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 ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા (ગા.મ.ન.પા) કચેરીની વવવવધ જગ્યાઓ (નીચે પત્રકમાાં દર્ાાવેિ 
છે.) પર યોગ્ય ઉમેદવાર પસાંદ કરવા માટે ઓનિાઇન અરજી પત્રકો માંગાવવામાાં આવે છે. આ માટે 
ઉમેદવારે http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ પરથી તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૪:૦૦ કિાક) થી 
તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ (સમય રાવત્રના ૧૧:૫૯ કિાક સધુી) દરવમયાન અરજી કરવાની રહરેે્. અરજી 
કરવા અંગેની વવગતવાર સચુનાઓ આગળ ફકરા નાંબર ૧૨ માાં દર્ાાવેિ છે.  

 

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  
૧  આરોગ્ય અવધકારી  ૫૩,૧૦૦ -૧,૬૭,૮૦૦  ૦૫   ૪૦ વર્ા સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અન ે

રૂબરૂ મિુાકાત  
૨  સેનીટેર્ન સવુિટેન્ડન્ટ  ૪૪,૯૦૦–૧,૪૨,૪૦૦  ૦૧  ૪૨ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અન ે

રૂબરૂ મિુાકાત  
૩  જુનીયર ટાઉન 

પ્િાનર  
૪૪,૯૦૦–૧,૪૨,૪૦૦  ૦૨  ૪૨ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અન ે

રૂબરૂ મિુાકાત  
૪  ઝોનિ અવધકારી  ૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦  ૦૧  ૪૦ વર્ા સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અન ે

રૂબરૂ મિુાકાત  
૫  વેટરનરી ઓફીસર  ૪૪,૯૦૦–૧,૪૨,૪૦૦  ૦૨   ૩૫ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અન ે

રૂબરૂ મિુાકાત  
૬  વહીવટી અવધકારી  ૪૪,૯૦૦–૧,૪૨,૪૦૦  ૦૨  ૪૨ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અન ે

રૂબરૂ મિુાકાત  
  

આરોગ્ય અવધકારીની ૦૫ જગ્યા પૈકી ૦૧ જગ્યા લબન-અનામત મહહિા તથા ૦૧ જગ્યા 
સમાજીક અને ર્કૈ્ષલણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવાર માટે અનામત રહરેે્.  
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૩.  રૈ્ક્ષલણક િાયકાત તથા અનભુવ:-  

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  ર્ૈક્ષલણક િાયકાત તથા અનભુવ  

૧  ૨  ૩  
૧  આરોગ્ય 

અવધકારી  
શૈક્ષલિક િાયકાત:-  
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની બેચિર ઓફ મેહડવસન એન્ડ બેચિર ઓફ 
સર્જરી (એમ.બી.બી.એસ.)ની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ ે
અથવા ભારતના મેહડકિ કાઉન્ન્સિ અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની િથમ અથવા 
દ્વિતીય અનસુલૂચમાાં વનહદિષ્ટ કરેિ બીજી કોઇ િાયકાત ધરાવતો હોવો 
જોઇર્,ે  
અને 
(૨) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષલણક સાંસ્થાની જાહરે આરોગ્યમાાં અનસુ્નાતકની પદવી 
અથવા હડપ્િોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે, 

૨  સેનીટેર્ન 
સવુિટેન્ડન્ટ  

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્;ે  
અને 
(૨) સરકારે માન્ય કરેિ સાંસ્થામાાંથી સ્વચ્છતા વનરીક્ષક (સેવનટરી 
ઇન્સ્પેક્ટર) અભ્યાસક્રમનો હડપ્િોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.  
અનભુિ:-   
(૧) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં સ્વચ્છતા ઉપ-વનરીક્ષક 
(સેવનટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર) ના દરજ્જજાથી ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી 
જગા ઉપર ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્, 
અથિા 



(૨) ઉપરોક્ત ઠરાવેિી ર્ૈક્ષલણક િાયકાતો મેળવ્યા પછી, ગાાંધીનગર 
મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં સ્વચ્છતા ઉપ-વનરીક્ષક (સેવનટરી સબ 
ઇન્સ્પેક્ટર)ના દરજ્જજાથી ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ 
ગણી ર્કાય તેવી જગા ઉપર, સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા 
સરકાર હસ્તક બોડા અથવા કોપોરેર્ન અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ 
હઠેળ સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપનીમાાં સ્વચ્છતા અથવા જાહરે આરોગ્યના 
ક્ષેત્રમાાં ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇર્,ે 

૩  જુનીયર ટાઉન 
પ્િાનર  

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીના 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાના આહકિટેક્ચર અથવા વસવવિ 
એન્ન્જનીયરીંગમાાં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે;  
અને 
(૨) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીના 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષલણક સાંસ્થાના ર્હરે આયોજન અથવા નગર આયોજન 
અથવા ટ્રાહફક અથવા વાહનવ્યવહાર આયોજન અથવા િાદેવર્ક આયોજન 
અથવા ર્હરેી હડઝાઇનમાાં અનસુ્નાતકની પદવી અથવા હડપ્િોમા અથવા 
ઇન્સ્ટીટયટૂ ઓફ ટાઉન પ્િાનસા ઓફ ઇન્ન્ડયાની પરીક્ષા િારા મેળવેલુાં 
સભ્યપદ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.  
અનભુિ:-  
(૧) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં આયોજન મદદનીર્ના 
દરજ્જજાથી ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગા ઉપર ઓછામાાં ઓછો 
પાાંચ વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્; અથિા 
(૨) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં આયોજન મદદનીર્ના 
દરજ્જજાથી ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ ગણી ર્કાય 
તેવી જગા ઉપર, સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક 
બોડા અથવા કોપોરેર્ન અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ સ્થપાયેિી 
લિવમટેડ કાંપનીમાાં વસવવિ એન્ન્જનીયરીંગ અથવા ર્હરેી આયોજન અથવા 
ર્હરે આયોજન અથવા નગર આયોજનના ક્ષેત્રમાાં ઓછામાાં ઓછો પાાંચ 



વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્,  
૪  ઝોનિ અવધકારી  શૈક્ષલિક િાયકાત:- 

ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેિી 
અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની અથવા ત ે
તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ, 
૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી બીજી 
કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.  
અનભુિ:-  
(૧) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં કચેરી અધીક્ષકના દરજ્જજાથી 
ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગા ઉપર ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ાનો 
અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્; અથિા 
(૨) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં કચેરી અધીક્ષકના દરજ્જજાથી 
ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ ગણી ર્કાય તેવી જગા 
ઉપર, સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા 
અથવા કોપોરેર્ન અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ સ્થપાયેિી 
લિવમટેડ કાંપનીમાાં ર્હરેી આયોજન અથવા વહીવટનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ 
વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્, 

૫  વેટરનરી 
ઓફીસર  

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેિી 
અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની અથવા ત ે
તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ, 
૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી બીજી 
કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની પશલુચહકત્સા વવજ્ઞાનમાાં સ્નાતકની પદવી 
ધરાવતો હોવો જોઇર્;ે 

૬  વહીવટી 
અવધકારી  

શૈક્ષલિક િાયકાત  
ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેિી 
અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની અથવા ત ે
તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ, 
૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી બીજી 
કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્;ે  
અનભુિ  
(૧) વનહદિષ્ટ વવસ્તાર કચેરી, ગાાંધીનગરમાાં અગાઉ કામ કરતાાં હોય અન ે
ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં સમાવેર્ કયો હોય તેવા અથવા 
ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં વસવનયર કારકુનના દરજ્જજાથી 



ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગ્યા ઉપર ઓછામાાં ઓછો સાત વર્ાનો 
અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્; અથિા  
(૨) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં વસવનયર કારકુનના દરજ્જજાથી 
ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ ગણી ર્કાય તેવી જગા 
ઉપર, સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા 
અથવા કોપોરેર્ન અથવા યવુનવસીટી અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ 
હઠેળ સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપનીમાાં વહીવટનો ઓછામાાં ઓછો સાત વર્ાનો 
અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્, 

 ઉપરોક્ત રૈ્ક્ષલણક િાયકાત પહરપણુા કરવા માટે ે  ઉમેદવારોએ ે  તે ડીગ્રીની છેલ્િા વર્ાની 
પરીક્ષા આપી હોય પરાંત ુપહરણામ આવેિ ન હોય તેવા ઉમેદવારો જો તેઓ વનયત વય મયાાદા 
ધરાવતાાં હોય તો ઉમેદવારી કરવા માટે પાત્ર બની ર્કરે્. પરાંત ુ જો તેમનો સમાવેર્ પસાંદગી 
યાદીમાાં થાય તો રૂબરૂ મિુાકાત સમયે આવા ઉમેદવારોએ ડીગ્રી પરીક્ષા પાસ કયાા હોવાનો આધાર, 
માકાર્ીટ અથવા ડીગ્રી િમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહરેે્. આવો આધાર રજુ ન કરનાર ઉમેદવારને રૂબરૂ 
મિુાકાત માટે િવેર્ મળરે્ નહીં અને આવો ઉમેદવાર પસાંદગીને પાત્ર બનરે્ નહીં.  

 

૪. કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંગેની િાયકાત:-  

ઉમેદવાર રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના સરકારી ઠરાવ 
નાંબર – સીઆરઆર/૧૦-૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.૫ થી નક્કી કરેિ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર અંગેનુાં 
િાથવમક જ્ઞાન (બેલઝક નોિજે) ધરાવતા હોવા અંગેનુાં કોઇપણ તાિીમી સાંસ્થાનુાં િમાણપત્ર / માકાર્ીટ 
ધરાવતા હોવા જોઇર્ે અથવા સરકાર માન્ય યવુનવસીટી અથવા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંગેના 
કોઇપણ ડીગ્રી અથવા ડીપ્િોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વવર્યક તરીકે હોય તેના િમાણપત્રો 
અથવા ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વવર્ય સાથે પસાર કરેિ હોય તેના 
િમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઇર્ે. આ તબકે્ક આવુાં િમાણપત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરી 
ર્કરે્, પરાંત ુ વનમણુાંક મેળવતા પહિેા આવુાં િમાણપત્ર અચકુ રજુ કરવાનુાં રહરેે્, અન્યથા વનમણુાંક 
મેળવવાને પાત્ર ઠરર્ે નહી. 

  

૫. હહન્દી અને ગજુરાતી ભાર્ાનુાં પરુત ુાં જ્ઞાન અને ગજુરાતી ભાર્ા પર િભતુ્વ હોવુાં જોઇરે્.  

 

૬. રાષ્ટ્રીયતા – ઉમેદવાર  

(ક)  ભારતનો નાગહરક હોય, અથવા  

(ખ)  નેપાળનો િજાજન હોય, અથવા  

(ગ)   ભતૂાનનો િજાજન હોય, અથવા  

(ઘ)  વતબેટૅનો વનવાાવસત હોય, ે  ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી સન 
૧૯૬૨ના જાન્યઆુરી મહહનાની ૧ િી તારીખ પહિેાાં ભારતમાાં આવ્યો હોય, અથવા  



(ચ)  મળુ ભારતની વ્યન્ક્ત હોય, અને ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી 
પાહકસ્તાન, બમાા, શ્રીિાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા, ટાન્ઝાનીયાનુાં સાંયકુ્ત િજાસત્તાક (અગાઉના 
ટાન્ગાવનકા અને ઝાાંઝીબાર), ઝામ્બીઆ, મિાવી, ઝૈર, ઇવથયોવપયા ે વા પવૂા આહિકાના 
દેર્ો અને વવયેટનામમાાંથી સ્થળાાંતર કરીને આવી હોય:  

પરાંત ુ(ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) વગા હઠેળ આવતા ઉમેદવાર, ે ની તરફેણમાાં 
રાજ્ય સરકારે િાયકાતનુાં િમાણપત્ર આપ્ય ુહોય તેવી વ્યહકત હોવી જોઇરે્.   

