ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા (ગા.મ.ન.પા.)
ગાાંધીનગર
ુ નાઓ
જાહેરાત ક્રમાાંક: ૦૧ થી ૦૬/૨૦૧૭-૧૮ અંગે ની વિગતિાર સચ
(વેબસાઇટ એડ્રેસ https://ojas.gujarat.gov.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 https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૪:૦૦ કિાક)
થી તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ (સમય રાવત્રના ૧૧:૫૯ કિાક સુધી) દરવમયાન અરજી કરવાની રહેર્ે. અરજી
કરવા અંગેની વવગતવાર સુચનાઓ આગળ ફકરા નાંબર ૧૨ માાં દર્ાાવેિ છે .
અ.નાં.

જગ્યાનુ ાં નામ

પગાર ધોરણ

જગ્યાની વય
સાંખ્યા

મયાાદા

પસાંદગીની પધ્ધવત

૧

૨

૩

૪

૫

૬

૧

આરોગ્ય અવધકારી

૫૩,૧૦૦ -૧,૬૭,૮૦૦

૦૫

૪૦ વર્ા

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને
રૂબરૂ મુિાકાત

૨

સેનીટેર્ન સુવિટેન્ડન્ટ ૪૪,૯૦૦–૧,૪૨,૪૦૦

૦૧

૪૨ વર્ા

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને
રૂબરૂ મુિાકાત

૩

જુનીયર

ટાઉન ૪૪,૯૦૦–૧,૪૨,૪૦૦

૦૨

૪૨ વર્ા

પ્િાનર
૪

ઝોનિ અવધકારી

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને
રૂબરૂ મુિાકાત

૪૪,૯૦૦-૧,૪૨,૪૦૦

૦૧

૪૦ વર્ા

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને
રૂબરૂ મુિાકાત

૫

વેટરનરી ઓફીસર

૪૪,૯૦૦–૧,૪૨,૪૦૦

૦૨

૩૫ વર્ા

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને
રૂબરૂ મુિાકાત

૬

વહીવટી અવધકારી

૪૪,૯૦૦–૧,૪૨,૪૦૦

૦૨

૪૨ વર્ા

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને
રૂબરૂ મુિાકાત

આરોગ્ય અવધકારીની ૦૫ જગ્યા પૈકી ૦૧ જગ્યા લબન-અનામત મહહિા તથા ૦૧ જગ્યા
સમાજીક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગાના ઉમેદવાર માટે અનામત રહેર્ે.

૩.

ર્ૈક્ષલણક િાયકાત તથા અનુભવ:-

અ.નાં.

જગ્યાનુ ાં નામ

ર્ૈક્ષલણક િાયકાત તથા અનુભવ

૧

૨

૩

૧

આરોગ્ય

શૈક્ષલિક િાયકાત:-

અવધકારી

(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુવનવવસિટીની
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેિી
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની બેચિર ઓફ મેહડવસન એન્ડ બેચિર ઓફ
સર્જરી (એમ.બી.બી.એસ.)ની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે
અથવા ભારતના મેહડકિ કાઉન્ન્સિ અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની િથમ અથવા
દ્વિતીય અનુસ ૂલચમાાં વનહદિ ષ્ટ કરે િ બીજી કોઇ િાયકાત ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે,
અને
(૨) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુવનવવસિટીની
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેિી
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની જાહેર આરોગ્યમાાં અનુસ્નાતકની પદવી
અથવા હડપ્િોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,

૨

સેનીટેર્ન

શૈક્ષલિક િાયકાત:-

સુવિટેન્ડન્ટ

(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુવનવવસિટીની
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેિી
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે;
અને
(૨) સરકારે

માન્ય કરે િ સાંસ્થામાાંથી સ્વચ્છતા વનરીક્ષક (સેવનટરી

ઇન્સ્પેક્ટર) અભ્યાસક્રમનો હડપ્િોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ િ:અનભ
(૧)

ગાાંધીનગર

મ્યુવનવસપિ

કોપોરે ર્નમાાં

સ્વચ્છતા

ઉપ-વનરીક્ષક

(સેવનટરી સબ ઇન્સ્પેક્ટર) ના દરજ્જજાથી ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી
જગા ઉપર ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ાનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,
અથિા

(૨) ઉપરોક્ત ઠરાવેિી ર્ૈક્ષલણક િાયકાતો મેળવ્યા પછી, ગાાંધીનગર
મ્યુવનવસપિ

કોપોરે ર્નમાાં

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 કોપોરે ર્ન અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩
હેઠળ સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપનીમાાં સ્વચ્છતા અથવા જાહેર આરોગ્યના
ક્ષેત્રમાાં ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ાનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,
૩

જુનીયર
પ્િાનર

ટાઉન શૈક્ષલિક િાયકાત:(૧)

ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ

સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુવનવવસિટીના
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેિી
બીજી

કોઇપણ

ર્ૈક્ષલણક

સાંસ્થાના

આહકિટેક્ચર

અથવા

વસવવિ

એન્ન્જનીયરીંગમાાં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે;
અને
(૨)

ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ

સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુવનવવસિટીના
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન
અવધવનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેિી
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાના ર્હેર આયોજન અથવા નગર આયોજન
અથવા ટ્રાહફક અથવા વાહનવ્યવહાર આયોજન અથવા િાદે વર્ક આયોજન
અથવા ર્હેરી હડઝાઇનમાાં અનુસ્નાતકની પદવી અથવા હડપ્િોમા અથવા
ઇન્સ્ટીટય ૂટ ઓફ ટાઉન પ્િાનસા ઓફ ઇન્ન્ડયાની પરીક્ષા િારા મેળવેલ ુાં
સભ્યપદ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ િ:અનભ
(૧)

ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્નમાાં આયોજન મદદનીર્ના

દરજ્જજાથી ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગા ઉપર ઓછામાાં ઓછો
પાાંચ વર્ાનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે; અથિા
(૨)

ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્નમાાં આયોજન મદદનીર્ના

દરજ્જજાથી ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ ગણી ર્કાય
તેવી જગા ઉપર, સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક
બોડા અથવા કોપોરે ર્ન અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હેઠળ સ્થપાયેિી
લિવમટેડ કાંપનીમાાં વસવવિ એન્ન્જનીયરીંગ અથવા ર્હેરી આયોજન અથવા
ર્હેર આયોજન અથવા નગર આયોજનના ક્ષેત્રમાાં ઓછામાાં ઓછો પાાંચ

