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સરદાર સરોવર નમ�દા િનગમ �લિમટ�ઙ હ�ઠળ (1) к1 2 (2) 3��� (3) 4���к��5� (4) 

7���8 9��� (5) 4���� (6) 	��4� �જ� લાઓ માટ� ઇજનેર� સહાયક (સીવીલ) ની "ુલ !!5  
જ$ યાઓ તથા અિધક ઇજનેર� સહાયક (સીવીલ) ની "ુલ- ૨૨૦ જ$ યાઓ  к��� <(�=�� 

11(/�&��) 	���� >�к� 3���?� ઉમેદવારો પસદં કરવા માટ� ઓનલાઇન અર/ઓ  

તા.Z*v5v Z_ !& ૧૩.૦૦ કલાકથી તાP!5v&vZ_!& કલાક 2ધુીમા ંમગંાવવામા ંઆવે છે.   

(1) �@ &���� ��	A- -��.�� ���&к (�����) B�� - !!5!!5!!5!!5 �@ &�C  

     આ જ$ યાઓ માટ� ક�ટ�ગર� 5માણે સ7ં યાની િવગત નીચે 9જુબ છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ઇજનેર� સહાયક માટ� માિસક ;ફ=સ પગાર >. ર૦,૦૦૦/- (અAય કોઈ લાભો ક� ભDથા ં

મળવાપાE રહ�શે નહ�.) 

�D�� ��&к�� :-  

(૧) Gજુરાત સરકાર Hારા માAય IિુનવિસJટ�માથંી િસિવલ ઈજનેરની Kનાતકની પદવી 

અથવા Gજુરાત સરકાર Hારા માAયતા 5ાLત સમકM લાયકત.   

(૨) Gજુરાતી, ;હA દ� અને NOે/ ભાષાQુ ંRાન 

Sમ  વગ�Qુ ંનામ  "ુલ 

જ$ યાઓ  

"ુલ જ$ યાઓ પૈક� 

U>ુષો માટ�   મ;હલાઓ માટ� 

૧ �બન અનામત  $& #! !5 

૨ lAGVGFDT VFlY "S 
ZLT[ GA/F J U" 

!! _* _$ 

૩ સા.અને શૈ.પ. વગ�.  #_ Z_ !_ 

૪ અQ2ુ�ૂચત Xિત  _( _5 _# 
૫ અQ.ુ જનXિત  !* !! _& 
૬ XF ZL ZL S ZL T[ BM 0 

BF \56 
_# _Z _! 

 B�� !!5!!5!!5!!5 *&*&*&*& #)#)#)#) 



(૩) કો[LIટુર NગેQુ ં5ાથિમક Rાન  

�& 	&�
��:- VZ HL : J LSFZJ FGL K [<,L TFZLBGF ZMH ઉમેદવારની વય ૨૧ વષ�થી ઓછ� નહ\ 

અને ૩પ વષ�થી વ] ુન;હ તેટલી હોવી જોઈએ.  

 (�) �@ &���� ��	A- /�(к -��.�� ���&к (�����) B�� - 220 �@ &�C  

આ જ$ યાઓ માટ� ક�ટ�ગર� 5માણે સ7ં યાની િવગત નીચે 9જુબ છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

અિધક ઇજનેર� સહાયક માટ� માિસક ;ફ=સ પગાર >. ૧૬,૦૦૦/- (અAય કોઈ લાભો ક� ભDથા ં

મળવાપાE રહ�શે નહ�.) 

�D�� ��&к�� :–  

(૧) Gજુરાત સરકાર Hારા માAયતા 5ાLત કર�લ IિુનવિસJટ�/ટ�કિનકલ િશMણ બોડ�/ 

ઈAKટ�ટ`ટુની િસિવલ એaAજનીયર\ગમા ં ;ડLલોમાની પદવી અથવા Gજુરાત સરકાર 

Hારા માAયતા 5ાLત તેને સમકM લાયકાત.   

(૨)  Gજુરાતી, ;હA દ� અને NOે/ ભાષાQુ ંRાન W ZF J TF  CM J F  HM .V[P 

(૩)  કો[LIટુર NગેQુ ં5ાથિમક Rાન W ZF J TF  CMJF  HM .V[P 

�& 	&�
��:- VZHL : J LSFZJ FGL K [<,L TFZLBGF રોજ ઉમેદવારની વય ૧૮  વષ�થી ઓછ� 

નહ\ અને ૩૩ વષ�થી વ] ુન;હ તેટલી હોવી જોઈએ.   

