ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લ.
જ
ર. ઓફસઃ નાગરક ુરવઠા િનગમું સં ુ લ,
”ચ” રોડ, સેકટર-૧૦/એ, ગાધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નંબરઃ ૦૭૯-૨૩૨૫૬૮૦૧ થી ૮૦૬,
ફ5કસ નંબરઃ ૦૭૯-૨૩૨૫૬૨૨૦
6હ5રાત 8માંક : GPHC/201819/1 & 2

ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લ. માટ5 કરાર આધારત િસિવલ / ઇલેક;<કલ ઇજનેરની
જ
ુ નાઓ : ભરતી માટ5 અગ?યની િવગતવારની @ચ

(૧)

ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી. માટ5 કરાર આધારત િસિવલ / ઇલેક;<કલ
જ
ઇજનેરની ભરતી માટ5 ફકત ઓનલાઇન અરઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ જDયા માટ5
લાયકાત પર< ૂણG કરતા અને ઇHછા ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૦૨/૦૭/૨૦૧૮ (બપોરના
કલાક ૧૨.૦૦) થી તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮ (રાKીના ૧૧.૫૯ કલાક @ુધી) દરLયાન ઇMટરનેટ પર
ુ રાત રાજય પોલીસ આવાસ િનગમ લી.
https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર જઇ “જ
6હ5રાત” ના પેઇજ પર જઇ ઓનલાઇન અર કરવાની રહ5શ.ે ઉમેદવાર5 ઓનલાઇન અર
કરતા પહ5લા માહતી અને @ ૂચનાઓ ઉકત વેબસાઇટ પરથી રુ < કાળ ૂવGક વાંચી લેવાની
રહ5શે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અર કMફમG થયા પછ< તેની િPMટ કાઢ< પોતાની પાસે
રાખવાની રહ5શે અને Sયાર5 માંગવામાં આવે ?યાર5 રTુ કરવાની રહ5શે. હાલ કોઇપણ કચેર<માં
ટપાલથી ક5 UબUમાં અરપKકો મોકલવાના રહ5શે નહV તેની ઉમેદવારોએ ખાસ નWધ લેવી.

(ર)

ઉમેદવાર5 Xવયં અથવા ઇMટરનેટ 6ણકારની મદદથી પોતાનો રં ગીન પાસપોટG સાઇઝના
ફોટાની ઇમેજ ૧૫ KB અને સીDનેચરની ઇમેજ ૧૫ KB સાઇઝથી વધે નહV તે ર<તે JPG
ફોમZટમાં Xક5ન કર< અર પKકમાં અપલોડ કરવાના રહ5શે.

(૩)

આ ભરતી માટ5 િસિવલ ઇજનેર ની ૯૪ અને ઇલેક;<કલ ઇજનેરની ૦૮ મળ<
જDયાઓ ભરવામાં આવનાર છે . (ખાસ નWધ :

ુ લ-૧૦ર

ભરવામાં આવનાર જDયાઓની સં\યામાં

ફ5રફાર જUર< બનશે તો તે કરવાનો હ] િનગમનો રહ5શે અને તે ઉમેદવારોને XવીકાયG રહ5શે.)
આ જDયાઓ ુજરાતમાં િનગમની કચેર<ઓ ^તગG ત _વી ક5 , દ`ણ ુજરાત, સૌરાb;,
કHછ, ઉ?તર

ુ રાત, મcય જ
ુ રાત િવગેર5 માટ5 ની રહ5શે.
જ
1

(૪)

ુ ીમાં ઇde ુ થયેલા હોવા
જDયાઓ માટ5 તમામ જUર< PમાણપKો તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮ @ધ
જોઇએ.

(૫)

વયમયાGદાઃ ઉમેદવારની fમર તા.૦૯/૦૭/૨૦૧૮ નારોજ ૪૦ વષGથી વh ુ ન હોવી જોઇએ.

