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અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના 

પસદંગી/�િત�ાયાદ� બનાવવા માટ� 

તા.૨૮/૦૨/૨૦૨૦ ના રોજ સાજંના 

આવ ેછે. 

જ(યા)ુ ંનામ આસી.મનેજેર(અબ+ન

જ(યાની સ,ંયા -ુલ - ૦૭ (0બન અનામત 

લાયકાત 
Post Graduation in Urban Planning from 

International Institute of Urban Planning

પગારધોરણ લેવલ – ૯, પ ેમIે�Jસ  

વય મયા+દા ૪૫ વષ+થી વO ુનહQ

-: ����� �� � ��!� "���#� ��$ к��% �х�& ��&����� ' ��& �&���% �() �% *	+��" 

1. Rટ�. કિમSટ ઠરાવ Uમાકં: ૬૭૦ 

અરXદ�ઠ Y. ૧૧૨/- ([ક� Yિપયા એકસો બાર ]રૂા

2. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ંભર�લ િવગતો સમd ભરતી �SUયા માટ� આખર� ગણવામા ંઆવશ ે

અન ેતનેા ]રુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન માગંે fયાર� અસલમા ં

કરવાના રહ�શ.ે ચકાસણી દર�યાન ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ં ભર�લ િવગતો તથા ]રુાવામા ં ફ�રફાર 

અથવા તફાવત જણાશ ેતો ઉમદેવાર� રhબાતલ ગણવામા ંઆવશે

3. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ંi પાસપોટ+ સાઇઝનો ફોટોdાફ 

વO ુકોપીઓ પોતાની પાસ ેરાખવાની રહ�શ ેઅન ેભરતી �SUયા 

સમય ેતવેો જ ફોટોdાફ રkૂ ક

4. કોઇપણ ઉમદેવાર એક જ જ(યા માટ� એક કરતા ંવO ુઅરX કરશ ેતો તઓેની અરX 

કરવા [ગે િનણ+ય કરવાની સlા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની રહ�શે

5. mમર, લાયકાત અન ેઅ)ભુવ ઓનલાઇન અરX Rવીકારવાની છેnલી તાર�ખના રોજની ગણવામા ંઆવશે

6. માક+શીટ, ડ�dી સટpફ�ક�ટમા ં dેડ દશા+વલે હોય તો ત)ે ુ ં સમક� ટકામા ં માqય �િુનવસrટ�)ુ ં કqવઝ+ન 

કોsટક રkૂ કરવા)ુ ંરહ�શ.ે 
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અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના અબ+ન tલાનર સલે માટ� નીચ ે જણાવલે જ(યા

�િત�ાયાદ� બનાવવા માટ� િનયત લાયકાત ધરાવતા ં તમામ uિતના

રોજ સાજંના ૫.૩૦ કલાક wધુીમા ંમળે ત ેર�ત ેફJત ઓનલાઈન અરXઓ મગંાવવામા ં

અબ+ન tલાનર) 

0બન અનામત - ૦૩, આ.ન.વ.- ૦૧, સા.શ.ૈપ.વગ+ - ૦૨, અ)ુ

Post Graduation in Urban Planning from Institute like CEPT or similar National / 

International Institute of Urban Planning 

પ ેમIે�Jસ  ૫૩૧૦૦-૧૬૭૮૦૦ + િનયમ �જુબ મળ� શકતા અqય ભ�થાં

વષ+થી વO ુનહQ, િસવાય ક� અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપોર�શનમા ંનોકર� કરતા હોય
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૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અ)સુાર 0બન અનામત વગ+ના ઉમદેવારોએ 

[ક� Yિપયા એકસો બાર ]રૂા) ઓનલાઈન અરX કરતા ંસમય ે�કૂવવાના રહ�શે

ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ંભર�લ િવગતો સમd ભરતી �SUયા માટ� આખર� ગણવામા ંઆવશ ે

અન ેતનેા ]રુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન માગંે fયાર� અસલમા ં(�મા0ણત નકલો સSહત

ચકાસણી દર�યાન ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ં ભર�લ િવગતો તથા ]રુાવામા ં ફ�રફાર 