 

૭. િયમયાાદા:-  

 ઉમેદવારની વય ૧૮ વર્ાથી ઓછી હોવી જોઇર્ે નહી અને વધમુાાં વધ ુ વય ઉપર પત્રકમાાં 
દર્ાાવેિ વવગતે ે  તે જગ્યા માટે હોવી જોઇરે્.  

 

 તમામ ઉમેદવારોને ઉપિી વયમયાાદામાાં મળવાપાત્ર છુટછાટ સાથેની ઉંમર વનયત તારીખ ે
કોઇપણ સાંજોગોમાાં ૪૫ વર્ા કરતાાં વધવી જોઇર્ે નહીં.  

  

 આરોગ્ય અવધકારી અને વેટરનરી ઓફીસરની જગ્યાના ઉમેદવારોન ે નીચેની વવગત ે વય 
મયાાદામાાં છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.   

અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાતી, સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગાના 
ઉમેદવારો, ર્ારીહરક ખોડખાાંપણ ધરાવતાાં ઉમેદવારો, મહહિા ઉમેદવારો અન ેએક્ષ સવવિસમેનન ે
ઉપિી વયમયાાદામાાં પાાંચ વર્ાની છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્.ે 

  

 સેનીટેર્ન સવુિટેન્ડન્ટ, જુનીયર ટાઉન પ્િાનર, ઝોનિ અવધકારી તથા વહીવટી અવધકારીની 
જગ્યાના ઉમેદવારોન ેનીચનેી વવગતે વય મયાાદામાાં છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  

અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાતી, સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગાના 
ઉમેદવારો, ર્ારીહરક ખોડખાાંપણ ધરાવતાાં ઉમેદવારો, મહહિા ઉમેદવારો અને એક્ષ સવવિસમેન 
માટે ઉપિી વયમયાાદામાાં પાાંચ વર્ાની છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  

  

વધમુાાં, વનહદિષ્ટ વવસ્તાર કચેરી, ગાાંધીનગરમાાં અગાઉ કામ કરતાાં હોય અને ગાાંધીનગર 
મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં સમાવેર્ કયો હોય તેવા અથવા અગાઉથી ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ 
કોપોરેર્નની સેવામાાં કાયમી અથવા હાંગામી હોય અને વનયવમત પગારધોરણમાાં વનમણુાંક થયેિ 
હોય તથા ૬ માસ તથા તેથી વધ ુસમયથી સેવામાાં હોય તેવા ઉમેદવારને ઉપિી વયમયાાદા 
િાગ ુપડરે્ નહીં.  

 
વધમુાાં સીધી પસાંદગી માટે ઉમેદવાર તેની અરજી કરતી વખતે ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ 

કોપોરેર્નમાાં કરાર આધારે ઓછામાાં ઓછા ૬ માસથી ઓછો નહી તેટિા સમયગાળા માટે કામ 
કરતો હોય અને જગ્યા ઉપર તેની પસાંદગી થાય, ત્યારે જગ્યા ઉપર વનમણુાંક મળ્યાની તારીખ ે
તે ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં નોકરી કરતો હોય તો તેવા ઉમેદવારની તરફેણમાાં તેણ ે



ે ટિા મહહના નોકરી કરી હોય તેટિા મહહના વયમયાાદા હળવી કરી ર્કારે્. આઉટસોસાથી 
(Out Source) ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાાં ફરજ બજાવતાાં કમાચારીઓને આ જોગવાઇ 
િાગુાં પડરે્ નહીં.  

ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાાં ફરજ બજાવતાાં ઉમદેવારોએ વય-મયાાદામાાં છુટછાટ 
મેળવવા માટે નાયબ મ્યવુનવસપિ કવમર્નર (વહીવટ), ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા પાસેથી 
િમાણપત્ર મેળવવાનુાં રહરેે્. આવુાં િમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવારને જ વય-મયાાદામાાં છુટછાટ 
મળવાપાત્ર થર્ે.   

 

૮. િયમયાાદા માટે વનધાારરત તારીખ:- તમામ ઉમેદવારના હકસ્સામાાં વયમયાાદા માટે અરજી કરવાની 
અંવતમ તારીખને ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવરે્. તમામ બાબતો માટે તા ૧૦/૦૪/૨૦૧૮ CUT OFF DATE 

ગણવાની રહરેે્. 
  

૯. ઉપરોક્ત જગ્યાઓ વનયવમત પગાર ધોરણથી ભરવામાાં આવર્ે. પસાંદગી પામિે િાયક ઉમેદવારન ે
િથમ બે વર્ાના અજમાયર્ી સમય ઉપર વનમણુાંક આપવામાાં આવરે્ અજમાયર્ી સમયગાળા 
દરમ્યાનની સેવા સાંતોર્કારક રીતે પણુા કરવાથી તેઓ વનયવમત વનમણુાંકને પાત્ર થરે્. 
 

૧૦. પસાંદગી પ્રરિયા:-  

 જાહરેાતની જગ્યાઓ ઉપર પસાંદગી પામવાના હતેસુર ઉમેદવારે સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ 
મિુાકાતની િહક્રયામાાંથી પસાર થવાનુાં રહરેે્. પરાંત ુગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને યોગ્ય અને જરૂરી 
િાગર્ે તો તેમાાં જરૂરી ફેરફાર કરી ર્કરે્. ે  તે જગ્યા માટેનો સ્પધાાત્મક પરીક્ષા માટેનો અભ્યાસક્રમ આ 
સાથે સામેિ પત્રક ૧ થી ૬ મજુબનો રહરેે્.  

 

 રૂબરૂ મિુાકાત માટે જાહરેાત હઠેળની જગ્યાના િમાણમાાં ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મિુાકાત 
માટે બોિાવવામાાં આવરે્.    

 

(ક)  િઘતુ્તમ િાયકી ધોરણ:-  

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા માટે ક્વોિીફાઇંગ સ્ટાન્ડડા (Qualifying Standard) ૫૦% નુાં રહરેે્. ે  
તે જગ્યા માટે પસાંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે જાહરેાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાની સાંખ્યાને િક્ષમાાં 
િઇ પસાંદગી માટેનુાં િાયકી ધોરણ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા નક્કી કરર્ે.  

 

(ખ)  ે  તે જગ્યા માટેની પસાંદગી યાદી (મેરીટ િીસ્ટ) સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં મેળવેિ ગણુ અને રૂબરૂ 
મિુાકાતમાાં મેળવેિ ગણુના કુિ ગણુના આધારે તૈયાર કરવામાાં આવર્ે.  

 

(ગ)  રૂબરૂ મિુાકાતના વનયત સમયે અને સ્થળે હાજર ન રહનેાર ઉમેદવાર પસાંદગીને પાત્ર બની 
ર્કર્ે નહીં.   

 



(ઘ)  જાહરેાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાઓ ે ટિા ઉમેદવારોની િાયકાતના ક્રમમાાં િાયક ઉમદેવારોના નામ 
દર્ાાવતી િવતક્ષાયાદી પણ તૈયાર કરી જાહરે કરવામાાં આવરે્. િવતક્ષાયાદી એ પસાંદગી યાદી 
નથી. ે  બાબત ઉમેદવારોએ િક્ષમાાં િેવાની રહરેે્.   

 

૧૧. પરીક્ષા ફી:-  

 ફોમા ભરતી વખતે કેટેગરી વસિેક્ટ કરી ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્.  

 

 અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાવત, એક્ષ સવવિસમેન, ર્ારીહરક ખોડખાાંપણ ધરાવતા 
ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ૫૦% ભરવાની રહરેે્.  

 

 જ્યારે ઉમેદવારો OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી મોકિે (સબવમટ) કરે ત્યારે તેઓને અરજી 
ફી ભરવા માટે ઓન િાઇન ઉપિબ્ધ ચિણની ૩ નકિોની એક પાના ઉપર વિન્ટ મેળવવાની 
સચુના મળરે્. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ વિન્ટ મેળવી િેવાની રહરેે્. ઉમેદવારોએ ચિણ 
સાથે કોઇપણ કોમ્પ્યટુરાઇઝડ પોસ્ટ ઓહફસમાાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે સામાન્ય કક્ષાના 
ઉમેદવારોએ રૂ. ૪૦૦ (અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાવત, એક્ષસવવિસ મેન, ર્ારીહરક 
ખોડખાાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે રૂ. ૨૦૦) + રૂ. ૧૨ પોસ્ટિ ચાજીસ ભરી દેવાના રહરેે્. 
ચિણની એક નકિ પોસ્ટ ઓફીસ રાખી િેર્ ેઅને બે નકિ ઉમેદવારને વસક્કા / સ્ટીકર સાથ ે
પાછી આપરે્. આ નકિ ઉમેદવારે સાચવી રાખવાની રહરેે્ અને પરીક્ષા સમયે કોિ િેટર સાથે 
અચકુ િાવવાની રહરેે્. ઉમેદવાર ફી ભયાાની નકિ સાથે નહી િાવ ે તેવા ઉમેદવારોન ે
પરીક્ષામાાં િવેર્ આપવામાાં આવર્ે નહીં.  

 
 પરીક્ષાની અરજી ફી ઓનિાઇન જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કિીક કરવુાં અને 

વવગતો ભરવી અન ે ત્યાાં “Online Payment of Fee” ઉપર કિીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેિ 
વવકલ્પોમાાં “Net Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode” ના વવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય 
વવકલ્પ પસાંદ કરવો એ આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપન ેઆપની ફી જમા 
થઇ ગઇ છે તેવુાં સ્ક્રીન પર િખાયેલુાં આવરે્ અને e-receipt મળર્ે ે ની Print કાઢી િેવી. જો 
િહક્રયામાાં કોઇ ખામી હર્ે તો સ્ક્રીન (Screen) પર આપની ફી ભરાયેિ નથી તેમ જોવા મળર્ ે
સાંિગ્ન બેંક ચાજર્જસ ઉમેદવારે ભરવાના રહરેે્. જો કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાાં વધ ુઅરજી કરરે્ 
તો કરેિ અરજી માટે ભરેિ ફી પરત કરવામાાં આવરે્ નહીં. 

આ ચિણ / e-receipt તથા Confirm થયેિ અરજી પત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે 
સાચવીને રાખવાના રહરેે્ અને ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા િારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ 
અરજી પત્રક લબડાણો સહહત તથા ફી ભરેિા ચિણની નકિ સાથે આર.પી.એ.ડી. / સ્પીડ 
પોસ્ટથી મોકિવાના રહરેે્ અથવા ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાાં રૂબરૂ આપી જવાના  
રહરેે્.    

 



 અન્ય કોઇ રીતે ફી સ્વીકારવામાાં આવર્ ેનહી.  

 

 પોસ્ટ ઓફીસમાાં ફી ભરવાની છેલ્િી તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૮ (કચેરીના સમય સધુી)ની રહરેે્.  

  

 ફી ભરપાઇ કયાા બાદ, કોઇપણ સાંજોગોમાાં ફી પરત મળવાપાત્ર થર્ે નહીં અથવા બીજી પરીક્ષા 
માટે આવી ફીને ધ્યાને િઇ ર્કારે્ નહી.  

 

 એક વખત અરજી કયાા પછી અરજી પરત ખેંચવાની કે રદ કરવાની વવનાંતી કોઇપણ સાંજોગોમાાં 
સ્વીકારવામાાં આવર્ે નહીં.   