(૬)

શૈ`ણક લાયકાત : માMય eિુ નવિસjટ<માંથી Bachelor of Engineering in Civil / Bachelor
of Engineering in Electrical.
ુ મેળવેલ હોવા જોઇએ)
(ઓછામાં ઓછા ૫૦ ટકા ણ

(૭)

ુ વઃ Xનાતકની ૫દવી મેળkયા ૫છ<નો સંબિં ઘત કામનો ઓછામાં ઓછો ૧ વષG અને
અભ
ુ વ હોય તેવા ઉમેદવાર જ અર કર< શક5 છે .
તેથી વh ુ અભ

(૮)

પર<`ા : પર<`ા ૧૦૦ Pmના હ5n ુલ`ી (ઓo_કટ<વ) PmપKમાં લેવાશે. _માં દર5 ક Pmના
એક ુણ લેખે

ુ લ ુણ ૧૦૦ રહ5શે. _ પર<`ાનો સમય બે કલાકનો રહ5શે. આ પmપKમાં

૬૫ Pdનો
િસિવલ ઇજનેરો માટ5 :
1. Public Health Engineering (Sewage, water treatment etc.)
2. Construction Technology.
3. Surveying
4. Soil mechanics
5. Geology
6. Foundation Engneering
7. Building Materials
8. Structure Design and Analysis
9. Bridges Railway Canal Irrigation
10. Estimating & Costing
ઇલેક;<કલ ઇજનેરો માટ5 :
1. Elements of electrical engineering & electrical material science
2. Estimating & costing of electrical installation
3. Basic electronics, Circuits & network
4. D.C. Machines, A.C. Machines & transformer
5. Power Generation, Transmission & Destribution.
6. High Voltage Engineering, Swicth gear & Pretection device.
7. Energy conservation & audit, Power quality & Management.
8. Electrical measurements, Utilisation of electrical energy & traction.
ને લગતા Pાથિમક Pકારના Pmો આવર< લેવામાં આવશે અને ૩૫ Pdનો ફpડને લગતા
આવર< લેવામાં આવશે. આ લેખત પર<`ા MCQ (Multiple Choice Question) અને OMR
ુ મળશે.
Optical Mark Reader) પqિતમાં લેવામાં આવશે. દર5 ક સાચા જવાબ માટ5 એક ણ
OMR શીટમાં સફ5દ શાહ< (White Ink) નો ઉપયોગ િનષેધ છે . જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ Pmના
2

જવાબમાં સફ5દ શાહ< (White Ink) નો ઉપયોગ કરશે તો તે જવાબ ખોટો ગણવામાં આવશે.
પર`ાું માcયમ ફકત ^rે  રહ5શે.
ુ પડશે તો તેની સામે
(૯) ઉમેદવાર5 અર પKકમાં દશાG વેલ િવગતો કોઇપણ તબ]ે ખોટ< માsમ
કાયદાક<ય કાયGવાહ< કરવામાં આવશે. તેમજ તેમની ઉમેદવાર< પણ રt કરવામાં આવશે.
(૧૦)

6હ5રાત કોઇપણ કારણોસર રt / ફ5રફાર કરવાની આવdયકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો
િનગમનો સં ૂણG હ] અને અિધકાર રહ5શે. િનગમ આ માટ5 કારણો આપવા બંધાયેલ નથી.

(૧૧)

એક ઉમેદવાર એક અર (No Multiple Application)
એક ઉમેદવાર એક જ અર કર< શકશે. તેમ છતાં એકથી વhુ અર (Multiple
Application)

ના કXસામાં ફ< સહત સવG ર<તે યોDય ર<તે ભર5 લી અરઓ પૈક< સૌથી

છે pલી કMફમG થયેલી

એક જ અર માMય ગણાશે. તે િસવાયની બધી અરઓ રt થશે

અને ભર5 લ ફ< ના નાણાં પરત મળશે નહV.
(૧૨)

ઉમેદવાર અરપKક ભરતી વખતે _ મોબાઇલ નંબર દશાG વે તે જ નંબર ચાs ુ રાખવો.
ભિવbયમાં િનગમ તરફથી આ ભરતી P8યાને સબંિધત @ ૂચનાઓ ઉમેદવારને આ દશાG વેલ
નંબરના મોબાઇલ પર SMS થી મોકલવામાં આવશે. તેથી દશાG વેલ મોબાઇલ નંબર બદલવો
નહV.

