
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

…rh…ºt ™k. 124 ‚t.05-03-19 

Vf‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :- xur÷ftuLVhLË{tk ntsh hnuðt ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o :- S.Ëe.E.yth.xe. /Ëe. yuLz E./ 2019/6988-7098 ‚t.5-3-19™tu …ºt. 

 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™tk {wÏÞ rþûtftu™u W…htuf‚ rð»tÞ y™u ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu {t™. 

Ër[ð©e («tÚtr{f y™u {tæÞr{f rþûtý)™t yæÞût MÚtt™u ™e[u™e rð„‚u xur÷ftuLVhLË Þtuò™th Au. ‚tu ‚u{tk 

‚{t{ {wÏÞ rþûtf©e, Ätu.h™t ‚{t{ ð„orþûtf©e y™u 3™t ºtýuÞ rð»tÞ(„wsht‚e,„rý‚ y™u …Þtoðhý)™t 

rþûtf©eytuyu VhrsÞt‚ ntsh hne xur÷ftuLVhLË r™nt¤ðt™e hnuþu.  

xur÷ftuLVhLË™e ‚the¾ :- 06-03-2019 

xur÷ftuLVhLË™tu Ë{Þ :- ƒ…tuhu 16-00 Úte 17-00 f÷tf 

xur÷ftuLVhLË™t yusLzt :- 1. Ätu.h™t ƒt¤ftu™wk {æÞËºteÞ {qÕÞtkf™ (Midterm Assessment survey) ƒtƒ‚. 

    2. Ätu.h™t ƒt¤ftu™wk Ë½™ W…[thtí{f rþûtýftÞo 

    3. Ätu.3 Úte 5{tk ‚tË …Ør‚™t y{÷efhý ƒtƒ‚ 

    4. ðtŠ»tf …heûtt 

™tUÄ :- ‚{t{ …t¤e™e þt¤t™t Ätu.1 Úte 5 y™u Ätu.1 Úte 8™t (Ätu.6Úte 8 rËðtÞ™t) {wÏÞ rþûtftu y™u Ätu.h Úte 

3™t rþûtftuyu …ý W…htuf‚ Ë{Þu ntsh hne xur÷ftuLVhLË VhrsÞt‚ r™nt¤ðt™e hnuþu. ƒtÞËu„ îtht 

«Ëthý Út™th ntuE y„tWÚte «Ëthý™e £efðLËe ‚…tËe ÷uðe. 

 

‚t.5-3-2019         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 

™tUÄ :- ytÚte ™.«t.rþ.Ër{r‚, y{ŒtðtŒ ¾t‚u™e BÞwr™. þt¤tytu{tk {wÏÞ f[uhe ‚Útt Ítu™÷ f[uheytu ¾t‚u 

ftÞ{e …„th ÄtuhýÚte Vhs ƒòð‚t f{o[theytu …tËuÚte yt ËtÚtu Ët{u÷ fhu÷ y{ŒtðtŒ BÞwr™. 

ftu…tuohuþ™™t …rh…ºt ¢{tkf 7/2018-19 ‚t.20-2-19 {wsƒ ð„o-3™e ‘™tUÄýeŒth’™e søÞt ‚Útt 

…rh…ºt ¢{tkf 8/2018-19 ‚t.20-2-19 {wsƒ ð„o-3™e ‘MxtuËo ðuheVtÞh’™e søÞt ¼hðt {txu 

÷tÞft‚ Ähtð‚t W{uŒðthtu …tËuÚte ‚t.7-3-2019 Ëtksu 5-30 f÷tf ËwÄe{tk ytrË.{u™ush(ELxhÔÞw), 

ËuLxÙ÷ yturVË™u {¤u ‚u he‚u r™Þ‚Vtu{o{tk yhSytu {k„tððt{tk ytðu Au. su™e yt…™e þt¤t™t, f[uhe™t 

