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િુ નિસપલ કોપ&રશનના હ થ િવભાગ હ)તક અબન

તગત અમદાવાદ

ુ ીટ. હ થ સે+ટર માટ અબન હ થ સોસાયટ.માં િનયિમત પગારધોરણમાં ત3ન હંગામી ધોરણે
ન

સરકાર4ીની 5ા+ટ અ+વયે મં6ુર થયેલ નીચે જણાવેલ કરાર આધાર.ત જ9યાઓની પસંદગી/ િત;ાયાદ. બનાવવા
માટ િનયત લાયકાત ધરાવતાં તમામ <િતના ઉમેદવારો પાસેથી તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સાંજના ૫.૩૦ કલાક
Fુધીમાં મળે તે ર.તે ફ ત ઓનલાઈન અરJઓ મંગાવવામાં આવે છે .
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જ9યાની
સંMયા

૧૪

લાયકાત
પગારધોરણ
વયમયાદા
!"# 5
જ9યાની
સંMયા

૧૫

લાયકાત
પગારધોરણ
વયમયાદા
જ9યાUુ ં નામ
જ9યાની
સંMયા

૧૬

લાયકાત
પગારધોરણ
વયમયાદા
!"# 5
જ9યાની

૧૭

સંMયા
લાયકાત

પગારધોરણ

# 6к
Nુ લ - ૧૨ (Qબન અનામત – ૦૭,આ.ન.વ. - ૦૧,સા.શૈ.પ.વગ – ૦૩,અUુ.જન<િત – ૦૧)
M.D.(Gynecology) OR Post Graduate Diploma in Gynecology.
લેવલ ૧૧ પે મેW. સ X. ૬૭૭૦૦/૨૦૮૭૦૦ની 5ેડમાં બેઝીક + િનયમ ]ુજબ મળ. શકતા
અ+ય ભ^થાં.
૪૫ વષથી વ`ુ નહ. િસવાય ક અ.

.ુ કો.ની નોકર.માં હોય.

7#8ш#
Nુ લ - ૧૨ (Qબન અનામત – ૦૭,આ.ન.વ. - ૦૧,સા.શૈ.પ.વગ – ૦૩,અUુ.જન<િત – ૦૧)
M.D.(Pediatrics) OR Post Graduate Diploma in Pediatrics.
લેવલ ૧૧ પે મેW. સ X. ૬૭૭૦૦/૨૦૮૭૦૦ + િનયમ ]ુજબ મળ. શકતા અ+ય ભ^થાં.
૪૫ વષથી વ`ુ નહ. િસવાય ક અ.
67 к
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.ુ કો.ની નોકર.માં હોય.
(

: – 2)

Nુ લ - ૨૮
(Qબન અનામત– ૧૪,આ.ન.વ- ૦૨,સા.શૈ.પ.વ.– ૦૭,અUુ.<િત –૦૧,અUુ.જન<િત – ૦૪)
મા+ય

િુ ન.માંથી એમ.બી.બી.એસ. પાસ તથા ઇ+ટનશીપ c ૂણ કરલ હોવી ફરJયાત.

લેવલ – ૯ પે મેW. સ X. ૫૩૧૦૦/૧૬૭૮૦૦ની 5ેડમાં બેઝીક + િનયમ ]ુજબ મળ.
શકતા અ+ય ભ^થાં.
૪૫ વષથી વ`ુ નહ. િસવાય ક અ.
<=

к

.ુ કો.ની નોકર.માં હોય.

ш#

Nુ લ - ૧૨ (Qબન અનામત – ૦૭,આ.ન.વ. - ૦૧,સા.શૈ.પ.વગ – ૦૩,અUુ.જન<િત – ૦૧)
Possess the Degree of B.Sc with Physics as one of the subject. Possess the certificate of
having passed the prescribed X-Ray technician training course conducted by recognized
Institution of a Medical College in Gujarat State. Two years experience for the post
preferred.
હાલ ફ. સ વેતન X. ૩૮૦૯૦/- પાંચ વષ Fુધી eયારબાદ કામગીર.ના ]ુ યાંકનને fયાને
લઇ, લેવલ – ૬ પે મેW. સ X. ૩૫૪૦૦/૧૧૨૪૦૦ + િનયમ ]ુજબ મળ. શકતા અ+ય

'*х *

к
ભ^થાં.
વયમયાદા

6) к

!"# 5
જ9યાની
સંMયા

.ુ કો.ની નોકર.માં હોય.

