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અમદાવાદ ��િુન. કોપ�ર�શન સચંા�લત શેઠ વા.સા.જનરલ હો��પટલ, !ીમિત શા.ચી.લા. હો��પટલ તથા 

શેઠ એલ.%. હો��પટલ ખાતે �ટાફ નસ(ની ખાલી પડ�લ જ*યાઓ ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા તમામ /િતના 

ઉમેદવારો પાસેથી તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૫ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક 9ધુીમા ંમળે તે ર;તે ફ<ત ઓનલાઇન 

અર%ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 

જ*યાAુ ંનામ સહાયક �ટાફ નસ( 

પગાર Bેડ િનમCુકંના Dથમ વષF `૫૨૦૦/-, બી/ વષF `૬૬૦૦/- તથા Jી/ વષF `૮૦૦૦/-Aુ ં ફ;<સ વેતન 

અને Kયારબાદ કામગીર;ના LMુયાકંનને Nયાને લઇ `૫૨૦૦/૨૦૨૦૦ (Bેડ પે ૨૮૦૦, પી.બી.-૧) + 

િનયમ Lજુબ મળ; શકતા અSય ભTથા 

લાયકાત 1. ઇUSડયન નિસVગ કાઉSસીલની માSયતા DાWત સ�ંથામાથંી બી.એસ.સી.(નિસVગ)ની ડ;Bી ધરાવતા 

હોવા જોઇએ. 

અથવા 

જનરલ નિસVગ અને મીડવાઇફર;નો XડWલોમા ધરાવનાર. 

અથવા 

મીડવાઇફર;નો Yંુકાગાળાનો કોસ( કર�લો હોવો જોઇએ. 

2. કો�W�ટુરની <વોલીફાઇડ પર;Zા પાસ કર; કો�W�ટુરAુ ં[ાન ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

3. \Bે%, ]જુરાતી અને XહSદ; લખતા, વાચંતા, બોલતા આવડ^ુ ંજોઇએ. 

_મર ૨૮ વષ(થી વ` ુનહ;, િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર;મા ંચાa ુહોય. 

-: %��&' ()*� ��+� ,���-� ��. к�'/ �х'� %������� 0*��� �����/ ��1*�/ 2	3��, :- 

1. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર% ફોમ(મા ંભર�લ િવગતો સમB ભરતી DXbયા માટ� આખર; ગણવામા ંઆવશે 

અને તેના dરુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન માગંે Kયાર� અસલમા ંરeૂ કરવાના રહ�શે. ચકાસણી 

દર�યાન ઓનલાઇન અર% ફોમ(મા ં ભર�લ િવગતો તથા dરુાવામા ં ફ�રફાર અથવા તફાવત જણાશે તો 

ઉમેદવાર; રgબાતલ ગણવામા ંઆવશે. 

2. કોઇપણ ઉમેદવાર જો એક કરતા ંવ` ુઅર% કરશે તો તેઓની અર% / અર%ઓ રg કરવા \ગે િનણ(ય 

કરવાની સhા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની રહ�શે. 

3. _મર અને લાયકાત ઓનલાઇન અર% �વીકારવાની છેMલી તાર;ખના રોજની ગણવામા ંઆવશે. 

4. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર% ફોમ(મા ંદશા(વેલ /િત તેમજ અSય િવગતોમા ંપાછળથી કોઇપણ સજંોગોમા ં

ફ�રફાર કરવા દ�વાશે નહ;. 

5. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર% ફોમ(મા ંયો*ય �થાને પોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાય( છે, i ઉપર 

ભિવjયમા ંભરતી \ગે સદં�શ આપી શકાય. યો*ય મોબાઇલ નબંર લખેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારને સદં�શ 

ન પહkચે તે \ગે અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની કોઇ જવાબદાર; રહ�શે નહ;. 

