
 

1 

વિભાગીય પસદંગી સવિવિ, શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃવનિાાણ વિભાગ, સચિિાલય, ગાધંીનગર  
જાહરેાિ ક્રિાકંઃ- ૧/૨૦૧૫ અને ૨/૨૦૧૫ 

   નગર આયોજન અને મલુ યાકંન ખાિા હસ્ િકની નીિે દશાા્ યા મજુીની િગા-3ની વિવિધ 
સિંગાની ખાલી જગ્ યાઓ સ સીધી ભરિી ી ભરિા િા ે યોગ્ ય લાયકાિ ધરાિિા મિેદિારો પાસે ી 
http://ojas.gujarat.gov.in િેીસાઈ  મપર િા.૧૫/૧૨/૨૦૧૫, ૧૪:૦૦ કલાક ી િા.૧૪/૦૧/૨૦૧૬, 
૨૩:૫૯ કલાક સધુીિા ંઓ સન લાઈન અરજીપત્રકો િગંાિિાિા ંઆિે છે. 
૧. સિંગા પ્રિાણે જગ્ યા અને પગાર ધોરણની વિગિો નીિ ેમજુી છે. 

 

 નોંધઃ-  
 અનાિિ જગ્ યાઓ સ તકિ મ  ગ ગજુરાિના મિેદિારો િા ે જ અનાિિ છે. 
 િહહલાઓ સ િા ેની અનાિિ જગ્ યાઓ સ િા ે જો લાયક િહહલા મિેદિાર મપલબ્ ધ નહી  ાય િો િે 

જગ્ યા િે જ કે ેગરીના લાયક પરુુષ મિેદિાર ી ભરિાિા ંઆિશે. 
 જાહરેાિિા ંજે િે કે ેગરીિા ં કુલ જગ્યાઓ સ પૈકી િહહલા મિેદિારો િા ે અમકુ જગ્યાઓ સ અનાિિ 

હોય ત્યારે િહહલા મિેદિારોની અનાિિ જગ્યાઓ સ વસિાયની ીાકી રહિેી જગ્યાઓ સ તક્િ પરુૂષ 
મિેદિારો િા ે અનાિિ છે િેિ ગણિાનુ ંન ી. આ જગ્યા પર પરુૂષ િેિજ િહહલા મિેદિારોની 
પસદંગી િા ે વિિારણા  ઈ શકે છે. પરુૂષ િેિજ િહહલા મિેદિારો અરજી કરી શકે છે. (દા.િ. કુલ 
૧૦ જગ્યાઓ સ પૈકી ૩ જગ્યા િહહલા મિેદિાર િા ે અનાિિ છે પરંત ુીાકી રહિેી ૭ જગ્યા સાિે 
િહહલા મિેદિાર પણ પસદંગી પાિી શકે છે.) 

 શારીહરક ખોડખાપંણ ધરાિિી ્ યહકિઓ સને મપલી િયિયાાદાિા ં રજીસ્ ડા િેડીકલ પે્રક ીશનસાના 
સરકારી ભરિી િા ે સાિાન્ય િહીિ  વિભાગના વનધાાહરિ તોિે િા ંપ્રિાણપત્રના આધારે ૧૦ િષા 
સધુી છુ છા  આપિાિા ંઆિે છે. 

 મિેદિારે જાવિ અંગ ે જે વિગિ દશાાિેલ હશે િેિા ં પાછગ ી તેરતાર કરિાની વિનિંી ગ્રાહ્ય 
રાખિાિા ંઆિશે નહહિં. 

 જાહરેાિ ક્રિાકંઃ ૧/૨૦૧૫ િા ં૨ જગ્ યાઓ સ િ ા જાહરેાિ ક્રિાકંઃ ૨/૨૦૧૫ િા ં૩ જગ્યાઓ સ શારીહરક 
વિકલાગંિા ધરાિિા મિેદિાર((OL (One Leg), VG[ OA(One Arm)) િા ે  અનાિિ રહશેે. 

