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અમદાવાદ ��િુન. કોપ�ર�શનના ઇજનેર

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા

/ ટ!.ડ!.ઓ. ખાતા માટ� ખાલી પડ�લ જ%યાઓ ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી 

તા.૨૪/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ સાજંના 

આવેલ. 

/જુરાત સરકાર0ીની 12ુયમ3ંી �વુા 4વાવલબંન યોજના 

અિધકાર!તા િવભાગ, /જુરાત સરકારના વટ8કુમ નં

િવભાગ પ9રપ3 :માકં : પરચ

અ=સુાર, >બનઅનામત ક?ાના આિથ@ક ર!તે નબળા વગB 

માટ�ની અનામત નીતી (૧૦% UEWS

આવેલ હોઇ, માન. ��િુન. કિમશનર0ીની મળેલ મJૂંર! તેમજ 4ટ�LડMગ કિમ9ટ ઠરાવ :માકં 

તા.૨૬/૦૫/૨૦૧૬ તથા ૨૬૬ 

કરવામા ં આવેલ નીચે કોOટકમા ં દશાBવેલ Pહ�રખબરના અ=સુધંાને કરવાનો થતો હોઇ

લાયકાત ધરાવતા સબંિંધત ઉમેદવારોએ તા

અ.��.ુકો.ની વેબસાઇટ ahmedabadcity.gov.in 

અર` કરવા જણાવવામા ંઆવે છે

P*ખ 

:માકં 
 

૦૪/૨૦૧૬-

૧૭ 

જ%યા=ુ ં

નામ 

ડ�. સીટ! ઇજનેર

(ઇજનેર ખાf ુ

પગારધોરણ 
�.૧૫૬૦૦

ભgથા.ં 

વયમયાBદા ૪૦ વષBથી વi ુનહ! િસવાય ક� અ

૦૫/૨૦૧૬-

૧૭ 

જ%યા=ુ ં

નામ 

આસી. 

(ઇજનેર ખાf ુ

પગારધોરણ �.૯૩૦૦

વયમયાBદા ૩૭ વષBથી વi ુનહ! િસવાય ક� અ
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કોપ�ર�શનના ઇજનેર તથા લાઇટ ખાતા માટ� ખાલી પડ�લ જ%યાઓ ભરવા માટ� 

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા.૨૧/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ 

ખાતા માટ� ખાલી પડ�લ જ%યાઓ ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી 

ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક lધુીમા ંમળે તે ર!તે ફnત ઓનલાઇન અર`ઓ મગંાવવામા ં

/જુરાત સરકાર0ીની 12ુયમ3ંી �વુા 4વાવલબંન યોજના (MYSY) તેમજ

/જુરાત સરકારના વટ8કુમ ન.ં ૦૧/૨૦૧૬ તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ 

પરચ/૧૦૨૦૧૬/૨૭૫૦૨૪/ગ-૨ સ>ચવાલય, ગાધંીનગર તા

>બનઅનામત ક?ાના આિથ@ક ર!તે નબળા વગB (Unreserved Economicall

UEWS)નો અ.��.ુકો. uારા રાvય સરકારના ધોરણે અમલ કરવા=ુ ંનw! કરવામા ં

કિમશનર0ીની મળેલ મJૂંર! તેમજ 4ટ�LડMગ કિમ9ટ ઠરાવ :માકં 

૨૬૬ તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૬થી મળેલ મJૂંર! 1જુબનો અમલ

કરવામા ં આવેલ નીચે કોOટકમા ં દશાBવેલ Pહ�રખબરના અ=સુધંાને કરવાનો થતો હોઇ

લાયકાત ધરાવતા સબંિંધત ઉમેદવારોએ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ સાજંના 

ahmedabadcity.gov.in પર recruitment link પરથી જzર! મા9હિત મેળવી ઓનલાઇન 

અર` કરવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

જ%યાની સ2ંયા 

સીટ! ઇજનેર 

ઇજનેર ખાf)ુ 
>બન અનામત – ૦૧ 

બી.ઇ. િસિવલ સાથે 

| પૈક! ચાર વષBનો ��ુ

એL`નીયરMગનો અથવા મોટ! Pણીતી 

સ4ંથાનો અ=ભુવ

૧૫૬૦૦/૩૯૧૦૦ (~ેડ પે – ૬૬૦૦, પી.બી.-૩) + િનયમ 1જુબ મળ! શકતા અLય 

 

વષBથી વi ુનહ! િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર!મા ંહોય. 

