જ
ુ રાત પે ો લયમ કિમક સ એ ડ પે ોકિમક સ પે યલ
ઇ વે ટમે ટ ર

યનલ ડવલપમે ટ ઓથોર ટ

( જ
ુ રાત સરકાર થાિપત ઉપ મ)
લોક નં.૧૧-૧૨,

ીજો માળ, ઉ ોગભવન, ઘ-૪, સેકટર-૧૧,ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭
ટ લ.ન .ં ૦૭૯-૨૩૨૪૧૦૧૮, ફ સ નં.૦૭૯-૨૩૨૪૧૦૧૯,

ઇમેલ: પીસીપીએસઆઇ.આરડ એ૧૧@ મેલ.કોમ, વેબસાઇટ: www.gujaratpcpir.org

ચ
ુ નાઓ:
જ
ુ રાત પે ો લયમ કિમક સ એ ડ પે ોકિમક સ

પે યલ ઇ વે ટમે ટ ર

યનલ ડવલપમે ટ

ઓથોર ટ , વડ કચેર , ગાંધીનગરની વગ - ૧, ૨ અને વગ - ૩ ની સીધી ભરતી

ગે ની

હરાત

માંક : ૨/૨૦૧૬
જ
ુ રાત પે ો લયમ કિમક સ એ ડ પે ોકિમક સ

પે યલ ઇ વે ટમે ટ ર

યનલ ડવલપમે ટ

ઓથોર ટ માં વગ-૧, વગ-૨, અને વગ-૩ ના સંવગ માટ ઉમેદવારો પાસેથી િનયત ન ન
ુ ામાં
અર ઓ મંગાવવામા આવે છે . આ માટ ઉમેદવાર તા. ૨૩-૧૧-૨૦૧૬
વેબસાઇટ ઉપર

કુ વામાં આવેલ

ચ
ુ ના

ધ
ુ ી www.gujaratpcpir.org

જ
ુ બ અર પ ક ડાઉનલોડ કર અર

ઉમેદવાર પોતાના બધા જ શૈ ણક લાયકાત, અ ભ
ુ વ અને વયના
અર પ કમાં ભરવાની રહશે. ઉમેદવાર અર
અર

સાથે ડ મા ડ

કરવાની રહશે.

માણપ ોની િવગતો

ા ટ બડાણ કરવાનો રહશે અને

ર . પો. એ. ડ ./ પીડ પો ટ ારા અ ે મોકલવાની રહશે.

(૧) વગ-૧, વગ-૨, અને વગ-૩ના િવિવધ સંવગ ના વગ, વય મયાદા, શૈ
અ ભ
ુ વની િવગત બીડાણ-૧

ણક લાયકાત અને

જ
ુ બ સામેલ છે .

(૨) પગાર ધોરણ (વગ-૩ માટ) :
નાણાં

િવભાગના

તા.૧૬-૦૨-૨૦૦૬

અને

૨૯-૦૪-૨૦૧૦

ના

ઠરાવ

નંબર:

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ.૧ ની જોગવાઇઓને આિધન તેમજ તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૪ના ઠરાવ માંક:

ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ પાટ-૨/ઝ.૧ તથા તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫ ના ઠરાવ
પાટ-૨/ઝ.૧ થી ન

થયા

જ
ુ બ પાંચ વષ માટ વગ-૩ના િવિવધ સંવગ માટ

ફ સ પગાર અને તેના ઉપર માિસક ખાસ ભ
વ મ
ુ ાં વાિષક વધારો
મળવાપા

માંક: ખરચ/૨૦૦૨/૫૭

ુ મળ ને ુ લ ઉ

ક પગારથી િનમ ૂક અપાશે,

.૧૫૦૦/- નો રહશે તેમજ આ ઠરાવથી િનયત થયેલ અ ય લાભો

રહશે. યારબાદ પાંચ વષની સેવાઓ સંતોષકારક ર તે

સંવગના પગાર ધોરણમાં િનયિમત િનમ ૂક મેળવાપા

ર
ુ થયેથી વગ-૩ ના

થશે. આ બાબત નામદાર

િુ મકોટમાં દાખલ થયેલ SPL No.14124/2012 અને SPL No.14125/2012
રહશે. સાતમાં પગાર પંચનો લાભ અમલ થયેથી મળવાપા
અ.નં.