જા. 
ક્રિ 

િગા-3 સિંગા જનરલ 
 

અનસુચુિિ 
જાવિ 

અનસુચુિિ     
જન જાવિ 

સા.શ.ૈપ.િગા કુલ  
જગ્ યાઓ સ 

તીકસ 
પગાર 
(િાસીક) 
રૂા. 

તીક્સ 
પગાર 
મપર 
િાવસક 
“ખાસ 
ભથ્થ”ુ  

“ખાસ 
ભથ્ ા”  
મપર 
િાવષિક 
િધારો 

પરુુષ િહહલા પરુુષ િહહલા પરુુષ િહહલા પરુુષ િહહલા 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩ ૧૪ 

૧ સિયેર  
િગા-3 

૯ ૪ ૧ ૦ ૧ ૧ ૩ ૧ ૨૦ ૧૩૫૦૦ ૧૫૦૦ ૧૫૦૦ 

૨ પ્લાનંગ 
આસીસ્ ન્ , 
િગા-૩ 

૩૮ ૧૮ ૪ ૨ ૧૧ ૬ ૨૧ ૧૦ ૧૧૦ ૧૩૭૦૦ ૧૮૦૦ ૧૫૦૦ 
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 જાહરેાિ ક્રિાકંઃ ૧/૨૦૧૫ િ ા જાહરેાિ ક્રિાકંઃ ૨/૨૦૧૫ િા ંિાજી સૈવનકો િા ે ૧૦  કા જગ્ યાઓ સ 
અનાિિ રહશેે. િેિજ સરકારશ્રીના સાિાન્ ય િહીિ  વિભાગના િા.૨૨/૦૭/૧૯૮૨ ના ઠરાિની 
જોગિાઈ અનસુાર િાજીસૈવનકોની મપલી િયિયાાદાિા ંવનયિોનસુાર છૂ છા  િગિાપાત્ર રહશેે.  

 શારીહરક વિકલાગંિા મિેદિારો િા ેની િ ા િાજીસૈવનકો િા ેની અનાિિ જગ્ યાઓ સ જે િે 
કે ેગરીની જગ્ યા સાિે સરભર કરિાિા ંઆિશે. જો િેિી જગ્ યાઓ સ િા ે લાયક મિેદિાર મપલબ્ ધ 
નહં  ાય િો િે જગ્ યાઓ સ જે િે કે ેગરીના સાિાન્ ય મિેદિારો ી ભરિાિા ંઆિશે. 

 પાિં િષા ીાદ સેિાઓ સ સિંોષકારક જણાયે ી સરકારશ્રીના પ્રિિાિાન વનયિોનસુાર જાહરેાિ 
ક્રિાકંઃ ૧/૨૦૧૫ ના મિેદિારોને સિેયર સિંગાના પગાર ધોરણ રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ + ગ્રેડ પે 
રૂ.૨૮૦૦ િા ંિ ા જાહરેાિ ક્રિાકંઃ ૨/૨૦૧૫ ના મિેદિારોને પ્લાનંગ આસીસ્ ન્  સિંગાના પગાર 
ધોરણ રૂ. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ + ગ્રેડ પે રૂ. ૪૬૦૦ િા ંવનયવિિ વનિણુકં િેગિિાને પાત્ર  શે. 

 

૨. રાષ્ટ રીયિાઃ- મિેદિાર ભારિનો નાગરીક હોિો જોઈએ. અ િા ગજુરાિ મલુ કી સેિા િગરકરણ 
અને ભરિી (સાિાન્ ય) વનયિો ૧૯૬૭ ના વનયિ-૭ ની જોગિાઈ મજુીની રાષ્ટ રીયિા ધરાિિા 
હોિા જોઈએ. 

 
૩. શૈક્ષચણક લાયકાિ, અનભુિ અને િયિયાાદાની વિગિોઃ-  
 

જાહરેાિ 
ક્રિાકં 

સિંગા શૈક્ષચણક લાયકાિ. િયિયાાદા. 

