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અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના ઈજનેર ખાતામા ંનીચે જણાવેલ ખાલી પડ�લ જ�યા ભરવા માટ� િનયત 

લાયકાત ધરાવતા ંઉમેદવારો પાસેથી તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ સાજંના ૫.૩૦ કલાક /ધુીમા ંમળે તે ર1તે ફ3ત 

ઓનલાઈન અર5ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 

9�યા:ુ ંનામ સીટ1 ઈજનેર (Water Resources Management) 

જ�યાની સ<ંયા =બન અનામત – ૦૧  

લાયકાત 1.    ચાટ@ડ@ િસિવલ એB5નીયર અથવા ચાટ@ડ@ એB5નીયર (CહBદમા ંલવેાયેલ પર1Eા Fારા) 

અગર માBય થયેલ �િુનવસHટ1ના િસિવલ એB5નીયરIગના JKે�એુટ. 

2. ઈજનેર1 કામનો ઓછામા ંઓછો દસ વષ@નો અ:ભુવ હોવો જોઈએ. M પૈક1 જવાબદાર1 

વાળ1 જ�યા ઉપર ��િુન.એB5નીયરIગનો ઓછામા ંઓછો પાચં વષ@નો અ:ભુવ હોવો 

જોઈએ.  

3. એB5નીયરIગ િવષયની પરદ�શની ડ1Jી અને / અથવા ઈલે3O1કલ બાબત:ુ ં અને 

િમક�નીકલ એB5નીયરIગ બાબત:ુ ંPાન તથા અ:ભુવ વધારાની લાયકાત ગણાશે. 

પગારધોરણ લવેલ – ૧૩ પે મેO13સ ૧૧૮૫૦૦-૨૧૪૧૦૦( છRા પગારપચં Sજુબ ૩૭૪૦૦-૬૭૭૦૦ Jડે 

પે ૮૭૦૦ પીબી-૪) બેઝીક + િનયમ Sજુબ મળ1 શકતા ંઅBય ભXથા ં

વયમયા@દા Yમર ૪૫ વષ@થી વZ ુનહI િસવાય ક� અ.��.ુકોપ�.મા ંફરજ બ[વતા હોય. 

-: &��'( )*+� ��,� -���.� ��/ к�(0 �х(� &������� 1+��� �����0 ��2+�0 3	4��- :- 

1. \ટ�. કિમCટ ઠરાવ ^માકં: ૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અ:સુાર =બન અનામત વગ@ના ઉમેદવારોએ અર5દ1ઠ 

`૧૧૨/- (aક� bિપયા એકસો બાર cરૂા) ઓનલાઈન અર5 કરતા ંસમયે eકૂવવાના રહ�શે. 

2. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર5 ફોમ@મા ંભર�લ િવગતો સમJ ભરતી gC^યા માટ� આખર1 ગણવામા ંઆવશે અને 

તેના cરુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન માગંે hયાર� અસલમા ં(gમા=ણત નકલો સCહત) રiૂ કરવાના 

રહ�શે. ચકાસણી દર�યાન ઓનલાઇન અર5 ફોમ@મા ંભર�લ િવગતો તથા cરુાવામા ંફ�રફાર અથવા તફાવત 

જણાશે તો ઉમેદવાર1 રjબાતલ ગણવામા ંઆવશે. 

3. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર5 ફોમ@મા ંM પાસપોટ@ સાઇઝનો ફોટોJાફ Upload કર�લ હોય, તે ફોટોJાફની વZ ુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે અને ભરતી gC^યા (લે=ખત પર1Eા / ઇBટરk� ુ/ િવગેર�) સમયે તેવો 

જ ફોટોJાફ રiૂ કરવાનો રહ�શે. 



4. કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જ�યા માટ� એક કરતા ંવZ ુઅર5 કરશે તો તેઓની અર5 / અર5ઓ રj કરવા 

aગ ેિનણ@ય કરવાની સlા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની રહ�શે. 

5. Yમર, લાયકાત અને અ:ભુવ ઓનલાઇન અર5 \વીકારવાની છેmલી તાર1ખના રોજની ગણવામા ંઆવશે. 

6. માક@શીટ, ડ1Jી સટnફ1ક�ટમા ંJેડ દશા@વેલ હોય તો તે:ુ ંસમકE ટકામા ંમાBય �િુનવસHટ1: ુ ંકBવઝ@ન કોoટક 

રiૂ કરવા:ુ ંરહ�શે. 

