
 

 

જરાત ુ  પાણી  રવઠા ુ  અન ે  ગટર   યવ  થા  બોડ  
( જરાત સરકાર  સાહસુ ુ ) 

!! છ રોડ !! !! જલસેવા ભવન !!, એરફોસની કચેર ની સામે,સેકટર-૧૦-એ,ગાધીનગરં  

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

હરાત 
જરાત પાણી રવઠા અનેુ ુ  ગટર  યવ  થા બોડ,ગાધીનગર ારા નીચે દશાવેલ જ  યાં  માટ જ ર  શૈ ણક 

લાયકાત અને જરાતી ભાષા  ાન ધરાવતા યો  યુ ું  ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અર ઓ મગાવવામા ં ં
આવે છે.  
મ સવગ  નામં ુ  જ  યાની સ  યાં  પગાર ધોરણ તથા ેડ પે 

૧ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર(િસિવલ) ૧૩ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦. ેડ પે.-૫૪૦૦ 
શૈ ણક લાયકાત :  (અ) મા  ય િનવિસટ ની િસિવલ ઇજનરે ની  નાુ તકની પદવી અથવા ને 

સરકાર આ હ  માટ સમક  લાયકાત તર ક મા  યુ  ગણેલ હોય તે લાયકાત 
ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
(બ)એમ.એસ.ઓફ સ,એમ.એસ.એકસેલ,એમ.એસ.વડ/ઓટોકડ  કો   ુ ટુર  ાન ુ
ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

ક ાવાર જ  યાઓની િવગત નીચે જબ છેુ . 
સામા  ય અ .ુ િત અ .ુજ. . સા.શૈ.પ. િવકલાગં મ જ  યા  નામુ  જ  યાની 

સ  યાં  ષુ   ી ષુ   ી ષુ   ી ષુ   ી ષુ /  ી 
૧ નાયબ કાયપાલક 

ઇજનેર  (િસિવલ) 

 
૧૩ ૦૨ ૦૧ ૦૨ ૦૦ ૦૬ ૦૧ ૦૦ ૦૦ ૦૧ 

જ  યાની સ  યાં  :  હાલ ૧૩ જ  યાઓ માટ અર ઓ મગાવવામા આવે છેં ં . ભિવ  યમા ખાલી ં
જ  યાઓનો વધારો થવાની શકયતા હોઇ આ હરાત અ  વયે આવેલ 
અર ઓમાથી યો  યં તા ધરાવતા ઉમેદવારોની પસદગી કરવાની િવચારણા ં
કરવામા આવશેં .  

હરાતની સામા  ય જોગવાઇઓ : 
(૧) રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૪(૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૪ (૨૩-૫૯ કલાક) 

દર  યાન http://ojas.guj.nic.in  પર ઓન લાઇન અર  કરવાની રહશે. ઓન લાઇન અર  કરતા ં
પહલા ભરતીને લગતી મા હતી તેમજ ચનાઓ ુ http://ojas.guj.nic.in  ઉપરથી વાચી ં લેવાની 
રહશે. 

(૨) વયમયાદા : 
 અર  કરવાની છે  લી તાર ખ ેઉમેદવારની મર ૩૦ વષથી વ  હોવી જોઇએ નહુ .  
(૩) વયમયાદામા ટછાટ ં : 

(એ) ળ જરાતના હોય તેવા અૂ ુ .ુ િત, અ .ુજન િત, સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત 
ઉમેદવારોના ક  સામા ઉપલી વયમયાદામા િનયમો સાં ં ુ ર ૦૫(પાચં) વષની ટછાટ 
આપવામા આવશેં . અનામત વગ ના ઉમેદવારો જો બીન અનામત જ  યા માટ અર  કરશે 
તો આવા ઉમેદવારોને વયમયાદામા ટછાટ મળવાપા  રહશે નહં .    



(બી) સામા  ય વહ વટ િવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવની જોગવાઇ જબ મહ લા ુ
ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા ં િનયમો સાર ુ ૦૫(પાચં) વષની ટછાટ આપવામા ં
આવશે.  