૧/૨૦૧૫ સિેયર, િગા-3 મિેદિારે સરકાર િાન્ ય ુવુનિસર ી અ િા સરકાર િાન્ ય  
સસં્  ાિા ંી વસવિલ એન્ જીનીયરનો હડપ્ લોિા ં અ િા 
આકી ેકિર હડપ્ લોિા ં િેગિેલ  હોિી જોઈએ અ િા સરકારે 
િાન્ ય કરેલ  સિકક્ષ લાયકાિ ધરાિિો હોિો જોઈએ. 
િધિુા ં જે મિેદિાર અપિાદરૂપ કહી શકાય િેિી સારી 
લાયકાિ અ િા અનભુિ અ િા ીનેં ધરાિિા હોય િેિા 
મિેદિારને મપલી િયિયાાદાિા ંછુ છા  આપિાિા ંઆિશે. 

મિેદિાર 
33 િષા ી 
િધ ુમિરનો 
ન હોિો 
જોઈએ. 

૨/૨૦૧૫ પ્લાનંગ આસીસ્ ન્ , 
િગા-૩ 

મિેદિારે સરકાર િાન્ ય ુવુનિસર ી અ િા સરકાર િાન્ ય  
સસં્  ાિા ંી વસવિલ એન્ જીનીયરની ડીગ્રી અ િા આકી ેકિરિા ં
ડીગ્રી અ િા પ્લાનંગિા ંડીગ્રી િેગિેલ  હોિી જોઈશે. 

મિેદિાર 
3૫ િષા ી 
િધ ુમિરનો 
ન હોિો 
જોઈએ. 
 

 

 

(૧) મ  ગ ગજુરાિના હોય િેિા િિાિ અનાિિ િગોના, િ ા િહીલા મિેદિારોને મપલી 
િયિયાાદાિા ંનીિે મજુી છૂ છા  આપિાિા આિશે. 
(અ) સાિાન્ ય િગાની િહહલા મિેદિારોને ૫ િષા. 
(ી) િિાિ અનાિિ િગાિા ંપરુુષ મિેદિારોને ૫ િષા. 
(ક) િિાિ અનાિિ િગાની િહહલા મિેદિારોને ૧૦ િષા (૫ િષા િહહલા, ૫ િષા અનાિિ િગા) 
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(૨) સાિાજીક અને શૈક્ષચણક રીિે પછાિ િગાના મિેદિારો નાણાકંીય િષા ૨૦૧૪-૨૦૧૫ ની આિકના 
આધારે રાજય સરકારની નોકરી િા ે કઢાિેલ નોનક્રીિીલેયર સ ીતીકે  િા.૧/૪/૨૦૧૫  ી અરજી 
સ્િીકારિાની છેલલી િારીખ સધુીિા ંિેગિેલ હોય િેવ ુપ્રિાણપત્ર ધરાિિા હશે િો જ અનાિિનો 
અને મપલી િયિયાાદાિા ંછુ છા નો લાભ િગશે. અન્ ય ા િેઓ સએ સાિાન્ ય કે ેગરીના મિેદિાર 
િરીકે મિેદિારી નોંધાિી છે િેિ ગણાિાિા ં આિશે અને િેિા મિેદિારોના હકસ્ સાિા ં મપલી 
િયિયાાદા અને અનાિિનો લાભ િગી શકશે નહી. 

(૩) મપલી િયિયાાદા િા ે જે િે સિંગાના ભરિી વનયિો િેિજ સાિાન્ ય િહીિ  વિભાગના 
િાઃ૬q૧૦q૨૦૧૫ ના ઠરાિ ક્રિાકંઃસીઆરઆર/૧૧૨૦૦૮/૨૮૨૩૨૩/ગ.5 ની જોગિાઈઓ સ ઘ્ યાને 
લેિાિા ંઆિેલ છે. 

