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1. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર0 ફોમ�મા ં ભર�લ 

ગણવામા ં આવશ ે અન ે તનેા Cરુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપDર�શન માગંે Eયાર� 

અસલમા ં (Gમા8ણત નકલો સHહત

અર0 ફોમ�મા ંભર�લ િવગતો તથા Cરુાવામા ંફ�રફાર અથવા તફાવત જણાશ ેતો ઉમદેવાર: 

રIબાતલ ગણવામા ંઆવશે
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અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપDર�શન સચંા8લત શઠે વા.સા.જનરલ હો��પટલ

હો��પટલ , શઠે એલ.0. હો��પટલ અન ેLી.ચી. હ.નગર: Mખની હો��પટલ ખાત ે

�ટાફ નસ�ની ખાલી પડ�લ જ�યાઓ ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા તમામ &િતના ઉમદેવારો 

૧૦/૨૦૧૭ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક Pધુીમા ં મળે ત ે ર:ત ે ફ;ત 

ઓનલાઇન અર0ઓ મગંાવવામા ં આવ ે છે. આ માટ� ઉમદેવાર� િવ

ની વબેસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in > recruitment link 

ઓનલાઇન અર0 કરવાની રહ�શ.ે 

સહાયક �ટાફ નસ� 

8બન અનામત – ૬૨ , શા.શ.ૈપ.વ. – ૧૧ , અ6.ુ &િત 

અ6.ુ જન&િત - ૨૩ , શા.ખો.ખા ં – ૧૯  

. ઇV@ડયન નિસWગ કાઉ@સીલની મા@યતા GાXત સ�ંથામાથંી 

બી.એસ.સી.(નિસWગ)ની ડ:Zી ધરાવતા હોવા જોઇએ

અથવા 

જનરલ નિસWગ અન ેમીડવાઇફર:નો HડXલોમા ધરાવનાર

અથવા 

મીડવાઇફર:નો [ંુકાગાળાનો કોસ� કર�લો હોવો જોઇએ

. કો�X�ટુરની ;વોલીફાઇડ પર:\ા પાસ કર: કો�X�ટુર6ુ ં ]ાન ધરાવતો 

હોવો જોઇએ. 

. ^Zે0, _જુરાતી અન ેHહ@દ: લખતા, વાચંતા, બોલતા આવડ`ુ ંજોઇએ

હાલ ફ:;સ વતેન ` ૩૧૩૪૦/- bણ વષ� Pધુી Eયારબાદ કામગીર:ના 

<=ુયાકંનન ે>યાને લઇ લવેલ-૫ પ ેમdે:;સ ` ૨૯૨૦૦

<જુબ મળ: શકતા અ@ય ભAથા ં

૩૩ વષ�થી વe ુનહ:, િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર:મા ંચાf ુહોય
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ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર0 ફોમ�મા ં ભર�લ િવગતો સમZ ભરતી GHgયા માટ� આખર: 

ગણવામા ં આવશ ે અન ે તનેા Cરુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપDર�શન માગેં Eયાર� 

Gમા8ણત નકલો સHહત) રhૂ કરવાના રહ�શ.ે ચકાસણી દર�યાન ઓનલાઇન 

અર0 ફોમ�મા ંભર�લ િવગતો તથા Cરુાવામા ંફ�રફાર અથવા તફાવત જણાશ ેતો ઉમદેવાર: 

બાતલ ગણવામા ંઆવશ.ે 

 

જનરલ હો��પટલ, Lીમિત 

નગર: Mખની હો��પટલ ખાત ે

�ટાફ નસ�ની ખાલી પડ�લ જ�યાઓ ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા તમામ &િતના ઉમદેવારો 

કલાક Pધુીમા ં મળે ત ે ર:ત ે ફ;ત 

આ માટ� ઉમદેવાર� િવગતવાર માHહતી 

recruitment link પરથી મળેવી ફ;ત 

&િત – ૦૨ ,  

ઇV@ડયન નિસWગ કાઉ@સીલની મા@યતા GાXત સ�ંથામાથંી 

ની ડ:Zી ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

જનરલ નિસWગ અન ેમીડવાઇફર:નો HડXલોમા ધરાવનાર. 