ð„o-3 y™u ð„o-4™t ÷tÞft‚ {wsƒ™t ftÞ{e …„th ÄtuhýÚte Vhs ƒòð‚t f{o[theytu™u ™tukÄ 

÷uðztððe. 

rƒztý : 1. y{ŒtðtŒ BÞwr™. ftu…tuohuþ™™t …rh…ºt ¢{tkf 7/2018-19 ‚t.20-2-19 

   2. y{ŒtðtŒ BÞwr™. ftu…tuohuþ™™t …rh…ºt ¢{tkf 8/2018-19 ‚t.20-2-19 
 

‚t.5-3-2019         ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

              þtË™trÄfthe 
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અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શનમા ંк�/�� ���0��12� ફરજ બ�વતા ંકમ�ચાર�ઓ (એ.એમ.ટ�.એસ., 

એમ.%.લાય'રે�, વી.એસ.હો+,પ., ,-ુલ બોડ� સ/હતના) પાસથેી નીચે દશા�વલે જ2યા ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ં

ઉમદેવારો પાસથેી તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૯ સા%ં ૦૫:૩૦ કલાક ?ધુીમા ંઆસી. મનેજેર(ઇBટરC
)ુ, સBેDલ ઓ/ફસન ે

મળે ત ેર�ત ેિનયત ફોમ�મા ંઅરFઓ મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 

જ2યાIુ ંનામ નJધણીદાર 

જ2યાની સLંયા Mબન અનામત–૨૬, અI.ુ �િત – ૦૨, અI.ુજન�િત – ૦૪ 

લાયકાત • એસ.એસ.સી. પાસ 

પગારધોરણ 

Qથમ Rણ વષ� ` ૧૯૯૫૦/-Iુ ં માિસક /ફTસ વતેન,  Uયાર બાદ કામગીર�ના 

VXૂયાકંનન ેYયાન ેલઈ, લેવલ – પ ેમDે�Tસ ` ૧૯૯૦૦/૬૩૨૦૦ની [ેડમા ં(\ુની [ેડ 

` ૫૨૦૦/૨૦૨૦૦, [ેડ પ ે– ૧૯૦૦, પી.બી.-૨) બેઝીક + િનયમ Vજુબ મળ� શકતા 

અBય ભ_થા.ં 

-: 4��5. 67/� �� � ��8 к�.� �х.� 4������� :/��� ������ ��;/�� < =>��� :- 

1. સદર` ુજ2યા માટ� અરF કરવા માટ� ઉમદેવાર� આ સાથ ેસામલે િનયતફોમ�મા ંજaર� િવગતો ,વહ,તાbરમા ં

ભર� િનયત સમયમયા�દામા ંખાતા મારફત ેમોકલવાIુ ંરહ�શે. 

2. ,ટ�. કિમ/ટ ઠરાવ eમાકં: ૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અIસુાર Mબન અનામત વગ�ના ઉમદેવારોએ અરFદ�ઠ 

`૧૦૦/- (gક� aિપયા સો hરૂા) અરF કરતા ંસમય ેiકૂવવાના રહ�શ.ે ��� ��8 �? ��? @ =к���� 

4�������� ��8 ����/ A�ш�. 

3. ઉમદેવાર� અરFફોમ� સાથે શbૈMણક લાયકાત (માક�શીટ, ડ�[ી તથા એટ�	kટ સટl.), અIભુવ તથા mમર 

gગેના QમાણપRોની QમાMણત કર�લ નકલો તથા છેXલા માસની પગાર,લીપની નકલ સામલે કરવાની 

રહ�શ ેઅન ેઅ.	
.ુકો. nારા માગંથેી અસલ QમાણપRો તથા બઢતીના વખતો-વખતના ઠરાવ ઉમદેવાર� ર\ુ 

કરવાના રહ�શ.ે 

4. અરFફોમ�મા ંદશા�વલે િવગતોમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ંફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશ ેનહ�. 



