ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા (ગાાં.મ.ન.પા.)
ગાાંધીનગર
જાહે રાત ક્રમાાંક: ૦૧ થી ૦૪/૨૦૧૯-૨૦ અાંગેની લિગતિાર સુચનાઓ
(વેબસાઇટ એડ્રે સ http://ojas.gujarat.gov.in)
______________________________________________
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા (ગાાં.મ.ન.પા) કચેરીની લવલવધ જગ્યાઓ (નીચે પત્રકમાાં દર્ાાવેિ
છે .) પર યોગ્ય ઉમેદવાર પસાંદ કરવા માટે ઓનિાઇન અરજી પત્રકો માંગાવવામાાં આવે છે . આ માટે
ઉમેદવારે http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯ (બપોરના ૧૩:૦૦
કિાક) થી તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ (સમય રાલત્રના ૧૧:૫૯ કિાક સુધી) દરલમયાન અરજી કરવાની રહે ર્ે.
અરજી કરવા અાંગેની લવગતવાર સુચનાઓ આગળ ફકરા નાંબર ૧૨ માાં દર્ાાવેિ છે .
અ.નાં.

જગ્યાનુાં નામ

પગાર ધોરણ

૧
૧

૨
ફફમેિ હે લ્થ વકા ર

૩
૧૯,૯૦૦ – ૬૩,૨૦૦

લબન
અનામત
૧૨

અનુ. જાલત
૦૧

અ.નાં.

જગ્યાનુાં નામ

૧
૨

૨
મલ્ટી
હે લ્થ
(પુરુર્)

લબન
અનામત
૧૦

પગાર ધોરણ

અનુ.
જાલત
૦૩

જગ્યાની
સાંખ્યા
૫
૨૪

વય
મયાાદા
૬
૩૪ વર્ા

પસાંદગીની
પધ્ધલત
૭
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા

કે ટેગરી વાઇઝ જગ્યા
જન સા. ર્ૈ. પછાત આલથાક નબળા માજી સૈલનક લવકિાાંગ
વગા
વગા
અનામત
અનામત
૦૬
૦૨
૦૨
---

૩
પરપઝ ૧૯,૯૦૦ – ૬૩,૨૦૦
વકા ર

અનુ. જાલત
૦૧

અનુ.
જાલત
૦૩

માલસક
ફીક્સ પગાર
૪
૧૯૯૫૦

માલસક
ફીક્સ પગાર
૪
૧૯૯૫૦

જગ્યાની
સાંખ્યા
૫
૨૧

વય
મયાાદા
૬
૩૪ વર્ા

પસાંદગીની
પધ્ધલત
૭
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા

કે ટેગરી વાઇઝ જગ્યા
જન સા. ર્ૈ. પછાત આલથાક નબળા માજી સૈલનક લવકિાાંગ
વગા
વગા
અનામત
અનામત
૦૫
૦૨
૦૨
---
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અ.નાં.
૧
૩

જગ્યાનુાં નામ
૨
ફામાાસીસ્ટ

પગાર ધોરણ
૩
૨૯,૨૦૦-૯૨,૩૦૦

માલસક
ફીક્સ પગાર
૪
૩૧૩૪૦

જગ્યાની
સાંખ્યા
૫
૦૪

વય
મયાાદા
૬
૩૫ વર્ા

પસાંદગીની
પધ્ધલત
૭
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા

કે ટેગરી વાઇઝ જગ્યા
લબન
અનુ.
અનામત જાલત

૦૨

અ.નાં.
૧
૪

અનુ.
જન
જાલત

સા.
આલથાક મફહિા મફહિા મફહિા
ર્ૈ.
નબળા લબન
અનુ. અનુ.
પછાત વગા
અનામત જાલત જન
વગા
જાલત

--- --- ૦૧

જગ્યાનુાં નામ
૨
િેબોરે ટરી
ટે કનીર્ીયન

---

૦૧

પગાર ધોરણ
૩
૨૯,૨૦૦-૯૨,૩૦૦

---

---

માલસક
ફીક્સ પગાર
૪
૩૧૩૪૦

મફહિા
સા.
ર્ૈ.
પછાત
વગા
---

જગ્યાની
સાંખ્યા
૫
૦૫

મફહિા માજી
લવકિાાંગ
આલથાક સૈલનક
અનામત
નબળા અનામત
વગા
---

વય
મયાાદા
૬
૩૬ વર્ા

---

---

પસાંદગીની
પધ્ધલત
૭
સ્પધાાત્મક પરીક્ષા

કે ટેગરી વાઇઝ જગ્યા
લબન
અનુ.
અનામત જાલત

૦૩

અનુ.
જન
જાલત

સા.
આલથાક મફહિા મફહિા મફહિા
ર્ૈ.
નબળા લબન
અનુ. અનુ.
પછાત વગા
અનામત જાલત જન
વગા
જાલત

--- --- ૦૧

---

૦૧

---

---

મફહિા
સા.
ર્ૈ.
પછાત
વગા
---

મફહિા માજી
લવકિાાંગ
આલથાક સૈલનક
અનામત
નબળા અનામત
વગા
---

---

---

નોંધ:
(૧)

જાહે રાત ક્રમાાંક: ૦૧ માાં દર્ાાવિ
ે જગ્યાઓ ફક્ત મફહિાઓ માટે છે . આથી ફક્ત મફહિા
ઉમેદવારોએ જ ઉમેદવારી નોંધાવવી.

(૨)

જાહે રાત ક્રમાાંક: ૦૨ માાં દર્ાાવેિ જગ્યાઓ ફક્ત પુરુર્ ઉમેદવાર માટે છે . આથી ફક્ત પુરુર્
ઉમેદવારોએ જ ઉમેદવારો નોંધાવવી.
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૩.