વર્ાનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,
૪

ઝોનિ અવધકારી

શૈક્ષલિક િાયકાત:ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેિી
અથવા સાંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુવનવવસિટીની અથવા તે
તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ,
૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેિી બીજી
કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ુ િ:અનભ
(૧)

ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્નમાાં કચેરી અધીક્ષકના દરજ્જજાથી

ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગા ઉપર ઓછામાાં ઓછો પાાંચ વર્ાનો
અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે; અથિા
(૨)

ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્નમાાં કચેરી અધીક્ષકના દરજ્જજાથી

ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ ગણી ર્કાય તેવી જગા
ઉપર, સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા
અથવા કોપોરે ર્ન અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩ હેઠળ સ્થપાયેિી
લિવમટેડ કાંપનીમાાં ર્હેરી આયોજન અથવા વહીવટનો ઓછામાાં ઓછો પાાંચ
વર્ાનો અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,
૫

વેટરનરી

શૈક્ષલિક િાયકાત:-

ઓફીસર

ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેિી
અથવા સાંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુવનવવસિટીની અથવા તે
તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ,
૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેિી બીજી
કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની પશુલચહકત્સા વવજ્ઞાનમાાં સ્નાતકની પદવી
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે;

૬

વહીવટી

શૈક્ષલિક િાયકાત

અવધકારી

ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અવધવનયમથી અથવા તે હેઠળ સ્થપાયેિી
અથવા સાંસ્થાવપત યુવનવવસિટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુવનવવસિટીની અથવા તે
તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુવનવવસિટી ગ્રાન્્સ કવમર્ન અવધવનયમ,
૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડીમ્ડ યુવનવવસિટી તરીકે જાહેર થયેિી બીજી
કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે;
ુ િ
અનભ
(૧) વનહદિ ષ્ટ વવસ્તાર કચેરી, ગાાંધીનગરમાાં અગાઉ કામ કરતાાં હોય અને
ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્નમાાં સમાવેર્ કયો હોય તેવા અથવા
ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્નમાાં વસવનયર કારકુનના દરજ્જજાથી

ઉતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગ્યા ઉપર ઓછામાાં ઓછો સાત વર્ાનો
અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે; અથિા
(૨) ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્નમાાં વસવનયર કારકુનના દરજ્જજાથી
ઊતરતા દરજ્જજાની ન હોય તેવી જગાને સમકક્ષ ગણી ર્કાય તેવી જગા
ઉપર, સરકારમાાં અથવા સ્થાવનક માંડળો અથવા સરકાર હસ્તક બોડા
અથવા કોપોરે ર્ન અથવા યુવનવસીટી અથવા કાંપની અવધવનયમ, ૨૦૧૩
હેઠળ સ્થપાયેિી લિવમટેડ કાંપનીમાાં વહીવટનો ઓછામાાં ઓછો સાત વર્ાનો
અનુભવ ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,
 ઉપરોક્ત ર્ૈક્ષલણક િાયકાત પહરપુણા કરવા માટે જે ઉમેદવારોએ જે તે ડીગ્રીની છે લ્િા વર્ાની
પરીક્ષા આપી હોય પરાં ત ુ પહરણામ આવેિ ન હોય તેવા ઉમેદવારો જો તેઓ વનયત વય મયાાદા
ધરાવતાાં હોય તો ઉમેદવારી કરવા માટે પાત્ર બની ર્કર્ે. પરાં ત ુ જો તેમનો સમાવેર્ પસાંદગી
યાદીમાાં થાય તો રૂબરૂ મુિાકાત સમયે આવા ઉમેદવારોએ ડીગ્રી પરીક્ષા પાસ કયાા હોવાનો આધાર,
માકા ર્ીટ અથવા ડીગ્રી િમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ાં રહેર્ે. આવો આધાર રજુ ન કરનાર ઉમેદવારને રૂબરૂ
મુિાકાત માટે િવેર્ મળર્ે નહીં અને આવો ઉમેદવાર પસાંદગીને પાત્ર બનર્ે નહીં.
ુ ર જ્ઞાન અંગે ની િાયકાત:૪. કોમ્પ્યટ
ઉમેદવાર રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના સરકારી ઠરાવ
નાંબર – સીઆરઆર/૧૦-૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.૫ થી નક્કી કરે િ અભ્યાસક્રમ મુજબ કોમ્પ્યુટર અંગેન ુ ાં
િાથવમક જ્ઞાન (બેલઝક નોિેજ) ધરાવતા હોવા અંગેન ુ ાં કોઇપણ તાિીમી સાંસ્થાનુ ાં િમાણપત્ર / માકા ર્ીટ
ધરાવતા હોવા જોઇર્ે અથવા સરકાર માન્ય યુવનવસીટી અથવા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અંગેના
કોઇપણ ડીગ્રી અથવા ડીપ્િોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યુટર એક વવર્યક તરીકે હોય તેના િમાણપત્રો
અથવા ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટરના વવર્ય સાથે પસાર કરે િ હોય તેના
િમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઇર્ે. આ તબક્કે આવુ ાં િમાણપત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરી
ર્કર્ે, પરાં ત ુ વનમણુકાં મેળવતા પહેિા આવુ ાં િમાણપત્ર અચુક રજુ કરવાનુ ાં રહેર્ે, અન્યથા વનમણુકાં
મેળવવાને પાત્ર ઠરર્ે નહી.
૫. હહન્દી અને ગુજરાતી ભાર્ાનુ ાં પુરતુ ાં જ્ઞાન અને ગુજરાતી ભાર્ા પર િભુત્વ હોવુ ાં જોઇર્ે.
૬. રાષ્ટ્રીયતા – ઉમેદવાર
(ક)

ભારતનો નાગહરક હોય, અથવા

(ખ)

નેપાળનો િજાજન હોય, અથવા

(ગ)
(ઘ)

ભ ૂતાનનો િજાજન હોય, અથવા
વતબેટૅનો વનવાાવસત હોય, જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી સન
૧૯૬૨ના જાન્યુઆરી મહહનાની ૧ િી તારીખ પહેિાાં ભારતમાાં આવ્યો હોય, અથવા

(ચ)

મુળ ભારતની વ્યન્ક્ત હોય, અને ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી
પાહકસ્તાન, બમાા, શ્રીિાંકા, કેન્યા, યુગાન્ડા, ટાન્ઝાનીયાનુ ાં સાંયક્ુ ત િજાસત્તાક (અગાઉના
ટાન્ગાવનકા અને ઝાાંઝીબાર), ઝામ્બીઆ, મિાવી, ઝૈર, ઇવથયોવપયા જેવા પ ૂવા આહિકાના
દે ર્ો અને વવયેટનામમાાંથી સ્થળાાંતર કરીને આવી હોય:
પરાં ત ુ (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) વગા હેઠળ આવતા ઉમેદવાર, જેની તરફેણમાાં
રાજ્ય સરકારે િાયકાતનુ ાં િમાણપત્ર આપ્યુ હોય તેવી વ્યહકત હોવી જોઇર્ે.

