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ગજરાત પાણી પરવઠા અન ગટર  યુ ુ ે વ  થા બોડર્,  
!! છ રોડ !! !! જલસવા ભવન ે !!, એરફોસની કચરીની સામર્ ે ે,સકટરે -૧૦-એ,ગાધીનગરં  

પીએબીએકસ ન.ં (૦૭૯)૨૩૨૨૯૧૬૨, ૨૩૨૨૦૮૫૯, ૨૩૨૨૨૫૪૭ 
 

જાહરાતે  
ગ.ુપા.પ.ુ અને ગ.  ય.બોડ ારા નીચે દશાવેલ જગ્ યાર્ ર્ ઓ માટે જ રી શૈક્ષિણક લાયકાત અને ગજરાતી ભાષાન પયાપ્ તુ ુ ં ર્  
ાન ધરાવતા યોગ્ ય ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ મગાવવામા આવે છેં ં .  
કર્મ  સવગન નામં ર્ ુ   જગ્ યાની સખ્ યાં   પગાર ધોરણ તથા ગેર્ડ પે 
૧ એન્ વાયરમેન્ ટ ઇમ્ પેકટ એનાલી  ટ  ૦૧ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગેર્ડ પે-૪૬૦૦ 

૨ ફાઇનાન્ સીયલ એનાલી  ટ ૦૧ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગેર્ડ પે-૪૬૦૦ 

૩ મેનેજર (કોપ રેટ પ્ લાનીંગ) ૦૧ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગેર્ડ પે-૪૬૦૦ 

૪ નાયબ મેનેજર(વહીવટ) (સા.શૈ.પ.) ૦૧ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગેર્ડ પે.-૫૪૦૦ 
ઉપરોકત જગ્ યાઓ માટેની શૈક્ષિણક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વયમયાદાર્ ,તથા અનામત જગ્ યાઓની માિહતી બોડની ર્
વેબસાઇટ http://www.gwssb.org અને ઓજસની વેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in  ઉપરથી મળી શકશે.  
રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૫(૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૫ (રાતર્ીના ૨૩-૫૯ કલાક સધીુ ) 
દરમ્ યાન http://ojas.guj.nic.in   પર ઓન લાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઓન લાઇન અરજી કરતા પહલેા ં ભરતીને 
લગતી માિહતી તેમજ સચનાઓ બોડની વેબસાઇટ ુ ર્ http://www.gwssb.org અને ઓજસની વેબસાઇટ 
http://ojas.guj.nic.in  ઉપરથી વાચી લેવાની રહશેેં . 

સભ્ ય સિચવ
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ગજરાત ુ  પાણી  પરવઠા ુ  અન ે  ગટર    યવ  થા  બોડર્  
(ગજુરાત સરકારન સાહસુ ) 

!! છ રોડ !! !! જલસેવા ભવન !!, એરફોસની કચેરીની સામેર્ ,સેકટર-૧૦-એ,ગાધીનગરં  

પીએબીએકસ ન.ં (૦૭૯)૨૩૨૨૯૧૬૨, ૨૩૨૨૦૮૫૯, ૨૩૨૨૨૫૪૭ વેબસાઇટ '' www.gwssb.org '' 
 

જાહરાતે  
ગજરાત પાણી ુ પરવઠા અને ગટર યવ  થાુ  બોડર્,ગાધીનગર ારા નીચ ેદશાવેલ જગ્યાઓં ર્  માટે જ રી શૈક્ષિણક 
લાયકાત,અનભવ અને ગજરાતી ભાષાન ાન ધરાવતા યોગ્ યુ ુ ુ  ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ 
મગાવવામા આવે છેં ં .                                                                                     

કર્મ જગ્ યાન નામું  જગ્ યાની  
સખ્ યાં  

પગાર ધોરણ તથા 
ગેર્ડ-પે 

શૈક્ષિણક લાયકાત અને અનભવુ  તથા અનામત વય 
મયાદાર્  

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ 
૧ એન્ વાયરમેન્ ટ 

ઇમ્ પેકટ એનાલી  ટ 
૦૧ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦  

ગેર્ડ પે ૪૬૦૦   
શૈક્ષિણક લાયકાત : 
માન્ ય યિનુ .ની એન્ વારમેન્ ટ એન્ જીનીયરીંગની મા  ટર ડીગર્ી. 
અથવા સમકક્ષ લાયકાત 
કોમ્ પ્ યટુરની જાણકારી 
ગજરાુ ત સીવીલ સિવર્સીઝ કોમ્ પ્ યટુર કોમ્ પીટન્ સી ટેર્ઇનીંગ અને 
એકઝામીનેશન  સ-૨૦૦૬ અન્ વયે કોમ્ પ્ યટુરની જાણકારી 
અંગેની કવોલીફાઇડ પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઇએ. 
અનભવુ  

