�ુજરાત શહ�ર� િવકાસ િમશન
બ્લોક નં.૧, ગ્રાઉન્ડ ફલોર, કમર્યોગી ભવન,
સેકટર – ૧૦/એ, ગાંધીનગર
ફોન નં.:-૨૩૨ ૫૭૫૭૭ ફ�કસ:- ૨૩૨ ૫૭૫૮૨
�ુજરાત શહ�ર� િવકાસ િમશનની કચેર� ખાતે સ્ટ� ટ િમશન મેનેજમેન્ટ �ુિનટ (SMMU)
તથા સીટ� િમશન મેનજ
ે મેન્ટ �ુિનટ (CMMU) �તગર્ત ભારત સરકારની િવિવધ
યોજનાઓ માટ� નીચે દશાર્વ્યા �ુજબની ખાલી જગ્યાઓ માટ� ફક્ત કામ-ચલાઉ અને
કરાર-આધા�રત �ફક્સ પગાર ધોરણે અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છે .
ક્રમ

જગ્યા�ું નામ

મહ�મ વય

ભરવાની થતી

મયાર્દા

જગ્યા

૧

અબર્ન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર એ�પટર્ (SMMU)

૩૫ વષર્

૦૧

૨

એન્વાયર્મેન્ટ એ�પટર્ (SMMU)

૩૫ વષર્

૦૧

૩

અબર્ન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર એ�પટર્ (CMMU)

૩૫ વષર્

૧૦

યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમના સ્વખચ� ૨૫ �ન્�ુઆર� ૨૦૨૧ કચેર�
સમય પહ�લા RPAD/ SPEED POST/ COURIER મારફત તેઓની અર� �ુજરાત શહ�ર�
િવકાસ િમશન (GUDM)ની કચેર� ખાતે મોકલી આપવાની રહ�શ.ે વ�ુ મા�હતી �ુજરાત
શહ�ર� િવકાસ િમશનની વેબસાઈટ www.gudm.org પરથી મેળવી શકાશે.
સહ�/િમશન ડાયર� કટર
અ� ૃત અને સ્માટર્ સીટ� િમશન
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GUJARAT URBAN DEVELOPMENT MISSION
Block No.-1, Ground Floor, Karmayogi, Bhavan,
Sector-10-A, Gandhinagar,
Ph. No. 079-23257583, 23257586
Applications are invited by Gujarat Urban Development Mission for the following
mentioned posts of State Mission Management Unit (SMMU) & City Mission
Management Unit (CMMU) under various schemes of Central Government of India.
The appointment will be purely based on Temporary & Contractual basis on fixed
monthly emolument for different locations of Gujarat State.
Sr.
Name of Post
Age limit
No. of posts
No.
1

Urban Infrastructure Expert (SMMU)

35 years

01

2

Environment Expert (SMMU)

35 years

01

3

Urban Infrastructure Expert (CMMU)

35 years

10

Interested & eligible candidates may submit the applications through RPAD/ SPEED
th
POST/ COURIER for the above mentioned posts at his/ her on cost by 25 January
2021 (before 6:10 pm). For more details please visit website www.gudm.org.
Sd/Mission Director
AMRUT & Smart Cities Mission
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