ફાવત જણાશ ેતો ઉમદેવાર� રhબાતલ ગણવામા ંઆવશ.ે 

ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ંi પાસપોટ+ સાઇઝનો ફોટોdાફ Upload કર�લ હોય

વO ુકોપીઓ પોતાની પાસ ેરાખવાની રહ�શ ેઅન ેભરતી �SUયા (લે0ખત પર��ા 

સમય ેતવેો જ ફોટોdાફ રkૂ કરવાનો રહ�શ.ે 

કોઇપણ ઉમદેવાર એક જ જ(યા માટ� એક કરતા ંવO ુઅરX કરશ ેતો તઓેની અરX 

કરવા [ગે િનણ+ય કરવાની સlા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની રહ�શ.ે 

લાયકાત અન ેઅ)ભુવ ઓનલાઇન અરX Rવીકારવાની છેnલી તાર�ખના રોજની ગણવામા ંઆવશે

dી સટpફ�ક�ટમા ં dડે દશા+વલે હોય તો ત)ેુ ં સમક� ટકામા ં માqય �િુનવસrટ�) ુ ં કqવઝ+ન 

 

નીચ ે જણાવલે જ(યાની 

તમામ uિતના ઉમદેવારો પાસથેી 

કલાક wધુીમા ંમળે ત ેર�તે ફJત ઓનલાઈન અરXઓ મગંાવવામા ં

અ).ુજનuિત - ૦૧) 

Institute like CEPT or similar National / 

િનયમ �જુબ મળ� શકતા અqય ભ�થા.ં 

��િુનિસપલ કોપોર�શનમા ંનોકર� કરતા હોય.  

����� �� � ��!� "���#� ��$ к��% �х�& ��&����� ' ��& �&���% �() �% *	+��" :- 

અ)સુાર 0બન અનામત વગ+ના ઉમદેવારોએ 

ઓનલાઈન અરX કરતા ંસમય ે�કૂવવાના રહ�શ.ે 

ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ંભર�લ િવગતો સમd ભરતી �SUયા માટ� આખર� ગણવામા ંઆવશે 

�મા0ણત નકલો સSહત) રkૂ 

ચકાસણી દર�યાન ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ં ભર�લ િવગતો તથા ]રુાવામા ં ફ�રફાર 

કર�લ હોય, ત ેફોટોdાફની 

/ ઇqટર�� ુ/ િવગરે�) 

કોઇપણ ઉમદેવાર એક જ જ(યા માટ� એક કરતા ંવO ુઅરX કરશ ેતો તઓેની અરX / અરXઓ રh 

લાયકાત અન ેઅ)ભુવ ઓનલાઇન અરX Rવીકારવાની છેnલી તાર�ખના રોજની ગણવામા ંઆવશ.ે 

dી સટpફ�ક�ટમા ં dડે દશા+વેલ હોય તો ત)ે ુ ં સમક� ટકામા ં માqય �િુનવસrટ�) ુ ં કqવઝ+ન 



7. uહ�રાતમા ં મા(ંયા �જુબની શ�ૈ0ણક લાયકાત / ડ�dી મળે�યા બાદનો જ અ)ભુવ માqય ગણવામા ં

આવશ.ે ત ે પહ�લાનો અ)ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ં માqય ગણાશ ે નSહ. અસલ �માણપ�ોની ચકાસણી 

સમય ે ઉમદેવાર� અરXમા ંi અ)ભુવ દશા+વલે હોય તનેા સમથ+નમા ંઅ)ભુવનો સમયગાળો (Sદવસ, 

માસ, વષ+) તથા બuવલે ફરજોનો �કાર/ મળેવલે અ)ભુવની િવગતો સહ�ત માqય સRંથા)ુ ંઇqવડ+ / 

આઉટવડ+ નબંર તથા તાર�ખ સાથ)ે ુ ંજ �માણપ� રkૂ કરવા)ુ ંરહ�શ.ે મા� ઓફર લટેર ક� એપોઇqટમqેટ 

લેટર અ)ભુવના ]રુાવા તર�ક� અમાqય ગણાશ ેપરં� ુજો તનેી સાથ ેવખતોવખત સRંથા �ારા અપાયલે 