૪૫ વષથી વ`ુ નહ. િસવાય ક અ.
ш#

Nુ લ - ૪૫
(Qબન અનામત– ૨૦,આ.ન.વ.- ૦૪,સા.શૈ.પ.વગ– ૧૨,અUુ.<િત– ૦૩,અUુ.જન<િત–૦૬)

1. બી.એસ.સી. બાયોકમે)W. અથવા માઇgોબાયોલોJ અથવા કમે)W.ના િવષય સાથે.
માઇgોબાયોલોJના િવષય સાથેના બી.એસ.સી. પસંદગી આપવામાં આવશે.
૧૮

લાયકાત

2. ઉમેદવાર સરકાર મા+ય સં)થામાંથી એક વષનો મેડ.કલ લેબોરટર. ટકનોલોJનો
સટhફ.કટ કોસ પાસ કરલ હોવો જોઇએ.

3. ઉમેદવાર આસી. લેબોરટર. ટકનીશીયન તર.કનો અથવા તેની સમક; જ9યાનો પાંચ
વષનો અUુભવ ધરાવતો હોવો જોઇએ.
પગારધોરણ
વયમયાદા
!"# 5
જ9યાની
સંMયા
૧૯

લાયકાત

હાલ ફ. સ વેતન X. ૩૧૩૪૦/- પાંચ વષ Fુધી eયારબાદ કામગીર.ના ]ુ યાંકનને fયાને
લઇ,લેવલ – ૫ પે મેW. સ X. ૨૯૨૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ ]ુજબ મળ. શકતા અ+ય ભ^થાં
.ુ કો.ની નોકર.માં હોય.

૪૫ વષથી વ`ુ નહ. િસવાય ક અ.
9

:
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Nુ લ - ૨૦
(Qબન અનામત– ૧૦,આ.ન.વ.- ૦૨,સા.શૈ.પ.વગ– ૦૫,અUુ.<િત– ૦૧,અUુ.જન<િત–૦૨)
મા+ય સં)થાના રJ)ટડ ફામાસી)ટ
હાલ ફ. સ વેતન X. ૩૧૩૪૦/- પાંચ વષ Fુધી eયારબાદ કામગીર.ના ]ુ યાંકનને fયાને

પગારધોરણ

લઇ, લેવલ – ૫ પે મેW. સ X. ૨૯૨૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ ]ુજબ મળ. શકતા અ+ય
ભ^થાં

વયમયાદા
!"# 5
જ9યાની
સંMયા

.ુ કો.ની નોકર.માં હોય.

૩૫ વષથી વ`ુ નહ. િસવાય ક અ.
? 9

:

Nુ લ - ૭૩
(Qબન અનામત-૩૨, આ.ન.વ.-૦૭, સા.શૈ.પ.વગ-૧૯, અUુ.<િત-૦૫ ,અUુ.જન<િત-૧૦ )

1. ઇi+ડયન નિસjગ કાઉ+સીલની મા+યતા ાkત સં)થામાંથી બી.એસ.સી.(નિસjગ)ની ડ.5ી
ધરાવતા હોવા જોઇએ.
અથવા
જનરલ નિસjગ અને મીડવાઇફર.નો lડkલોમા ધરાવનાર.
૨૦

અથવા

લાયકાત

મીડવાઇફર.નો mુંકાગાળાનો કોસ કરલો હોવો જોઇએ.

2. કો k ટુ રની વોલીફાઇડ પર.;ા પાસ કર. કો k ટુ રUું nાન ધરાવતો હોવો જોઇએ.
5ેJ,

3.
પગારધોરણ
વયમયાદા
૨૧

!"# 5
જ9યાની

ુ રાતી અને lહ+દ. લખતા, વાંચતા, બોલતા આવડpુ ં જોઇએ.
જ

હાલ ફ. સ વેતન X. ૩૧૩૪૦/- પાંચ વષ Fુધી eયારબાદ કામગીર.ના ]ુ યાંકનને fયાને
લઇ લેવલ ૫ પે મેW. સ X. ૨૯૨૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ ]ુજબ મળ. શકતા અ+ય ભ^થાં.
.ુ કો.ની નોકર.માં ચાqુ હોય.