5. અpરૂ� િવગતોવાળ�, િનયતફોમ�મા ં ન હોય તવેી, અpરૂા QમાણપRોવાળ�, છેXલી તાર�ખ બાદ મળેલ 

અરFફોમ� ક� QમાણપRોવાળ� અરFઓ અમાBય ગણાશ.ે 

6. લાયકાત અન ેઅIભુવ અરF ,વીકારવાની છેXલી તાર�ખના રોજની ગણવામા ંઆવશ.ે 

7. માક�શીટ, ડ�[ી સટlફ�ક�ટમા ં[ડે દશા�વલે હોય તો તIેુ ંસમકb ટકામા ંમાBય 
િુનવસqટ�Iુ ંકBવઝ�ન કોrટક 

ર\ૂ કરવાIુ ંરહ�શ.ે 

8. sજુરાત રાtય િસવાયના અBય રાtય nારા ઇ,
 ુકર�લ અI.ુ �િત અન ેઅI.ુજન�િતના સટl.ન ેઆધાર� 

અનામત gગેનો કોઇ પણ લાભ મળવાપાR રહ�શ ેનહ�. 

9. Vળૂ sજુરાતના અનામત �િતના ઉમદેવાર� અનામત જ2યા ઉપર ક� Mબનઅનામત જ2યા ઉપર અરF 

કરવાની છે ક� ક�મ ? ત ેઅરF ફોમ�મા ં ,પrટ જણાવવાIુ ં રહ�શ ેઅન ેVળૂ sજુરાતના અનામત �િતના 

ઉમદેવારો Mબનઅનામત જ2યા ઉપર અરF કરશ ે તો આવા ઉમદેવારોન ે Mબનઅનામત જ2યા ઉપર 

ઉમદેવારોન ેલાs ુપડતા ધારા-ધોરણો લાs ુપડશ.ે 

10. ઉમદેવાર� િનયત ફોમ�મા ંકોઇપણ િવગત ખોટ� દશા�વલે હશ ેઅથવા ભરતી Q/eયાના કોઇપણ તબvે ખોટ� 

માwમૂ પડશ ે તો તમેની અરF % ત ે તબvે રx કરવામા ં આવશ ે તથા તણેે લાયક�ધોરણ (Passing 

Standard) મળેવલે હશ ેતો પણ તમેની ઉમદેવાર� રx ગણાશ ેતમેજ ભિવrયમા ંપણ ઉમદેવાર� િનમ�ુકં 

સમય ે ર\ૂ કર�લ જBમતાર�ખ, શbૈMણક લાયકાત, વય, �િત, અIભુવ અન ેઅBય hરુાવા ખોટા માwમૂ 

પડશ ે ક� શકંા,પદ જણાશ,ે તો તનેી સામ ે યો2ય કાયદ�સરની કાય�વાહ� કરવામા ં આવશ ે તમેજ આવા 

ઉમદેવારની પસદંગીથી િનમ�ુકં થયલે હશે તો કોઇપણ તબvે િનમ�ુકં રx કરવામા ંઆવશ.ે 

11. પસદંગીની Qe�યાના અિધકારો સbમ સ�ા nારા નv� કર�લ અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શનની ,ટાફ 

િસલેTશન કિમ/ટ/	
િુનિસપલ કિમશનર�ી પાસ ે અબાિધત રહ�શ ે અન ે આ કિમ/ટ/	
િુનિસપલ 

કિમશનર�ીનો િનણ�ય આખર� ગણાશ.ે 

12. પસદંગી પામલે ઉમદેવારની િનમ�ુકં સ�ાધાર� ઠરાવ ેત ેશરતોન ેઆિધન રહ�શ.ે 

13. સીધી ક� આડકતર� ર�ત ે ,ટાફ િસલેTશન કિમ/ટના સ�યો ઉપર લાવવામા ંઆવલે દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપ/રણમશ.ે 

14. આપલે પ/રપR કોઇપણ કારણોસર રx કરવાનો ક� તમેા ંફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશ ેતો તેવા 

સજંોગોમા ં તમે કરવાનો અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શનનો સhંણૂ� હv / અિધકાર રહ�શ ે અન ે

અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શન આ માટ� કારણો આપવા બધંાયલે રહ�શ ેનહ�. 



