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િુ નિસપલ કોપ રશનના નાનાગાર ખાતા માટ નીચે જણાવેલ જ યાઓ ભરવા માટ

લાયકાત ધરાવતા તમામ $િતના ઉમેદવારો પાસેથી તા.૨૩/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ સાંજના ૦૫:૩૦ કલાક
2ુધીમાં મળે તે ર4તે ફ6ત ઓનલાઇન અર8ઓ મંગાવવામાં આવે છે .
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જ યાની સં;યા
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૦૫ (૦૪ >બન અનામત, ૦૧ સા.શૈ.પ.વગB)
•

ુ ટ હોવો જોઇએ.
કોઇપણ િવDાશાખાનો EેF એ

•

ઉમેદવાર િનIણાંત તરવૈયા તથા પાણીની તમામ રમતો શીખવવાના અJુભવી હોવા
જોઇએ.

લાયકાત

•

Kુબતા માણસને બચાવવાની ર4તોના $ણકાર હોવા જોઇએ.

•

જળL4ડાJું સંN ૂણB Pાન તથા

વીમQગ Nુલના વહ4વટ4 કામનો સઘળો અJુભવ

ધરાવતા હોવા જોઇએ.
•

૦૧ વષBનો N ૂણB સમયનો નેતા8 2ુભાષ નેશનલ ઇT ટ4ટUુટ ઓફ પોટB સનો કોચQગ
ડ4Vલોમાં ઇન

વીમQગ કરલ હોય તેવા ઉમેદવારને Wથમ પસંદગી આપવામાં

આવશે.

પગાર ધોરણ

વયમયાBદા

હાલ ફ46સ વેતન

લઇ લેવલ – ૪ પેમે_46સ ૨૫૫૦૦-૮૧૧૦૦ + િનયમ [ુજબ મળ4 શકતા અTય ભaથાં.
વbુમાં વbુ ૪૦ વષB િસવાય ક અ.
.

જ યાની સં;યા

લાયકાત

૧૯૯૫૦/-Yણ વષB 2ુધી Zયારબાદ કામગીર4ના [ુ\યાંકનને ]યાને

к

(

.ુ કો.ની નોકર4માં હોય.

)

૩૫ (૧૭ >બન અનામત, ૦૮ સા.શૈ.પ.વગB, ૦૨ અJુ.$િત, ૦૫ અJુ.જન$િત, ૦૩
આ.ન.વ.)
•

તરવાની િવિવધ વૈPાિનક પdિતઓ તેમજ ડાઇવQગJુ N ૂરe ુ Pાન તથા શીખવવાનો
fયવહાgરક અJુભવ.

•

hુશળ તરવૈયો હોવો જiર4 છે .

•

Kુબતા માણસને બચાવવાની jુદ4 jુદ4 ર4તો તથા hૃિYમ lાસોmછવાસ આપવાનો
fયવહાgરક અJુભવ.

•

પગાર ધોરણ

વયમયાBદા

-: 8# 9:

1.

nુજરાતી તેમજ હ4Tદ4 ભાષાJું Pાન.

હાલ ફ46સ વેતન ` ૧૯૯૫૦/-Yણ વષB 2ુધી Zયારબાદ કામગીર4ના [ુ\યાંકનને ]યાને
લઇ લેવલ – ૨ પે મે_46સ `૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ + િનયમ [ુજબ મળ4 શકતા અTય ભaથાં.
વbુમાં વbુ ૪૫ વષB િસવાય ક અ.
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.ુ કો.ની નોકર4માં હોય.
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ટ. કિમgટ ઠરાવ Lમાંક: ૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અJુસાર >બન અનામત વગBના ઉમેદવારોએ
અર8દ4ઠ ૧૧૨/- (qક iિપયા એકસો બાર N ૂરા) ઓનલાઈન અર8 કરતાં સમયે s ૂકવવાના રહશે.

2.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર8 ફોમBમાં ભરલ િવગતો સમE ભરતી WgLયા માટ આખર4 ગણવામાં
આવશે અને તેના Nુરાવા અમદાવાદ

િુ નિસપલ કોપ રશન માંગે Zયાર અસલમાં (Wમા>ણત નકલો

સgહત) રjૂ કરવાના રહશે. ચકાસણી દર યાન ઓનલાઇન અર8 ફોમBમાં ભરલ િવગતો તથા
Nુરાવામાં ફરફાર અથવા તફાવત જણાશે તો ઉમેદવાર4 રtબાતલ ગણવામાં આવશે.

