
 

 

 

 

 

�માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલોપમે�ટ લીમીટ�ડમા ં નીચે દશા�વેલ ૧૧ માસના કો��ા�ટ આધા�રત 

જ"યાઓ ભરવા માટ� લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તા.૨૯/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ સાજંના ૫:૩0 

કલાક 1ધુીમા ંમળે તે ર	તે ફ�ત ઓનલાઇન અર6ઓ મગંાવામા ંઆવે છે. 
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૧ આસી. મેનેજર 

(ટ�કનીકલ) 

૨ Qualification : B.E. (EC / EEE / Electronics / IC) from a 

recognized university by UGC / AICTE 

Experience : 5 years of experience of technical work 

Age : Not more than 35 years 

૨ આસી. મેનેજર 

(આઈ.ટ	.) 

૨ Qualification : B.E. (Computer / IT) / MCA / M.Sc. IT 

from a recognized university by UGC / AICTE  

Experience : 5 years of experience of technical work 

Age : Not more than 35 years 

3 આસી. મેનેજર 
(H.R.) 

૧ Qualification : MBA (HR) / PGDBM (HR) from a 

recognized university by UGC / AICTE, knowledge of 

Labour Laws and other guidelines is a must. Candidate 

possessing LLB degree will be preferred.  

Experience : 5 years of experience handling HR related 

activities in any PSU / Private Limited company. 

Age : Not more than 35 years  
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૧.  ઉપરો�ત જ"યાઓ માટ�ની ભરતી ત:ન હગંામી અને ૧૧ માસના કરાર આધા�રત રહ�શે. < =ગ ે

ઉમેદવાર ભિવ?યમા ં �માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વે. લી. ક� અમદાવાદ @Aિુનિસપલ કોપBર�શન ખાતે 

કાયમી નોકર	 મેળવવા અથવા અ�ય કોઇ લાભો મેળવવાને હDદાર રહ�શે નહ	. 

૨.  તમામ Eિતના ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અર6 કરતા ંસમયે અર6દ	ઠ H।. ૧૧૨/- (=ક� એકસો બાર 

Lરૂા) ઓનલાઇન Oકૂવવાના ંરહ�શે. 

૩.  ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર6 ફોમ�મા ં ભર�લ િવગતો કરાર આધા�રત ભરતીની સમP Q�Rયા માટ� 

આખર	 ગણવામા ંઆવશે અને તેના Lરુાવા �માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલોપમે�ટ લીમીટ�ડ માગે Tયાર� 

અસલમા ં(QમાUણત નકલો સ�હત) રVૂ કરવાના રહ�શે.ચકાસણી દર@યાન ઓનલાઇન અર6 ફોમ�મા ં

ભર�લ િવગતો તથા Lરુાવામા ં ફ�રફાર અથવા તફાવત જણાશે તો ઉમેદવાર	 રદબાતલ ગણવામા ં

આવશે.  

૪.   ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર6 ફોમ�મા ં< પાસપોટ� સાઇઝનો ફોટોPાફ Upload કર�લ હોય, તે ફોટોPાફ 

ની વ` ુકોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે અને ભરતી Q�Rયા (લેUખત પર	aા/ઇ�ટરbA)ુ સમયે 

તેવો જ ફોટોPાફ રVૂ કરવાનો રહ�શે. 
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૫.   કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જ"યા માટ� એક કરતા ંવ` ુઅર6 કરશે તો તેઓની અર6/અર6ઓ રદ 

કરવા =ગે િનણ�ય કરવાની સcા �માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલોપમે�ટ લીમીટ�ડ ની રહ�શે. 

૬.   eમર, લાયકાત અને અfભુવ ઓનલાઇન અર6 �વીકારવાની છેgલી તાર	ખ ના રોજની ગણવામા ં

આવશે. 

૭.    માક�શીટ, ડ	Pી સટiફ	ક�ટમા ંPેડ દશા�વેલ હોય તો તેfુ ંસમકa ટકામા ંમા�ય Aિુનવસjટ	fુ ંક�વઝ�ન 

કો?ટક રVૂ કરવાfુ ંરહ�શે. 

૮.   Eહ�રાતમા ંમા"ંયા lજુબની શૈaUણક લાયકાત/ડ	Pી મેળbયા બાદનો જ અfભુવ મા�ય ગણવામા ં

આવશે તે પહ�લાનો અfભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ંમા�ય ગણાશે ન�હ. અસલ Qમાણપnોની ચકાસણી 