ુ બની અરઓ રt કરવામાં આવશે.
(૧૩) નીચે દશાG kયા uજ
(આ યાદ< માK ઉદાહરણ XવUપે છે _ સં ૂણG નથી.)
(a) ઓનલાઇન uુસtા uુજબ અર કર5 લ ન હોય.
(b) અરમાં દશાG વેલ િવગતો અh ૂર< ક5 અસંગત હોય.
ુ વેલ ફોમZટમાં ફોટો અપલોડ
(c) અરમાં ઉમેદવાર5 સહ< ક5 રં ગીન પાસપોટG સાઇઝનો @ચ
કર5 લ ન હોય.
(d) અર ફ5કસથી, ઇમેઇલથી અથવા પોXટથી મોકલાવેલ હોય.
(e) ઉમેદવાર5  ૂર5  ૂર< ફ< ભર5 લ ન હોય.

(૧૪) શૈ`ણક લાયકાતના Pમાણ૫Kોની ચકાસણી :
ુ ાર જUર<
લેખત પર`ા  ૂણG થયા બાદ લેખત પર`ાના પરણામના આધાર5 િનયમોસ
ુ વના Pમાણ૫Kોની ચકાસણી માટ5 બોલાવવામાં આવશે.
ઉમેદવારોને શૈ`ણક તથા અભ
_માં તમામ PમાણપKો અસલમાં સાથે રાખીને હાજર રહ5વા ુ રહ5શે.

(૧૫) પસંદગી યાદ< :
ે જDયાઓની જUર<યાત uુજબ િનયમોુસાર
શૈ`ણક Pમાણ૫Kોની ચકાસણી બાદ દશાG વલ
ુ બ Pિત`ા યાદ< તૈયાર કરવામાં
પસંદગી યાદ< તૈયાર કરવામાં આવશે. અને જUર<યાત uજ
આવશે.

(૧૬) કરાર વેતન :
3

ુ ી
કરાર આધારત િનમvક
ં ૂ આપી કરાર વેતન Uા. ૨૦,૦૦૦/- થી Uા. ૪૦,૦૦૦/- @ધ
ુ વના આધાર5 નકક<
આપવામાં આવશે. _ પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની યોDયતા અને અભ
કરવામાં આવશે.

ુ નાઓ :
(૧૭) અર પKક ભરવા માટ5ની @ચ
(૧૭.૧) તમામ જDયાઓ માટ5 ફકત ઓનલાઇન અર કરવાની રહ5શે. આ ઓનલાઇન અર
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી કર< શકાશે. Sયાં ઇMટરનેટ @િુ વધા (Xક5નર

અને PીMટર સાથે) ઉપલoધ હોય તેવા કોઇપણ Xથળે સાયબર કાફ5 અથવા ઇ-rામ
પંચાયતમાં અથવા પોતાના રહ5ઠાણ/ઓફ<સ માંથી ઉમેદવારો ઓનલાઇન અર કર<
શકશે.
(૧૭.૨) લાયકાતો ધરાવતા ઉમેદવારોએ ઉપરોકત જDયા માટ5 એક જ અર પKક ભરવા ંુ રહ5શે.
(૧૭.૩) અરજદાર5 અર કરતી વખતે પોતાની સાથે રં ગીન પાસપોટG સાઇઝનો ફોટો, Xક5ન કરવા
માટ5 પોતાની સહ<, જUર< PમાણપKો અને  ૂરાવા રાખવા. _થી તેના આધાર5 જ સાચી
માહતી અરમાં ભર< શકાય.
(૧૭.૪) ઓનલાઇન અર કMફમG કર<ને અરની િPMટ કાઢ< લેવાની રહ5શ.ે
(૧૭.૫) અર કMફમG થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા નંબર (૧૮.ર) માં આપેલ @ુચના અુસાર
પર<`ા ફ< ફકત પોXટ ઓફ<સ ખાતે રોકડમાં ભર< શકાશે.