. સીટ! ઇજનેર 

ઇજનેર ખાf)ુ 

>બન અનામત – ૦૮ 

સા.શૈ.પ.વગB – ૦૪ 

અ=.ુPિત – ૦૧ 

અ=.ુજનPિત – ૦૧ 

શા.ખો.ખા.ં – ૦૧ 

બી.ઇ. િસિવલ પાચં વષBનો ઇજનેર! 

કામનો અ=ભુવ

Pણીતી અને મોટ! સ4ંથાનો અ=ભુવ 

હોવો જોઇએ

૯૩૦૦/૩૪૮૦૦ (~ેડ પે – ૫૪૦૦, પી.બી.-૨) + િનયમ 1જુબ મળ! શકતા અLય ભgથાં

વષBથી વi ુનહ! િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર!મા ંહોય. 

�� �*	��+��� ,	+��� 

 

લાઇટ ખાતા માટ� ખાલી પડ�લ જ%યાઓ ભરવા માટ� 

૩૦ કલાક lધુીમા,ં vયાર� એ4ટ�ટ 

ખાતા માટ� ખાલી પડ�લ જ%યાઓ ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી 

કલાક lધુીમા ંમળે તે ર!તે ફnત ઓનલાઇન અર`ઓ મગંાવવામા ં

તેમજ સામા`ક Lયાય અને 

૨૦૧૬ તથા સામાLય વહ!વટ 

ગાધંીનગર તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૬ 

Unreserved Economically Weaker Sections) 

uારા રાvય સરકારના ધોરણે અમલ કરવા=ુ ંનw! કરવામા ં

કિમશનર0ીની મળેલ મJૂંર! તેમજ 4ટ�LડMગ કિમ9ટ ઠરાવ :માકં : ૨૫૩ 

અમલ અ.��.ુકો. uારા �િસ� 

કરવામા ં આવેલ નીચે કોOટકમા ં દશાBવેલ Pહ�રખબરના અ=સુધંાને કરવાનો થતો હોઇ, આ જ%યા માટ�ની 

ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક lધુીમા ં

પરથી જzર! મા9હિત મેળવી ઓનલાઇન 

લાયકાત 

િસિવલ સાથે ૭ વષBનો અ=ભુવ, 

| પૈક! ચાર વષBનો ��.ુ 

એL`નીયરMગનો અથવા મોટ! Pણીતી 

સ4ંથાનો અ=ભુવ. 

િનયમ 1જુબ મળ! શકતા અLય 

િસિવલ પાચં વષBનો ઇજનેર! 

કામનો અ=ભુવ, | પૈક! બે વષBની 

Pણીતી અને મોટ! સ4ંથાનો અ=ભુવ 

હોવો જોઇએ. 

િનયમ 1જુબ મળ! શકતા અLય ભgથા.ં 



P*ખ 

:માકં 
 જ%યાની સ2ંયા લાયકાત 

૦૬/૨૦૧૬-

૧૭ 

જ%યા=ુ ં

નામ 

આસી. ઇજનેર 

(ઇજનેર ખાf)ુ 

>બન અનામત – ૦૬ 

સા.શૈ.પ.વગB – ૦૯ 

અ=.ુજનPિત – ૦૭ 

શા.ખો.ખા.ં – ૦૩ 

બી.ઇ. િસિવલ બે વષBનો ઇજનેર! કામનો 

અ=ભુવ. 

પગારધોરણ �.૯૩૦૦/૩૪૮૦૦ (~ેડ પે – ૪૬૦૦, પી.બી.-૨) + િનયમ 1જુબ મળ! શકતા અLય ભgથા.ં 

વયમયાBદા ૩૩ વષBથી વi ુનહ! િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર!મા ંહોય. 