15. સદર` ુજ2યાની ભરતી Q/eયા gગ ેઉમદેવારોન ેકોઇ જ લેMખત પRCયવહાર કરવામા ંઆવશ ેનહ�. %ની 

નJધ લેવી. ઉમદેવારોએ આ જ2યાની આગળની ભરતી Q/eયા gગનેી �ણકાર� માટ� અ.	
.ુકો.ની 

વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in ઉપર જોતા રહ�વા િવનતંી છે. 

16. ઉમદેવારોએ લેMખત પર�bા / ઇBટરC
ુ ંમાટ� ,વખચ� આવવાIુ ંરહ�શ.ે 

17. અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શનના વગ� – ૩ અન ેવગ� – ૪ના તમામ સવંગ�ની જ2યાઓ પર સીધી 

ભરતીથી િનમ�ુકંો ફ�Tસ પગારના સહાયક અજમાયશી તર�ક� કરવાનો અમલ રાtય સરકાર�ીના નાણા 

િવભાગના ઠરાવ eમાકં : ખરચ / ૨૦૦૨ / ૫૭ / ઝ.૧ તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ની યોજનાની જોગવાઇઓન ે

Yયાન ેલઇ ,ટ�Bડ�ગ કિમ/ટ ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા 	
િુનિસપલ બોડ� ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ 

તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬, ,ટ�Bડ�ગ કિમ/ટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા 	
િુનિસપલ બોડ� ઠરાવ 

ન.ં ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧ અન ે,ટ�Bડ�ગ કિમ/ટ ઠરાવ ન.ં ૨૮૬ તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ તથા 	
િુનિસપલ 

બોડ� ઠરાવ ન.ં ૩૧૬ તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ થી મળેલ મ\ૂંર� Vજુબ ?ધુાર�લ નવી હયાત ફ�Tસ પગારની 

િનિત Vજુબ પસદંગીથી િનમ�ુકં પામલે ઉમદેવારોન ે જaર� શરતો અન ે બોલીઓ યથાવત રહ�શ ે તથા 

સરકાર�ીના વખતો-વખત થતા ફ�રફારન ેઆિધન રહ�શ.ે 

�C0:  

 ***દર�ક ખાતાના અિધકાર��ીએ આ પર�પRની �ણ ફરજ બ�વતા ંકમ�ચાર�ઓન ેથાય તવેી Cયવ,થા 

ગોઠવવા અન ેસદર પ/રપRની નJધ દર�ક સબંિધત ઉમદેવારન ેઅiકુથી લેવડાવવા િવનતંી છે**** . 

 

 

  સહ�/- 

  	
િુનિસપલ કિમશનર 
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નJધણીદાર – અરF પRક 

 

ઉમદેવારIુ ંનામ : .............................................................એ	kલોઇ ન.ં................... 

સરનાVુ ં: ..................................................................................................... 

  ..................................................................................................... 

મોબાઇલ નબંર : .......................................... જBમતાર�ખ : ................................... 

�િત : (Mબનઅનામત, સા.શ.ૈપ.વગ�, અI.ુ�િત, અI.ુજન�િત) ................................ 

શbૈMણક લાયકાત :                   

ડ�[ી ,પ�ેયલાઇઝેશન 
િુન. વષ� વગ� 
-ુલ 

sણુ 

મળેવલે 

sણુ 
ટકાવાર� 

એસ.એસ.સી.        