િતમાસ

સંવગ

રહશે.

તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૪ ના ફ સ
ઠરાવ

કુ ાદાને આિધન

પગાર

ઉપર વાિષક

જ
ુ બ િનયત માિસક ખાસ ભ

ુ

વધારો

થયેલ ફ સ પગાર
૧.

કલાક

૭૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૨.

એકાઉ ટ ટ

૭૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૩.

કલાક-કમ-ટાઇપી ટ

૭૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

AutoCAD ૭૮૦૦/-

૨૨૦૦/-

૧૫૦૦/-

૪.

સર

(with

knowledge)
(૩) કો

ટ
ુ રની

ઉમેદવાર કો

ણકાર :ટુ રના ઉપયોગ

ગેની પાયાની

ણકાર ધરાવતો હોવો જોઈશે. સામા ય

વહ વટ િવભાગના તા. ૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકાર ઠરાવ
૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ થી ન
હોવા

કરલ અ યાસ મ

ગે ુ ં કોઇપણ સરકાર મા ય

જ
ુ બ કો

ટ
ુ ર

માંક: સીઆરાઆર-૧૦-૨૦૦૭ગે ુ ં બે ઝક નોલેજ ધરાવતા

િુ નવસ ટ અથવા સં થામાં કો

કોઇપણ ડ લોમા અ યાસ મમાં કો

ટુ ર એક િવષય તર ક હોય તેવા

ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ ની પર

ા કો

કર શકશે. પરં ુ િનમ કંૂ મેળવવાને પા

ાન

ગેના

માણપ ો અથવા

ટુ રના િવષય સાથે પસાર કરલ હોય તેવા

માણપ ો ધરાવતાં હોવા જોઈશે. આ તબ ે આ
અર

ટુ ર

માણપ

ન ધરાવતાં ઉમેદવારો પણ

ઠરશે ન હ. જો ઉમેદવાર િનમ કં ૂ સમયે

CCC / CCC+ પર
દર યાન પર

ા પાસ કયા

ગે ુ ં

માણપ

ધરાવતા ન હોય તો અજમાયશી સમય

ા પાસ કરવાની રહશે.

(૪) વય મયાદા:અર

વીકારવાની છે લી તાર ખના રોજ ઉમેદવારની વય િવિવધ સંવગ માં દશાવેલ

મરથી વ ુ હોવી જોઈશે ન હ. વય મયાદામાં સરકાર ીના

વતમાન િનયમો

જ
ુ બ

ટછાટ

રહશે.
ૂળ

જ
ુ રાતના હોય તેવા અનામત વગ ના ઉમેદવારો તથા તમામ મ હલા, િવકલાંગ તેમજ

મા

સૈિનક ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામાં િનયમો સ
ુ ાર



તમામ કટગર ના ઉમેદવારોની (મા

સૈિનક િસવાય)

ટછાટ આપવામાં આવશે.

મર, ઉપલી વયમયાદા

ટછાટ

સાથે કોઇપણ સંજોગોમાં િનયત તાર ખે ૪૫ વષથી વધવી જોઈશે ન હ.


પીસીપીએસઆઇઆરડ એના પા તા ધરાવતાં અિધકાર

/ કમચાર ઓને તમામ

સંવગ માં વય મયાદાનો િનયમ લા ુ પડશે ન હ.


અનામત વગ ના ઉમેદવારો જો બનઅનામત જ યા માટ અર
ઉમેદવારોને વય મયાદામાં

(૫) પસંદગી


કરશે તો આવા

ટછાટ મળશે નહ .

યા:-

વગ-૧ અને વગ-૨ માટ મૌ ખક ઇ ટવ ુ આધાર ઉ ચ

ણ
ુ વ ા ધરાવતા ઉમેદવા૨

પસંદ કરવામાં આવશે.


