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                       પસદંગી સિમિત, આલેખન (મા.મ.) વ ળુ 

                લોક ન.ં૧૩, પહલા માળે, ૂના સ ચવાલય, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

                     ઇજનેર  સહાયક (સીવીલ) તર ક ઉ ચક મહતાણાથી  

                        કરારના ધોરણે િનમ કૂ આપવાની  હરાત 

  માગ અને મકાન િવભાગના વહ વટ  િનયં ણ હઠળની ુદ  ુદ  કચેર ઓમા ં ઇજનેર  
સહાયક(સી) (મદદનીશ ઇજનેર)ની ુલ-૧૫૦ જ  યાઓ તથા ઇજનેર  સહાયક (સી)(અિધક 
મદદનીશ ઇજનેર)ની ુલ-૫૦ જ  યાઓ કરાર આધા રત ૧૧(અ ગયાર) માસના ફ કસ પગારથી 
ઉમેદવારો પસદં કરવા માટ ઓનલાઇન અર ઓ તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ ૧૪.૦૦ કલાકથી 
તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ (૨૩.૫૯ કલાક) ધુીમા ંમગંાવવામા ંઆવે છે. 
 (૧) જ  યા ુ ંનામઃ- ઇજનેર  સહાયક (સી) (મદદનીશ ઇજનેર) ુલ - ૧૫૦ જ  યાઓ  
     આ જ  યાઓ માટ કટગર  માણે સં  યાની િવગત નીચે જુબ છે.  

         કરાર આધા રત િન ુ તથી ૧૧ માસ માટ િન ુ ત મેળવનાર ઇજનેર  સહાયક(સી)  
 (મદદનીશ ઇજનેર)ને . ૩૫,૦૦૦/- ( ક િપયા પાં ીસ હ ર રૂા ) માિસક ફ સ વેતન 
તથા ફરજ તર કની સુાફર  ગે િનયત દર દિનક / સુાફર  ભ થા િસવાય અ ય કોઇ પણ 
કારના લાભો   મળવાપા  થશે નહ ) 

જ ર  લાયકાત :-  
(૧) જુરાત સરકાર ારા મા ય િુનવિસટ માથંી સીવીલ ઈજનેર િવ ાશાખાની નાતકની 

પદવી અથવા જુરાત સરકાર ારા મા યતા ા ત સમક  લાયકાત.   
(૨) જુરાતી, હ  દ  અને ે  ભાષા ુ ં ાન 
(૩)કો ટુર ગે ુ ં ાથિમક ાન(M S Office, Word, Excel  , Power Point) િવગેર ની 

ણકાર      
વય મયાદા:- તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારની વય ૨૧ વષથી ઓછ  નહ  અને ૩૫   
             વષથી વ  ુન હ તેટલી હોવી જોઈએ. 
 

મ  વગ ુ ંનામ  ુલ જ  યાઓ  આ ુલ જ  યાઓ પૈક  
મ હલાઓ માટ અનામત જ યા 

૧ બન અનામત  ૭૮ ૨૬ 

૨ સા.અને શૈ.પ. વગ.  ૪૦ ૧૩ 

૩ અ ુ ૂચત િત  ૧૦ ૦૩ 

૪ અ .ુ જન િત  ૨૨ ૦૭ 

 ુલ  ૧૫૦ ૪૯ 
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(૨) જ  યા ુ ંનામઃ-   ઇજનેર  સહાયક (સી) (અિધક મદદનીશ ઇજનેર) ુલ - ૫૦ જ  યાઓ  

     આ જ  યાઓ માટ કટગર  માણે સં  યાની િવગત નીચે જુબ છે.  