૩૩ વષથી વ`ુ નહ., િસવાય ક અ.
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સંMયા

(Qબન અનામત–૧૩૭,આ.ન.વ.-૩૩,સા.શૈ.પ.વગ– ૮૮,અUુ.<િત– ૨૩,અUુ.જન<િત–૪૯)
૧.

ઇi+ડયન

નિસjગ

એફ.એચ.ડબ

.ુ

rારા

મા+ય

કરલ

સં)થામાંથી

એ.એન.એમ.

/

ુ રાત નિસjગ કાઉ+સીલમાં રJ)Wશન થયેq ુ હોpુ ં જોઇએ.
જ

૨.

લાયકાત

કાઉ+સીલ

ુ ર િવષય હોય અથવા બેઝીક કો k ટ
ુ ર સટhફ.કટ
૩. ધોરણ ૧૦ અથવા ૧૨ માં કો k ટ
ધરાવતા હોવા જોઈએ.

પગારધોરણ
વયમયાદા

હાલ ફ. સ વેતન X. ૧૯૯૫૦/- પાંચ વષ Fુધી eયારબાદ કામગીર.ના ]ુ યાંકનને fયાને
લઇ,લેવલ – ૨ પે મેW. સ X. ૧૯૯૦૦/૬૩૨૦૦ + િનયમ ]ુજબ મળ. શકતા અ+ય ભ^થાં
૪૫ વષથી વ`ુ નહ. િસવાય ક અ.
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જ9યાની
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к:

.ુ કો.ની નોકર.માં હોય.

(MPHW)

Nુ લ - ૫૪

સંMયા

(Qબન અનામત-૨૪ ,આ.ન.વ.-૦૫, સા.શૈ.પ.વગ-૧૪, અUુ.<િત- ૦૩, અUુ.જન<િત-૦૮)

1.

ગવમે+ટ મા+ય આર.એન.આર.એમ. પાસ અથવા ફ.મેલ હ થ વકર કોસ પાસ અથવા
એ.એન.એમ.કોસ પાસ અથવા એસ.આઇ.ડ.kલોમા અથવા મ ટ. પરપઝ હ થ વકર
કોસ પાસ.

લાયકાત

2.

ુ ર બેઝીક કોસ પાસ.
સરકાર મા+ય કો k ટ

3.

અUુ.નં. ૧ અને ૨ ]ુજબની લાયકાત ધરાવતા અને સરકાર4ીના આરો9ય િવભાગ
હ)તકના સંલ9ન ખાતાઓ, J લા પંચાયત, મહાનગરપાQલકા ક નગરપાQલકામાં

૨૨

એમ.પી.એચ.ડબ

.ુ તર.કની કામગીર.નો અUુભવ ધરાવતાં ઉમેદવારોને તેઓના

અUુભવના સટhફ.કટના આધાર

ાધા+ય આપવામાં આવશે.

હાલ ફ. સ વેતન X. ૧૯૯૫૦/- પાંચ વષ Fુધી eયારબાદ કામગીર.ના ]ુ યાંકનને fયાને
પગારધોરણ

લઇ, લેવલ ૨ પે મેW. સ X. ૧૯૯૦૦/૬૩૨૦૦ની 5ેડમાં(6ુ ની 5ેડ X. ૫૨૦૦/૨૦૨૦૦,
5ેડ પે – ૧૯૦૦, પી.બી.-૧) બેઝીક + િનયમ ]ુજબ મળ. શકતા અ+ય ભ^થાં.

વયમયાદા

•

૩૫ વષથી વ`ુ હોવી જોઇએ નહ., િસવાય ક અ.

•

અ.

.ુ કો.ની નોકર.માં ચાqુ હોય.

.ુ કો. સંચાQલત ધી અબન હ થ સોસાયટ. અમદાવાદ (RCH-RNTCP-AACS)

અમદાવાદમાં રોજsદા / કો+Wાકટથી ફરજ બ<વતા ઉમેદવારો માટ કોઇ જ મહtમ
વયમયાદા રાખવામાં આવેલ નથી.
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ઉપરો ત જ9યાઓ સરકાર4ીની 5ા+ટ મળે eયાં Fુધી તદન હંગામી ધોરણે ઉધાડવા આવેલ છે . સરકાર4ીની
5ાંટ /
આવશે.