 

૧૨. અરજી કરિાની રીત:-  

 આ જાહરેાતના સાંદભામાાં માત્ર ઓન િાઇન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવરે્. ઉમેદવારે 
જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૪:૦૦ કિાક) થી તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ (સમય 
રાવત્રના ૧૧:૫૯ કિાક સધુી) દરવમયાન http://ojas.guj.nic.in  પર અરજીપત્રક ભરી ર્કરે્. ઉમેદવારે 
(૧) સૌ િથમ http://ojas.guj.nic.in પર જવુાં. હવે (૨) “Apply Online” Click કરવુાં. (૩) પસાંદગીની 
જગ્યા પર Click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળર્ે. (૪) તેની નીચ ે“Apply Now” પર Click કરવાથી 
Application Format ખિુરે્ ે માાં સૌ િથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. અહી િાિ ફાંદડી 
(*) વનર્ાની હોય તેની વવગતો ફરજીયાત ભરવાની રહરેે્. (૫) “Personal Details” ભરાયા બાદ 
“Educational Details” ભરવા માટે “Educational Qualifications” પર Click કરવુાં. (૬) તેની નીચે 
“Self-Declaration” પર Click કરવુાં. ત્યાર બાદ (૭) ઉપરની ર્રતો સ્વીકારવા માટે “Yes” પર Click 

કરવુાં. હવે અરજી પણુા રીતે ભરાઇ ગયેિ છે. (૮) હવે “Save” પર Click કરવાથી તમારી અરજી 
ઓનિાઇન સ્વીકાર થર્ે. (૯) અરજી કયાા બાદ ઉમેદવારનો “Application Number” Generate થર્ે. 
ે  ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહરેે્. (૧૦) હવે “Upload Photograph” પર Click કરો. અહીં તમારો 
“Application Number” ટાઇપ કરો અને તમારી Birth date type કરો, ત્યાર બાદ OK પર Click કરવુાં. 
અહી Photo અને Signature Upload કરવાના છે. (Photo નુાં માપ ૫ સે.મી. ઉંચાઇ અન ે૩.૬ સે.મી. 
પહોળાઇ અન ેSignature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. િાંબાઇ અન ે૭.૫ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી) (Photo અને 
Signature Upload કરવા સૌ િથમ તમારો Photo અને Signature jpg formatમાાં (૧૫ કે.બી.) 
સાઇઝથી વધારે નહી તે રીતે સ્કેન કરી કોમ્પ્યટુરમાાં સેવ કરેિા હોવા જોઇએ.) “Browse” Button ની 
બાજુમાાં “Upload” Button પર Click કરો. હવે Choose file ના સ્ક્રીનમાાંથી ે  ફાઇિમાાં .jpg format માાં 
તમારો Photo store થયિે છે, તે ફાઇિને select કરો અને “Open Button” ને Click કરો. હવે 
“Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload” Button પર click કરો. હવે તમારો Photo દેખારે્. હવે આજ 
રીતે Signature પણ upload  કરવાની રહરેે્. (૧૧) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm 

Application” તથા Birthdate type કયાાબાદ OK પર click કરવાથી ૩ બટન (૧) OK (૨) Show 

Application Preview અને (૩) Confirm Application દેખારે્. ઉમેદવારે Show Application preview 

પર Click કરી પોતાની અરજી જોઇ િેવી. અરજીમાાં સધુારો કરવાનો જણાય તો edit કરી િેવુાં. તે કન્ફમા 

http://ojas.guj.nic.in/
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કયાા પછી કોઇપણ િકારનો સધુારો ર્ક્ય બનરે્ નહીં. સાંપણુા ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર 
ન જણાય તો જ Confirm Application પર Click કરવુાં. તેથી ઉમેદવારની અરજીનો ઓનિાઇન 
સ્વીકાર થઇ જર્ે. અહી Confirm number generate થરે્. ે  હવે પછીને બધી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી 
હોઇ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહરેે્. (૧૨) હવે Print Application પર Click કરી અરજીની નકિ કાઢી 
સાચવી રાખવી. (૧૩) અરજી કન્ફમા થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા ૧૧ માાં આપેિ સચુનાઓ અનસુાર 
ફી ઓનિાઇન જમા કરાવવી અથવા પોસ્ટ ઓફીસ ખાતે રોકડમાાં પરીક્ષા ફી રૂ. ૪૦૦/- (અનસુલૂચત 
જાવત, અનસુલૂચત જનજાવત, એક્ષસવવિસમેન, ર્ારીહરક ખોડખાપણ ધરાવતાાં ઉમેદવારોમાટે રૂ. ૨૦૦) 
તથા રૂ. ૧૨ પોસ્ટિચાજીસ ચિણથી ભરવાના રહરેે્. ચિણ પણ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથી જ 
ડાઉનિોડ કરવાનુાં રહરેે્. અરજી કન્ફમા કયાાબાદ ફી ન ભરનાર ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ ગણારે્.  
 
૧૩. સામાન્ય શરતો:-  
(૧)  ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દર્ાાવેિ સાંવગા પૈકી એક અથવા એકથી વધારે સાંવગા માટે અરજી કરી 

ર્કર્ે અન ેતેઓએ એક સાંવગા માટે એક જ વખત અરજી કરવાની રહરેે્. દરેક સાંવગા માટે 
અિગ અિગ અરજી કરવાની રહરેે્.   

(૨)  જાહરેાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાઓ અને તેની સાંખ્યામાાં વધ – ઘટ થવાની ર્ક્યતા છે.  
(૩)  કોઇ પણ ઉમેદવાર જો એક જ સાંવગા માટે એક થી વધ ુઅરજી કરરે્ તો તેમની અરજી રદ 

કરવા અંગે વનણાય કરવાની સત્તા ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની રહરેે્.  
(૪)  જાહરેાતમાાં અનામત વગોના ઉમેદવારોને જ ઉપિી વયમયાાદામાાં સરકારશ્રીના વનયમોનસુાર 

છુટછાટ મળરે્. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાાં િીધા બાદ વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ાની 
ઉંમર સધુી જ ઉપિી વયમયાાદામાાં છુટછાટ મળરે્. 

(૫)  વવકિાાંગ (સમાન તકો, અવધકારોનુાં રક્ષણ અને પણુાભાગીદારી) ધારો, ૧૯૯૫ હઠેળ અનામતનો 
િાભ / છુટછાટ મેળવવા વવકિાાંગતાની ઓછામાાં ઓછી માત્રા ૪૦% નક્કી કરવામાાં આવી છે. 
આથી ૪૦% કે તેથી વધ ુમાત્રામાાં વવકિાાંગતા ધરાવતી વ્યન્ક્તને અનામતનો િાભ કે છુટછાટ 
મળવાપાત્ર થર્ે.  

  ર્ારીહરક ક્ષવતને નીચે મજુબની કેટેગરીમાાં વહેંચવામાાં આવે છે.  
 (ક)  અંધત્વ અથવા ઓછી રન્ષ્ટ (Blindness or Low Vision)  
 (ખ)  શ્રવણની ખામી (Hearing Impairment)  
 (ગ)  હિનચિન વવકિાાંગતા અથવા મગજનો િકવા (Locomotor Disability or Cerebral  

Palsy)  
(૬)  સા. અને ર્ૈ. પ. વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગેનુાં વનયત 

નમનુામાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ પરુા થયેિ નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૬-૨૦૧૭ માટેનુાં અસિ 
િમાણપત્રનો નાંબર અને તારીખ ઓનિાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાાવવાના રહરેે્. જો આવુાં 
િમાણપત્ર ત્રણ વર્ા માટેનુાં મેળવેિ હોય તો તેમાાં નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૬-૧૭નો સમાવેર્ થતો 
હોવો જોઇર્ે. સક્ષમ અવધકારી િારા અપાયેિ આવુાં િમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કતા ઉમેદવારો 



સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેિ વયમયાાદામાાં આવતાાં નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી 
રદ થર્ે.  

(૭)  સામાજજક અને ર્કૈ્ષલણક રીતે પછાત વગાના પહરણીત મહહિા ઉમેદવાર આવુાં નોન હક્રવમિેયર 
િમાણપત્ર તેમના વપતાની આવકના સાંદભામાાં ધરાવતાાં હોવા જોઇએ. જો આવા ઉમેદવાર 
તેમના પવતની આવકના સાંદભામાાં આવુાં િમાણપત્ર ધરાવતા હરે્ તો ધ્યાને િવેામાાં આવરે્ 
નહીં.  

(૮)  સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ ક્રમાાંક: 
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(૨) માાં વનદેવર્ત િવતામાન વનયમો અનસુાર વવધવા મહહિા 
ઉમેદવારો માટે પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપવા માટે તેમને મળેિ કુિ ગણુના ૫% ગણુ ઉમેરી 
આપવામાાં આવરે્. પરાંત ુતેઓએ ભરતી તથા વનમણ ૂાંક સમયે પનુ: િગ્ન કરેિ ન હોવા જોઇએ. 
ઉપરાાંત, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગ ે ત્યારે તેના તમામ પરુાવા ગાાંધીનગર 
મહાનગરપાલિકામાાં અસિમાાં રજુ કરવાના રહરેે્.  

(૯)  સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં તથા રૂબરૂ મિુાકાતના સ્થળે ઉમેદવારે પોતાના ખચે હાજર થવાનુાં રહરેે્.  
(૧૦)  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા તથા રૂબરૂ મિુાકાત માટેનો સ્થળ, સમય અને તારીખ કવમર્નર, ગાાંધીનગર 

મહાનગરપાલિકા િારા વનયત કરવામાાં આવર્ે.  
(૧૧)  અરજદારે ઓન િાઇન અરજી કરવાની રહરેે્. ઓન િાઇન અરજી સાથે કોઇ િમાણપત્રો કે 

દસ્તાવેજ સામેિ કરવાના રહરેે્ નહીં.   
(૧૨)  પસાંદગી યાદીમાાં સમાવવષ્ટ અને વનમણુાંકને પાત્ર હોય તેવા ઉમેદવારો કવમર્નર, ગાાંધીનગર 

મહાનગરપાલિકા િારા ઠરાવવામાાં આવે તવેી ર્ારીહરક યોગ્યતાની તબીબી તપાસ પસાર 
કરવાની રહરેે્. આવી ર્ારીહરક યોગ્યતાની તબીબી તપાસ પસાર ન કરનાર ઉમેદવાર 
વનમણુાંકને પાત્ર બની ર્કરે્ નહીં. આવા ઉમેદવારનુાં નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ કરવામાાં 
આવર્ે.  

(૧૩)  પસાંદગી યાદીમાાં સમાવવષ્ટ અને વનમણુાંકને પાત્ર હોય તેવા ઉમેદવારે કવમર્નર, ગાાંધીનગર 
મહાનગરપાલિકા ઠરાવે તેવા નમનુામાાં અને તેમની સચૂના મજુબ સારા ચાહરત્ર અંગેના પરુાવા 
રજુ કરવાના રહરેે્. આવા પરુાવા રજુ ન કરનાર ઉમેદવાર વનમણુાંકને પાત્ર બનરે્ નહીં અને 
આવા ઉમેદવારનુાં નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ કરવામાાં આવરે્.  

(૧૪)  કવમર્નર, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને સાંતોર્ થાય કે સાંબાંવધત ઉમેદવાર ફી સહહતની 
તમામ આવશ્યક જરૂરીયાત સાંતોર્ ે છે. તો જ તવેા ઉમેદવારને સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને / 
અથવા રૂબરૂ મિુાકાતમાાં િવેર્ આપવામાાં આવરે્.    

 
૧૪. સામાન્ય સચૂનાઓ:-  
(૧)  ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં ભરેિ વવગતો સમગ્ર ભરતી િહક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં આવરે્ 

અને આ વવગતોના આધારે સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં િવેર્ આપવામાાં આવરે્. અરજીમાાં દર્ાાવેિ 



વવગતોના પરુાવાઓ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગે ત્યારે અસિમાાં રજુ કરવાના રહરેે્. 
અન્યથા અરજી પત્રક ે  તે તબકે્ક “રદ” ગણવામાાં આવર્ે.  

(૨)  અરજદારે અરજી પત્રકમાાં દર્ાાવેિ કેટેગરી (જાવત) માાં પાછળ થી કેટેગરી બદિવાની રજુઆત 
ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવર્ ેનહીં.  

(૩)  ઉમેદવાર અરજી પત્રકમાાં ે  ફોટો UPLOAD કરે છે. તેની પાસપોટા સાઇઝના ફોટાની એક કરતા 
વધ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને પરીક્ષા સમયે હાજરી પત્રકમાાં િગાવવાના રહરેે્. 
તેમજ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહરેે્.  

(૪)  ઉમેદવાર અરજી પત્રક ભરતી વખતે ે  મોબાઇિ નાંબર દર્ાાવે છે તે નાંબર ચાલ ુજ રાખવો. 
ભવવષ્યમાાં આ પરીક્ષાને સાંબાંવધત પરીક્ષાિક્ષી સચૂનાઓ ઉમેદવારને આ દર્ાાવેિ નાંબરના 
મોબાઇિ પર SMS થી મોકિવામાાં આવર્ે. તેથી દર્ાાવેિ મોબાઇિ નાંબર બદિવો નહીં.  

