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જુરાત અબન હથ ોટ તગત અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનના હથ િવભાગ હતક અબન 

હથ સેટર / કોનુીટ હથ સેટર માટ અબન હથ સોસાયટમા ં િનયિમત પગારધોરણમા ંતન હગંામી ધોરણ ે

સરકારીની ાટ અવયે મુંર થયેલ નીચે જણાવેલ કરાર આધારત જયાઓની પસદંગી/િતાયાદ બનાવવા 

માટ િનયત લાયકાત ધરાવતા ંતમામ િતના ઉમેદવારો પાસેથી તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સાજંના ૫.૩૦ કલાક 

ધુીમા ંમળે તે રતે ફત ઓનલાઈન અરઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 

*х к

GUHP-01 

  к 
જયાની 
સંયા 

ુલ - ૧૨ (બન અનામત – ૦૭,આ.ન.વ. - ૦૧,સા.શૈ.પ.વગ – ૦૩,અ.ુજનિત – ૦૧) 

લાયકાત M.D.(Gynecology) OR Post Graduate Diploma in Gynecology. 

પગારધોરણ 
લેવલ ૧૧ પે મેસ . ૬૭૭૦૦/૨૦૮૭૦૦ની ેડમા ંબેઝીક + િનયમ જુબ મળ શકતા 
અય ભથા.ં 

વયમયાદા ૪૫ વષથી વ ુનહ િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય. 

GUHP-02 

  ш 
જયાની 
સંયા 

ુલ - ૧૨ (બન અનામત – ૦૭,આ.ન.વ. - ૦૧,સા.શૈ.પ.વગ – ૦૩,અ.ુજનિત – ૦૧) 

લાયકાત M.D.(Pediatrics) OR Post Graduate Diploma in Pediatrics. 
પગારધોરણ લેવલ ૧૧ પે મેસ . ૬૭૭૦૦/૨૦૮૭૦૦ + િનયમ જુબ મળ શકતા અય ભથા.ં 

વયમયાદા 
૪૫ વષથી વ ુનહ િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય.
 

GUHP-03 

જયાુ ંનામ к  /  к ( – 2) 
જયાની 
સંયા 

ુલ - ૨૮  
(બન અનામત– ૧૪,આ.ન.વ- ૦૨,સા.શૈ.પ.વ.– ૦૭,અ.ુિત –૦૧,અ.ુજનિત – ૦૪) 

લાયકાત માય િુન.માથંી એમ.બી.બી.એસ. પાસ તથા ઇટનશીપ ણૂ કરલ હોવી ફરયાત. 

પગારધોરણ 
લેવલ – ૯ પે મેસ . ૫૩૧૦૦/૧૬૭૮૦૦ની ેડમા ં બેઝીક + િનયમ જુબ મળ 
શકતા અય ભથા.ં 

વયમયાદા ૪૫ વષથી વ ુનહ િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય. 

GUHP-04 

    кш 
જયાની 
સંયા 

ુલ - ૧૨ (બન અનામત – ૦૭,આ.ન.વ. - ૦૧,સા.શૈ.પ.વગ – ૦૩,અ.ુજનિત – ૦૧) 

લાયકાત 
Possess the Degree of  B.Sc with Physics as one of the subject. Possess the certificate of 
having passed the prescribed X-Ray technician training course conducted by recognized 
Institution of a Medical College in Gujarat State. Two years experience for the post 
preferred. 

 પગારધોરણ 
હાલ ફસ વેતન .  ૩૮૦૯૦/- પાચં વષ ધુી યારબાદ કામગીરના ુયાકંનને યાને 
લઇ, લેવલ – ૬ પે મેસ . ૩૫૪૦૦/૧૧૨૪૦૦ + િનયમ જુબ મળ શકતા અય 

*х к
ભથા.ં 

વયમયાદા ૪૫ વષથી વ ુનહ િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય. 

GUHP-05 

     кш 
જયાની 
સંયા 

ુલ - ૪૫  
(બન અનામત– ૨૦,આ.ન.વ.- ૦૪,સા.શૈ.પ.વગ– ૧૨,અ.ુિત– ૦૩,અ.ુજનિત–૦૬) 

લાયકાત 

1. બી.એસ.સી. બાયોકમે અથવા માઇોબાયોલો અથવા કમેના િવષય સાથે.
માઇોબાયોલોના િવષય સાથેના બી.એસ.સી. પસદંગી આપવામા ંઆવશે.