ઉપરો=ત Sમાકં (૧) તથા (૨) એમ બcે જ$યાઓ માટ� dમરમા ંeટછાટ અને અA ય 

જોગવાઇઓ ઉપલી વયમયા�દામા ંનીચે 9જુબ eટછાટ મળવાપાE છે.  

 

 

 

Sમ  વગ�Qુ ંનામ  "ુલ 

જ$ યાઓ  

"ુલ જ$ યાઓ પૈક� 

U>ુષો માટ�   મ;હલાઓ માટ� 

૧ �બન અનામત  (& 5 ( Z( 

૨ lAGVGFDT VFlY "S 
ZLT[ GA/F J U" 

ZZ !5 _* 

૩ સા.અને શૈ.પ. વગ�.  5 ) $_ !) 

૪ અQ2ુ�ૂચત Xિત  !5 !_ _5 
૫ અQ.ુ જનXિત  #Z Z! !! 
૬ XF ZL ZL S ZL T[ BM 0 

BF \56 
_& _$ _Z 

 B�� ZZ_ZZ_ZZ_ZZ_ !$(!$(!$(!$( *Z*Z*Z*Z 



 

૧ સા.શૈ.પ.વ, અQ.ુXિત, અQ.ુજનXિત TY F  l A GVGF DT VF l Y "S 

ZL T[ GA /F  J U"ના U>ુષ ઉમેદવારો  

પાચં વષ� 

૨ �બન અનામત મ;હલા ઉમેદવાર   પાચં વષ�  

૩ સા.શૈ.પ.વ, અQ.ુXિત, અQ.ુજનXિત TY F  l A GVGF DT VF l Y "S 

ZL T[ GA /F  J U"ના મ;હલા ઉમેદવારો  

દસ વષ�  

૪ શા;રર�ક ર�તે અશકત ઉમેદવાર Loco motor Disability ની ૪૦ ટકા થી ૭૫ ટકા 2ધુીની 

અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો ક� gઓ પોતાની ર�તે હર�ફર� શક� ને કામગીર� કર� શક� તેઓને 

મેડ�કલ બોડ�ના તબીબી 5માણપEને આધીન ૧૦ વષ� 2ધુીની eટછાટ (વ]મુા ંવ] ુ૪૫ વષ�ની 

મયા�દાને આધીન) મળવાપાE છે. આ િસવાયની અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો અર/ કરવાને 

પાE નથી.  
 

х�� �H(:- તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવરોની ઉપલી વયમયા�દા hટછાટ સાથે કોઈપણ 

સજંોગોમા ંિનયત તાર�ખે ૪૫ વષ�થી વધવી જોઈએ નહ\. 

0������� ��	�8 & �����-CA-  

1. ���=�кI �A-  

     ઉમેદવાર,  

(ક) ભારતનો નાગ;રક અથવા  

(ખ) નેપાળનો 5Xજન અથવા  

(ગ) jતુાનનો  5Xજન અથવા  

(ઘ) િતબેટનો િનવા�િસત g ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી, XA Iઆુર�, 

૧૯૬૨ પહ�લા ભારતમા ંઆવેલા હોવા જોઇએ, અથવા  

(ચ) 9ળુ ભારતીય m ય;કત ક� g ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા;કK તાન, 

Uવૂ� પા;કK તાન,(બા$ં લાદ�શ ) બમા� ([ યાનમાર ), nીલકંા, ક�A યા, IગુાA ડા ,gવા Uવૂ� 

આ;oકાના દ�શો, સIંકુત 5Xસતાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, 

અથવા િવયેટનામથી K થળાતંર કર�ને આવેલ હોવા જોઇએ . પરંq ુ પેટા Sમાકં 

(ખ),(ગ),(ઘ), અને (ચ) મા ંઆવતા ઉમેદવારોના ;કK સામા ંસરકાર� પાEતા 5માણપE 

આપેલ હોrુ ંજોઇએ. 

નોધઃ- g ઉમેદવારના ;કK સામા ંપાEતા 5માણપE જ>ર� હોય તેવા ઉમેદવારQુ ંઅર/પEક 

િવચારણામા ં લેવામા ંઆવશે. અને જો િનમtકૂ માટ� તેમના નામની ભલામણ કરવામા ં

આવશે તો િનગમ તેમના ;કK સામા ં પાEતા 5માણપE આપવાની શરતે કામચલાઉ 

િનમt ૂકં આપશે.  

�. C���-� 0����� 	��� ��%.�� �����-C ���� 3Jш..  

