની છે તેનો 

સમાવેશ થઇ ય છે. કોઇપણ સંજોગોમાં એટલે ક, ૪૫ વષથી વ ુ  

મર હોવી જોઇશે નહ . 

૪ મા  સૈિનકો સરકાર ીની જોગવાઇઓ ુજબ વયમયાદામાં ટ-છાટ મળવાપા  

રહશ.ે 
 
 
૫ 

શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો પૈક  ઓને િ  ટની ખામી LV (Low Vision) િવઝનની િત ધરાવતા હોય અથવા 

વણની અશકતતા (HI) ધરાવતા હોય અથવા હલનચલનની અશકતતા  OA(One Arm Affected)  અથવા OL (One Leg 

Affected) અથવા BL (Both Leg Affected)  કટગર માં ૪૦ % થી ૭૫ % ુધીની શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોને જ 

મેડ કલ બોડના તબીબી માણપ ને આધીન ૧૦ (દસ)વષ ુધીની ટછાટ મળવાપા  રહશ.ે 

 અનામત વગ ના ઉમેદવારો જો બન અનામત જ  યા માટ અર  કરશે તો આવા 

 ઉમેદવારોને બન અનામત ઉમેદવારો માટ  વયમયાદા/માપદંડ િનયત થયેલ છે તે 

 લા ુ પડશે. 

 (૩.૩) અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર તેના સમથનમાં સામા  ય વહ વટ િવભાગના 

તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પર પ  માંક : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.ર થી િનયત થયેલ 

ન નૂામાં સરકાર  હોિ  પટલના ુ િ  ટ  ડ  ટ/િસિવલ સ ન/ મેડ કલ બોડ દવારા 

આપવામાં આવેલ તબીબી માણપ  ર  ૂકરવા ુ ંરહશ.ે 

 (૩.૪) અનામત કટગર ના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાદામાં ટછાટ સાથેની મર, િનયત 

તાર ખે કોઇ પણ સંજોગોમાં ૪૫ વષથી વધવી જોઇએ નહ .  

 (૩.૫) ુજરાત સરકાર / બોડ / કોપ રશનમાં હંગામી મહકમ ઉપર ફરજ બ વતા ઉમેદવારને 

ુજરાત ુ  ક સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા  ય) િનયમ-૧૯૬૭ ુજબ ઉપલી 

વયમયાદામાં ટછાટ મળવાપા  રહશ.ે તેઓએ પણ ઓનલાઇન અર  કરવાની રહશ.ે 

(૪) શૈ ણક લાયકાત : 
 

(૪.૧) ઉમેદવાર હરાતમાં દશાવેલ શૈ ણક લાયકાત અર   વીકારવાની છે  લી તાર ખના 

રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૪.ર) ઉમેદવાર શૈ ણક લાયકાત મા  ય ુ િનવિસટ/સં  થામાંથી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 

(૪.૩) ઉમેદવાર મા  ય ુ િનવિસટ/સં  થાના ુણપ ક (બધા જ વષ/સેમે  ટર) અને પદવી 

માણપ ોની  વયં મા ણત નકલ કચેર  દવારા જયાર માંગવામાં આવે  યાર ર ુ 

કરવાની રહશ.ે 

(૪.૪) શૈ ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણે મા  ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હકકદાવો 

 વીકારવામાં આવશે નહ .  

(૪.૫) હરાતમાં દશાવેલ શૈ ણક લાયકાતની સમક  લાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો 

તેમનો હકકદાવો હોય તો આવા ઉમેદવાર સમક તા  થાિપત કરતા આદશો / 

અિધ ૃતતાની િવગતો કચેર  માંગે  યાર આપવાની રહશ.ે 
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(૪.૬) ુજરાત ુ  ક સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા  ય )િનયમો-૧૯૬૭ માં ઠરા  યા માણે 

કો   ટુરના ઉપયોગ ગેની પાયાની ણકાર  ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

કો   ટુર ગેની CCC અથવા તેની સમક  રાજય સરકાર વખતોવખત નકક  કર તેવી 

લાયકાત સરકાર મા  ય સં  થામાંથી કરાર ય સમયગાળા દર  યાન મેળવી લેવાની રહશ.ે 

(૪.૭)   ઉમેદવાર અ  ય રા યની ડ ી / ડ  લોમાં ધરાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોના 

માણપ ોની ચકાસણી  તે ુ િનવિસટ  / સં  થા  વારા થયા બાદ જ િનમ ૂ ંક ગે 

િનણય કરવામાં આવશ.ે 

(૫) અનામત : અ .ુ િત,અ .ુજન િત, સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ  

(૫.૧) ૂ ળ ુજરાતના હોય તેવા અ ુ. િત,અ .ુજન િત, સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત 

વગના ઉમેદવારોને જ અનામતનો લાભ મળવાપા  રહશે અને તે બાબતની  પ  ટ િવગતો 

અર પ કમાં અ ૂ ક આપવાની રહશે. 

