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

જાહેરાત ક્રમાાંક: ૦૧ થી ૦૪/૨૦૧૯-૨૦ અાંગેની લિગતિાર સુચનાઓ 
(વેબસાઇટ એડ્રેસ 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 રહેર્ે. 

અરજી કરવા અાંગેની લવગતવાર સુચનાઓ આગળ ફકરા નાંબર ૧૨ માાં દર્ાાવેિ છે.  

અ.નાં. જગ્યાનુાં નામ પગાર ધોરણ માલસક 

ફીક્સ પગાર 

જગ્યાની 

સાંખ્યા 
વય 

મયાાદા 
પસાંદગીની 

પધ્ધલત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ ફફમેિ હેલ્થ વકાર ૧૯,૯૦૦ – ૬૩,૨૦૦   ૧૯૯૫૦ ૨૪ ૩૪ વર્ા સ્પધાાત્મક પરીક્ષા 
 

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

લબન 

અનામત  
અનુ. જાલત  અનુ. જન 

જાલત  
સા. રૈ્. પછાત 

વગા 
આલથાક નબળા 

વગા 
માજી સૈલનક 

અનામત  
લવકિાાંગ 

અનામત  
૧૨  ૦૧ ૦૩ ૦૬ ૦૨ ૦૨ --- 

 

અ.નાં. જગ્યાનુાં નામ પગાર ધોરણ માલસક 

ફીક્સ પગાર 

જગ્યાની 

સાંખ્યા 
વય 

મયાાદા 
પસાંદગીની 

પધ્ધલત 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૨ મલ્ટી પરપઝ 

હેલ્થ વકાર 

(પુરુર્) 

૧૯,૯૦૦ – ૬૩,૨૦૦   ૧૯૯૫૦ ૨૧ ૩૪ વર્ા સ્પધાાત્મક પરીક્ષા 

 

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

લબન 

અનામત  
અનુ. જાલત  અનુ. જન 

જાલત  
સા. રૈ્. પછાત 

વગા 
આલથાક નબળા 

વગા 
માજી સૈલનક 

અનામત  
લવકિાાંગ 

અનામત  
૧૦ ૦૧ ૦૩ ૦૫ ૦૨ ૦૨ --- 
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અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માલસક 

ફીક્સ પગાર  

જગ્યાની 

સાંખ્યા  
વય 

મયાાદા  
પસાંદગીની 

પધ્ધલત   
૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  

૩ ફામાાસીસ્ટ ૨૯,૨૦૦-૯૨,૩૦૦ ૩૧૩૪૦ ૦૪ ૩૫ વર્ા સ્પધાાત્મક પરીક્ષા 
 

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

લબન 

અનામત  
અનુ. 

જાલત  
અનુ. 

જન 

જાલત  

સા. 

ર્ૈ. 

પછાત 

વગા 

આલથાક 

નબળા 

વગા 

મફહિા 

લબન 

અનામત 

મફહિા 

અનુ. 

જાલત  

મફહિા 

અનુ. 

જન 

જાલત  

મફહિા 

સા. 

ર્ૈ. 

પછાત 

વગા  

મફહિા 

આલથાક 

નબળા 

વગા 

માજી 

સૈલનક 

અનામત  

લવકિાાંગ 

અનામત  

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

 

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  પગાર ધોરણ  માલસક 

ફીક્સ પગાર  

જગ્યાની 

સાંખ્યા  
વય 

મયાાદા  
પસાંદગીની 

પધ્ધલત   
૧  ૨  ૩  ૪  ૫  ૬  ૭  

૪ િેબોરેટરી 

ટેકનીર્ીયન 

૨૯,૨૦૦-૯૨,૩૦૦ ૩૧૩૪૦ ૦૫ ૩૬ વર્ા સ્પધાાત્મક પરીક્ષા 

 

કેટેગરી વાઇઝ જગ્યા  

લબન 

અનામત  
અનુ. 

જાલત  
અનુ. 

જન 

જાલત  

સા. 

ર્.ૈ 

પછાત 

વગા 

આલથાક 

નબળા 

વગા 

મફહિા 

લબન 

અનામત 

મફહિા 

અનુ. 

જાલત  

મફહિા 

અનુ. 

જન 

જાલત  

મફહિા 

સા. 