(૫)  િાયક ઉમેદવારને બે વર્ાના અજમાયર્ી ધોરણે ે  તે જગ્યા ઉપર ે  તે જગ્યાના પગાર 
ધોરણમાાં પગાર ધોરણના ર્રૂઆતના તબકે્ક વનમણુાંક સત્તાવધકારી િારા વનમણુાંક આપવામાાં 
આવર્ે. અજમાયર્ી સમય દરમ્યાન સાંબાંવધત ઉમેદવારે ે  તે જગ્યાના ભરતી વનયમો, મજુબ 
ખાતાકીય પરીક્ષા વનયમો, કોમ્પ્યટુર કૌર્લ્ય પરીક્ષા વનયમો ૨૦૦૬ અથવા ગાાંધીનગર 
મહાનગરપાલિકા ઠરાવે તેવી કોમ્પ્યટુર કૌર્લ્ય પરીક્ષા તથા પવુા સેવા તાિીમ અને 
તાિીમાન્ત પરીક્ષાના વનયમોની જોગવાઇઓ મજુબ વનયત પરીક્ષાઓ પાસ કરવાની રહરેે્.  

(૬)  આખરી પસાંદગી પામેિ ઉમેદવાર વનમણુાંક સત્તાવધકારી ઠરાવે તે ર્રતોને આધીન વનમણુાંક 
મેળવવાને પાત્ર ઠરર્ે.  

(૭)  ઉમેદવાર પોતે કોઇપણ સાંવગાની આખરી પસાંદગી યાદીમાાં સમાવવષ્ટ થવા માત્રથી સાંબાંવધત 
જગ્યા ઉપર વનમણુાંક કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થરે્ નહીં. વનમણુાંક કરનાર સત્તાવધકારીને 
પોતાને એવી ખાતરી થાય કે મહાનગરપાલિકાની સેવા સારૂ તે ધી ગજુરાત િોવવન્ન્સયિ 
મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્ન એક્ટ ૧૯૪૯ / ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અન ેભરતી (સામાન્ય) 
વનયમો, ૧૯૬૭ થી ઠરાવેિ વનયમોનસુાર યોગ્ય જણાતો નથી. તો ે  તે તબકે્ક આવા 
ઉમેદવારને તનેી વનમણુાંક ‘રદ’ કરીને પડતો મકુી ર્કારે્. વનમણુાંક બાબતે તેઓનો વનણાય 
આખરી ગણાર્ે.  

(૮)  આ ભરતી િહક્રયા સાંપણુાપણ ેે  તે સાંવગાના િવતામાન ભરતી વનયમોને આધીન રહરેે્.  
(૯)  આ જાહરેાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થરે્ તો 

તેમ કરવાનો ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને સાંપણુા હક્ક / અવધકાર રહરેે્ અને આ માટે કારણો 
આપવા બાંધાયેિ રહરેે્ નહીં. તેમજ તેવા સાંજોગોમાાં ભરેિ અરજી અને પરીક્ષા ફી પરત 
મળવાપાત્ર થર્ ેનહીં.  

(૧૦)  વેબસાઇટ વનયવમતપણે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને ખાસ ભિામણ છે.  
(૧૧)  આ જાહરેાત અન્વયે સાંભવત: એવિિ થી જુિાઇ ૨૦૧૮ માાં પરીક્ષાનુાં આયોજન કરવામાાં 

આવર્ે, ત ેધ્યાન ેિઇ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાિક્ષી તૈયારી કરવી.  



(૧૨)  ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ે  કોઇ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઇપણ િકારે ટેકો 
મેળવવા માટે એટિે કે અધ્યક્ષ, સભ્ય, પદાવધકારી અથવા કોઇ અવધકારી પર િત્યક્ષ કે પરોક્ષ 
િાગવગ િગાડવાનો િયાસ કરવા માટે, (૨) બીજાનુાં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસ ે
પોતાનુાં નામ ધારણ કરવા માટે, (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા ે ની સાથે ચેડા 
કરવામાાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે, (૫) યથાથા 
અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માહહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે (૬) પરીક્ષા 
માટે તેની ઉમેદવારીના સાંબાંધમાાં અન્ય કોઇ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોને આશ્રય િેવા 
માટે (૭) પરીક્ષા દરવમયાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટિે કે અન્ય 
ઉમેદવારોની ઉત્તરવહીમાાંથી નકિ કરવા, પસુ્તક, ગાઇડ, કાપિી કે તેવા છાપેિા કે 
હસ્તલિલખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત િારા નકિ કરવા કે ઉમેદવારને નકિ 
કરવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીવત આચરવા માટે, (૮) િખાણોમાાં અશ્િીિ ભાર્ા 
અથવા લબભત્સ બાબત સહીતની અિસ્તતુ બાબત િખવા માટે, (૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં અન્ય કોઇ 
રીતે ગેરવતાણુાંક કરવા માટે, (૧૦) પરીક્ષાના સાંચાિન કરવા માટે ગાાંધીનગર 
મહાનગરપાલિકાએ રોકેિા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા ર્ારીહરક રીતે 
ઇજા કરવા માટે, (૧૧) પવુાવતી ખાંડોમાાં વનહદિષ્ઠ કરેિા તમામ અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવાનો 
િયત્ન કરવા માટે અથવા આવા િસાંગે મદદગારી અથવા (૧૨) પરીક્ષા માટે તેને પરવાનગી 
આપતા તેના િવેર્ પત્રોમાાં આપવામાાં આવેિી કોઇપણ સચુનાનો ભાંગ કરવા માટે દોવર્ત ઠયાા 
હોય તો અથવા દોવર્ત હોવાનુાં જાહરે કયુા હોય તો ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર થવા ઉપરાાંત (ક) 
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા તે ે  પરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તો ત ે પરીક્ષામાાંથી ગેરિાયક 
ઠરાવી ર્કર્ે અથવા (ખ) (૧) ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા સીધી પસાંદગી માટે િેવાની 
કોઇપણ પરીક્ષામાાં બેસવામાાંથી અથવા કોઇપણ રૂબરૂ મિુાકાત થી અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર 
પોતાના હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી કાયમી રીતે અથવા વનહદિષ્ઠ મદુ્દત માટે ગેરિાયક / 
બાકાત કરી ર્કર્ે.  

 
તારીખ:-  
સ્થળ:- ગાાંધીનગર.  

નાયબ મ્પયવુનવસપિ કવમશનર 
ગાાંધીનગર મહાનગર સેિાસદન 

ગાાંધીનગર. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા (ગા.મ.ન.પા.) 
ગાાંધીનગર 

જાહરેાત ક્રમાાંક: ૦૭ થી ૧૬/૨૦૧૭-૧૮ અંગેની વિગતિાર સચુનાઓ 

(વબેસાઇટ એડ્રેસ http://ojas.guj.nic.in  અને http://ojas1gsssb.gujaratgov.nic.in) 

___________________________________________________________________________ 

 ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા (ગા.મ.ન.પા) કચેરીની વવવવધ જગ્યાઓ (નીચે પત્રકમાાં દર્ાાવેિ 
છે.) પર યોગ્ય ઉમેદવાર પસાંદ કરવા માટે ઓનિાઇન અરજી પત્રકો માંગાવવામાાં આવે છે. આ માટે 
ઉમેદવારે http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ પરથી તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૪:૦૦ કિાક) થી 
તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ (સમય રાવત્રના ૧૧:૫૯ કિાક સધુી) દરવમયાન અરજી કરવાની રહરેે્. અરજી 
કરવા અંગેની વવગતવાર સચુનાઓ આગળ ફકરા નાંબર ૧૨ માાં દર્ાાવેિ છે.  

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૭   કિાકા  ૧૯,૯૦૦ – ૬૩,૨૦૦   ૧૯૯૫૦  ૫૦   ૩૩ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને 

Computer Proficiency Test.  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૧૮   ૦૨  ૦૫  ૦૮  ૦૯  ૦૧  ૦૨  ૦૫  ૦૫  ૦૧   
 

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૮    સનેટેરી સબ 

ઇન્સ્પકે્ટર  
૨૯,૨૦૦ – ૯૨,૩૦૦  ૩૧૩૪૦  ૧૬  ૩૭ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૦૬   ૦૧  ૦૧  ૦૩  ૦૩  ---  ૦૧  ૦૧  ૦૨  ---  
 

http://ojas.guj.nic.in/
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અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૯    સનેટેરી 

ઇન્સ્પકે્ટર  
૩૯,૯૦૦ – ૧,૨૬,૬૦૦  ૩૮૦૯૦  ૦૯  ૩૯ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૦૩   ---  ૦૧  ૦૨  ૦૨  ---  ---  ૦૧  ૦૧  ---  
 

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૧૦     સીનીયર 

કિાકા  
૨૫,૫૦૦ – ૮૧,૧૦૦  ૧૯૯૫૦  ૧૦  ૩૫ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને 

Computer Proficiency Test.  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૦૫    ---  ૦૧  ૦૧   ૦૨  ---  ---  ૦૧  ૦૧  ---  
 

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૧૧      ટેક્ષ 

ઇન્સ્પકે્ટર  
૩૯,૯૦૦ – ૧,૨૬,૬૦૦  ૩૮૦૯૦  ૦૭   ૩૭ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને 

Computer Proficiency Test.  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૦૩   ---  ૦૧  ૦૧  ૦૧  ---  ---  ૦૧  ---  ---  
 



અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૧૨       સબ ઓડીટર 

/ સબ 
એકાઉન્ટન્ટ  

૨૯,૨૦૦ – ૯૨,૩૦૦  ૩૧,૩૪૦  ૧૦  ૪૦ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને 
Computer Proficiency Test.  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૦૫   ---  ૦૧  ૦૧  ૦૨  ---  ---  ૦૧  ૦૧  ---  
 

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૧૩        સવયેર / 

ડ્રાફ્ટમને  
૨૫,૫૦૦ – ૮૧,૧૦૦  ૧૯,૯૫૦  ૦૫  ૩૫ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૦૩  ---  ---  ૦૧  ૦૧  ---  ---  ---  ---  ---  
  

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૧૪         પ્િાનીંગ 

આસીસ્ટન્ટ  
૩૯,૯૦૦ – ૧,૨૬,૬૦૦  ૩૮,૦૯૦  ૦૪  ૩૭ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૦૨  ---  ---  ૦૧  ૦૧  ---  ---  ---  ---  ---  
 



અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૧૫          ઇિકે્ટ્રોનીક 

ડેટા િોસસેીંગ 
મનેજેર  

૩૯,૯૦૦ – ૧,૨૬,૬૦૦  ૩૮,૦૯૦  ૦૧  ૩૬ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને 
Computer Proficiency Test.  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૦૧   ---  ---  ---  --- ---  ---  ---  ---  ---  
 

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માવસક ફીક્સ 
પગાર  

જગ્યાની 
સાંખ્યા  

વય 
મયાાદા  

પસાંદગીની પધ્ધવત   

૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  
૧૬          સીસ્ટમ 

એનાિીસ્ટ / 
સીનીયર 
િોગ્રામર  

૩૯,૯૦૦ – ૧,૨૬,૬૦૦  ૩૮,૦૯૦  ૦૧  ૩૬ વર્ા  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને 
Computer Proficiency Test.  