3.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર8 ફોમBમાં u પાસપોટB સાઇઝનો ફોટોEાફ Upload કરલ હોય, તે
ફોટોEાફની વbુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહશે અને ભરતી WgLયા (લે>ખત પર4wા /
ઇTટરf ુ / િવગેર) સમયે તેવો જ ફોટોEાફ રjૂ કરવાનો રહશે.

4.

કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જ યા માટ એક કરતાં વbુ અર8 કરશે તો તેઓની અર8 / અર8ઓ રt
કરવા qગે િનણBય કરવાની સxા અમદાવાદ

5.

િુ નિસપલ કોપ રશનની રહશે.

yમર, લાયકાત અને અJુભવ ઓનલાઇન અર8 વીકારવાની છે \લી તાર4ખના રોજની ગણવામાં
આવશે.

6.

માકB શીટ, ડ4Eી સટzફ4કટમાં Eેડ દશાBવેલ હોય તો તેJ ું સમકw ટકામાં માTય
કોIટક રjૂ કરવાJું રહશે.

િુ નવસ{ટ4Jું કTવઝBન

7.

$હરાતમાં માં યા [ુજબની શૈw>ણક લાયકાત / ડ4Eી મેળfયા બાદનો જ અJુભવ માTય ગણવામાં
આવશે. તે પહલાનો અJુભવ કોઇપણ સંજોગોમાં માTય ગણાશે નgહ. અસલ WમાણપYોની ચકાસણી
સમયે ઉમેદવાર અર8માં u અJુભવ દશાBવેલ હોય તેના સમથBનમાં અJુભવનો સમયગાળો (gદવસ,
માસ, વષB) તથા બ$વેલ ફરજોનો Wકાર/ મેળવેલ અJુભવની િવગતો સહ4ત માTય સં થાJું ઇTવડB
/ આઉટવડB નંબર તથા તાર4ખ સાથેJ ું જ WમાણપY રjૂ કરવાJું રહશે. માY ઓફર લેટર ક
એપોઇTટમેTટ લેટર અJુભવના Nુરાવા તર4ક અમાTય ગણાશે પરં e ુ જો તેની સાથે વખતોવખત
સં થા |ારા અપાયેલ ઇ$ફા ક Wમોશનના }ક
ુ મ, પગાર સંબિં ધત Nુરાવા ક અTય આધાર~ ૂત ગણી
શકાય તેવા Nુરાવા રjૂ કય•થી, તેની N ૂરતી ચકાસણી કયાB બાદ યો ય જણાયેથી આવો અJુભવ
માTય ગણવામાં આવશે.

8.

અ.

.ુ કો.માં ફરજ બ$વતા કમBચાર4એ અસલ WમાણપYોની ચકાસણી સમયે છે \લા માસની

પગાર લીપ રjૂ કરવાની રહશે. આ ઉપરાંત જો એક કરતાં વbુ હોtા ઉપર ફરજ બ$વેલ હોય તો
Wમોશન ક િસલે6શનના }ક
ુ મની નકલ અવ€યપણે રjૂ કરવાની રહશે.

9.

[ ૂળ nુજરાતના હોય તેવા અJુ2>ુ ચત $િત, અJુ2>ુ ચત જન$િત, સામા8ક શૈw>ણક પછાત વગB
તથા આિથ•ક ર4તે નબળા વગB (EWS)ની જ યા માટના ઉમેદવારોના gક સામાં ઉપલી વયમયાBદામાં
પાંચ (૫) વષBની …ટછાટ આપવામાં આવશે. nુજરાત રાFય િસવાયના અTય રાFય |ારા ઇ

ુ કરલ

ઉપરો6ત $િતના સટz.ને આધાર અનામત qગેનો કોઇ પણ લાભ મળવાપાY રહશે નહ4.

10.

અનામત $િતના ઉમેદવાર તેની $િત qગેJ ું (અJુ. $િત, અJુ જનજિત, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથ•ક
ર4તે નબળા વગB (EWS/>બ.અ.વ.) qગેJ ું nુજરાત સરકાર†ી |ારા ન‡4 કરાયેલ ન[ ૂના [ુજબJું
સરકાર†ીના સwમ અિધકાર4 |ારા આપવામાં આવેલ WમાણપY રjુ કરવાJું રહશે.