શૈક્ષલિક િાયકાત તથા અનુભિ:-

અ.નાં. જગ્યાનુાં નામ
૧
૨
૧ ફીમેિ હે લ્થ વકા ર

૨

૩

ર્ૈક્ષલણક િાયકાત તથા અનુભવ
૩

શૈક્ષલિક િાયકાત:(૧) માધ્યલમક અને/અથવા ઉચ્ચતર માધ્યલમક લર્ક્ષણ બોડ્ા માાંથી
ઉચ્ચતર માધ્યલમક ર્ાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ કરે િ હોવી જોઇર્ે અથવા
સરકારે તે તરીકે માન્ય કરે િ સમકક્ષ િાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,
અને
(૨) સરકાર માન્ય સાંસ્થામાાંથી ફીમેિ હે લ્થ વકા રની બેઝીક ટરે નીંગ અાંગેના
અભ્યાસક્રમની પરીક્ષા પાસ કરે િ હોવી જોઇર્ે.
મલ્ટી
પરપઝ શૈક્ષલિક િાયકાત:હે લ્થ
વકા ર (૧) માધ્યલમક અને/અથવા ઉચ્ચતર માધ્યલમક લર્ક્ષણ બોડ્ા માાંથી
(પુરુર્)
ઉચ્ચતર માધ્યલમક ર્ાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ કરે િ હોવી જોઇર્ે અથવા
સરકારે તે તરીકે માન્ય કરે િ સમકક્ષ િાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે,
અને
(૨) (અ) સરકાર માન્ય સાંસ્થામાાંથી મલ્ટી પરપઝ હે લ્થ વકા રના
અભ્યાસક્રમની પરીક્ષા પાસ કરે િ હોવી જોઇર્ે,
અથિા
(બ) સરકારે માન્ય કરે િ સાંસ્થામાાંથી સ્વરછતા લનરીક્ષક (સેનેટરી
ઇન્સ્પેકટર) અભ્યાસક્રમનુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
ફામાાસીસ્ટ
શૈક્ષલિક િાયકાત તથા અનુભિ:(૧) ભારતમાાં કે ન્રીય અથવા રાજય અલધલનયમથી અથવા તે હે ઠળ
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાલપત યુલનવલસાટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુલનવલસાટીની
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુલનવલસાટી ગ્રાન્્સ કલમર્ન
અલધલનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હે ઠળ ડ્ીમ્ડ્ યુલનવલસાટી તરીકે જાહે ર થયેિી
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની ફામાસીમાાં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે,
અથિા
(૨) ભારતમાાં કે ન્રીય અથવા રાજય અલધલનયમથી અથવા તે હે ઠળ
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાલપત યુલનવલસાટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુલનવલસાટીની
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુલનવલસાટી ગ્રાન્્સ કલમર્ન
અલધલનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હે ઠળ ડ્ીમ્ડ્ યુલનવલસાટી તરીકે જાહે ર થયેિી
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની ફામાસીમાાં ડ્ીપ્િોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે
તથા સરકારમાાં અથવા સરકાર હસ્તક બોડ્ા અથવા કોપોરે ર્નમાાં ફામાાસીસ્ટ
તરીકે અથવા ઔર્ધાિય અથવા હોલસ્પટિમાાં કાંપાઉન્ડ્ર તરીકે નો અથવા
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૪

િેબોરે ટરી
ટે કનીર્ીયન

કાંપની અલધલનયમ, ૨૦૧૩ હે ઠળ સ્થપાયેિી લિલમટે ડ્ ફામાાસ્યુફટકિ
(Pharmaceutical) (ઔર્ધો-દવાઓનુાં લનમાાણ, વેચાણ-લવતરણ કરતી
હોય તેવી કાંપની) કાંપનીમાાં ફામાાસીસ્ટ અથવા મેડ્ીકિ ફરપ્રેઝન્ટે ટીવ
(પ્રલતલનલધ) તરીકે નો ઓછામાાં ઓછો બે વર્ાનો અનુભવ ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે.
શૈક્ષલિક િાયકાત:(૧) ભારતમાાં કે ન્રીય અથવા રાજય અલધલનયમથી અથવા તે હે ઠળ
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાલપત યુલનવલસાટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુલનવલસાટીની
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુલનવલસાટી ગ્રાન્્સ કલમર્ન
અલધલનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હે ઠળ ડ્ીમ્ડ્ યુલનવલસાટી તરીકે જાહે ર થયેિી
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની કે મેસ્ટર ી અથવા માઈક્રોબાયોિોજી અથવા
બાયોકે મેસ્ટર ીમાાં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.
અથિા
(૨) ભારતમાાં કે ન્રીય અથવા રાજય અલધલનયમથી અથવા તે હે ઠળ
સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાલપત યુલનવલસાટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુલનવલસાટીની
અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુલનવલસાટી ગ્રાન્્સ કલમર્ન
અલધલનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હે ઠળ ડ્ીમ્ડ્ યુલનવલસાટી તરીકે જાહે ર થયેિી
બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થામાાંથી અથવા મેડ્ીકિ િેબોરે ટરી ટે કનીર્ીયન
કોર્ા અથવા મેડ્ીકિ ટે કનોિોજીમાાં ડ્ીપ્િોમાાં ધરાવતો હોવો જોઇર્ે અથિા
મેડ્ીકિ િેબોરે ટરી ટે કનોિોજીમાાં પોસ્ટ ગેજ્યુએટ ડ્ીપ્િોમાાં ધરાવતો હોવો
જોઇર્ે અથિા એક વર્ાનો મેડ્ીકિ િેબોરે ટરી ટે કનીર્ીયન ટરે નીંગ
અભ્યાસક્રમનુાં અથિા િેબોરે ટરી ટે કનીર્ીયન અભ્યાસક્રમનુાં પ્રમાણપત્ર
ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.