૦૭/૨૦૧૬-

૧૭ 

જ%યા=ુ ં

નામ 

સહાયક ટ�nનીકલ 

lપુરવાઇઝર 

(ઇજનેર ખાf)ુ 

સા.શૈ.પ.વગB – ૧૧ 

અ=.ુPિત – ૦૧ 

અ=.ુજનPિત – ૧૪ 

શા.ખો.ખા.ં – ૦૨ 

બી.ઇ. િસિવલ અથવા ડ!.સી.ઇ. 

પગારધોરણ 

િનમ�ુકંના �થમ વષ� �.૯૩૦૦, બીP વષ� �.૧૦૯૫૦, 3ીP વષ� �.૧૨૬૦૦=ુ ં માિસક ફ!nસ 

વેતન �યારબાદ કામગીર!ના 1�ુયાકંનને �યાને લઇ �.૫૨૦૦/૨૦૨૦૦ (~ેડ પે – ૨૮૦૦, 

પી.બી.-૧) + િનયમ 1જુબ મળ! શકતા અLય ભgથા.ં 

વયમયાBદા ૩૦ વષBથી વi ુનહ! િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર!મા ંહોય. 

૦૮/૨૦૧૬-

૧૭ 

જ%યા=ુ ં

નામ 

આસી. સીટ! ઇજનેર 

(લાઇટ ખાf)ુ 

>બન અનામત – ૦૨ 

અ=.ુPિત – ૦૧ 

બી.ઇ. ઇલે. અને અથવા મીક�. પાચં વષBનો 

ઇલે. અને મીક�નીકલ કામનો અ=ભુવ, | 

પૈક! બે વષBનો Pણીતી અને મોટ! સ4ંથાનો 

અ=ભુવ ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

પગારધોરણ �.૯૩૦૦/૩૪૮૦૦ (~ેડ પે – ૫૪૦૦, પી.બી.-૨) + િનયમ 1જુબ મળ! શકતા અLય ભgથા.ં 

વયમયાBદા ૩૭ વષBથી વi ુનહ! િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર!મા ંહોય. 

૦૯/૨૦૧૬-

૧૭ 

જ%યા=ુ ં

નામ 

આસી. ઇજનેર 

(લાઇટ ખાf)ુ 

>બન અનામત – ૦૩ 

અ=.ુજનPિત – ૦૨ 

બી.ઇ. ઇલે. અને અથવા મીક�. 3ણ 

વષBના અ=ભુવ સાથે. 

પગારધોરણ �.૯૩૦૦/૩૪૮૦૦ (~ેડ પે – ૪૬૦૦, પી.બી.-૨) + િનયમ 1જુબ મળ! શકતા અLય ભgથા.ં 

વયમયાBદા ૩૩ વષBથી વi ુનહ! િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર!મા ંહોય. 

૧૦/૨૦૧૬-

૧૭ 

જ%યા=ુ ં

નામ 

સહાયક સબ ઇL4પેnટર 

(એ4ટ�ટ / ટ!.ડ!.ઓ.) 

>બન અનામત – ૨૩ 

સા.શૈ.પ.વગB – ૧૩ 

અ=.ુPિત – ૦૩ 

અ=.ુજનPિત – ૦૫ 

ડ!.સી.ઇ. (9ડ�લોમા ઇન િસિવલ 

એL`નીયરMગ) 

(બી.ઇ. (િસિવલ) અથવા તેનાથી ઉ�ચ 

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર આ જ%યા 

માટ� અર` કર! શકશે. 

પગારધોરણ 

િનમ�ુકંના �થમ વષ� �.૯૩૦૦, બીP વષ� �.૧૦૯૫૦, 3ીP વષ� �.૧૨૬૦૦=ુ ંમાિસક ફ!nસ 

વેતન �યારબાદ કામગીર!ના 1�ુયાકંનને �યાને લઇ �.૯૩૦૦/૩૪૮૦૦ (~ેડ પે – ૪૪૦૦, 

પી.બી.-૨) + િનયમ 1જુબ મળ! શકતા અLય ભgથા.ં 

વયમયાBદા ૪૫ વષBથી વi ુનહ! િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર!મા ંહોય. 

