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�માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલપમે�ટ લી

માસના કરારથી ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો પાસેથી તા

કલાક �ધુીમા ંમળે તે ર	તે ફ"ત ઓનલાઇન અર%ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે

Advt. 

No. 
Name of Post 

01 

Dy. General 

Manager 

(Technical) 

• The candidate should have Degree in Computer 

Engg. / I.T. / 

• The candidate should have minimum 5 years of 

experience in handling successful implementation of 

the projects in Govt. Agency / Development Authority 

or Public Sector or reputed private organisations.

• Extra experience will be considered 

• Ability to work in a team and train staff on the job to 

use the systems and assist in addressing day to day 

issues. 

• Implementation support, facilitation and co

skills. 

02 

Dy. General 

Manager 

(Finance) 

• The candidate 

Finance / CA / ICWA and should have through 

knowledge of Accounting Standards.

• The candidate should be conversant with accounting, 

finance and projecting having minimum 5 years 

experience in handling financial and acc

of Govt. Agency / Development Authority or Public 

Sector or reputed private organisations.

• Extra experience will be considered separately.

• Ability to work in a team and train staff on the job to 

use the systems and assist in addressing day t

issues. 

• Implementation support, facilitation and co

skills. 

������� ��	
�
�� к����ш� 
����(� �)�� ��� 

����х�� ����к : 01 ,- 03 /2017-18  

�માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલપમે�ટ લી. માટ� નીચે જણાવેલ જZયાઓ ત[ન હગંામી માિસક ઉ^ચક 

માસના કરારથી ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો પાસેથી તા.૧૭/૦૫/૨૦૧૭ના રોજ 

કલાક �ધુીમા ંમળે તે ર	તે ફ"ત ઓનલાઇન અર%ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 

Qualification & Experience 
Remuneration

The candidate should have Degree in Computer 

Engg. / I.T. / E.C. or equivalent 

The candidate should have minimum 5 years of 

experience in handling successful implementation of 

the projects in Govt. Agency / Development Authority 

or Public Sector or reputed private organisations. 

Extra experience will be considered separately. 

Ability to work in a team and train staff on the job to 

use the systems and assist in addressing day to day 

Implementation support, facilitation and co-ordination 

Rs.50,000/

The candidate should have MBA with specialisation in 

Finance / CA / ICWA and should have through 

knowledge of Accounting Standards. 

The candidate should be conversant with accounting, 

finance and projecting having minimum 5 years 

experience in handling financial and accounting matter 

of Govt. Agency / Development Authority or Public 

Sector or reputed private organisations. 

Extra experience will be considered separately. 

Ability to work in a team and train staff on the job to 

use the systems and assist in addressing day to day 

Implementation support, facilitation and co-ordination 

Rs.50,000/

 

માટ� નીચે જણાવેલ જZયાઓ ત[ન હગંામી માિસક ઉ^ચક ૧૧ 

ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ 

Monthly 

Remuneration 

No. 

of 

Post 

Rs.50,000/- 01 

Rs.50,000/- 01 



03 
Dy. General 

Manager (H.R.) 

• The candidate should have MBA with specialisation in 

Human Resource Management and should have 

through knowledge of Human Resource Management. 

• The candidate should have minimum 5 years of 

experience in Human Resource Management in Govt. 

Agency / Development Authority or Public Sector or 

reputed private organisations. 

• Extra experience will be considered separately. 

• Ability to work in a team and train staff on the job to 

use the systems and assist in addressing day to day 

issues. 

• Implementation support, facilitation and co-ordination 

skills. 

Rs.50,000/- 01 

Age Limit  Maximum 45 years for all above posts. 
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1. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર% ફોમ�મા ંભર�લ િવગતો સમm ભરતી nopયા માટ� આખર	 ગણવામા ંઆવશે અને 

તેના sરુાવા અમદાવાદ tuિુનિસપલ કોપvર�શન માગંે wયાર� અસલમા ંરxૂ કરવાના રહ�શે. ચકાસણી દરtયાન 

ઓનલાઇન અર%ફોમ�મા ં ભર�લ િવગતો તથા sરુાવામા ં ફ�રફાર અથવા તફાવત જણાશે તો ઉમેદવાર	 

ર[બાતલ ગણવામા ંઆવશ.ે 

2. કોઇપણ ઉમેદવાર જો એક કરતા ં વ| ુઅર% કરશે તો તેઓની અર%/અર%ઓ ર[ કરવા }ગે િનણ�ય 

કરવાની સ~ા અમદાવાદ tuિુન. કોપvર�શનની રહ�શે. 

3. �મર અને લાયકાત ઓનલાઇન અર% �વીકારવાની છે�લી તાર	ખના રોજની ગણવામા ંઆવશ.ે 

4. �હ�રાતમા ંમાZંયા �જુબની શૈ��ણક લાયકાત / ડ	mી મેળ�યા બાદનો જ અ�ભુવ મા�ય ગણવામા ંઆવશે. 