➢ ઉપરોક્ત ર્ૈક્ષલણક િાયકાત પફરપુણા કરવા માટે જે ઉમેદવારોએ જે તે ડ્ીગ્રીની છે લ્લા વર્ાની પરીક્ષા
આપી હોય પરાંતુ પફરણામ આવેિ ન હોય તેવા ઉમેદવારો જો તેઓ લનયત વય મયાાદા ધરાવતાાં હોય તો
ઉમેદવારી કરવા માટે પાત્ર બની ર્કર્ે. પરાંતુ જો તેમનો સમાવેર્ પસાંદગી યાદીમાાં થાય તો લનમણાંક
સમયે આવા ઉમેદવારોએ ડ્ીગ્રી પરીક્ષા પાસ કયાા હોવાનો આધાર, માકા ર્ીટ અથવા ડ્ીગ્રી પ્રમાણપત્ર
રજુ કરવાનુાં રહે ર્ે. આવો આધાર રજુ ન કરનાર ઉમેદવારને લનમણાંક મળર્ે નહીં અને આવા ઉમેદવારનુાં
નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ કરવામાાં આવર્ે.
૪. કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અાંગેની િાયકાત:ઉમેદવાર રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહીવટ લવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ના સરકારી ઠરાવ
નાંબર – સીઆરઆર/૧૦-૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ.૫ થી નક્કી કરે િ અભ્યાસક્રમ મુજબ કોમ્પ્યુટર અાંગન
ે ુાં
પ્રાથલમક જ્ઞાન (બેલઝક નોિેજ) ધરાવતા હોવા અાંગન
ે ાંુ કોઇપણ તાિીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર / માકા ર્ીટ
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ધરાવતા હોવા જોઇર્ે અથવા સરકાર માન્ય યુલનવસીટી અથવા સાંસ્થામાાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન અાંગેના કોઇપણ
ડ્ીગ્રી અથવા ડ્ીપ્િોમા અભ્યાસક્રમમાાં કોમ્પ્યુટર એક લવર્યક તરીકે હોય તેના પ્રમાણપત્રો અથવા
ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્પ્યુટરના લવર્ય સાથે પસાર કરે િ હોય તેના પ્રમાણપત્રો ધરાવતા
હોવા જોઇર્ે. આ તબક્કે આવુાં પ્રમાણપત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરી ર્કર્ે, પરાંતુ લનમણાંક
મેળવતા પહે િા આવુાં પ્રમાણપત્ર અચુક રજુ કરવાનુાં રહે ર્,ે અન્યથા લનમણાંક મેળવવાને પાત્ર ઠરર્ે નહી.
૫. હહન્દી અને ગુજરાતી ભાષાનુાં પુરતુાં જ્ઞાન અને ગુજરાતી ભાષા પર પ્રભુત્િ હોિુાં જોઇશે.
૬. રાષ્ટ્ર ીયતા – ઉમેદિાર
(ક)

ભારતનો નાગફરક હોય, અથવા

(ખ)

નેપાળનો પ્રજાજન હોય, અથવા

(ગ)

ભૂતાનનો પ્રજાજન હોય, અથવા

(ઘ)

લતબેટનો લનવાાલસત હોય, જે ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી સન ૧૯૬૨ના
જાન્યુઆરી મફહનાની ૧ િી તારીખ પહે િાાં ભારતમાાં આવ્યો હોય,
અથવા
મુળ ભારતની વ્યલક્ત હોય, અને ભારતમાાં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી પાલકસ્તાન,

(ચ)

બમાા, શ્રીિાંકા, કે ન્યા, યુગાન્ડ્ા, ટાન્ઝાનીયાનુાં સાંયુક્ત પ્રજાસત્તાક (અગાઉના ટાન્ગાલનકા
અને ઝાાંઝીબાર), ઝામ્બીઆ, મિાવી, ઝૈર, ઇલથયોલપયા જેવા પૂવા આફિકાના દેર્ો અને
લવયેટનામમાાંથી સ્થળાાંતર કરીને આવી હોય:
પરાંતુ (ખ), (ગ), (ઘ) અને (ચ) વગા હે ઠળ આવતા ઉમેદવાર, જેની તરફે ણમાાં
રાજ્ય સરકારે િાયકાતનુાં પ્રમાણપત્ર આપ્યુ હોય તેવી વ્યલકત હોવી જોઇર્ે.
૭. િયમયાાદા:• ઉમેદવારની વય ૧૮ વર્ાથી ઓછી હોવી જોઇર્ે નહી અને વધુમાાં વધુ વય ઉપર પત્રકમાાં દર્ાાવેિ
લવગતે જે તે જગ્યા માટે હોવી જોઇર્ે.
• તમામ ઉમેદવારોને ઉપિી વયમયાાદામાાં મળવાપાત્ર છુટછાટ સાથેની ઉંમર લનયત તારીખે કોઇપણ
સાંજોગોમાાં ૪૫ વર્ા કરતાાં વધવી જોઇર્ે નહીં.
• તમામ જગ્યાના ઉમેદવારોને નીચેની લવગતે વય મયાાદામાાં છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.
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(૧)

જાહે રાત ક્રમાાંક ૧ : ફક્ત મફહિાઓ માટે છે . આથી અનુસુલચત જાલત, અનુસલુ ચત
જનજાલત, સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગા, આલથાક રીતે નબળા વગાના મફહિા
ઉમેદવારો તથા ર્ારીફરક ખોડ્ખાાંપણ ધરાવતા અને એક્સ સલવાસમેન મફહિા ઉમેદવારોને
ઉપિી વય મયાાદામાાં પાાંચ વર્ાની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૨)

જાહે રાત ક્રમાાંક ૨ : ફક્ત પુરુર્ો માટે છે . આથી અનુસુલચત જાલત, અનુસુલચત જનજાલત,
સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગા, આલથાક રીતે નબળા વગાના પુરુર્ ઉમેદવારો
તથા ર્ારીફરક ખોડ્ખાાંપણ ધરાવતા અને એક્સ સલવાસમેન પુરુર્ ઉમેદવારોને ઉપિી વય
મયાાદામાાં પાાંચ વર્ાની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

(૩)

જાહે રાત ક્રમાાંક ૩ અને ૪: અનુસુલચત જાલત, અનુસુલચત જનજાલત, સામાલજક અને
ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગા, આલથાક રીતે નબળા વગાના મફહિા ઉમેદવારો તથા ર્ારીફરક
ખોડ્ખાાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારો, મફહિા ઉમેદવારો અને એક્સ સલવાસમેન મફહિા માટે
ઉપિી વય મયાાદામાાં પાાંચ વર્ાની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.