વગ-૩ માટ લે ખત પર

ા (૭0%) તથા મૌ ખક ઇ ટવ ુ (૩૦%) આધાર ઉ ચ

ણ
ુ વ ા ધરાવતા ઉમેદવા૨ પસંદ કરવામાં આવશે. કટઓફ માકસ ન
સ ા પસંદગી સિમિતને રહશે.


પસંદગી

યાના માકસને આધાર પસંદગી યાદ તૈયાર કરવામાં આવશે.

કરવાની

(૬) પર

ા ફ :-

(૧) બન અનામત ઉમેદવારો માટ અર
તથા સામા જક શૈ
અર

ફ

. ૫૦૦/- + તથા અ .ુ

િત, અ .ુ જન િત

ણક ર તે પછાત વગના ઉમેદવારો તથા અપંગ અને મા

સૈિનકો માટ

. ૨૫૦/- ભરવાની રહશે.

ડ મા ડ



ફ

ા ટ “ પીસીપીએસઆઈઆરડ એ, ગાંધીનગર’’ ના નામનો જ વીકારવામાં

આવશે.
ડ મા ડ ા ટ વગર અર



વીકારવામાં આવશે નહ .

(૨) ફ ભયા બાદ ર ફંડ મળવાપા
(૭) સામા ય
(૧) રા

નથી. તેમજ ફ ભયા વગરની અર

મા ય રહશે નહ .

ચ
ુ નાઓ:-

યતા : ઉમેદવાર ભારતનો નાગ રક હોવો જોઈએ.

(૨)

જ
ુ રાતી, હ દ અને

(૩)

સદર ુ ં

ભરતી

ે

ભાષા ુ ં રુ ુ ં

સંબિં ધત

ાન ધરાવતા હોવા જોઈએ.

તમામ

ચ
ુ નાઓ

/

િવગતો

વખતો

વખત

પીસીપીએસઆઇઆરડ એની Website : www.gujaratpcpir.org પરથી જોવા મળ શકશે.
(૪) ઉમેદવાર િનયત અર પ કમાં ભરલી િવગતો સમ
ગણવામાં આવશે. અને તેના

ર
ુ ાવાઓ ( મા ણત નકલ) અર

રહશે. અ યથા અર

તે તબ ે ર કરવામાં આવશે.

પ ક

(૫) અનામત કટગર ના તમામ ઉમેદવારોના ક સામાં

ભરતી

યા માટ આખર

પ ક સાથે બડાણ કરવાની

િત ુ ં

માણપ , વયમયાદા,

શૈ ણક લાયકાત, વધારાની લાયકાત, અ ભ
ુ વ અને લા ુ પડ યાં નોન
રા ય સરકારની નોકર માટ િનયત થયેલ ન ન
ુ ા
તે િસવાય
માણપ

જ
ુ બ ું ( જ
ુ રાતીમાં) હો ુ ફર યાત છે .

તે અરજદારને સા.શૈ.પ. તર કનો લાભ મળવાપા
અર

વીકારવાની છે લી તાર ખ

િમલેયર સટ ફકટ

રહશે નહ . આ તમામ

ધ
ુ ીમાં મેળવેલ હોવા જોઈશે. અ યથા

યાનમાં લેવામાં આવશે નહ .
(૬)

સામા ય

વહ વટ

િવભાગના

સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(૨) માં િનદિશત

તા.

૨૨.૫.૧૯૯૭

ના

ઠરાવ

માંક:

વતમાન િનયમો અ સ
ુ ાર િવધવા મ હલા

ઉમેદવારો માટ પસંદગીમાં અ તા આપવા માટ તેમને મળે લ ુ લ

ણ
ુ ના ૫ (પાંચ) ટકા

ણ
ુ

ઉમેર આપવામાં આવશે. પરં ુ તેઓએ િનમ કં ૂ સમયે
ઉપરાંત આ કચેર માંગે યાર તેના તમામ
(૭)

સરકાર ીના

સામા ય

વહ વટ

ન
ુ ; લ ન કરલ ન હોવા જોઈએ.

રુ ાવા આ કચેર ને અસલમાં ર ુ કરવાના રહશે.