(૫.૨) અનામત વગનો લાભ મેળવવા ઇ  છતા ઉમેદવાર તેના સમથનમાં સ મ અિધકાર  દવારા 

િનયત ન ૂ નામાં આપવામાં આવેલ માણપ ની નકલ કચેર  જયાર માગે  યાર 

આપવાની રહશ.ે 

(૫.૩) સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ  નત વગમાં સમાવેશ ન થતો 

હોવા ગે ુ સામા ક  યાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.૯/૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી 

િનયત થયેલ પ રિશ  ટ-ક ના ન ુનામાં નાણાંક ય વષ-૨૦૧૭-૨૦૧૮ ના વષ  ુ માણપ  

ર ૂ કરવા ુ ંરહશ.ે 

(૬) મા  સૈિનક  

(૬.૧) મા  સૈિનક ઉમેદવારોએ અર પ કમાં િવગતો આપવાની રહશ.ે 

(૬.ર) મા  સૈિનક ઉમેદવાર ડ  ચા  ુકની નકલ કચેર  જયાર માંગે  યાર ર ુ  કરવાની રહશ.ે 

(૭) સરકારના સરકાર /અધ-સરકાર /સરકાર હ  તકના કોપ રશન/કંપનીઓમાં ફરજ બ વતા 

અિધકાર  /કમચાર ઓ પણ ઓનલાઇન અર  કર  શકશે. પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર કચેર  જયાર 

માગંે  યાર સ મ  અિધકાર ુ "ના-વાંધા માણપ  " ર ુ  કરવા ુ રહશ.ે  

(૮) ઉમેદવાર િનયત અર પ કમાં ભરલ િવગતો સમ  ભરતી યા માટ આખર  ગણવામાં આવશે 

અને તેના ુરાવાઓ કચેર  દવારા માંગવામાં આવે  યાર અસલમાં ર ુ કરવાના રહશે અ  યથા 

અર પ ક  તે તબકક રદ ગણવામાં આવશ.ે 

(૯) ઉમેદવાર અર માં દશાવેલ કટગર માં પાછળથી કટગર  બદલવાની ર ુઆત ાહય રાખવામાં 

આવશે નહ .  

(૧૦) ઉપરની હરાતના સંબંધમાં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોની િનમ ૂ ંક બોડ ારા બોડ કચેર  તેમજ 

રાજયમાં આવેલ બોડના િનયં ણ હઠળની અ ય કચેર માં કરવાપા  રહશે. 

(૧૧) ગેરલાયક ઉમેદવાર : 

(૧૧.૧) ઉમેદવારને ુજરાત હર સેવા આયોગ/ ુજરાત ગૌણસેવા પસંદગી મંડળ ક અ  ય હર 

 સેવા આયોગ અથવા અ  ય સરકાર /અધ સરકાર /સરકાર હ  તકની સં  થાઓ દવારા 

 કયારય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તે ુ  કોઇ પણ તબકક  યાનમાં આવશ ેતો આવા 

 ઉમેદવારની ઉમેદવાર /િનમ ૂ ંક રદ રદ કરવામાં આવશ.ે 

(૧૧.ર) અગાઉ ઉમેદવારને સરકાર  સેવા/ સરકાર હ  તકની કંપની ક બોડ/ કોપ રશનમાંથી  

કયારય પણ ફર યાત િન ૃ િ  ત, ખસદ ક બરતરફ કરવામાં આવલે હોય તે ુ  કોઇ પણ  

તબકક  યાનમાં આવશે તો આવા ઉમેદવારની ઉમેદવાર  રદ થવાને પા  બનશ.ે 
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(૧૧.૩) ભરતી યા દર  યાન રાજક ય ક અ  ય કોઇ ર તે ભલામણના યાસ કરનાર ઉમેદવાર 

 ગેરલાયક ઠરશે.  