ો

ટ બંધ થયેથી સદર મહકમ ઉપર િનમાયેલા ઉમેદવારોને uટા કરવાના રહશે તે શરતે િનમવામાં
ગે ઉમેદવાર ભિવvયમાં કાયમી કરવા અથવા અ+ય લાભો મેળવવાને હwદાર રહશે નહs. તથા

િનમxકં ૂ પામનાર ઉમેદવાર અબન હ થ સોસાયટ. સાથે કરાર કરવાનો રહશે

2.

ઉ ત દશાવેલ જ9યા

ગે અગાઉ આપવામાં આવેલ <હરખબર ર3 કર., આવેલ તમામ અરJઓ દફતર

કરવામાં આવેલ હોઇ, દરક ઉમેદવારોએ નવેસરથી અરJ કરવાની રહશે.

3.

Qબન અનામત વગના(શા.ખો.ખાં.વગ િસવાયના) ઉમેદવારોએ અરJદ.ઠ X. ૧૧૨/- ( ક Xિપયા એકસો બાર
c ૂરા) ઓનલાઈન અરJ કરતાં સમયે z ૂકવવાના રહશે.

4.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરJ ફોમમાં ભરલ િવગતો સમ5 ભરતી
તેના cુરાવા અમદાવાદ

lgયા માટ આખર. ગણવામાં આવશે અને

િુ નિસપલ કોપ&રશન માંગે eયાર અસલમાં ( માQણત નકલો સlહત) ર6ૂ કરવાના

રહશે. ચકાસણી દર યાન ઓનલાઇન અરJ ફોમમાં ભરલ િવગતો તથા cુરાવામાં ફરફાર અથવા તફાવત
જણાશે તો ઉમેદવાર. ર3બાતલ ગણવામાં આવશે.

5.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરJ ફોમમાં

પાસપોટ સાઇઝનો ફોટો5ાફ Upload કરલ હોય, તે ફોટો5ાફની વ`ુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહશે અને ભરતી

lgયા (લેQખત પર.;ા / ઇ+ટર€ ુ / િવગેર) સમયે તેવો

જ ફોટો5ાફ ર6ૂ કરવાનો રહશે.

6.

કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જ9યા માટ એક કરતાં વ`ુ અરJ કરશે તો તેઓની અરJ / અરJઓ ર3 કરવા
ગે િનણય કરવાની સtા અમદાવાદ

િુ નિસપલ કોપ&રશનની રહશે.

7.

•મર, લાયકાત અને અUુભવ ઓનલાઇન અરJ )વીકારવાની છે લી તાર.ખના રોજની ગણવામાં આવશે.

8.

માકશીટ, ડ.5ી સટhફ.કટમાં 5ેડ દશાવેલ હોય તો તેU ુ ં સમક; ટકામાં મા+ય

િુ નવસ‚ટ.Uુ ં ક+વઝન કોvટક ર6ૂ

કરવાUુ ં રહશે.

9.

<હરાતમાં માં9યા ]ુજબની શૈ;Qણક લાયકાત / ડ.5ી મેળ€યા બાદનો જ અUુભવ મા+ય ગણવામાં આવશે.
તે પહલાનો અUુભવ કોઇપણ સંજોગોમાં મા+ય ગણાશે નlહ. અસલ
અરJમાં

માણપƒોની ચકાસણી સમયે ઉમેદવાર

અUુભવ દશાવેલ હોય તેના સમથનમાં અUુભવનો સમયગાળો (lદવસ, માસ, વષ) તથા

બ<વેલ ફરજોનો

કાર/ મેળવેલ અUુભવની િવગતો સહ.ત મા+ય સં)થાUુ ં ઇ+વડ / આઉટવડ નંબર તથા

તાર.ખ સાથેU ુ ં જ

માણપƒ ર6ૂ કરવાUુ ં રહશે. માƒ ઓફર લેટર ક એપોઇ+ટમે+ટ લેટર અUુભવના cુરાવા

તર.ક અમા+ય ગણાશે પરં „ ુ જો તેની સાથે વખતોવખત સં)થા rારા અપાયેલ ઇ<ફા ક

મોશનના …ુકમ,

પગાર સંબિં ધત cુરાવા ક અ+ય આધાર† ૂત ગણી શકાય તેવા cુરાવા ર6ૂ કય‡થી, તેની c ૂરતી ચકાસણી કયા
બાદ યો9ય જણાયેથી આવો અUુભવ મા+ય ગણવામાં આવશે.