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

૮  
લબન 
અનામત  

અન.ુ 
જાવત  

અન.ુ 
જન 
જાવત  

સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા 

મહહિા 
લબન 
અનામત 

મહહિા 
અન.ુ 
જાવત  

મહહિા 
અન.ુ 
જન 
જાવત  

મહહિા 
સા. ર્.ૈ 
પછાત 
વગા  

માજી 
સવૈનક 
અનામત  

વવકિાાંગ 
અનામત  

૦૧  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  
 

૩.  રૈ્ક્ષલણક િાયકાત તથા અનભુવ:-  

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  ર્ૈક્ષલણક િાયકાત તથા અનભુવ  

૧  ૨  ૩  
૭   કિાકા  શૈક્ષલિક િાયકાત:-  

(૧) માધ્યવમક અને/અથવા ઉચ્ચતર માધ્યવમક વર્ક્ષણ બોડામાાંથી ઉચ્ચતર 
માધ્યવમક ર્ાળા િમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ કરેિ હોવી જોઇરે્ અથવા 
સરકારે તે તરીકે માન્ય કરેિ સમકક્ષ િાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇરે્, અને 
(૨) અંગ્રેજી અને ગજુરાતીમાાં ડટેા એન્ટ્રી વકા માટે એક કિાકમાાં ચોકસાઇ 
પવૂાક ઓછામાાં ઓછા ૫૦૦૦ અક્ષર કળ દબાણ (Key depressions) ની 
ઝડપ ધરાવતો હોવો જોઇર્,ે   



૮   સેનેટરી સબ 
ઇન્સ્પેક્ટર  

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્કૈ્ષલણક સાંસ્થાની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્;ે 
અને  
(૨) સરકારે માન્ય કરેિ સાંસ્થામાાંથી સ્વચ્છતા વનરીક્ષક (સેવનટરી 
ઇન્સ્પેક્ટર) અભ્યાસક્રમનુાં િમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઇરે્, 

૯  સેનટેરી 
ઇન્સ્પેક્ટર 

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્કૈ્ષલણક સાંસ્થાની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્,ે 
અને  
(૨) સરકારે માન્ય કરેિ સાંસ્થામાાંથી સ્વચ્છતા વનરીક્ષક (સેવનટરી 
ઇન્સ્પેક્ટર) અભ્યાસક્રમનો હડપ્િોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,  
અનભુિ:-  
(૧) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં સ્વચ્છતા ઉપ-વનરીક્ષક 
(સેવનટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર) ની જગા ઉપર ઓછામાાં ઓછો બે વર્ાનો 
અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્, અથિા 
(૨) ઉપરોક્ત રૈ્ક્ષલણક િાયકાતો મેળવ્યા પછી, ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ 
કોપોરેર્નમાાં સ્વચ્છતા ઉપ-વનરીક્ષક (સેવનટરી સબ ઇન્સ્પકે્ટર)ના 
દરજ્જજાથી ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ ગણી ર્કાય 
તેવી જગા ઉપર, સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક 
બોડા અથવા કોપોરેર્ન અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ સ્થપાયેિી 
લિવમટેડ કાંપનીમાાં સ્વચ્છતા અથવા જાહરે આરોગ્યના ક્ષેત્રમાાં ઓછામાાં 
ઓછો બે વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્.   

૧૦  સીનીયર કિાકા  શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેિી 
અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની અથવા ત ે
તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ, 
૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી બીજી 



કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થામાાંથી મેળવેિી સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો 
જોઇર્ ેઅથવા સરકારે માન્ય કરેિી તેને સમકક્ષ િાયકાત ધરાવતો હોવો 
જોઇર્ે.   

૧૧  ટેક્ષ ઇન્સ્પેક્ટર  શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ સ્થપાયેિી 
અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની અથવા ત ે
તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ, 
૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી બીજી 
કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થામાાંથી મેળવેિી બી.બી.એ. (ફાઇનાન્સ) અથવા 
બી.કોમ (એકાઉન્ટન્સી / અથાર્ાસ્ત્ર / આંકડાર્ાસ્ત્ર) અથવા બી.એ. 
(અથાર્ાસ્ત્ર / ગલણતર્ાસ્ત્ર / આંકડાર્ાસ્ત્ર) અથવા બી.સી.એ.ની પદવી 
ધરાવતો હોવો જોઇર્.ે 
અનભુિ:-  
(૧) અગાઉ નોહટફાઇડ એહરયાની કચેરી, ગાાંધીનગરમાાં કામ કરતાાં હોય 
અને ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં સમાવેર્ કરવામાાં આવ્યો હોય 
તેવા અથવા ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં, દુકાન વનરીક્ષકની 
જગ્યા પરનો ઓછામાાં ઓછો બે વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્.  
અથિા  
(૨) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં, દુકાન વનરીક્ષકના દરજ્જજાથી 
ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગ્યાને સમકક્ષ જગ્યા ગણી ર્કાય તેવી 
જગ્યા પરનો, સરકાર અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા 
અથવા કોપોરેર્ન અથવા યવુનવસીટી અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ 
હઠેળ સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપની અથવા બેંકીગ સાંસ્થા અથવા ચાટાડા 
એકાઉન્ટન્ટની પેઢીમાાં હહસાબ વવર્યક કામગીરી અન ે/ અથવા ઓહડટની 
કામગીરીનો ઓછામાાં ઓછો બે વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્.   

૧૨  સબ ઓડીટર / 
સબ એકાઉન્ટન્ટ  

શૈક્ષલિક િાયકાત અને અનભુિ:-  
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્કૈ્ષલણક સાંસ્થાની લબઝનેસ  એડવમવનસ્ટે્રર્ન (નાણા-
વ્યવસ્થા) અથવા એમ.કોમ. (હહસાબ-પદ્ધવત/ અથાર્ાસ્ત્ર/આંકડાર્ાસ્ત્ર) 
અથવા એમ.એ. (અથાર્ાસ્ત્ર /ગલણતર્ાસ્ત્ર/ આંકડાર્ાસ્ત્ર)માાં અનસુ્નાતકની 
પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,  અથિા 



(૨) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્કૈ્ષલણક સાંસ્થાની બી.બી.એ. (નાણા-વ્યવસ્થા) અથવા 
બી.કોમ. (હહસાબ-પદ્ધવત/અથાર્ાસ્ત્ર/આંકડાર્ાસ્ત્ર) અથવા બી.એ. 
(અથાર્ાસ્ત્ર/ ગલણતર્ાસ્ત્ર/આંકડાર્ાસ્ત્ર)માાં પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્,ે 
અને  
(૧) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં કારકુન, વગા ૩ના દરજ્જજાથી 
ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગા ઉપરનો ઓછામાાં ઓછો બેવર્ાનો 
અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્,  
અથિા 
(૨) ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં કારકુન, વગા ૩નાદરજ્જજાથી 
ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ ગણી ર્કાય તેવી જગા 
ઉપર, સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા 
અથવા કોપોરેર્ન અથવા યવુનવવસિટી અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ 
હઠેળ સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપનીમાાં અથવા બેન્ન્કિંગ ઓગેનાઇઝેર્નમાાં 
અથવા ચાટાડા એકાઉન્ટન્ટની પેઢીમાાં હહસાબ અને/અથવા ઓહડટ કામકાજ 
સાંબાંધી ઓછામાાં ઓછોબ ેવર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.  

૧૩  સવેયર / 
ડ્રાફ્ટમેન  

શૈક્ષલિક િાયકાત અને અનભુિ:-  
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટી 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ રૈ્ક્ષલણક સાંસ્થા અથવા ટેકવનકિ વર્ક્ષણ બોડામાાંથી મેળવેિો 
વસવવિ એન્ન્જનીયરીંગમાાં હડપ્િોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે તથા સરકારમાાં 
અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા અથવા કોપોરેર્ન 
અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપનીમાાં 
વસવવિ એન્ન્જનીયરીંગ અથવા સરવેની કામગીરીના ક્ષતે્રમાાં ઓછામાાં ઓછો 
બે વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્,  
અથિા  
(૨) સરકારી ઔધોલગક તાિીમ સાંસ્થા (આઇ.ટી.આઇ.) અથવા સરકાર 
માન્ય ઔધોલગક તાિીમ સાંસ્થા (આઇ.ટી.આઇ.)નુાં સવયેર અથવા ડ્રાફ્ટમેન 
ટે્રડ િમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઇર્ે તથા સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક 



માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા અથવા કોપોરેર્ન અથવા કાંપની 
અવધવનયમ ૨૦૧૩ હઠેળ સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપનીમાાં વસવવિ 
એન્જીનીયરીંગ અથવા સરવેની કામગીરીના ક્ષેત્રમાાં ઓછામાાં ઓછો ચાર 
વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. 

૧૪  પ્િાનીંગ 
આસીસ્ટન્ટ  

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાના આહકિટેક્ચર અથવા વસવવિ 
એન્ન્જનીયરીંગમાાં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે;  
અને  
(૨) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીના 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની ર્હરે આયોજન અથવા નગર આયોજન 
અથવા ટ્રાહફક અથવા વાહનવ્યવહાર આયોજન અથવા િાદેવર્ક આયોજન 
અથવા ર્હરેી હડઝાઇનમાાં હડપ્િોમા અથવા ઇન્સ્ટીટયટૂ ઓફ ટાઉન પ્િાનસા 
ઓફ ઇન્ન્ડયાની પરીક્ષા િારા મેળવેલુાં સભ્યપદ ધરાવતો હોવો જોઇરે્, 

૧૫  ઇિેક્ટ્રોનીક ડટેા 
િોસેસીંગ મનેેજર  

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની કોમ્પ્યટુર એન્ન્જવનયરીંગ અથવા 
કોમ્પ્યટુર ટેકનોિોજી અથવા કોમ્પ્યટુર સાયન્સ અથવા કોમ્પ્યટુર 
એપ્િીકેર્નમાાં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્.ે   
અનભુિ:-  
(૧) સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા અથવા 
કોપોરેર્ન અથવા યવુનવવસિટી અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ 
સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપનીમાાં ઇિેક્ટ્રોવનક ડટેા િોસેસીંગના ક્ષેત્રમાાં ઓછામાાં 
ઓછો એક વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્.  
 



૧૬   સીસ્ટમ 
એનાિીસ્ટ / 
સીનીયર 
િોગ્રામર  

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હઠેળ 
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યવુનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યવુનવવસિટીની 
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યવુનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન 
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હઠેળ ડીમ્ડ યવુનવવસિટી તરીકે જાહરે થયેિી 
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની કોમ્પ્યટુર એન્ન્જવનયરીંગ અથવા 
કોમ્પ્યટુર ટેકનોિોજી અથવા કોમ્પ્યટુર સાયન્સ અથવા કોમ્પ્યટુર 
એપ્િીકેર્નમાાં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્,ે  
અનભુિ:-   
(૨) સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા અથવા 
કોપોરેર્ન અથવા યવુનવવસિટી અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હઠેળ 
સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપનીમાાં વસસ્ટમ એનાલિસ્ટ તરીકે ઓછામાાં ઓછો એક 
વર્ાનો અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઇરે્ 

 

 ઉપરોક્ત રૈ્ક્ષલણક િાયકાત પહરપણુા કરવા માટે ે  ઉમેદવારોએ ે  તે ડીગ્રીની છેલ્િા વર્ાની 
પરીક્ષા આપી હોય પરાંત ુપહરણામ આવેિ ન હોય તેવા ઉમેદવારો જો તેઓ વનયત વય મયાાદા 
ધરાવતાાં હોય તો ઉમેદવારી કરવા માટે પાત્ર બની ર્કરે્. પરાંત ુ જો તેમનો સમાવેર્ પસાંદગી 
યાદીમાાં થાય તો વનમણુાંક સમયે આવા ઉમેદવારોએ ડીગ્રી પરીક્ષા પાસ કયાા હોવાનો આધાર, 
માકાર્ીટ અથવા ડીગ્રી િમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહરેે્. આવો આધાર રજુ ન કરનાર ઉમેદવારને 
વનમણુાંક મળર્ે નહીં અને આવા ઉમેદવારનુાં નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ કરવામાાં આવરે્.   