х�� �-+ : 

A. ઉnત Pહ�રખબર :માકંના અ=સુધંાને >બનઅનામત ક�ટ�ગર!મા ંઅગાઉ અર` કર�લ ઉમેદવારો પૈક! | 

ઉમેદવાર >બનઅનામત ક?ાના આિથ@ક ર!તે નબળા વગB માટ�ની અનામત નીતીનો લાભ લવેા ઇ��ક 

હોય તેઓએ અ.��.ુકો.ની વેબસાઇટ ahmedabadcity.gov.in પર recruitment link પરથી નવેસરથી 



ઓનલાઇન અર` કરવાની રહ�શે. તેમજ તેઓએ ક�ટ�ગર!મા ં “UEWS” ક�ટ�ગર! દશાBવવાની રહ�શે. આ 

િસવાયના અગાઉ અર` કર! �કુ�લ અLય ઉમેદવારોએ ફર!થી ઓનલાઇન અર` કરવાની થતી નથી. 

B. /જુરાત સરકાર0ીની 12ુયમ3ંી �વુા 4વાવલબંન યોજના (MYSY) તેમજ >બનઅનામત ક?ાના 

આિથ@ક ર!તે નબળા વગB (Unreserved Economically Weaker Sections) માટ�ની અનામત નીતી 

(૧૦%UEWS) �તગBત અગાઉ અર` ન કર! શક�લ ઉમેદવારો પણ ઓનલાઇન અર` કર! શકશે. 

C. સામા`ક Lયાય અને અિધકાર!તા િવભાગ, /જુરાત સરકારના વટ8કુમ ન.ં ૦૧/૨૦૧૬ 

તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ તથા સામાLય વહ!વટ િવભાગ પ9રપ3 :માકં : પરચ/૧૦૨૦૧૬/૨૭૫૦૨૪/ગ-૨ 

તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૬ સ>ચવાલય, ગાધંીનગર, અ=સુાર,  >બનઅનામત ક?ાના આિથ@ક ર!તે નબળા વગB 

(Unreserved Economically Weaker Sections) માટ� ૧૦% 1જુબ જ%યાઓ રો4ટર અ>ભ�ાય અ=સુાર 

ભરવામા ંઆવશે. 

D. અ.��.ુકો.મા ં ઉnત નીતીનો અમલ ��િુન. બોડBની મJૂંર!ની અપે?ાએ તેમજ /જુરાત સરકાર0ીના 

ઠરાવના સદંભ� નામ. કોટBમા ંથયેલ કોટB મેટરના �િતમ �કુાદાને આિધન કરવામા ંઆવશે. 

-: .��/0 123� ��4� 5���6� ��7 к�0# �х0� .������� 83��� �����# ��93�# ,	:��5 :- 

1. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર` ફોમBમા ંભર�લ િવગતો સમ~ ભરતી �9:યા માટ� આખર! ગણવામા ંઆવશે 

અને તેના �રુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન માગંે �યાર� અસલમા ં(�મા>ણત નકલો સ9હત) રJૂ 

કરવાના રહ�શે. ચકાસણી દર�યાન ઓનલાઇન અર` ફોમBમા ં ભર�લ િવગતો તથા �રુાવામા ં ફ�રફાર 

અથવા તફાવત જણાશે તો ઉમેદવાર! ર�બાતલ ગણવામા ંઆવશે. 

2. ઉમેદવાર� ઑનલાઇન અર` ફોમBમા ં| પાસપોટB સાઇઝનો ફોટો~ાફ Upload કર�લ હોય, તે ફોટો~ાફની 

વi ુકોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે અને ભરતી �9:યા (લે>ખત પર!?ા / ઇLટર�� ુ/ િવગેર�) 

સમયે તેવો જ ફોટો~ાફ રJૂ કરવાનો રહ�શે. 

3. કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જ%યા માટ� એક કરતા ંવi ુઅર` કરશે તો તેઓની અર` / અર`ઓ ર� 

કરવા �ગે િનણBય કરવાની સ�ા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની રહ�શે. 

4. �મર, લાયકાત અને અ=ભુવ ઓનલાઇન અર` 4વીકારવાની છે�લી તાર!ખના રોજની ગણવામા ંઆવશે. 