        ઇજનેર  સહાયક (સી) (અિધક મદદનીશ ઇજનેર) માટ . ૩૦,૦૦૦/-( ક િપયા ીસ 
હ ર રૂા ) માિસક ફ સ વેતન તથા ફરજ તર કની સુાફર  ગે િનયત દર દિનક / સુાફર  
ભ થા િસવાય અ ય કોઇ પણ કારના લાભો  મળવાપા  થશે નહ ) 
જ ર  લાયકાત :-  
(૧) જુરાત સરકાર ારા મા યતા ા ત કરલ / ટકિનકલ િશ ણ બોડ /ઇ સટ ટ ટુની િસિવલ 

એ િનયર ગમા ં ડ લોમાની પદવી અથવા જુરાત સરકાર ારા મા યતા ા ત સમક  
લાયકાત.   

(૨) જુરાતી, હ  દ  અને ે  ભાષા ુ ં ાન 
(૩) કો ટુર ગે ુ ં ાથિમક ાન (M S Office, Word, Excel  , Power Point) િવગેરની           
    ણકાર   
વય મયાદા:- તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ ઉમેદવારની વય ૧૮ વષથી ઓછ  નહ  અને ૩૩   
            વષથી વ  ુન હ તેટલી હોવી જોઈએ. 
           ઉપરો ત માકં: (૧) તથા (૨) એમ બ ે જ યાઓ માટ  મરમા ં ટછાટ અને અ  ય 
જોગવાઇઓ ઉપલી વયમયાદામા ંનીચે જુબ ટછાટ મળવાપા  છે.  
૧ અ .ુ િત, અ .ુજન િત અને સામા જક શૈ ણક પછાત.વગના 

ુ ષ ઉમેદવારો  
પાચં વષ 

૨ બન અનામત મ હલા ઉમેદવાર   પાચં વષ  
૩ અ .ુ િત, અ .ુજન િત અને સામા જક શૈ ણક પછાત.વગના 

મ હલા ઉમેદવારો  
દસ વષ  

ખાસ નોધ :- ઉપર જણાવેલ તમામ કટગર ના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાદા ટછાટ સાથે       
કોઈપણ સજંોગોમા ંિનયત તાર ખે ૪૫ વષથી વધવી જોઈએ નહ . 
 

મ  વગ ુ ંનામ  ુલ જ  યાઓ  આ ુલ જ  યાઓ પૈક  
મ હલાઓ માટ અનામત જ યા 

૧ બન અનામત  ૨૭ ૦૯ 

૨ સા.અને શૈ.પ. વગ.  ૧૩ ૦૪ 

૩ અ ુ ૂચત િત  ૦૩ ૦૧ 

૪ અ .ુજન િત  ૦૭ ૦૨ 

 ુલ  ૫૦ ૧૬ 
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૪ િવકલાગં ઉમેદવારોમા ંOA ( One Arm affected ,OL ( One Leg affected ) તથા વણ     
શ તની ખામીવાળા HH-(Hearing Handicapped)  ક મની ખામી ૪૦% ક તેથી વ  ુ   
અને ૧૦૦ % ધુીની િવકલાગંતા ધરાવતા ંHH  ઉમેદવારો માટ  અનામત મા ય છે 

શા રર ક ખોડખાપંણવાળા તથા મા  સૈિનક માટ અનામતની જ યાઓ  તે કટગર  
ની યા સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. 
 

હરાતની સામા  ય જોગવાઇઓઃ-  

૧. નાગ રક  વઃ-  

     ઉમેદવાર,  
(ક) ભારતનો નાગ રક અથવા  
(ખ) નેપાળનો જન અથવા  
(ગ) તુાનનો  જન અથવા  
(ઘ) િતબેટનો િનવાિસત  ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી ૧લી,  આુર , ૧૯૬૨ 

પહલા ભારતમા ંઆવેલા હોવા જોઇએ, અથવા  
(ચ) ળુ ભારતીય  ય કત ક  ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પા ક  તાન, વૂ 

પા ક  તાન,(બાં  લાદશ ) બમા (  યાનમાર ), ીલકંા, ક  યા, ગુા  ડા , વા વૂ આ કાના 
દશો, સં કુત સતાક ટાઝંાનીયા, ઝાબંીયા, મલાવી, ઝૈર, ઇથોપીયા, અથવા 
િવયેટનામથી  થળાતંર કર ને આવેલ હોવા જોઇએ . પરં  ુપેટા માકં (ખ),(ગ),(ઘ), અને 
(ચ) મા ંઆવતા ઉમેદવારોના ક  સામા ંસરકાર પા તા માણપ  આપેલ હો ુ ંજોઇએ. 