(૧) અનામત કMાના ઉમેદવારો �બનઅનામત જ$ યા માટ� અર/ કર� શકશે. 5Z\T] VF JF  
pD[NJ F ZM G[ p\DZDF \ K]8KF 8GM  ,F E D/J F 5F + ZC[X[ GCL \P  



(૨) Xહ�રાતમા ંg તે ક�ટ�ગર�મા ંક]લ જ$ યાઓ પૈક� મ;હલા ઉમેદવારો માટ� અ9કુ જ$ યાઓ    

અનામત હોય u યાર� મ;હલા ઉમેદવારોની અનામત જ$ યાઓ િસવાયની બાક� રહ�તી    

જ$ યાઓ ફકત U>ુષ ઉમેદવારો માટ� અનામત છે તેમ ગણવાQ ુનથી, આ જ$ યાઓ પર    

U>ુષ તેમજ મ;હલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટ� િવચારણા થઇ શક� છે. U>ુષ તેમજ    

મ;હલા ઉમેદવારો અર/ કર� શક� છે. (દા.ત. "લૂ-૧૦ જ$ યાઓ પૈક� ૦૩ જ$ યા મ;હલા    

ઉમેદવાર માટ� અનામત છે. પરંq ુબાક� રહ�તી ૦૭ જ$ યા સામે મ;હલા ઉમેદવાર પણ    

પસદંગી પામી શક� છે.) 

(૩) Xહ�રાતમા ં માE મ;હલા ઉમેદવારો માટ� જ$ યાઓ અનામત હોય તો પણ g તે 

ક�ટ�ગર�મા ં U>ુષ ઉમેદવાર અર/ કર� શક� છે, ક�મ ક�, મ;હલા ઉમેદવાર ઉપલv ધ ન 

થાય તો આ જ$ યાઓ પર પસદંગી માટ� U>ુષ ઉમેદવારની િવચારણા થઇ શક� છે પરંq ુ

g જ$ યાઓ મ;હલા ઉમેદવારો માટ� જ અનામત હોય અને તે જ$ યા ઉપર મ;હલા 

ઉમેદવારો Uરુ�Uરુા પસદંગી પામે / gટલી સ7ં યામા ંપસદંગી પામે તો તેમને જ 5થમ 

િવચારણામા ં લેવાના થશે. અને કોઇ મ;હલા ઉમેદવાર પસદં ન થાય ક� ઓછા મ;હલા 

ઉમેદવાર પસદં થાય તો તેટલા 5માણમા ંU>ુષ ઉમેદવારોને w યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 

(દા. ત. "ુલ-૧૦ જ$ યા મ;હલા ઉમેદવાર માટ� અનામત છે અને ૦૮ મ;હલા ઉમેદવાર 

પસદં થાય છે તો ૦૨ U>ૂષ ઉમેદવારો પસદંગી પામી શક� છે.) 

3. �8 	 ����хA-  

(૧) પસદંગી સિમતી જA મ તાર�ખના Uરુાવા માટ� એસ.એસ.સી બોડ� અથવા એચ.એસ.સી. 

બોડ� xારા અપાયેલ અQSુમે એસ.એસ.સી.ઇ. અથવા એચ.એસ.સી.ઈ. 5માણપE જ 

માAય રહ�શે. પરq ુ ંઆ 5માણપEમા ંદશા�વેલ જA મ તાર�ખ ખોટ� હોવાQુ ંઉમેદવાર માને 

તો સMમ અિધકાર�એ આપેલ વય અને અિધવાસના 5માણપEની 5મા�ણત નકલ 

મોકલવાની રહ�શે. આ 5માણપEમા ં અિધ"ૃત અિધકાર�એ 2 ્ પ{ ટપણે જણાવેલ હોrુ ં

જોઇએ ક�, તેઓએ એસ.એસ.સી. ક� તેની પર�MાQુ ં 9ળુ 5માણપE તપાસેલ છે. અને 

પોતાની સમM ર|ુ કરવામા ં આવેલ Uરુાવાઓને આધાર� ઉમેદવારોની સાચી જA મ 

તાર�ખ .........છે. g એસ.એસ.સી ક� તેની સમકM પર�Mાના 5માણપEમા ંદશા�વેલ જA મ 

તાર�ખ કરતા ં |ુદ� છે તથા માનવાને Uરુq ુ ં કારણ છે. ઉમેદવાર� ર|ુ કર�લ વય અને 

અિધવાસQુ ં5માણપE તેની િવ}ાસહતા�ના(Credibility) આધાર� K વીકાર ક� અK વીકારનો 

િનણ�ય પસદંગી સિમતી xારા લેવામા ંઆવશે.  

(૨) ઉમેદવાર� અર/ પEકમા ંદશા�વેલ જA મ તાર�ખમા ંપાછળથી કોઇ પણ કારણસર ફ�રફાર 

થઇ શકશે ન;હ.  

