
 
 

જુરાત જળસપંિ  િવકાસ િનગમ લી. ગાધંીનગર 

હરાત માંક:- ૧૦ - સને: ૨૦૨૨-૨૦૨૩. 

 

કાયપાલક ઇજનેર (સી), નુીટ-૨ ( જુલામ- ફુલામ) બીજો માળ, 

ટટ વોટર ડટા સે ટર બી ડ ગ, સેકટર ન-ં૮, ગાધંીનગર (ફોન ન-ં

૦૭૯-૨૩૨૩૬૭૧૨) વારા વહ વટ  કામગીર  માટ વહ વટ  

અિધકાર ીની (વગ-૧) સેવાઓની આવ યકતા હોઇ જુરાત જળ 

સપંિ  િવકાસ િનગમ લીમીટડ, ગાધંીનગર ખાતે કચેર  સમય 

દર યાન ક સ ટ ટ તર ક હાજર રહ  કામગીર  કરવાની (સેવાઓ 

આપવા) માટિન તુ નાયબ સ ચવ ક ાના અિધકાર ી ક ઓ ી બે 

વષ ક તેથી વ  ુ અ ભુવ ધરાવતા હોય તેમજ ૬૫ વષથી વ  ુ

મર ધરાવતા ન હોય તેવા ઉમેદવારો પાસેથી વહ વટ  સેવાઓ 

ગેની ક સ ટ ટસી ફ  ન  કરવાના ં ભાવો માગંવામા ંઆવ ેછે. 

વ  ુ મા હતી િનગમની વેબસાઇટ https://gwrdc.gujarat.gov.inપરથી 

મેળવી સીલબધં કવરમા ં સૌથી ઉપર “વહ વટ  અિધકાર  તર ક 

ક સ ટ ટસીની સેવાઓ રૂ  પાડવાના ં ભાવો” તેમ લખીને 

તાર ખ૦૪/૦૮/૨૦૨૨ ધુીમા ં કાયપાલક ઇજનેર ી, નુીટ-૨ 

( જુલામ- ફુલામ), ૨જો માળ, ટટ વોટર ડટા સે ટર, સેકટર ન-ં૮, 

ગાધંીનગરન ેફ ત  આર.પી.એ.ડ / પીડ પો ટથી મોકલવાની રહશે.    

 

 

               કાયપાલક ઇજનેર 

          નુીટ -૨ ( જુલામ ફુલામ)  

                  ગાધંીનગર 

 

 

 

 

 

 

 

https://gwrdc.gujarat.gov.in


 

 

વગ -૧ની વહ વટ  અિધકાર ની જ યા માટના ં કોપ ઓફ વક 

 

મ  કોપ ઓફ વક 

૧ િનગમની વડ  કચેર , ે ીય કચેર ઓ અને સરકાર ીના ંસલં ન િવભાગો સાથે કરવાની થતી તમામ 
કારની વહ વટ  કામગીર   

૨ િનગમ ખાતે ચાલતા / નવા ઉદભવતા નામદાર હાઇકોટ અન ેિનચલી કોટને લગતા કસોને લગતી તમામ 
કારની કામગીર  

૩ િનગમના ંસચંાલક મડંળ અને મહકમ સિમિતને લગતી તમામ કામગીર   

૪ િનગમના ંભરતી બઢતીના ંિનયમો મં ુર કરાવી િવિવધ સવંગને લગતી ભરતી ગનેી કામગીર   

૫ િનગમ ખાતે ચાલતા ખાતાક ય તપાસને લગતા કસોને લગતી કામગીર  મા ં જુરાત તકદાર  આયોગ તથા 
સરકાર ી ક ાએ ચાલતા કસો પણ આવર  લવેાના થશે.  

૬ બઢતી ગનેી કાયવાહ , ખાનગી અહવાલ િનભાવણીની કામગીર , ે ઇુટ , ર  પગાર તથા તે સબબ 
વહ વટને લગતી તમામ કારની કામગીર  

૭ આ િસવાય માન.વહ વટ  સચંાલક ીની ચુના અ સુાર અ ય તમામ વહ વટ  કામગીર  કરવાની રહશે.    

 

વગ -૧ની વહ વટ  અિધકાર ની જ યા માટની શરતો  

મ  શરતો  

૧ ઉમેદવાર િન તુ નાયબ સ ચવ ક ાના અિધકાર  ક ઓ ી ઓછામા ંઓછા ૨ (બ)ે વષ ક તથેી વ  ુઆ 
કારની વહ વટ  કામગીર નો અ ભુવ ધરાવતા હોવા જોઇએ / સમક   

૨ ઉમેદવારની મહ મ વય મયાદા ૬૫ વષ ન  કરવામા ંઆવેલ છે.  

૩ ઉપરો ત કોપ ઓફ વકમા ંદશ વલે કામગીર ને યાને રાખીને આ સાથે િનયત કરલ પફ મામા ંભાવો રૂા 
પાડવાના ંરહશે. ભરલ ભાવોમા ંટ .એ/ડ .એ તથા અ ય ચાજ સનો સમાવેશ કરવાનો રહશ.ે  

 

 



 

 

 

 

 

િત, 

કાયપાલક ઇજનેર ી, 
નુીટ-૨ ( જુલામ- ફુલામ), 

૨ જો માળ, ટટ વોટર ડટા સે ટર, 
સેકટર-૮,  

ગાધંીનગર.   
 
 

 

“વહ વટ  અિધકાર  તર ક ક સ ટ સી સેવાઓ રૂ  પાડવા બાબતનાં ભાવપ ક”  

સી.ન ં કામગીર ની િવગત  િત માસના ંભાવ/રકમ િપયા  

૧ જુરાત જળ િવકાસ િનગમ લીમીટડ, સેકટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર 
ખાતે વહ વટ  શાખાને લગતી વહ વટ  અિધકાર ીની જ યા 
પરની કામગીર  માટ ક સ ટ સી સવેાઓ રૂ  પાડવાના ંભાવો  

 

 

 

 

 

આપના િવ ા .ુ 

 

 

 

 

 

 
 



APPLICATION FORM 
(FILL ALL THE DETAILS BLOCK LETTERS) 

 

 
Post Applied For:_______________________________________  Attach Your 

Passport Size 
Photos & Sign Over 

The Photo 

 
Full Name of 
Candidate: 

First Name  Middle Name 
(Father/Husband) 

Last Name (Surname) 

   

Communication 
Address: 

Current Address Permanent Address 

  

  

  

City/Village:  Pin Code:  

Phone No:  Office:  

E-Mail:  Mobile No:  

Date of Birth: Date Month Year Date of Birth (In Words): 

   

 

  Educational Qualifications: 
 Sr.No. Passed Exams (Starts From SSC) Board/University Passing Year Percentage 

     

     

     

     

     

     

  

 

 



Experience Details: 

Sr.No. Organization/Company Name Designation Pay Matrix Experience Duration 

     

     

     

     

     

Other 
Details  
(If Any) 

 

 

: Declaration : 
 

I hereby confess that all the above statements are true and complete. If it is found to be false then my candidature is 
subject to cancellation and any action taken against me by G.W.R.D.C.Ltd Gandhinagar will be completely binding on me. I 
hereby commit to writing in compliance with all the current and frequently used rules of G.W.R.D.C.Ltd Gandhinagar  
Date: _______________________________                        Candidate Signature:____________________________ 
Place:_______________________________                        Candidate Name:_______________________________ 

 

Note: A Certified copy of age, educational qualification, experience and other certificates along with this application form   
           should be sent along with the details as indicated in the notification. 