(૧૧.૪) ઉમેદવાર અર પ કમાં કોઇ પણ િવગત ખોટ  બતાવેલ હશે અને તે યાનમાં આવશે તો 

 તે ુ ં  અર પ ક/િનમ ૂ ંક કોઇ પણ તબકક રદ કરવામાં આવશે.તેમજ િનયમો ુસાર 

 ફોજદાર  કાયવાહ  કરવામાં આવશ ે

(૧૧.૫) બ  અર  ચકાસણી દર  યાન ઉમેદવાર On Line અર પ કમાં બતાવેલી જ  મ તાર ખ, 

 શૈ ણક લાયકાત, વય, િત, અને અ  ય લાયકાતો બાબતે જો કોઇ િવસંગતતા મા ુમ 

 પડશે તો તેઓની અર  / િનમ ૂ ંક રદ થવાને પા  રહશે. 
 

(૧૨) અર  ફ   વીકારવા / જમા કરાવવા ગે . 

 (૧૨.૧) ઉમેદવાર જયાર OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અર  સબમીટ કર  યાર તેઓને અર  ફ  

ભરવા માટ ઓન લાઇન ઉપલ  ધ ચલણની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િ  ટ મેળવવાની 

ચૂના મળશ.ે ઉમેદવારોએ આ પાનાની િ  ટ મેળવી લઇ ચલણ સાથે કોઇ પણ 

કો   ટુરરાઇઝડ પો ટ ઓફ સમાં ફ ની રકમ રોકડથી ભરવાની રહશ.ે ચલણની એક નકલ 

પો  ટ ઓફ સ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને  ટ કર સાથે પરત આપશે. આ નકલ 

ઉમેદવાર સાચવી રાખવાની રહશે અન ેપર ા સમયે કોલ લેટર સાથે અ ૂ ક લાવવાની 

રહશ.ે  

(૧૨.૨) જનરલ કટગર ના ઉમેદવારોએ ન કની કોઇ પણ કો   ટુરાઇઝડ પો  ટ ઓફ સમાં અર  

ફ  પેટ ા.૪૦૦/- અને ા.૧૨/- સિવસ ચા  એમ ુલ ા.૪૧૨/- ભરવાના રહશ.ે 

(૧૨.૩) ૂ ળ ુજરાતના અનામત ક ાના ઉમેદવારોએ ન કની કોઇ પણ કો   ટુરાઇઝડ પો  ટ 

ઓફ સમાં અર  ફ  પેટ ા.૨૦૦/-અને ા.૧૨/-સિવસ ચા  એમ ુલ ા.૨૧૨/- ભરવાના 

રહશ.ે 

(૧૨.૪) જો ઉમેદવાર ફ  ભયાની નકલ સાથે નહ  લાવે તો તેવા ઉમેદવારોને પર ામાં વેશ 

આપવામાં આવશે નહ .  

(૧૨.૫) ઉપર દશા યા િસવાયની અ ય કોઇ પણ ર તે ફ   વીકારવામાં આવશે નહ .  

(૧૨.૬) પો  ટ ઓફ સમાં ફ  ભરવાની છે  લી તાર ખ.૧૩/૦૪/૨૦૧૮ રહશ.ે 

     (૧૨.૭) ફ  ભયા બાદ કોઇ પણ સંજોગોમાં પરત મળવાપા  નથી. 

 (૧૨.૮)  અર  ફ  વગરની અ ીમ નકલ િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ. 
 

(૧૩) અર  કરવાની ર ત : 

(૧) રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૮(૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૮(૨૩-૫૯ 

કલાક) દર  યાન https://ojas.guj.nic.in  પર ઓન લાઇન અર  કરવાની રહશ.ે ઓન લાઇન 

અર  કરતાં પહલા ભરતીને લગતી મા હતી તેમજ ચૂનાઓ https://ojas.guj.nic.in  ઉપરથી 

વાંચી લેવાની રહશ.ે  

(ર) સૌ થમ કો   ટુરમાં ઇ  ટરનેટમાં https://ojas.guj.nic.in  પર જ ુ.ં  

(૩) Apply On Line  પર Click કરવાથી ભરવાપા  હરાતનો હરાત માંક , નામ અને અર  

કરવાની ુદતની િવગત દખાશ.ે  

(૪) અર  કરવા ઇ  છતાં ઉમેદવાર નીચે Apply Now  પર Click કરવાથી Application Format 

દખાશ,ે Application Format માં સૌ થમ " Personal Details " ઉમેદવાર ભરવાની રહશ.ે 

અહ  લાલ ંદડ  (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર યાત ભરવાની રહશ.ે  
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(૫) Personal Details  ભરાયા બાદ " Educational Details " ભરવા માટ Educational Details 