હોવો જોઇએ. 

કો�X�ટુરની ;વોલીફાઇડ પર:\ા પાસ કર: કો�X�ટુર6ુ ં ]ાન ધરાવતો 

બોલતા આવડ`ુ ંજોઇએ. 

bણ વષ� Pધુી Eયારબાદ કામગીર:ના 

૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ 

ની નોકર:મા ંચાf ુહોય. 
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િવગતો સમZ ભરતી GHgયા માટ� આખર: 

ગણવામા ં આવશ ે અન ે તનેા Cરુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપDર�શન માગેં Eયાર� 

ચકાસણી દર�યાન ઓનલાઇન 

અર0 ફોમ�મા ંભર�લ િવગતો તથા Cરુાવામા ંફ�રફાર અથવા તફાવત જણાશે તો ઉમદેવાર: 



2. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર0 ફોમ�મા ંk પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટોZાફ Upload કર�લ હોય, 

ત ેફોટોZાફની વe ુકોપીઓ પોતાની પાસ ેરાખવાની રહ�શ ેઅન ેભરતી GHgયા (લ8ેખત 

પર:\ા/ઇ@ટરm�)ુ સમય ેતવેો જ ફોટોZાફ રhૂ કરવાનો રહ�શ.ે 

3. કોઇપણ ઉમદેવાર એક જ જ�યા માટ� એક કરતા ં વe ુ અર0 કરશ ે તો તઓેની 

અર0/અર0ઓ રI કરવા ^ગે િનણ�ય કરવાની સnા અમદાવાદ ��િુનિસપલ 

કોપDર�શનની રહ�શ.ે 

4. oમર, લાયકાત અન ેઅ6ભુવ ઓનલાઇન અર0 �વીકારવાની છે=લી તાર:ખના રોજની 

ગણવામા ંઆવશ.ે 

5. માક�શીટ, ડ:Zી સટpફ:ક�ટમા ં Zડે દશા�વેલ હોય તો ત6ેુ ં સમક\ ટકામા ં મા@ય 

�િુનવસqટ:6ુ ંક@વઝ�ન કોrટક રhૂ કરવા6ુ ંરહ�શ.ે 

6. અ.��.ુકો.મા ં ફરજ બ&વતા કમ�ચાર:એ અસલ Gમાણપbોની ચકાસણી સમય ે

સXટ��બર-૨૦૧૭ માસની પગાર�લીપ રhૂ કરવાની રહ�શ.ે આ ઉપરાતં જો એક કરતા ં

વe ુ હોIા ઉપર ફરજ બ&વલે હોય તો Gમોશન ક� િસલે;શનના sુકમની નકલ 

અવtયપણે રhૂ કરવાની રહ�શ.ે 

7. <ળૂ _જુરાતના હોય તવેા અ6Pુ8ુચત &િત, અ6Pુ8ુચત જન&િત, સામા0ક શ\ૈ8ણક 

પછાત વગ�ના ઉમદેવારોના Hક�સામા ં ઉપલી વયમયા�દામા ં પાચં (૫) વષ�ની uટછાટ 

આપવામા ંઆવશ.ે _જુરાત રાvય િસવાયના અ@ય રાvય wારા ઇ�� ુ કર�લ ઉપરો;ત 

&િતના સટp.ન ેઆધાર� અનામત ^ગેનો કોઇ પણ લાભ મળવાપાb રહ�શ ેનહ:. 

8. િનયમા6સુાર મHહલા ઉમદેવારોન ે ઉપલી વયમયા�દામા ં પાચં (૫) વષ�ની uટછાટ 

આપવામા ંઆવશ.ે 

9. િનયમા6સુાર િવકલાગં ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા�દામા ં દસ(૧૦) વષ�ની uટછાટ 

આપવામા ંઆવશે. 