(સી) જો  ી ઉમેદવાર ઉપલ  ધ નહ  થાય તો ષ ઉમેદવારથી જ  યાુ  ભરવામા આવશેં  

(ડ ) અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવાર ૪૦ થી ૭૫ ટકા અશકતતા ધરાવે છે તે  સામા  યુ  વહ વટ 
િવભાગના તા.૦૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પર પ  માક ં : પરચ-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.ર થી 
િનયત થયેલ િ  ટુ  ડ  ટ/ િસિવલ સ નના તબીબી માણપ  ર  કયથી ઉપલી ુ
વયમયાદામા ં૧૦ (દશ) વષની ટછાટ મળશ.ે 

(ઇ) તમામ કટગર ના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાદામા ટછાટ સાથે કોઇ પણ સજોગોમા ં ં ં
િનયત તાર ખે મર ૪૫ વષથી વધવી જોઇએ નહ .  

(એફ) .ુપા. .ુ અને ગ.  ય.બોડમા હગામી મહકમ ઉપર ફરજ બ વતા ઉમેદવારને જરાત ં ં ુ
 કુ  સેવા વગ કરણ અને ભરતી (સામા  ય) િનયમ-૧૯૬૭ જબ ઉપલી વયમયાદામા ુ ં
ટછાટ મળવાપા  રહશે. તેઓએ પણ ઓનલાઇન અર  કરવાની રહશે.  

( ) મા  ય િનવિસટ ની િસિવલ ઇજનેુ ર ની અ .ુ  નાતકની પદવી ધરાવતા ઉમેદવારને ઉપલી 
વયમયાદામા વ  ં ુ ૦૨ વષની ટછાટ મળવાપા  રહશે. 

(૪) રા  યતા : ઉમેદવાર ભારતનો નાગર ક હોવો જોઇએ.  
(૫) ઉમેદવાર જરાતી ુ / હ  દ  અથવા બ  ને ભાષા  ર  ાન ધરાવતો હોવો જોઇએુ ુ ુ  

(૬) કો   ટુરના ઉપયોગ ગેની પાયાની ણકાર  ધરાવતો હોવો જોઇએ તેમજ સરકાર મા  ય 
સ  થાં મા અજમાયશી સમય દર  યાં ન CCC+ કો   ટુરની પર ા પાસ કરવાની રહશે. 

(૭) સામા ક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ  નત વગમા સમાવેશ ન થતો હોવા ં
ગે  સામા ક  યાુ ય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.૯/૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ 

પ રિશ  ટ-ક ના ન નામા નાણાક ય વષુ ં ં -૨૦૧૩-૨૦૧૪  તાુ .૦૧/૦૪/૨૦૧૪ પછ  માણપ  ર  ુ ુ
કરવા  રહશેુ . 

(૮) જરાત સરકારના સરકાર  ુ / અધ-સરકાર / સરકાર હ  તકના કોપ રશન/ કપનીઓમા સેવા ં ં
બ વતા અિધકાર /કમચાર ઓએ પણ ઓનલાઇન અર  કરવાની રહશે. તેમજ ઉમેદવાર સ મ 
અિધકાર  નાુ -વાધા માણપ  ર  કરવા  રહશેં ુ ુ . 

 (૯) ઉમેદવાર િનયત અર પ કમા ભરલ િવગતો સમ  ભરતી યા માટ આખર  ગણવામા આવશે ં ં
અને તેના રાવાઓ કચેર  દવારા માગવામા આવે  યાુ ં ં ર અસલમા ર  કરવાના રહશે અ  યં ુ થા 
અર પ ક  તે તબકક રદ ગણવામા આવશેં . 

(૧૦) ઉમેદવાર અર મા દશાવેલ કટગર મા પાછળથી કટગર  બદલવાની ર આત ાહય રાખવામા ં ં ંુ
આવશે નહ .  

(૧૧) િનમ ક ૂં  

 ઉપરની હરાતના સબધમા પસદ થયેલા ઉમેદવારોની િનમ ક બોડ ારા બોડ કચેર  તેમજ ં ં ં ં ૂં
રાજયમા આવેલ બોડનાં  િનય ણ હઠળની અ ય કચેર મા કરવા પા  રહશેં ં . 

(૧૨) અર  ફ   વીકારવા / જમા કરાવવા ગે . 
(એ) જનરલ કટગર ના ઉમેદવારોએ ન કની કોઇ પણ કો   ટુરાઇઝડ પો  ટ ઓફ સમા અર  ં

ફ  પેટ .૨૦૦/- અને .૧૨/- સિવસ ચા  એમ લ ુ .૨૧૨/- ભરવાના રહશે. 