5. માકBશીટ, ડ!~ી સટ�ફ!ક�ટમા ં ~ેડ દશાBવેલ હોય તો તે=ુ ં સમક? ટકામા ં માLય �િુનવસ�ટ!=ુ ં કLવઝBન 

કોOટક રJૂ કરવા=ુ ંરહ�શે. 

6. Pહ�રાતમા ં મા%ંયા 1જુબની શૈ?>ણક લાયકાત / ડ!~ી મેળ�યા બાદનો જ અ=ભુવ માLય ગણવામા ં

આવશે. તે પહ�લાનો અ=ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ં માLય ગણાશે ન9હ. અસલ �માણપ3ોની ચકાસણી 

સમયે અ=ભુવના �રુાવા તર!ક� ઉમેદવાર� | તે માLય સ4ંથા=ુ ંઇLવડB / આઉટવડB નબંર તથા તાર!ખ 

સ9હત=ુ ંજ �માણપ3 રJૂ કરવા=ુ ં રહ�શે. મા3 ઓફર લેટર ક� એપોઇLટમેLટ લેટર અ=ભુવના �રુાવા 

તર!ક� અમાLય ગણાશે પરંf ુજો તેની સાથે વખતોવખત સ4ંથા uારા અપાયેલ ઇPફા ક� �મોશનના 8કુમ, 



પગાર સબંિંધત �રુાવા ક� અLય આધાર�તૂ ગણી શકાય તેવા �રુાવા રJૂ કય�થી, તેની �રૂતી ચકાસણી 

કયાB બાદ યો%ય જણાયેથી આવો અ=ભુવ માLય ગણવામા ંઆવશે. 

7. અ.��.ુકો.મા ં ફરજ બPવતા કમBચાર!એ અસલ �માણપ3ોની ચકાસણી સમયે એિ�લ-૨૦૧૬ માસની 

પગાર4લીપ રJૂ કરવાની રહ�શે. આ ઉપરાતં જો એક કરતા ં વi ુ હો�ા ઉપર ફરજ બPવેલ હોય તો 

�મોશન ક� િસલેnશનના 8કુમની નકલ અવ�યપણે રJૂ કરવાની રહ�શે. 

8. 1ળૂ /જુરાતના હોય તેવા અ=lુ>ુચત Pિત, અ=lુ>ુચત જનPિત, સામા`ક શૈ?>ણક પછાત વગBના 

ઉમેદવારોના 9ક4સામા ંઉપલી વયમયાBદામા ંપાચં (૫) વષBની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. /જુરાત રાvય 

િસવાયના અLય રાvય uારા ઇ4� ુકર�લ ઉપરોnત Pિતના સટ�.ને આધાર� અનામત �ગેનો કોઇ પણ લાભ 

મળવાપા3 રહ�શે નહ!. 

9. >બનઅનામત ક�ટ�ગર!મા ંઆિથ@ક ર!તે નબળા વગB માટ�ની અનામત નીતી અ=સુાર, 1ળૂ /જુરાતના હોય 

તેવા ઉમેદવારને ઉપલી વયમયાBદામા ંપાચં (૫) વષBની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

10. અ=.ુ ન.ં ૯ 1જુબનો લાભ લેવા ઇ��ક ઉમેદવાર� /જુરાત સરકાર0ી=ુ ંપ9રિશOટ – અ 1જુબ=ુ ંસ?મ 

સ�ા uારા ઓનલાઇન અર` 4વીકારવાની �િતમ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ ક� તે પહ�લા ઇ4� ુકરવામા ંઆવેલ 

�માણપ3 રJૂ કરવા=ુ ં રહ�શે. ઓનલાઇન અર` 4વીકારવાની �િતમ તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ બાદ ઇ4� ુ

કરવામા ંઆવેલ આ�ુ ં�માણપ3 અમાLય ગણવામા ંઆવશે. 