૭. િયમયાા દા:

ઉમેદવારની વય ૧૮ વર્ાથી ઓછી હોવી જોઇર્ે નહી અને વધુમાાં વધુ વય ઉપર પત્રકમાાં
દર્ાાવેિ વવગતે જે તે જગ્યા માટે હોવી જોઇર્ે.



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



આરોગ્ય અવધકારી અને વેટરનરી ઓફીસરની જગ્યાના ઉમેદવારોને નીચેની વવગતે વય
મયાાદામાાં છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.
અનુસ ૂલચત જાવત, અનુસ ૂલચત જનજાતી, સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગાના
ઉમેદવારો, ર્ારીહરક ખોડખાાંપણ ધરાવતાાં ઉમેદવારો, મહહિા ઉમેદવારો અને એક્ષ સવવિસમેનને
ઉપિી વયમયાાદામાાં પાાંચ વર્ાની છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.



સેનીટેર્ન સુવિટેન્ડન્ટ, જુનીયર ટાઉન પ્િાનર, ઝોનિ અવધકારી તથા વહીવટી અવધકારીની
જગ્યાના ઉમેદવારોને નીચેની વવગતે વય મયાાદામાાં છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.
અનુસ ૂલચત જાવત, અનુસ ૂલચત 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.
વધુમાાં, વનહદિ ષ્ટ વવસ્તાર કચેરી, ગાાંધીનગરમાાં અગાઉ કામ કરતાાં હોય અને ગાાંધીનગર
મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્નમાાં સમાવેર્ કયો હોય તેવા અથવા અગાઉથી ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ
કોપોરે ર્નની સેવામાાં કાયમી અથવા હાંગામી હોય અને વનયવમત પગારધોરણમાાં વનમણુકાં થયેિ
હોય તથા ૬ માસ તથા તેથી વધુ સમયથી સેવામાાં હોય તેવા ઉમેદવારને ઉપિી વયમયાાદા
િાગુ પડર્ે નહીં.
વધુમાાં સીધી પસાંદગી માટે ઉમેદવાર તેની અરજી કરતી વખતે ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ
કોપોરે ર્નમાાં કરાર આધારે ઓછામાાં ઓછા ૬ માસથી ઓછો નહી તેટિા સમયગાળા માટે કામ
કરતો હોય અને જગ્યા ઉપર તેની પસાંદગી થાય, ત્યારે જગ્યા ઉપર વનમણુકાં મળ્યાની તારીખે
તે ગાાંધીનગર મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્નમાાં નોકરી કરતો હોય તો તેવા ઉમેદવારની તરફેણમાાં તેણે

જેટિા મહહના નોકરી કરી હોય તેટિા મહહના વયમયાાદા હળવી કરી ર્કાર્ે. આઉટસોસાથી
(Out Source) ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાાં ફરજ બજાવતાાં કમાચારીઓને આ જોગવાઇ
િાગુાં પડર્ે નહીં.
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકામાાં ફરજ બજાવતાાં ઉમેદવારોએ વય-મયાાદામાાં છુટછાટ
મેળવવા માટે નાયબ મ્યુવનવસપિ કવમર્નર (વહીવટ), ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા પાસેથી
િમાણપત્ર મેળવવાનુ ાં રહેર્ે. આવુ ાં િમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવારને જ વય-મયાાદામાાં છુટછાટ
મળવાપાત્ર થર્ે.
૮. િયમયાા દા માટે વનધાા રરત તારીખ:- તમામ ઉમેદવારના હકસ્સામાાં વયમયાાદા માટે અરજી કરવાની
અંવતમ તારીખને ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવર્ે. તમામ બાબતો માટે તા ૧૦/૦૪/૨૦૧૮ CUT OFF DATE
ગણવાની રહેર્ે.
૯. ઉપરોક્ત જગ્યાઓ વનયવમત પગાર ધોરણથી ભરવામાાં આવર્ે. પસાંદગી પામેિ િાયક ઉમેદવારને
િથમ બે વર્ાના અજમાયર્ી સમય ઉપર વનમણુકાં આપવામાાં આવર્ે અજમાયર્ી સમયગાળા
દરમ્યાનની સેવા સાંતોર્કારક રીતે પુણા કરવાથી તેઓ વનયવમત વનમણુકાં ને પાત્ર થર્ે.
૧૦. પસાંદગી પ્રરિયા:ુ ર ઉમેદવારે સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને રૂબરૂ
જાહેરાતની જગ્યાઓ ઉપર પસાંદગી પામવાના હેતસ
મુિાકાતની િહક્રયામાાંથી પસાર થવાનુ ાં રહેર્ે. પરાં ત ુ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને યોગ્ય અને જરૂરી
િાગર્ે તો તેમાાં જરૂરી ફેરફાર કરી ર્કર્ે. જે તે જગ્યા માટેનો સ્પધાાત્મક પરીક્ષા માટેનો અભ્યાસક્રમ આ
સાથે સામેિ પત્રક ૧ થી ૬ મુજબનો રહેર્ે.
રૂબરૂ મુિાકાત માટે જાહેરાત હેઠળની જગ્યાના િમાણમાાં ત્રણ ગણા ઉમેદવારોને રૂબરૂ મુિાકાત
માટે બોિાવવામાાં આવર્ે.
(ક)

િઘુત્તમ િાયકી ધોરણ:સ્પધાાત્મક પરીક્ષા માટે ક્વોિીફાઇંગ સ્ટાન્ડડા (Qualifying Standard) ૫૦% નુ ાં રહેર્ે. જે
તે જગ્યા માટે પસાંદગી યાદી તૈયાર કરવા માટે જાહેરાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાની સાંખ્યાને િક્ષમાાં
િઇ પસાંદગી માટેન ુ ાં િાયકી ધોરણ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા નક્કી કરર્ે.

(ખ)

જે તે જગ્યા માટેની પસાંદગી યાદી (મેરીટ િીસ્ટ) સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં મેળવેિ ગુણ અને રૂબરૂ
મુિાકાતમાાં મેળવેિ ગુણના કુિ ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાાં આવર્ે.