11.

[ ૂળ nુજરાતના અનામત $િતના ઉમેદવાર અનામત જ યા ઉપર ક >બનઅનામત જ યા ઉપર
અર8 કરવાની છે ક કમ ? તે ઓનલાઇન અર8 ફોમBમાં

પIટ જણાવવાJું રહશે અને [ ૂળ

nુજરાતના અનામત $િતના ઉમેદવારો >બનઅનામત જ યા ઉપર અર8 કરશે તો આવા
ઉમેદવારોને >બનઅનામત જ યા ઉપર ઉમેદવારોને લાnુ પડતા ધારા-ધોરણો લાnુ પડશે.

12.

ઉ6ત દશાBવેલ ખાલી જ યાની કટગર4ના ઉમેદવારો માટ ઉપલી વયમયાBદા તમામ Wકારની …ટછાટ
સાથે કોઇપણ સંજોગોમાં અર8
િસવાય ક અ.

વીકારવાની છે \લી તાર4ખે ૪૫ વષBથી વbુ હોવી જોઇએ નહ4,

.ુ કો.માં નોકર4માં હોય.

13.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર8માં u $િત (કટગર4) દશાBવેલ હશે તેમાં પાછળથી કટગર4 બદલવાની
રjૂઆત Eાˆ રાખવામાં આવશે નહ4.
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ઉમેદવારોએ $િત WમાણપY ઉપરાંત ઉ‰ત વગBમાં સમાવેશ ન થતો હોવાJું સામા8ક Tયાય
અને અિધકાર4તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પgરિશIટ – ક અથવા
તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ પgરિશIટ – ૪ [ુજબJું WમાણપY રjૂ કરવાJું
રહશે.

•

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ઇ
મહxમ અવિધ ઇ

ુ થયેલ ઉ‰ત વગBમાં સમાવેશ નહ4 થવા qગેના WમાણપYની

ુ થયા-વષB સgહત Yણ નાણાક4ય વષBની રહશે પરંe ુ આŠુ WમાણપY

ઓનલાઇન અર8 કરવાની છે \લી તાર4ખ 2ુધીમાં ઇ
WમાણપYની

માTયતા

/

વીhૃિત

ુ કરલ હોŠુ જોઇએ અને આવા

તથા સમયગાળાના અથBઘટન

બાબતે

સરકાર†ીના

ઠરાવો/પgરપYોની જોગવાઈઓ આખર4 ગણાશે. WમાણપYનો નંબર તથા તાર4ખ ઓનલાઇન
અર8 ફોમBમાં દશાB વવાનો રહશે તેમજ અસલ WમાણપYોની ચકાસણી સમયે રjૂ કરવાJું રહશે.
આવા WમાણપYમાં કોઇ ~ ૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર $હરાતની તાર4ખ બાદJું નŠું WમાણપY
મેળવે તો પણ સદર વગBના ઉમેદવાર તર4ક પાY થવા માટ ઓનલાઇન અર8માં જણાવેલ
WમાણપY જ માTય રહશે.
•

પgરિશIટ –ક અથવા પgરિશIટ –૪ ને થાને qEે8માં આપે‹ ું Annexure – A Jું WમાણપY
માTય ગણાશે નહ4. જો કોઇ ઉમેદવાર િનયત સમયગાળા દર યાન ઇ

ુ થયેલ િનયત ન[ ૂનાJું

WમાણપY રjુ કરલ નહ4 હોય તો તેઓની અર8 અમાTય ગણવામાં આવશે અને તેઓને >બન
અનામત જ યા સામે પણ િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ4.
•

સામા8ક

Tયાય

અને

અિધકાર4તા

િવભાગના

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના

ઠરાવ

Lમાંક:

સશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ અને આ qગે વખતોવખત સરકાર†ીના ઠરાવ [ુજબJું સwમ
અિધકાર4 |ારા અપાયેલ ઉ‰ત વગBમાં સમાવેશ ન થતો હોવાJું WમાણપY ઉમેદવાર ધરાવતા
હોવા જોઇએ.