ર્ૈ. 

પછાત 

વગા  

મફહિા 

આલથાક 

નબળા 

વગા 

માજી 

સૈલનક 

અનામત  

લવકિાાંગ 

અનામત  

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

 

નોંધ: 

(૧) જાહેરાત ક્રમાાંક: ૦૧ માાં દર્ાાવિે જગ્યાઓ ફક્ત મફહિાઓ માટે છે. આથી ફક્ત મફહિા 

ઉમેદવારોએ જ ઉમેદવારી નોંધાવવી.  

(૨) જાહેરાત 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 અનભુિ:-  

અ.નાં.  જગ્યાનુાં નામ  ર્ૈક્ષલણક િાયકાત તથા અનુભવ  
૧ ૨ ૩ 
૧ ફીમેિ હેલ્થ વકાર શૈક્ષલિક િાયકાત:-  

(૧) માધ્યલમક અને/અથવા ઉચ્ચતર માધ્યલમક લર્ક્ષણ બોડ્ામાાંથી 

ઉચ્ચતર માધ્યલમક ર્ાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ કરેિ હોવી જોઇર્ે અથવા 

સરકારે તે તરીકે માન્ય કરેિ સમકક્ષ િાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે, 
અન ે
(૨)   સરકાર માન્ય સાંસ્થામાાંથી ફીમેિ હેલ્થ વકારની બેઝીક ટરેનીંગ અાંગેના 

અભ્યાસક્રમની પરીક્ષા પાસ કરેિ હોવી જોઇર્ે. 

૨ મલ્ટી પરપઝ 
હેલ્થ વકાર 
(પુરુર્) 

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
(૧) માધ્યલમક અને/અથવા ઉચ્ચતર માધ્યલમક લર્ક્ષણ બોડ્ામાાંથી 

ઉચ્ચતર માધ્યલમક ર્ાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા પાસ કરેિ હોવી જોઇર્ે અથવા 

સરકારે તે તરીકે માન્ય કરેિ સમકક્ષ િાયકાત ધરાવતો હોવો જોઇર્ે, 
અન ે
(૨) (અ) સરકાર માન્ય સાંસ્થામાાંથી મલ્ટી પરપઝ હેલ્થ વકારના 

અભ્યાસક્રમની પરીક્ષા પાસ કરેિ હોવી જોઇર્ે, 
અથિા 
(બ) સરકારે માન્ય કરેિ સાંસ્થામાાંથી સ્વરછતા લનરીક્ષક (સેનેટરી 

ઇન્સ્પેકટર) અભ્યાસક્રમનુાં પ્રમાણપત્ર ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. 

૩ ફામાાસીસ્ટ શૈક્ષલિક િાયકાત તથા અનભુિ:- 
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અલધલનયમથી અથવા તે હેઠળ 

સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાલપત યુલનવલસાટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુલનવલસાટીની 

અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુલનવલસાટી ગ્રાન્્સ કલમર્ન 

અલધલનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડ્ીમ્ડ્ યુલનવલસાટી તરીકે જાહેર થયેિી 

બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની ફામાસીમાાં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો 

જોઇર્ે,  
અથિા  
(૨) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અલધલનયમથી અથવા તે હેઠળ 

સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાલપત યુલનવલસાટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુલનવલસાટીની 

અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુલનવલસાટી ગ્રાન્્સ કલમર્ન 

અલધલનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડ્ીમ્ડ્ યુલનવલસાટી તરીકે જાહેર થયેિી 

બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થાની ફામાસીમાાં ડ્ીપ્િોમા ધરાવતો હોવો જોઇર્ે 

તથા સરકારમાાં અથવા સરકાર હસ્તક બોડ્ા  અથવા કોપોરેર્નમાાં ફામાાસીસ્ટ 

તરીકે અથવા ઔર્ધાિય અથવા હોલસ્પટિમાાં કાંપાઉન્ડ્ર તરીકેનો અથવા 
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કાંપની અલધલનયમ, ૨૦૧૩ હેઠળ સ્થપાયેિી લિલમટેડ્ ફામાાસ્યુફટકિ 

(Pharmaceutical) (ઔર્ધો-દવાઓનુાં લનમાાણ, વચેાણ-લવતરણ કરતી 

હોય તેવી કાંપની) કાંપનીમાાં ફામાાસીસ્ટ અથવા મડે્ીકિ ફરપે્રઝન્ટેટીવ 

(પ્રલતલનલધ) તરીકેનો ઓછામાાં ઓછો બે વર્ાનો અનુભવ ધરાવતો હોવો 

જોઇર્ે.  