        

        

        

        

અIભુવ : 

અI.ુ 
અ.	ય.કો. િસવાયનો / અ.	
.ુકો.મા ં% હોxા પર નોકર� કર� હોય તનેી િવગત ��к�?�� D	� 

��/��E� 

�FG / ��� 
સ,ંથા અન ેિવભાગIુ ંનામ હોxો કઈ તાર�ખથી કઈ તાર�ખ ?ધુી 

     

     

     

     

-ુલ     

   

.��?х : ........................................                             4�������� ��? 

HIJ�1 :  

૧........................................................................         ૨........................................................................ 

૩........................................................................         ૪........................................................................ 

૫........................................................................        ૬........................................................................ 

૭........................................................................        ૮........................................................................ 

નJધ : 

• Mબડાણમા ંદશા�વલે દર�ક hરુાવાની નકલ ,વQમાMણત (Self Attested) કરવાના રહ�શ.ે 

• છેXલા માસની પગાર ,લીપની નકલ ફરFયાત સામલે કરવાની રહ�શે

 

ઉમદેવારનો 

તા%તરનો ફોટો[ાફ 

અહ� લગાવવો. 
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અરF eમાકં:................         તા. ...../........./૨૦૧૯ 

ઉમદેવારI ુનામ: ........................................................................................................................................... 

એ	kલોઇ ન.ં .................     મોબાઇલ નબંર .............................................. 

 ખાતાક�ય પ/રપR eમાકં: ૦૭/૨૦૧૮-૧૯થી નJધણીદારની જ2યા માટ� ,ટ�. કિમ/ટ ઠરાવ eમાકં: ૬૭૦ 

તા:૨૦/૦૯/૧૮ Vજુબ અરF ફ� પટે� ` ૧૦૦ (gક� aિપયા સો hરૂા) આજ રોજ રોકડા મળેલ છે. 

 

 

નાણા ંલેનારની સહ� તથા હોxો         

એ	kલોઈ ન.ં .................... 

............................................................................................................................................................................. 

4�������� к�� 

અરF eમાકં:................         તા. ...../........./૨૦૧૯ 

ઉમદેવારI ુનામ: ........................................................................................................................................... 

એ	kલોઇ ન.ં .................     મોબાઇલ નબંર .............................................. 

 ખાતાક�ય પ/રપR eમાકં: ૦૭/૨૦૧૮-૧૯થી નJધણીદારની જ2યા માટ� ,ટ�. કિમ/ટ ઠરાવ eમાકં: ૬૭૦ 

તા:૨૦/૦૯/૧૮ Vજુબ અરF ફ� પટે� ` ૧૦૦ (gક� aિપયા સો hરૂા) આજ રોજ રોકડા મળેલ છે. 

 

નાણા ંલેનારની સહ� તથા હોxો         

એ	kલોઈ ન.ં .................... 
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અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શનમા ંк�-�� !��.��/0� ફરજ બ�વતા ંકમ�ચાર�ઓ (એ.એમ.ટ�.એસ., 

એમ.%.લાય'રે�, વી.એસ.હો+,પ., ,-ુલ બોડ� સ/હતના) પાસથેી નીચે દશા�વલે જ2યા ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ં

ઉમદેવારો પાસથેી તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ સા%ં ૦૫:૩૦ કલાક ?ધુીમા ંઆસી. મેનજેર(ઇBટરC
)ુ, સBેDલ ઓ/ફસન ે

મળે ત ેર�ત ેિનયત ફોમ�મા ંઅરFઓ મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 

જ2યાIુ ંનામ ,ટોસ� વરે�ફાયર  

જ2યાની સJંયા ૦૨ Kબન અનામત,  

લાયકાત ઉમદેવાર એકાઉBટBસી અન ેઓ/ડટLગના િવષય સાથેના સકેBડ કલાસ કોમ�સ Nેજ
એુટ. 