નોધઃ-  ઉમેદવારના ક  સામા ં પા તા માણપ  જ ર  હોય તેવા ઉમેદવાર ુ ં અર પ ક 
િવચારણામા ં લેવામા ં આવશે. અને જો િનમ કૂ માટ તેમના નામની ભલામણ કરવામા ં
આવશે તો તેમના ક  સામા ં પા તા માણપ  આપવાની શરતે કામચલાઉ િનમ ૂકં 
આપશે.  

ર. ઓનલાઇન હરાત માટ નીચેની જોગવાઇઓ લા  ુપડશે.  

   અનામત જ યાઓ ફ ત ળુ જુરાતના અ ુ ૂચત િત,અ ુ ૂચત જન િત 
તથા સામા જક અને શૈ ણક પછાત વગના ઉમેદવારો માટ જ અનામત છે.  

(૧) અનામત ક ાના ઉમેદવારો બનઅનામત જ  યા માટ અર  કર  શકશે.  
(૨) સરકારના મ હલા અનામતના ઠરાવો તથા તે ગેના િનયમોની જોગવાઈઓ જુબ 

હરાતમા ં  તે કટગર મા ં ુલ જ  યાઓ પૈક  મ હલા ઉમેદવારો માટ અ કુ 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 પર 

ુ ષ તેમજ મ હલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટ િવચારણા થઇ શક છે. ુ ષ તેમજ મ હલા 
ઉમેદવારો અર  કર  શક છે. (દા.ત. ુલ-૧૦ જ  યાઓ પૈક  ૦૩ જ  યા મ હલા ઉમેદવાર 
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માટ અનામત છે. પરં  ુબાક  રહતી ૦૭ જ  યા સામે મ હલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી 
શક છે.) 

(૩) હરાતમા ંમા  મ હલા ઉમેદવારો માટ જ  યાઓ અનામત હોય તો પણ  તે કટગર મા ં
ુ ષ ઉમેદવાર અર  કર  શક છે, કમ ક, મ હલા ઉમેદવાર ઉપલ  ધ ન થાય તો આ 

જ  યાઓ પર પસદંગી માટ ુ ષ ઉમેદવારની િવચારણા થઇ શક છે અને કોઇ મ હલા 
ઉમેદવાર પસદં ન થાય ક ઓછા મ હલા ઉમેદવાર પસદં થાય તો તેટલા માણમા ં ુ ષ 
ઉમેદવારોને  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 ૂ ષ ઉમેદવારો પસદંગી 
કરવામા ંઆવશે. 

૩. જ  મ તાર ખઃ-  

(૧) પસદંગી સિમતી જ  મ તાર ખના રુાવા માટ એસ.એસ.સી બોડ અથવા એચ.એસ.સી. 
બોડ ારા અપાયેલ અ ુ મે એસ.એસ.સી.ઇ અથવા એચ.એસ.સી.ઈ માણપ  જ મા ય 
રહશે. પર ુ ંઆ માણપ મા ં દશાવેલ જ  મ તાર ખ ખોટ  હોવા ુ ં ઉમેદવાર માને તો 
સ મ અિધકાર એ આપેલ વય અને અિધવાસના માણપ ની મા ણત નકલ 
મોકલવાની રહશે. આ માણપ મા ં અિધ ૃત અિધકાર એ  પ  ટપણે જણાવેલ હો ુ ં
જોઇએ ક, તેઓએ એસ.એસ.સી. ક તેની પર ા ુ ં ળુ માણપ  તપાસેલ છે. અને 
પોતાની સમ  ર ુ  કરવામા ં આવેલ રુાવાઓને આધાર ઉમેદવારોની સાચી જ  મ 
તાર ખ આ છે.  એસ.એસ.સી ક તેની સમક  પર ાના માણપ મા ંદશાવેલ જ  મ 
તાર ખ કરતા ં ુદ  છે. તથા માનવાને રુ ુ ં કારણ છે. ઉમેદવાર ર ુ  કરલ વય અને 
અિધવાસ ુ ં માણપ  તેની િવ ાસહતાના(Credibility) આધાર  વીકાર ક અ  વીકારનો 
િનણય પસદંગી સિમતી ારા લેવામા ંઆવશે.  