ઇuફા ક� �મોશનના �કુમ, પગાર સબંિંધત ]રુાવા ક� અqય આધાર�તૂ ગણી શકાય તવેા ]રુાવા રkૂ 

કય�થી, તનેી ]રૂતી ચકાસણી કયા+ બાદ યો(ય જણાયથેી આવો અ)ભુવ માqય ગણવામા ંઆવશ.ે 

8. અ.��.ુકો.મા ંફરજ બuવતા કમ+ચાર�એ અસલ �માણપ�ોની ચકાસણી સમય ેછેnલા માસની પગારRલીપ 

રkૂ કરવાની રહ�શ.ે આ ઉપરાતં જો એક કરતા ં વO ુ હોhા ઉપર ફરજ બuવલે હોય તો �મોશન ક� 

િસલેJશનના �કુમની નકલ અવ�યપણ ેરkૂ કરવાની રહ�શ.ે 

9. અનામત uિતના ઉમદેવાર� તનેી uિત [ગે)ુ ં(અ).ુ uિત, અ) ુજનજિત, સા.શ.ૈપ.વ તથા આિથ�ક ર�ત ે

નબળા વગ+ (EWS/0બ.અ.વ.) [ગે)ુ ં �જુરાત સરકાર�ી �ારા ન�� કરાયલે ન�નૂા �જુબ)ુ ં

સરકાર�ીના સ�મ અિધકાર� �ારા આપવામા ંઆવલે �માણપ� રkુ કરવા)ુ ંરહ�શ.ે 

10. �ળૂ �જુરાતના હોય તવેા અ)wુ0ુચત uિત, અ)wુ0ુચત જનuિત, સામાXક શ�ૈ0ણક પછાત વગ+ તથા 

આિથ�ક ર�ત ે નબળા વગ+ (EWS/0બ.અ.વ.)ના ઉમદેવારોના SકRસામા ં ઉપલી વયમયા+દામા ં પાચં (૫) 

વષ+ની �ટછાટ આપવામા ં આવશ.ે �જુરાત રા�ય િસવાયના અqય રા�ય �ારા ઇR� ુ કર�લ ઉપરોJત 

uિતના સટp.ન ેઆધાર� અનામત [ગેનો કોઇ પણ લાભ મળવાપા� રહ�શ ેનહ�. 

11. િનયમા)સુાર મSહલા ઉમદેવારોન ેઉપલી વયમયા+દામા ંપાચં (૫) વષ+ની �ટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

12. �ળૂ �જુરાતના અનામત uિતના ઉમેદવાર� અનામત જ(યા ઉપર ક� 0બનઅનામત જ(યા ઉપર અરX 

કરવાની છે ક� ક�મ ? ત ેઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ંRપsટ જણાવવા)ુ ંરહ�શ ેઅન ે�ળૂ �જુરાતના અનામત 

uિતના ઉમેદવારો 0બનઅનામત જ(યા ઉપર અરX કરશ ેતો આવા ઉમદેવારોને 0બનઅનામત જ(યા 

ઉપર ઉમદેવારોન ેલા� ુપડતા ધારા-ધોરણો લા� ુપડશ.ે 

13. િનયમા)સુાર િવકલાગં ઉમદેવારોન ેઉપલી વયમયા+દામા ંદસ(૧૦) વષ+ની �ટછાટ આપવામા ંઆવશ.ે 

14. ઉમદેવાર ૪૦% ક� તથેી વO ુશાર�ર�ક ખોડખાપંણ ધરાવતા હોવા)ુ ંિસિવલ સ�નની સટpફ�ક�ટ રkુ કર�લ 

હશ ેતો જ તવેા ઉમદેવારન ેિવકલાગં ઉમદેવાર (પી.એચ.) તર�ક� ઉપલી વયમયા+દામા ંઅન ેઅનામતનો 

લાભ મળવાપા� થશ.ે 

15. તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો માટ� ઉપલી વયમયા+દા તમામ �કારની �ટછાટ સાથ ેકોઇપણ સજંોગોમા ં

અરX Rવીકારવાની છેnલી તાર�ખે ૪૫ વષ+થી વO ુહોવી જોઇએ નહ�, િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર�મા ં

હોય. 



16. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અરXમા ં i uિત (ક�ટ�ગર�) દશા+વલે હશ ે તમેા ં પાછળથી ક�ટ�ગર� બદલવાની 

રkૂઆત dા� રાખવામા ંઆવશ ેનહ�. 

17. ����$к ��& ш4567к �8�& 9�� �(:�� ��&����� ��!�: 

• ઉમદેવારોએ uિત �માણપ� ઉપરાતં ઉ�ત વગ+મા ંસમાવશે ન થતો હોવા)ુ ંસામાXક qયાય અન ે

અિધકાર�તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયલે પSરિશsટ – ક અથવા 

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયલે પSરિશsટ – ૪ �જુબ)ુ ં�માણપ� રkૂ કરવા) ુ ંરહ�શ.ે 

• ��.01/04/2017ના રોજ ઇR� ુથયલે ઉ�ત વગ+મા ંસમાવશે નહ� થવા [ગનેા �માણપ�ની મહlમ 

અવિધ ઇR� ુથયા-વષ+ સSહત �ણ નાણાક�ય વષ+ની રહ�શ ેપરં� ુઆ� ુ�માણપ� ઓનલાઇન અરX 

કરવાની છેnલી તાર�ખ wધુીમા ંઇR� ુકર�લ હો� ુજોઇએ અન ેઆવા �માણપ�ની માqયતા / Rવી-ૃિત 

તથા સમયગાળાના અથ+ઘટન બાબત ેસરકાર�ીના ઠરાવો/પSરપ�ોની જોગવાઈઓ આખર� ગણાશ.ે 

�માણપ�નો નબંર તથા તાર�ખ ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ં દશા+વવાનો રહ�શ ે તેમજ અસલ 

�માણપ�ોની ચકાસણી સમય ે રkૂ કરવા)ુ ં રહ�શ.ે આવા �માણપ�મા ં કોઇ �લૂ હોવાન ે કારણ ે

ઉમદેવાર uહ�રાતની તાર�ખ બાદ)ુ ંન�ુ ં �માણપ� મળેવ ેતો પણ સદર વગ+ના ઉમદેવાર તર�ક� 

પા� થવા માટ� ઓનલાઇન અરXમા ંજણાવલે �માણપ� જ માqય રહ�શ.ે 

• પSર0ણત મSહલા ઉમદેવાર� આ�ુ ં �માણપ� તણેીના માતા-િપતાની આવકન ે આધાર� રkૂ કરવા)ુ ં

રહ�શ.ે જો આવા ઉમદેવારોએ તમેના પિતની આવકન ેઆધાર� આ�ુ ં �માણપ� રkૂ કર�લ હશ ેતો 

તઓેન ેઅનામતનો લાભ મળવાપા� રહ�શ ેનહ�. 

• પSરિશsટ – ક અથવા પSરિશsટ  – ૪ ન ેRથાન ે[dેXમા ંઆપ�ેુ ંAnnexure – A )ુ ં�માણપ� માqય 

ગણાશ ેનહ�. જો કોઇ ઉમદેવાર� િનયત સમયગાળા દર�યાન ઇR� ુથયલે િનયત ન�નૂા)ુ ં�માણપ� 

રkુ કર�લ નહ� હોય તો તઓેની અરX અમાqય ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેતઓેન ે0બન અનામત જ(યા 

સામ ેપણ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેનહ�. 

