
 

 

ધી અફબન શલે્થ વોવામટી-અભદાલાદ ભાટે નેળનર શલે્થ મભળન અંર્બગર્ એકાઉન્ટન્ટ કભ ડટેા 

આવીસ્ટન્ટની જગ્માઓ ર્દૂન શગંાભી ધોયણે ૧૧  ભાવના કયાય આધાયે બયલા ર્થા રે્ની પ્રર્ીક્ષા માદી 

ફનાલલાની થામ છે. જે ભાટે રામકાર્ ધયાલર્ા ઉભેદલાયોની અયજીઓ ભગંાલલાભા ંઆલે છે. જે ર્ે 

અયજદાયે ોર્ાની ળૈક્ષણણક રામકાર્ ર્થા અનબુલના પ્રભાણત્રોની પ્રભાણણર્ નકરો વાથે રે્ભના નાભ, 

વયનામુ,ં ઉભય, ળૈક્ષણણક રામકાર્ ર્થા અનબુલ અંગેની મલગર્ મનમર્ પોભેટભા ંસ્લઅક્ષયે બયી 

અયજીત્રક ર્થા પ્રભાણત્રો વાથે ર્ા :- ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ થી ૦૬/૧૧/૨૦૧૭ દયમ્માન વાજંે ૬.૦૦ લાગ્મા 

સધુીભા ંનીચે જણાલેર વયનાભે રૂફરૂ અથલા યજીસ્ટય એડીથી ભોકરલાની યશળેે.   

ક્રભ. ોસ્ટ ન ું નાભ. જરૂયી શળક્ષણિક રામકાત. અન બલ. ઉભય. ઉચ્ચક 

ભાશવક 

લેતન. 
૧. એકાઉન્ટન્ટ કભ 

ડટેા આવીસ્ટન્ટ 

ફી.કોભ./એભ.કોભ./ 

લાણણજ્મ ળાખાભા ં

ડડપ્રોભાની ડીગ્રી 

ઓછભાું ઓછો એક લષ નો 

કોમ્પ્ય ટય વુંફુંશધત ડટેા ફેઝ નો 

(M.S. office, Tally  અથલા MIS 

System)  અન બલ. 

વયકાયી વસં્થા/ અભદાલાદ 

મ્યનુીવીર કોોયેળન/ અફબન 

શલે્થ વોવામટી, અભદાલાદ ભા ં

કાભગીયીનો અનબુલ ધયાલર્ા 

ઉભેદલાયને અગ્રર્ા આલાભા ં

આલળે. 

ભશર્ભ 

૬૨લબ 

રૂા.૮૦૦૦ 

(ડપક્વ) 

 

ળયતો: 
 વદં થમેર ઉભેદલાયે મનભણુકં અગાઉ નેળનર શલે્થ મભળન અંર્બગર્ ધી અફબન શલે્થ વોવામટી, અભદાલાદ 

વાથે કયાય કયલાનો યશળેે અને અભદાલાદ મ્યનુીવીર કોોયેળન વાથે કોઈ શક્ક દાલો યશળેે નડશ. 
 અયજદાય કે જેભની ઉભય ૫૮ થી ૬૨ લષ ની લચ્ચે શોમ તેઓએ વયકાયી શોસ્સ્ટર ભાુંથી પીઝીકર પીટનેવન ું 

વટી ભેલી અયજી વાથે જોડલાન ું યશળેે.  

 ઉયની જગ્મા ભાટે જે રે્ ર્બ્ફકે કોઈણ પ્રકાયનુ ંયાજકીમ કે વસં્થાડકમ દફાણ કયલાભા ંઆલળે ર્ો મનભણુકં 

યદ કયલા ભા ંઆલળ.ે 



 

 

 

 

 ઉભેદલાયે જરૂય જણામ ત્માયે રામકાર્ના અને અનબુલના પ્રભાણત્રની ચકાવણી કયાલલા સ્લખચે શાજય 

થલાનુ ંયશળેે. . 

 અયજદાયે અયજી પોભબ વાથે રામકાર્ ર્થા અનબુલના પ્રભાણત્રની પ્રભાણણક નકર જોડલાની યેશળે. જો 

પ્રભાણત્રની નકર જોડરે નડશ શોમ ર્ો રે્લી અયજી યદ ગણલાભા ંઆલળે.ર્ેભજ અયજી પોભબ બમાબ ફાદ અયજી 

ભા ંદળાબલેર મલગર્ો ર્થા અયજી વાથે જોડરે પ્રભાણત્રના અવર પયુાલા ઈન્ટયવ્ય ુના યજીસ્રેળન વભમ 

દયમ્માન યજુ કયલાના યેશળે.જો નક્કી કયેર વભમે ઉભેદલાય અવર પયુાલા યજુ નડશ કયે ર્ો અતે્રની ઓપીવે થી 

રીધેર મનણબમ છેલ્રો ગણાળે.રે્ અંગે ઉભેદલાય નો કોઈ શક્ક યશળેે નડશ. 