(ગ)

રૂબરૂ મુિાકાતના વનયત સમયે અને સ્થળે હાજર ન રહેનાર ઉમેદવાર પસાંદગીને પાત્ર બની
ર્કર્ે નહીં.

(ઘ)

જાહેરાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાઓ જેટિા ઉમેદવારોની િાયકાતના ક્રમમાાં િાયક ઉમેદવારોના નામ
દર્ાાવતી િવતક્ષાયાદી પણ તૈયાર કરી જાહેર કરવામાાં આવર્ે. િવતક્ષાયાદી એ પસાંદગી યાદી
નથી. જે બાબત ઉમેદવારોએ િક્ષમાાં િેવાની રહેર્ે.

૧૧. પરીક્ષા ફી: ફોમા ભરતી વખતે કેટેગરી વસિેક્ટ કરી ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહેર્ે.
 અનુસ ૂલચત જાવત, અનુસ ૂલચત જનજાવત, એક્ષ સવવિસમેન, ર્ારીહરક ખોડખાાંપણ ધરાવતા
ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ૫૦% ભરવાની રહેર્ે.
 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
સુચના મળર્ે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ વિન્ટ મેળવી િેવાની રહેર્ે. ઉમેદવારોએ ચિણ
સાથે કોઇપણ કોમ્પ્યુટરાઇઝડ પોસ્ટ ઓહફસમાાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે સામાન્ય કક્ષાના
ઉમેદવારોએ રૂ. ૪૦૦ (અનુસ ૂલચત જાવત, અનુસ ૂલચત જનજાવત, એક્ષસવવિસ મેન, ર્ારીહરક
ખોડખાાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે રૂ. ૨૦૦) + રૂ. ૧૨ પોસ્ટિ ચાજીસ ભરી દે વાના રહેર્ે.
ચિણની એક નકિ પોસ્ટ ઓફીસ રાખી િેર્ે અને બે નકિ ઉમેદવારને વસક્કા / સ્ટીકર સાથે
પાછી આપર્ે. આ નકિ ઉમેદવારે સાચવી રાખવાની રહેર્ે અને પરીક્ષા સમયે કોિ િેટર સાથે
અચુક િાવવાની રહેર્ે. 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 કરવુ ાં અને
વવગતો ભરવી અને ત્યાાં “Online Payment of Fee” ઉપર કિીક કરવુ.ાં 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 આપને આપની ફી જમા
થઇ ગઇ છે તેવ ુ ાં સ્ક્રીન પર િખાયેલ ુાં આવર્ે અને e-receipt મળર્ે જેની Print કાઢી િેવી. જો
િહક્રયામાાં કોઇ ખામી હર્ે તો સ્ક્રીન (Screen) પર આપની ફી ભરાયેિ નથી તેમ જોવા મળર્ે
સાંિગ્ન બેંક ચાજર્જસ ઉમેદવારે ભરવાના રહેર્ે. જો કોઇ ઉમેદવાર એક કરતાાં વધુ અરજી કરર્ે
તો કરે િ અરજી માટે ભરે િ ફી પરત કરવામાાં આવર્ે નહીં.
આ ચિણ / e-receipt તથા Confirm થયેિ અરજી પત્રક ઉમેદવારે પોતાની પાસે
સાચવીને રાખવાના રહેર્ે અને ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા િારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ
અરજી પત્રક લબડાણો સહહત તથા ફી ભરે િા ચિણની નકિ સાથે આર.પી.એ.ડી. / સ્પીડ
પોસ્ટથી મોકિવાના રહેર્ે અથવા ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાાં રૂબરૂ આપી જવાના
રહેર્ે.

 અન્ય કોઇ રીતે ફી સ્વીકારવામાાં આવર્ે નહી.
 પોસ્ટ ઓફીસમાાં ફી ભરવાની છે લ્િી તા.૧૧/૦૪/૨૦૧૮ (કચેરીના સમય સુધી)ની રહેર્ે.
 ફી ભરપાઇ કયાા બાદ, કોઇપણ સાંજોગોમાાં ફી પરત મળવાપાત્ર થર્ે નહીં અથવા બીજી પરીક્ષા
માટે આવી ફીને ધ્યાને િઇ ર્કાર્ે નહી.
 એક વખત અરજી કયાા પછી અરજી પરત ખેંચવાની કે રદ કરવાની વવનાંતી કોઇપણ સાંજોગોમાાં
સ્વીકારવામાાં આવર્ે નહીં.
૧૨. અરજી કરિાની રીત:આ જાહેરાતના સાંદભામાાં માત્ર ઓન િાઇન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવર્ે. ઉમેદવારે
જાહેરાતમાાં દર્ાાવ્યા તા.૨૭/૦૩/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૪:૦૦ કિાક) થી તા.૧૦/૦૪/૨૦૧૮ (સમય
રાવત્રના ૧૧:૫૯ કિાક સુધી) દરવમયાન https://ojas.gujarat.gov.in

પર અરજીપત્રક ભરી ર્કર્ે.

ઉમેદવારે (૧) સૌ િથમ https://ojas.gujarat.gov.in પર જવુ.ાં હવે (૨) “Apply Online” Click કરવુ.ાં
(૩) પસાંદગીની જગ્યા પર Click કરવાથી જગ્યાની વવગતો મળર્ે. (૪) તેની નીચે “Apply Now” પર
Click કરવાથી Application Format ખુિર્ે જેમાાં સૌ િથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. અહી
િાિ ફાંદડી (*) વનર્ાની હોય તેની વવગતો ફરજીયાત ભરવાની રહેર્ે. (૫) “Personal Details” ભરાયા
બાદ “Educational Details” ભરવા માટે “Educational Qualifications” પર Click કરવુ.ાં (૬) તેની
નીચે “Self-Declaration” પર Click કરવુ.ાં ત્યાર બાદ (૭) ઉપરની ર્રતો સ્વીકારવા માટે “Yes” પર
Click કરવુ.ાં હવે અરજી પુણા રીતે ભરાઇ ગયેિ છે . (૮) હવે “Save” પર Click કરવાથી તમારી અરજી
ઓનિાઇન સ્વીકાર થર્ે. (૯) અરજી કયાા બાદ ઉમેદવારનો “Application Number” Generate થર્ે.
જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેર્ે. (૧૦) હવે “Upload Photograph” પર Click કરો. અહીં તમારો
“Application Number” ટાઇપ કરો અને તમારી Birth date type કરો, ત્યાર બાદ OK પર Click કરવુ.ાં
અહી Photo અને Signature Upload કરવાના છે . (Photo નુ ાં માપ ૫ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી.
પહોળાઇ અને Signature નુ ાં માપ ૨.૫ સે.મી. િાંબાઇ અને 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 કોમ્પ્યુટરમાાં સેવ કરે િા હોવા જોઇએ.) “Browse” Button ની
બાજુમાાં “Upload” Button પર Click કરો. હવે Choose file ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇિમાાં .jpg format માાં
તમારો Photo store થયેિ છે , તે ફાઇિને select કરો અને “Open Button” ને Click કરો. હવે
“Browse” Button ની બાજુમાાં “Upload” Button પર click કરો. હવે તમારો Photo દે ખાર્ે. હવે આજ
રીતે Signature પણ upload