(બી) ળ ૂ જુરાતના અનામત ક ાના ઉમેદવારોએ ન કની કોઇ પણ કો   ટુરાઇઝડ પો  ટ 
ઓફ સમા અર  ફ  પેટ ં .૧૦૦/-અને .૧૨/-સિવસ ચા  એમ લ ુ .૧૧૨/-ભરવાના 
રહશે. 

(સી) 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 
ચના મળશેુ . ઉમેદવારોએ આ પાનાની િ  ટ મેળવી લઇ ચલણ સાથે કોઇ પણ 

કો   ટુરરાઇઝડ પો  ટ ઓફ સમા ફ ની રકમ રોકડથી ભરવાની રહશેં . ચલણની એક નકલ 
પો  ટ ઓફ સ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને  ટ કર સાથે પરત આપશે. આ નકલ 
ઉમેદવાર સાચવી રાખવાની રહશે અને પર ા સમયે કોલ લેટર સાથે અ ક લાવવાની ૂ
રહશે.  

(ડ ) જો ઉમેદવાર ફ  ભયાની નકલ સાથે નહ  લાવે તો તેવા ઉમેદવારોને પર ામા વેશ ં
આપવામા આવશે નહં .  

(ઇ) અ  ય કોઇ ર તે ફ   વીકારવામા આવશે નહં .  

(એફ) પો  ટ ઓફ સમા ફ  ભરવાની છે  લીં  તાર ખ.૨૨/૧૦/૨૦૧૪ રહશે. 
     ( ) ફ  ભયા બાદ કોઇ પણ સજોગોમા પરત મળવાપા  નથીં ં . 

(૧૩) અર  કરવાની ર ત : 
(૧)રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૪(૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૪ (૨૩-૫૯ 
કલાક)  દર  યાન http://ojas.guj.nic.in  પર ઓન લાઇન અર  કરવાની રહશે. ઓન લાઇન 
અર  કરતા પહલા ભરતીને લગતી મા હતી તેમજ ચનાઓ ં ુ http://ojas.guj.nic.in  ઉપરથી વાચી ં
લેવાની રહશે.(ર)સૌ થમ કો   ટુરમા ઇ  ટં રનેટમા ંhttp://ojas.guj.nic.in  પર જ .ુ હવે (૩)Apply 

On Line  પર Click કરવાથી ભરવાપા  હરાતનો હરાત માક ં , નામ અને અર  કરવાની 
દતની િવગત દખાશેુ .(૪) અર  કરવા ઇ  છતા ઉમેદવાર નીચ ેં Apply Now  પર Click કરવાથી 

Application Format દખાશે, Application Format મા સૌ થમં  " Personal Details " ઉમેદવાર 
ભરવાની રહશે. અહ  લાલ દડ  ં (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર યાત ભરવાની રહશે. (૫) 
Personal Details  ભરાયા બાદ " Educational Details " ભરવા માટ Educational Details પર 
Click કર .ુ (૬) તેની નીચે Self Declaration મા ંYes /No પર Click કર .ુ(૭) હવે 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 રહશે. (૮) હવે પેજ 
ઉપરના ભાગમા ં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 સેુ .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 મા ં (15 KB) Size  થી વધાર નહ  તે ર તે 
Computer મા હોવો જોઇએં ." Browse Button " પર Click કરો. હવે Choose File ના  નમાથી  ં
 ફાઇલમા ં  JPG Format મા તમારો ફોટો  ટોં ર થયેલ છે. તે ફાઇલન ેSelect કરો અને " Open 

Button " ને કલીક કરો. હવે Browse Button " ની બા મા ુ ં " Upload Button " પર Click કરો. 
થી બા મા તમારો ફોટો દખાશેુ ં . હવે આ જ ર તે Signature પણ Upload કરવાની રહશે.(૯) હવે 

પેજના ઉપરના ભાગમા  ં " Confirm Application " પર Click કરો. જયા ંApplication Number 
તથા Birth Date Type કયાબાદ Ok  પર Click કરવાથી બે બટન (૧)Application Preview (ર) 



