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અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના �ુ

યોજનાના અમલીકરણ અથ� કરાર આધાર�ત

આસી.મનેજેર(ઇ#ટર%� ુ &ા#ચ), ��િુનિસપલ કિમશનર)ીની સ#ે*લ ઓ,ફસ

અમદાવાદ-૦૧ન ેતા.૦૧/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ સાજંના 

મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 

જ8યા9 ુનામ / સ:ંયા 

સમાજસગંઠક (કો��નુીટ�  

ઓગ�નાઇઝર) – ૨૫  

ધોરણ –

મા#ય �િુનવિસ?ટ�ની @નાતકની ડ�Bી 

અ9ભુવની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ

કરાર આધા,રત માિસક ફ�Fસ મહ�નતાGુ ંH

વયમયાIદા મહJમ ૩૫ વષI, NવુણIજયિંત શહ�ર� યોજના OતગIત અગાઉના કરાર આધા,રત સમાજસગંઠકોન ે

વયમયાIદામા ંમહJમ ૫(પાચં) વષIની Qટછાટ આપવામા ંઆવશે
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1. સદરR ુજ8યા માટ� િનયત ફોમIમા ંઅરS કરવા માટ� અરજદાર� 

www.ahmedabadcity.gov.in પરથી િનયત ફોમI ડાઉનલોડ કરવા9ુ ંરહ�શે

@વહ@તાTરમા ં જHર� િવગતો ભર� તમામ UમાણપVો સાથ ે અરS પVક િનયત સમયમયાIદામા ં ઉપરોFત 

જણાવલે સરનામ ે/"//�-.2.34.�5�

2. ઉમેદવાર� અરS સાથ ેશTૈXણક લાયકાત

ફરSયાતપણે સામલે કરવાની રહ�શે

A. શTૈXણક લાયકાતમા ં ઉમદેવાર� Zહ�રાતમા ં િનયત કર�લ શTૈXણક લાયકાત [જુબ તમામ વષIની માકIશીટ

એટ��]ટ સટ^(*ાયલ સટ^) તમેજ ડ�Bી સટ^ અ_કૂપણે સામલે કરવાના રહ�શે

માકIશીટ, ડ�Bી સટ^ફ�ક�ટમા ં ટકાવાર�ના બદલે

ઉમેદવાર� સમકT ટકામા ંમા#ય �િુનવસaટ�9ુ ંક#વઝIન કોbટક રcૂ કરવા9ુ ંરહ�શે

B. Zહ�રાતમા ંમા8ંયા [જુબની શTૈXણક લાયકાત

પહ�લાનો અ9ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ંમા#ય ગણાશ ેન,હ

C. અ9ભુવના dરુાવા તર�ક� અરજદાર� e

Zહ�રખબરમા ં િનદgશ કયાI [જુબની િવગતોવાh જ UમાણપV સામલે કરવા9ુ ં રહ�શે

એપોઇ#ટમ#ેટ લેટર dરુાવા તર�ક� અમા#ય ગણાશે
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અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના �.ુસી.ડ�. ખાતા માટ� નશેનલ અબIન લાઇવ

યોજનાના અમલીકરણ અથ� કરાર આધાર�ત નીચ ેજણાવલે જ8યા ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો પાસથેી

��િુનિસપલ કિમશનર)ીની સ#ે*લ ઓ,ફસ, સરદાર પટ�લ ભવન

ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક Nધુીમા ંમળે ત ેર�ત ે િનયત ફોમIમા ં

શTૈXણક લાયકાત અન ેઅ9ભુવ 

– ૧૨ પાસ અન ેસમાજલTી સવેાઓનો ૫(પાચં) વષIનો અ9ભુવ અથવા 

મા#ય �િુનવિસ?ટ�ની @નાતકની ડ�Bી અન ે સમાજલTી સવેાઓનો 

અ9ભુવની લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

કરાર આધા,રત માિસક ફ�Fસ મહ�નતાGુ ંH. ૧૦,૦૦૦/-  

NવુણIજયિંત શહ�ર� યોજના OતગIત અગાઉના કરાર આધા,રત સમાજસગંઠકોન ે

વષIની Qટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 
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સદરR ુજ8યા માટ� િનયત ફોમIમા ંઅરS કરવા માટ� અરજદાર� અમદાવાદ ��િુનિસપલ 