6. સદરl ુજ*યાની ભરતી DXbયા \ગ ેઉમેદવારોને કોઇ જ લે�ખત પJmયવહાર કરવામા ંઆવશે નહ;. iની 

નkધ લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ*યાની આગળની ભરતી DXbયા \ગેની /ણકાર; માટ� અ.��.ુકો.ની 

વેબસાઇટ ahmedabadcity.gov.in જોતા રહ�વા િવનિંત છે. i ઉપરથી જ લે�ખત પર;Zા / ઇSટરm� ુ

\ગેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાના રહ�શે. 
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7. સZમ સhા nારા િનણ(ય થયેથી માSય ગણવામા ં આવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને જ લે�ખત 

પર;Zામા ંબોલાવવામા ંઆવશે. 

8. Lળૂ ]જુરાતના હોય તેવા અA9ુ�ુચત /િત, અA9ુ�ુચત જન/િત, સામા%ક શૈZ�ણક પછાત વગ(ના 

ઉમેદવારોના Xક�સામા ંઉપલી વયમયા(દામા ંપાચં (૫) વષ(ની pટછાટ આપવામા ંઆવશે. ]જુરાત રાqય 

િસવાયના અSય રાqય nારા ઇ�� ુકર�લ ઉપરો<ત /િતના સટr.ને આધાર� અનામત \ગેનો કોઇ પણ લાભ 

મળવાપાJ રહ�શે નહ;. 

9. િનયમાAસુાર મXહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા(દામા ંપાચં (૫) વષ(ની pટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

10. િનયમાAસુાર િવકલાગં ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા(દામા ંદસ (૧૦) વષ(ની pટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

11. ઉમેદવાર� ૪૦% ક� તેથી વ` ુશાર;Xરક ખોડખાપંણ ધરાવતા હોવાAુ ં િસિવલ સuનAુ ંસટr. રeૂ કર�લ હશે 

તો જ તેવા ઉમેદવારને િવકલાગં ઉમેદવાર (પી.એચ.) તર;ક� ઉપલી વયમયા(દામા ંઅને અનામતનો લાભ 

મળવાપાJ થશે. 

12. Lળૂ ]જુરાતના અનામત /િતના ઉમેદવાર� અનામત જ*યા ઉપર ક� �બનઅનામત જ*યા ઉપર અર% 

કરવાની છે ક� ક�મ ? તે ઓનલાઇન અર% ફોમ(મા ં�પjટ જણાવવાAુ ંરહ�શે અને Lળૂ ]જુરાતના અનામત 

/િતના ઉમેદવારો �બનઅનામત જ*યા ઉપર અર% કરશે તો આવા ઉમેદવારોને �બનઅનામત જ*યા 

ઉપર ઉમેદવારોને લા] ુપડતા ધારા-ધોરણો લા] ુપડશે. વયમયા(દામા ંpટછાટનો લાભ મળશે નXહ. 

13. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર%મા ં i /િત (ક�ટ�ગર;) દશા(વેલ હશે તેમા ં પાછળથી ક�ટ�ગર; બદલવાની 

રeૂઆત Bાv રાખવામા ંઆવશે નહ;. 

14. સામા%ક અને શૈZ�ણક ર;તે પછાત વગ(ના ઉમેદવારોએ ઉwત વગ(મા ંસમાવેશ ન થતો હોવાAુ ંસામા%ક 

Sયાય અને અિધકાર;તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પXરિશjટ – (ક) 

તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૫ના રોજ dરુા થયેલ નાણાક;ય વષ(ની આવકને Nયાને લઇને આપવામા ંઆm� ુહોય 

તે^ુ ં એટલે ક� તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૫થી અર% કરવાની છેMલી તા.૨૫/૦૮/૨૦૧૫ દર�યાન ઇ�� ુ થયેલ 

હોય તે DમાણપJનો નબંર તથા તાર;ખ ઓનલાઇન અર% ફોમ(મા ં દશા(વવાનો રહ�શે તેમજ અસલ 

DમાણપJોની ચકાસણી સમયે રeૂ કરવાAુ ં રહ�શે. આ^ુ ં DમાણપJ યો*ય સhાિધકાર;એ આપેaુ ં હો^ુ ં

જોઇએ. પXરિશjટ – (ક) ને �થાને \Bે%મા ંઆપેaુ ંAnnexure – A Aુ ંDમાણપJ માSય ગણાશે નહ;. 

