
મનરેગા યોજના હઠેળ ક્લસ્ટર ફેસીલીટેશન પ્રોજેક્ટ માટે જગ્યાઓ ભરવા અંગેની જાહરેાત 

ભારત સરકારશ્રી દ્વારા મનરેગા યોજના હઠેળ ક્લસ્ટર ફેસીલીટેશન પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાાં આવેલ છે, જે અન્વયે 
ગજુરાત રાજયમાાં ક્લસ્ટર ફેસીલીટેશન પ્રોજેક્ટ અંતગગત ૨ (બ)ે મહત્વાકાાંક્ષી જજલ્લાઓ તથા ૧ (એક) પછાત 
જજલ્લાના તાલકુાઓમાાં ક્લસ્ટર ફેસીલીટેશન પ્રોજેક્ટનુાં અમલીકરણ કરવા માટે મહત્વાકાાંક્ષી જજલ્લા દાહોદ જજલ્લાના 
દેવગઢ બારરયા અને ઝાલોદ તાલકુામાાં, નમગદા જજલ્લાના ડેડીયાપાડા અને સાગબારા તાલકુામાાં તેમજ પછાત જજલ્લા 
છોટાઉદેપરુ જજલ્લાના છોટાઉદેપરુ તાલકુામાાં તદ્દન હાંગામી ધોરણે કરાર આધારરત ૩ વર્ગ માટે ભરતી કરવા માટે 
રાજય, જજલ્લા અને તાલકુા કક્ષાએ નીચે મજુબની ટેકનીકલ જગ્યાઓ પર આ સાથે સામેલ એનેક્ષર-એ માાં દશાગવેલ 
શૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ ધરાવતા ઉમેદવારોની પસાંદગી કરવાની છે.  

ક્રમ જગ્યાન ું નામ જગ્યાની 
સુંખ્યા 

જજલ્લા/તાલ કાન ું નામ 

રાજય કક્ષા 
૧ State Project Officer - NRM ૦૧ - 
૨ State Project Officer - GIS ૦૧ - 
૩ State Project Officer - Livelihood ૦૧ - 

ક લ... ૦૩  
જજલ્લા કક્ષા 

૧ District Coordinator - NRM ૦૨ દાહોદ-૧ અને નમગદા-૧  

૨ District GIS Expert ૦૨ દાહોદ-૧ અને નમગદા-૧ 

ક લ... ૦૪  
તાલ કા કક્ષા 

૧ Block GIS Coordinator ૦૫ દેવગઢ બારરયા, ઝાલોદ, ડેડીયાપાડા, 
સાગબારા અને છોટાઉદેપરુ 

(દરેક તાલકુામાાં ૧ જગ્યા) 
ક લ... ૦૫  

ક્લસ્ટર કક્ષા 
૧ Block NRM Expert ૧૫ દેવગઢ બારરયા-૩, ઝાલોદ-૪, ડેડીયાપાડા-૩, 

સાગબારા-૨ અને છોટાઉદેપરુ-૩ 
૨ Block Livelihood Expert ૧૫ દેવગઢ બારરયા-૩, ઝાલોદ-૪, ડેડીયાપાડા-૩, 

સાગબારા-૨ અને છોટાઉદેપરુ-૩ 
ક લ... ૩૦  

એકુંદરે ક લ... ૪૨  
 

(૧) ઉપર દશાગવેલ જગ્ યાઓ માટે યનયત થયેલ શૈક્ષણણક લાયકાત અને અનભુવ (લધતુ્તમ શૈક્ષણણક લાયકાત 
મેળવ્ યા બાદનો અનભુવ  યાને લેવામાાં આવશે) તેમજ ઉમેદવારી નોંધાવવા યોગ્ ય પા્રતતા ધરાવતા 
ઉમેદવારોએ યનયત નમનૂાનુાં અરજી ફોમગ તથા ભરતી પ્રરિયાને લગત યવગતવાર મારહતી અ્ેરતની કચેરીની 
વેબસાઈટ www.ruraldev.gujarat.gov.in ઉપર મકુવામાાં આવેલ છે તે અરજી કરતાાં પહલેાાં ઉમેદવારે 
ચકાસી યનયત અરજી ફોમગમાાં રજીસ્ ટર પોસ્ ટ એ.ડી/સ્ પીડ પોસ્ ટથી અયધક કયમશનરશ્રી (મનરેગા), કયમશનર 
ગ્રામ યવકાસની કચેરી, બ્ લોક નાં.૧૬, ્રતીજો માળ, ડાગ. જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાાંધીનગરના સરનામે 
તા.૧૫/૦૯/ર૦૨૦ સધુીમાાં મોકલી આપવાની રહશેે. ઉમેદવાર જે જગ્ યા માટે અરજી કરતા હોય તે જગ્ યાનુાં 



નામ કવર ઉપર ખાસ લખવાનુાં રહશેે. કોઈ પણ સાંજોગોમાાં સાદી ટપાલ કે રૂબરૂમાાં તથા તા.૧૫/૦૯/ર૦૨૦ 
પછી કચેરીમાાં આવેલ અરજીઓ સ્ વીકારવામાાં આવશે નહી. તેમ છતાાં આવી રીતે મળેલ અરજીઓ રદબાતલ 
ગણાશે. 

(૨) સદરહુાં જાહરેાત કોઈ પણ કારણોસર રદ/ફેરફાર કરવાની આવશ્ યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો 

કયમશનરશ્રી, ગ્રામ યવકાસ, ગાાંધીનગરને સાંપણૂગ હકક અને અયધકાર રહશેે. કયમશનરશ્રી, ગ્રામ યવકાસ, 

ગાાંધીનગર આ માટે કારણો આપવા બાંધાયેલ નથી. 

 

 
-સહી/- 

કમમશનર-વ-સચિવ 

ગ્રામ મવકાસ - ગ જરાત રાજય  
ગાુંધીનગર  