(૧૮) પર<`ા ફ< :
(૧૮.૧) તમામ ઉમેદવારોએ Uા.૧૫૦/- લેખે ફ< ભરવાની રહ5શ.ે ફ< ઉપરાંત લા ુ પડતા પોXટ
ઓફ<સના ટ5 `ના ચાજwસ અલગથી ભરવાના રહ5શ.ે
(૧૮.૨) ઉમેદવારો Sયાર5 વેબ સાઇટ ઉપર પોતાની અર કMફોમG કર5 ?યાર5 તેઓને અર ફ< ભરવા
માટ5 Print Postoffice Challan ભરવા માટ5 નો િવકpપ પસંદ કર< પોXટ ઓફ<સમાં ફ< ભરવા
માટ5 ના ચલણના નકલની િPMટ કાઢ< લેવાની રહ5શે અને ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે રાSયની
કોઇપણ કોLxeટુ રાઇઝડ પોXટ ઓફ<સમાં જઇને પર<`ા ફ< U.૧૫૦/- તથા પોXટ ઓફ<સ
ચાજwસના નાણાં Uા.૧૨/- ભરવાના રહ5શે. ચલણની એક નકલ પોXટ ઓફ<સ રાખી લેશે
અને બે નકલમાં િસ]ા કર< ઉમેદવારને પરત આપશે.
(૧૮.૩) અMય કોઇ ર<તે ફ< Xવીકારવામાં આવશે નહV.
(૧૮.૪) પોXટ ઓફ<સમાં ફ< ભરવાની છે pલી તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૮ (કચેર< સમય @ુધી) છે .
(૧૮.૫) ફ< ભયાG બાદ ર<ફં ડ કોઇપણ સંજોગોમાં મળવાપાK નથી. તેમજ ફ< ભરવાપાK ઉમેદવારોની
ફ< ભયાG વગરની અર માMય રહ5શે નહV.
(૧૮.૬) પોXટ ઓફ<સ ખાતે પર<`ા ફ< ભયાG બાદ ૨૪ કલાકની ^દર જો આપના મોબાઇલ ઉપર ફ<
ભયાG ^ગેનો કોઇ મેસેજ ન આવે તો ઉમેદવાર5 _ પોXટ ઓફ<સ ખાતે ફ< ભર5 લ છે તે જ
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પોXટ ઓફ<સનો સંપકG કરવાનો રહ5શે અને તેઓ માફરતે આગળની જUર< કાયGવાહ< કરવાની
રહ5શે.

(૧૯)

ુ નાઓઃ
કરાર આધાર<ત માટ5ની જUર< @ચ

(૧૯.૧)

િનગમના Pો_કટની કામગીર<  ૂણG થતા તમારો કરાર આપોઆપ  ૂણG થયેલ ગણાશે.

(૧૯.૨)

કરારના સમયગાળા દરLયાન Pિત માસ Uા.૨૦,૦૦૦/- થી Uા. ૪૦,૦૦૦/- (યોDયતા અને
ુ વ આધાર5 નકક< કરવામાં આવશે.) એકKીત (ફ<કસ) પગાર પેટ5 મળવાપાK થશે.
અભ
આ પગાર ઉપરાંત અMય કોઇપણ 6તના ભyથા મળવાપાK થશે નહV. આવકવેરો તથા
Pોફ5શનલ ટ5 `, વગેર5ની ગણતર< તેમજ કપાત આ ^ગેના વખતોવખતના િનયમો
તથા લાુ પડતા કાયદાને આિધન રહ5શ.ે

(૧૯.૩)