(૨)ઉમેદવાર અર  પ કમા ંદશાવેલ જ  મ તાર ખમા ંપાછળથી કોઇ પણ કારણસર ફરફાર    
થઇ શકશે ન હ.  

૪. શૈ ણક લાયકાત-  

(૧) ઉમેદવાર હરાતમા ં દશાવેલ શૈ ણક લાયકાત અર   વીકારવાની છે  લી તાર ખના    
રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ.  

(૨) ઉમેદવાર શૈ ણક લાયકાત મા  ય િુનવિસટ /સં  થામાથંી મેળવેલ હોવી જોઇએ. 
(૩) ઉમેદવાર મા  ય િુનવિસટ /સં  થાના ણુપ ક (બધા જ વષ /સેમે  ટર) અને પદવી 

માણપ ો અસલમા ંતથા તેની  વય ં મા ણત નકલ પસદંગી થયે ર ુ  કરવાની રહશે, 
અ યથા અર પ ક  તે તબ ે રદ ગણવામા ંઆવશે. 

૫. અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગઃ-  

(૧) ળુ જુરાતના અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત 
વગના ઉમેદવારોને જ અનામત વગના ઉમેદવાર તર ક લાભ મળશે.  
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(૨) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત, સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ પૈક  
ઉમેદવાર  વગના હોય તેની િવગતો અર પ કમા ંઅ કુ આપવી.  

(૩) ઉમેદવાર અર  પ કના સબંિંધત કોલમમા ં  તે અનામત ક ા દશાવેલ ન હ હોય તો 
પાછળથી અનામત વગના ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવાનો હકક દાવો મા  ય રાખવામા ં
આવશે ન હ.  

(૪) અનામત વગનો લાભ મેળવવા ઇ  છતા ઉમેદવાર તેના સમથનમા ંસ મ  અિધકાર  
ારા  િનયત ન નુામા ંઆપવામા ંઆવેલ િત માણપ ની નકલ, પસદંગી થયે  

અ કૂ ર ુ  કરવાની રહશે અર પ ક સાથે િત માણપ ની નકલ સામેલ ન હ 
હોય તો તે પાછળથી  વીકારવામા ંઆવશે ન હ અને અર પ ક રદ થવાને પા  
બનશે.  

(૫) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ જો તેઓનો 
સમાવેશ ઉ  નત વગમા ંન હ થતો હોય તો જ મળવાપા  થશે.  

(૬) સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારોએ ઉ  નત વગમા ંસમાવેશ ન થતો 
હોવા ગે ુ ંસામા જક  યાય અને અિધકાર તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી 
િનયત થયેલ જુરાતી ન નુામા ં માણપ  ર ુ  કરવા ુ ં રહશે. આ માણપ  
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૮ના સમયગાળાની આવકને  યાને લઇ               
તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૮ થી અર  કરવાની છે  લી તાર ખ ધુી મેળવેલ હો ુ ંજોઇએ. પ રણીત 
મ હલા ઉમેદવારોએ આ  ુ માણપ  તેમના માતા-િપતાની આવકના સદંભમા ંર ુ  કરવા ુ ં
રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સદંભમા ંઆ ુ ં માણપ  ર ુ  કરલ 
હશે તો તેમની અર  રદ કરવામા ં આવશે. જો ઉમેદવાર આ માણપ  િનયત કરલ 

જુરાતી ન નૂામા ં ર ુ  ન હ કર તો તેઓની અર  અમા  ય ગણવામા ં આવશે અને 
બનઅનામત જ  યા માટ પણ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે ન હ.  