િવભાગના

તા.

૨૫.૨.૧૯૮૦

સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ૨ તેમજ તે અ વયે વખતો વખત થયેલ
ખેલ ુ દમાં રા
સંઘ

ય/

ારા યો તી

તરરા

ય અથવા

પધાઓમાં મા

તર

(૮) આ

માણપ

ુલ

જ
ુ બ રમતો –

ણ
ુ ના ૦૫ (પાંચ) ટકા ઉમેર આપવામાં
જ
ુ બના સ ાિધકાર પાસેથી

ર ુ કરવા ુ ં રહશે. આ ુ ં

માણપ

ધરાવનાર

ણ
ુ માટ હ દાર થશે.

હરાત અ વયે જો એક થી વ ુ

અલગ અર

ધ
ુ ારા

માંક:

િુ નવસ ટ અથવા અ ખલ ભારતીય શાળા

આવશે. આ માટ વખતો વખત થયેલ ઠરાવોમાં િનયત કયા

ઉમેદવાર જ રમતના

ઠરાવ

િતિનિધ વ કરલ હોય તેવા ખેલાડ – ઉમેદવારોને

પસંદગીમાં અ તા માટ તેઓએ મેળવેલ

િનયત ન ન
ુ ામાં મેળવેલ જ ર

ના

કરવાની રહશે. અને અર

ૃપ માં અર

કરવી હોય તો

ૃપવાઈઝ અલગ

ફ પણ અલગ અલગ ભરવાની રહશે.

(૯) ઉમેદવાર પોતે આખર પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ કં ૂ સ ાિધકાર ઠરાવે તે
શરતોને આિધન િનમ કં ૂ મેળવવાને પા

ઠરશે.

(૧૦) ઉમેદવાર પોતે આખર પસંદગી યાદ માં સમાિવ ટ થવા મા થી સંબિં ધત જ યા ઉપર
િનમ કં ૂ કરવાનો દાવો કરવાને હ દાર થશે નહ . િનમ કં ૂ કરનાર સ ાિધકાર ને પોતાને
એવી ખાતર થાય ક

હર સેવા સા તે ઠરાવેલ િનયમો સ
ુ ાર અને આ

ભરતી િનયમો અ સ
ુ ાર યો ય

ણાતો નથી. તો

યાના

વતમાન

તે તબ ે આવા ઉમેદવારને તેની િનમ કં ૂ

બાબતે િનમ કં ૂ સ ાિધકાર નો િનણય આખર ગણાશે.
(૧૧) આ ભરતી

યા સં ૂણપણે

તે સંવગના

(૧૨) અ ભ
ુ વ મેળવેલ હોય તે નોકર દાતા ારા ઈ
હ ,ુ ં

ા

ુ થયેલ

માણપ માં

ા

કાર ુ ં કામ

કારના ક લની જ ર હતી. હો ો , મળતો માિસક અને વાિષક પગાર, અ ભ
ુ વનો

સમયગાળો (
પગાર

વતમાન ભરતી િનયમોને આિધન રહશે.

ારથી

ાર

ધ
ુ ી) નોકર કયા ુ ં થળ દશાવેલ હોવો જોઈશે. પગાર માટ

લીપ, છે લા પગાર ુ ં

માણપ , બક એકાઉ ટ

કરવાના રહશે. વળ અ ભ
ુ વ જ યાને અ ુ પ છે ક કમ તે
આખર ગણાશે. િનયત શૈ

ણક લાયકાત

ટટમે ટ િવગેર

ફ
ુ તર ક ર ુ

ગે પસંદગી સિમિતનો િનણય

ા ત કયા બાદનો જ અ ભ
ુ વ

યાને લેવામાં

આવશે. પાટટાઈમ ક
(૧૩) આ

િશક અ ભ
ુ વ મા ય રહશે નહ .