10.

અ.

.ુ કો.માં ફરજ બ<વતા કમચાર.એ અસલ

માણપƒોની ચકાસણી સમયે છે લા માસની પગાર)લીપ ર6ૂ

કરવાની રહશે. આ ઉપરાંત જો એક કરતાં વ`ુ હો3ા ઉપર ફરજ બ<વેલ હોય તો

મોશન ક િસલે શનના

…ુકમની નકલ અવˆયપણે ર6ૂ કરવાની રહશે.

11.

અનામત <િતના ઉમેદવાર તેની <િત
નબળા વગ (EWS/Qબ.અ.વ.)

ગેU ુ ં

સ;મ અિધકાર. rારા આપવામાં આવેલ

12.

] ૂળ

ગેU ુ ં (અUુ. <િત, અUુ જનજિત, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથ‰ક ર.તે
ુ રાત સરકાર4ી rારા નw. કરાયેલ ન] ૂના ]ુજબUુ ં સરકાર4ીના
જ
માણપƒ ર6ુ કરવાUુ ં રહશે.

ુ રાતના હોય તેવા અUુFQુ ચત <િત, અUુFQુ ચત જન<િત, સામાJક શૈ;Qણક પછાત વગ તથા આિથ‰ક
જ

ર.તે નબળા વગ (EWS/Qબ.અ.વ.)ના ઉમેદવારોના lક)સામાં ઉપલી વયમયાદામાં પાંચ (૫) વષની •ટછાટ
આપવામાં આવશે.
અનામત

ુ રાત રાŽય િસવાયના અ+ય રાŽય rારા ઇ) ુ કરલ ઉપરો ત <િતના સટh.ને આધાર
જ

ગેનો કોઇ પણ લાભ મળવાપાƒ રહશે નહ..

13.

િનયમાUુસાર મlહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામાં પાંચ (૫) વષની •ટછાટ આપવામાં આવશે.

14.

િનયમાUુસાર િવકલાંગ ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામાં દસ(૧૦) વષની •ટછાટ આપવામાં આવશે.

15.

ઉમેદવાર ૪૦% ક તેથી વ`ુ શાર.ર.ક ખોડખાંપણ ધરાવતા હોવાUુ ં િસિવલ સ•નની સટhફ.કટ ર6ુ કરલ હશે
તો જ તેવા ઉમેદવારને િવકલાંગ ઉમેદવાર (પી.એચ.) તર.ક ઉપલી વયમયાદામાં અને અનામતનો લાભ
મળવાપાƒ થશે.

16.

] ૂળ

ુ રાતના અનામત <િતના ઉમેદવાર અનામત જ9યા ઉપર ક Qબનઅનામત જ9યા ઉપર અરJ
જ

કરવાની છે ક કમ ? તે ઓનલાઇન અરJ ફોમમાં )પvટ જણાવવાUુ ં રહશે અને ] ૂળ

ુ રાતના અનામત
જ

<િતના ઉમેદવારો Qબનઅનામત જ9યા ઉપર અરJ કરશે તો આવા ઉમેદવારોને Qબનઅનામત જ9યા ઉપર
ઉમેદવારોને લા ુ પડતા ધારા-ધોરણો લા ુ પડશે.

17.

તમામ કટગર.ના ઉમેદવારો માટ ઉપલી વયમયાદા તમામ

કારની •ટછાટ સાથે કોઇપણ સંજોગોમાં અરJ
.ુ કો.ની નોકર.માં હોય.

)વીકારવાની છે લી તાર.ખે ૪૫ વષથી વ`ુ હોવી જોઇએ નહ., િસવાય ક અ.