(૭) સરકારની વતમાન જોગવાઇ જુબ અનામત ક ાના ઉમેદવારો બનઅનામત વગના 
ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો (અથાત વયમયાદા, બનઅનામત વગના ઉમેદવારો માટ 
અપનાવેલ હોય તેના કરતા ં વ  ુ િવ  તૃ કરલ અ  ય ે )મા ં ટછાટ લીધા િસવાય 
પોતાની ણુવતાના આધાર પસદંગી પામે તો બન અનામત જ  યાની સામે ગણતર મા ં
લેવાના થાય છે.  

(૮) ઉમેદવાર અર મા ં િત ગે  િવગત દશાવેલ હશે તેમા ં પાછળથી ફરફાર કરવાની 
િવનતંી મા  ય રાખવામા ંઆવશે ન હ.  

૬. મા  સૈિનકો માટ :- 

મા  સૈિનકો માટ ુલ ભરવાપા  જ યાઓના ૧૦ ટકા જુબ જ યાઓ અનામત છે.  તે 
કટગર  સામે સરભર કરાશે. મા  સૈિનક માટની અનામત જ યાઓ માટ જો લાયક મા  
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સૈિનક ઉમેદવારો ઉપલ ધ ન થાય તો તે જ યાઓ  તે કટગર ના અ ય લાયક 
ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

૭. શાર રક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારો  

(ક)  શા રર ક અશકતતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અર પ કમા ંિવગતો આપવાની રહશે.  
(ખ) િવકલાગં ઉમેદવારોમા ંOA ( One Arm affected ,OL ( One Leg affected ) તથા વણ    
 શ તની ખામીવાળા HH-(Hearing Handicapped)  ક મની ખામી ૪૦% ક તેથી વ  ુ   
         અને ૧૦૦ % ધુીની િવકલાગંતા ધરાવતા ંHH  ઉમેદવારો માટ  અનામત મા ય છે. 
 શા રર ક ખોડખાપંણવાળા તથા મા  સૈિનક માટ અનામતની જ યાઓ  તે કટગર  ની 
 યા   સામે સરભર કરવામા ંઆવશે.   

(ગ) શાર રક અશ તતા ધરાવતા ઉમેદવાર તેના સમંથન સામા ય વહ વટ િવભાગના તા.૧-૧૨-
૨૦૦૮ના પ રપ  માકં-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨ થી િનયત થયેલ ન નુામા ં સરકાર  
હો પટલના િુ ટ ડ ટ/િસિવલ સ ન/મેડ કલ બોડ ારા આપવામા ં આવેલ માણપ ની 
નકલ અર  સાથે અ કૂ મોકલવાની રહશે. જો માણપ ની નકલ સામેલ કરવામા ં નહ  
આવેલ હોય તો તે પાછળથી વીકારવામા ંઆવશે નહ  અને તે ઉમેદવારને શાર રક અશ ત 
ઉમેદવાર તર કનો લાભ મળવાપા  થશે નહ . 
૮. મ હલા ઉમેદવાર 

મ હલા ઉમેદવારો માટ દરક કટગર મા ં કટગર ની ુલ જ યાના ૩૩ ટકા યા અનામત 
છે. મા ંમેર ટના ધોરણે પસદં થયેલ મ હલા ઉમેદવારને પણ ગણ ીમા ંલેવાના રહશે.   તે 
કટગર  સામે સરભર કરાશે. મ હલા ઉમેદવારો માટની અનામત જ યાઓ જો લાયક મ હલા 
ઉમેદવાર ઉપલ ધ નહ  થાય તો તે જ યા  તે  કટગર ના ુ 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 ક સામા ં તેને લા  ુ પડતા 
િવક પો પૈક  મા ંવ  ુલાભ મળવાપા  હશે તે મળશે. 
 