11. િનયમા=સુાર મ9હલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાBદામા ંપાચં (૫) વષBની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

12. િનયમા=સુાર િવકલાગં ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાBદામા ંદસ (૧૦) વષBની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

13. ઉમેદવાર� ૪૦% ક� તેથી વi ુશાર!9રક ખોડખાપંણ ધરાવતા હોવા=ુ ં િસિવલ સ ન=ુ ંસટ�. રJૂ કર�લ હશે 

તો જ તેવા ઉમેદવારને િવકલાગં ઉમેદવાર (પી.એચ.) તર!ક� ઉપલી વયમયાBદામા ંઅને અનામતનો લાભ 

મળવાપા3 થશે. 

14. 1ળૂ /જુરાતના અનામત Pિતના ઉમેદવાર� અનામત જ%યા ઉપર ક� >બનઅનામત જ%યા ઉપર અર` 

કરવાની છે ક� ક�મ ? તે ઓનલાઇન અર` ફોમBમા ં4પOટ જણાવવા=ુ ંરહ�શે અને 1ળૂ /જુરાતના અનામત 

Pિતના ઉમેદવારો >બનઅનામત જ%યા ઉપર અર` કરશે તો આવા ઉમેદવારોને >બનઅનામત જ%યા 

ઉપર ઉમેદવારોને લા/ ુપડતા ધારા-ધોરણો લા/ ુપડશે. 

15. તમામ ક�ટ�ગર!ના ઉમેદવારો માટ� ઉપલી વયમયાBદા તમામ �કારની �ટછાટ સાથે કોઇપણ સજંોગોમા ં

અર` 4વીકારવાની છે�લી તાર!ખે ૪૫ વષBથી વi ુહોવી જોઇએ નહ!, િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર!મા ં

હોય. 

16. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર`મા ં | Pિત (ક�ટ�ગર!) દશાBવેલ હશે તેમા ં પાછળથી ક�ટ�ગર! બદલવાની 

રJૂઆત ~ા¢ રાખવામા ંઆવશે નહ!. 



17. સામા`ક અને શૈ?>ણક ર!તે પછાત વગBના ઉમેદવારોએ Pિત �માણપ3 ઉપરાતં ઉ£ત વગBમા ંસમાવેશ 

ન થતો હોવા=ુ ં સામા`ક Lયાય અને અિધકાર!તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત 

થયેલ પ9રિશOટ – ૪ તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ �રુા થયેલ નાણાક!ય વષBની આવકને �યાને લઇને 

આપવામા ંઆ�� ુહોય તે�ુ ંએટલે ક� તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬થી અર` કરવાની છે�લી તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ 

દર�યાન ઇ4� ુથયેલ હોય તે �માણપ3નો નબંર તથા તાર!ખ ઓનલાઇન અર` ફોમBમા ં દશાBવવાનો 

રહ�શે તેમજ અસલ �માણપ3ોની ચકાસણી સમયે રJૂ કરવા=ુ ં રહ�શે. આ�ુ ં �માણપ3 યો%ય 

સ�ાિધકાર!એ આપે¤ુ ં હો�ુ ં જોઇએ. પ9રિશOટ – ૪ ને 4થાને �~ે̀ મા ં આપે¤ુ ં Annexure – A =ુ ં

�માણપ3 માLય ગણાશે નહ!. પ9ર>ણત મ9હલા ઉમેદવાર� આ�ુ ં �માણપ3 તેણીના માતા-િપતાની 

આવકને આધાર� રJૂ કરવા=ુ ં રહ�શે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકને આધાર� આ�ુ ં

�માણપ3 રJૂ કર�લ હશે તો તેઓને અનામતનો લાભ મળવાપા3 રહ�શે નહ!. 

18. મ9હલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલે પિતના નામે અર` કરવા માગંતા હોય તો તેમણ ે લ%ન 

ર`4¦�શનની નકલ અસલ �માણપ3ોની ચકાસણી સમયે ફર`યાતપણ ેરJૂ કરવાની રહ�શે. 

19. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર` ફોમBમા ં યો%ય 4થાને પોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાયB છે, | ઉપર 

ભિવOયમા ંભરતી �ગ ેસદં�શ આપી શકાય. યો%ય મોબાઇલ નબંર લખલે ન હોય તેવા ઉમેદવારને સદં�શ ન 

પહ§ચે તે �ગે અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની કોઇ જવાબદાર! રહ�શે નહ!. 