 

૪. કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંગેની િાયકાત:-  

ઉમેદવાર રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના સરકારી ઠરાવ 
નાંબર – સીઆરઆર/૧૦-૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.૫ થી નક્કી કરેિ અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર અંગેનુાં 
િાથવમક જ્ઞાન (બેલઝક નોિજે) ધરાવતા હોવા અંગેનુાં કોઇપણ તાિીમી સાંસ્થાનુાં િમાણપત્ર / માકાર્ીટ 
ધરાવતા હોવા જોઇરે્ અથવા સરકાર માન્ય યવુનવસીટી અથવા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંગેના 
કોઇપણ ડીગ્રી અથવા ડીપ્િોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યટુર એક વવર્યક તરીકે હોય તેના િમાણપત્રો 
અથવા ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના વવર્ય સાથે પસાર કરેિ હોય તેના 
િમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઇરે્. આ તબકે્ક આવુાં િમાણપત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરી 
ર્કરે્, પરાંત ુ વનમણુાંક મેળવતા પહિેા આવુાં િમાણપત્ર અચકુ રજુ કરવાનુાં રહરેે્, અન્યથા વનમણુાંક 
મેળવવાને પાત્ર ઠરર્ે નહી. 

  

૫. હહન્દી અને ગજુરાતી ભાર્ાનુાં પરુત ુાં જ્ઞાન અને ગજુરાતી ભાર્ા પર િભતુ્વ હોવુાં જોઇરે્.  

 
 
 



૬. રાષ્ટ્રીયતા – ઉમેદવાર  

(ક)  ભારતનો નાગહરક હોય, અથવા  

(ખ)  નેપાળનો િજાજન હોય, અથવા  

(ગ)   ભતૂાનનો િજાજન હોય, અથવા  

(ઘ)  વતબેટનો વનવાાવસત હોય, ે  ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી સન 
૧૯૬૨ના જાન્યઆુરી મહહનાની ૧ િી તારીખ પહિેાાં ભારતમાાં આવ્યો હોય, અથવા  

(ચ)  મળુ ભારતની વ્યન્ક્ત હોય, અને ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી 
પાહકસ્તાન, બમાા, શ્રીિાંકા, કેન્યા, યગુાન્ડા, ટાન્ઝાનીયાનુાં સાંયકુ્ત િજાસત્તાક (અગાઉના 
ટાન્ગાવનકા અને ઝાાંઝીબાર), ઝામ્બીઆ, મિાવી, ઝૈર, ઇવથયોવપયા ે વા પવૂા આહિકાના 
દેર્ો અને વવયેટનામમાાંથી સ્થળાાંતર કરીને આવી હોય:  

 

પરાંત ુ(ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) વગા હઠેળ આવતા ઉમેદવાર, ે ની તરફેણમાાં 
રાજ્ય સરકારે િાયકાતનુાં િમાણપત્ર આપ્ય ુહોય તેવી વ્યહકત હોવી જોઇરે્.   

 

૭. િયમયાાદા:-  

 ઉમેદવારની વય ૧૮ વર્ાથી ઓછી હોવી જોઇર્ે નહી અને વધમુાાં વધ ુ વય ઉપર પત્રકમાાં 
દર્ાાવેિ વવગતે ે  તે જગ્યા માટે હોવી જોઇરે્.  

 

 તમામ ઉમેદવારોને ઉપિી વયમયાાદામાાં મળવાપાત્ર છુટછાટ સાથેની ઉંમર વનયત તારીખ ે
કોઇપણ સાંજોગોમાાં ૪૫ વર્ા કરતાાં વધવી જોઇર્ે નહીં.  

  

 તમામ જગ્યાના ઉમેદવારોને નીચેની વવગતે વય મયાાદામાાં છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.   

અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાતી, સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગાના 
ઉમેદવારો, ર્ારીહરક ખોડખાાંપણ ધરાવતાાં ઉમેદવારો, મહહિા ઉમેદવારો અને એક્ષ સવવિસમેન 
માટે ઉપિી વયમયાાદામાાં પાાંચ વર્ાની છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.  

  

વધમુાાં, વનહદિષ્ટ વવસ્તાર કચેરી, ગાાંધીનગરમાાં અગાઉ કામ કરતાાં હોય અને ગાાંધીનગર 
મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં સમાવેર્ કયો હોય તેવા અથવા અગાઉથી ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ 
કોપોરેર્નની સેવામાાં કાયમી અથવા હાંગામી હોય અને વનયવમત પગારધોરણમાાં વનમણુાંક થયેિ 
હોય તથા ૬ માસ તથા તેથી વધ ુસમયથી સેવામાાં હોય તેવા ઉમેદવારને ઉપિી વયમયાાદા 
િાગ ુપડરે્ નહીં.  

 
વધમુાાં સીધી પસાંદગી માટે ઉમેદવાર તેની અરજી કરતી વખતે ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ 

કોપોરેર્નમાાં કરાર આધારે ઓછામાાં ઓછા ૬ માસથી ઓછો નહી તેટિા સમયગાળા માટે કામ 
કરતો હોય અને જગ્યા ઉપર તેની પસાંદગી થાય, ત્યારે જગ્યા ઉપર વનમણુાંક મળ્યાની તારીખ ે
તે ગાાંધીનગર મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્નમાાં નોકરી કરતો હોય તો તેવા ઉમેદવારની તરફેણમાાં તેણ ે



ે ટિા મહહના નોકરી કરી હોય તેટિા મહહના વયમયાાદા હળવી કરી ર્કારે્. આઉટસોસાથી 
(Out Source) ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાાં ફરજ બજાવતાાં કમાચારીઓને આ જોગવાઇ 
િાગુાં પડરે્ નહીં.  

 
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાાં ફરજ બજાવતાાં ઉમદેવારોએ વય-મયાાદામાાં છુટછાટ 

મેળવવા માટે નાયબ મ્યવુનવસપિ કવમર્નર (વહીવટ), ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા પાસેથી 
િમાણપત્ર મેળવવાનુાં રહરેે્. આવુાં િમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવારને જ વય-મયાાદામાાં છુટછાટ 
મળવાપાત્ર થર્ે.  

 

૮. િયમયાાદા માટે વનધાારરત તારીખ:- તમામ ઉમેદવારના હકસ્સામાાં વયમયાાદા માટે અરજી કરવાની 
અંવતમ તારીખને ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવરે્. તમામ બાબતો માટે તા. ૧૦/૦૪/૨૦૧૮ CUT OFF DATE 

ગણવાની રહરેે્. 
  

૯. પસાંદગી પામેિ િાયક ઉમેદવારને િથમ પાાંચ વર્ા માટે કરાર આધારે માવસક ફીક્સ પગારથી 
વનમણુાંક આપવામાાં આવરે્. ે  તે જગ્યાના માવસક ફીક્સ પગારની વવગતો ઉપર પત્રકમાાં દર્ાાવેિ છે. 
પાાંચ વર્ાની સેવા સાંતોર્કારક રીતે પણુા કરનાર ઉમેદવારને ે  તે જગ્યા ઉપર વનયવમત વનમણુાંક 
આપવા અંગે વવચારણા કરવામાાં આવરે્. ે  તે જગ્યાના વનયવમત વનમણુાંકના પગારધોરણની વવગતો 
ઉપરોક્ત પત્રકમાાં દર્ાાવિે છે.  

 

૧૦. પસાંદગી પ્રરિયા:-  

 જાહરેાતની જગ્યાઓ ઉપર પસાંદગી પામવાના હતેસુર ઉમેદવારે ઉપર પત્રકમાાં દર્ાાવેિ વવગત ે
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અથવા સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને Computer Proficiency Testની િહક્રયામાાંથી પસાર 
થવાનુાં રહરેે્. પરાંત ુગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને યોગ્ય અને જરૂરી િાગર્ે તો તેમાાં જરૂરી ફેરફાર કરી 
ર્કર્ે. ે  તે જગ્યા માટેનો સ્પધાાત્મક પરીક્ષા તથા Computer Proficiency Test માટેનો અભ્યાસક્રમ આ 
સાથે સામેિ પત્રક ૭ થી ૧૫ મજુબનો રહરેે્.  

 જાહરેાત હઠેળની જગ્યાની સાંખ્યા પાાંચ સધુીની છે ત્યાાં Computer Proficiency Test માટે 
જાહરેાત હઠેળની જગ્યાના િમાણમાાં પાાંચ ગણા ઉમેદવારોને અને જાહરેાત હઠેળની જગ્યાની સાંખ્યા 
પાાંચથી વધ ુછે ત્યાાં Computer Proficiency Test  માટે જાહરેાત હઠેળની જગ્યાના િમાણમાાં ત્રણ ગણા 
ઉમેદવારોને બોિાવવામાાં આવર્ે.    

 

(ક)  િઘતુ્તમ િાયકી ધોરિ:-  

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા માટે તથા Computer Proficiency Test માટે ક્વોિીફાઇંગ સ્ટાન્ડડા 
(Qualifying Standard) ૫૦% નુાં રહરેે્. ે  તે જગ્યા માટે પસાંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે 
જાહરેાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાની સાંખ્યાને િક્ષમાાં િઇ પસાંદગી માટેનુાં િાયકી ધોરણ ગાાંધીનગર 
મહાનગરપાલિકા નક્કી કરર્ે.  



(ખ)  ે  તે જગ્યા માટેની પસાંદગી યાદી (મેરીટ િીસ્ટ) સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં મેળવેિ ગણુ અને જ્યાાં 
Computer Proficiency Test ની જોગવાઇ છે ત્યાાં સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં મેળવેિ ગણુ અને 
Computer Proficiency Testમાાં મેળવેિ ગણુના કુિ ગણુના આધારે તૈયાર કરવામાાં આવર્ે.  

(ગ)  Computer Proficiency Test માટે વનયત સમયે અને સ્થળે હાજર ન રહનેાર ઉમેદવાર 
પસાંદગીને પાત્ર બની ર્કર્ ેનહીં.   

 

(ઘ)  કવમર્નર, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા િારા કેટિી સાંખ્યાની િવતક્ષાયાદી બનાવવી તે અંગેનો 
વનણાય કરવામાાં આવરે્. પરાંત ુજાહરેાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાઓ ે ટિા ઉમેદવારો અને વધમુાાં વધ ુ
૧૦ ે ટિા ઉમેદવારોની િાયકાતના ક્રમમાાં િાયક ઉમેદવારોના નામ દર્ાાવતી િવતક્ષાયાદી 
પણ તૈયાર કરવામાાં આવર્ે. િવતક્ષાયાદી એ પસાંદગી યાદી નથી. ે  બાબત ઉમેદવારોએ 
િક્ષમાાં િેવાની રહરેે્.   

 

૧૧. પરીક્ષા ફી:-  

 ફોમા ભરતી વખતે કેટેગરી વસિેક્ટ કરી ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહરેે્.  

 

 અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાવત, એક્ષ સવવિસમેન, ર્ારીહરક ખોડખાાંપણ ધરાવતા 
ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ૫૦% ભરવાની રહરેે્.  

 

 જ્યારે ઉમેદવારો OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી મોકિે (સબવમટ) કરે ત્યારે તેઓન ેઅરજી 
ફી ભરવા માટે ઓન િાઇન ઉપિબ્ધ ચિણની ૩ નકિોની એક પાના ઉપર વિન્ટ મેળવવાની 
સચુના મળરે્. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ વિન્ટ મેળવી િેવાની રહરેે્. ઉમેદવારોએ ચિણ 
સાથે કોઇપણ કોમ્પ્યટુરાઇઝડ પોસ્ટ ઓહફસમાાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે સામાન્ય કક્ષાના 
ઉમેદવારોએ રૂ. ૨૦૦ (અનસુલૂચત જાવત, અનસુલૂચત જનજાવત, એક્ષસવવિસ મેન, ર્ારીહરક 
ખોડખાાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે રૂ. ૧૦૦) + રૂ. ૧૨ પોસ્ટિ ચાજીસ ભરી દેવાના રહરેે્. 
ચિણની એક નકિ પોસ્ટ ઓફીસ રાખી િેર્ ેઅને બે નકિ ઉમેદવારને વસક્કા / સ્ટીકર સાથ ે
પાછી આપરે્. આ નકિ ઉમેદવારે સાચવી રાખવાની રહરેે્ અને પરીક્ષા સમયે કોિ િેટર સાથ ે
અચકુ િાવવાની રહરેે્. ઉમેદવાર ફી ભયાાની નકિ સાથે નહી િાવે તેવા ઉમેદવારોને 
પરીક્ષામાાં િવેર્ આપવામાાં આવર્ે નહીં.  