૯. િવધવા ઉમેદવાર 

(૧) ઉમેદવાર િવધવા હોય તો અર  પ કમા ં તે કોલમ સામે ' હા ' અવ ય લખ ુ ંઅ યથા     
’ લા  ુપડ ુ ંનથી ’ એમ દશાવ ુ.ં 

(૨) િવધવા ઉમેદવાર જો નુ: લ ન કરલ હોય તો અર  પ કમા ંતે કોલમ સામે ' હા ' અ કૂ 
લખ ુ ંઅ યથા  ’ લા  ુપડ ુ ંનથી ’ એમ દશાવ ુ.ં 

(૩) િવધવા ઉમેદવાર નુ: લ ન કરલ ન હોય અને િવધવા ઉમેદવાર તર ક લાભ મેળવવા 
ઈ છતા હોય તો અર  સાથે નુ:લ ન કરલ નથી તેવી એ ફડવીટ ર ુ  કરવાની રહશે. 
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(૪) િવધવા ઉમેદવારને સરકારની વતમાન જોગવાઈ જુબ તેઓએ મેળવેલ મેર ટ     
ણુમા ંપાચં ટકા ણુ ઉમેરવામા ંઆવશે. 

૧૦. ગેરલાયક ઉમેદવાર:- 

જુરાત હર સેવા આયોગ ક અ ય હર સેવા આયોગ અથવા અ ય સરકાર  / અધ 
સરકાર /સરકાર હ તકની સં થાઓ ારા ઉમેદવાર ારય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો 
તેની િવગત અર પ કમા ંઆપવાની રહશે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચા  ુહશે 
તો આવા ઉમેદવારની અર  રદ થવાને પા  બનશે. 

૧૧. ફર જયાત િન િૃત, ુખસદ, બરતરફ 

અગાઉ ઉમેદવારને સરકાર  સેવા/સરકાર હ તકની કંપની ક બોડ કોપ રશનમાથંી ારય 
પણ ફર જયાત િન િૃત, ુખસદ ક બરતરફ કરવામા ંઆવેલ હોય તો અર પ કમા ંતેની 
િવગત આપવાની રહશે. 

૧૨. અગ  યની જોગવાઇઓ –  

(અ) ઈજનેર  સહાયક (સી) (મદદનીશ ઇજનેર)ની જ યાઓ માટ િનમ કૂ માટ ઉમેદવારની 
પસદંગી, પસદંગી સિમિત ારા નીચે દશાવેલ માપદંડ જુબ મેર ટના આધાર જ કરવામા ં
આવશે.  

 (૧) એસ.એસ.સી.   –                 ર૦  ણુ 
 (ર) એચ.એસ.સી./ ડ લોમા –                 ર૦  ણુ 
 (૩) બી.ઇ.સીવીલ   _            ૬૦  ણુ 

                               ુલ  ૧૦૦ ણુ 
ન ધ:- (૧)  ઉમેદવારોને માકશીટમા ંપસ ટાઈલ / ેડ જ દશાવેલ હોય તેઓએ ટકામા ં પાતંર 

કર ને જ અર મા ંદશાવા ુ ંરહશે.   

        (૨) એકથી વ  ુ ાયલે પાસ કરલ હોય તો પાસ કરલ તમામ િવષયના ુલ ણુ ગણીને    

            ટકા દશાવવાના રહશે. 
           આ પસદંગી કયામા ંમૌ ખક કસોટ  ( ટર )ુ રાખવામા ંઆવેલ નથી.   
 
(બ) ઈજનેર  સહાયક(સી) (અિધક મદદનીશ ઇજનેર)ની જ યાઓ માટ િનમ કૂ માટ 

ઉમેદવારની પસદંગી,પસદંગી સિમિત ારા નીચે દશાવેલ માપદંડ જુબ મેર ટના 
આધારજ કરવામા ંઆવશે.  

 
 (૧) એસ.એસ.સી.   –                 ર૦  ણુ 
 (ર) ડ લોમા                 –                 ૮૦  ણુ 
                                                ુલ   ૧૦૦ ણુ 
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ન ધ:- (૧)  ઉમેદવારોને માકશીટમા ંપસ ટાઈલ / ેડ  જ દશાવેલ હોય તેઓએ ટકામા ં
પાતંર કર ને જ અર મા ંદશાવા ુ ંરહશે.   