પર Click કર ુ.ં  

(૬) તેની નીચે Self Declaration માં Yes /No પર Click કર ુ.ં  

(૭) Save પર Click કરવાથી તમાર  અર નો ઓન લાઇન  વીકાર થશે. અર ના  વીકારથી 

આપનો Application Number Generate થશે.  ઉમેદવાર ન ધી લેવાનો અને સાચવીને 

રાખવાનો રહશ.ે  

(૮) પેજ ઉપરના ભાગમાં Upload Photo   પર Click  કરો, અહ  તમારો Application Number 

Type કરો અને તમાર  Birth Date Type કરો.  યારબાદ OK પર Click કરો. અહ  Photo અને 

Signature Upload કરવાના છે. (ફોટો ુ ં માપ પ સે.મી. ચાઇ અને ૩.૬ પહોળાઇ અને 

Signature ુ  માપ ૨.૫ સે.મી. ચાઇ અને ૭.૫ સે.મી.પહોળાઇ રાખવી). Photo અને Signature 

Upload કરવા સૌ થમ તમારો Photo અને Signature  JPG Format માં (15 KB) Size  થી 

વધાર નહ  તે ર તે Computer માં હોવો જોઇએ." Browse Button " પર Click કરો. Choose 

File ના  નમાંથી   ફાઇલમાં  JPG Format માં તમારો ફોટો  ટોર થયેલ છે. તે ફાઇલને 

Select કરો અને " Open Button " ને કલીક કરો. Browse Button " ની બા ુમાં " Upload 

Button " પર Click કરો. થી બા ુમાં તમારો ફોટો દખાશ.ે આ જ ર તે Signature પણ 

Upload કરવાની રહશ.ે 

(૯) પેજના ઉપરના ભાગમાં " Confirm Application " પર Click કરો. જયાં Application Number 

તથા Birth Date Type કયાબાદ Ok  પર Click કરવાથી બે બટન (૧) Application Preview 

(ર) Confirm Application  દખાશ.ે ઉમેદવાર Application Preview  પર Click  કર  પોતાની 

અર  જોઇ લેવા સલાહ આપવામાં આવે છે. અર માં ુધારો કરવાની જ ર જણાય તો Edit 

Application  પર Click કર ને ુધારો કર  લેવો. Confirm બટન Click કયા પહલાં કોઇ 

પણ કારનો ુધારો અર માં કર  શકાશ.ે પરં ુ  અર  Confirm કયા બાદ કોઇ પણ 

કારનો ુધારો થઇ શકશે નહ  ની સવ અરજદારોએ ખાસ ન ધ લેવી. જો અર  

ુધારવાની જ ર ના જણાય તો જ Confirm Application  પર Click કર ુ.ં Confirm 

Application  પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અર નો ઓનલાઇન  વીકાર થઇ જશે. અહ  

"Confirmation Number" Generate થશે.  હવે પછ ની બધી જ કાયવાહ  માટ જ ર  હોઇ 

ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશ.ે Confirmation Number િસવાય કોઇ પણ પ   યવહાર ક 

પર ાને લગતી કોઇ પણ કાયવાહ  યાને લેવાપા  ઠરશે નહ . આ નંબર ભિવ  યમાં આ 

હરાતના સંદભમાં કોઇ પણ પ   યવહારમાં સ ંદભ તર ક દશાવવાનો રહશે.  

(૧૦) " Print Application " પર Click કર ુ.ં અહ  તમારો Confirmation Number ટાઇપ કરવો 

અને Print પર Click  કર  અર ની નકલ કાઢ  સાચવી રાખવી અન ેકચેર  દવારા માંગણી 

કયથી ર  ૂકરવાની રહશ.ે  

(૧૧) Confirm થયેથી ુ રત જ અર માં દશાવેલ મોબાઇલ નંબર ઉપર આપને SMS મળશે. થી 

અર મા ંદશાવેલ મોબાઇલ નંબર બદલવો નહ  તેમજ આપેલ મોબાઇલ નંબર સતત ચા ુ  

રહ તે ુ િનિ ત કરવાની જવાબદાર  તે ઉમેદવારની છે. તેમાં કૂ થયેથી કોઇપણ દાવો 

વકારપા  રહશે નહ  ની પણ ખાસ ન ધ લેવી.  
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(૧૪)   પસંદગી / િનમ ૂ ંક ગેની કાયવાહ   