4. шLM�к ��&к��-  

(૧) ઉમેદવાર Xહ�રાતમા ંદશા�વેલ શૈM�ણક લાયકાત અર/ K વીકારવાની છે� લી તાર�ખના    

રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

(૨) ઉમેદવાર� શૈM�ણક લાયકાત માA ય IિુનવિસJટ�/સKં થામાથંી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 



(૩) ઉમેદવાર� માA ય IિુનવિસJટ�/સKં થાના GણુપEક (બધા જ વષ~/સેમેK ટર) અને પદવી 

5માણપEો અસલમા ંતથા તેની K વય ં5મા�ણત નકલ પસદંગી થયે ર|ુ કરવાની રહ�શે, 

અAયથા અર/પEક g તે તબ�ે રદ ગણવામા ંઆવશે. 

5. /��7 �%� 0��, /��7 �%� �� 0��, ��	�N�к /�. шLM�к ���. 32�� J U" J U" J U" J U" TYF TYF TYF TYF 

lAGVGFDT VFlY"S ZLT[ GA/F JU" olAGVGFDT VFlY"S ZLT[ GA/F JU" olAGVGFDT VFlY"S ZLT[ GA/F JU" olAGVGFDT VFlY"S ZLT[ GA/F JU" o-  

(૧) 9ળુ Gજુરાતના અQ2ુ�ૂચત Xિત, અQ2ુ�ૂચત જનXિત, સામા�જક અને શૈM�ણક ર�તે 

પછાત વગ� TYF lAGVGFDT VFlY"S ZLT[ GA/F JU"ના ઉમેદવારોને જ અનામત 

વગ�ના ઉમેદવાર તર�ક� લાભ મળશે.  

(૨) અQ2ુ�ૂચત Xિત, અQ2ુ�ૂચત જન Xિત, સામા�જક અને શૈM�ણક ર�તે પછાત JU" TYF 

l A GVGF DT VF l Y "S ZLT[ GA /F  J U" પૈક� ઉમેદવાર g વગ�ના હોય તેની િવગતો 

અર/પEકમા ંઅ�કુ આપવી.  

(૩) ઉમેદવાર� અર/ પEકના સબંિંધત કોલમમા ંg તે અનામત કMા દશા�વેલ ન;હ હોય તો 

પાછળથી અનામત વગ�ના ઉમેદવાર તર�ક� લાભ મેળવવાનો હકક દાવો માA ય 

રાખવામા ંઆવશે ન;હ.  

(૪) અનામત વગ�નો લાભ મેળવવા ઇ� છતા ઉમેદવાર� તેના સમથ�નમા ં સMમ અિધકાર� 

xારા િનયત ન9નુામા ં આપવામા ં આવેલ Xિત 5માણપEની નકલ, પસદંગી થયે  

અ�કૂ ર|ુ કરવાની રહ�શે અર/પEક સાથે Xિત 5માણપEની નકલ સામેલ ન;હ હોય 

તો તે પાછળથી K વીકારવામા ંઆવશે ન;હ અને અર/પEક રદ થવાને પાE બનશે.  

(૫) સામા�જક અને શૈM�ણક ર�તે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો 

સમાવેશ ઉA નત વગ�મા ંન;હ થતો હોય તો જ મળવાપાE થશે.  

(૬) સામા�જક અને શૈM�ણક ર�તે પછાત J U" ઉમેદવારોએ ઉA નત વગ�મા ંસમાવેશ ન થતો 

હોવા NગેQુ ં સામા�જક A યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા. ૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના 

ઠરાવથી િનયત થયેલ પ;રિશ{ ટ (ક) (Gજુરાતીમા)ંના ન9નુામા ં5માણપE ર|ુ કરવાQુ ં

રહ�શે. આ 5માણપE તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ ના સમયગાળાની 

આવકને w યાને લઇ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫ થી અર/ કરવાની છે� લી તાર�ખ 2ધુી 

મેળવેલ હોrુ ંજોઇએ. l AGVGF DT VF l Y "S ZL T[ GA /F  J U"GF  pD[NJF ZMV[  ;F DF l HS 
gIF I VG[ Vl W SF ZL TF  lJ EF UGF TF P&v5v!&GF  9ZF JY L  lGIT SZ[, 5l Zl XQ8vV  
s U]HZF TL f GF \ GD]GF  5|DF 6[ 5|DF 56+ ZH] SZJ F G]\ ZC[X[P પ;રણીત મ;હલા ઉમેદવારોએ 

આr ુ5માણપE તેમના માતા-િપતાની આવકના સદંભ�મા ંર|ુ કરવાQુ ંરહ�શે. જો આવા 

ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સદંભ�મા ં આrુ ં 5માણપE ર|ુ કર�લ હશે તો 