       (૨) એકથી વ  ુ ાયલે પાસ કરલ હોય તો પાસ કરલ તમામ િવષયના ુલ ણુ ગણીને    

           ટકા દશાવવાના રહશે. 
          આ પસદંગી કયામા ંમૌ ખક કસોટ  ( ટર )ુ રાખવામા ંઆવેલ નથી 
 
૧૩. નીચે દશા યા જુબની અર ઓ રદ કરવામાં આવશે. (આ યાદ  મા  દ ટાતં વ પે છે       

     સં ણુ નથી) 

(૧)  પસદંગી સિમિતના ઓનલાઈન સુ ા જુબ અર  કરલ ન હોય 
(૨)  અર મા ંદશાવેલ િવગતો અ રુ  ક અસગંત હોય. 
(૩)  અર મા ંઉમેદવાર સહ  અપલોડ કરલ ન હોય. 
(૪)  અર મા ંપાસપોટ સાઈઝનો ફોટો અપલોડ કરલ ન હોય. 
 
૧૪.  ઉમેદવાર તેની શૈ ણક લાયકાત/ અ ભુવ / મર વગેર તમામ બાબતોના સમથનમા ં

ર ુ  કરલ માણપ ો કોઈપણ તબ ે અયો ય મા મુ પડશે તો તેની ઉમેદવાર  રદ થશે 
તેમજ ભલામણ બાદની િનમ કુ પણ રદ થવાને પા  રહશે અને આવા ઉમેદવાર 
ભારતીય ફોજદાર  ધારા હઠળની કાયવાહ ને પા  થશે. 

 
૧૫. આ સવંગની ભરતી યામા ં આખર  પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમ કૂ        

સ ાિધકાર  ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમ કૂ મેળવવાને પા  ઠરશે. 
 
૧૬. આ હરાત કોઈપણ કારણોસર રદ કરવાની ક ફરફાર કરવાની ક જ યાઓની સં યામા ં

વધ-ઘટ કરવાની આવ યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો પસદંગી સિમિતને સં ણુ 
હ /અિધકાર રહશે, અને પસદંગી સિમિત આ માટ કારણો આપવા બધંાયેલ રહશે નહ .   

 
Online અર  કરવાની ર ત :- 
આ હરાતના સદંભમા ંપસદંગી સિમિત, આલેખન (મા.અને મ.) વ ળુ, ગાધંીનગર ારા  ઓન 
લાઇન જ અર  વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮, ૧૪.૦૦ કલાકથી         
તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮  ૨૩.પ૯ કલાક ધુીમા ંhttp://ojas-guj.nic.in  પર અર  પ ક ભર  શકશે. 
ઉમેદવાર અર  કરવા માટ નીચે જુબના Steps (૧) થી (૧૦) અ સુરવાના રહશે. 
Confirmation Number મ યા પછ  જ અર  મા ય ગણાશે.  
(૧) સૌ થમ http://ojas-guj.nic.in  પર જ .ુ 

(૨) Apply On Line Click  કર ુ ં

આ માણે Click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટન દખાશે. સૌ થમ 
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More Details પર Click કર ને હરાતની બધી જ િવગતોનો અ યાસ ઉમેદવારોએ કરવો 

અને યારબાદ Apply Now બટન લક કર ુ ં 

(૩) ઇજનેર  સહાયક(સી) (મદદનીશ ઇજનેર)/ઇજનેર  સહાયક(સી) (અિધક મદદનીશ ઇજનેર)  

ઉપર Click  કરવાથી જ યાની િવગતો મળશે. 

(૪) તેની નીચે  Apply Now પર Click કરવાથી Application Format  દખાશે. Application Format 
મા ંસૌ થમ "Personal Details" ઉમેદવાર ભરવી (અહ  લાલ દરડ  (*) િનશાની હોય 
તેની િવગતો ફર યાત ભરવાની રહશે.) "Personal Details" મા ં યા ંMobile Number  અને 
email ID માં યા છે, તેની િવગત લખવી થી જ ર જણાયે પસદંગી સિમિત ઉમેદવારને 
મા હતગાર કર  શક. પસદંગીની તમામ યા રુ  ન થાય યા ં ધુી આ નબંર બદલવો 
નહ .  