૮. િયમયાાદા માટે લનધાાહરત તારીખ:- તમામ ઉમેદવારના લકસ્સામાાં વયમયાાદા માટે અરજી કરવાની
અાંલતમ તારીખને ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવર્ે. તમામ બાબતો માટે તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯ CUT OFF DATE
ગણવાની રહે ર્ે.
૯.

પસાંદગી પામેિ િાયક ઉમેદિારને પ્રથમ પાાંચ િષા માટે કરાર આધારે માલસક ફીક્સ પગારથી
લનમણાંક આપિામાાં આિશે. જે તે જગ્યાના માલસક ફીક્સ પગારની લિગતો ઉપર પત્રકમાાં દશાાિિ
ે
છે . પાાંચ િષાની સેિા સાંતોષકારક રીતે પુિા કરનાર ઉમેદિારને જે તે જગ્યા ઉપર લનયલમત
લનમણાંક આપિા અાંગે લિચારિા કરિામાાં આિશે. જે તે જગ્યાના લનયલમત લનમણાંકના
પગારધોરિની લિગતો ઉપરોક્ત પત્રકમાાં દશાાિેિ છે .

૧૦. પસાંદગી પ્રહક્રયા:જાહે રાતની જગ્યાઓ ઉપર પસાંદગી પામવાના હે તુસર ઉમેદવારે ઉપર પત્રકમાાં દર્ાાવેિ લવગતે
સ્પધાાત્મક પરીક્ષાની પ્રફક્રયામાાંથી પસાર થવાનુાં રહે ર્ે. પરાંતુ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને યોગ્ય અને
જરૂરી િાગર્ે તો તેમાાં જરૂરી ફે રફાર કરી ર્કર્ે. જે તે જગ્યા માટે નો સ્પધાાત્મક પરીક્ષા માટે નો અભ્યાસક્રમ
આ સામેિ પત્ર ૧ થી ૪ મુજબનો રહે ર્ે.
(ક)

જે તે જગ્યા માટે ની પસાંદગી યાદી (મેરીટ િીસ્ટ) સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં મેળવેિ કુ િ ગુણના આધારે
તૈયાર કરવામાાં આવર્ે.

(ખ)

કલમર્નર, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા કે ટિી સાંખ્યાની પ્રલતક્ષાયાદી બનાવવી તે અાંગેનો
લનણાય કરવામાાં આવર્ે. પરાંતુ જાહે રાતમાાં દર્ાાવેિ જગ્યાઓ જેટિા ઉમેદવારો અને વધુમાાં વધુ ૧૦
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જેટિા ઉમેદવારોની િાયકાતના ક્રમમાાં િાયક ઉમેદવારોના નામ દર્ાાવતી પ્રલતક્ષાયાદી પણ તૈયાર
કરવામાાં આવર્ે. પ્રલતક્ષાયાદી એ પસાંદગી યાદી નથી. જે બાબત ઉમેદવારોએ િક્ષમાાં િેવાની
રહે ર્ે.
૧૧. પરીક્ષા ફી:➢ ફોમા ભરતી વખતે કે ટેગરી લસિેક્ટ કરી ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રહે ર્ે.
➢ મફહિા ઉમેદવાર, અનુસૂલચત જાલત, અનુસૂલચત જનજાલત, એક્ષસલવાસમેન, ર્ારીફરક ખોડ્ખાપણ
ધરાવતાાં ઉમેદવારો માટે પરીક્ષા ફી ૫૦% ભરવાની રહે ર્ે.
➢ જ્યારે ઉમેદવારો OJAS વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી મોકિે (સબલમટ) કરે ત્યારે તેઓને અરજી ફી
ભરવા માટે ઓન િાઇન ઉપિબ્ધ ચિણની ૩ નકિોની એક પાના ઉપર લપ્રન્ટ મેળવવાની સુચના
મળર્ે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની પણ લપ્રન્ટ મેળવી િેવાની રહે ર્ે. ઉમેદવારોએ ચિણ સાથે
કોઇપણ કોમ્પ્યુટરાઇઝડ્ પોસ્ટ ઓફફસમાાં જઇને, પરીક્ષા ફી પેટે સામાન્ય કક્ષાના ઉમેદવારોએ
રૂ. ૨૦૦ + રૂ. ૧૨ પોસ્ટિ ચાજીસ ભરી દેવાના રહે ર્ે. ચિણની એક નકિ પોસ્ટ ઓફીસ રાખી
િેર્ે અને બે નકિ ઉમેદવારને લસક્કા / સ્ટીકર સાથે પાછી આપર્ે. આ નકિ ઉમેદવારે સાચવી
રાખવાની રહે ર્ે અને પરીક્ષા સમયે કોિ િેટર સાથે અચુક િાવવાની રહે ર્ે. ઉમેદવાર ફી ભયાાની
નકિ સાથે નહીં િાવે તેવા ઉમેદવારોને પરીક્ષામાાં પ્રવેર્ આપવામાાં આવર્ે નહીં.
➢ પરીક્ષાની અરજી ફી ઓનિાઇન જમા કરાવવા માટે “Online Payment of Fee” ઉપર
કિીક કરવુાં. ત્યારબાદ આપેિ લવકલ્પોમાાં “Net Banking of fee” અથવા “Other
Payment Mode” ના લવકલ્પોમાાંથી યોગ્ય લવકલ્પ પસાંદ કરવો એ આગળની લવગતો ભરવી.
ફી જમા થયા બાદ આપને આપની ફી જમા થઇ ગઇ છે તેવુાં સ્ક્રીન પર િખાયેિુાં આવર્ે અને
e-receipt મળર્ે જેની Print કાઢી િેવી. જો પ્રફક્રયામાાં કોઇ ખામી હર્ે તો સ્ક્રીન (Screen) પર
આપની ફી ભરાયેિ નથી તેમ જોવા મળર્ે સાંિગ્ન બેંક ચાલજાસ ઉમેદવારે ભરવાના રહે ર્ે. 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 રહે ર્ે અને ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા માંગાવવામાાં આવે, ત્યારે જ
અરજી પત્રક લબડ્ાણો સફહત તથા ફી ભરે િા ચિણની નકિ સાથે આર.પી.એ.ડ્ી. / સ્પીડ્
પોસ્ટથી મોકિવાના રહે ર્ે અથવા ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની કચેરીમાાં રૂબરૂ આપી જવાના
રહે ર્ે.
➢ અન્ય કોઇ રીતે ફી સ્વીકારવામાાં આવર્ે નહી.
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➢ પોસ્ટ ઓફીસમા/ઓનિાઈન ફી ભરવાની છે લ્લી તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ (કચેરીના સમય સુધી)ની
રહે ર્ે.
➢ 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 લવનાંતી કોઇપણ સાંજોગોમાાં
સ્વીકારવામાાં આવર્ે નહીં.
૧૨. અરજી કરિાની રીત:આ જાહે રાતના સાંદભામાાં માત્ર ઓન િાઇન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવર્ે. ઉમેદવારે
જાહે રાતમાાં દર્ાાવ્યા તા.૦૫/૧૨/૨૦૧૯ (બપોરના ૧૩:૦૦ કિાક) થી તા.૨૫/૧૨/૨૦૧૯
(સમય રાલત્રના ૧૧:૫૯ કિાક સુધી) દરલમયાન http://ojas.gujarat.gov.in