• સામાXક qયાય અન ેઅિધકાર�તા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ Uમાકં: સશપ/૧૨૨૦૧૫/ 

૪૫૫૨૪૬/અ અન ેઆ [ગ ેવખતોવખત સરકાર�ીના ઠરાવ �જુબ)ુ ંસ�મ અિધકાર� �ારા અપાયલે 

ઉ�ત વગ+મા ંસમાવશે ન થતો હોવા)ુ ં�માણપ� ઉમદેવાર ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

18. મSહલા ઉમદેવાર જો તમેના િપતાન ે બદલે પિતના નામ ેઅરX કરવા માગંતા હોય તો તમેણ ે લ(ન 

રXRI�શનની નકલ અસલ �માણપ�ોની ચકાસણી સમય ેફરXયાતપણે રkૂ કરવાની રહ�શ.ે 

19. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અરX ફોમ+મા ંયો(ય Rથાન ેપોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાય+ છે, i ઉપર 

ભિવsયમા ંભરતી [ગ ેસદં�શ આપી શકાય. યો(ય મોબાઇલ નબંર લખેલ ન હોય તવેા ઉમદેવારન ેસદં�શ 

ન પહ¡ચે ત ે[ગ ેઅમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની કોઇ જવાબદાર� રહ�શ ેનહ�. 

20. સદર� ુજ(યાની ભરતી �SUયા [ગ ેઉમદેવારોન ેકોઇ જ લે0ખત પ��યવહાર કરવામા ંઆવશ ેનહ�. iની 

ન¡ધ લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ(યાની આગળની ભરતી �SUયા [ગનેી uણકાર� માટ� અ.��.ુકો.ની 

વબેસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in જોતા રહ�વા િવનિંત છે. 



21. ઉમદેવારોએ લે0ખત પર��ા / ઇqટર�� ુમાટ� Rવખચ� આવવા)ુ ંરહ�શ.ે 

22. પસદંગીની �U�યાના અિધકારો સ�મ સlા �ારા ન�� કર�લ અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની Rટાફ 

િસલેJશન કિમSટ/��િુનિસપલ કિમશનર�ી પાસ ે અબાિધત રહ�શ ે અન ે આ કિમSટ/��િુનિસપલ 

કિમશનર�ીનો િનણ+ય આખર� ગણાશ.ે 

23. પસદંગી પામલે ઉમદેવારની િનમ§ુકં સlાધાર� ઠરાવ ેત ેશરતોન ેઆિધન રહ�શ.ે 

24. ઉમદેવાર� ઓનલાઇન અરXમા ં કોઇપણ િવગત ખોટ� દશા+વલે હશ ે અથવા ભરતી �SUયાના કોઇપણ 

તબ�ે ખોટ� મા�મૂ પડશ ેતો તેમની અરX i ત ેતબ�ે રh કરવામા ંઆવશ ેતથા તણેે લાયક�ધોરણ 

(Passing Standard) મળેવલે હશ ેતો પણ તમેની ઉમદેવાર� રh ગણાશ.ે તમેજ ભિવsયમા ંપણ ઉમદેવાર� 

િનમ§ુકં સમય ેરkૂ કર�લ જqમતાર�ખ, શ�ૈ0ણક લાયકાત, વય, uિત, અ)ભુવ અન ેઅqય ]રુાવા ખોટા 

મા�મૂ પડશ ેક� શકંાRપદ જણાશ ેતો તનેી સામ ેયો(ય કાયદ�સરની કાય+વાહ� કરવામા ંઆવશ ેતમેજ આવા 

ઉમદેવારની પસદંગીથી િનમ§ુકં થયલે હશ ેતો કોઇપણ તબ�ે િનમ§ુકં રh કરવામા ંઆવશ.ે 

25. સીધી ક� આડકતર� ર�ત ે Rટાફ િસલેJશન કિમSટના સ¨યો ઉપર લાવવામા ંઆવલે દબાણ ઉમદેવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપSરણમશ.ે 

26. આપલે uહ�રખબર કોઇપણ કારણોસર રh કરવાની ક� તમેા ંફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશ ેતો 

તવેા સજંોગોમા ંતમે કરવાનો અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનનો સ]ંણૂ+ હ� / અિધકાર રહ�શ ેઅન ે

અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન આ માટ� કારણો આપવા બધંાયલે રહ�શ ેનહ�. 