હરાત કોઈ પણ કારણોસર ર

કરવાની ક તેમાં ફરફાર કરવાની ક જ યાઓની

સં યામાં વધ-ઘટ કરવાની આવ યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો ખાતાને સં ૂણ હ

/

અિધકાર રહશે અને આ માટ કારણો આપવા બંધાયેલ રહશે નહ . તેમજ તેવા સ ંજોગોમાં
ભરલ અર
(૧૪) અર

અને પર

ા ફ પરત મળવાપા

થશે નહ .

પ ક ભરતાં પહલાં વેબસાઈટ ઉપર

ચ
ુ નાઓનો કાળ

કુ વામાં આવેલ ઉમેદવાર માટની

ૂવક અ યાસ કરવા િવનંતી છે અને યારબાદ જ અર

(૧૫) ર .પો. એ. ડ ./ પીડ પો ટ મારફતે મો લાવેલ અર
ારા માંગણી થયેથી અસલ
(૧૬) ભરતી

પ ક ભર .ુ ં

જ મા ય ગણાશે. આ કચેર

માણપ ો સાથે બ ર ુ કરવાના રહશે.

યા દર યાન રાજક ય ક અ ય કોઈ ર તે ભલામણના

યાસ કરનાર

ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરવી બાકાત રાખવામાં આવશે.
આ

હરાતમાં દશાવેલ જ યાના ભરતી િનયમો અ વયે શૈ

વય મયાદામાં

ટછાટ, પર

ા ફ અને પર

ણક લાયકાત, વય મયાદા,

ા અને પસંદગીની પ િતની િવગતો અને

હરાતની અ ય તમામ િવગતો Web site : www.gujaratpcpir.org ઉપર જોવા મળશે.
ઉમેદવાર અર
સમ

પ કમાં બતાવેલી કોઇપણ િવગત અને ઉમેદવાર િનમ ક
ં ૂ સ ાિધકાર

ર ુ કરલ જ મ તાર ખ શૈ

માણપ ો ભિવ યમાં

ણક લાયકાત, વય

તે તબ ે િનમ કં ૂ અિધકાર

િત, અ ય લાયકાતોને લગતા
ારા ખોટા મા ૂમ પડશે તો તેની

સામે યો ય કાયદસરની કાયવાહ કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારોની િનમ કં ૂ સ ાિધકાર
/ સિમિતના પરામશ ર કરવામાં આવશે તેમજ ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે .
તેમજ આવા ઉમેદવારની જો પસંદગી / િનમ કં ૂ થયેલ હશે તો સબ
ં િં ધત કચેર

ારા

પસંદગીની સિમિતના પરામશમાં કોઇ પણ તબ ે ર કરવામાં આવશે.
સંબિં ધત જ યાઓની ભરતી

યાના અ સ
ુ ધ
ં ાને આ

હરાતમાં અને

ચ
ુ નાઓમાં કોઇપણ

કારણોસર ફરફાર કરવાની ક ર કરવાની આવ ય તા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો પસંદગી
સિમિતને સં ૂણ હ
બંધાયેલ રહશે નહ .

/ અિધકાર રહશે. અને પસંદગી સિમિત આ માટ કારણો આપવા

(૮) અજમાયશી સમય:
િનમ ક
ં ૂ બાબત પસંદ થયેલા ઉમેદવાર િનયમો સ
ુ ાર અજમાયશ ઉપર રહ ુ ં પડશે.
અજમાયશી સમય ન

કરલા િનયમો સ
ુ ાર વધાર શકાશે.

પસંદ થયેલા ઉમેદવારોએ િનમ કં ૂ પ માં દશાવેલ સમયમાં ફરજ પર જોડાવા ુ ં રહશે અને
ગાંધીનગર /દહજ ગમે યાં િનમ કં ૂ / બદલીથી ફરજ બ વવાની રહશે.