કરવાની રહેર્ે. (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 દે ખાર્ે. ઉમેદવારે Show Application preview
પર Click કરી પોતાની અરજી જોઇ િેવી. અરજીમાાં સુધારો કરવાનો જણાય તો edit કરી િેવ.ુ ાં તે કન્ફમા

ુ ા ચકાસણી બાદ જો અરજી સુધારવાની જરૂર
કયાા પછી કોઇપણ િકારનો સુધારો ર્ક્ય બનર્ે નહીં. સાંપણ
ન જણાય તો જ Confirm Application પર Click કરવુ.ાં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો ઓનિાઇન
સ્વીકાર થઇ જર્ે. અહી Confirm number generate થર્ે. જે હવે પછીને બધી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી
હોઇ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેર્ે. (૧૨) હવે Print Application પર Click કરી અરજીની નકિ કાઢી
સાચવી રાખવી. (૧૩) અરજી કન્ફમા થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા ૧૧ માાં આપેિ સુચનાઓ અનુસાર
ફી ઓનિાઇન જમા કરાવવી અથવા પોસ્ટ ઓફીસ ખાતે રોકડમાાં પરીક્ષા ફી રૂ. ૪૦૦/- (અનુસ ૂલચત
જાવત, અનુસ ૂલચત જનજાવત, એક્ષસવવિસમેન, ર્ારીહરક ખોડખાપણ ધરાવતાાં ઉમેદવારોમાટે રૂ. ૨૦૦)
તથા રૂ. ૧૨ પોસ્ટિચાજીસ ચિણથી ભરવાના રહેર્ે. ચિણ પણ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથી જ
ડાઉનિોડ કરવાનુ ાં રહેર્ે. અરજી કન્ફમા કયાાબાદ ફી ન ભરનાર ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ ગણાર્ે.
૧૩. સામાન્ય શરતો:(૧)

ઉમેદવાર જાહેરાતમાાં દર્ાાવેિ સાંવગા પૈકી એક અથવા એકથી વધારે સાંવગા માટે અરજી કરી
ર્કર્ે અને તેઓએ એક સાંવગા માટે એક જ વખત અરજી કરવાની રહેર્ે. દરે ક સાંવગા માટે
અિગ અિગ અરજી કરવાની રહેર્ે.

(૨)

જાહેરાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાઓ અને તેની સાંખ્યામાાં વધ – ઘટ થવાની ર્ક્યતા છે .

(૩)

કોઇ પણ ઉમેદવાર જો એક જ સાંવગા માટે એક થી વધુ અરજી કરર્ે તો તેમની અરજી રદ
કરવા અંગે વનણાય કરવાની સત્તા ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની રહેર્ે.

(૪)

જાહેરાતમાાં અનામત વગોના ઉમેદવારોને જ ઉપિી વયમયાાદામાાં સરકારશ્રીના વનયમોનુસાર
છુટછાટ મળર્ે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાાં િીધા બાદ વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ાની
ઉંમર સુધી જ ઉપિી વયમયાાદામાાં છુટછાટ મળર્ે.

(૫)

વવકિાાંગ (સમાન તકો, અવધકારોનુ ાં રક્ષણ અને પુણાભાગીદારી) ધારો, ૧૯૯૫ હેઠળ અનામતનો
િાભ / છુટછાટ મેળવવા વવકિાાંગતાની ઓછામાાં ઓછી માત્રા ૪૦% નક્કી કરવામાાં આવી છે .
આથી ૪૦% કે તેથી વધુ માત્રામાાં વવકિાાંગતા ધરાવતી વ્યન્ક્તને અનામતનો િાભ કે છુટછાટ
મળવાપાત્ર થર્ે.
ર્ારીહરક ક્ષવતને નીચે મુજબની 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 અંગેન ુ ાં વનયત
નમુનામાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ પુરા થયેિ નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૬-૨૦૧૭ માટેન ુ ાં અસિ
િમાણપત્રનો નાંબર અને તારીખ ઓનિાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાાવવાના રહેર્ે. જો આવુ ાં
િમાણપત્ર ત્રણ વર્ા માટેન ુ ાં મેળવેિ હોય તો તેમાાં નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૬-૧૭નો સમાવેર્ થતો
હોવો જોઇર્ે. સક્ષમ અવધકારી િારા અપાયેિ આવુ ાં િમાણપત્ર રજુ ન કરી ર્કતા ઉમેદવારો

સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેિ વયમયાાદામાાં આવતાાં નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવારી
રદ થર્ે.
(૭)

સામાજજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગાના પહરણીત મહહિા ઉમેદવાર આવુ ાં નોન હક્રવમિેયર
િમાણપત્ર તેમના વપતાની આવકના સાંદભામાાં ધરાવતાાં હોવા જોઇએ. જો આવા ઉમેદવાર
તેમના પવતની આવકના સાંદભામાાં આવુ ાં િમાણપત્ર ધરાવતા હર્ે તો ધ્યાને િેવામાાં આવર્ે
નહીં.

(૮)

સામાન્ય

વહીવટ

વવભાગના

તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના

ઠરાવ

ક્રમાાંક:

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(૨) માાં વનદે વર્ત િવતામાન વનયમો અનુસાર વવધવા મહહિા
ઉમેદવારો માટે પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપવા માટે તેમને મળે િ કુિ ગુણના ૫% ગુણ ઉમેરી
આપવામાાં આવર્ે. પરાં ત ુ તેઓએ ભરતી તથા વનમણકાં ૂ સમયે પુન: િગ્ન કરે િ ન હોવા જોઇએ.
ઉપરાાંત,

ગાાંધીનગર

મહાનગરપાલિકા

માાંગે

ત્યારે

તેના

તમામ

પુરાવા

ગાાંધીનગર

મહાનગરપાલિકામાાં અસિમાાં રજુ કરવાના રહેર્ે.
(૯)

સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં તથા રૂબરૂ મુિાકાતના સ્થળે ઉમેદવારે પોતાના ખચે હાજર થવાનુ ાં રહેર્ે.