પગારધોરણ 

હાલ ફ�Pસ વતેન ` ૧૯૯૫૦/- Qણ વષ� ?ધુી Rયારબાદ કામગીર�ના STુયાકંનન ેUયાન ેલઇ, 

લેવલ – ૪, પે મેD�Pસ ` ૨૫૫૦૦/૮૧૧૦૦ની Nેડમા ં (Yુની Nેડ ` ૫૨૦૦/૨૦૨૦૦, Nેડ પે – 

૨૪૦૦, પી.બી.-૨) બઝેીક + િનયમ Sજુબ મળ� શકતા અBય ભ\થા.ં 

-: 2��3, 45-� ���� ��6 к�,� �х,� 2������� 8-��� ������ �!9-�� : ;<��� :- 

1. ,ટ�. કિમ/ટ ઠરાવ ^માકં: ૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અIસુાર Kબન અનામત વગ�ના ઉમદેવારોએ અરFદ�ઠ 

`૧૦૦/- (`ક� aિપયા સો bરૂા)  અરF કરતા ંસમય ેdકૂવવાના રહ�શ.ે 

2. સદરe ુજ2યા માટ� અરF કરવા માટ� ઉમદેવાર� આ સાથ ેસામલે િનયતફોમ�મા ંજaર� િવગતો ,વહ,તાfરમા ં

ભર� િનયત સમયમયા�દામા ંખાતા મારફત ેમોકલવાIુ ંરહ�શે. 

3. ઉમદેવાર� અરFફોમ� સાથે શfૈKણક લાયકાત (માક�શીટ, ડ�Nી તથા એટ�	iટ સટj.), અIભુવ તથા kમર 

`ગેના lમાણપQોની lમાKણત કર�લ નકલો તથા છેTલા માસની પગાર,લીપની નકલ સામલે કરવાની 

રહ�શ ેઅન ેઅ.	
.ુકો. mારા માગંથેી અસલ lમાણપQો તથા બઢતીના વખતો-વખતના ઠરાવ ઉમદેવાર� રYુ 

કરવાના રહ�શ.ે 

4. અરFફોમ�મા ંદશા�વલે િવગતોમા ંકોઇપણ સજંોગોમા ંફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશ ેનહ�. 

5. અoરૂ� િવગતોવાળ�, િનયતફોમ�મા ં ન હોય તવેી, અoરૂા lમાણપQોવાળ�, છેTલી તાર�ખ બાદ મળેલ 

અરFફોમ� ક� lમાણપQોવાળ� અરFઓ અમાBય ગણાશ.ે 

6. લાયકાત અન ેઅIભુવ અરF ,વીકારવાની છેTલી તાર�ખના રોજની ગણવામા ંઆવશ.ે 

7. માક�શીટ, ડ�Nી સટjફ�ક�ટમા ંNડે દશા�વલે હોય તો તIે ુ ંસમકf ટકામા ંમાBય 
િુનવસpટ�Iુ ંકBવઝ�ન કોqટક 

રYૂ કરવાIુ ંરહ�શ.ે 



8. ઉમદેવાર� િનયત ફોમ�મા ંકોઇપણ િવગત ખોટ� દશા�વલે હશ ેઅથવા ભરતી l/^યાના કોઇપણ તબrે ખોટ� 

માsમૂ પડશ ે તો તમેની અરF % ત ે તબrે રt કરવામા ં આવશ ે તથા તણેે લાયક�ધોરણ (Passing 

Standard) મળેવલે હશ ેતો પણ તમેની ઉમદેવાર� રt ગણાશ ેતમેજ ભિવqયમા ંપણ ઉમદેવાર� િનમ�ુકં 

સમય ે રYૂ કર�લ જBમતાર�ખ, શfૈKણક લાયકાત, વય, �િત, અIભુવ અન ેઅBય bરુાવા ખોટા માsમૂ 

પડશ ે ક� શકંા,પદ જણાશ,ે તો તનેી સામ ે યો2ય કાયદ�સરની કાય�વાહ� કરવામા ં આવશ ે તમેજ આવા 