શૈક્ષિણક લાયકાત બાદ એન્ વારમેન્ ટ એન્ જીનીયરીંગના કે્ષતર્નો 
પાચ વષનો  યં ર્ વસાિયક અનભવુ .  સરકારી/ બોડર્/ િનગમની 
કચેરીમા અનભવ ધરાવતા ઉમેદવારને પર્ાધાન્ યં ુ  આપવામા ં
આવશે. 

 ૧૮ થી 
૩૫ વષર્ 

૨ ફાઇનાન્ સીયલ 
એનાલી  ટ 

૦૧ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦  
ગેર્ડ પે ૪૬૦૦   

શૈક્ષિણક લાયકાત : 
માન્ ય યિનુ .ની મા  ટર ઓફ બીઝનેસ એડમીની  ટેર્શન 
(એમ.બી.એ.ફાયનાન્ સ)મા પો  ટં  ગેર્જયએટનીુ  ડીગર્ી. અથવા  
ચાટડ એકાઉન્ ટર્ ન્ ટની ડીગર્ી  
અથવા રેપ્ યટેુડ મેનેજમેન્ ટ ઇન્ ટીટયટુ/ માન્ ય યિનુ .માથી કરેલ ં
સી.એફ.એ  
કોમ્ પ્ યટુરની જાણકારી 
ગજરાત સીવીલ સિવર્સીઝ કોમ્ પ્ યુ ટુર કોમ્ પીટન્ સી ટેર્ઇનીંગ અને 
એકઝામીનેશન  સ-૨૦૦૬ અન્ વયે કોમ્ પ્ યટુરની જાણકારી 
અંગેની કવોલીફાઇડ પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઇએ. 
અનભવુ  

શૈક્ષિણક લાયકાત બાદ ફાયનાન્ સીયલ મેનેજમેન્ ટ કે્ષતર્નો પાચ ં
વષનો  યર્ વસાિયક અનભવુ . સરકારી/ બોડર્/ િનગમની 
કચેરીમા અનભવ ધરાવતા ઉમેદવારને પર્ાધાન્ યં ુ  આપવામા ં
આવશે. 
 
 

 

 ૧૮ થી 
૩૫ વષર્ 
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૩ મેનેજર  
(કોપ રેટ પ્ લાનીંગ) 

૦૧ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦  
ગેર્ડ પે ૪૬૦૦   

શૈક્ષિણક લાયકાત : 
માન્ ય યિનુ .ની બીઝનેસ મેનેજમેન્ ટ (એમ.બી.એ.ફાયનાન્ સ અને 
માકેર્ટીંગ) મા મા  ટં ર ડીગર્ી અથવા સમકક્ષ લાયકાત 
કોમ્ પ્ યટુરની જાણકારી 
ગજરાત સીવીલ સિવર્સીઝ કોમ્ પ્ યુ ટુર કોમ્ પીટન્ સી ટેર્ઇનીંગ અને 
એકઝામીનેશન  સ-૨૦૦૬ અન્ વયે કોમ્ પ્ યટુરની જાણકારી 
અંગેની કવોલીફાઇડ પરીક્ષા પાસ કરેલ હોવી જોઇએ. 
અનભવુ  

શૈક્ષિણક લાયકાત મોટા ઓગેર્નાઇઝેશનમા કોપ રેટ પ્ લાં નીંગના 
કે્ષતર્મા પાચ વષનો  યં ં ર્ વસાિયક અનભવુ . સરકારી/ બોડર્/ 
િનગમની કચેરીમા અનભવ ધરાવતા ઉમેદવારનેં ુ  પર્ાધાન્ ય 
આપવામા આવશેં . 