2. ઉમેદવાર સરકાર માય સંથામાથંી એક વષનો મેડકલ લેબોરટર ટકનોલોનો 
સટફકટ કોસ પાસ કરલ હોવો જોઇએ.

3. ઉમેદવાર આસી. લેબોરટર ટકનીશીયન તરકનો અથવા તેની સમક જયાનો પાચં 
વષનો અભુવ ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

પગારધોરણ 
હાલ ફસ વેતન . ૩૧૩૪૦/- પાચં વષ ધુી યારબાદ કામગીરના ુયાકંનને યાને 
લઇ,લેવલ – ૫ પે મેસ . ૨૯૨૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ જુબ મળ શકતા અય ભથા ં

વયમયાદા ૪૫ વષથી વ ુનહ િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય. 

GUHP-06 

   
જયાની 
સંયા 

ુલ - ૨૦  
(બન અનામત– ૧૦,આ.ન.વ.- ૦૨,સા.શૈ.પ.વગ– ૦૫,અ.ુિત– ૦૧,અ.ુજનિત–૦૨) 

લાયકાત માય સંથાના રટડ ફામાસીટ 

પગારધોરણ 
હાલ ફસ વેતન . ૩૧૩૪૦/- પાચં વષ ધુી યારબાદ કામગીરના ુયાકંનને યાને 
લઇ, લેવલ – ૫ પે મેસ . ૨૯૨૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ જુબ મળ શકતા અય 
ભથા ં

વયમયાદા ૩૫ વષથી વ ુનહ િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય. 

GUHP-07 

   

જયાની 
સંયા 

ુલ - ૭૩  

(બન અનામત-૩૨, આ.ન.વ.-૦૭, સા.શૈ.પ.વગ-૧૯, અ.ુિત-૦૫ ,અ.ુજનિત-૧૦  ) 

લાયકાત 

1. ઇડયન નિસગ કાઉસીલની માયતા ાત સંથામાથંી બી.એસ.સી.(નિસગ)ની ડી 
ધરાવતા હોવા જોઇએ.

અથવા
જનરલ નિસગ અને મીડવાઇફરનો ડલોમા ધરાવનાર.

અથવા
મીડવાઇફરનો ંુકાગાળાનો કોસ કરલો હોવો જોઇએ.

2. કોટુરની વોલીફાઇડ પરા પાસ કર કોટુરુ ંાન ધરાવતો હોવો જોઇએ.

3. ે, જુરાતી અને હદ લખતા, વાચંતા, બોલતા આવડુ ંજોઇએ. 

પગારધોરણ 
હાલ ફસ વેતન . ૩૧૩૪૦/- પાચં વષ ધુી યારબાદ કામગીરના ુયાકંનને યાને 
લઇ લેવલ ૫ પે મેસ . ૨૯૨૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ જુબ મળ શકતા અય ભથા.ં 

વયમયાદા ૩૩ વષથી વ ુનહ, િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંચા ુહોય. 

GUHP-08 
    к (  ) 

જયાની ુલ - ૩૩૦ 

è

y{ËkðkË BÞwrLkrMkÃk÷ fkuÃkkuohuþLk

ykhkuøÞ rð¼køk{kt ¼híke
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*х к
સંયા (બન અનામત–૧૩૭,આ.ન.વ.-૩૩,સા.શૈ.પ.વગ– ૮૮,અ.ુિત– ૨૩,અ.ુજનિત–૪૯) 

લાયકાત 

૧. ઇડયન નિસગ કાઉસીલ ારા માય કરલ સંથામાથંી એ.એન.એમ. /      
એફ.એચ.ડબ.ુ 

૨. જુરાત નિસગ કાઉસીલમા ંરશન થયે ુહોુ ંજોઇએ. 
૩. ધોરણ ૧૦ અથવા ૧૨ મા ં કોટુર િવષય હોય અથવા બેઝીક કોટુર સટફકટ 

ધરાવતા હોવા જોઈએ. 
 

પગારધોરણ 
હાલ ફસ વેતન . ૧૯૯૫૦/- પાચં વષ ધુી યારબાદ કામગીરના ુયાકંનને યાને 
લઇ,લેવલ – ૨ પે મેસ . ૧૯૯૦૦/૬૩૨૦૦ + િનયમ જુબ મળ શકતા અય ભથા ં

વયમયાદા ૪૫ વષથી વ ુનહ િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય. 