(૯) ના વાંધા

માણપ :

જ
ુ રાત સરકારના સરકાર / અધસરકાર /સરકાર હ તકના કોપ રશન / કંપનીઓમાં



સેવા બ વતા અિધકાર / કમચાર ઓ િનગમની
શકશે અને તેની

હરાતના સંદભમાં બારોબાર અર

ણ ઉમેદવાર પોતાના િવભાગ / ખાતા / કચેર ને અર

કર

કરવાની

તાર ખથી સાત દવસમાં અ ૂક કરવાની રહશે. જો ઉમેદવારના િનયો તા તરફથી અર
મોકલવાની છે લી તાર ખ બાદ

ીસ દવસમાં અર

ણ કરવામાં આવશે તો તેઓની અર
ઉમેદવાર સ મ અિધકાર



કરવાની પરવાનગી નહ આપવાની

નામં ુ ર કર ઉમેદવાર ર કરવામાં આવશે.

ારા આપવામાં આવેલ ના વાંધા

માણપ

સ ામંડળ

ારા

માં યેથી ર ુ કરવા ુ ં રહશે.
(૧૦) ચેતવણીઓ:
સ ામંડળ


કોઇ ઉમેદવારને:

તેને ઉમેદવાર માટ કોઇપણ

કાર ટકો મેળવવા માટ એટલે ક સ ામંડળના અ ય ,

સ ય અથવા કોઇ અિધકાર પર


બી



બી



બનાવટ ખોટા દ તાવેજો અથવા

ય

ક પરો

લાગવગ લગાડવાનો

યાસ કરવા માટ

ુ ં નામ ધારણ કરવા માટ
પાસે પોતા ુ ં નામ ધારણ કરાવવા માટ
ની સાથે ચેડા કરવામાં આ યા હોય તેવા દ તાવેજો

સાદર કરવા અથવા ગેર રિત આચરવા માટ


યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહ વની મા હતી

પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ




લખાણોમાં અ લીલ ભાષા અથવા બીભ સ બાબત સ હતની અ
ૂવવત ખંડોમાં િન દ ટ કરલા તમામ અથવા કોઇપણ
સ ામંડળ િન દ ટ

ુત બાબત લખવા માટ

ૃ ય કરવાનો

ય ન કરવા માટ

દ
ુ ત માટ બાકાત કર શકશે.

સહ /સ ય સ ચવ
પીસીપીએસઆઇઆરડ એ
ગાંધીનગર

બીડાણ-૧
Details of Cadre, Class, Pay Scale, Age Limit, Educational Qualification and Experience
of different cadre of Class – I to III are as under:
(1)
Town Planner
Class
1
No. of Post
1
Pay Scale
Pay Band Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 6600
Age Limit
Shall not be more than 35 years of age
Education
Should possess:
Qualification
 A degree in Architecture or Civil Engineering obtained from any of
the University or an Institution established or incorporated by an
Act of the parliament or a State Legislature in India or an institution
declared to be deemed as University under section 3 of the
University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956) or an
equivalent qualification recognized as such by the Government.
 A Post Graduate degree or Diploma in City Planning or Town
Planning or Regional Planning or Urban & Regional Planning or
Infrastructure Planning or Industrial Area Planning & Management
or Urban Transport Planning & Management or Urban Design
awarded by any of the University or the Parliament or a State
legislature in India or an institution declared to be deemed as
University under section 3 of the University Grants Commission
Act, 1956 (3 of 1956) or an equivalent qualification recognized as
such by the Government or a membership obtained by an
examination of institute of Town planners, India, New Delhi.
 The basic knowledge of computer application as prescribed by the
Gujarat Civil services Classification and Recruitment (General)
Rules, 1967 as amended from time to time.
Experience

Should have about five years’ experience on medium level post in the
Government of Gujarat gained after obtaining the qualifications specified
above.

(2)
Assistant Town Planner
Class
2
No. of Post
1
Pay Scale
Pay Band Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 5400
Age Limit
Shall not be more than 30 years of age
Education
Should possess:
Qualification
 A degree in Architecture or Civil Engineering obtained from any of
the University or an Institution established or incorporated by an
Act of the parliament or a State Legislature in India or an institution
declared to be deemed as University under section 3 of the
University Grants Commission Act 1956 (3of 1956) or an







Experience

equivalent qualification recognized as such by the Government.
A Post Graduate degree or Diploma in City Planning or Town
Planning or Regional Planning or Urban & Regional Planning or
Infrastructure Planning or Industrial Area Planning & Management
or Urban Transport Planning & Management or Urban Design or
Environmental Planning awarded by any of the University or the
Parliament or a State legislature in India or an institution declared
to be deemed as University under section 3 of the University Grants
Commission Act, 1956 (3 of 1956) or an equivalent qualification
recognized as such by the Government or a membership obtained
by an examination of institute of Town planners, India, New Delhi.
The basic knowledge of computer application as prescribed by the
Gujarat Civil services Classification and Recruitment (General)
Rules, 1967 as amended from time to time.
Provided further that preference may be given to a candidate having
knowledge of computer relevant software.