10.  _જુરાત સરકાર આરો�ય અન ે પHરવાર  ક=યાણ િવભાગના ઠરાવ gમાકં : 

નસગ/૧૦૨૦૧૭/૯/ઈ તા.૦૯/૦૩/૨૦૧૭ <જુબ ઉમદેવારોન ે િવકલાગં અનામતની 

જ�યા માટ� યો�ય ગણવાના થાય. 

11. <ળૂ _જુરાતના અનામત &િતના ઉમદેવાર� અનામત જ�યા ઉપર ક� 8બનઅનામત 

જ�યા ઉપર અર0 કરવાની છે ક� ક�મ ? ત ેઓનલાઇન અર0 ફોમ�મા ં�પrટ જણાવવા6ુ ં

રહ�શ ે અન ે <ળૂ _જુરાતના અનામત &િતના ઉમેદવારો 8બનઅનામત જ�યા ઉપર 

અર0 કરશ ેતો આવા ઉમદેવારોન ે8બનઅનામત જ�યા ઉપર ઉમદેવારોન ેલા_ ુપડતા 

ધારા-ધોરણો લા_ ુપડશ.ે 



12. તમામ ક�ટ�ગર:ના ઉમદેવારો માટ� ઉપલી વયમયા�દા તમામ Gકારની uટછાટ સાથ ે

કોઇપણ સજંોગોમા ં અર0 �વીકારવાની છે=લી તાર:ખે ૪૫ વષ�થી વe ુ હોવી જોઇએ 

નહ:, િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર:મા ંહોય. 

13. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર0મા ંk &િત (ક�ટ�ગર:) દશા�વલે હશ ેતમેા ંપાછળથી ક�ટ�ગર: 

બદલવાની રhૂઆત Zાy રાખવામા ંઆવશ ેનહ:. 

14. $��к ��� ш4567к �8	� �9	 ��:� ������� ���: 

• ઉમદેવારોએ &િત Gમાણપb ઉપરાતં ઉzત વગ�મા ં સમાવશે ન થતો હોવા6ુ ં

સામા0ક @યાય અન ેઅિધકાર:તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત 

થયેલ પHરિશrટ – ક અથવા તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયલે પHરિશrટ 

– ૪ <જુબ6ુ ંGમાણપb રhૂ કરવા6 ુ ંરહ�શ.ે 

• તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ ઇ�� ુ થયલે ઉzત વગ�મા ં સમાવશે નહ: થવા ^ગનેા 

Gમાણપbની મહnમ અવિધ ઇ�� ુથયા-વષ� સHહત bણ નાણાક:ય વષ�ની રહ�શ ેપરં{ ુ

આ` ુGમાણપb ઓનલાઇન અર0 કરવાની છે=લી તાર:ખ Pધુીમા ં ઇ�� ુકર�લ હો` ુ

જોઇએ અન ે આવા Gમાણપbની મા@યતા/�વી|ૃિત તથા સમયગાળાના અથ�ઘટન 

બાબત ે સરકારLીના ઠરાવો/પHરપbોની જોગવાઈઓ આખર: ગણાશ.ે Gમાણપbનો 

નબંર તથા તાર:ખ ઓનલાઇન અર0 ફોમ�મા ં દશા�વવાનો રહ�શ ે તમેજ અસલ 

Gમાણપbોની ચકાસણી સમય ે રhૂ કરવા6ુ ં રહ�શ.ે આવા Gમાણપbમા ં કોઇ �લૂ 

હોવાને કારણે ઉમદેવાર &હ�રાતની તાર:ખ બાદ6ુ ં ન`ુ ં Gમાણપb મળેવ ે તો પણ 

સદર વગ�ના ઉમદેવાર તર:ક� પાb થવા માટ� ઓનલાઇન અર0મા ં જણાવલે 

Gમાણપb જ મા@ય રહ�શે. 