27. સદર ખાલી પડ�લ જ(યાઓની ભરતી �U�યા i ત ેસમયના રોRટર િનયમન ેઆધીન કરવામા ંઆવશ.ે  

28. uહ�રખબરમા ંઆવલે અરXઓની સ,ંયાન ે©યાન ેલઇ, તમામ ઉમદેવારોન ેઆગળની ભરતી �SUયા માટ� 

િવચારણામા ં લવેા ક� મરે�ટના આધાર� શોટ+લીRટ કર� આગળની ભરતી �U�યા / લે0ખત પર��ા / 

ઓનલાઇન પર��ા માટ� િવચારણામા ં લેવા ત ે [ગ ે માન. ��િુનિસપલ કિમશનર�ીનો િનણ+ય [િતમ 

ગણાશ.ે  

29. uહ�રખબરમા ંઆવલે અરXઓની સ,ંયાન ે©યાન ેલઇ, આગળની ભરતી �SUયા માટ� ઉમેદવારોન ેમાqય 

ગણવા [ગ ેનીતી ન�� કરવા ��િુન. કિમશનર�ીનો િનણ+ય આખર� ગણાશ.ે  

 

 

તા. ૧૪/૦૨/૨૦૨૦  સહ�/- 

��િુનિસપલ કિમશનર 

  

 

 

 

 

 



 

-: "���#� ��$ >8 �?� �&�% ��%� @(&�% * A+��" :- 

� 6�� ����� �(:�� ��&����� ��!� : 

� ઓનલાઈન અરX કરતી વખત ે ફJત 0બન અનામત વગ+ના (શા.ખો.ખા. વગ+ િસવાયના) તમામ 

ઉમદેવારોએ અરX ફ� Y. ૧૧૨/- ભરવાની રહ�શ.ે 

� સૌ �થમ ઉમદેવાર� www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, i ત ેજ(યા સામ ે

દશા+વલે Apply Online પર કલીક કર�, તમામ િવગતો ભર�, અરX સબમીટ કરવાની રહ�શે. fયાર બાદ 

ઓનલાઈન અરXમા ં દશા+વલે મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશ.ે iમા ં ઉમદેવારનો એtલીક�શન નબંર 

દશા+વલે હશ.ે 

� fયાર બાદ ઉમદેવાર� સદર વબેસાઇટ પર જઈ PUBLIC INFORMATION    Recruitment link     Fees 

Payment મા ંજ(યા)ુ ંનામ, એtલીક�શન નબંર અન ેજqમ તાર�ખ ભર� Submit પર Jલીક કરવાની રહ�શ.ે       

� Submit પર Jલીક કયા+ બાદ ગટે વ ેપસદં કર� ડ�બીટ કાડ+, U�ડ�ટ કાડ+ અથવા નટે બ«ક�ગ થી પમેqેટની 

�U�યા ]ણૂ+ કરવાની રહ�શ.ે 

� મોબાઈલ નબંરમા ંપમેqેટ સફળ થયાનો મસેજે આ�યા બાદ ફર� Recruitment link      Download Receipt  

મા ંજઈન ેઓનલાઇન અરXની રસીદ મળેવવાની રહ�શ.ે 

� ����� �(:�� ��&����� �?� ш�.х�.х�.�(:�� ��&����� ��!� : 

� અનામત વગ+ના ઉમેદવારોએ www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, i તે 

જ(યા સામે દશા+વેલ Apply Online પર કલીક કર�, તમામ િવગતો ભર�, અરX સબમીટ કરવાની રહ�શે. 

fયાર બાદ ઓનલાઈન અરXમા ં દશા+વેલ મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશે. iમા ં ઉમેદવારનો 

એtલીક�શન નબંર દશા+વેલ હશે. 

� SMS મળેથી ફર� Recruitment link     Download Receipt મા ંજઈને ઓનલાઇન અરXની રસીદ 

મેળવવાની રહ�શે. 



Path for Apply 

Website: http://ahmedabadcity.gov.in 

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

 
  



Screens 

(b) Candidate Details (*) 

 
All * fields are mandatory to fill. 

(g)  Required Qualification - b  

૨ 

 

 Click on Add Button to Add Record 

(k)  Required Qualification – g (*) 

 
 Click on Add Button to Add Record  



(m) 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. 

(q) Languages Known (*) 

 
Click on Add button to add multiple records. 

(u) 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.  



(x) 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 b| 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. 
 

 