(૧૪.૧) અ.મ.ઇ. (િસ.) ની ૮૩ જ  યા તેમજ અ.મ.ઇ. (યા.ં)ની ૨૨ જ  યા માટ હરાત િસ  ધ 

કરવામાં આવેલ છે. આ સંવગની જ  યાઓમા ં વધારો ક ઘટાડો કરવાની સ  તા બોડને 

અબાિધત રહશ.ે  

(૧૪.૨) ઉપરની જ  યાઓ પર પસંદગી / િનમ ૂ ંક કરવા માટ ઉમેદવારોની પસંદગી ૩૦૦ 

માકસની OMR Sheet આિધન પ ર ા તેમજ કો ુટર ોફ સીય  સીની પ ર ા યો ને 

કરવામાં આવશ.ે (OMR આધાર ત પ ર ામાં નેગેટ વ માકસ રાખવામાં આવેલ નથી.) 

લે ખત પર ા માટનો સીલેબસ બોડની વેબસાઇટ ઉપર હવે પછ  કૂવામાં આવશ.ે તેથી 

ઉમેદવારોએ બોડની વેબસાઇટ જોવાની રહશ.ે 

(૧૪.૩) પર ા ુ ંમાળ ુ નીચે ુજબ રહશે.  

 પેપર - ૧ - ૨૦૦ માકસ (તાંિ ક),સમય ૨ કલાક (૧૨૦ િમિનટ ) ૧૨:૦૦ થી ૦૨:૦૦ 

        પેપર - ર - ૧૦૦ માકસ (જનરલ નોલેજ) સમય ૧ કલાક (૬૦ િમિનટ) ૦૩:૦૦ થી ૦૪:૦૦ 

 ઉમેદવારો ુ ંપાસ ગ ધોરણ પેપર વાઇઝ મીનીમમ ૪૦ % ુ ંરહશ.ે 

 બ ે પર ાઓ એક જ દવસે તેમજ િનયત કરાયેલ પર ા મથક લેવામાં આવશે બ ે 

પ ર ા માટ અલગ-અલગ પર ા મથકો ન હ હોય.  

(૧૪.૪) ઉપર (૧૪.૩) માં દશાવેલ જોગવાઇ માણ ેપ ર ામાં વોલીફાય થયેલ ઉમેદવારો પૈક , 

હરાતમાં દશાવેલ કટગર  વાઇઝ જ  યાની સામે વ ુમાં વ  ુપાંચ ગણા ઉમેદવારોને 

મેર ટ ુજબ "કો   ટુર ોફ સીય  ્સી" ટ  ટ માટ બોલાવવામાં આવશ.ે આ પર ા ૫૦ 

ુણની રહશ.ે માં ૫૦ % પાસ ગ ુ ંધોરણ રહશ.ે આ પર ામાં મેળવેલ માકસને મેર ટમાં 

ગણવાના રહશે નહ .  ઉમદવારો કો   ટુર ોફ સીય  સી ટ  ટમાં લ ુતમ ૫૦ % થી 

ઓછા ુણ મેળવશે તેઓ િનમ ૂ ંકને પા  રહશે નહ.   

(૧૪.૫) કો ુટર ોફ સીય  સી ટ ટ ું  પર ણામ હર થયા બાદ કટગર વાઇઝ જ યાની સામે 

મેર ટ અ ુસાર વ ુમાં વ ુ  ણ ગણા ઉમેદવારોને માણપ ોની ચકાસણી માટ બ  

ઉપ થત રહવા જણાવવામાં આવશ.ે 

( ૧૫) આ હરાત કોઇ પણ કારણસર ર  કરવાની ક તેમાં ફરફાર કરવાની આવ  યકતા ઉભી થશે તો 

તેમ કરવાનો બોડને સ ં ૂ ણ હકક / અિધકાર રહશ.ે  

(૧૬) આ હરાત અ  વયેની ભરતી યામાં ઉપર જણાવેલ ક નહ  જણાવેલ કોઇ પણ જોગવાઇ / 

બાબત ગે કોઇ પણ કારના ુધારા-વધારા ક ફરફાર ગે બોડના સ ય સ ચવ ીનો િનણય 

આખર  અને બંધનકતા ગણાશ.ે  

(૧૭) આ હરાત ગે ૂ છપરછ માટ કચેર  સમય દર  યાન: ૦૭૯-૨૩૨૨૯૧૬૨ પીએબીએ  - ૧૪૪ 

ફોન નંબર ઉપર સંપક કર  શકાશે. 
 
 
 

સ  ય સ ચવ 