૪ િેબોરેટરી 
ટેકનીર્ીયન  

શૈક્ષલિક િાયકાત:- 
(૧) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અલધલનયમથી અથવા તે હેઠળ 

સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાલપત યુલનવલસાટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુલનવલસાટીની 

અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુલનવલસાટી ગ્રાન્્સ કલમર્ન 

અલધલનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડ્ીમ્ડ્ યુલનવલસાટી તરીકે જાહેર થયેિી 

બીજી કોઇપણ ર્કૈ્ષલણક સાંસ્થાની કેમેસ્ટર ી અથવા માઈક્રોબાયોિોજી અથવા 

બાયોકેમેસ્ટર ીમાાં સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઇર્ે. 
અથિા 
(૨) ભારતમાાં કેન્રીય અથવા રાજય અલધલનયમથી અથવા તે હેઠળ 

સ્થપાયેિી અથવા સાંસ્થાલપત યુલનવલસાટીઓ પૈકીની કોઇપણ યુલનવલસાટીની 

અથવા તે તરીકે માન્ય થયેિી અથવા યુલનવલસાટી ગ્રાન્્સ કલમર્ન 

અલધલનયમ, ૧૯૫૬ની કિમ ૩ હેઠળ ડ્ીમ્ડ્ યુલનવલસાટી તરીકે જાહેર થયેિી 

બીજી કોઇપણ ર્ૈક્ષલણક સાંસ્થામાાંથી અથવા મેડ્ીકિ િેબોરેટરી ટેકનીર્ીયન 

કોર્ા અથવા મેડ્ીકિ ટેકનોિોજીમાાં ડ્ીપ્િોમાાં ધરાવતો હોવો જોઇર્ે અથિા 

મેડ્ીકિ િેબોરેટરી ટેકનોિોજીમાાં પોસ્ટ ગેજ્યએુટ ડ્ીપ્િોમાાં ધરાવતો હોવો 

જોઇર્ે અથિા એક વર્ાનો મેડ્ીકિ િેબોરેટરી ટેકનીર્ીયન ટરેનીંગ 

અભ્યાસક્રમનુાં અથિા િેબોરેટરી ટેકનીર્ીયન અભ્યાસક્રમનુાં પ્રમાણપત્ર 

ધરાવતો હોવો જોઇર્ે.   

 
➢ ઉપરોક્ત ર્ૈક્ષલણક િાયકાત પફરપુણા કરવા માટે જ ેઉમદેવારોએ જ ે તે ડ્ીગ્રીની છેલ્લા વર્ાની પરીક્ષા 

આપી હોય પરાં તુ પફરણામ આવેિ ન હોય તેવા ઉમેદવારો જો તેઓ લનયત વય મયાાદા ધરાવતાાં હોય તો 

ઉમેદવારી કરવા માટે પાત્ર બની ર્કર્.ે પરાં તુ જો તેમનો સમાવેર્ પસાંદગી યાદીમાાં થાય તો લનમણાંક 

સમયે આવા ઉમેદવારોએ ડ્ીગ્રી પરીક્ષા પાસ કયાા હોવાનો આધાર, માકાર્ીટ અથવા ડ્ીગ્રી પ્રમાણપત્ર 

રજુ કરવાનુાં રહેર્ે. 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 કરેિ અભ્યાસક્રમ મુજબ કોમ્પ્યુટર અાંગનેુાં 

પ્રાથલમક જ્ઞાન (બેલઝક નોિેજ) ધરાવતા હોવા અાંગેનુાં કોઇપણ તાિીમી સાંસ્થાનુાં પ્રમાણપત્ર / માકાર્ીટ 

økktÄeLkøkh {nkLkøkhÃkkr÷fk{kt rðrðÄ søÞkyku Ãkh ¼híke

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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(For More Details See Employment News Vol. - 35, 30 Nov. - 6 Dec.-2019 )
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{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)