 ૧૮ થી 
૩૫ વષર્ 

૪ નાયબ 
મેનેજર(વહીવટ) 

૦૧  ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગેર્ડ 
પે.-૫૪૦૦ 

શૈક્ષિણક લાયકાત 
(અ)બીજા વગ સાથે  નાર્ તકની પદવી અથવા ડીગર્ી/ ડીપ્ લોમા 
ઇન લેબર/સો  યલ વેલફરે /પરસોનલ મેનેજમેન્ ટ. (બ) 
કાયદાની ડીગર્ીને વધારાની લાયકાત તરીકે ગણવામા ંઆવશે. 
અનભવ ુ :  
 નાતક ઉમેદવારો માટે વહીવટી કામો વા કે મેન્ ટેનન્ સ ઓફ 
પસ નલ રેકોડર્/ઓફીસ મેન્ ટેનન્ સ /ફાઇલીંગ /હાઉસ કીપીંગ 
િવગેરેમા  વં તતર્ રીતે કામગીરીનો ં ૦૭ (સાત) વષનો અભનવર્ ુ .  
અથવા  
ઉપર મજબનો પાચ વષનો અનભવ ધરાવતા ુ ું ર્ અન.ુ  નાતક 
ઉમેદવારો ડીગર્ી / કાયદામા ડીપ્ લોં મા /લેબર વેલફર ે / 
સો  યલ વેલફરે . 
કોમ્ પ્ યટુરની જાણકારી  

સરકાર ીના પર્વતમાન િનયમોનસાર ર્ ુ કોમ્ પ્ યટુરની  
જાણકારી ધરાવતા હોવો જોઇએ. 
અનામત :  
નાયબ મેનેજર(વહીવટ)ની જગ્ યા સા.શૈ.પ.  ના 
ઉમેદવારથી ભરવામા આવશેં . 

૧૮ થી  
૩૭  
વષર્   
 

 

જાહરેાતની સામાન્ ય જોગવાઇઓ : 
(૧) રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૫(૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૫ (૨૩-૫૯ કલાક) 

દરમ્ યાન http://ojas.guj.nic.in  પર ઓન લાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઓન લાઇન અરજી કરતા પહલેા ં
ભરતીને લગતી માિહતી તેમજ સચનાઓ ુ http://ojas.guj.nic.in ઉપરથી વાચીં  લેવાની રહશેે. 

(૨) અનામત : મળ ગજરાતના હોય તેવા અનૂ ુ .ુજાિત,અન.ુજનજાિત, સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત 
વગના ઉમેદવારોને જ અનામતનો લાભ મળવાપાતર્ રહશેે આ અંગે ગજરાત રાજયના સક્ષમ અિધકારી ી ર્ ુ
દવારા ઇ  ય ુકરાયેલ જાિત અંગેન પર્માણપતર્ જ માન્ યુ  રહશેે. 

(૩) વયમયાર્દા : 
અરજી કરવાની છે  લી તારીખના રોજ ઉમેદવાર કોલમ ન-ં૬ મા દશાવેલ વય ધરાવતા હોવા જોઇએં ર્ . 
ઉમેદવારની અરજી  વીકારવાની છે  લી તારીખને ધ્ યાને લઇને ઉંમર ગણવામા આવશેં .  
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(૪) વયમયાદામા ટછાટ ર્ ં : 
(એ) મળ ગજરાતના હોય તેવા અનૂ ુ .ુજાિત, અન.ુજનજાિત, સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત 

ઉમેદવારોના િક  સામા ઉપલી વયમયાદામા િનયમોનસારં ંર્ ુ  ૦૫(પાચં) વષની ટછાટ આપવામા ર્ ં
આવશે. અનામત વગ ના ઉમેદવારો જો બીન અનામત જગ્ યા માટે અરજી કરશે તો આવા 
ઉમેદવારોને વયમયાદામા ટછાટ મળવાપાતર્ રહશેે નહીર્ ં .    

(બી) સામાન્ ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવની જોગવાઇ મજબ મહીલા ુ
ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા િનયમોનસાર ર્ ં ુ ૦૫(પાચં) વષની ટછાટ આપવામા આવશેર્ ં .  