20. સદર8ુ જ%યાની ભરતી �9:યા �ગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લે>ખત પ3�યવહાર કરવામા ંઆવશે નહ!. |ની ન§ધ 

લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ%યાની આગળની ભરતી �9:યા �ગનેી Pણકાર! માટ� અ.��.ુકો.ની વેબસાઇટ 

ahmedabadcity.gov.in જોતા રહ�વા િવનિંત છે. 

21. ઉમેદવારોએ લે>ખત પર!?ા / ઇLટર�� ુમાટ� 4વખચ� આવવા=ુ ંરહ�શે. 

22. પસદંગીના અિધકારો સ?મ સ�ા uારા નw! કર�લ અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની 4ટાફ િસલેnશન 

કિમ9ટ પાસે અબાિધત રહ�શે અને આ કિમ9ટનો િનણBય આખર! ગણાશે. 

23. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ�ુકં સ�ાધાર! ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહ�શે. 

24. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર`મા ંકોઇપણ િવગત ખોટ! દશાBવેલ હશે અથવા ભરતી �9:યાના કોઇપણ તબwે 

ખોટ! મા¤મૂ પડશે તો તેમની અર` | તે તબwે ર� કરવામા ંઆવશે તથા તેણ ેલાયક!ધોરણ (Passing 

Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર! ર� ગણાશે. તેમજ ભિવOયમા ંપણ ઉમેદવાર� િનમ�ુકં સમયે 

રJૂ કર�લ જLમતાર!ખ, શૈ?>ણક લાયકાત, વય, Pિત, અ=ભુવ અને અLય �રુાવા ખોટા મા¤મૂ પડશે ક� 

શકંા4પદ જણાશે તો તેની સામે યો%ય કાયદ�સરની કાયBવાહ! કરવામા ં આવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની 

પસદંગીથી િનમ�ુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ તબwે િનમ�ુકં ર� કરવામા ંઆવશે. 

25. સીધી ક� આડકતર! ર!તે 4ટાફ િસલેnશન કિમ9ટના સ©યો ઉપર લાવવામા ંઆવેલ દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપ9રણમશે. 



26. આપેલ Pહ�રખબર કોઇપણ કારણોસર ર� કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે તો તેવા 

સજંોગોમા ંતેમ કરવાનો અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનનો સ�ંણૂB હw / અિધકાર રહ�શે અને અમદાવાદ 

��િુનિસપલ કોપ�ર�શન આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ!. 

27. અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના વગB – ૩ અને વગB – ૪ના તમામ સવંગ�ની જ%યાઓ પર સીધી 

ભરતીથી િનમ�ુકંો ફ!nસ પગારના સહાયક અજમાયશી તર!ક� કરવાનો અમલ રાvય સરકાર0ીના નાણા 

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

�યાને લઇ 4ટ�LડMગ કિમ9ટ ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા ��િુનિસપલ બોડB ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ 

તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬ અને 4ટ�LડMગ કિમ9ટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા ��િુનિસપલ બોડB ઠરાવ 

ન.ં ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧થી મળેલ મJૂંર! 1જુબ lધુાર�લ નવી હયાત ફ!nસ પગારની િનિત 1જુબ 

પસદંગીથી િનમ�ુકં પામેલ ઉમેદવારોને જzર! શરતો અને બોલીઓ યથાવત રહ�શે તથા સરકાર0ીના વખતો-

વખત થતા ફ�રફારને આિધન રહ�શે. 

 

0�.20/06/2016  ��;/- 
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Path for Apply 

Website: http://ahmedabadcity.gov.in 

Visit Recruitment & Results link and on “Apply Online”. 

 

  



Screens 

(\) Candidate Details (*) 

 

All * fields are mandatory to fill. 

(a) Required Qualification (*) 

 

 Click on Add Button to Add Record 

(e) Post Graduation Details 

 

 Click on Add Button to Add Record  



(g) Additional Qualification Details 

 

 Click on Add Button to Add Record 

(h) Languages Known (*) 

 

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. 

Click on Add button to add multiple records. 

(n) 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.  



(q) 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.  

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. 

 

  