તે પહ�લાનો અ�ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ં મા�ય ગણાશે નoહ. અસલ nમાણપ�ોની ચકાસણી સમય ે

અ�ભુવના sરુાવા તર	ક� ઉમદેવાર� � તે મા�ય સ�ંથા�ુ ંઇ�વડ� / આઉટવડ� નબંર તથા તાર	ખ સoહત�ુ ંજ 

nમાણપ� રxૂ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે મા� ઓફર લેટર ક� એપોઇ�ટમે�ટ લેટર અ�ભુવના sરુાવા તર	ક� અમા�ય 

ગણાશ ેપરં� ુજો તનેી સાથ ેવખતોવખત સ�ંથા �ારા અપાયેલ ઇ�ફા ક� nમોશનના �કુમ, પગાર સબંિંધત 

sરુાવા ક� અ�ય આધાર�તૂ ગણી શકાય તેવા sરુાવા રxૂ કય�થી, તેની sરૂતી ચકાસણી કયા� બાદ યોZય 

જણાયેથી આવો અ�ભુવ મા�ય ગણવામા ં આવશે. અ�ભુવ બાબતે િવસગંતતા જણાશે તેવા oક�સામા ં

અ�ભુવ મા�ય / અમા�ય ગણવા }ગે માન. tuિુન. કિમશનર�ીનો િનણ�ય આખર	 ગણાશે. 

5. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર% ફોમ�મા ંદશા�વેલ િવગતોમા ંપાછળથી કોઇપણ સજંોગોમા ંફ�રફાર કરવા દ�વાશ ે

નહ	. 

6. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર% ફોમ�મા ંયોZય �થાન ેપોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાય� છે, � ઉપર 

ભિવ�યમા ંભરતી }ગ ેસદં�શ આપી શકાય. યોZય મોબાઇલ નબંર લખેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારને સદં�શ ન 

પહ�ચે તે }ગ ેઅમદાવાદ tuિુનિસપલ કોપvર�શનની કોઇ જવાબદાર	 રહ�શે નહ	. 

7. સદર� ુજZયાની ભરતી nopયા }ગે ઉમદેવારોને કોઇ જ લે�ખત પ��યવહાર કરવામા ંઆવશે નહ	. �ની 

ન�ધ લેવી. ઉમદેવારોએ આ જZયાની આગળની ભરતી nopયા }ગેની �ણકાર	 માટ� અ.tu.ુકો.ની વેબસાઇટ 

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



8. સ�મ સ~ા �ારા િનણ�ય થયથેી મા�ય ગણવામા ંઆવલે લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોને જ લે�ખત પર	�ા / 

ઇ�ટર�uમુા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 

9. માક�શીટ, ડ	mી સટ�ફ	ક�ટમા ં mેડ દશા�વેલ હોય તો તે�ુ ં સમક� ટકામા ં મા�ય uિુનવસ�ટ	�ુ ં ક�વઝ�ન રxૂ 

કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

10. મoહલા ઉમદેવાર જો તમેના િપતાને બદલે પિતના નામે અર% કરવા માગંતા હોય તો તેમણે લZન 

ર%���શનની નકલ અસલ nમાણપ�ોની ચકાસણી સમયે ફર%યાતપણે રxૂ કરવાની રહ�શે. 

11. ઉમદેવારોએ લે�ખત પર	�ા / ઇ�ટર�u ુમાટ� �વખચ� આવવા�ુ ંરહ�શે. 

12. પસદંગીના અિધકારો સ�મ સ~ા �ારા ન�	 કર�લ અમદાવાદ tuિુનિસપલ કોપvર�શનની �ટાફ િસલે"શન 

કિમoટ પાસે અબાિધત રહ�શે અને આ કિમoટનો િનણ�ય આખર	 ગણાશે. 

13. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ�ુકં સ~ાધાર	 ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહ�શ.ે 

14. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર%મા ંકોઇપણ િવગત ખોટ	 દશા�વેલ હશે અથવા ભરતી nopયાના કોઇપણ તબ�ે 

ખોટ	 મા�મૂ પડશે તો તેમની અર% � તે તબ�ે ર[ કરવામા ંઆવશ ેતથા તેણે લાયક	ધોરણ (Passing 

Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમદેવાર	 ર[ ગણાશે. તેમજ ભિવ�યમા ંપણ ઉમેદવાર� િનમ�ુકં 

સમયે રxૂ કર�લ જ�મતાર	ખ, શૈ��ણક લાયકાત, વય, �િત, અ�ભુવ અને અ�ય sરુાવા ખોટા મા�મૂ પડશે 

ક� શકંા�પદ જણાશે તો તેની સામે યોZય કાયદ�સરની કાય�વાહ	 કરવામા ંઆવશે તેમજ આવા ઉમદેવારની 

પસદંગીથી િનમ�ુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ તબ�ે િનમ�ુકં ર[ કરવામા ંઆવશ.ે 

15. સીધી ક� આડકતર	 ર	તે �ટાફ િસલે"શન કિમoટના સ�યો ઉપર લાવવામા ં આવેલ દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપoરણમશ.ે 

16. આપેલ �હ�રખબર કોઇપણ કારણોસર ર[ કરવાની ક� તમેા ંફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે તો તેવા 

સજંોગોમા ંતેમ કરવાનો અમદાવાદ tuિુનિસપલ કોપvર�શનનો સsંણૂ� હ� / અિધકાર રહ�શ ેઅને અમદાવાદ 

tuિુનિસપલ કોપvર�શન આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ	. 

17. ઉ"ત દશા�વેલ જZયા ઉપર ફ	"સ મહ�નતા� ુ કરાર આધાoરત િનમ�ુકં પામનાર ઉમેદવાર� અ.tu.ુકો. �ારા 

ન�	 કરવામા ંઆવેલ બોલીઓ અને શરતોને આિધન કરાર/બો�ડ કરવાનો રહ�શે. 
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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. 

(b) 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 

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. 

(j) Languages Known (*) 

 
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.  



(o) 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. 

 
 

 

 