Confirm Application  દખાશે. ઉમેદવાર Application Preview  પર Click  કર  પોતાની અર  
જોઇ લેવી. અર મા ધારો કરવાનો જણાય તો ં ુ Edit Application  પર Click કર ને ધારો કર  ુ
લેવો. અર  Confirm  કયા પહલા કોઇ પણ કારનો ધારો અર મા કર  શકાશેં ંુ . પર  અર  ં ુ
Confirm  કયા બાદ કોઇ પણ કારનો ધારો થઇ શકશે નહુ . 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  હોય ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશે. Confirmation 

Number િસવાય કોઇ પણ પ   યવહાર ક પર ાને લગતી કોઇ પણ કાયવાહ  કર  શકશે નહ . 
આ નબર ભિવ  યં મા આ હરાતના સદભમા કોઇ પણ પ   યં ં ં વહારમા સદભ તર ક દશાવવાનોં ં  
રહશે. (૧૦)હવે " Print Application " પર Click કર .ુઅહ  તમારો Confirmation Number ટાઇપ 
કરવો અને Print પર Click  કર  અર ની નકલ કાઢ  સાચવી રાખવી (૧૧) Confirm થયેથી રત ુ
જ અર મા દશાવેલ મોબાઇલ નબર ઉપર આપને ં ં SMS મળશે. થી અર મા દશાવેલ મોબાઇલ ં
નબર બદલં વો નહ .  
બ  ચકાસણી દર  યાન ઉમેદવાર On Line અર પ કમા બતાવેલી જ  મં  તાર ખ, શૈ ણક 
લાયકાત, વય, િત, અને અ  ય લાયકાતો બાબતે જો કોઇ િવસગતતા મા મ પડશે તો તેઓની ં ુ
અર  / િનમ ક રદ થવાન ેપા  રહશેૂં . 

(૧૪) ભરતી યા દર  યાન રાજક ય ક અ  ય કોઇ ર તે ભલામણના યાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક 
ઠરશે.  

(૧૫) આ હરાત ગે છપરછ માટ કચેર  સમય દર  યાૂ ન: ૦૭૯-૨૩૨૨૯૧૬૨ ફોન નબર ઉપર સપક ં ં
કર  શકાશે. 

(૧૬) કોઇ પણ કારણ આ  યા િસવાય અર નો  વીકાર/અ  વીકાર કરવાની સ  તા સ  ય સચવ ીને રહશે 
 

સ  ય સચવ 
 

 

જરાુ ત પાણી રવઠા અન ગટર  યુ ે વ  થા બોડ,  
!! છ રોડ !! !! જલસવા ભવન ે !!, એરફોસની કચર ની સામે ે,સકટરે -૧૦-એ,ગાધીનગરં  

પીએબીએકસ ન.ં (૦૭૯)૨૩૨૨૯૧૬૨, ૨૩૨૨૦૮૫૯, ૨૩૨૨૨૫૪૭ 

 

હરાત 
.ુપા. .ુ અને ગ.  ય.બોડ ારા નીચે દશાવેલ જ  યાઓ માટ જ ર  લાયકાત, અ ભવ અનેુ  જરાતી ુ

ભાષા  ાન ધરાવતા યો  યું  ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અર ઓ મગાવવામા આવે છેં ં .  
મ સવગ  નામં ુ   જ  યાની સ  યાં  પગાર ધોરણ તથા ેડ પે 

૧ નાયબ કાયપાલક ઇજનેર (િસિવલ) ૧૩ ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ેડ પે.-૫૪૦૦ 

ઉપરોકત જ  યાઓ માટની શૈ ણક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વયમયાદા,તથા અનામત જ  યાઓની 
મા હતી તેમજ ઓન લાઇન અર  કરતા પહલા ભરતીને લગતી મા હતી બોડની વેબસાઇટ ં
http://www.gwssb.org અને ઓજસની વેબસાઇટ http://ojas.guj.nic.in  ઉપરથી મળ  શકશે.  
રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૧૩/૧૦/૨૦૧૪( ૧૪-૦૦ કલાક) થી તા.૨૧/૧૦/૨૦૧૪ (૨૩-૫૯ કલાક) 
દર  યાન http://ojas.guj.nic.in  પર ઓન લાઇન અર  કરવાની રહશે.  

સ  ય સચવ

 