(૪) ગજુરાિ મલુકી સેિા િગરકરણ અને ભરિી (સાિાન્ય) વનયિો – ૧૯૬૭ હઠેગ ભરિી  યેલ હોય 
અને ગજુરાિ સરકારિા ંસેિા ીજાિિા મિેદિારને મપલી િયિયાાદાિા ંછુ છા  િગિાપાત્ર  શે.  

(૫) મપર દશાાિેલ સિંગાના ભરિી વનયિોિા ંવનયિ  યેલ શૈક્ષચણક લાયકાિના અગત્ યના મદુ્દાઓ સનો 
અરજીપત્રકિા ં સિાિેશ કરિાિા ં આિેલ છે. જે ી મિદિારે જાહરેાિિા ં દશાાિેલ શૈક્ષચણક 
લાયકાિની િિાિ વિગિો ઘ્ યાને લઈને જ અરજીપત્રકિા ં વિગિો ભરિાની રહશેે. િધારાની 
વિશેષ શૈક્ષચણક લાયકાિ-અનભુિની વિગિો Additional Education Qualification િા ં
દશાાિિાની રહશેે. 

(૬) જાહરેાિિા ંદશાાિેલ લાયકાિની સિકક્ષ લાયકાિ મિેદિાર ધરાિે છે િેિો િેિનો હક્ક દાિો હોય 
િો આિા મિેદિારે સિકક્ષિા પ્રસ્ ાવપિ કરિા આદેશો / અવધકૃિિાની વિગિો આ૫િાની રહશેે. 

(૭) મિેદિારોએ સરકારશ્રીના વનયિો અનસુાર ગજુરાિી અ િા હહન્ દી અ િા ીનેંની પરીક્ષા પાસ 
કરિાની રહશેે. 

(૮) ીનેં જાહરેાિના મિેદિારોએ સરકારશ્રી દ્વારા વનયિ અનસુાર વનયિ કરેલ જાિીનખિ ભરિાનુ ં
રહશેે. (Security and Surety Bond) 

 
૪. કોમ્ પ્ ુ  ુરની જાણકારીઃ- 

 મિેદિાર રાજય સરકારના સાિાન્ ય િહહિ  વિભાગના િા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકારી 
ઠરાિ ન.ંસીઆરઆર-૧૦૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ,પ  ી નકકી કરેલ અભ્ યાસક્રિ મજુી કોમ્ પ્ ુ  ુર અંગેન ુ
ીેઝીક નોલેજ ધરાિિા હોિા અંગેન ુકોઈપણ િાલીિી સસં્  ાનુ ંપ્રિાણપત્ર/િાકાશી  ધરાિિા હોિા 
જોઈશે. અ િા સરકાર િાન્ ય ુવુનિસર ી અ િા સસં્  ાિા ં કોમ્ પ્ ુ  ુર ઞાનાન અંગેના કોઈપણ 
હડપ્ લોિા/ડીગ્રી કે સ ીહતકે   કોષા કરેલ હોય િેિા પ્રિાણપત્રો અ િા ડીગ્રી કે હડપ્ લોિા 
અભ્ યાસક્રિિા ંકોમ્ પ્ ુ  ુર એક વિષય િરીકે હોય િેિા પ્રિાણપત્રો અ િા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-
૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્ પ્ ુ  ુરના વિષય સા ે પસાર કરેલ હોય િેિા પ્રિાણપત્રો ધરાિિા હોિા જોઈશે.  
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૫. શૈક્ષચણક લાયકાિ/િયિયાાદા/ િધારાની લાયકાિ િા ે વનધાારીિ િારીખઃ- 
 

જાહરેાિિા ં દશાાિેલ િિાિ સિંાગના મિેદિારોના ં હકસ્ સાિા જાવિનુ ં પ્રિાણપત્ર, િયિયાાદા,     
શૈક્ષચણક લાયકાિ, િધારાની લાયકાિ, અનભુિ અને નોન હક્રવિચલયર સ ીતીકે  અરજી કરિાની 
છેલ લી િારીખની વસ્  વિએ ઘ્ યાને લેિાિા ંઆિશે. 
 