પર

અરજીપત્રક ભરી ર્કર્ે. ઉમેદવારે (૧) સૌ પ્રથમ http://ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. હવે
(૨) “Apply Online” Click કરવુાં. (૩) પસાંદગીની જગ્યા પર Click કરવાથી જગ્યાની
લવગતો મળર્ે. (૪) તેની નીચે “Apply Now” પર Click કરવાથી Application
Format ખુિર્ે જેમાાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. અહી િાિ ફાંુ દડ્ી
(*) લનર્ાની હોય તેની લવગતો ફરજીયાત ભરવાની રહે ર્ે. (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 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 રહે ર્ે. (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 અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અને Signature નુાં માપ ૨.૫ સે.મી. િાંબાઇ
અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી) (Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથમ
તમારો Photo અને Signature jpg formatમાાં (૧૫ કે .બી.) સાઇઝથી વધારે નહી તે રીતે
સ્કે ન કરી કોમ્પ્યુટરમાાં સેવ કરે િા હોવા જોઇએ.) “Browse” Button ની બાજુ માાં
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“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 બાજુ માાં “Upload” Button પર
click કરો. હવે તમારો Photo દેખાર્ે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવાની
રહે ર્ે. (૧૧) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં “Confirm Application” તથા Birthdate
type કયાાબાદ OK પર click કરવાથી ૨ બટન (૧) OK (૨) Confirm Application
દેખાર્ે. તે કન્ફમા કયાા પછી કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો ર્ક્ય બનર્ે નહીં. સાંપુણા ચકાસણી બાદ જો
અરજી સુધારવાની જરૂર ન જણાય તો જ Confirm Application પર Click કરવુાં. તેથી
ઉમેદવારની અરજીનો ઓનિાઇન સ્વીકાર થઇ જર્ે. અહી Confirm number generate
થર્ે. જે હવે પછીને બધી જ કાયાવાહી માટે જરૂરી હોઇ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહે ર્ે. (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 રોકડ્માાં પરીક્ષા ફી રૂ.૨૦૦/- તથા રૂ.૧૨/- પોસ્ટિ
ચાજીસ ચિણથી ભરવાના રહે ર્ે. (મફહિા ઉમેદવાર, અનુસૂલચત જાલત, અનુસૂલચત જનજાલત,
એક્ષસલવાસમેન, ર્ારીફરક ખોડ્ખાપણ ધરાવતાાં ઉમેદવારો માટે પરીક્ષા ફી ૫૦% ભરવાની રહે ર્ે.)
ચિણ પણ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથી જ ડ્ાઉનિોડ્ કરવાનુાં રહે ર્ે. અરજી કન્ફમા કયાાબાદ ફી ન
ભરનાર ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ ગણાર્ે.
૧૩. સામાન્ય શરતો:(૧)

ઉમેદવાર જાહે રાતમાાં દર્ાાવેિ સાંવગા પૈકી એક અથવા એકથી વધારે સાંવગા માટે અરજી કરી
ર્કર્ે અને તેઓએ એક સાંવગા માટે એક જ વખત અરજી કરવાની રહે ર્ે. દરે ક સાંવગા માટે
અિગ અિગ અરજી કરવાની રહે ર્ે.

(૨)

જાહે રાતમાાં 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 અાંગે લનણાય કરવાની સત્તા ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની રહે ર્ે.