GUHP-09 

     к (MPHW) 
જયાની 
સંયા 

ુલ - ૫૪ 
(બન અનામત-૨૪ ,આ.ન.વ.-૦૫, સા.શૈ.પ.વગ-૧૪, અ.ુિત- ૦૩, અ.ુજનિત-૦૮) 

લાયકાત 

1. ગવમેટ માય આર.એન.આર.એમ. પાસ અથવા ફમેલ હથ વકર કોસ પાસ અથવા 

એ.એન.એમ.કોસ પાસ અથવા એસ.આઇ.ડલોમા અથવા મટ પરપઝ હથ વકર 

કોસ પાસ. 

2. સરકાર માય કોટુર બેઝીક કોસ પાસ. 

3. અ.ુન.ં ૧ અને ૨ જુબની લાયકાત ધરાવતા અને સરકારીના આરોય િવભાગ 

હતકના સલંન ખાતાઓ, લા પચંાયત, મહાનગરપાલકા ક નગરપાલકામા ં

એમ.પી.એચ.ડબ.ુ તરકની કામગીરનો અભુવ ધરાવતા ં ઉમેદવારોને તેઓના 

અભુવના સટફકટના આધાર ાધાય આપવામા ંઆવશે. 

પગારધોરણ 
હાલ ફસ વેતન .  ૧૯૯૫૦/- પાચં વષ ધુી યારબાદ કામગીરના ુયાકંનને યાને 
લઇ, લેવલ ૨ પે મેસ . ૧૯૯૦૦/૬૩૨૦૦ની ેડમા(ંુની ેડ .  ૫૨૦૦/૨૦૨૦૦, 
ેડ પે – ૧૯૦૦, પી.બી.-૧) બેઝીક + િનયમ જુબ મળ શકતા અય ભથા.ં 

વયમયાદા 

• ૩૫ વષથી વ ુહોવી જોઇએ નહ, િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંચા ુહોય.

• અ..ુકો. સચંાલત ધી અબન હથ સોસાયટ અમદાવાદ (RCH-RNTCP-AACS) 

અમદાવાદમા ંરોજદા / કોાકટથી ફરજ બવતા ઉમેદવારો માટ કોઇ જ મહમ 

વયમયાદા રાખવામા ંઆવેલ નથી. 

:  к, ш  к   / к ) –  2(    
к   M.C.I. ш   к ш . 
-:      к х      :- 

1. ઉપરોત જયાઓ સરકારીની ાટ મળે યા ંધુી તદન હગંામી ધોરણે ઉધાડવા આવેલ છે. સરકારીની 

ાટં / ોટ બધં થયેથી સદર મહકમ ઉપર િનમાયેલા ઉમેદવારોને ટા કરવાના રહશે તે શરતે િનમવામા ં

આવશે.  ગે ઉમેદવાર ભિવયમા ંકાયમી કરવા અથવા અય લાભો મેળવવાને હદાર રહશે નહ. તથા 

િનમ ૂકં પામનાર ઉમેદવાર અબન હથ સોસાયટ સાથે કરાર કરવાનો રહશે 

2. ઉત દશાવેલ જયા ગે અગાઉ આપવામા ંઆવેલ હરખબર ર કર, આવેલ તમામ અરઓ દફતર 

કરવામા ંઆવેલ હોઇ, દરક ઉમેદવારોએ નવેસરથી અર કરવાની રહશે.  

3. બન અનામત વગના(શા.ખો.ખા.ંવગ િસવાયના) ઉમેદવારોએ અરદઠ . ૧૧૨/- (ક િપયા એકસો બાર 

રૂા) ઓનલાઈન અર કરતા ંસમયે કૂવવાના રહશે. 

4. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ફોમમા ંભરલ િવગતો સમ ભરતી યા માટ આખર ગણવામા ંઆવશે અને 

તેના રુાવા અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશન માગંે યાર અસલમા ં(માણત નકલો સહત) રૂ કરવાના 

રહશે. ચકાસણી દરયાન ઓનલાઇન અર ફોમમા ંભરલ િવગતો તથા રુાવામા ં ફરફાર અથવા તફાવત 

જણાશે તો ઉમેદવાર રબાતલ ગણવામા ંઆવશે. 

5. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ફોમમા ં પાસપોટ સાઇઝનો ફોટોાફ Upload કરલ હોય, તે ફોટોાફની વ ુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહશે અને ભરતી યા (લેખત પરા / ઇટર ુ/ િવગેર) સમયે તેવો 

જ ફોટોાફ રૂ કરવાનો રહશે. 

6. કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જયા માટ એક કરતા ંવ ુઅર કરશે તો તેઓની અર / અરઓ ર કરવા 

ગે િનણય કરવાની સા અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનની રહશે. 

7. મર, લાયકાત અને અભુવ ઓનલાઇન અર વીકારવાની છેલી તારખના રોજની ગણવામા ંઆવશે. 

8. માકશીટ, ડી સટફકટમા ંેડ દશાવેલ હોય તો તેુ ંસમક ટકામા ંમાય િુનવસટુ ંકવઝન કોટક રૂ 

કરવાુ ંરહશે. 

9. હરાતમા ંમાંયા જુબની શૈણક લાયકાત / ડી મેળયા બાદનો જ અભુવ માય ગણવામા ંઆવશે. 

તે પહલાનો અભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ંમાય ગણાશે નહ. અસલ માણપોની ચકાસણી સમયે ઉમેદવાર 

અરમા ં  અભુવ દશાવેલ હોય તેના સમથનમા ં અભુવનો સમયગાળો (દવસ, માસ, વષ) તથા 

બવેલ ફરજોનો કાર/ મેળવેલ અભુવની િવગતો સહત માય સંથાુ ંઇવડ / આઉટવડ નબંર તથા 

તારખ સાથેુ ંજ માણપ રૂ કરવાુ ંરહશે. મા ઓફર લેટર ક એપોઇટમેટ લેટર અભુવના રુાવા 

તરક અમાય ગણાશે પરં ુજો તેની સાથે વખતોવખત સંથા ારા અપાયેલ ઇફા ક મોશનના ુકમ, 

પગાર સબંિંધત રુાવા ક અય આધારતૂ ગણી શકાય તેવા રુાવા રૂ કયથી, તેની રૂતી ચકાસણી કયા 

બાદ યોય જણાયેથી આવો અભુવ માય ગણવામા ંઆવશે. 

10. અ..ુકો.મા ંફરજ બવતા કમચારએ અસલ માણપોની ચકાસણી સમયે છેલા માસની પગારલીપ રૂ 

કરવાની રહશે. આ ઉપરાતં જો એક કરતા ંવ ુહોા ઉપર ફરજ બવેલ હોય તો મોશન ક િસલેશનના 

ુકમની નકલ અવયપણે રૂ કરવાની રહશે. 

11. અનામત િતના ઉમેદવાર તેની િત ગેુ ં (અ.ુ િત, અ ુ જનજિત, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથક રતે 

નબળા વગ (EWS/બ.અ.વ.) ગે ુ ં જુરાત સરકારી ારા ન કરાયેલ નનૂા જુબુ ં સરકારીના 

સમ અિધકાર ારા આપવામા ંઆવેલ માણપ રુ કરવાુ ંરહશે. 

12. ળૂ જુરાતના હોય તેવા અુુચત િત, અુુચત જનિત, સામાક શૈણક પછાત વગ તથા આિથક 

રતે નબળા વગ (EWS/બ.અ.વ.)ના ઉમેદવારોના કસામા ંઉપલી વયમયાદામા ંપાચં (૫) વષની ટછાટ 

આપવામા ંઆવશે. જુરાત રાય િસવાયના અય રાય ારા ઇ ુકરલ ઉપરોત િતના સટ.ને આધાર 

અનામત ગેનો કોઇ પણ લાભ મળવાપા રહશે નહ. 

 

13. િનયમાસુાર મહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા ંપાચં (૫) વષની ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

14. િનયમાસુાર િવકલાગં ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામા ંદસ(૧૦) વષની ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

15. ઉમેદવાર ૪૦% ક તેથી વ ુશારરક ખોડખાપંણ ધરાવતા હોવાુ ં િસિવલ સનની સટફકટ રુ કરલ હશે 

તો જ તેવા ઉમેદવારને િવકલાગં ઉમેદવાર (પી.એચ.) તરક ઉપલી વયમયાદામા ંઅને અનામતનો લાભ 

મળવાપા થશે. 