• પHર8ણત મHહલા ઉમદેવાર� આ`ુ ં Gમાણપb તેણીના માતા-િપતાની આવકન ેઆધાર� 

રhૂ કરવા6ુ ં રહ�શ.ે જો આવા ઉમદેવારોએ તેમના પિતની આવકન ે આધાર� આ`ુ ં

Gમાણપb રhૂ કર�લ હશ,ે તો તઓેન ેઅનામતનો લાભ મળવાપાb રહ�શ ેનહ:. 

• પHરિશrટ –  ક અથવા પHરિશrટ –  ૪ ન ે�થાન ે^Zે0મા ંઆપfેુ ંAnnexure – A 6ુ ં

Gમાણપb મા@ય ગણાશ ેનહ:. જો કોઇ ઉમદેવાર� િનયત સમયગાળા દર�યાન ઇ�� ુ

થયેલ િનયત ન<નૂા6ુ ં Gમાણપb રhુ કર�લ નહ: હોય તો તઓેની અર0 અમા@ય 

ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેતઓેન ે 8બન અનામત જ�યા સામ ેપણ િવચારણામા ંલવેામા ં

આવશ ેનહ:. 

• સામા0ક @યાય અન ે અિધકાર:તા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ gમાકં: 

સશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ અન ે આ ^ગ ે વખતોવખત સરકારLીના ઠરાવ 

<જુબ6ુ ં સ\મ અિધકાર: wારા અપાયલે ઉzત વગ�મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા6ુ ં

Gમાણપb ઉમદેવાર ધરાવતા હોવા જોઇએ. 



15. મHહલા ઉમદેવાર જો તમેના િપતાન ેબદલે પિતના નામ ેઅર0 કરવા માગંતા હોય તો 

તમેણે લ�ન ર0�d�શનની નકલ અસલ Gમાણપbોની ચકાસણી સમય ે ફર0યાતપણ ે

રhૂ કરવાની રહ�શ.ે 

16. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર0 ફોમ�મા ં યો�ય �થાન ે પોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો 

અિનવાય� છે, k ઉપર ભિવrયમા ં ભરતી ^ગ ે સદં�શ આપી શકાય. યો�ય મોબાઇલ 

નબંર લખેલ ન હોય તવેા ઉમદેવારને સદં�શ ન પહ�ચે ત ે^ગ ેઅમદાવાદ ��િુનિસપલ 

કોપDર�શનની કોઇ જવાબદાર: રહ�શ ેનહ:. 

17. સદરs ુજ�યાની ભરતી GHgયા ^ગ ેઉમદેવારોન ેકોઇ જ લે8ખત પbmયવહાર કરવામા ં

આવશ ે નહ:. kની ન�ધ લવેી. ઉમદેવારોએ આ જ�યાની આગળની ભરતી GHgયા 

^ગેની &ણકાર: માટ� અ.��.ુકો.ની વબેસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in પર જોતા 

રહ�વા િવનિંત છે. 

18. ઉમદેવારોએ લે8ખત પર:\ા/ઇ@ટરm� ુમાટ� �વખચ� આવવા6ુ ંરહ�શ.ે 

19. પસદંગીની Gg:યા સહ:તના અિધકારો સ\મ સnા wારા ન�: કર�લ અમદાવાદ 

��િુનિસપલ કોપDર�શનની �ટાફ િસલે;શન કિમHટ/��િુનિસપલ કિમશનરLી પાસ ે

અબાિધત રહ�શ ેઅન ેઆ કિમHટ/��િુનિસપલ કિમશનરLીનો િનણ�ય આખર: ગણાશ.ે 

20. પસદંગી પામલે ઉમદેવારની િનમ�ુકં સnાધાર: ઠરાવ ેત ેશરતોન ેઆિધન રહ�શ.ે 

21. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અર0મા ં કોઇપણ િવગત ખોટ: દશા�વલે હશ ે અથવા ભરતી 