પરથી િનયત ફોમI ડાઉનલોડ કરવા9ુ ંરહ�શ.ે ફોમI ડાઉનલોડ કયાI બાદ અરજદાર� 

િવગતો ભર� તમામ UમાણપVો સાથ ે અરS પVક િનયત સમયમયાIદામા ં ઉપરોFત 

�5�/5�3�5�/B	�4*�C� મોકલી આપવા9ુ ંરહ�શ.ે 

ઉમદેવાર� અરS સાથ ેશTૈXણક લાયકાત, અ9ભુવ તથા kમર Oગેના UમાણપVોની UમાXણત કર�લ નકલો 

ફરSયાતપણે સામલે કરવાની રહ�શ.ે 

શTૈXણક લાયકાતમા ં ઉમદેવાર� Zહ�રાતમા ં િનયત કર�લ શTૈXણક લાયકાત [જુબ તમામ વષIની માકIશીટ

તમેજ ડ�Bી સટ^ અ_કૂપણ ેસામલે કરવાના રહ�શ.ે  

ટકાવાર�ના બદલ ે Bડે, સી.પી.આઇ. ક� સી.S.પી.એ. દશાIવલે હોય તો ત9ે ુ ં

ઉમદેવાર� સમકT ટકામા ંમા#ય �િુનવસaટ�9ુ ંક#વઝIન કોbટક રcૂ કરવા9ુ ંરહ�શ.ે 

Zહ�રાતમા ંમા8ંયા [જુબની શTૈXણક લાયકાત/ડ�Bી મળે%યા બાદનો જ અ9ભુવ lયા

પહ�લાનો અ9ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ંમા#ય ગણાશ ેન,હ. 

અ9ભુવના dરુાવા તર�ક� અરજદાર� e ત ે મા#ય સ@ંથા9 ુ ઇ#વડI/આઉટવડI નબંર તથા તાર�ખ સ

Zહ�રખબરમા ં િનદgશ કયાI [જુબની િવગતોવાh જ UમાણપV સામલે કરવા9ુ ં રહ�શે

મ#ેટ લટેર dરુાવા તર�ક� અમા#ય ગણાશ.ે પરંm ુજો તનેી સાથે વખતોવખત સ@ંથા nારા અપાયલે 

 

વલીRડુ િમશન(NULM) 

નીચ ેજણાવલે જ8યા ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો પાસથેી 

સરદાર પટ�લ ભવન, દાણાપીઠ, 

િનયત ફોમIમા ંઅરSઓ 

વષIનો અ9ભુવ અથવા 

અન ે સમાજલTી સવેાઓનો ૨(બે) વષIના 

NવુણIજયિંત શહ�ર� યોજના OતગIત અગાઉના કરાર આધા,રત સમાજસગંઠકોન ે

��A	 3'� �6D*�� E	F��� :- 

િનિસપલ કોપ�ર�શનની વબેસાઇટ 

ફોમI ડાઉનલોડ કયાI બાદ અરજદાર� 

િવગતો ભર� તમામ UમાણપVો સાથે અરS પVક િનયત સમયમયાIદામા ં ઉપરોFત 

અ9ભુવ તથા kમર Oગેના UમાણપVોની UમાXણત કર�લ નકલો 

શTૈXણક લાયકાતમા ં ઉમદેવાર� Zહ�રાતમા ં િનયત કર�લ શTૈXણક લાયકાત [જુબ તમામ વષIની માકIશીટ, 

દશાIવલે હોય તો ત9ે ુ ં

ડ�Bી મળે%યા બાદનો જ અ9ભુવ lયાન ે લેવામા ંઆવશ.ે ત ે

આઉટવડI નબંર તથા તાર�ખ સહ�ત9 ુ

Zહ�રખબરમા ં િનદgશ કયાI [જુબની િવગતોવાh જ UમાણપV સામલે કરવા9ુ ં રહ�શ.ે માV ઓફર લટેર ક� 

પરંm ુજો તનેી સાથ ેવખતોવખત સ@ંથા nારા અપાયલે 



ઇZફા ક� Uમોશનના Rકુમો, પગાર સબંિંધત dરુાવા ક� અ#ય આધારoતૂ ગણી શકાય તવેા dરુાવાઓ સામલે 

કર�લ હશ,ે તો તનેી dરુતી ચકાસણી કયાI બાદ યો8ય જણાયથેી તવેો અ9ભુવ મા#ય ગણવામા ંઆવશ.ે 

