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અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના �ુ

યોજનાના અમલીકરણ અથ� કરાર આધાર�ત

પાસથેી આસી.મનેજેર(ઇ#ટર%� ુ &ા#ચ

દાણાપીઠ, અમદાવાદ-૦૧ન ે તા.૨૩/૦૮

ફોમ1મા ંઅર3ઓ મગંાવવામા ંઆવ ેછે. 

7મ 
જ8યા9ુ ંનામ/ 

ખાલી જ8યા 

૧. મેનેજર- નાણાકં�ય 

સમાવેશ અને 

માઇ7ો ઉ<ોગ 

સાહસ – ૦૧ 

મેનેજમે#ટમા ંબે વષ1 Aણૂ1 સમયનો અ9Cુનાતક DડFલોમા 

કોઇપણ સબંિંધત શાખામા ંમાCટસ1 અથવા સરકાર મા#ય સCંથાઓમાથંી Cનાતક સDહત 

ગર�બી ઘટાડા કાય17મો 

/ અથવા માઇ7ો ઉ<ોગ સાહસોને ઉHેજનમા ં

માિસક મહ�નતાIુ ં

  

કરાર આધાર�ત માિસક ફ�Jસ મહ�નતાIુ ં

વયમયા1દા મહHમ ૩૫ 
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1. સદરL ુ જ8યા માટ� િનયત ફોમ1મા ં અર3 કરવા માટ� અરજદાર� 

વબેસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in

બાદ અરજદાર� CવહCતાMરમા ં જNર� િવગતો ભર� તમામ PમાણપQો સાથ ે અર3 પQક િનયત 

સમયમયા1દામા ં ઉપરોJત જણાવલે સરના

રહ�શ.ે 

2. ઉમદેવાર� અર3 સાથ ેશMૈSણક લાયકાત

ફર3યાતપણે સામલે કરવાની રહ�શે

A. શMૈSણક લાયકાતમા ંઉમદેવાર� Tહ�રાતમા ં િનયત કર�લ શૈMSણક લાયકાત Uજુબ

એટ��Fટ સટW(Xાયલ સટW) તમેજ ડ�Zી સટW અ[કૂપણ ેસામલે કરવાના રહ�શે

B. માક1શીટ, ડ�Zી સટWફ�ક�ટમા ં Zેડ

ટકામા ંમા#ય �િુનવસ\ટ�9ુ ંક#વઝ1ન કો^ટક ર_ૂ કરવા9ુ ં

C. Tહ�રાતમા ંમા8ંયા Uજુબની શMૈSણક લાયકાત

પહ�લાનો અ9ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ંમા#ય ગણાશે નDહ
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અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના �.ુસી.ડ�. ખાતા માટ� નશેનલ અબ1ન લાઇવલી

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

ઇ#ટર%� ુ &ા#ચ), ��િુનિસપલ કિમશનરaીની સ#ેXલ ઓDફસ, સરદાર પટ�લ ભવન

૦૮/૨૦૧૭ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક dધુીમા ં મળે ત ે ર�ત ે

 

શૈMSણક લાયકાત અને અ9ભુવ 

#ટમા ંબે વષ1 Aણૂ1 સમયનો અ9Cુનાતક DડFલોમા / એમ.

કોઇપણ સબંિંધત શાખામા ંમાCટસ1 અથવા સરકાર મા#ય સCંથાઓમાથંી Cનાતક સDહત 

ગર�બી ઘટાડા કાય17મો / નાણાકં�ય સCંથાઓમા ં િધરાણ સપંક1 સામા3ક dરુMા અને 

અથવા માઇ7ો ઉ<ોગ સાહસોને ઉHેજનમા ં૬ વષ1નો અ9ભુવ. 