(૪)

જાહે રાતમાાં જે તે કે ટેગરી માટે જે જગ્યાઓ અનામત જાહે ર કરે િ છે . તે જ કે ટેગરીના
અનામત વગોના ઉમેદવારોને જ ઉપિી વયમાયાાદામાાં સરકારશ્રીના લનયમોનુસાર છુટછાટ
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મળર્ે. તેમ છતાાં મફહિા ઉમેદવારોને લનયમોનુસાર વયમયાાદામાાં છુટછાટ મળવાપાત્ર
થર્ે. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતરીમાાં િીધા બાદ વધુમાાં વધુ ૪૫ વર્ાની ઉંમર
સુધી જ ઉપિી વયમયાાદામાાં છુટછાટ મળર્ે.
(૫)

જે તે કે ટેગરી માટે જો જગ્યા અનામત તરીકે જાહે ર કરવામાાં ન આવી હોય તેમ છતાાં
સાંબાંલધત અનામત કક્ષાના ઉમેદવાર જાહે રાતમાાં દર્ાાવેિ વયમયાાદા સહીતની અન્ય તમામ
િાયકાતો સાંતોર્તા હોય તો તેવા ઉમેદવારો પણ જે તે જગ્યા માટે ઉમેદવારી નોંધાવી
ર્કર્ે.

(૬) લવકિાાંગ (સમાન તકો, અલધકારોનુાં રક્ષણ અને પુણભ
ા ાગીદારી) ધારો, ૧૯૯૫ હે ઠળ
અનામતનો િાભ / છુટછાટ મેળવવા લવકિાાંગતાની ઓછામાાં ઓછી માત્રા ૪૦% નક્કી
કરવામાાં આવી છે . આથી ૪૦% કે તેથી વધુ માત્રામાાં લવકિાાંગતા ધરાવતી વ્યલક્તને
અનામતનો િાભ કે છુટછાટ મળવાપાત્ર થર્ે.
ર્ારીફરક ક્ષલતને નીચે મુજબની કે ટેગરીમાાં વહેં ચવામાાં આવે છે .
(ક)
(ખ)
(ગ)

(૭)

અાંધત્વ અથવા ઓછી રલિ (Blindness or Low Vision)
શ્રવણની ખામી (Hearing Impairment)
હિનચિન લવકિાાંગતા અથવા મગજનો િકવા (Locomotor Disability or
Cerebral Palsy)

સા. અને ર્ૈ. પ. વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામાાં સમાવેર્ ન થતો હોવા અાંગન
ે ુાં લનયત
નમુનામાાં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ પુરા થયેિ નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૮-૧૯ માટે નાંુ
અસિ પ્રમાણપત્રનો નાંબર અને તારીખ ઓનિાઇન અરજી કરતી વખતે દર્ાાવવાના રહે ર્ે.
જો આવુાં પ્રમાણપત્ર ત્રણ વર્ા માટે નુાં મેળવેિ હોય તો તેમાાં નાણાકીય વર્ા ૨૦૧૮-૧૯નો
સમાવેર્ થતો હોવો જોઇર્ે. સક્ષમ અલધકારી દ્વારા અપાયેિ આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરી
ર્કતા ઉમેદવારો સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેિ વયમયાાદામાાં આવતાાં નહીં હોય તો
તેઓની ઉમેદવારી રદ થર્ે.

(૮)

સામાલજક અને ર્ૈક્ષલણક રીતે પછાત વગાના પફરણીત મફહિા ઉમેદવાર આવુાં નોન
ફક્રલમિેયર પ્રમાણપત્ર તેમના લપતાની આવકના સાંદભામાાં ધરાવતાાં હોવા જોઇએ. જો આવા
ઉમેદવાર તેમના પલતની આવકના સાંદભામાાં આવુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હર્ે તો ધ્યાને
િેવામાાં આવર્ે નહીં.
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(૯)

આલથાક રીતે નબળા વગાના ઉમેદવારોએ તેમની આલથાક રીતે નબળા વગા પૈકીના હોવા
અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર સક્ષમ સત્તા દ્વારા લનયત નમૂનામાાં આપવામાાં આવેિ અસિ
પ્રમાણપત્રનો નાંબર અને તારીખ ઓન-િાઈન અરજી કરતી વખતે દર્ાાવવાના
રહે ર્ે.આવક અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૯નાાં રોજ પુરા થયેિ નાણાાંકીય વર્ા
૨૦૧૮-૧૯ માટે નુાં હોવુાં જોઇર્ે. સક્ષમ અલધકારી દ્વારા અપાયેિ આવુાં પ્રમાણપત્ર રજુ ન
કરી ર્કતા ઉમેદવારો સામાન્ય ઉમેદવારો માટે નક્કી થયેિ વયમયાાદામાાં આવતાાં નહી
હોય તો તેઓની ઉમેદવારી રદ્દ થર્ે.