 પરીક્ષાની અરજી ફી ઓનિાઇન જમા કરાવવા માટે “Print Challan” ઉપર કિીક કરવુાં અને 
વવગતો ભરવી અન ે ત્યાાં “Online Payment of Fee” ઉપર કિીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેિ 
વવકલ્પોમાાં “Net Banking of fee” અથવા “Other Payment Mode” ના વવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય 
વવકલ્પ પસાંદ કરવો એ આગળની વવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ આપન ેઆપની ફી જમા 
થઇ ગઇ છે તેવુાં સ્ક્રીન પર િખાયેલુાં આવરે્ અને e-receipt મળર્ે ે ની Print કાઢી િેવી. જો 
િહક્રયામાાં કોઇ ખામી હર્ે તો સ્ક્રીન (Screen) પર આપની ફી ભરાયેિ નથી તેમ જોવા મળર્ ે



સાંિગ્ન બેંક ચાજર્જસ ઉમેદવારે ભરવાના રહરેે્. જો કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાાં વધ ુઅરજી કરરે્ 
તો કરેિ અરજી માટે ભરેિ ફી પરત કરવામાાં આવરે્ નહીં. 

આ ચિણ / e-receipt તથા Confirm થયેિ અરજી પત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે 
સાચવીને રાખવાના રહરેે્ અને ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા િારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ 
અરજી પત્રક લબડાણો સહહત તથા ફી ભરેિા ચિણની નકિ સાથે આર.પી.એ.ડી. / સ્પીડ 
પોસ્ટથી મોકિવાના રહરેે્ અથવા ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાાં રૂબરૂ આપી જવાના  
રહરેે્.    

 અન્ય કોઇ રીતે ફી સ્વીકારવામાાં આવર્ ેનહી.  

 

 પોસ્ટ ઓફીસમાાં ફી ભરવાની છેલ્િી તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૮ (કચેરીના સમય સધુી)ની રહરેે્.  

  

 ફી ભરપાઇ કયાા બાદ, કોઇપણ સાંજોગોમાાં ફી પરત મળવાપાત્ર થર્ે નહીં અથવા બીજી પરીક્ષા 
માટે આવી ફીને ધ્યાને િઇ ર્કારે્ નહી.  

 

 એક વખત અરજી કયાા પછી અરજી પરત ખેંચવાની કે રદ કરવાની વવનાંતી કોઇપણ સાંજોગોમાાં 
સ્વીકારવામાાં આવર્ે નહીં.   

 

૧૨. અરજી કરિાની રીત:-  

 આ જાહરેાતના સાંદભામાાં માત્ર ઓન િાઇન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવરે્. ઉમેદવારે 
જાહરેાતમાાં દર્ાાવ્યા તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૪:૦૦ કિાક) થી તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ (સમય 
રાવત્રના ૧૧:૫૯ કિાક સધુી) દરવમયાન http://ojas.guj.nic.in  પર અરજીપત્રક ભરી ર્કરે્. ઉમેદવારે 
(૧) સૌ િથમ http://ojas.guj.nic.in પર જવુાં. હવે (૨) “Apply Online” Click કરવુાં. (૩) પસાંદગીની 
જગ્યા પર Click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળર્ે. (૪) તેની નીચ ે“Apply Now” પર Click કરવાથી 
Application Format ખિુરે્ ે માાં સૌ િથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. અહી િાિ ફાંદડી 
(*) વનર્ાની હોય તેની વવગતો ફરજીયાત ભરવાની રહરેે્. (૫) “Personal Details” ભરાયા બાદ 
“Educational Details” ભરવા માટે “Educational Qualifications” પર Click કરવુાં. (૬) તેની નીચે 
“Self Declaration” પર Click કરવુાં. ત્યાર બાદ (૭) ઉપરની ર્રતો સ્વીકારવા માટે “Yes” પર Click 

કરવુાં. હવે અરજી પણુા રીતે ભરાઇ ગયેિ છે. (૮) હવે “Save” પર Click કરવાથી તમારી અરજી 
ઓનિાઇન સ્વીકાર થર્ે. (૯) અરજી કયાા બાદ ઉમેદવારનો “Application Number” Generate થર્ે. 
ે  ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહરેે્. (૧૦) હવે “Upload Photograph” પર Click કરો. અહીં તમારો 
“Application Number” ટાઇપ કરો અને તમારી Birth date type કરો, ત્યાર બાદ OK પર Click કરવુાં. 
અહી Photo અને Signature Upload કરવાના છે. (Photo નુાં માપ ૫ સે.મી. ઉંચાઇ અન ે૩.૬ સે.મી. 
પહોળાઇ અન ેSignature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. િાંબાઇ અન ે૭.૫ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી) (Photo અને 
Signature Upload કરવા સૌ િથમ તમારો Photo અને Signature jpg formatમાાં (૧૫ કે.બી.) 
સાઇઝથી વધારે નહી તે રીતે સ્કેન કરી કોમ્પ્યટુરમાાં સેવ કરેિા હોવા જોઇએ.) “Browse” Button ની 

http://ojas.guj.nic.in/
http://ojas.guj.nic.in/


બાજુમાાં “Upload” Button પર Click કરો. હવે Choose file ના સ્ક્રીનમાાંથી ે  ફાઇિમાાં .jpg format માાં 
તમારો Photo store થયિે છે, તે ફાઇિને select કરો અને “Open Button” ને Click કરો. હવે 
“Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload” Button પર click કરો. હવે તમારો Photo દેખારે્. હવે આજ 
રીતે Signature પણ upload  કરવાની રહરેે્. (૧૧) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm 

Application” તથા Birthdate type કયાાબાદ OK પર click કરવાથી ૩ બટન (૧) OK (૨) Show 

Application Preview અને (૩) Confirm Application દેખારે્. ઉમેદવારે Show Application preview 

પર Click કરી પોતાની અરજી જોઇ િેવી. અરજીમાાં સધુારો કરવાનો જણાય તો edit કરી િેવુાં. તે કન્ફમા 
કયાા પછી કોઇપણ િકારનો સધુારો ર્ક્ય બનરે્ નહીં. સાંપણુા ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર 
ન જણાય તો જ Confirm Application પર Click કરવુાં. તેથી ઉમેદવારની અરજીનો ઓનિાઇન 
સ્વીકાર થઇ જર્ે. અહી Confirm number generate થરે્. ે  હવે પછીને બધી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી 
હોઇ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહરેે્. (૧૨) હવે Print Application પર Click કરી અરજીની નકિ કાઢી 
સાચવી રાખવી. (૧૩) અરજી કન્ફમા થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા ૧૧ માાં આપેિ સચુનાઓ અનસુાર 
ફી ઓનિાઇન જમા કરાવવી અથવા પોસ્ટ ઓફીસ ખાતે રોકડમાાં પરીક્ષા ફી રૂ. ૨૦૦/- (અનસુલૂચત 
જાવત, અનસુલૂચત જનજાવત, એક્ષસવવિસમેન, ર્ારીહરક ખોડખાપણ ધરાવતાાં ઉમેદવારોમાટે રૂ. ૧૦૦) 
તથા રૂ. ૧૨ પોસ્ટિચાજીસ ચિણથી ભરવાના રહરેે્. ચિણ પણ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથી જ 
ડાઉનિોડ કરવાનુાં રહરેે્. અરજી કન્ફમા કયાાબાદ ફી ન ભરનાર ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ ગણારે્. 
  
૧૩. સામાન્ય શરતો:-  
(૧)  ઉમેદવાર જાહરેાતમાાં દર્ાાવેિ સાંવગા પૈકી એક અથવા એકથી વધારે સાંવગા માટે અરજી કરી 

ર્કર્ે અન ેતેઓએ એક સાંવગા માટે એક જ વખત અરજી કરવાની રહરેે્. દરેક સાંવગા માટે 
અિગ અિગ અરજી કરવાની રહરેે્.   

(૨)  જાહરેાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાઓ અને તેની સાંખ્યામાાં વધ – ઘટ થવાની ર્ક્યતા છે.  
(૩)  કોઇ પણ ઉમેદવાર જો એક જ સાંવગા માટે એક થી વધ ુઅરજી કરરે્ તો તેમની અરજી રદ 

કરવા અંગે વનણાય કરવાની સત્તા ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની રહરેે્.  
(૪)  જાહરેાતમાાં અનામત વગો ના ઉમેદવારોને જ ઉપિી વયમયાાદામાાં સરકારશ્રીના વનયમોનસુાર 

છુટછાટ મળર્ે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાાં િીધા બાદ વધમુાાં વધ ુ૪૫ વર્ાની 
ઉંમર સધુી જ ઉપિી વયમયાાદામાાં છુટછાટ મળરે્.  

(૫)  વવકિાાંગ (સમાન તકો, અવધકારોનુાં રક્ષણ અને પણુાભાગીદારી) ધારો, ૧૯૯૫ હઠેળ અનામતનો 
િાભ / છુટછાટ મેળવવા વવકિાાંગતાની ઓછામાાં ઓછી માત્રા ૪૦% નક્કી કરવામાાં આવી છે. 
આથી ૪૦% કે તેથી વધ ુમાત્રામાાં વવકિાાંગતા ધરાવતી વ્યન્ક્તને અનામતનો િાભ કે છુટછાટ 
મળવાપાત્ર થર્ે.  

  ર્ારીહરક ક્ષવતને નીચે મજુબની કેટેગરીમાાં વહેંચવામાાં આવે છે.  
 (ક)  અંધત્વ અથવા ઓછી રન્ષ્ટ (Blindness or Low Vision)  
 (ખ)  શ્રવણની ખામી (Hearing Impairment)  



 (ગ)  હિનચિન વવકિાાંગતા અથવા મગજનો િકવા (Locomotor Disability or Cerebral  
Palsy)  

(૬)  સા. અને રૈ્. પ. વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અંગેનુાં વનયત 
નમનુામાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ પરુા થયેિ નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૬-૨૦૧૭ માટેનુાં અસિ 
િમાણપત્રનો નાંબર અને તારીખ ઓનિાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાાવવાના રહરેે્. જો આવુાં 
િમાણપત્ર ત્રણ વર્ા માટેનુાં મેળવેિ હોય તો તેમાાં નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૬-૧૭નો સમાવેર્ થતો 
હોવો જોઇર્ે. સક્ષમ અવધકારી િારા અપાયેિ આવુાં િમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કતા ઉમેદવારો 
સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેિ વયમયાાદામાાં આવતાાં નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી 
રદ થર્ે.  

(૭)  સામાજજક અને ર્કૈ્ષલણક રીતે પછાત વગાના પહરણીત મહહિા ઉમેદવાર આવુાં નોન હક્રવમિેયર 
િમાણપત્ર તેમના વપતાની આવકના સાંદભામાાં ધરાવતાાં હોવા જોઇએ. જો આવા ઉમેદવાર 
તેમના પવતની આવકના સાંદભામાાં આવુાં િમાણપત્ર ધરાવતા હરે્ તો ધ્યાને િવેામાાં આવરે્ 
નહીં.  

(૮)  સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ ક્રમાાંક: 
સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(૨) માાં વનદેવર્ત િવતામાન વનયમો અનસુાર વવધવા મહહિા 
ઉમેદવારો માટે પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપવા માટે તેમને મળેિ કુિ ગણુના ૫% ગણુ ઉમેરી 
આપવામાાં આવરે્. પરાંત ુતેઓએ ભરતી તથા વનમણ ૂાંક સમયે પનુ: િગ્ન કરેિ ન હોવા જોઇએ. 
ઉપરાાંત, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગ ે ત્યારે તેના તમામ પરુાવા ગાાંધીનગર 
મહાનગરપાલિકામાાં અસિમાાં રજુ કરવાના રહરેે્.  