૬. અરજીપત્રક વિિરણ અને સ્ િીકારઃ- 
 

(!) મિેદિારે ઓ સન લાઈન અરજી કરિાની રહશેે. 
(Z) ઓ સન લાઈન અરજી સ્ િીકારિાની શરૂઆિ િારીખઃ ૧૫/૧૨/૨૦૧૫  ી  શે િ ા છેલલી 

િારીખઃ ૧૪/૦૧/૨૦૧૬ રહશેે. 
(૩) મિેદિાર િારીખઃ ૧૪/૦૧/૨૦૧૬ ના રાત્રી ૨૩ : ૫૯ કલાક સધુીિા ંઓ સનલાઇન અરજી 

પત્રક ભરી શકાશે. ત્યાર ીાદ િગેલ અરજી અિાન્ય ઠરાિિાિા ંઆિશે. જે અંગે પસદંગી 
સવિવિની કોઇપણ જિાીદારી ગણાશે નહં. 

(૪) દરેક સિંગાિાર એક મિેદિાર એક જ અરજી કરી શકશે. એક સિંગાિા ંએક ી િધ ુઅરજી 
કરેલ હશે િો મિેદિારી રદ કરિાિા ંઆિશે. 

(૫) સરકારી કિાિારી આ જાહરેાિના સદંભાિા ંઅરજી કરી શકશે પરંત ુ િેની જાણ મિેદિારે 
પોિાની કિેરીને અરજી કયાા િારીખ ી હદન-૭ િા ંઅચકુ કરિાની રહશેે. જો મિેદિારના 
વિભાગ / ખાિા / કિેરી દ્વારા ના િાધંા પ્રિાણપત્ર અરજી કરિાની છેલલી િારીખ ીાદ 
૩૦ હદિસિા ંરજુ કરિાિા ંનહહિં આિે િો િેિા મિેદિારની મિેદિારી રદ કરિાિા ંઆિશે. 

 
૭. જાહરેાિ સદંભે પત્ર-્યિહારનુ ંસરનામઃુ- 
 મખુ્ય નગર વનયોજકશ્રી, નગર આયોજન અને મલુયાકંન ખાત ુ,ં ગજુરાિ રાજ્ય, સેક્ ર - ૧૦/એ,  

રોડ ન.ં૩, સેં  ઝેવિયસા સ્કુલની સાિે, ગાધંીનગર. પીન - ૩૮૨૦૧૦. 
 

૮. પરીક્ષા તીઃ- 
૧. ચીન અનાિિ મિેદિારોએ અરજી કરિી રૂાઃ૧૦૦/-(અંકે રૂવપયા સો પરુા) + ૧૨ (અંકે 

રૂવપયા ીાર પરુા) કુલ રૂા.૧૧૨/- (અંકે રૂવપયા એકસો ીાર પરુા) પોસ્   િારતિ જિા 
કરાિિાના રહશેે. જયારે અનાિિ િગાના મિેદિારોને પરીક્ષા તી િા ંી મહુકિ આપિાિા ં
આિે છે.   

૨. પરીક્ષા તી ભયાા ીાદ રીતડં િગિાપાત્ર ન ી. 
 

૯. પરીક્ષા પઘ્ઘવિ- 
  

લચેખિ પરીક્ષા જે િે જગ્ યાના ભરિી વનયિો મજુીની શૈક્ષચણક લાયકાિ આધારીિ OMR  
(ઓ સપ્  ીકલ િાકાસ રીડંગ) પઘ્ ધવિ ી લેિાિા ંઆિશે. પરીક્ષા િા ેનુ ં કેન્ર અિદાિાદ ખાિે રહશેે. 
િૌચખક ઈન્  ર્ ુ /ુરૂીરૂ મલુાકાિ લેિાિા ંઆિશે નહં.  
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૧૦. પરીક્ષા પઘ્ ધવિિા ં તેરતાર કરિાનો વિભાગીય પસદંગી સવિવિ, શહરેી વિકાસ અને શહરેી 
ગહૃવનિાાણ વિભાગ, સચિિાલય, ગાધંીનગરનો હક્ક અીાવધિ રહશેે. 

