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હરાત 

જુરાત શહર  આ િવકા િમશન 

.એમ.એફ.બી. બ ડ ગ, સેકટર-૧૦/એ, 

ગાધંીનગર - ૩૮૨૦૧૦ 

ફોન ન ં- ૨૯૭ ૫૦૨૮૩ 

 રા  ય શહર  આ િવકા િમશન ની કામગીર  માટ જુરાત શહર  આ િવકા િમશન ની રચના 

કરવામા ંઆવેલ છે. અને િમશન હઠળના  ટટ િમશન મેનેજમે  ટ િુનટ ખાતે નીચે જણાવેલ કરાર 

આધા રત જ યા માટ યો ય લાયકાત તથા અ ભુવ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અર ઓ 

મગંાવવામા ંઆવે છે.  

SMMU ખાતે ની જ  યાઓની તથા જ ર  શૈ ણક લાયકાત તથા અ ભુવ ની િવગત.  

Sr.
No 

Name of 
post  

No Of 
Post 

Education and Experience Particulars Maximum 
Age Limit 

1 State Mission 
Manager–HR  
& Capacity 
Building 

1 Two year fulltime Postgraduate diploma in 
Management/MBA or Masters in any other relevant 
discipline with minimum 55% along with 5 years of 
experience Or Graduate with minimum 55% from 
government recognized institutes with 8years of experience 
in staff recruitment, training and capacity building work with 
state level projects 
Competencies 
The person should have, in addition to the above Mentioned 
competencies, acknowledged capabilities in client 
management; excellent negotiation skills; ability to handle large 
scale recruitment;  developing a  theme based capacity building 
strategy and modules, Working Knowledge of Gujarati & 
English language etc. 

up to 45 yrs 

 

સામા ય ચુનાઓ 

૧) સદર ુ ં ભરતી સબધંીત તમામ ચુનાઓ / િવગતો વખતો વખત website: www.gulm.in 

પરથી જોવા મળ  શકશે. 
૨) િવગતવાર હરાત website: www.gulm.in પર ઉપલ ધ છે, રસ ધરાવતા ં ઉમેદવારોએ 

તેમની અર  ર ટર પો ટ, પીડ પો ટ તથા ુર યર ારા ડ ટુ  િમશન ડાયરકટર, જુરાત 
શહર  આ િવકા િમશન, .એમ.એફ.બી. બ ડ ગ, સે ટર-૧૦/એ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ ના 

સરનામે િનયત થયેલ અર  ફોરમેટ મા ંતા. ૨૧/૦૮/૨૦૧૭ ધુીમા ંકચેર  સમય દર યાન 
મોકલી આપવાની રહશે. એ લકશન માટ કવર પર State Mission Manager–HR  & Capacity 

Building ની પો ટ માટ અર " લખવા ુ ંફર યાત રહશે. 

૩) ઉમેદવારની અ ીમતા િુનવસીટ  / સં થાની Rating, ટકનીકલ લાયકાત અને અ ભુવના 

આધાર ન  કરવામા ંઆવશે. ુ ંweightage પસદંગી સિમિત ારા ન  કરવામા ંઆવશે. 

http://www.gulm.in
http://www.gulm.in
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૪) ઉમેદવાર િનયત અર પ કમા ંભરલી િવગતો સમ  ભરતી યા માટ આખર  ગણવામા ં

આવશે, અને તેના રુાવાઓ (અસલ અને માણીત નકલ) આ િમશન ારા જયાર માગંવામા ં
આવે યાર  તે થળે અને સમયે વ-ખચ બ  ર ુ  કરવાના રહશે.  

૫) શોટ લ ટડ થયેલ ઉમેદવારોને ઇ-મેલ ારા ઇ ટર  ુમાટ ણ કરવામા ંઆવશે. 

૬) ઉમેદવારોએ ઈ ટર  ુસમયે અસલ અને મા ણત જ મ માણપ , શૈ ણક લાયકાત અને 

અ ભુવના માણપ ો તથા અ ય માણપ ો સાથે હાજર થવા ુ ંરહશે. 

૭) આ ભરતી યા ગેનો આખર  િનણય પસદંગી સિમિત નો રહશે. 