(૧૦)

સ્પધાાત્મક પરીક્ષા તથા રૂબરૂ મુિાકાત માટેનો સ્થળ, સમય અને તારીખ કવમર્નર, ગાાંધીનગર
મહાનગરપાલિકા િારા વનયત કરવામાાં આવર્ે.

(૧૧)

અરજદારે ઓન િાઇન અરજી કરવાની રહેર્ે. ઓન િાઇન અરજી સાથે કોઇ િમાણપત્રો કે
દસ્તાવેજ સામેિ કરવાના રહેર્ે નહીં.

(૧૨)

પસાંદગી યાદીમાાં સમાવવષ્ટ અને વનમણુકાં ને પાત્ર હોય તેવા ઉમેદવારો કવમર્નર, ગાાંધીનગર
મહાનગરપાલિકા િારા ઠરાવવામાાં આવે તેવી ર્ારીહરક યોગ્યતાની તબીબી તપાસ પસાર
કરવાની રહેર્ે. આવી ર્ારીહરક યોગ્યતાની તબીબી તપાસ પસાર ન કરનાર ઉમેદવાર
વનમણુકાં ને પાત્ર બની ર્કર્ે નહીં. આવા ઉમેદવારનુ ાં નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ કરવામાાં
આવર્ે.

(૧૩)

પસાંદગી યાદીમાાં સમાવવષ્ટ અને વનમણુકાં ને પાત્ર હોય તેવા ઉમેદવારે કવમર્નર, ગાાંધીનગર
મહાનગરપાલિકા ઠરાવે તેવા નમુનામાાં અને તેમની સ ૂચના મુજબ સારા ચાહરત્ર અંગેના પુરાવા
રજુ કરવાના રહેર્ે. આવા પુરાવા રજુ ન કરનાર ઉમેદવાર વનમણુકાં ને પાત્ર બનર્ે નહીં અને
આવા ઉમેદવારનુ ાં નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ કરવામાાં આવર્ે.

(૧૪)

કવમર્નર, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને સાંતોર્ થાય કે સાંબવાં ધત ઉમેદવાર ફી સહહતની
તમામ આવશ્યક જરૂરીયાત સાંતોર્ે છે . તો જ તેવા ઉમેદવારને સ્પધાાત્મક પરીક્ષા અને /
અથવા રૂબરૂ મુિાકાતમાાં િવેર્ આપવામાાં આવર્ે.

૧૪. સામાન્ય સ ૂચનાઓ:(૧)

ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં ભરે િ વવગતો સમગ્ર ભરતી િહક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં આવર્ે
અને આ વવગતોના આધારે સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં િવેર્ આપવામાાં આવર્ે. અરજીમાાં દર્ાાવેિ

વવગતોના પુરાવાઓ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગે ત્યારે અસિમાાં રજુ કરવાના રહેર્ે.
અન્યથા અરજી પત્રક જે તે તબક્કે “રદ” ગણવામાાં આવર્ે.
(૨)

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

(૩)

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

(૪)

ઉમેદવાર અરજી પત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઇિ નાંબર દર્ાાવે છે તે નાંબર ચાલુ જ રાખવો.
ભવવષ્યમાાં આ પરીક્ષાને સાંબવાં ધત પરીક્ષાિક્ષી સ ૂચનાઓ ઉમેદવારને આ દર્ાાવેિ નાંબરના
મોબાઇિ પર SMS થી મોકિવામાાં આવર્ે. તેથી દર્ાાવેિ મોબાઇિ નાંબર બદિવો નહીં.

(૫)

િાયક ઉમેદવારને બે વર્ાના અજમાયર્ી ધોરણે જે તે જગ્યા ઉપર જે તે જગ્યાના પગાર
ધોરણમાાં પગાર ધોરણના ર્રૂઆતના તબક્કે વનમણુકાં સત્તાવધકારી િારા વનમણુકાં આપવામાાં
આવર્ે. અજમાયર્ી સમય દરમ્યાન સાંબવાં ધત ઉમેદવારે જે તે જગ્યાના ભરતી વનયમો, મુજબ
ખાતાકીય પરીક્ષા વનયમો, કોમ્પ્યુટર કૌર્લ્ય પરીક્ષા વનયમો ૨૦૦૬ અથવા ગાાંધીનગર
મહાનગરપાલિકા ઠરાવે તેવી કોમ્પ્યુટર કૌર્લ્ય પરીક્ષા તથા પુવા સેવા તાિીમ અને
તાિીમાન્ત પરીક્ષાના વનયમોની જોગવાઇઓ મુજબ વનયત પરીક્ષાઓ પાસ કરવાની રહેર્ે.

(૬)

આખરી પસાંદગી પામેિ ઉમેદવાર વનમણુકાં સત્તાવધકારી ઠરાવે તે ર્રતોને આધીન વનમણુકાં
મેળવવાને પાત્ર ઠરર્ે.

(૭)

ઉમેદવાર પોતે કોઇપણ સાંવગાની આખરી પસાંદગી યાદીમાાં સમાવવષ્ટ થવા માત્રથી સાંબવાં ધત
જગ્યા ઉપર વનમણુકાં કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થર્ે નહીં. વનમણુકાં કરનાર સત્તાવધકારીને
પોતાને એવી ખાતરી થાય કે મહાનગરપાલિકાની સેવા સારૂ તે ધી ગુજરાત િોવવન્ન્સયિ
મ્યુવનવસપિ કોપોરે ર્ન એક્ટ ૧૯૪૯ / ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય)
વનયમો, ૧૯૬૭ થી ઠરાવેિ વનયમોનુસાર યોગ્ય જણાતો નથી. તો જે તે તબક્કે આવા
ઉમેદવારને તેની વનમણુકાં ‘રદ’ કરીને પડતો મુકી ર્કાર્ે. વનમણુકાં બાબતે તેઓનો વનણાય
આખરી ગણાર્ે.

(૮)

ુ ાપણે જે તે સાંવગાના િવતામાન ભરતી વનયમોને આધીન રહેર્ે.
આ ભરતી િહક્રયા સાંપણ

(૯)

આ જાહેરાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થર્ે તો
ુ ા હક્ક / અવધકાર રહેર્ે અને આ માટે કારણો
તેમ કરવાનો ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને સાંપણ
આપવા બાંધાયેિ રહેર્ે નહીં. તેમજ તેવા સાંજોગોમાાં ભરે િ અરજી અને પરીક્ષા ફી પરત
મળવાપાત્ર થર્ે નહીં.