(૫) "Personal Details" ભરાયા બાદ Educational Details  ભરવા માટ  Educational  Details  પર 
Click કર ુ ંઅને પોતાની શૈ ણક િવગતો ભરવી. 

(૬) તેની નીચે "Self-declaration" મા ંYes/No પર "click" કર ુ ં 

(૭) હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save  થશે. અહ  ઉમેદવારનો  Application Number 

Generate થશે.  ઉમેદવાર સાચવીને રાખવાનો રહશે. અને હવે પછ  આ હરાતના સદંભમા ં

પસદંગી સિમિત ,માગ અને મકાન િવભાગ સાથેના કોઇ પણ પ યવહારમા ં તે દશાવવાનો 

રહશે. 

(૮) જો આપની અર પ કમા ંકોઇ ધુારા વધારા કરવાના હોય તો Edit Application મા ંજઇને 

કર  શકાશે. આ િુવધા અર  Confirm કરતા ંપહલા ઉપલ ધ છે. એક વખત અર  થઇ 

ગયા પછ /બાદ આ િુવધા ઉપલ ધ રહશે નહ .  

(૯) હવે પેજના 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. (ફોટા ુ ંમાપ ૫ સે.મી. લબંાઈ અને  ૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ 

અને signature ુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. લબંાઈ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી.) (Photo અને 

Signature Upload કરવા સૌ થમ 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 નમાથંી  ફાઇલમા ં jpg Format  મા ં

તમારો photo store થયેલ છે તે ફાઇલને યાથંી select  કરો. અને "open"  Button ને click 

કરો. હવે "Browse" Button ની બા ુમા ં"upload" Button પર click  કરો હવે બા ુમા ંતમારો 
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Photo દખાશે. હવે આજ ર તે Signature પણ  Upload  કરવાની રહશે. Photo અને 

Signature ની Size 15 KB થી વધાર રાખવી ન હ.  

(૧૦) 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 દખાશે. ઉમેદવાર "Application Preview" પર 

Click કર  પોતાની અર  જોઇ લેવી. અર મા ં ધુારો કરવાનો જણાય, તો Edit 

Application પર click કર ને ધુારો કર  લેવો. અર  confirm  કયા પહલા કોઇપણ 

કારનો ધુારો અર મા ંકર  શકાશે. પરં  ુઅર   confirm  થઇ ગયા બાદ અર મા ંકોઇ 

પણ ધુારો થઇ શકશે નહ . જો અર  ધુારવાની જ ર ન જણાય તો જ Confirm 

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

અર નો વીકાર થઇ જશે. અહ  Confirmation Number generate  થશે.  હવે પછ ની 

બધી જ કાયવાહ  માટ જ ર  હોઇ ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશે. Confirmation number 

િસવાય કોઇપણ પ યવહાર કર  શકાશે નહ .  Confirm થયેલ અર પ કની િ ટ અ કુ 

કાઢ  રાખવી. . 

       અર પ ક તથા માણપ ોની ચકાસણી દર યાન કોઇ ઉમેદવાર, હરાતની 

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

પણ તબ ે રદ કરવામા ંઆવશે.  

વ  ુ ૃ છા માટ તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૧૮ દરિમયાન સરકાર  

કામકાજના દવસોએ મોબાઈલ નબંર.૬૩૫૯૭૦૪૧૫૯ ઉપર  સવાર ૧૦.૩૦ થી સાં  

૬:૧૦ કલાક ધુી છૂપરછ કર  શકાશે. 

તાર ખ :- ૦૯/૦૮/૨૦૧૮           

થળ :- ગાધંીનગર                  
 
 
 
                                                         સ ય સ ચવ 

      પસદંગી  સિમિત અને અિધ ક ઈજનેર 

             આલેખન (મા.મ) વ ળુ 

           ગાધંીનગર 
 