ુ ાફર< કરવાની
િનમvકૂં િનિdHત સમયગાળાના કરાર હ5ઠળ હોઇ ઓફ<સ કામકાજ અથZ uસ
થાય તો બસ / ર5 pવેના થયેલ ખર5 ખર ભાડાની રકમ િનગમ cવારા તમોને પરત
મળવાપાK રહ5શ.ે

(૧૯.૪)

રિવવાર તથા 6હ5ર ર6ના લાભ ઉપરાંત કરારના સમયગાળા દરLયાન Pિત માસ એક
(૦૧) દવસની Pાંસગીક ર6 િનયંKણ અિધકાર<ની  ૂવG મંTુર<થી મળવાપાK થશે, તે
િસવાયની ફરજ ઉપરની ગેરહાજર<ું વેતન મળવાપાK થશે નહV. િનગમની કામગીર<
તથા તેની Pગિતને બાધાUપ તમાર< આ િસવાયની ફરજ પરની ગેરહાજર< ક5 લાંબી
ર6ના કXસામાં કરારના િનદz bઠ કરવામાં આવેલ સમયગાળા પહ5લા ^ત લાવવાનો
હકક િનગમ અબાિધત રાખે છે . તે ^ગે િનગમ cવારા લેવામાં આવેલ િનણGય આખર<
અને તમોને બંધનકતાG રહ5શે.

(૧૯.૫)

િનગમના કાયમી કમGચાર<ઓને મળવાપાK અMય કોઇપણ સેવા િવષયક લાભો આ
કરાર હ5ઠળ મળવાપાK નથી તેમજ આ િનદz bઠ સમયગાળા માટ5 કરાર આધાર<ત
િનમvકૂં ના આધાર5 િનગમની ચાsુ તથા ભિવbયની કાયમી સદર જDયા પર િનમvક
ંૂ
^ગેનો તમારો હકક ક5 દાવો રહ5શે નહV.

(૧૯.૬)

કરાર હ5ઠળ િનમvક
ં ૂ િનદz bઠ સમયગાળા રુ તી જ છે . જો તે સમયગાળા દરLયાન
િનગમને કામગીર< સંતોષજનક ન જણાય અથવા તમાર< કામગીર<ની જUર<યાત
િનગમને ન જણાય તો િનગમ આ બંને Pસંગોએ ૧૫ દવસની નોટ<સ અથવા નોટ<સ
પગાર આપી કરારનો ^ત લાવી શકશે. આ જ Pમાણે સદર કરાર આધાર<ત કામગીર<
ચાsુ રાખવાની ઇHછા ન હોય તો તમો ૧૫ દવસની નોટ<સ અથવા ૧૫ દવસનો
પગાર આપી સદર કરારનો ^ત લાવી {ટા થઇ શકશો.

(૧૯.૭)

કરારના સમયગાળા દરLયાન સWપવામાં આવેલ કામગીર< / Pો_કટની Pગિતને અસર
ુ
ન પહWચે તે હ5nથી,
તમો cવારા કરારના સમયગાળા દરLયાન તમાર< ફરજ પરથી
સતત ગેરહાજર< ક5 કરાર અhુરો છોડ< જવાના કXસામાં િનગમ cવારા 6મીનગીર<ના
ભાગUપે દન-૧૫ ું કરાર વેતન કરારના Pથમ માસમાંથી કાપી જમા રાખવામાં આવશે.
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સદર અનામતની જમા રાખેલ દન-૧૫ની કરાર વેતનની રકમ કરાર ભંગના કXસામાં
ક5 ફરજ પર સતત ગેરહાજર<ના કXસામાં િનગમ cવારા જxત કરવામાં આવશે અને જો
તમો cવારા સદર કરારનો સમયગાળો સંતોષજનક ર<તે  ૂણG થયે સદર અનામતની
રકમ તમોને અલગથી {ટ< કર< |કુ વવાપાK થશે.
(૧૯.૮)