Should have about two years’ experience on medium level post in the
Government of Gujarat gained after obtaining the qualifications specified
above

(3)
Assistant Manager HR (MBA)
Class
2
No. of Post
1
Pay Scale
Pay Band Rs. 9300-34800 + Grade Pay Rs. 5400
Age Limit
Shall not be more than 28 years of age
Education
Should possess:
Qualification
 MBA Degree obtained from any of the Universities or Institution
established on incorporated by or under the Central or State Act in
India; or any other educational institution recognized as such or
declared deemed as University under Section 3 of the University
Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent
qualification recognized by the Government.
 The basic knowledge of computer application as prescribed in
Gujarat Civil Service classification and Recruitment (General)
Rules, 1967.
Experience

(4)
Clerk
Class
No. of Post
Pay Scale
Age Limit
Education
Qualification

Should have at least three years experience of administrative and executive
work on the similar post in Government of Gujarat.

3
1
Pay Band Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2400
Must have attained the age of 21 years and not completed 28 years.
Should possess:





Experience

A Bachelor’s Degree obtained from any of the Universities or
Institution established on incorporated by or under the Central or
State Act in India; or any other educational institution recognized
as such or declared deemed as University under Section 3 of the
University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent
qualification recognized by the Government.
The basic knowledge of computer application as prescribed in
Gujarat Civil Service classification and Recruitment (General)
Rules, 1967.

Should possess experience of at least five years in clerical works.

(5)
Accountant
Class
3
No. of Post
1
Pay Scale
Pay Band Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 2800
Age Limit
Shall not be more than 28 years of age
Education
Should possess:
Qualification
 A Bachelor’s Degree in Commerce obtained from any of the
Universities or Institution established on incorporated by or under
the Central or State Act in India; or any other educational
institution recognized as such or declared deemed as University
under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or
possess an equivalent qualification recognized by the Government.
 Preference will be given to the candidate who possesses
specialization in Finance or Master Degree in Finance.
 The basic knowledge of computer application as prescribed in
Gujarat Civil Service classification and Recruitment (General)
Rules, 1967.
Experience

(6)



Should have at least two years experience in Accounts matter on
the similar post in Government of Gujarat.

Tracer (with AutoCAD Knowledge)

Class
No. of Post
Pay Scale
Age Limit
Education
Qualification

3
1
Pay Band Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900
Shall not be more than 25 years of age
Should possess
 A certificate course in ITI, awarded by the National Council for
Vocational Trade or its equivalent as decided by the Technical
Education Board of Gujarat State and proficiency certificate of
AutoCAD from an institution recognized by Government of
Gujarat.
 The basic knowledge of computer application as prescribed in
Gujarat Civil Service classification and Recruitment (General)
Rules, 1967.

Experience

(7)

Should have minimum two years experience in drawing and town
planning.

Clerk cum Typist (Gujarati & English)

Class
No. of Post
Pay Scale
Age Limit
Education
Qualification

3
1
Pay Band Rs. 5200-20200 + Grade Pay Rs. 1900
Must have attained the age of 21 years and not completed 28 years
Should possess:
 A Bachelor’s Degree obtained from any of the Universities or
Institution established on incorporated by or under the Central or
State Act in India; or any other educational institution recognized
as such or declared deemed as University under Section 3 of the
University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent
qualification recognized by the Government.
 The basic knowledge of computer application as prescribed in
Gujarat Civil Service classification and Recruitment (General)
Rules, 1967.

Experience

Previous experience will be preferred.