 ઉભેદલાયનો અનબુલ અવર પ્રભાણત્ર ચકાવણી લખરે્ અવર અનબુલના પ્રભાણત્રને આધાયે ગણલાભા ં

આલળે રે્ઓના મનભણુકં ઓડબયને આધાયે ગણાળે નડશ. 

 ઉભેદલાયના ભાકબવ ગ્રેડભા ંશોમ રે્લા ઉભેદલાયે જે યમુનલવીટીભાથંી ડીગ્રી ભેલી શોમ રે્ યમુનલવીટીનુ ંગ્રેડને 

ટકાલાયીભા ંપેયલલા અંગેનો પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ંયશળેે.  

 સ્ટેટ શલે્થ વોવામટી દ્વાયા લખર્ો લખર્ ભર્ી સચૂના મજુફ ગાય ધોયણભા ંસધુાયા લધાયા કયલાભા ંઆલળે. 

 વદંગી ાભેર ઉભેદલાય મનભણુકં અમધકાયી ઠયાલે રે્ ળયર્ોને અધીન મનભણુકં ભેલલાને ાત્ર થળે. 

 આ જગ્માની બયર્ી પ્રડિમાના અનવુધંાને આ જાશયેાર્ભા ંકોઈણ કાયણવય રે્ભા ંપેયપાય કયલાની કે યદ 

કયલાની આલશ્મકર્ા ઉબી થામ ર્ો રે્ભ કયલાનો ખાર્ાના ઉચ્ચ અધીકાયીને વપંણૂબ શક્ક/અમધકાય યશળેે અને 

ઉચ્ચ અમધકાયી આ ભાટે કાયણો આલા ફધંામેર યશળેે નડશ. 

 કોઈ કાયણવય ઇન્ટયવ્યનુા ડદલવે ઇન્ટયવ્ય ુપયુા થઈ ન ળકે ર્ો ફાકી યશરે્ા ઉભેદલાયના ઇન્ટયવ્ય ુફીજા ડદલવે 

યાખલાભા ંઆલળ.ે 

 અયજી ભોકરલાનુ ંસ્થ :- ળશયેી કંુટંુફ કલ્માણ એકભ 

   ફીજો ભા, આયોગ્મ બલન, જુન ુટી. ફી. શોસ્સ્ટર કમ્ાઉન્ડ,  

   જુના એવ. ટી. ફવ સ્ટેન્ડની વાભે, ગીર્ા ભડંદય યોડ, અભદાલાદ – ૩૮૦૦૨૨ 

 

                                                                                    ભેમ્પફય વેકે્રટયી 
                                                                                    ધી અફષન શલે્થ વોવામટી , અભદાલાદ 



 

 
 

ધી અફબન શલે્થ વોવામટી-અભદાલાદ ભાટે નેળનર શલે્થ મભળન અંર્બગર્ એકાઉન્ટન્ટ કભ 

ડટેા આવીસ્ટન્ટની જગ્માઓ ર્દૂન શગંાભી ધોયણે ૧૧ ભાવના કયાય આધાયે બયલા ર્થા રે્ની પ્રર્ીક્ષા માદી 

ફનાલલાની થામ છે. જે ભાટે રામકાર્ ધયાલર્ા ઉભેદલાયોની અયજીઓ ભગંાલલાભા ંઆલે છે. 

વદય ોસ્ટ ભાટે જરૂયી રામકાર્ ર્થા ઉંભય અંગેની મલગર્ો ર્થા અયજી પોભબ  

www.ahmedabadcity.gov.in ભા ંrecruitments ની રીંક યથી ડાઉનરોડ કયલાનુ ંયશળેે. ભાન્મ રામકાર્ 

ધયાલર્ા ઉભેદલાયોએ ળૈક્ષણણક રામકાર્ ર્થા પ્રભાણત્રોની પ્રભાણણર્ નકરો વાથે ર્ેભના નાભ, વયનામુ,ં 

ઉભય, ળૈક્ષણણક રામકાર્ ર્થા અનબુલ અંગેની મલગર્ મનમર્ પોભેટભા ંસ્લઅક્ષયે બયી અયજીત્રક ર્થા 

પ્રભાણત્રો વાથે ર્ા :-૦૦/૦૦/૨૦૧૭ થી ૦૦/૦૦/૨૦૧૭ ના યોજ વાજંના ૬.૦૦ લાગ્મા સધુીભા ંનીચે 

જણાલેર વયનાભે રૂફરૂ અથલા યજીસ્ટય એડી ભોકરલાની યશળેે. જો અયજી મનમર્ કયેર વભમ ફાદ ભળે 

ર્ો ર્ે ભાન્મ ગણાળે નડશ. 
 

 અયજી ભોકરલાનુ ંસ્થ :-  
 

 
 

            ભેમ્પફય વેકે્રટયી  

                                                                                    ધી અફષન શલે્થ વોવામટી , અભદાલાદ 



 

 

  
 