(સી) જો  તર્ી ઉમેદવાર ઉપલબ્ ધ નહીં થાય તો પ ષ ઉમેદવારથી જગ્ યાુ  ભરવામા આવશેં  

(ડી) અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારે ૪૦ થી ૭૫ ટકા અશકતતા ધરાવે છે તેવ સામાન્ યુ  વહીવટ 
િવભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પરીપતર્ કર્માક ં : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.ર થી િનયત 
થયેલ સિપર્ન્ ટેુ ન્ ડેન્ ટ/ િસિવલ સ નના તબીબી પર્માણપતર્ રજ કયેર્થી ઉપલી વયમયાદામા ુ ર્ ં ૧૦ 
(દશ) વષની ટછાટ મળશેર્ . 

(ઇ) તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાદામા ર્ ં ટછાટ સાથે કોઇ પણ સજોગોમા િનયત ં ં
તારીખે ઉંમર ૪૫ વષથી વધવી જોઇએ નહીર્ .  

(એફ) ગ.ુપા.પ.ુ અને ગ.  ય.બોડમા હગામી મહકેમ ઉપર ફરજ બજાવતા ઉમેદવારને ગજરાત મ  કીર્ ં ં ુ ુ  
સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) િનયમ-૧૯૬૭ મજબ ઉપલી વયમયાદામા ટછાટ ુ ર્ ં
મળવાપાતર્ રહશેે. તેઓએ પણ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે.  

(૫) રા  ટર્ીયતા : ઉમેદવાર ભારતનો નાગરીક હોવો જોઇએ.  
(૬) ઉમેદવાર ગજરાતી ુ / િહન્ દી અથવા બન્ ને ભાષાન પરત ાન ધરાવતો હોવો જોઇએુ ુ ુ  

(૭) સામાજીક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉન્ નર્ ત વગમા સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેન ર્ ં ુ
સામાજીક ન્ યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૯/૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પિરિશ  ટ-ક ના 
નમનામા નાણાકીય વષુ ં ં ર્-૨૦૧૪-૨૦૧૫ ન તાુ .૦૧/૦૪/૨૦૧૫ પછીન પર્માણપતર્ રજ કરવાન રહશેેુ ુુ . 

(૮) ગજરાત સરકારના સરકારીુ /અધર્-સરકારી/ સરકાર હ  તકના કોપ રેશન/ કપનીઓમા સેવા બજાવતા ં ં
અિધકારી/કમચારીઓએ પણ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેેર્ . તેમજ પસદગી પામેલ ં ઉમેદવારે સક્ષમ 
અિધકારીન નાુ -વાધા પર્માણપતર્ રજ કરવાન રહશેેં ુ ુ . 

 (૦૯) ઉમેદવારે િનયત અરજીપતર્કમા ભરેલ િવગતો સમગર્ ભરતી પર્િકર્યા માટે આખરી ગણવામા આવશે અને ં ં
તેના પરાવાઓ કચેરી દવારા માગવામા આવેુ ં ં  ત્ યારે અસલમા રજ કરવાના રહશેે અન્ યં ુ થા અરજીપતર્ક  
તે તબકકે રદ ગણવામા આવશેં . 

(૧૦) ઉમેદવારે અરજીમા દશાવેલ કેટેગરીમા પાછળથી કેટેગરી બદલવાની રજઆત ગર્ાહય રાખવામા આવશે ં ં ંર્ ુ
નહી.  

(૧૧) ઉપરની જાહરેાતના સબધમા પસદ થયેલા ઉમેદવારોની િનમણક બોડ દર્ારા બોં ં ં ં ૂં ર્ ડ કચેરી તેમજ રાજયમા ર્ ં
આવેલ બોડના િનયર્ તંર્ણ હઠેળની અન્ય કચેરીમા કરવાં પાતર્ રહશેે. 

(૧૨) અરજી ફી  વીકારવા / જમા કરાવવા અંગે . 
(એ) જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ નજીકની કોઇ પણ કોમ્ પ્ યટુરાઇઝડ પો  ટ ઓફીસમા અરજી ફી ં

પેટે .૨૦૦/- અને .૧૨/- સિવર્સ ચા  એમ કલુ  .૨૧૨/- ભરવાના રહશેે. 
(બી) મળ ગજરાતના અનામત કક્ષાના ઉમેદવારોએ નજીકની કોઇ પણ કોમ્ પ્ યૂ ુ ટુરાઇઝડ પો  ટ 