કરારના સમયગાળા દરLયાન િનગમ cવારા ઓફસ કામગીર< માટ5 તમોને ફાળવેલ
કામગીર< / સાધનસામrી તથા િનગમની િમલકતને તમો cવારા જો કોઇ ુકસાન થશે
ુ શાન તથા અMય હાિનને ભરપાઇ કરવાની
તો તે ^ગે િનગમને થયેલ આિથjક ક
જવાબદાર< તમાર< રહ5શ.ે

(૧૯.૯)

તમોને સWપવામાં આવેલ Pો_કટની કામગીર< ઉપરાંત જો તાંKીક ર<તે અMય Pો_કટ
માટ5 જUર<યાત જણાશે તો તમાર< ફરજું Xથળ રાજયની િનગમની કોઇપણ કચેર<
^તગGત બદલી શકાશે.

(૧૯.૧૦)

કરારના સમયગાળા દરLયાન તમો અMય કોઇ નોકર< ક5 ધંધો કર< શકશો નહV. કરારના
સમયગાળા દરLયાન તમો cવારા કોઇપણ Pકારની ગે રવતGvક
ંુ / ગેર િશXત આચરવામાં
ુ ી ફર<યાદ ક5 ભંગને લગત કાયGવાહ< થવાના
આવે, તમો સામે કોઇપણ Pકારની કાન
સંજોગોમાં જો આવી કોઇ બાબત િનગમના cયાન પર આવશે, તો કરાર તાક<દની
અસરથી રદ થવાને પાK ગણાશે તથા તે સંજોગોમાં ઉપર િનદz bટ નોટ<સનો
ુ દા નં. ૧૯.૭ માં જણાવેલ
સમયગાળો િનગમને બંધનકતાG રહ5શે નહV તેમજ uદ
કરાર વેતનની અનામત રાખેલ રકમ જxત કરવામાં આવશે.

(૧૯.૧૧)

કરારના સમયગાળા દરLયાન તમો Pાઇવેટ Pેકટ<સ ક5 અMય પાટG ટાઇમ નોકર< કર<
શકશો નહV. 6હ5ર ર6ના દવસોએ પણ સરકાર< કામગીર<ની જUર<યાતને અુલ`ીને
ુ બ ફરજ બ6વવાની રહ5શે. કોઇપણ
ફરજ બ6વવા જણાવવામાં આવે તો તે uજ
રાજક<ય P} ૃિતમાં ભાગ લઇ શકાશે નહV.

(૧૯.૧૨)

કરારના સમયગાળા દરLયાન કોઇપણ 6તની ઉચાપત / ગેરર<િત / અિનયિમતતા /
છે તરિપડ< બદલ ખાતા cવારા જUર< દવાની ક5 ફોજદાર< કાયGવાહ< કરવામાં આવશે
અને તે માટ5 કમGચાર< પોતે જવાબદાર રહ5શે.

(૧૯.૧૩)

તાંિKક ઇજનેરોની કામગીર<માં કરારના સમયગાળા દરLયાન તેઓએ બ6વેલ / તેઓને
સWપવામાં આવેલ કામગીર<ની તમામ જવાબદાર< તેઓની રહ5શે.

(૧૯.૧૪)

આ કરારની તમામ શરતો તમોને માMય અને બંધનકતાG છે તેની સંમિતUપે અર
કરવામાં આવેલ છે તેમ માનવામાં આવશે.

જUર< @ ૂચના :
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૫ર<`ાને

લગતી

અMય

@ ૂચનાઓ

૫ણ

વખતોવખત

િનગમની

વેબસાઇટ

ુ વામાં આવશે, _ની ઉમેદવારોએ સમયાંતર5 નWઘ લઇ
www.gsphc.gujarat.gov.in ૫ર uક
ઘટત કાયGવાહ< કરવાની રહ5શ.ે
લેખત ૫ર<`ા Tુલાઇ, ર૦૧૮ માસના Kી6 અથવા ચોથા અઠવાડયામાં યો6વાની
શકયતા છે .

Xથળ : ગાંધીનગર

(આશીષ ભાટયા IPS)

તાર<ખઃ

મેનેજગ ડર5 કટર
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