15.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર8 ફોમBમાં યો ય થાને પોતાનો મોબાઇલ નંબર લખવો અિનવાયB છે , u
ઉપર ભિવIયમાં ભરતી qગે સંદશ આપી શકાય. યો ય મોબાઇલ નંબર લખેલ ન હોય તેવા
ઉમેદવારને સંદશ ન પહŒચે તે qગે અમદાવાદ
નહ4.

િુ નિસપલ કોપ રશનની કોઇ જવાબદાર4 રહશે

16.

સદર}ુ જ યાની ભરતી WgLયા qગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લે>ખત પYfયવહાર કરવામાં આવશે નહ4.
uની નŒધ લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ યાની આગળની ભરતી WgLયા qગેની $ણકાર4 માટ
અ.

.ુ કો.ની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in જોતા રહવા િવનંિત છે .

17.

ઉમેદવારોએ Trade Test /લે>ખત પર4wા / ઇTટરf ુ માટ વખચ• આવવાJું રહશે.

18.

પસંદગીની WL4યાના અિધકારો સwમ સxા |ારા ન‡4 કરલ અમદાવાદ
ટાફ િસલે6શન કિમgટ/

િુ નિસપલ કોપ રશનની

િુ નિસપલ કિમશનર†ી પાસે અબાિધત રહશે અને આ કિમgટ/

િુ નિસપલ

કિમશનર†ીનો િનણBય આખર4 ગણાશે.

19.

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ”ુકં સxાધાર4 ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહશે.

20.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર8માં કોઇપણ િવગત ખોટ4 દશાBવેલ હશે અથવા ભરતી WgLયાના કોઇપણ
તબ‡ે ખોટ4 મા‹ ૂમ પડશે તો તેમની અર8 u તે તબ‡ે રt કરવામાં આવશે તથા તેણે
લાયક4ધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર4 રt ગણાશે. તેમજ
ભિવIયમાં પણ ઉમેદવાર િનમ”ુકં સમયે રjૂ કરલ જTમતાર4ખ, શૈw>ણક લાયકાત, વય, $િત,
અJુભવ અને અTય Nુરાવા ખોટા મા‹ ૂમ પડશે ક શંકા પદ જણાશે તો તેની સામે યો ય કાયદસરની
કાયBવાહ4 કરવામાં આવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની પસંદગીથી િનમ”ુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ
તબ‡ે િનમ”ુકં રt કરવામાં આવશે.

21.

સીધી ક આડકતર4 ર4તે ટાફ િસલે6શન કિમgટના સ•યો ઉપર લાવવામાં આવેલ દબાણ ઉમેદવારની
ગેરલાયકાતમાં પgરણમશે.

22.

આપેલ $હરખબર કોઇપણ કારણોસર રt કરવાની ક તેમાં ફરફાર કરવાની આવ€યકતા ઉભી થશે
તો તેવા સંજોગોમાં તેમ કરવાનો અમદાવાદ
અને અમદાવાદ

િુ નિસપલ કોપ રશનનો સંN ૂણB હ‡ / અિધકાર રહશે

િુ નિસપલ કોપ રશન આ માટ કારણો આપવા બંધાયેલ રહશે નહ4.

23.

સદર ખાલી પડલ જ યાઓની ભરતી WL4યા રો ટર િનયમને આધીન કરવામાં આવશે.

24.

$હરખબરમાં આવેલ અર8ઓની સં;યાને ]યાને લઇ, આગળની ભરતી WgLયા માટ ઉમેદવારોને
માTય ગણવા qગે નીતી ન‡4 કરવા

િુ ન. કિમશનર†ીનો િનણBય આખર4 ગણાશે.

25.

અમદાવાદ

િુ નિસપલ કોપ રશનના વગB – ૩ અને વગB – ૪ના તમામ સંવગ ની જ યાઓ પર

સીધી ભરતીથી િનમ”ુકં ો ફ46સ પગારના સહાયક અજમાયશી તર4ક કરવાનો અમલ રાFય
સરકાર†ીના નાણા િવભાગના ઠરાવ Lમાંક : ખરચ / ૨૦૦૨ / ૫૭ / ઝ.૧ તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ની
યોજનાની જોગવાઇઓને ]યાને લઇ
િુ નિસપલ બોડB

ટTડQગ કિમgટ ઠરાવ નં. ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા

ઠરાવ નં. ૨૧૩ તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬,

ટTડQગ કિમgટ ઠરાવ નં. ૧૨૬૫

તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા

િુ નિસપલ બોડB ઠરાવ નં. ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧ અને

કિમgટ

તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭

ઠરાવ

નં.