(૧૦) સામાન્ય વહીવટ લવભાગના તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ના ઠરાવ ક્રમાાંક:સીઆરઆર/૧૦૯૬/
૨૨૧૩/ગ.૨માાં લનદેલર્ત પ્રવતામાન લનયમો અનુસાર લવધવા મફહિા ઉમેદવારો માટે
પસાંદગીમાાં અગ્રતા આપવા માટે તેમને મળેિ કુ િ ગુણના ૫% ગુણ ઉમેરી આપવામાાં
આવર્ે. પરાંતુ તેઓએ ભરતી તથા લનમણૂાંક સમયે પુન: િગ્ન કરે િ ન હોવા જોઇએ.
ઉપરાાંત, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગે ત્યારે તેના તમામ પુરાવા ગાાંધીનગર
મહાનગરપાલિકામાાં અસિમાાં રજુ કરવાના રહે ર્ે.
(૧૧) એથેિેટીક (ટરે ક અને ફીલ્ડ્ રમતો સહીત) બેડ્લમન્ટન, બાસ્કે ટબોિ, ફક્રકે ટ, ફુટબોિ,
હોકી, સ્વીમીંગ, ટે બિ ટે લનસ, વોિીબોિ, ટે લનસ, વેઇટિીફટીંગ, રે સલિાંગ, બોલક્સાંગ,
સાઇકિીંગ, જીમ્નેસ્ટીક, જુ ડ્ો, રાઇફિર્ુટીંગ, કબડ્ી, ખોખો, તીરાંદાજી, ઘોડ્ે સવારી,
ગોળાફેં ક, નૌકાસ્પધાા, ર્તરાંજ, હે ન્ડ્ બોિની રમતો-ખેિકુ દમાાં રાિર ીય / આાંતરરાિર ીય
અથવા આાંતર યુલનવસીટી અથવા અલખિ ભારતર્ાળા સાંઘ દ્વારા યોજાતી સ્પધાામાાં માત્ર
પ્રલતલનલધત્વ કરે િ હોય તેવા ઉમેદવારોને પસાંદગીમાાં અગ્રતા માટે તેમને મેળવેિ કુ િ
ગુણના ૫ (પાાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આપવામાાં આવર્ે. 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 લનયત
કયાા મુજબના સત્તાલધકારી પાસેથી લનયત નમુનામાાં મેળવેિ જરૂરી પ્રમાણપત્ર ગાાંધીનગર
મહાનગરપાલિકા માાંગે ત્યારે રજુ કરવાનુાં રહે ર્ે. આવુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ
રમતના ગુણ માટે હક્કદાર થર્ે.
(૧૨) સ્પધાાત્મક પરીક્ષાના સ્થળે ઉમેદવારે પોતાના ખચે હાજર થવાનુાં રહે ર્ે.
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(૧૩) સ્પધાાત્મક પરીક્ષા માટે નુાં સ્થળ, સમય અને તારીખ કલમર્નર, ગાાંધીનગર
મહાનગરપાલિકા દ્વારા લનયત કરવામાાં આવર્ે.
(૧૪) અરજદારે ઓન િાઇન અરજી કરવાની રહે ર્ે. ઓન િાઇન અરજી સાથે કોઇ પ્રમાણપત્રો કે
દસ્તાવેજ સામેિ કરવાના રહે ર્ે નહીં.
(૧૫) પસાંદગી યાદીમાાં સમાલવિ અને લનમણાંકને પાત્ર હોય તેવા ઉમેદવારો કલમર્નર,
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઠરાવવામાાં આવે તેવી ર્ારીફરક યોગ્યતાની તબીબી
તપાસ પસાર કરવાની રહે ર્ે. આવી ર્ારીફરક યોગ્યતાની તબીબી તપાસ પસાર ન કરનાર
ઉમેદવાર લનમણાંકને પાત્ર બની ર્કર્ે નહીં. આવા ઉમેદવારનુાં નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ
કરવામાાં આવર્ે.
(૧૬) પસાંદગી યાદીમાાં સમાલવિ અને લનમણાંકને પાત્ર હોય તેવા ઉમેદવારે કલમર્નર,
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા ઠરાવે તેવા નમુનામાાં અને તેમની સૂચના મુજબ સારા ચાફરત્ર
અાંગેના પુરાવા રજુ કરવાના રહે ર્ે. આવા પુરાવા રજુ ન કરનાર ઉમેદવાર લનમણાંકને પાત્ર
બનર્ે નહીં અને આવા ઉમેદવારનુાં નામ પસાંદગી યાદીમાાંથી રદ કરવામાાં આવર્ે.
(૧૭) કલમર્નર, ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને સાંતોર્ થાય કે સાંબાંલધત ઉમેદવાર ફી સફહતની
તમામ આવશ્યક જરૂરીયાત સાંતોર્ે છે . તો જ તેવા ઉમેદવારને સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં પ્રવેર્
આપવામાાં આવર્ે.
૧૪. સામાન્ય સૂચનાઓ:(૧)

ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં ભરે િ લવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રફક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં
આવર્ે અને આ લવગતોના આધારે સ્પધાાત્મક પરીક્ષામાાં પ્રવેર્ આપવામાાં આવર્ે.
અરજીમાાં દર્ાાવેિ લવગતોના પુરાવાઓ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગે ત્યારે અસિમાાં
રજુ કરવાના રહે ર્ે. અન્યથા અરજી પત્રક જે તે તબક્કે “રદ” ગણવામાાં આવર્ે.

(૨)

અરજદારે અરજી પત્રકમાાં દર્ાાવેિ કે ટેગરી (જાલત) માાં પાછળ થી કે ટેગરી બદિવાની
રજુ આત ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવર્ે નહીં.
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(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
રહે ર્ે. તેમજ ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માાંગે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો રહે ર્ે.

(૪)

ઉમેદવાર અરજી પત્રક ભરતી વખતે જે મોબાઇિ નાંબર/ઈ-મેઈિ આઈડ્ી દર્ાાવે છે તે
નાંબર ચાિુ જ રાખવો. ભલવષ્યમાાં આ પરીક્ષાને સાંબાંલધત પરીક્ષાિક્ષી સૂચનાઓ
ઉમેદવારને આ દર્ાાવેિ નાંબરના મોબાઇિ પર એસ.એમ.એમ./ઈ-મેઈિ આઈડ્ી થી
મોકિવામાાં આવર્ે. તેથી દર્ાાવેિ મોબાઇિ નાંબર બદિવો નહીં.

(૫)

િાયક ઉમેદવારને પ્રથમ પાાંચ વર્ા માટે કરાર આધાફરત ફીક્સ પગારે લનમણાંક આપવામાાં
આવર્ે. જે તે જગ્યાના ફીક્સ પગારની લવગતો ઉપર પત્રકમાાં દર્ાાવેિ છે . પાાંચ વર્ાના
કરારીય સમયગાળા દરમ્યાન સાંબાંલધત ઉમેદવારે જે તે જગ્યાના ભરતી લનયમો મુજબ
ખાતાકીય પરીક્ષા લનયમો, કોમ્પ્યુટર કૌર્લ્ય પરીક્ષા લનયમો ૨૦૦૬ અથવા ગાાંધીનગર
મહાનગરપાલિકા ઠરાવે તેવી કોમ્પ્યુટર કૌર્લ્ય પરીક્ષા તથા પુવા સેવા તાિીમ અને
તાિીમાન્ત પરીક્ષાના લનયમોની જોગવાઇઓ મુજબ લનયત પરીક્ષાઓ પાસ કરવાની રહે ર્ે.