સમયે ઉમેદવાર� અર6મા ં< અfભુવ દશા�વેલ હોય તેના સમથ�નમા ંઅfભુવનો સમયગાળો(�દવસ, 

માસ, વષ�) તથા બEવેલ ફરજોનો Qકાર/મેળવેલ અfભુવની િવગતો સહ	ત મા�ય સ�ંથાfુ ં

ઇ�વડ�/આઉટવડ� નબંર તથા તાર	ખ સાથેfુ ંજ Qમાણપn રVૂ કરવાfુ ંરહ�શે. માn ઓફર લેટર ક� 

એપોઇમે�ટ લેટર અfભુવના Lરુાવા તર	ક� અમા�ય ગણાશે પરંp ુજો તેની સાથે વખતોવખત સ�ંથા 

qારા અપાયેલ ઇEફા ક� Qમોશનના Lરુાવા ક� અ�ય આધારrતૂ ગણી શકાય તેવા Lરુાવા રVૂ કયsથી 

તેની Lરૂતી ચકાસણી કાયા� બાદ યો"ય જણાયેથી આવો અfભુવ મા�ય ગણવા =ગે �માટ� સીટ	 

અમદાવાદ ડ�વલોપમે�ટ લીમીટ�ડ નો. િનણ�ય આખર	 રહ�શે. 

૯.    મ�હલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલે પિતના નામે અર6 કરવા માગંતા હોય તો તેમણે લ"ન 

ર6���શનની નકલ અસલ Qમાણપnોની ચકાસણી સમયે ફર6યાત પણે રVુ કરવાની રહ�શે. 

૧૦.  સદરt ુજ"યાની ભરતી Q�Rયા =ગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લેUખત પnbયવહારો કરવામા ંઆવશે નહ	 

<ની નuધ લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ"યાની આગળની ભરતી Q�Rયા =ગનેી Eણકાર	 માટ� 

અ.@A.ુકો.ની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in  જોતા રહ�વા િવનતંી છે. 

૧૧.  ઉમેદવાર� લેUખત પર	aા/ઇ�ટરbA ુમાટ� �વખચs આવવાfુ ંરહ�શે. 

૧૨. પસદંગી QR	યાના અિધકારો �માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલોપમે�ટ લીમીટ�ડ પાસે અબાિધત રહ	શે અને 

�માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલોપમે�ટ લીમીટ�ડ નો િનણ�ય આખર	 ગણાશે. 

૧૩.  પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ�કૂ સcાધાર	 ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહ�શે. 

૧૪.  ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર6મા ંકોઇપણ િવગત ખોટ	 દશા�વેલ હશે અથવા ભરતી Q�Rયાના તબDે 

ખોટ	 મા�મૂ પડશે તો તેમની અર6 < તે તબDે રદ કરવામા ંઆવશે તથા તેણે લાયક	ધોરણ 

(Passing Standard) મેળવેળ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર	 રદ ગણાશે. તેમજ ભિવ?યમા ં પણ 

ઉમેદવાર� િનમ�કૂ સમયે રVૂ કર�લ જ�મતાર	ખ, શૈaUણક લાયકાત, વય, Eિત, અfભુવ અને અ�ય 

Lરુાવા ખોટા મા�મૂ પડશે ક� શકંા�પદ જણાશે તો તેની સામે યો"ય કાયદ�સરની કાય�વાહ	 કરવામા ં

આવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની પસદંગીથી િનમ�કૂ થયેલ હશે તો કોઇપણ તબDે િનમ�ુકં રદ 

કરવામા ંઆવશે. 

 

 



 

 

 

૧૫.  આપેલ Eહ�રખબર કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે 

તો તેવા સજંોગોમા ં તેમ કરવાનો �માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલોપમે�ટ લીમીટ�ડ નો સLંણૂ� 

હD/અિધકાર રહ�શે અને  �માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલોપમે�ટ લીમીટ�ડ આ માટ� કારણો આપવા 

બધંાયેલ રહ�શે નહ	. 

૧૬.  Eહ�રખબરમા ંઆવેલ અર6ઓની સ�ંયાને �યાને લઇ આગળની ભરતી Q�Rયા માટ� ઉમેદવારોને 

મા�ય ગણવા =ગે નીતી નD	 કરવા ચેરમેન�ીનો િનણ�ય આખર	 ગણાશે. 

 

 

                                                               �માટ� સીટ	 અમદાવાદ ડ�વલોપમે�ટ લીમીટ�ડ 



 

 

 

Path for Apply 

Website: http://ahmedabadcity.gov.in 

Visit Recruitment & Results link and on “Apply Online”. 

 
Screens 

(K) Candidate Details (*) 

 
 

 



 

 

 

All * fields are mandatory to fill. 

(P)  Required Qualification - K (*) 

 
 Click on Add Button to Add Record 

(U)  Required Qualification – P () 

 
 Click on Add Button to Add Record 

(W) 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. 

 



 

 

 

([) 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. 



 

 

 

(b) 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 Kf 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. 



 

 

 

 

(i) 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. 



 

 

 

.

 
 

DownloadReceipt

 



 

 

 

• Click on above link to download the Receipt. 

 
• Enter Application Number and Date of Birth to download receipt. 

• All Category Candidates have to Fees before downloading the 

Receipt. 
 

 

 