તેમની અર/ રદ કરવામા ં આવશે. અર/ સાથે પ;રિશ{ ટ-ક ના બદલે એનેMર- A 

(NOે/મા)ં ર|ુ કર�લ હશે તો પણ અર/ રદ કરવામા ં આવશે. ક�મ ક�, એનેMર-A 

ભારત સરકાર હ�ઠળની નોકર� માટ�Q ુ ં છે. જો ઉમેદવાર આ 5માણપE (પ;રિશ{ ટ (ક) 

અર/ સાથે ર|ુ કર�લ ન;હ હોય તો તેઓની અર/ અમાA ય ગણવામા ંઆવશે અને 

�બનઅનામત જ$ યા માટ� પણ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે ન;હ.  



(૭) સરકારની 5વત�માન જોગવાઇ 9જુબ અનામત કMાના ઉમેદવારો �બનઅનામત વગ�ના 

ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથા�ત વયમયા�દા, �બનઅનામત વગ�ના ઉમેદવારો 

માટ� અપનાવેલ હોય તેના કરતા ં વ] ુ િવK qતૃ કર�લ અA ય MેE)મા ં eટછાટ લીધા 

િસવાય પોતાની Gણુવતાના આધાર� પસદંગી પામે તો �બન અનામત જ$ યાની સામે 

ગણતર�મા ંલેવાના થાય છે.  

(૮) ઉમેદવાર� અર/મા ંXિત Nગે g િવગત દશા�વેલ હશે તેમા ંપાછળથી ફ�રફાર કરવાની 

િવનતંી માA ય રાખવામા ંઆવશે ન;હ.  

6. 	�O �L��к� 	��� :- 

મા/ સૈિનકો માટ� "ુલ ભરવાપાE જ$યાઓના ૧૦ ટકા 9જુબ જ$યાઓ અનામત છે. g 

gતે ક�ટ�ગર� સામે સરભર કરાશે. મા/ સૈિનક માટ�ની અનામત જ$યાઓ માટ� જો લાયક 

મા/ સૈિનક ઉમેદવારો ઉપલvધ ન થાય તો તે જ$યાઓ g તે ક�ટ�ગર�ના અAય લાયક 

ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

7. ш���=�к /шк��� (����� Q	.�����  

(ક) શા;રર�ક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર/પEકમા ંિવગતો આપવાની રહ�શે.  

(ખ) ૪૦% થી ૭૫% ની િવકલાગંતા ધરાવનાર ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ / hટછાટ 

મળવાપાE થશે. શાર�;રક ખોડખાપંણવાળા ઉમેદવારની અનામત જ$યાઓનો g તે 

ક�ટ�ગર� સામે સમાવેશ કરવામા ંઆવશે.  

R��� ��к���� ��.18/1/2007�� 0�����	��� &��� /8�&. O.L, O.H /�. H.H. 

(Tк 3�. /3��, Tк ��?. /3�� /�. к��. 4����ш (�����) Q	.����� 	�8& 

���ш..   

(ગ) શાર�;રક અશ=તતા ધરાવતા ઉમેદવાર� તેના સમથ�ન સામાAય વહ�વટ િવભાગના 

તા.૧-૧૨-૨૦૦૮ના પ;રપE Sમાકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨ થી િનયત થયેલ 

ન9નુામા ંસરકાર� હો�Kપટલના 2િુ5ટ�Aડ�Aટ/િસિવલ સ�ન/મેડ�કલ બોડ� Hારા આપવામા ં

આવેલ 5માણપEની નકલ અર/ સાથે અ�કૂ મોકલવાની રહ�શે. જો 5માણપEની 

નકલ સામેલ કરવામા ંનહ� આવેલ હોય તો તે પાછળથી Kવીકારવામા ંઆવશે નહ\ અને 

તે ઉમેદવારને શાર�;રક અશ=ત ઉમેદવાર તર�ક�નો લાભ મળવાપાE થશે નહ�. 

8. 	=��� Q	.���� 

મ;હલાઓ માટ�ની જ$યાઓ ૩૩ ટકા 9જુબ અનામત છે. g gતે ક�ટ�ગર� સામે સરભર 

કરાશે. મ;હલા ઉમેદવારો માટ�ની અનામત જ$યાઓ જો લાયક મ;હલા ઉમેદવાર 

ઉપલvધ નહ\ થાય તો તે જ$યા g તે જ ક�ટ�ગર�ના U>ુષ ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 
 
 

 

 

જો ઉમેદવારનો સમાવેશ અનામત વગ�, મા/ સૈિનક, શાર�;રક અશ=તતા, મ;હલા ક� િવધવા 

પૈક�ના િવક�પો પૈક� એક થી વ] ુ િવક�પોમા ં થતો હોય તેવા ;કKસામા ં તેને લાG ુ પડતા 

િવક�પો પૈક� gમા ંવ] ુલાભ મળવાપાE હશે તે મળશે. 