(૬)

આખરી પસાંદગી પામેિ ઉમેદવાર લનમણાંક સત્તાલધકારી ઠરાવે તે ર્રતોને આધીન લનમણાંક
મેળવવાને પાત્ર ઠરર્ે.

(૭)

ઉમેદવાર પોતે કોઇપણ સાંવગાની આખરી પસાંદગી યાદીમાાં સમાલવિ થવા માત્રથી
સાંબાંલધત જગ્યા ઉપર લનમણાંક કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થર્ે નહીં. લનમણાંક કરનાર
સત્તાલધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે મહાનગરપાલિકાની સેવા સારૂ તે ધી ગુજરાત
પ્રોલવલન્સયિ મ્યુલનલસપિ કોપોરે ર્ન એક્ટ, ૧૯૪૯ / ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગીકરણ
અને ભરતી (સામાન્ય) લનયમો, ૧૯૬૭ થી ઠરાવેિ લનયમોનુસાર યોગ્ય જણાતો નથી.
તો જે તે તબક્કે આવા ઉમેદવારને તેની લનમણાંક ‘રદ’ કરીને પડ્તો મુકી ર્કાર્ે. લનમણાંક
બાબતે તેઓનો લનણાય આખરી ગણાર્ે.

(૮)

આ ભરતી પ્રફક્રયા સાંપુણાપણે જે તે સાંવગાના પ્રવતામાન ભરતી લનયમોને આધીન રહે ર્ે.

(૯)

આ જાહે રાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાાં ફે રફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી
થર્ે તો તેમ કરવાનો ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાને સાંપુણા હક્ક / અલધકાર રહે ર્ે અને
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આ માટે કારણો આપવા બાંધાયેિ રહે ર્ે નહીં. તેમજ તેવા સાંજોગોમાાં ભરે િ અરજી અને
પરીક્ષા ફી પરત મળવાપાત્ર થર્ે નહીં.
(૧૦) વેબસાઇટ લનયલમતપણે જોતા રહે વા ઉમેદવારોને ખાસ ભિામણ છે .
(૧૧) આ જાહે રાત અન્વયે સાંભવત: જાન્યુઆરી-૨૦૨૦ માાં પરીક્ષાનુાં આયોજન કરવામાાં
આવર્ે, તે ધ્યાને િઇ ઉમેદવારોએ પરીક્ષાિક્ષી તૈયારી કરવી.
(૧૨) ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકા જે કોઇ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઇપણ પ્રકારે
ટે કો મેળવવા માટે એટિે કે અધ્યક્ષ, સભ્ય, પદાલધકારી અથવા કોઇ અલધકારી પર પ્રત્યક્ષ
કે પરોક્ષ િાગવગ િગાડ્વાનો પ્રયાસ કરવા માટે , (૨) બીજાનુાં નામ ધારણ કરવા માટે
(૩) બીજા પાસે પોતાનુાં નામ ધારણ કરવા માટે , (૪) બનાવટી ખોટા દસ્તાવેજો અથવા
જેની સાથે ચેડ્ા કરવામાાં આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીલત
આચરવા માટે , (૫) યથાથા અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માફહતી છુપાવતા હોય તેવા
લનવેદનો કરવા માટે (૬) પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સાંબાંધમાાં અન્ય કોઇ અલનયલમત
અથવા અયોગ્ય સાધનોને આશ્રય િેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરલમયાન ગેરવ્યાજબી
સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટિે કે અન્ય ઉમેદવારોની ઉત્તરવહીમાાંથી નકિ કરવા,
પુસ્તક, ગાઇડ્, કાપિી કે તેવા છાપેિા કે હસ્તલિલખત સાફહત્યની મદદથી અથવા
વાતચીત દ્વારા નકિ કરવા કે ઉમેદવારને નકિ કરવાની ગેરરીલતઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીલત
આચરવા માટે , (૮) િખાણોમાાં અશ્લીિ ભાર્ા અથવા લબભત્સ બાબત સહીતની
અપ્રસ્તુત બાબત િખવા માટે , (૯) પરીક્ષા ખાંડ્માાં અન્ય કોઇ રીતે ગેરવતાણાંક કરવા માટે ,
(૧૦) પરીક્ષાના સાંચાિન કરવા માટે ગાાંધીનગર મહાનગરપાલિકાએ રોકે િા સ્ટાફને સીધી
કે આડ્કતરી રીતે હે રાન કરવા અથવા ર્ારીફરક રીતે ઇજા કરવા માટે , (૧૧) પુવવ
ા તી
ખાંડ્ોમાાં લનફદાષ્ઠ કરે િા તમામ અથવા કોઇપણ કૃ ત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે અથવા
આવા પ્રસાંગે મદદગારી અથવા (૧૨) પરીક્ષા માટે તેને પરવાનગી આપતા તેના પ્રવેર્
પત્રોમાાં આપવામાાં આવેિી કોઇપણ સુચનાનો ભાંગ કરવા માટે દોલર્ત ઠયાા હોય તો અથવા
દોલર્ત હોવાનુાં જાહે ર 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
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પોતાના હે ઠળની કોઇપણ નોકરીમાાંથી કાયમી રીતે અથવા લનફદાષ્ઠ મુદ્દત માટે ગેરિાયક /
બાકાત કરી ર્કર્ે.

તારીખ:-૦૫/૧૨/૨૦૧૯
સ્થળ:- ગાાંધીનગર.

---સહી--નાયબ મ્પયુલનલસપિ કલમશનર
ગાાંધીનગર મહાનગર સેિાસદન
ગાાંધીનગર.
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