ઉમદેવારની પસદંગીથી િનમ�ુકં થયલે હશે તો કોઇપણ તબrે િનમ�ુકં રt કરવામા ંઆવશ.ે 

9. પસદંગીની l^�યાના અિધકારો સfમ સ�ા mારા નr� કર�લ અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શનની ,ટાફ 

િસલેPશન કિમ/ટ/	
િુનિસપલ કિમશનર�ી પાસ ે અબાિધત રહ�શ ે અન ે આ કિમ/ટ/	
િુનિસપલ 

કિમશનર�ીનો િનણ�ય આખર� ગણાશ.ે 

10. પસદંગી પામલે ઉમદેવારની િનમ�ુકં સ�ાધાર� ઠરાવ ેત ેશરતોન ેઆિધન રહ�શ.ે 

11. સીધી ક� આડકતર� ર�ત ે ,ટાફ િસલેPશન કિમ/ટના સ�યો ઉપર લાવવામા ંઆવલે દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપ/રણમશ.ે 

12. આપલે પ/રપQ કોઇપણ કારણોસર રt કરવાનો ક� તમેા ંફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશ ેતો તવેા 

સજંોગોમા ં તમે કરવાનો અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શનનો સbંણૂ� હr / અિધકાર રહ�શ ે અન ે

અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શન આ માટ� કારણો આપવા બધંાયલે રહ�શ ેનહ�. 

13. સદરe ુજ2યાની ભરતી l/^યા `ગ ેઉમદેવારોન ેકોઇ જ લેKખત પQCયવહાર કરવામા ંઆવશ ેનહ�. %ની 

ન�ધ લેવી. ઉમદેવારોએ આ જ2યાની આગળની ભરતી l/^યા `ગનેી �ણકાર� માટ� અ.	
.ુકો.ની 

વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in ઉપર જોતા રહ�વા િવનતંી છે. 

14. ઉમદેવારોએ લેKખત પર�fા / ઇBટરC
ુ ંમાટ� ,વખચ� આવવાIુ ંરહ�શ.ે 

15. અમદાવાદ 	
િુનિસપલ કોપ�ર�શનના વગ� – ૩ અન ેવગ� – ૪ના તમામ સવંગ�ની જ2યાઓ પર સીધી 

ભરતીથી િનમ�ુકંો ફ�Pસ પગારના સહાયક અજમાયશી તર�ક� કરવાનો અમલ રા�ય સરકાર�ીના નાણા 

િવભાગના ઠરાવ ^માકં : ખરચ / ૨૦૦૨ / ૫૭ / ઝ.૧ તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ની યોજનાની જોગવાઇઓન ે

Uયાન ેલઇ ,ટ�BડLગ કિમ/ટ ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા 	
િુનિસપલ બોડ� ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ 

તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬, ,ટ�BડLગ કિમ/ટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા 	
િુનિસપલ બોડ� ઠરાવ 

ન.ં ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧ અન ે,ટ�BડLગ કિમ/ટ ઠરાવ ન.ં ૨૮૬ તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ તથા 	
િુનિસપલ 

બોડ� ઠરાવ ન.ં ૩૧૬ તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ થી મળેલ મYૂંર� Sજુબ ?ધુાર�લ નવી હયાત ફ�Pસ પગારની 

િનિત Sજુબ પસદંગીથી િનમ�ુકં પામલે ઉમદેવારોન ે જaર� શરતો અન ે બોલીઓ યથાવત રહ�શ ે તથા 

સરકાર�ીના વખતો-વખત થતા ફ�રફારન ેઆિધન રહ�શ.ે 

�=.:  

***દર�ક ખાતાના અિધકાર��ીએ આ પર�પQની �ણ ફરજ બ�વતા ં કમ�ચાર�ઓન ે થાય તવેી Cયવ,થા 

ગોઠવવા અન ેસદર પ/રપQની ન�ધ દર�ક સબંિધત ઉમદેવારન ેઅdકુથી લેવડાવવા િવનતંી છે.***  

  સહ�/- 

  	
િુનિસપલ કિમશનર 
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ઉમદેવારIુ ંનામ : .............................................................એ	iલોઇ ન.ં................... 