 

૧૧. સાિાન્ ય સિુનાઓ સઃ- 
 

(૧) (૧) જે કોઇ મિેદિારી િા ે કોઇપણ પ્રકારે  ેકો િેગિિા િા ે એ લ ેકે કોઈ અવધકારી પર 
પ્રત્ યક્ષ કે પરોક્ષ લાગિગ લગાડિાનો પ્રયાસ કરિા િા ે (૨) ીીજાન ુનાિ ધારણ કરિા 
િા ે (૩) ીીજા પાસે પોિાનુ ં નાિ ધારણ કરાિિા િા ે (૪) ીનાિ ી ખો ા દસ્ િાિેજો 
અ િા જેની સા ે િેડા કરિાિા ં આ્ યા હોય િેિા દસ્ િાિેજો સાદર કરિા અ િા 
ગેરરીિી આિરિા િા ે (૫) ય ા ા અ િા ખો ા અ િા િહત્ િની િાહીિી છુપાિિા હોય 
િેિા વનિેદનો કરિા િા ે (૬) પરીક્ષા િા ે િેની મિેદિારીના સીંધંિા અન્ ય કોઈ 
અવનયવિિ અ િા અયોગ્ ય સાધનોનો આશ્રય લેિા િા ે (૭) પરીક્ષા દરમ્ યાન 
ગેર્ યાજીી સાધનનો મપયોગ કરિા િા ે એ લે કે અન્ ય મિેદિારની મત્તરિહીિા ંી 
નકલ કરિા,પસુ્ િક,ગાઈડ કાપલી કે િેિા કોઈપણ છાપેલા કે હસ્ િલેચખિ સાહહત્ યની 
િદદ ી અ િા િાિિીિ ઘ્ િારા નકલ કરિા કે મિેદિારને નકલ કરાિિાની ગરેરીિીઓ સ 
પૈકી કોઈપણ ગેરરીિી આિરિા િા ે (૮) લખાણોિા ં અવ લલ ભાષા અ િા ચીભત્ સ 
ીાીિ સહહિની અપ્રસ્ તિુ ીાીિ લખિા િા ે (૯) પરીક્ષા ખડંિા ં અન્ ય કોઈ રીિે 
ગેરિિાણ  કં કરિા િા ે (૧૦) પરીક્ષાના સિંાલન કરિા િા ે િડંગે રોકેલા સ્  ાતની સીધી કે 
આડકિરી રીિે હરેાન કરિા અ િા શારીરીક રીિે ઈજા કરિા િા ે (૧૧) પ  િાિિર ખડંોિા ં
વનહદિષ્ટ   કરેલ િિાિ અ િા કોઈપણ કૃત્ ય કરિાનો પ્રયત્ ન કરિા િા ે અ િા ય ા પ્રસગં ે
િદદગારી કરિા િા ે, અ િા (૧૨) પરીક્ષા આપિા િા ે િેને પરિાનગી આપિા િેના 
પ્રિેશપત્રિા ં આપિાિા ં આિેલી કોઈપણ સિુનાનો ભગં કરિા િા ે દોવષિ ઠયાા હોય 
અ િા દોવષિ હોિાન ુ જાહરે કુુા હોય, િો િે તોજદારી કાયાિાહીને પાત્ર ઠરશે, 
િદ્દમપરાિં....... (ક) શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃવનિાાણ વિભાગ, િે જે પરીક્ષાનો 
મિેદિાર હોય િે પરીક્ષાિા ંી ગેરલાયક ઠરાિી શકશે અ િા (ખ)(૧) સીધી પસદંગી િા ે 
લેિાની કોઈપણ પરીક્ષાિા ં ીેસિાિા ી અ િા (૨) રાજય સરકાર,પોિાના હઠેગની 
કોઈપણ નોકરીિા ી કાયિી રીિે અ િા વનવષ્ટ  ા મદુિ િા ે ીાકાિ કરી શકશે. 