ઓફીસમા અરજી ફી પેટે ં .૧૦૦/-અને .૧૨/-સિવર્સ ચા  એમ કલ ુ .૧૧૨/-ભરવાના રહશેે. 
(સી) ઉમેદવાર જયારે OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી સબમીટ કરે ત્ યારે તેઓને અરજી ફી 

ભરવા માટે ઓન લાઇન ઉપલબ્ ધ ચલણની ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િપર્ન્ ટ મેળવવાની 
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સચના મળશેુ . ઉમેદવારોએ આ પાનાની િપર્ન્ ટ મેળવી લઇ ચલણ સાથે કોઇ પણ 
કોમ્ પ્ યટુરરાઇઝડ પો  ટ ઓફીસમા ફીની રકમ રોકડેથી ભરવાની રહશેેં . ચલણની એક નકલ પો  ટ 
ઓફીસ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને  ટીકર સાથે પરત આપશે. આ નકલ ઉમેદવારે 
સાચવી રાખવાની રહશેે અને પરીક્ષા સમયે કોલ લેટર સાથે અચક લાવવાની રહશેેૂ .  

(ડી) જો ઉમેદવાર ફી ભયાની નકલ સાથે નહી લાવે તો તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષામા પર્વેશ ર્ ં
આપવામા આવશે નહીં .  

(ઇ) અન્ ય કોઇ રીતે ફી  વીકારવામા ંઆવશે નહી.  

(એફ) પો  ટ ઓફીસમા ફી ભરવાની છે  લીં  તારીખ. ૦૮/૦૯/૨૦૧૫ રહશેે. 
     (જી) ફી ભયા બાદ કોઇ પણ સજોગોમા પરત મળવાપાતર્ નથીર્ ં ં . 

(૧૩) અરજી કરવાની રીત : 
(૧)રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૫(૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૫ (૨૩-૫૯ કલાક)  
દરમ્ યાન http://ojas.guj.nic.in  પર ઓન લાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઓન લાઇન અરજી કરતા પહલેા ં
ભરતીને લગતી માિહતી તેમજ સચનાઓ ુ http://ojas.guj.nic.in   ઉપરથી વાચી લેવાની રહશેેં .(ર)સૌ 
પર્થમ કોમ્ પ્ યટુરમા ઇન્ ટં રનેટમા ં http://ojas.guj.nic.in   પર જવ.ુ હવે (૩)Apply  On  Line   પર Click 
કરવાથી ભરવાપાતર્ જાહરેાતનો જાહરેાત કર્માક ં , નામ અને અરજી કરવાની મદતની િવગત દેખાશેુ .(૪) 
અરજી કરવા ઇચ્ છતા ઉમેદવારે નીચે ં Apply  Now   પર Click  કરવાથી Application  Format  દેખાશે, 
Application Format મા સૌ પર્થમં  " Personal Details " ઉમેદવારે ભરવાની રહશેે. અહીં લાલ દડી ં (*) 
િનશાની હોય તેની િવગતો ફરજીયાત ભરવાની રહશેે. (૫) Personal Details  ભરાયા બાદ " Educational 
Details " ભરવા માટે Educational Details પર Click કરવ.ુ (૬) તેની નીચે Self Declaration મા ંYes /No 
પર Click કરવ.ુ(૭) હવે Save પર Click કરવાથી તમારી અરજીનો ઓન લાઇન  વીકાર થશે. અરજીના 
 વીકારથી આપનો Application  Number  Generate  થશે.  ઉમેદવારે ન ધી લેવાનો અને સાચવીન ે
રાખવાનો રહશેે. (૮) હવે પેજ ઉપરના ભાગમા ંUpload Photo   પર Click  કરો, અહીં તમારો Application 
Number Type કરો અને તમારી Birth Date Type કરો. ત્ યારબાદ OK પર Click કરો. અહીં Photo અને 
Signature Upload કરવાના છે( ફોટોન માપ પ સેુ .મી.ઉંચાઇ અને ૩.૬ પહોળાઇ અને Signature ન માપ ુ
૨.૫ સે.મી.ઉંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી.પહોળાઇ રાખવી).  Photo અને Signature  Upload  કરવા સૌ પર્થમ 
તમારો Photo અને Signature  JPG Format મા ં(15 KB) Size  થી વધારે નહી તે રીતે Computer મા હોવો ં
જોઇએ." Browse Button " પર Click કરો. હવે Choose File ના  કર્ીનમાથી   ફાઇલમા ં ં  JPG Format મા ં
તમારો ફોટો  ટોર થયેલ છે. તે ફાઇલને Select કરો અને " Open Button " ને કલીક કરો. હવે Browse 
Button " ની બાજમા ુ ં " Upload Button " પર Click કરો. થી બાજમા તમારો ફોટો દેખાશેુ ં . હવે આ જ 
રીતે Signature પણ Upload કરવાની રહશેે.(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા  ં " Confirm Application " 