18.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરJમાં

<િત (કટગર.) દશાવેલ હશે તેમાં પાછળથી કટગર. બદલવાની ર6ૂઆત

5ા’ રાખવામાં આવશે નહ..
Hк

19.
•

6 шRSTUк

ઉમેદવારોએ <િત
અિધકાર.તા

6

V

:

I 6

:

માણપƒ ઉપરાંત ઉ“ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવાUુ ં સામાJક +યાય અને

િવભાગના

તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના

ઠરાવથી

િનયત

થયેલ

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ પlરિશvટ – ૪ ]ુજબUુ ં
•

અવિધ ઇ) ુ થયા-વષ સlહત ƒણ નાણાક.ય વષની રહશે પરં „ ુ આpુ

સમયગાળાના

અથઘટન

બાબતે

સરકાર4ીના

–

ગેના

તાર.ખ બાદUુ ં નpુ ં
અરJમાં જણાવેલ
•

અથવા

માણપƒની મહtમ

માણપƒ ઓનલાઇન અરJ

માણપƒની મા+યતા / )વીNૃિત તથા

ઠરાવો/પlરપƒોની

જોગવાઈઓ

આખર.

માણપƒનો નંબર તથા તાર.ખ ઓનલાઇન અરJ ફોમમાં દશાવવાનો રહશે તેમજ અસલ
ચકાસણી સમયે ર6ૂ કરવાUુ ં રહશે. આવા

ક

માણપƒ ર6ૂ કરવાUુ ં રહશે.

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ઇ) ુ થયેલ ઉ“ત વગમાં સમાવેશ નહ. થવા

કરવાની છે લી તાર.ખ Fુધીમાં ઇ) ુ કરલ હોpુ જોઇએ અને આવા

પlરિશvટ

ગણાશે.

માણપƒોની

માણપƒમાં કોઇ † ૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર <હરાતની

માણપƒ મેળવે તો પણ સદર વગના ઉમેદવાર તર.ક પાƒ થવા માટ ઓનલાઇન
માણપƒ જ મા+ય રહશે.

પlરQણત મlહલા ઉમેદવાર આpુ ં

માણપƒ તેણીના માતા-િપતાની આવકને આધાર ર6ૂ કરવાUુ ં રહશે. જો

આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકને આધાર આpુ ં

માણપƒ ર6ૂ કરલ હશે તો તેઓને અનામતનો

લાભ મળવાપાƒ રહશે નહ..

•

પlરિશvટ

–ક અથવા પlરિશvટ

–૪ ને )થાને

5ેJમાં આપેq ું Annexure – A Uુ ં

ગણાશે નહ.. જો કોઇ ઉમેદવાર િનયત સમયગાળા દર યાન ઇ) ુ થયેલ િનયત ન] ૂનાUુ ં

માણપƒ મા+ય
માણપƒ ર6ુ

કરલ નહ. હોય તો તેઓની અરJ અમા+ય ગણવામાં આવશે અને તેઓને Qબન અનામત જ9યા સામે પણ
િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ..
•

સામાJક +યાય અને અિધકાર.તા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ gમાંક: સશપ/૧૨૨૦૧૫/
૪૫૫૨૪૬/અ અને આ

ગે વખતોવખત સરકાર4ીના ઠરાવ ]ુજબUુ ં સ;મ અિધકાર. rારા અપાયેલ

ઉ“ત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવાUુ ં

20.

મlહલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલે પિતના નામે અરJ કરવા માંગતા હોય તો તેમણે લ9ન
રJ)Wશનની નકલ અસલ

21.

માણપƒોની ચકાસણી સમયે ફરJયાતપણે ર6ૂ કરવાની રહશે.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરJ ફોમમાં યો9ય )થાને પોતાનો મોબાઇલ નંબર લખવો અિનવાય છે ,
ભિવvયમાં ભરતી
પહ•ચે તે

22.

માણપƒ ઉમેદવાર ધરાવતા હોવા જોઇએ.

ઉપર

ગે સંદશ આપી શકાય. યો9ય મોબાઇલ નંબર લખેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારને સંદશ ન

ગે અમદાવાદ

સદર…ુ જ9યાની ભરતી

િુ નિસપલ કોપ&રશનની કોઇ જવાબદાર. રહશે નહ..

lgયા

ગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લેQખત પƒ€યવહાર કરવામાં આવશે નહ..

લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ9યાની આગળની ભરતી

lgયા

ગેની <ણકાર. માટ અ.

ની ન•ધ

.ુ કો.ની વેબસાઇટ

www.ahmedabadcity.gov.in જોતા રહવા િવનંિત છે .

23.

ઉમેદવારોએ લેQખત પર.;ા / ઇ+ટર€ ુ માટ )વખચ‡ આવવાUુ ં રહશે.

24.

પસંદગીની

g.યાના અિધકારો સ;મ સtા rારા નw. કરલ અમદાવાદ

િસલે શન કિમlટ/

િુ નિસપલ કોપ&રશનની )ટાફ

િુ નિસપલ કિમશનર4ી પાસે અબાિધત રહશે અને આ કિમlટ/

િુ નિસપલ કિમશનર4ીનો

િનણય આખર. ગણાશે.

25.

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની િનમxુકં સtાધાર. ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહશે.

26.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરJમાં કોઇપણ િવગત ખોટ. દશાવેલ હશે અથવા ભરતી
ખોટ. માq ૂમ પડશે તો તેમની અરJ

lgયાના કોઇપણ તબwે

તે તબwે ર3 કરવામાં આવશે તથા તેણે લાયક.ધોરણ (Passing

Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર. ર3 ગણાશે. તેમજ ભિવvયમાં પણ ઉમેદવાર િનમxુકં સમયે
ર6ૂ કરલ જ+મતાર.ખ, શૈ;Qણક લાયકાત, વય, <િત, અUુભવ અને અ+ય cુરાવા ખોટા માq ૂમ પડશે ક
શંકા)પદ જણાશે તો તેની સામે યો9ય કાયદસરની કાયવાહ. કરવામાં આવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની
પસંદગીથી િનમxુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ તબwે િનમxુકં ર3 કરવામાં આવશે.

27.

સીધી ક આડકતર. ર.તે )ટાફ િસલે શન કિમlટના સ©યો ઉપર લાવવામાં આવેલ દબાણ ઉમેદવારની
ગેરલાયકાતમાં પlરણમશે.

28.

આપેલ <હરખબર કોઇપણ કારણોસર ર3 કરવાની ક તેમાં ફરફાર કરવાની આવˆયકતા ઉભી થશે તો તેવા
સંજોગોમાં તેમ કરવાનો અમદાવાદ

િુ નિસપલ કોપ&રશનનો સંc ૂણ હw / અિધકાર રહશે અને અમદાવાદ

િુ નિસપલ કોપ&રશન આ માટ કારણો આપવા બંધાયેલ રહશે નહ..

29.

સદર ખાલી પડલ જ9યાઓની ભરતી

g.યા

તે સમયના રો)ટર િનયમને આધીન કરવામાં આવશે.

30.

<હરખબરમાં આવેલ અરJઓની સંMયાને fયાને લઇ, તમામ ઉમેદવારોને આગળની ભરતી
િવચારણામાં લેવા ક મેર.ટના આધાર શોટલી)ટ કર. આગળની ભરતી

lgયા માટ

g.યા / લેQખત પર.;ા / ઓનલાઇન

પર.;ા માટ િવચારણામાં લેવા તે

ગે માન.

િુ નિસપલ કિમશનર4ીનો િનણય

િતમ ગણાશે. વ`ુમાં,

લેQખત પર.;ા લેવાના સંજોગોમાં લેવાની થતી સંભિવત લેQખત / ઓનલાઇન પર.;ા Mયાતનામ સં)થા
મારફતે જXર જણાયે એક કરતાં વ`ુ સેશનમાં / 6ુદા 6ુદા
યોજવામાં આવશે.

31.

ªપƒો

તગત િવQભ“

બાબતે ઉમેદવારો કોઇ તકરાર કર. શકશે નહ..

<હરખબરમાં આવેલ અરJઓની સંMયાને fયાને લઇ, આગળની ભરતી
ગણવા

ªોના સેટ મારફતે

ગે નીતી નw. કરવા

તા: ૧૦/૧૨/૨૦૧૯

lgયા માટ ઉમેદવારોને મા+ય

િુ ન. કિમશનર4ીનો િનણય આખર. ગણાશે.