(૧૦)

વેબસાઇટ વનયવમતપણે જોતા રહેવા ઉમેદવારોને ખાસ ભિામણ છે .

(૧૧)

આ જાહેરાત અન્વયે સાંભવત: એવિિ થી જુિાઇ ૨૦૧૮ માાં પરીક્ષાનુ ાં આયોજન કરવામાાં
આવર્ે, તે ધ્યાને િઇ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાિક્ષી તૈયારી કરવી.

(૧૨)

ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા જે 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) બીજાનુ ાં નામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસે
પોતાનુ ાં નામ ધારણ કરવા માટે, (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની 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 સાંબધ
ાં માાં અન્ય કોઇ અવનયવમત અથવા અયોગ્ય સાધનોને આશ્રય િેવા
માટે (૭) પરીક્ષા દરવમયાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટિે કે અન્ય
ઉમેદવારોની ઉત્તરવહીમાાંથી નકિ કરવા, પુસ્તક, 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 અિસ્તુત બાબત િખવા માટે, (૯) પરીક્ષા ખાંડમાાં અન્ય કોઇ
રીતે

ુ ાં
ગેરવતાણક

કરવા

માટે,

(૧૦)

પરીક્ષાના

સાંચાિન

કરવા

માટે

ગાાંધીનગર

મહાનગરપાલિકાએ રોકેિા સ્ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન કરવા અથવા ર્ારીહરક રીતે
ઇજા કરવા માટે, (૧૧) પુવાવતી ખાંડોમાાં વનહદિ ષ્ઠ કરે િા 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 સુચનાનો ભાંગ કરવા માટે દોવર્ત ઠયાા
હોય તો અથવા દોવર્ત હોવાનુ ાં જાહેર કયુા હોય તો ફોજદારી કાયાવાહીને પાત્ર થવા ઉપરાાંત (ક)
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા તે જે પરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તો તે પરીક્ષામાાંથી ગેરિાયક
ઠરાવી ર્કર્ે અથવા (ખ) (૧) ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા સીધી પસાંદગી માટે િેવાની
કોઇપણ પરીક્ષામાાં બેસવામાાંથી અથવા કોઇપણ રૂબરૂ મુિાકાત થી અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર
પોતાના હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી કાયમી રીતે અથવા વનહદિ ષ્ઠ મુદ્દત માટે ગેરિાયક /
બાકાત કરી ર્કર્ે.
તારીખ:- ૨૭/૦૩/૨૦૧૮
સ્થળ:- ગાાંધીનગર.

નાયબ મ્પયવુ નવસપિ કવમશનર
ગાાંધીનગર મહાનગર સેિાસદન
ગાાંધીનગર.

પત્રક – ૧

Syllabus for Health Officer
Part I
Syllabus for written test
Duration 1 hour 30 Minutes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

100 Marks

Anatomy
Physiology and Biochemistry
Pathology and Microbiology
Forensic Medicine
Medicine – Psychiatry Skin Diseases
Preventive and Social Medicine (Community Medicine)
Surgery and Other Branches.
The standard and the course content of the Syllabus shall be of a degree

level.
Note:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

The objective type written test shall consists of Multiple Choice Question
(MCQ) and O.M.R. (Optical Mark Reader) system.
Every question shall be of one mark.
The candidate shall have to attempt all questions.
Every attempted question with incorrect answer shall carry a negative
mark of 0.25.
In every question there shall be one option as “Not attempted”. If the
candidate does not intend to answer the question, he/she may select this
option. If the candidate selects this option, the negative marks shall not be
given.
If the candidate has not selected any of the option given in the question,
then it shall carry a negative mark of 0.25.

Part II
Personality Test - 20 Marks

પત્રક – ૨

Syllabus for Sanitation Superintendent
Part I
Syllabus for written test
Duration 1 hour 30 Minutes
1.
2.
3.
4.
5
6

100 Marks

Syllabus of Diploma Sanitary Inspector Course
History and Culture of Gujarat
Economics, Public Administration and Government Business
Current Affairs of India and Gujarat
Geography, Science and Technology
Gujarat Provincial Municipal Corporation Act, 1949

* For serial No. 2 to 6, the standard and course content of the syllabus shall be
of a degree level.
Note:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

The objective type written test shall consists of Multiple Choice Question
(MCQ) and O.M.R. (Optical Mark Reader) system.
Every question shall be of one mark.
The candidate shall have to attempt all questions.
Every attempted question with incorrect answer shall carry a negative
mark of 0.25.
In every question there shall be one option as “Not attempted”. If the
candidate does not intend to answer the question, he/she may select this
option. If the candidate selects this option, the negative marks shall not be
given.
If the candidate has not selected any of the option given in the question,
then it shall carry a negative mark of 0.25.

Part II

Personality Test - 20 Marks

પત્રક – ૩

Syllabus for Junior Town Planner
Part I
Syllabus for written test - 100 Marks : Duration 1 Hour 30 Minutes
(A)

Urban Planning

1.

Definition: - Scope and Operation of Town and Country Planning.

2.

Planning, Process and Planners skill in the field of Planning.

3.

Visual Presentation of Planning Problem and Proposals:a) Maps and Diagrams;
b) Methods of three Dimensional Presentation.
c) Reproduction of Drawings.

4.

Planning of Towns and cities
a) Growth and changes;
b) Texture and street pattern;
c) Distribution of Land uses;
d) Town Planning Theories;
e) The Current situation;
f) The Planning Balance sheet

5.

Local Surveys:
a) Land Use Survey;
b) Density Survey;
c) Age and condition of Buildings;
d) Factors Limiting Development;
e) Catchment areas;
f) Relationship of Place of work and Tenure;
g) Traffic Census;
h) Research and Social Survey;
i) Detailed Survey;

6.

Preparation of Development Plans
a) Definition;
b) Introductory;
c) Stage of Preparation;
d) Presentation;
e) Report

7.

Preparation of Town Planning Schemes:
a) Definition;
b) Method of preparing Draft Town Planning Schemes;
c) Role of Town Planning Department, Local Authority, Government and people at
various stages of town planning schemes;
d) Duties and functions of Town Planning Officer;
e) Implementation process by way of Town Planning Schemes.

8.

Development Control and Planning Regulations:
a) General;
b) Zoning Regulations;
c) Building Byelaws and Regulations;
d) Regulations for special structures;
e) Regulations for preparation of natural hazards, earthquake, cyclone, flood etc.
f) Ribbon Development Rules;

9.