આધાર�ત માિસક ફ�Jસ મહ�નતાIુ ં`૩૦,૦૦૦/- 

૩૫ વષ1 
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સદરL ુ જ8યા માટ� િનયત ફોમ1મા ં અર3 કરવા માટ� અરજદાર� અમદાવાદ ��િુનિસપલ 

www.ahmedabadcity.gov.in પરથી િનયત ફોમ1 ડાઉનલોડ કરવા9ુ ંરહ�શ.ે 

બાદ અરજદાર� CવહCતાMરમા ં જNર� િવગતો ભર� તમામ PમાણપQો સાથ ે અર3 પQક િનયત 

સમયમયા1દામા ં ઉપરોJત જણાવલે સરનામ ે B"B/�-.D.?E.�F�/F�?�F�/G	�E*�H�

ઉમેદવાર� અર3 સાથ ેશMૈSણક લાયકાત, અ9ભુવ તથા gમર hગેના PમાણપQોની PમાSણત કર�લ નકલો 

ફર3યાતપણે સામલે કરવાની રહ�શ.ે 

શMૈSણક લાયકાતમા ંઉમદેવાર� Tહ�રાતમા ં િનયત કર�લ શMૈSણક લાયકાત Uજુબ તમામ વષ1ની માક1શીટ

તમેજ ડ�Zી સટW અ[કૂપણે સામલે કરવાના રહ�શ.ે  

ડ�Zી સટWફ�ક�ટમા ંZડે, સી.પી.આઇ. ક� સી.3.પી.એ. દશા1વલે હોય તો ત9ેુ ં ઉમદેવાર� સમકM 

ટકામા ંમા#ય �િુનવસ\ટ�9ુ ંક#વઝ1ન કો^ટક ર_ૂ કરવા9ુ ંરહ�શ.ે 

Tહ�રાતમા ંમા8ંયા Uજુબની શMૈSણક લાયકાત/ડ�Zી મળે%યા બાદનો જ અ9ભુવ iયાન ેલવેામા ંઆવશે

પહ�લાનો અ9ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ંમા#ય ગણાશ ેનDહ. 

 

લીLડુ િમશન(NULM) 

નીચ ેજણાવલે જ8યા ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારો 

સરદાર પટ�લ ભવન, 

કલાક dધુીમા ં મળે ત ે ર�ત ે િનયત 

.બી.એ. અથવા અ#ય 

કોઇપણ સબંિંધત શાખામા ંમાCટસ1 અથવા સરકાર મા#ય સCંથાઓમાથંી Cનાતક સDહત 

નાણાકં�ય સCંથાઓમા ં િધરાણ સપંક1 સામા3ક dરુMા અને 

�/=*�� @	A��� :- 

િનિસપલ કોપ�ર�શનની 

. ફોમ1 ડાઉનલોડ કયા1 

બાદ અરજદાર� CવહCતાMરમા ં જNર� િવગતો ભર� તમામ PમાણપQો સાથ ે અર3 પQક િનયત 

G	�E*�H� મોકલી આપવા9ુ ં

અ9ભુવ તથા gમર hગેના PમાણપQોની PમાSણત કર�લ નકલો 

તમામ વષ1ની માક1શીટ, 

દશા1વલે હોય તો ત9ે ુ ં ઉમદેવાર� સમકM 

ડ�Zી મળે%યા બાદનો જ અ9ભુવ iયાન ેલવેામા ંઆવશે. ત ે
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D. અ9ભુવના Aરુાવા તર�ક� અરજદાર� j ત ેમા#ય સCંથા9 ુઇ#વડ1/આઉટવડ1 નબંર તથા તાર�ખ સહ�ત9 ુ

Tહ�રખબરમા ં િનદkશ કયા1 Uજુબની િવગતોવાl જ PમાણપQ સામલે કરવા9ુ ંરહ�શ.ે માQ ઓફર લટેર ક� 

એપોઇ#ટમ#ેટ લટેર Aરુાવા તર�ક� અમા#ય ગણાશ.ે પરંm ુજો તનેી સાથ ેવખતોવખત સCંથા nારા અપાયલે 

ઇTફા ક� Pમોશનના Lકુમો, પગાર સબંિંધત Aરુાવા ક� અ#ય આધારoતૂ ગણી શકાય તવેા Aરુાવાઓ 

સામલે કર�લ હશ,ે તો તનેી Aરુતી ચકાસણી કયા1 બાદ યો8ય જણાયથેી તવેો અ9ભુવ મા#ય ગણવામા ં

આવશ.ે 

E. gમરના Aરુાવા તર�ક� Cpૂલ લીવqગ સટWDફક�ટ/જ#મ તાર�ખ9ુ ંPમાણપQ ફર3યાત પણે સામલે કરવા9ુ ં

રહ�શ.ે 

3. તમામ ઉમદેવારોના DકCસામા ં વયમયા1દા, શૈMSણક લાયકાત, વધારાની લાયકાત અન ે અ9ભુવ અર3 