 

9. ��(�� Q	.���� 

(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર/ પEકમા ંતે કોલમ સામે “હા” અવ�ય લખrુ ં       

અAયથા “’લાG ુપડq ુ ંનથી’” એમ દશા�વrુ.ં 

(૨) િવધવા ઉમેદવાર� જો Uનુ: લ$ન કર�લ હોય તો અર/ પEકમા ંતે કોલમ સામે “ 

      હા” અ�કૂ લખrુ ંઅAયથા “’લાG ુપડq ુ ંનથી’ એમ દશા�વrુ.ં 

(૩) િવધવા ઉમેદવાર Uનુ: લ$ન કર�લ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર�ક� લાભ  

      મેળવવા ઈ�છતા હોય તો અર/ સાથે Uનુ:લ$ન કર�લ નથી તેવી એ;ફડ�વીટ  

      ર|ુ કરવાની રહ�શે. 

(૪) િવધવા ઉમેદવારને સરકારની 5વત�માન જોગવાઈ 9જુબ તેઓએ મેળવેલ        

Gણુમા ંપાચં ટકા Gણુ ઉમેરવામા ંઆવશે. 

10. 3����� ?&.?� Q	.����� ��к�� � к���� ������� �M	 /�(к��� V ����  

      <3��	�� <�.� �� ���(� W	��3X �Y� к������ ���ш..  

11. �.���&к Q	.����:- 

Gજુરાત Xહ�ર સેવા આયોગ ક� અAય Xહ�ર સેવા આયોગ અથવા અAય સરકાર� / 

અધ� સરકાર�/સરકાર હKતકની સKંથાઓ Hારા ઉમેદવાર �ાર�ય પણ ગેરલાયક 

ઠરાવેલ હોય તો તેની િવગત અર/પEકમા ં આપવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારનો 

ગેરલાયકનો સમય ચા� ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અર/ રદ થવાને પાE બનશે. 

12. >�N�&�� ��Z [��, \�х��, 4���> 

અગાઉ ઉમેદવારને સરકાર� સેવા / સરકાર હKતકની કંપની ક� બોડ� કોપ~ર�શનમાથંી 

�ાર�ય પણ ફર�જયાત િનrિૃત, �ુખસદ ક� બરતરફ કરવામા ં આવેલ હોય તો 

અર/પEકમા ંતેની િવગત આપવાની રહ�શે. 

13. /�I &�� �����-C –  

(અ) ઈજનેર� સહાયકની જ$યા 5Z િનમtકૂ માટ� ઉમેદવારની પસદંગી મેર�ટના આધાર� જ 

કરવામા ંઆવશે. gના માપદંડમા ંનીચે 9જુબના ભારાકં લઈને મેર�ટ Gણુની ગણતર� 

કરવામા ં આવશે. 

 (૧) એસ.એસ.સી.   –                 ર૦  Gણુ 

 (ર) એચ.એસ.સી./;ડLલોમા –                 ર૦  Gણુ 

 (૩) બી.ઇ.સીવીલ   _            ૬૦  Gણુ 

            "ુલ              ૧૦૦ Gણુ 

�H(:- (1) H[ pD[NJ FZ[ V[RP V[;P ;LP  VG[ 0L%,MDF s;LJ L,f A\G[ 5F; SZ[, CMI TM H[DF\ JWFZ[ 
8SFJ FZL CMI T[ H NXF"JJ FGF ZC[X[ VG[ T[DF\ 5FK/YL O[ZOFZG[ SM. H VJ SFX ZC[X[ 
GCL\P  



(2) g ઉમેદવારોને માક�શીટમા ંપસ�Aટાઈલ દશા�વેલ હોય તેઓએ ટકામા ં >પાતંર કર�ને જ 

અર/મા ંદશા�વાQુ ંરહ�શે. 

(બ) અિધક ઈજનેર� સહાયકની જ$યા 5Z િનમtકૂ માટ� ઉમેદવારની પસદંગી મેર�ટના 

આધાર� જ કરવામા ંઆવશે. gના માપદંડમા ંનીચે 9જુબના ભારાકં લઈને મેર�ટ Gણુની 

ગણતર� કરવામા ં આવશે. 
 