7. [હ�રાતમા ંમા�ંયા Sજુબની શૈE=ણક લાયકાત / ડ1Jી મેળkયા બાદનો જ અ:ભુવ માBય ગણવામા ંઆવશે. 

તે પહ�લાનો અ:ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ંમાBય ગણાશે નCહ. અસલ gમાણપpોની ચકાસણી સમયે ઉમેદવાર� 

અર5મા ં M અ:ભુવ દશા@વેલ હોય તેના સમથ@નમા ં અ:ભુવનો સમયગાળો (Cદવસ, માસ, વષ@) તથા 

બ[વેલ ફરજોનો gકાર/ મેળવેલ અ:ભુવની િવગતો સહ1ત માBય સ\ંથા:ુ ંઇBવડ@ / આઉટવડ@ નબંર તથા 

તાર1ખ સાથે:ુ ંજ gમાણપp રiૂ કરવા:ુ ંરહ�શે. માp ઓફર લેટર ક� એપોઇBટમેBટ લેટર અ:ભુવના cરુાવા 

તર1ક� અમાBય ગણાશે પરંq ુજો તેની સાથે વખતોવખત સ\ંથા Fારા અપાયેલ ઇ[ફા ક� gમોશનના rકુમ, 

પગાર સબંિંધત cરુાવા ક� અBય આધારsતૂ ગણી શકાય તેવા cરુાવા રiૂ કયtથી, તેની cરૂતી ચકાસણી કયા@ 

બાદ યો�ય જણાયેથી આવો અ:ભુવ માBય ગણવામા ંઆવશે. 

8. અ.��.ુકો.મા ંફરજ બ[વતા કમ@ચાર1એ અસલ gમાણપpોની ચકાસણી સમયે છેmલા માસની પગાર\લીપ રiૂ 

કરવાની રહ�શે. આ ઉપરાતં જો એક કરતા ંવZ ુહોjા ઉપર ફરજ બ[વેલ હોય તો gમોશન ક� િસલે3શનના 

rકુમની નકલ અવuયપણ ેરiૂ કરવાની રહ�શે. 

9. િનયમા:સુાર મCહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા@દામા ંપાચં (૫) વષ@ની vટછાટ આપવામા ંઆવશે. પરંq ુ

મહlમ મયા@દા ૪૫ વષ@થી વZ ુનહ1. 

10. મCહલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલે પિતના નામે અર5 કરવા માગંતા હોય તો તેમણે લ�ન 

ર5\O�શનની નકલ અસલ gમાણપpોની ચકાસણી સમયે ફર5યાતપણ ેરiૂ કરવાની રહ�શે. 

11. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર5 ફોમ@મા ં યો�ય \થાને પોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાય@ છે, M ઉપર 

ભિવoયમા ંભરતી aગે સદં�શ આપી શકાય. યો�ય મોબાઇલ નબંર લખેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારને સદં�શ ન 

પહwચ ેતે aગે અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની કોઇ જવાબદાર1 રહ�શે નહ1. 

12. સદરr ુજ�યાની ભરતી gC^યા aગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લ=ેખત પpkયવહાર કરવામા ંઆવશે નહ1. Mની 

નwધ લવેી. ઉમેદવારોએ આ જ�યાની આગળની ભરતી gC^યા aગનેી [ણકાર1 માટ� અ.��.ુકો.ની વેબસાઇટ 

www.ahmedabadcity.gov.in જોતા રહ�વા િવનતંી છે. 

13. ઉમેદવારોએ લ=ેખત પર1Eા / ઇBટરk� ુમાટ� \વખચt આવવા:ુ ંરહ�શે. 



14. પસદંગીની g^1યાના અિધકારો સEમ સlા Fારા નx1 કર�લ અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની \ટાફ 

િસલે3શન એBડ એપોઇBટમેBટ કિમCટ / ��િુનિસપલ કિમશનરyી પાસે અબાિધત રહ�શે અને આ કિમCટ / 

��િુનિસપલ કિમશનરyીનો િનણ@ય આખર1 ગણાશે. 

15. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમzુકં સlાધાર1 ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહ�શે. 

16. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર5મા ંકોઇપણ િવગત ખોટ1 દશા@વેલ હશે અથવા ભરતી gC^યાના કોઇપણ તબxે 

ખોટ1 મા{મૂ પડશે તો તેમની અર5 M તે તબxે રj કરવામા ંઆવશે તથા તેણે લાયક1ધોરણ (Passing 

Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર1 રj ગણાશે. તેમજ ભિવoયમા ં પણ ઉમેદવાર� િનમzુકં 

સમયે રiૂ કર�લ જBમતાર1ખ, શૈE=ણક લાયકાત, વય, [િત, અ:ભુવ અને અBય cરુાવા ખોટા મા{મૂ પડશે 

ક� શકંા\પદ જણાશે તો તેની સામે યો�ય કાયદ�સરની કાય@વાહ1 કરવામા ંઆવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની 

પસદંગીથી િનમzુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ તબxે િનમzુકં રj કરવામા ંઆવશે. 

17. સીધી ક� આડકતર1 ર1તે \ટાફ િસલ3ેશન કિમCટના સ|યો ઉપર લાવવામા ં આવેલ દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપCરણમશે. 

18. આપેલ [હ�રખબર કોઇપણ કારણોસર રj કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની આવuયકતા ઉભી થશે તો તેવા 

સજંોગોમા ંતેમ કરવાનો અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનનો સcંણૂ@ હx / અિધકાર રહ�શે અને અમદાવાદ 

��િુનિસપલ કોપ�ર�શન આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ1. 

19. [હ�રખબરમા ંઆવેલ અર5ઓની સ<ંયાને }યાને લઇ, આગળની ભરતી gC^યા માટ� ઉમેદવારોને માBય 

ગણવા aગ ેનીતી નx1 કરવા ��િુન. કિમશનરyીનો િનણ@ય આખર1 ગણાશે. 

 

તા. ૨૨/૧૦/૨૦૧૮ 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

��િુનિસપલ કિમશનર 
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� :�� ����( ��;�� &������� ��,� : 

� ઓનલાઈન અર5 કરતી વખતે ફ3ત =બન અનામત વગ@ના (શા.ખો.ખા. વગ@ િસવાયના) તમામ 

ઉમેદવારોએ અર5 ફ1 b. ૧૧૨/- ભરવાની રહ�શે. 

� સૌ gથમ ઉમેદવાર� www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, M તે જ�યા સામે 

દશા@વેલ Apply Online પર કલીક કર1, તમામ િવગતો ભર1, અર5 સબમીટ કરવાની રહ�શે. hયાર બાદ 

ઓનલાઈન અર5મા ં દશા@વેલ મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશે. Mમા ં ઉમેદવારનો એ�લીક�શન નબંર 

દશા@વેલ હશે. 

� hયાર બાદ ઉમેદવાર� સદર વેબસાઇટ પર જઈ PUBLIC INFORMATION      Recruitment link     Fees 

Payment મા ંજ�યા:ુ ંનામ, એ�લીક�શન નબંર અને જBમ તાર1ખ ભર1 Submit પર 3લીક કરવાની રહ�શે.       

� Submit પર 3લીક કયા@ બાદ ગેટ વે પસદં કર1 ડ�બીટ કાડ@, �̂ડ1ટ કાડ@ અથવા નેટ બ�ક1ગ થી પેમેBટની 

g^1યા cણૂ@ કરવાની રહ�શે. 

� મોબાઈલ નબંરમા ંપેમેBટ સફળ થયાનો મેસેજ આkયા બાદ ફર1 Recruitment link      Download Receipt  

મા ંજઈને ઓનલાઇન અર5ની રસીદ મેળવવાની રહ�શે. 

� ����( ��;�� &������� (7� ш�.х�.х�.��;�� &������� ��,� : 

� અનામત વગ@ના ઉમેદવારોએ www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitmenet link પર જઈ, M તે 

જ�યા સામે દશા@વેલ Apply Online પર કલીક કર1, તમામ િવગતો ભર1, અર5 સબમીટ કરવાની રહ�શે. 

hયાર બાદ ઓનલાઈન અર5મા ંદશા@વેલ મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશે. Mમા ંઉમેદવારનો એ�લીક�શન 

નબંર દશા@વેલ હશે. 

� SMS મળેથી ફર1 Recruitment link     Download Receipt મા ં જઈને ઓનલાઇન અર5ની રસીદ 

મેળવવાની રહ�શે. 



Path for Apply 

Website: http://ahmedabadcity.gov.in 

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

 
  



Screens 

(]) Candidate Details (*) 

 
All * fields are mandatory to fill. 

(b) Required Qualification (*) 

 
 

 Click on Add Button to Add Record 

(f) Post Graduation Details 

 
 

 Click on Add Button to Add Record  



(h) 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. 

(k) Languages Known (*) 

 
Click on Add button to add multiple records. 

(o) 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.  



(r) 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 ]v 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. 

  



(y) 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.  