કરવાની છેrલી તાર�ખની sCથિતએ iયાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે 

4. મDહલા ઉમદેવાર જો તમેના િપતાન ે બદલે પિતના નામ ે અર3 કરવા માગંતા હોય તો તમેણે લ8ન 

ર3CX�શનની PમાSણત નકલ અર3 પQક સાથ ેફર3યાતપણ ેસામલે કરવાની રહ�શ.ે 

5. અtરૂ� િવગતોવાળ�, િનયત ફોમ1મા ં ન હોય તવેી, અtરૂા PમાણપQોવાળ�, છેrલી તાર�ખ બાદ મળેલ 

અર3ઓ અમા#ય ગણાશ.ે તમેજ Cવીકારવાની છેrલી તાર�ખ બાદ મોકલલે PમાણપQો અમા#ય ગણાશ.ે 

6. અર3 પQકમા ંદશા1વલે Tિત તેમજ અ#ય િવગતોમા ંપાછળથી કોઇપણ સજંોગોમા ંફ�રફાર કરવા દ�વામા ં

આવશ ેનહ�. 

7. ઉમદેવારોએ લેSખત પર�Mા  /ઇ#ટર%� ુમાટ� Cવખચ� આવવા9ુ ંરહ�શે.  

8. પસદંગીના અિધકારો સMમ સHા nારા નu� કર�લ અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની Cટાફ િસલેJશન 

કિમDટ /��િુનિસપલ કિમશનરaી પાસ ેઅબાિધત રહ�શ ેઅન ેઆ કિમDટ/��િુનિસપલ કિમશનરaીનો િનણ1ય 

આખર� ગણાશ.ે 

9. પસદંગી પામલે ઉમદેવારની િનમIુકં સHાધાર� ઠરાવ ેત ેશરતોન ેઆિધન રહ�શ.ે 

10. ઉમદેવાર� અર3મા ં કોઇપણ િવગત ખોટ� દશા1વલે હશ ે અથવા ભરતી PD7યાના કોઇપણ તબuે ખોટ� 

માvમૂ પડશ ે તો તમેની અર3 j ત ે તબuે રw કરવામા ં આવશ ે તથા તણે ે લાયક�ધોરણ )Passing 

Standard( મળેવલે હશ ેતો પણ તેમની ઉમદેવાર� રw ગણાશે  .તમેજ ભિવ^યમા ંપણ ઉમદેવાર� િનમIુકં 

સમય ેર_ૂ કર�લ જ#મતાર�ખ, શMૈSણક લાયકાત, વય, અ9ભુવ અન ેઅ#ય Aરુાવા ખોટા માvમૂ પડશ ેક� 

શકંાCપદ જણાશ ેતો તેની સામ ેયો8ય કાયદ�સરની કાય1વાહ� કરવામા ંઆવશ ેતમેજ આવા ઉમદેવારની 

પસદંગીથી િનમIુકં થયલે હશ ેતો કોઇપણ તબuે િનમIુકં રw કરવામા ંઆવશ.ે 

11. સીધી ક� આડકતર� ર�ત ે Cટાફ િસલેJશન કિમDટના સxયો ઉપર લાવવામા ં આવલે દબાણ ઉમદેવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપDરણમશ.ે 

12. આપલે Tહ�રખબર કોઇપણ કારણોસર રw કરવાની ક� તમેા ંફ�રફાર કરવાની આવyયકતા ઉભી થશ ેતો તવેા 

સજંોગોમા ં તમે કરવાનો અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનનો સAંણૂ1 હu  /અિધકાર રહ�શ ે અન ે

અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન આ માટ� ક◌ારણો આપવા બધંાયલે રહ�શ ેનહ�. 
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13. ફ�Jસ મહ�નતાIુ ં– કરાર આધાDરત િનમI ૂકં પામનાર ઉમદેવાર� અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન nારા 

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

 

 

તા.૦૯/૦૮/૨૦૧૭  સહ�/- 

  ��િુનિસપલ કિમશનર 

 

 

 

 