૮) મર - તા. ૩૧/૭/૨૦૧૭ ના રોજ  ૪૫ વષથી ઓછ  હોય તેવા જ ઉમેદવારો અર  કર  શકશે. 
૯) આ જ  યાઓ પર પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને ત ન હગંામી ધોરણે ૧૧ માસના કરાર મા ં

િનમ કૂ આપવામા ંઆવશે.  
૧૦) આ ભરતી યામા ં આખર  પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ કૂ સ ાિધકાર  ઠરાવે તે 

શરતો ને આધીન િનમ કૂ મેળવવાને પા  ઠરશે. િનમ કૂ પામેલ ઉમેદવાર િમશન સાથે 

કરાર કરવો પડશે, અને બો ડ આપવાનો રહશે.  

૧૧) ઉમેદવાર ુ ંમાિસક ફ સ વેતન . ૪૫,૦૦૦/- ( ક િપયા પી  તાલીસ હ ર રુા) રહશે તેમ 

છતા ં આ ફકસ વેતનમા ં વધારો ક ઘટાડો કરવાની આખર  સ ા રાજય શહર  આ િવકા 

િમશનની રહશે.  

૧૨) અ ભુવ મેળવેલ હોય તે યેક માણપ  મા ંહો ો, મળતો પગાર, અ ભુવનો સમયગાળો 

દશાવેલ હોવો જોઈશે. અ ભુવ જ યાને અ ુ પ છે ક કમ તે ગે પસદંગી સિમિતનો િનણય 

આખર  ગણાશે. િનયત શૈ ણક લાયકાત ા ત કયા બાદનો જ અ ભુવ યાને લેવામા ં

આવશે. પાટ ટાઈમ ક િશક અ ભુવ મા ય રહશે નહ .  

૧૩)   ઉમેદવાર ભારતનો નાગ રક હોવો જોઈએ. 
૧૪) ઉમેદવાર જુરાતી, હ  દ , અને ે  ભાષા ુ ં રુ ુ ં ાન ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

૧૫) અર પ ક ભરતા પહલા વેબસાઈટ પર કુવામા ંઆવેલ ચુનાઓ કાળ  વૂક અ યાસ 

કરવા િવનતંી છે, અને યારબાદ જ અર પ ક ભર .ુ 
૧૬)  ઉમેદવાર અર પ કમા ંબતાવેલ કોઈપણ િવગત અને ઉમેદવાર િનમ કૂ  સ ાિધકાર  સમ  

ર ુ  કરલ શૈ ણક લાયકાત અ ભુવ વગેરને લગતા માણપ ો અથવા િવગતો ભિવ યમા ં  
તે તબ ે િનમ કૂ અિધકાર  ારા ખોટા મા મુ પડશે તો તેની સામે કાયદસરની ફોજદાર  

કાયવાહ  કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારોની િનમ કૂ  સ ાિધકાર  / સિમિતના પરામશના 

આધાર  ર  કરવામા ંઆવશે. તેમજ ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. 
૧૭) ઉમેદવાર અર પ  પર પોતાનો તા તર નો પાસપોટ સાઇઝ નો ફોટો લગાવવાનો રહશે અને 

સહ  કરવાની રહશે. 

૧૮) ઉમેદવાર અર  પ ક સાથે પોતાની શૈ ણક લાયકાત, અ ભુવ, વય વગેરના માણપ ો 
ની મા ણત નકલ જોડવાની રહશે. 

૧૯) અ રુ  િવગતો વાળ  / િનયત માણપ ો ન જોડલ અર  રદ ગણવામા ંઆવશે. 
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૨૦) આ હરાત કોઈપણ કારણોસર ર  કરવાની ક તેમા ંફરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી થશે તો, 
તેમ કરવાનો િમશનને સં ણૂ હ  / અિધકાર રહશે, અને આ માટ કારણો આપવા બધંાયેલ રહશે 

નહ .  
        
 

         સહ /-  
                                                              (એચ.બી. ભ ) 

તા. ૦૨/૦૮/૨૦૧૭  ડ ટુ  િમશન ડાયરકટર  
થળ - ગાધંીનગર                                      જુરાત શહર  આ િવકા િમશન 

 
 
 
 

 