(૯)  એથેિેટીક (ટે્રક અને ફીલ્ડ રમતો સહીત) બેડવમન્ટન, બાસ્કેટબોિ, હક્રકેટ, ફટબોિ, હોકી, 
સ્વીમીંગ, ટેબિ ટેવનસ, વોિીબોિ, ટેવનસ, વેઇટિીફટીંગ, રેસલિિંગ, બોન્ક્સિંગ, સાઇકિીંગ, 
જીમ્નેસ્ટીક, જુડો, રાઇફિશટુીંગ, કબડી, ખોખો, તીરાંદાજી, ઘોડસેવારી, ગોળાફેંક, નૌકાસ્પધાા, 
ર્તરાંજ, હને્ડ બોિની રમતો-ખેિકુદમાાં રાષ્ટ્રીય / આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા આંતર યવુનવસીટી 
અથવા અલખિ ભારતર્ાળા સાંઘ િારા યોજાતી સ્પધાામાાં માત્ર િવતવનવધત્વ કરેિ હોય તેવા 
ઉમેદવારોને પસાંદગીમાાં અગ્રતા માટે તેમને મેળવેિ કુિ ગણુના ૫ (પાાંચ) ટકા ગણુ ઉમેરી 
આપવામાાં આવરે્. આ માટે ઉમેદવારે સરકારે તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ના ઠરાવ ક્રમાાંક: 
સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ૨ તથા તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાાંક: 
સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ૨ માાં વનયત કયાા મજુબના સત્તાવધકારી પાસેથી વનયત 
નમનુામાાં મેળવેિ જરૂરી િમાણપત્ર ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગ ે ત્યારે રજુ કરવાનુાં 
રહરેે્. આવુાં િમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગણુ માટે હક્કદાર થરે્.  

(૧૦)  સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં તથા Computer Proficiency Testના સ્થળે ઉમેદવારે પોતાના ખચ ેહાજર 
થવાનુાં રહરેે્.  

(૧૧)  સ્પધાાત્મક પરીક્ષા તથા Computer Proficiency Test માટેનુાં સ્થળ, સમય અન ે તારીખ 
કવમર્નર, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા િારા વનયત કરવામાાં આવર્ે.  



(૧૨)  અરજદારે ઓન િાઇન અરજી કરવાની રહરેે્. ઓન િાઇન અરજી સાથે કોઇ િમાણપત્રો કે 
દસ્તાવેજ સામેિ કરવાના રહરેે્ નહીં.   

(૧૩)  પસાંદગી યાદીમાાં સમાવવષ્ટ અને વનમણુાંકને પાત્ર હોય તેવા ઉમેદવારો કવમર્નર, ગાાંધીનગર 
મહાનગરપાલિકા િારા ઠરાવવામાાં આવે તવેી ર્ારીહરક યોગ્યતાની તબીબી તપાસ પસાર 
કરવાની રહરેે્. આવી ર્ારીહરક યોગ્યતાની તબીબી તપાસ પસાર ન કરનાર ઉમેદવાર 
વનમણુાંકને પાત્ર બની ર્કરે્ નહીં. આવા ઉમેદવારનુાં નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ કરવામાાં 
આવર્ે.  

(૧૪)  પસાંદગી યાદીમાાં સમાવવષ્ટ અને વનમણુાંકને પાત્ર હોય તેવા ઉમેદવારે કવમર્નર, ગાાંધીનગર 
મહાનગરપાલિકા ઠરાવે તેવા નમનુામાાં અને તેમની સચૂના મજુબ સારા ચાહરત્ર અંગેના પરુાવા 
રજુ કરવાના રહરેે્. આવા પરુાવા રજુ ન કરનાર ઉમેદવાર વનમણુાંકને પાત્ર બનરે્ નહીં અને 
આવા ઉમેદવારનુાં નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ કરવામાાં આવરે્.  

(૧૫)  કવમર્નર, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને સાંતોર્ થાય કે સાંબાંવધત ઉમેદવાર ફી સહહતની 
તમામ આવશ્યક જરૂરીયાત સાંતોર્ ે છે. તો જ તવેા ઉમેદવારને સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને / 
અથવા Computer Proficiency Testમાાં િવેર્ આપવામાાં આવર્ે.    

 
 
૧૪. સામાન્ય સચૂનાઓ:-  
(૧)  ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં ભરેિ વવગતો સમગ્ર ભરતી િહક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં આવરે્ 

અને આ વવગતોના આધારે સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં તથા Computer Proficiency Testમાાં િવેર્ 
આપવામાાં આવર્ે. અરજીમાાં દર્ાાવેિ વવગતોના પરુાવાઓ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગ ે
ત્યારે અસિમાાં રજુ કરવાના રહરેે્. અન્યથા અરજી પત્રક ે  તે તબકે્ક “રદ” ગણવામાાં આવર્ે.  

(૨)  અરજદારે અરજી પત્રકમાાં દર્ાાવેિ કેટેગરી (જાવત) માાં પાછળ થી કેટેગરી બદિવાની રજુઆત 
ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવર્ ેનહીં.  

(૩)  ઉમેદવાર અરજી પત્રકમાાં ે  ફોટો UPLOAD કરે છે. તેની પાસપોટા સાઇઝના ફોટાની એક કરતા 
વધ ુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને પરીક્ષા સમયે હાજરી પત્રકમાાં િગાવવાના રહરેે્. 
તેમજ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહરેે્.  

(૪)  ઉમેદવાર અરજી પત્રક ભરતી વખતે ે  મોબાઇિ નાંબર દર્ાાવે છે તે નાંબર ચાલ ુજ રાખવો. 
ભવવષ્યમાાં આ પરીક્ષાને સાંબાંવધત પરીક્ષાિક્ષી સચૂનાઓ ઉમેદવારને આ દર્ાાવેિ નાંબરના 
મોબાઇિ પર SMS થી મોકિવામાાં આવર્ે. તેથી દર્ાાવેિ મોબાઇિ નાંબર બદિવો નહીં.  

(૫)  િાયક ઉમેદવારને િથમ પાાંચ વર્ા માટે કરાર આધાહરત ફીક્સ પગારે વનમણુાંક આપવામાાં 
આવર્ે. ે  તે જગ્યાના ફીક્સ પગારની વવગતો ઉપર પત્રકમાાં દર્ાાવેિ છે. પાાંચ વર્ાના કરારીય 
સમયગાળા દરમ્યાન સાંબાંવધત ઉમેદવારે ે  તે જગ્યાના ભરતી વનયમો મજુબ ખાતાકીય પરીક્ષા 
વનયમો, કોમ્પ્યટુર કૌર્લ્ય પરીક્ષા વનયમો ૨૦૦૬ અથવા ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ઠરાવે 



તેવી કોમ્પ્યટુર કૌર્લ્ય પરીક્ષા તથા પવુા સેવા તાિીમ અને તાિીમાન્ત પરીક્ષાના વનયમોની 
જોગવાઇઓ મજુબ વનયત પરીક્ષાઓ પાસ કરવાની રહરેે્.  

(૬)  આખરી પસાંદગી પામેિ ઉમેદવાર વનમણુાંક સત્તાવધકારી ઠરાવે તે ર્રતોને આધીન વનમણુાંક 
મેળવવાને પાત્ર ઠરર્ે.  

(૭)  ઉમેદવાર પોતે કોઇપણ સાંવગાની આખરી પસાંદગી યાદીમાાં સમાવવષ્ટ થવા માત્રથી સાંબાંવધત 
જગ્યા ઉપર વનમણુાંક કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થરે્ નહીં. વનમણુાંક કરનાર સત્તાવધકારીને 
પોતાને એવી ખાતરી થાય કે મહાનગરપાલિકાની સેવા સારૂ તે ધી ગજુરાત િોવવન્ન્સયિ 
મ્યવુનવસપિ કોપોરેર્ન એક્ટ, ૧૯૪૯ / ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) 
વનયમો, ૧૯૬૭ થી ઠરાવેિ વનયમોનસુાર યોગ્ય જણાતો નથી. તો ે  તે તબકે્ક આવા 
ઉમેદવારને તેની વનમણુાંક ‘રદ’ કરીને પડતો મકુી ર્કારે્. વનમણુાંક બાબત ે તઓેનો વનણાય 
આખરી ગણાર્ે.  

(૮)  આ ભરતી િહક્રયા સાંપણુાપણ ેે  તે સાંવગાના િવતામાન ભરતી વનયમોને આધીન રહરેે્.  
(૯)  આ જાહરેાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થરે્ તો 

તેમ કરવાનો ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને સાંપણુા હક્ક / અવધકાર રહરેે્ અને આ માટે કારણો 
આપવા બાંધાયેિ રહરેે્ નહીં. તેમજ તેવા સાંજોગોમાાં ભરેિ અરજી અને પરીક્ષા ફી પરત 
મળવાપાત્ર થર્ ેનહીં.  

(૧૦)  વેબસાઇટ વનયવમતપણે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને ખાસ ભિામણ છે.  
(૧૧)  આ જાહરેાત અન્વયે સાંભવત: એવિિ થી જુિાઇ ૨૦૧૮ માાં પરીક્ષાનુાં આયોજન કરવામાાં 

આવર્ે, ત ેધ્યાન ેિઇ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાિક્ષી તૈયારી કરવી.  
(૧૨)  ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ે  કોઇ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઇપણ િકારે ટેકો 

મેળવવા માટે એટિે કે અધ્યક્ષ, સભ્ય, પદાવધકારી અથવા કોઇ અવધકારી પર િત્યક્ષ કે પરોક્ષ 
િાગવગ િગાડવાનો િયાસ કરવા માટે, (૨) બીજાનુાં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસ ે
પોતાનુાં નામ ધારણ કરવા માટે, (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા ે ની સાથે ચેડા 
કરવામાાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીવત આચરવા માટે, (૫) યથાથા 
અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માહહતી છુપાવતા હોય તેવા વનવેદનો કરવા માટે (૬) પરીક્ષા 
માટે તેની ઉમેદવારીના સાંબાંધમાાં અન્ય કોઇ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોને આશ્રય િેવા 
માટે (૭) પરીક્ષા દરવમયાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટિે કે અન્ય 
ઉમેદવારોની ઉત્તરવહીમાાંથી નકિ કરવા, પસુ્તક, ગાઇડ, કાપિી કે તેવા છાપેિા કે 
હસ્તલિલખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત િારા નકિ કરવા કે ઉમેદવારને નકિ 
કરવાની ગેરરીવતઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીવત આચરવા માટે, (૮) િખાણોમાાં અશ્િીિ ભાર્ા 
અથવા લબભત્સ બાબત સહીતની અિસ્તતુ બાબત િખવા માટે, (૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં અન્ય કોઇ 
રીતે ગેરવતાણુાંક કરવા માટે, (૧૦) પરીક્ષાના સાંચાિન કરવા માટે ગાાંધીનગર 
મહાનગરપાલિકાએ રોકેિા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા ર્ારીહરક રીતે 
ઇજા કરવા માટે, (૧૧) પવુાવતી ખાંડોમાાં વનહદિષ્ઠ કરેિા તમામ અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવાનો 



િયત્ન કરવા માટે અથવા આવા િસાંગે મદદગારી અથવા (૧૨) પરીક્ષા માટે તનેે પરવાનગી 
આપતા તેના િવેર્ પત્રોમાાં આપવામાાં આવેિી કોઇપણ સચુનાનો ભાંગ કરવા માટે દોવર્ત ઠયાા 
હોય તો અથવા દોવર્ત હોવાનુાં જાહરે કયુા હોય તો ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર થવા ઉપરાાંત (ક) 
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા તે ે  પરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તો ત ે પરીક્ષામાાંથી ગેરિાયક 
ઠરાવી ર્કર્ે અથવા (ખ) (૧) ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા સીધી પસાંદગી માટે િેવાની 
કોઇપણ પરીક્ષામાાં બેસવામાાંથી અથવા કોઇપણ રૂબરૂ મિુાકાત થી અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર 
પોતાના હઠેળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી કાયમી રીતે અથવા વનહદિષ્ઠ મદુ્દત માટે ગેરિાયક / 
બાકાત કરી ર્કર્ે.  

 
તારીખ:-  
સ્થળ:- ગાાંધીનગર.  

નાયબ મ્પયવુનવસપિ કવમશનર 
ગાાંધીનગર મહાનગર સેિાસદન 

ગાાંધીનગર. 
 
 