(૨) મિેદિારે ઓ સનલાઈન અરજીપત્રકિા ં ીિાિેલી કોઈપણ વિગિ અને િકાસણી સિયે 
મિેદિારે રજુ કરેલ જન્ િ િારીખ,શૈક્ષચણક લાયકાિ, િય જાવિ,અનભુિ વિગેરેને લાગિા 
પ્રિાણપત્રો ભવિષ્ટ યિા ંજે િે િીકકે િકાસણી દરમ્ યાન ખો ા િામિુ પડશે િો િેની સાિે 
કાયદેસરની કાયાિાહી કરિાિા ંઆિશે. આિા મિેદિારની મિેદિારી રદ કરિાિા ંઆિશે. 
િેિજ જો પસદંગી/વનિણ  ક  યેલ હશે િો પસદંગી/વનિણ  ૂ્ક કોઈપણ િીકકે રદ કરિાિા ં
આિશે. 

(૩) મિેદિારને લેિાનાર પ્રા વિક લેચખિ કસો ી (કિોલીતાઈગ  ેસ્  ) િા ંમિીણા  િા ી જ 
મિેદિારને વનિણ  ક િા ેનો હકક િગી જિો ન ી વનિણ  ક સિયે સત્ િાવધકારીને મિેદિાર 
ીધી જ રીિે યોગ્ ય છે િેિ સિંોષ  ાય િો જ મિેદિારને વનિણ  ક આપિાિા આિશે. 
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(૪) પસદંગી પાિેલ મિેદિારે વનિણ  ક સત્ િાવધકારી ઠરાિે િે શરિોને આધીન વનિણ  ક 
િેગિિાને પાત્ર  શે. 

(૫) મિેદિાર પોિે પરીક્ષાિા ં સતગ  યો હોિાના કારણ ે જ સીંવંધિ જગ્ યા મપર વનિણ  ક 
કરિાનો દાિો કરિાને હક્કદાર  શે નહી. વનિણ  ક કરનાર સત્તાવધકારીને પોિાને એિી 
ખાિરી  ાય કે જાહરે સેિા સારંુ િે યોગ્ ય જણાિો ન ી િો િેને પડિો મ  કી શકાશે. 
વનિણ  ક ીાીિે િેઓ સને વનણાય આખરી ગણાશે. 

(૬) ભરિી પ્રહકયા સપં  ણાપણે ગજુરાિ મ  લ કી સેિા િગરકરણ અને ભરિી (સાિાન્ ય) વનયિો- 
૧૯૬૭ અને િે અન્ િયે જે િે સિંાગના ઘડિાિા ંઆિેલ ભરિી વનયિોને આવધન રહશેે. 

 

૧૨. આ જાહરેાિ િ ા ભરિી પ્રહક્રયાિા ં કોઈપણ કારણોસર િેિા ં તેરતાર કરિાની કે રદ કરિાની 
આિ યકિા મભી  ાય િો િેિ કરિાનો વિભાગીય પસદંગી સવિવિ, શહરેી વિકાસ અને શહરેી ગહૃ 
વનિાાણ વિભાગ, સચિિાલય, ગાધંીનગરને સપં  ણા હક્ક/અવધકાર રહશેે અને આ િા ે કારણો 
આપિા ીધંાયેલ રહશેે નહી. 

 
 

 

િાઃ ૧૪ / ૧૨ / ૨૦૧૫  
ગાધંીનગર. 

(પી. એલ. શિાા) 
સભ્ય સચિિ 

મખુ્ય નગર વનયોજક 
નગર આયોજન અને મલુયાકંન ખાત ુ,ં 

ગજુરાિ રાજ્ય, ગાધંીનગર 
 

 

 
  