D. kમરના dરુાવા તર�ક� @pલૂ લીવqગ સટ^,ફક�ટ/જ#મ તાર�ખ9ુ ં UમાણપV ફરSયાત પણ ે સામલે કરવા9ુ ં

રહ�શ.ે 

3. તમામ ઉમદેવારોના ,ક@સામા ં વયમયાIદા, શTૈXણક લાયકાત, વધારાની લાયકાત અન ે અ9ભુવ અરS 

કરવાની છેrલી તાર�ખની s@થિતએ lયાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે 

4. મ,હલા ઉમદેવાર જો તમેના િપતાન ે બદલ ે પિતના નામ ે અરS કરવા માગંતા હોય તો તમેણે લ8ન 

રS@*�શનની UમાXણત નકલ અરS પVક સાથ ેફરSયાતપણ ેસામેલ કરવાની રહ�શ.ે 

5. અtરૂ� િવગતોવાળ�, િનયત ફોમIમા ં ન હોય તવેી, અtરૂા UમાણપVોવાળ�, છેrલી તાર�ખ બાદ મળેલ 

અરSઓ અમા#ય ગણાશ.ે તમેજ @વીકારવાની છેrલી તાર�ખ બાદ મોકલેલ UમાણપVો અમા#ય ગણાશ.ે 

6. અરS પVકમા ંદશાIવલે િવગતોમા ંપાછળથી કોઇપણ સજંોગોમા ંફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશ ેનહ�. 

7. ઉમદેવારોએ લેXખત પર�Tા / ઇ#ટર%� ુમાટ� @વખચ� આવવા9ુ ંરહ�શ.ે 

8. પસદંગીના અિધકારો સTમ સJા nારા નu� કર�લ અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની @ટાફ િસલેFશન 

કિમ,ટ/��િુનિસપલ કિમશનર)ી પાસ ે અબાિધત રહ�શ ે અન ે આ કિમ,ટ/��િુનિસપલ કિમશનર)ીનો િનણIય 

આખર� ગણાશ.ે 

9. પસદંગી પામલે ઉમદેવારની િનમGુકં સJાધાર� ઠરાવ ેત ેશરતોન ેઆિધન રહ�શ.ે 

10. ઉમદેવાર� અરSમા ંકોઇપણ િવગત ખોટ� દશાIવલે હશ ેઅથવા ભરતી U,vયાના કોઇપણ તબuે ખોટ� માwમૂ 

પડશ ેતો તમેની અરS e ત ેતબuે રx કરવામા ંઆવશ ેતથા તણે ેલાયક�ધોરણ (Passing Standard) મળેવલે 

હશ ે તો પણ તમેની ઉમદેવાર� રx ગણાશ.ે તમેજ ભિવbયમા ં પણ ઉમદેવાર� િનમGુકં સમય ે રcૂ કર�લ 

જ#મતાર�ખ, શTૈXણક લાયકાત, વય, અ9ભુવ અન ેઅ#ય dરુાવા ખોટા માwમૂ પડશ ેક� શકંા@પદ જણાશ ેતો 

તનેી સામ ેયો8ય કાયદ�સરની કાયIવાહ� કરવામા ંઆવશ ેતમેજ આવા ઉમદેવારની પસદંગીથી િનમGુકં થયલે 

હશ ેતો કોઇપણ તબuે િનમGુકં રx કરવામા ંઆવશ.ે 

11. સીધી ક� આડકતર� ર�ત ે @ટાફ િસલેFશન કિમ,ટના સyયો ઉપર લાવવામા ં આવેલ દબાણ ઉમદેવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપ,રણમશ.ે 

12. આપલે Zહ�રખબર કોઇપણ કારણોસર રx કરવાની ક� તમેા ંફ�રફાર કરવાની આવzયકતા ઉભી થશ ેતો તેવા 

સજંોગોમા ંતમે કરવાનો અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનનો સdંણૂI હu / અિધકાર રહ�શ ેઅન ેઅમદાવાદ 

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

13. ફ�Fસ મહ�નતાGુ ં– કરાર આધા,રત િનમG ૂકં પામનાર ઉમદેવાર� અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન nારા નu� 

કરવામા ંઆવલે બોલીઓ અન ેશરતોન ેઆિધન કરાર/બો#ડ કરવાનો રહ�શ ે

 

 

તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૭ 

સહ�/- 

��િુનિસપલ કિમશનર 