(૧) એસ.એસ.સી. –                  ર૦ Gણુ 

(૨) ;ડLલોમા -    ૮૦ Gણુ 

        "ુલ                    ૧૦૦ Gણુ     

�H(:- g ઉમેદવારોને માક�શીટમા ં ;L 5L VF .4 ;LHL 5L V[ VY J F  પસ�Aટાઈલ દશા�વેલ હોય 

તેઓએ ટકામા ં>પાતંર કર�ને જ VM G,F .G અર/ SZJFGL રહ�શે. H[ pD[NJFZ[ 8SFDF\ 
~5F \TZ SIF" l ;J F I VMG,F .G VZHL  SZ[, C X[ T[DGL  VZHL  SM .56  ;\HM UM DF\ 
DF gI ZC[X[ GCL \ VG[ ZNA F T, U6J F DF \ VF J X[P  

- આ પસદંગી 5;Sયામા ંમૌ�ખક કસોટ� (ઇA ટરm I)ુ રાખવામા ંઆવેલ નથી.  

- ઉમેદવારની પસદંગી D[ZL8GF VFW FZ[ સ.સ.ન.િન.�લ.ની પસદંગી સિમતી w વારા 

કરવામા ંઆવશે.  

14. ��%. �ш�
]&� ^��4�� /�OC �� к���	�� <�ш.. (< &��� 	�X �_���� `�D3. 2. 

a �����
 �?�) 

(૧)  િનગમના ઓનલાઈન 9સુ�ા 9જુબ અર/ કર�લ ન હોય 

(૨)  અર/મા ંદશા�વેલ િવગતો અ]રુ� ક� અસગંત હોય. 

(૩)  અર/મા ંઉમેદવાર� સહ� અપલોડ કર�લ ન હોય. 

(૪)  અર/મા ંપાસપોટ�  સાઈઝનો ફોટો અપલોડ કર�લ ન હોય. 
 

15.  ઉમેદવાર� તેની શૈM�ણક લાયકાત / અQભુવ / dમર વગેર� તમામ બાબતોના 

સમથ�નમા ં ર|ુ કર�લ 5માણપEો કોઈપણ તબ�ે અયો$ય મા�મુ પડશે તો તેની 

ઉમેદવાર� રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની િનમtકુ પણ રદ થવાને પાE રહ�શે અને 

આવા ઉમેદવાર ભારતીય ફોજદાર� ધારા હ�ઠળની કાય�વાહ�ને પાE થશે. 

16. આ સવંગ�ની ભરતી 5;Sયામા ં આખર� પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમtકૂ        

સ�ાિધકાર� ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમtકૂ મેળવવાને પાE ઠરશે. 

17. આ Xહ�રાત કોઈપણ કારણોસર રદ કરવાની ક� ફ�રફાર કરવાની ક� જ$યાઓની 

સ7ંયામા ં વધ-ઘટ કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો પસદંગી 

સિમિતને સUંણુ� હ�/અિધકાર રહ�શે, અને પસદંગી સિમિત આ માટ� કારણો આપવા 

બધંાયેલ રહ�શે નહ\.   

  



Online અર/ કરવાની ર�ત :- 
આ Xહ�રાતના સદંભ�મા ં સરદાર સરોવર નમ�દા િનગમ �લ. Hારા  ઓન લાઇન જ અર/ 

Kવીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર� તા.Z* v5vZ _! & ૧૩.૦૦ કલાકથી તાP!5v&vZ_!& 

૨૩.પ૯ કલાક 2ધુીમા ંhttp://ojas.gujarat.gov.in પર અર/ પEક ભર� શકશે. ઉમેદવાર� 

અર/ કરવા માટ� નીચે 9જુબના Steps (1) ?� (16) અQસુરવાના રહ�શે. Confirmation 

Number મ�યા પછ� જ અર/ માAય ગણાશે.  

(૧) સૌ 5થમ http://ojas.gujarat.gov.in  પર જr.ુ 

(૨) Apply On Line Click  કરrુ ં

આ 5માણે Click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દ�ખાશે. સૌ5થમ 

More Details પર Click કર�ને Xહ�રાતની બધી જ િવગતોનો અ�યાસ ઉમેદવારોએ 

કરવો અને uયારબાદ Apply Now બટન a=લક કરrુ ં 

(૩) ઇજનેર� સહાયક/અિધક ઇજનેર� સહાયક ઉપર Click  કરવાથી જ$યાની િવગતો મળશે. 

(૪) તેની નીચે  Apply Now પર Click કરવાથી Application Format  દ�ખાશે. Application 

Format મા ં સૌ 5થમ "Personal Details" ઉમેદવાર� ભરવી (અહ\ લાલ �દરડ� (*) 

િનશાની હોય તેની િવગતો ફર/યાત ભરવાની રહ�શે.) "Personal Details" મા ં �યા ં

Mobile Number  અને email ID મા$ંયા છે, તેની િવગત લખવી gથી જ>ર જણાયે 

િનગમ ઉમેદવારને મા;હતગાર કર� શક�. 