સરનાSુ ં: ..................................................................................................... 

  ..................................................................................................... 

મોબાઇલ નબંર : .......................................... જBમતાર�ખ : ................................... 

�િત : (Kબનઅનામત, સા.શ.ૈપ.વગ�, અI.ુ�િત, અI.ુજન�િત) ................................ 

શfૈKણક લાયકાત :                   

ડ�Nી ,પ�ેયલાઇઝેશન 
િુન. વષ� વગ� 
-ુલ 

�ણુ 

મળેવલે 

�ણુ 
ટકાવાર� 

        

        

        

        

        

અIભુવ : 

અI.ુ 
અ.	
.ુકો. િસવાય / અ.	
.ુકો.મા ં% હોtા પર નોકર� કર� હોય તનેી િવગત નોકર�નો -ુલ 

સમયગાળો 

વષ� / માસ 
ખાતા / િવભાગIુ ંનામ હોtો કઈ તાર�ખથી કઈ તાર�ખ ?ધુી 

     

     

     

     

     

-ુલ     

   

,��@х : ........................................                             2�������� �B@ 

CDE�/ :  

૧........................................................................         ૨........................................................................ 

૩........................................................................         ૪........................................................................ 

૫........................................................................        ૬........................................................................ 

૭........................................................................        ૮........................................................................ 

ન�ધ : 

• Kબડાણમા ંદશા�વલે દર�ક bરુાવાની નકલ ,વlમાKણત (Self Attested) કરવાના રહ�શ.ે 

• છેTલા માસની પગાર ,લીપની નકલ ફરFયાત સામલે કરવાની રહ�શ.ે 

 

ઉમદેવારનો 

તા%તરનો ફોટોNાફ 

અહL લગાવવો. 
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અરF ^માકં:................         તા. ...../........./૨૦૧૯ 

ઉમદેવારI ુનામ: ........................................................................................................................................... 

એ	iલોઇ ન.ં .................     મોબાઇલ નબંર .............................................. 

 ખાતાક�ય પ/રપQ ^માકં: ૦૮/૨૦૧૮-૧૯થી ,ટોસ� વરે�ફાયર ની જ2યા માટ� ,ટ�. કિમ/ટ ઠરાવ ^માકં: ૬૭૦ 

તા:૨૦/૦૯/૧૮ Sજુબ અરF ફ� પટે� ` ૧૦૦ (`ક� aિપયા સો bરૂા) આજ રોજ રોકડા મળેલ છે. 

 

 

નાણા ંલેનારની સહ� તથા હોtો         

એ	iલોઈ ન.ં .................... 

............................................................................................................................................................................. 

2�������� к�� 

અરF ^માકં:................         તા. ...../........./૨૦૧૯ 

ઉમદેવારI ુનામ: ........................................................................................................................................... 

એ	iલોઇ ન.ં .................     મોબાઇલ નબંર .............................................. 

 ખાતાક�ય પ/રપQ ^માકં: ૦૮/૨૦૧૮-૧૯થી ,ટોસ� વરે�ફાયર ની જ2યા માટ� ,ટ�. કિમ/ટ ઠરાવ ^માકં: ૬૭૦ 

તા:૨૦/૦૯/૧૮ Sજુબ અરF ફ� પટે� ` ૧૦૦ (`ક� aિપયા સો bરૂા) આજ રોજ રોકડા મળેલ છે. 

 

નાણા ંલેનારની સહ� તથા હોtો         

એ	iલોઈ ન.ં .................... 

 

 