Residential Accommodation Density and Layout:

10. Residential Neighbourhood Unit:
11. Commercial Areas:
a) Location, Space needs and Layout;
b) Town Centre;
c) Neighbourhood Centre;
d) District Centre;
e) Local Commercial Areas;
12. Industrial Areas:
a) Location;
b) Space needs;
c) Layout;

13. Transport System:
a) General;
b) Roads and their hierarchy;
c) Traffic Surveys;

Valuation of Properties

(B)
1.

Value, Theories of Value, Market Value, Rent

2.

Security, Year’s Purchase, Interest.

3.

Sales, evidence of Value, offers.

4.

Methods of Valuation:
a) Rental Method;
b) Land and Building Method;
c) Development Method;
d) Hypothetical Method;
e) Other Methods;

5.

Valuation of Building Estates;

6.

Valuation of Leasehold Interest:

7.

Construction, Application and use of Valuation Tables:

8.

Various purpose of Valuation under different status.

(C)
1.

Legislation
(i)

The Gujarat Town Planning & Urban Development Act 1976, (As modified from
time to time) & Gujarat Town Planning & Urban Development Rules, 1979.

(ii)
2.

Land Acquisition Act, 1894 (As modified from time to time)

Acts related to the working of Town Planning and Valuation Department.
Note:- Relevant sections of the following Acts shall be included.
(i)

The Gujarat Municipality Act 1963, Section No. 4, 69, 87, 91-D, 99 to 117, 146 to
150, 151 to 159, 175, 185, 258, 259, 272, 275.

(ii)

The Gujarat Provincial Municipal Corporation Act 1949 section 3, 4, 5, 76 to 81,
129 to 141, 202 to 233, 253 to 283, 284A to 284T, 372 to 375, 453, 458 to 464.

(iii)

The Gujarat Land Revenue Code 1879 (as amended from time to time) section 37

to 39/A, 45 to 48, 83 to 86, 105, 106, 117G, 126 to 134.
(iv)

The Gujarat Land Revenue Rule 1921 (As amended from time to time) Rules 42,
43, 43A, 43B, 45, 46, 47, 47A, 80A, 80B, 81, 82, 82A, 84 to 86, 86A, 87, 87A,
87B, 90, 99, 101, 104.

The Standard and course content of the syllabus shall be of a degree level.
Note:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

The objective type written test shall consist of Multiple Choice Question (MCQ) and
O.M.R. (Optical Mark Reader) system.
Every question shall be of one mark.
The candidate shall have to attempt all questions.
Every attempted question with incorrect answer shall carry a negative mark of 0.25.
In every question there shall be one option as “Not attempted”. If the candidate does
not intend to answer the question, he/she may select this option. If the candidate
selects this option, the negative marks shall not be given.
If the candidate has not selected any of the option given in the question, then it shall
carry a negative mark of 0.25.

Part II
Personality Test - 20 Marks

પત્રક –૪

Syllabus for Zonal Officer
Part I
Syllabus for written test
Duration 1 Hour 30 Minutes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100 Marks

History, Geography and culture of Gujarat
General Science, Economics
Public Administration and Government Business
Environment Disaster Management
Quantitative Aptitude and Test Reasoning
Current Affairs of India and Gujarat
Gujarat Provincial Municipal Corporation Act, 1949
Science and Technology
The standard and the course content of the Syllabus shall be of a degree level.

Note:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

The objective type written test shall consists of Multiple Choice Question
(MCQ) and O.M.R. (Optical Mark Reader) system.
Every question shall be of one mark.
The candidate shall have to attempt all questions.
Every attempted question with incorrect answer shall carry a negative mark of
0.25.
In every question there shall be one option as “Not attempted”. If the candidate
does not intend to answer the question, he/she may select this option. If the
candidate selects this option, the negative marks shall not be given.
If the candidate has not selected any of the option given in the question, then it
shall carry a negative mark of 0.25.

Part II
Personality Test - 20 Marks

પત્રક –૫

Syllabus for Veterinary Officer
Syllabus for written test
Duration 1 hour 30 Minutes
1.

2.
3.
4.

100 Marks

Veterinary Science
a. Veterinary Anatomy
b. Veterinary Physiology
c. Veterinary Biochemistry
d. Veterinary Pharmacology and Toxicology
e. Veterinary Parasitology
f. Veterinary Microbiology
g. Veterinary Pathology
h. Veterinary Public Health and Epidemiology
i. Animal Nutrition
j. Animal Genetics and Breeding
k. Livestock Production Management
l. Livestock Product Technology
m. Veterinary Gynaecology and Obstetrics
n. Veterinary Surgery and Radiology
o. Veterinary Medicine
p. Veterinary and Animal Husbandry Extension Education
q. Veterinary Clinical Practices
r. Livestock Farm Practices.
General Science, Aptitude Quantitative and Test of Reasoning
Current affairs of India and Gujarat
Public Administration and Constitution of India
The Standard and the course content of the syllabus shall be of a degree level.

Note:
1)
2)
3)

The objective type written test shall consists of Multiple Choice Question
(MCQ) and O.M.R. (Optical Mark Reader) system.
Every question shall be of one mark.
The candidate shall have to attempt all questions.

4)
5)

6)

Every attempted question with incorrect answer shall carry a negative mark of
0.25.
In every question there shall be one option as “Not attempted”. If the candidate
does not intend to answer the question, he/she may select this option. If the
candidate selects this option, the negative marks shall not be given.
If the candidate has not selected any of the option given in the question, then it
shall carry a negative mark of 0.25.

Part II
Personality Test - 20 Marks

પત્રક –૬

Syllabus for Administrative Officer
Part I
Syllabus for written test
Duration 1 Hour 30 Minutes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

100 Marks

History, Geography and culture of Gujarat
General Science, Economics
Public Administration and Government Business
Environment Disaster Management
Quantitative Aptitude and Test Reasoning
Current Affairs of India and Gujarat
Gujarat Provincial Municipal Corporation Act, 1949
Science and Technology
The standard and the course content of the Syllabus shall be of a degree level.

Note:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

The objective type written test shall consists of Multiple Choice Question
(MCQ) and O.M.R. (Optical Mark Reader) system.
Every question shall be of one mark.
The candidate shall have to attempt all questions.
Every attempted question with incorrect answer shall carry a negative mark of
0.25.
In every question there shall be one option as “Not attempted”. If the candidate
does not intend to answer the question, he/she may select this option. If the
candidate selects this option, the negative marks shall not be given.
If the candidate has not selected any of the option given in the question, then it
shall carry a negative mark of 0.25.

Part II
Personality Test - 20 Marks