સહ./િુ નિસપલ કિમશનર

-: $

M
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I 6

6

W 6

P LQ

$ :-

:

ઓનલાઈન અરJ કરતી વખતે ફ ત Qબન અનામત વગના (શા.ખો.ખા. વગ િસવાયના) તમામ
ઉમેદવારોએ અરJ ફ. X. ૧૧૨/- ભરવાની રહશે.
સૌ

થમ ઉમેદવાર www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ,

તે જ9યા સામે

દશાવેલ Apply Online પર કલીક કર., તમામ િવગતો ભર., અરJ સબમીટ કરવાની રહશે. eયાર બાદ
ઓનલાઈન અરJમાં દશાવેલ મોબાઈલ નંબર પર SMS આવશે.

માં ઉમેદવારનો એkલીકશન નંબર

દશાવેલ હશે.
eયાર બાદ ઉમેદવાર સદર વેબસાઇટ પર જઈ PUBLIC INFORMATION

Recruitment link

Fees

Payment માં જ9યાUુ ં નામ, એkલીકશન નંબર અને જ+મ તાર.ખ ભર. Submit પર લીક કરવાની રહશે.
Submit પર લીક કયા બાદ ગેટ વે પસંદ કર. ડબીટ કાડ, gડ.ટ કાડ અથવા નેટ બ¬ક.ગ થી પેમે+ટની
g.યા c ૂણ કરવાની રહશે.
મોબાઈલ નંબરમાં પેમે+ટ સફળ થયાનો મેસેજ આ€યા બાદ ફર. Recruitment link

Download Receipt

માં જઈને ઓનલાઇન અરJની રસીદ મેળવવાની રહશે.

:

I 6

. ш .х .х .

:

I 6

:

અનામત વગના ઉમેદવારોએ www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ,

તે

જ9યા સામે દશાવેલ Apply Online પર કલીક કર., તમામ િવગતો ભર., અરJ સબમીટ કરવાની રહશે.
eયાર બાદ ઓનલાઈન અરJમાં દશાવેલ મોબાઈલ નંબર પર SMS આવશે.

માં ઉમેદવારનો

એkલીકશન નંબર દશાવેલ હશે.
SMS મળે થી ફર. Recruitment link
મેળવવાની રહશે.

Download Receipt માં જઈને ઓનલાઇન અરJની રસીદ

Path for Apply
Website: http://ahmedabadcity.gov.in
Visit Recruitment & Results link and on “Apply Online”.

Screens
(u) Candidate Details (*)

All * fields are mandatory to fill.

(x) Required Qualification - u (*)

Click on Add Button to Add Record

(|) Required Qualification – x

Click on Add Button to Add Record

(}) Additional Qualification Details

Click on Add Button to Add Record
Click on Add button to add multiple records.
In result type, if the candidate has Grade or CGPA, then the candidate
has to enter equivalent percentage as per their university norms in the
percentage column.
(•) Languages Known (*)

Click on Add button to add multiple records.
(…) Work Experience Details

Click on Add Button to Add Record
Candidate has to select from Current and Previous options.
Click on Add button to add multiple records.

(ˆ) Final Submission

Candidate has to upload the Passport size photograph and Signature only in JPEG
format and check the checkbox of agreement before final Submission. For Experience
Letter combine all certificates in one PDF and size should be less than or equal uŒ MB.
After final submission, application number will be generated & candidate will receive
confirmation message & application number on their registered mobile no. After that the
candidate can print the receipt.
Use this application number to reprint the receipt & for further communication.

(Ž) Fees Payment

• Candidate has to select the above mentioned link for fee payment.
• Below page will open after clicking on above link.

• In above page Candidate has to select the name of the vacancy
from the Vacancy Name Drop Down.
• Enter the Application Number received on Mobile.
• Enter Date of Birth
• Click on Submit. Now Below screen will be open for payment
purpose.

• From above link click on any of the payment Gateway to proceed for
payment.
• After clicking on any of the above links below page will open and
candidate will redirect to the Payment site after clicking on Confirm
Payment Button, where candidate can do payment.

Download Receipt

• Click on above link to download the Receipt.

• Enter Application Number and Date of Birth to download receipt.
• General Category Candidates have to Fees before downloading the
Receipt.