૨૮૬

તથા

િુ નિસપલ

બોડB

ઠરાવ

ટTડQગ

નં.

૩૧૩

તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ થી મળે લ મંjૂર4 [ુજબ 2ુધારલ નવી હયાત ફ46સ પગારની િનિત [ુજબ
પસંદગીથી િનમ”ુકં પામેલ ઉમેદવારોને જiર4 શરતો અને બોલીઓ યથાવત રહશે તથા સરકાર†ીના
વખતો-વખત થતા ફરફારને આિધન રહશે.

તા.૦૩/૦૮/૨૦૧૯

સહ4/િુ નિસપલ કિમશનર

-: <

$=

D,

> H :1 :)

:

G

8 )

I )

AJ

< :-

;& :

ઓનલાઈન અર8 કરતી વખતે ફ6ત >બન અનામત વગBના તમામ ઉમેદવારોએ અર8 ફ4 i. ૧૧૨/ભરવાની રહશે.
સૌ Wથમ ઉમેદવાર www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, u તે જ યા સામે
દશાBવેલ Apply Online પર કલીક કર4, તમામ િવગતો ભર4, અર8 સબમીટ કરવાની રહશે. Zયાર બાદ
ઓનલાઈન અર8માં દશાBવેલ મોબાઈલ નંબર પર SMS આવશે. uમાં ઉમેદવારનો એVલીકશન નંબર
દશાBવેલ હશે.
Zયાર બાદ ઉમેદવાર સદર વેબસાઇટ પર જઈ PUBLIC INFORMATION

Recruitment link

Fees

Payment માં જ યાJું નામ, એVલીકશન નંબર અને જTમ તાર4ખ ભર4 Submit પર 6લીક કરવાની
રહશે.
Submit પર 6લીક કયાB બાદ ગેટ વે પસંદ કર4 ડબીટ કાડB , Lડ4ટ કાડB અથવા નેટ બ˜ક4ગ થી પેમેTટની
WL4યા N ૂણB કરવાની રહશે.
મોબાઈલ નંબરમાં પેમેTટ સફળ થયાનો મેસેજ આfયા બાદ ફર4 Recruitment link

Download

Receipt માં જઈને ઓનલાઇન અર8ની રસીદ મેળવવાની રહશે.
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8 )

;& :

અનામત વગBના ઉમેદવારોએ www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, u
તે જ યા સામે દશાB વેલ Apply Online પર કલીક કર4, તમામ િવગતો ભર4, અર8 સબમીટ
કરવાની રહશે. Zયાર બાદ ઓનલાઈન અર8માં દશાB વેલ મોબાઈલ નંબર પર SMS આવશે. uમાં
ઉમેદવારનો એVલીકશન નંબર દશાB વેલ હશે.
SMS મળે થી ફર4 Recruitment link
મેળવવાની રહશે.

Download Receipt માં જઈને ઓનલાઇન અર8ની રસીદ

Path for Apply
Website: http://ahmedabadcity.gov.in
Visit Recruitment & Results link and on “Apply Online”.

Screens
(j) Candidate Details (*)

All * fields are mandatory to fill.

(n) Required Qualification - j

Click on Add Button to Add Record

(r) Required Qualification – n

Click on Add Button to Add Record
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.
(w) Languages Known (*)

Click on Add button to add multiple records.
({) 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.
(~) 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. For
Experience Letter combine all certificates in one PDF and size should be less than
or equal n MB.

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.

(„) Fees Payment

• Candidate has to select the above mentioned link for fee payment.
• Below page will open after clicking on above link.

• In above page Candidate has to select the name of the
vacancy from the Vacancy Name Drop Down.
• Enter the Application Number received on Mobile.
• Enter Date of Birth
• Click on Submit. Now Below screen will be open for payment
purpose.

• From above link click on any of the payment Gateway to proceed for
payment.
• After clicking on any of the above links below page will open and
candidate will redirect to the Payment site after clicking on Confirm
Payment Button, where candidate can do payment.

Download Receipt

• Click on above link to download the Receipt.

• Enter Application Number and Date of Birth to download receipt.
• General Category Candidates have to Fees before downloading the
Receipt.