GHgયાના કોઇપણ તબ�ે ખોટ: માfમૂ પડશ ે તો તમેની અર0 k ત ે તબ�ે રI 

કરવામા ં આવશ ે તથા તણેે લાયક:ધોરણ (Passing Standard) મળેવલે હશ ે તો પણ 

તમેની ઉમદેવાર: રI ગણાશ.ે તમેજ ભિવrયમા ંપણ ઉમદેવાર� િનમ�ુકં સમય ેરhૂ કર�લ 

જ@મતાર:ખ, શ\ૈ8ણક લાયકાત, વય, &િત, અ6ભુવ અન ેઅ@ય Cરુાવા ખોટા માfમૂ 

પડશ ેક� શકંા�પદ જણાશ ેતો તનેી સામ ેયો�ય કાયદ�સરની કાય�વાહ: કરવામા ંઆવશ ે

તમેજ આવા ઉમદેવારની પસદંગીથી િનમ�ુકં થયલે હશ ેતો કોઇપણ તબ�ે િનમ�ુકં 

રI કરવામા ંઆવશ.ે 

22. સીધી ક� આડકતર: ર:ત ે�ટાફ િસલે;શન કિમHટના સ�યો ઉપર લાવવામા ંઆવલે દબાણ 

ઉમદેવારની ગરેલાયકાતમા ંપHરણમશ.ે 

23. આપેલ &હ�રખબર કોઇપણ કારણોસર રI કરવાની ક� તમેા ં ફ�રફાર કરવાની 

આવtયકતા ઉભી થશ ે તો તવેા સજંોગોમા ં તમે કરવાનો અમદાવાદ ��િુનિસપલ 

કોપDર�શનનો સCંણૂ� હ�/અિધકાર રહ�શ ે અન ે અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપDર�શન આ 

માટ� કારણો આપવા બધંાયલે રહ�શ ેનહ:. 



24. અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપDર�શનના વગ� – ૩ અન ે વગ� – ૪ના તમામ સવંગDની 

જ�યાઓ પર સીધી ભરતીથી િનમ�ુકંો ફ:;સ પગારના સહાયક અજમાયશી તર:ક� 

કરવાનો અમલ રાvય સરકારLીના નાણા િવભાગના ઠરાવ gમાકં : ખરચ / ૨૦૦૨ / 

૫૭ / ઝ.૧ તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ની યોજનાની જોગવાઇઓન ે>યાન ેલઇ �ટ�@ડ�ગ કિમHટ 

ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા ��િુનિસપલ બોડ� ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ 

તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬, �ટ�@ડ�ગ કિમHટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા 

��િુનિસપલ બોડ� ઠરાવ ન.ં ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧ અન ે�ટ�@ડ�ગ કિમHટ ઠરાવ ન.ં 

૨૮૬ તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ તથા ��િુનિસપલ બોડ� ઠરાવ ન.ં ૩૧૬ તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ 

થી મળેલ મhૂંર: <જુબ Pધુાર�લ નવી હયાત ફ:;સ પગારની િનિત <જુબ પસદંગીથી 

િનમ�ુકં પામલે ઉમદેવારોન ે જ�ર: શરતો અન ે બોલીઓ યથાવત રહ�શ ે તથા 

સરકારLીના વખતો-વખત થતા ફ�રફારન ેઆિધન રહ�શ.ે 

25. &હ�રખબરમા ંઆવલે અર0ઓની સ7ંયાન ે>યાન ેલઇ, આગળની ભરતી GHgયા માટ� 

ઉમદેવારોન ેમા@ય ગણવા ^ગ ેનીતી ન�: કરવા ��િુનિસપલ કિમશનરLીનો િનણ�ય 

આખર: ગણાશ.ે 

26. અનામત ક�ટ�ગર: ^ગ ે રાvય સરકારLી અન ે અ.��.ુકો.ના Gવત�માન િનયમો અન ે

ધોરણો >યાન ેલેવામા ંઆવશ.ે 
 

 

તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૭  

 

 

 

સહ:/- 

��િુનિસપલ કિમશનર 



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 

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.  



(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. 

 
 

 

 

 

 