પXર�ણત મXહલા ઉમેદવાર� આ^ુ ંDમાણપJ તેણીના માતા-િપતાની આવકને આધાર� રeૂ કરવાAુ ંરહ�શે. 

જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકને આધાર� આ^ુ ં DમાણપJ રeૂ કર�લ હશે તો તેઓને 

અનામતનો લાભ મળવાપાJ રહ�શે નહ;. 

15. માક(શીટ, ડ;Bી સટrફ;ક�ટમા ંBેડ દશા(વેલહોય તો તેAુ ંસમકZ ટકામા ંમાSય �િુનવસzટ;Aુ ંકSવઝ(ન રeૂ 

કરવાAુ ંરહ�શે. 

16. મXહલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલે પિતના નામે અર% કરવા માગંતા હોય તો તેમણ ે લ*ન 

ર%�|�શનની નકલ અસલ DમાણપJોની ચકાસણી સમયે ફર%યાતપણ ેરeૂ કરવાની રહ�શે. 

17. ઉમેદવારોએ લે�ખત પર;Zા / ઇSટરm� ુમાટ� �વખચF આવવાAુ ંરહ�શે. 

18. પસદંગીના અિધકારો સZમ સhા nારા ન}; કર�લ અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની �ટાફ િસલે<શન 

કિમXટ પાસે અબાિધત રહ�શે અને આ કિમXટનો િનણ(ય આખર; ગણાશે. 

19. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમCુકં સhાધાર; ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહ�શે. 

20. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર%મા ં કોઇપણ િવગત ખોટ; દશા(વેલ હશે અથવા ભરતી DXbયાના કોઇપણ 

તબ}ે ખોટ; માaમૂ પડશે તો તેમની અર% i તે તબ}ે રg કરવામા ંઆવશે તથા તેણ ેલાયક;ધોરણ 

(Passing Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર; રg ગણાશે. તેમજ ભિવjયમા ંપણ ઉમેદવાર� 
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િનમCુકં સમયે રeૂ કર�લ જSમતાર;ખ, શૈZ�ણક લાયકાત, વય, /િત, અAભુવ અને અSય dરુાવા ખોટા 

માaમૂ પડશે ક� શકંા�પદ જણાશે તો તેની સામે યો*ય કાયદ�સરની કાય(વાહ; કરવામા ંઆવશે તેમજ આવા 

ઉમેદવારની પસદંગીથી િનમCુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ તબ}ે િનમCુકં રg કરવામા ંઆવશે. 

21. સીધી ક� આડકતર; ર;તે �ટાફ િસલે<શન કિમXટના સ~યો ઉપર લાવવામા ંઆવેલ દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપXરણમશે. 

22. આપેલ /હ�રખબર કોઇપણ કારણોસર રg કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે તો 

તેવા સજંોગોમા ં તેમ કરવાનો અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનનો સdંણૂ( હ} / અિધકાર રહ�શે અને 

અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ;. 

23. અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના વગ( – ૩ અને વગ( – ૪ના તમામ સવંગ�ની જ*યાઓ પર સીધી 

ભરતીથી િનમCુકંો ફ;<સ પગારના સહાયક અજમાયશી તર;ક� કરવાનો અમલ રાqય સરકાર!ીના નાણા 

િવભાગના ઠરાવ bમાકં : ખરચ / ૨૦૦૨ / ૫૭ / ઝ.૧ તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ની યોજનાની જોગવાઇઓને 

Nયાને લઇ �ટ�Sડ�ગ કિમXટ ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા ��િુનિસપલ બોડ( ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ 

તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬ અને �ટ�Sડ�ગ કિમXટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા ��િુનિસપલ બોડ( 

ઠરાવ ન.ં ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧થી મળેલ મeૂંર; Lજુબ 9ધુાર�લ નવી હયાત ફ;<સ પગારની િનિત 

Lજુબ પસદંગીથી િનમCુકં પામેલ ઉમેદવારોને જ�ર; શરતો અને બોલીઓ યથાવત રહ�શે તથા 

સરકાર!ીના વખતો-વખત થતા ફ�રફારને આિધન રહ�શે. 
 

તા.૧૫/૦૮/૨૦૧૫  સહ;/- 

  ��િુન. કિમશનર 
 
 
 