પર Click કરો. જયા ંApplication Number તથા Birth Date Type કયાબાદ ર્ Ok   પર Click કરવાથી બે 
બટન (૧)Application Preview (ર) Confirm Application  દેખાશે. ઉમેદવારે Application Preview  પર 
Click  કરી પોતાની અરજી જોઇ લેવી. અરજીમા સધારો કરવાનો જણાય તો ં ુ Edit Application   પર Click 
કરીને સધારો કરી લેવોુ . અરજી Confirm  કયા પહલેા કોઇ પણ પર્કારનો સધાર્ ં ુ રો અરજીમા કરી શકાશેં . 
પરત અરજી ં ુ Confirm  કયા બાદ કોઇ પણ પર્કારનો સધારો થઇ શકશે નહીર્ ુ . જો અરજી સધારવાની જ ર ુ
ના જણાય તો જ Confirm  Application    પર Click  કરવ.ુ Confirm  Application    પર Click  કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો ઓનલાઇન  વીકાર થઇ જશે અહીં " Confirmation Number " Generate થશે.  
હવે પછીની બધી જ કાયવાહી માટે જ રી હોય ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેેર્ . Confirmation Number 
િસવાય કોઇ પણ પતર્  યવહાર કે પરીક્ષાને લગતી કોઇ પણ કાયવાહી કરી શકશે નહીર્ . આ નબર ં
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ભિવ  યમા આ જાહરેાતના સદભમા કોઇ પણ પતર્  યં ં ંર્ વહારમા સં દંભ તરીકે દશાવવાનો રહશેેર્ ર્ . (૧૦)હવે " 
Print Application  " પર Click  કરવ.ુઅહીં તમારો Confirmation Number ટાઇપ કરવો અને Print પર 
Click   કરી અરજીની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી (૧૧) Confirm થયેથી તરત જ અરજીમા દશાવેલ ુ ં ર્
મોબાઇલ નબર ઉપર આપને ં SMS મળશે. થી અરજીમા દશાં ર્વેલ મોબાઇલ નબર બદલવો નહીં .  
બ  ચકાસણી દરમ્ યાન ઉમેદવારે On  Line અરજીપતર્કમા બતાવેલી જન્ મં  તારીખ, શૈક્ષિણક લાયકાત, 
વય, જાિત, અને અન્ ય લાયકાતો બાબત ેજો કોઇ િવસગતતા માલમ પડશે તો તેઓની અરજી ં ુ / િનમણક ૂં
રદ થવાને પાતર્ રહશેે. 

(૧૪) ભરતી પર્િકર્યા દરમ્ યાન રાજકીય કે અન્ ય કોઇ રીતે ભલામણના પર્યાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે.  
(૧૫) ઉમેદવારે અરજીપતર્કમા કોઇ પણ િવગત ખોટી બતાવેલ હશે અને તે ધ્યાનમા આવશે તો તેન ં ં ંુ

અરજીપતર્ક/િનમણક કોઇ પણ તબકકે રદ કરવામા આવશેૂં ં . 
(૧૬) આ જાહરેાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમા ફરફારં ે  કરવાની આવ  યકતા ઉભી થશે તો તેમ 

કરવાનો બોડને સપણ હકક ર્ ર્ં ૂ / અિધકાર રહશેે.  
(૧૭) આ જાહરેાત અન્ વયેની ભરતી અંગે લેિખત/મૌિખક પરીક્ષા બાબત ેબોડના સક્ષમ અિધકારી ી દવારા ર્

િનણય કરવામા આવશેર્ ં . 
(૧૮) આ જાહરેાત અંગે પછપરછ માટે કચેરી સમય દરમ્ યાૂ ન: ૦૭૯-૨૩૨૨૯૧૬૨ ફોન નબર ઉપર સપક કરી ં ં ર્

શકાશે. 
સભ્ ય સિચવ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