(૫) "Personal Details" ભરાયા બાદ Educational Details  ભરવા માટ�  Educational  Details           

પર Click કરrુ ંઅને પોતાની શૈM�ણક િવગતો ભરવી. 

(૬) Additional Qualification પર "click" કર� Additional Qualification ભરવી  

(૭) Experience Details પર "click" કરrુ ંઅને Experience Details ભરવી. Experience વ] ુ 

ઉમેરવા માગતા હોવ તો Add. More Exp.પર "Click " કર� Details  ભરવી.  

(૮) તેની નીચે "Self-declaration" મા ંYes/No પર "click" કરrુ ં 

(૯) હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહ\ ઉમેદવારનો  Application 

Number Generate થશે. g ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે. અને હવે પછ� આ 

Xહ�રાતના સદંભ�મા ંિનગમ સાથેના કોઇ પણ પEmયવહારમા ંતે દશા�વવાનો રહ�શે. 

(૧૦) જો આપની અર/પEકમા ંકોઇ 2ધુારા વધારા કરવાના હોય તો Edit Application મા ં

જઇને કર� શકાશે. આ 2િુવધા અર/ Confirm કરતા ંપહ�લા ઉપલvધ છે. Tк �х� 

/�O ?- �&� 32�/4�� < 7���(� Q3�!( ���ш. ��b.  

(૧૧) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં Upload Photo પર click કરો. અહ\ તમારો Application 

number type કરો અને તમાર� Birth Date Type કરો. uયારબાદ ok પર click કરો.              



અહ\, Photo અને Signature Upload કરવાના છે. (ફોટાQુ ંમાપ ૫ સે.મી. dચાઇ અને  

૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અને signature Qુ ં માપ ૨.૫ સે.મી. dચાઇ અને ૭.૫ સે.મી. 

પહોળાઇ રાખવી.) (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ 5થમ તમારો Photo અને 

Signature. jpg Format  મા ંતમારો  photo store (10 KB) સાઇઝથી વધાર� નહ\ તે ર�તે 

Computer મા ંહોવા જોઇએ)  " Browse " Button પર click કરો. હવે Choose File  ના 

KS�નમાથંી g ફાઇલમા ં jpg Format  મા ંતમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને 

uયાથંી select  કરો. અને "open"  Button ને click કરો. હવે "Browse" Button ની બા|ુમા ં

"upload" Button પર click  કરો હવે બા|ુમા ંતમારો Photo દ�ખાશે. હવે આજ ર�તે 

Signature પણ  Upload  કરવાની રહ�શે.  

(૧ર) હવે પેજ ઉપરના ભાગમા ં" Confirm Application" પર "click" કરો. અને "Application 

Number" તથા  Birth date Type કયા� બાદ ok પર Click કરવાથી બે (૨) બટન ૧: 

Application Preview, ૨: Confirm Application દ�ખાશે. ઉમેદવાર� "Application Preview" 

પર Click કર� પોતાની અર/ જોઇ લેવી. અર/મા ં2ધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit 

Application પર click કર�ને 2ધુારો કર� લેવો. અર/ confirm કયા� પહ�લા કોઇપણ 

5કારનો 2ધુારો અર/મા ંકર� શકાશે. પરંq ુ અર/  confirm  થઇ ગયા બાદ અર/મા ં

કોઇ પણ 2ધુારો થઇ શકશે નહ\. જો અર/ 2ધુારવાની જ>ર ન જણાય તો જ Confirm 

Application પર click  કરrુ.ં Confirm Application પર click કરવાથી ઉમેદવારની online 

અર/નો Kવીકાર થઇ જશે. અહ\ Confirmation Number generate  થશે. g હવે પછ�ની 

બધી જ કાય�વાહ� માટ� જ>ર� હોઇ ઉમેદવાર� સાચવવાનો રહ�શે. Confirmation number 

િસવાય કોઇપણ પEmયવહાર કર� શકાશે નહ\.  Confirm થયેલ અર/પEકની િ5Aટ 

અ�કુ કાઢ� રાખવી. . 

       અર/પEક તથા 5માણપEોની ચકાસણી દર[યાન કોઇ ઉમેદવાર, Xહ�રાતની 

જોગવાઇઓ 9જુબ લાયકાત ધરાવતા નથી તેમ મા�મુ પડશે તો તેમની ઉમેદવાર� 

કોઇ પણ તબ�ે રદ કરવામા ંઆવશે.  
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