16. ળૂ જુરાતના અનામત િતના ઉમેદવાર અનામત જયા ઉપર ક બનઅનામત જયા ઉપર અર 

કરવાની છે ક કમ ? તે ઓનલાઇન અર ફોમમા ં પટ જણાવવાુ ં રહશે અને ળૂ જુરાતના અનામત 

િતના ઉમેદવારો બનઅનામત જયા ઉપર અર કરશે તો આવા ઉમેદવારોને બનઅનામત જયા ઉપર 

ઉમેદવારોને લા ુપડતા ધારા-ધોરણો લા ુપડશે. 

17. તમામ કટગરના ઉમેદવારો માટ ઉપલી વયમયાદા તમામ કારની ટછાટ સાથે કોઇપણ સજંોગોમા ંઅર 

વીકારવાની છેલી તારખે ૪૫ વષથી વ ુહોવી જોઇએ નહ, િસવાય ક અ..ુકો.ની નોકરમા ંહોય. 

18. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરમા ં િત (કટગર) દશાવેલ હશે તેમા ંપાછળથી કટગર બદલવાની રૂઆત 

ા રાખવામા ંઆવશે નહ. 

19. к  шк     : 

• ઉમેદવારોએ િત માણપ ઉપરાતં ઉત વગમા ં સમાવેશ ન થતો હોવાુ ં સામાક યાય અને 

અિધકારતા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પરિશટ – ક અથવા 

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ પરિશટ – ૪ જુબુ ંમાણપ રૂ કરવાુ ંરહશે. 

• તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ઇ ુથયેલ ઉત વગમા ંસમાવેશ નહ થવા ગેના માણપની મહમ 

અવિધ ઇ ુ થયા-વષ સહત ણ નાણાકય વષની રહશે પરં ુ આ ુ માણપ ઓનલાઇન અર 

કરવાની છેલી તારખ ધુીમા ંઇ ુકરલ હો ુજોઇએ અને આવા માણપની માયતા / વીૃિત તથા 

સમયગાળાના અથઘટન બાબતે સરકારીના ઠરાવો/પરપોની જોગવાઈઓ આખર ગણાશે. 

માણપનો નબંર તથા તારખ ઓનલાઇન અર ફોમમા ંદશાવવાનો રહશે તેમજ અસલ માણપોની 

ચકાસણી સમયે રૂ કરવાુ ં રહશે. આવા માણપમા ં કોઇ લૂ હોવાને કારણે ઉમેદવાર હરાતની 

તારખ બાદુ ંનુ ંમાણપ મેળવે તો પણ સદર વગના ઉમેદવાર તરક પા થવા માટ ઓનલાઇન 

અરમા ંજણાવેલ માણપ જ માય રહશે. 

• પરણત મહલા ઉમેદવાર આુ ંમાણપ તેણીના માતા-િપતાની આવકને આધાર રૂ કરવાુ ંરહશે. જો 

આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકને આધાર આુ ંમાણપ રૂ કરલ હશે તો તેઓને અનામતનો 

લાભ મળવાપા રહશે નહ. 

 

• પરિશટ – ક અથવા પરિશટ – ૪ ને થાને ેમા ંઆપેુ ં Annexure – A ુ ંમાણપ માય 

ગણાશે નહ. જો કોઇ ઉમેદવાર િનયત સમયગાળા દરયાન ઇ ુથયેલ િનયત નનૂાુ ંમાણપ રુ 

કરલ નહ હોય તો તેઓની અર અમાય ગણવામા ંઆવશે અને તેઓને બન અનામત જયા સામે પણ 

િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ. 

• સામાક યાય અને અિધકારતા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ માકં: સશપ/૧૨૨૦૧૫/ 

૪૫૫૨૪૬/અ અને આ ગ ેવખતોવખત સરકારીના ઠરાવ જુબુ ં સમ અિધકાર ારા અપાયેલ 

ઉત વગમા ંસમાવેશ ન થતો હોવાુ ંમાણપ ઉમેદવાર ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

20. મહલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલે પિતના નામે અર કરવા માગંતા હોય તો તેમણે લન 

રશનની નકલ અસલ માણપોની ચકાસણી સમયે ફરયાતપણે રૂ કરવાની રહશે. 

21. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર ફોમમા ં યોય થાને પોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાય છે,  ઉપર 

ભિવયમા ંભરતી ગ ેસદંશ આપી શકાય. યોય મોબાઇલ નબંર લખલે ન હોય તેવા ઉમેદવારને સદંશ ન 

પહચે તે ગે અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનની કોઇ જવાબદાર રહશે નહ. 

22. સદરુ જયાની ભરતી યા ગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લેખત પયવહાર કરવામા ંઆવશે નહ. ની નધ 

લેવી. ઉમેદવારોએ આ જયાની આગળની ભરતી યા ગનેી ણકાર માટ અ..ુકો.ની વેબસાઇટ 

www.ahmedabadcity.gov.in જોતા રહવા િવનિંત છે. 

23. ઉમેદવારોએ લેખત પરા / ઇટર ુમાટ વખચ આવવાુ ંરહશે. 

24. પસદંગીની યાના અિધકારો સમ સા ારા ન કરલ અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનની ટાફ 

િસલેશન કિમટ/િુનિસપલ કિમશનરી પાસે અબાિધત રહશે અને આ કિમટ/િુનિસપલ કિમશનરીનો 

િનણય આખર ગણાશે. 

25. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમુકં સાધાર ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહશે. 

26. ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરમા ંકોઇપણ િવગત ખોટ દશાવેલ હશે અથવા ભરતી યાના કોઇપણ તબે 

ખોટ મામૂ પડશે તો તેમની અર  તે તબે ર કરવામા ંઆવશે તથા તેણ ેલાયકધોરણ (Passing 

Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર ર ગણાશે. તેમજ ભિવયમા ંપણ ઉમેદવાર િનમુકં સમયે 

રૂ કરલ જમતારખ, શૈણક લાયકાત, વય, િત, અભુવ અને અય રુાવા ખોટા મામૂ પડશે ક 

શકંાપદ જણાશે તો તેની સામે યોય કાયદસરની કાયવાહ કરવામા ં આવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની 

પસદંગીથી િનમુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ તબે િનમુકં ર કરવામા ંઆવશે. 

27. સીધી ક આડકતર રતે ટાફ િસલેશન કિમટના સયો ઉપર લાવવામા ં આવેલ દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપરણમશે. 

28. આપેલ હરખબર કોઇપણ કારણોસર ર કરવાની ક તેમા ંફરફાર કરવાની આવયકતા ઉભી થશે તો તેવા 

સજંોગોમા ંતેમ કરવાનો અમદાવાદ િુનિસપલ કોપરશનનો સંણૂ હ / અિધકાર રહશે અને અમદાવાદ 

િુનિસપલ કોપરશન આ માટ કારણો આપવા બધંાયેલ રહશે નહ. 

29. સદર ખાલી પડલ જયાઓની ભરતી યા  તે સમયના રોટર િનયમને આધીન કરવામા ંઆવશે.  

30. હરખબરમા ંઆવેલ અરઓની સંયાને યાને લઇ, તમામ ઉમેદવારોને આગળની ભરતી યા માટ 

િવચારણામા ંલેવા ક મેરટના આધાર શોટલીટ કર આગળની ભરતી યા / લેખત પરા / ઓનલાઇન 

è

(yk ònuh¾çkh Võík rLkËuoþ {kxu Au ðÄw rðøkík {kxu MktMÚkkLke ðuçkMkkEx òuðk rðLktíke.)
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è
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è

National Capital Region 
Transport Corporation Ltd.
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(For More Details See Employment News
Vol. - 36, 7 - 13 Dec.-2019 )

(For More Details See Employment News
Vol. - 36, 7 - 13 Dec.-2019 )

Mahatma Gandhi Antarrashtriya
Hindi Vishwavidyalaya
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CSIR-NORTH EAST INSITTUTE OF 
SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Council of Scientifi c & Industrial Research)
JORHAT-785006 Assam
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(For More Details See Employment News
Vol. - 36, 7 - 13 Dec.-2019 )
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{wÿf, «fkþf, {kr÷f : {krníke rLkÞk{f, økwshkík hkßÞ, ç÷kuf Lkt.  19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh îkhk «fkrþík, ÔÞðMÚkkÃkf, Mkhfkhe {æÞMÚk {wÿýk÷Þ, økktÄeLkøkh îkhk {wrÿík

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED


