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અ.��.ુકો.ના સે�લ લબેોર�ટર� ઇજનેર ખાતાના િશડ�લુ �જુબની નીચ ેજણાવેલ ખાલી જ"યાઓ ભરવા 

માટ� લાયકાત ધરાવતા તમામ (િતના ઉમેદવારો પાસેથી તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક 

6ધુીમા ંમળે તે ર�તે ફ9ત ઓનલાઇન અર:ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 

(.* ખ. 

?માકં 
 

04 

જ"યા@ુ ંનામ સીની. સાયટ�ફ�ક આસીAટટ 

જ"યાની સBંયા ૦૧ (સા.શૈ.પ.વગE – ૦૧) 

લાયકાત 

રસાયણ શાH અથવા માઇ?ોબાયોલો: અથવા બોટની અથવા Iઓલો: 

િવષયમા ં એમ.એસ.સી.(LMિતય વગE)ની પદવી તથા 6એુજ અથવા ઇડA��યલ 

વેAટ Nથૃકરણનો ૩(Pણ) વષEનો અ@ભુવ  

અથવા 

રસાયણ શાH અથવા બોટની અથવા Iઓલો: િવષયમા ં બી.એસ.સી.(હાયર 

સેકડ 9લાસ, ૫૫% ક� તેથી વT)ુની પદવી સાથે 6એુજ અથવા ઇડA��યલ વેAટ 

Nથૃકરણનો ૬(છ) વષEનો અ@ભુવ. 

પગારધોરણ 

લેવલ ૮ પે મે��9સ ` ૪૪૯૦૦/૧૪૨૪૦૦ની Xેડમા ં (Yુની Xેડ ` 

૯૩૦૦/૩૪૮૦૦, Xેડ પે – ૪૬૦૦, પી.બી.-૨) બેઝીક  + િનયમ �જુબ મળ� 

શકતા અય ભ]થા.ં 

વય મયાEદા ૪૫ વષEથી વT ુહોવી જોઇએ નહ�, િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર�મા ંચા^ ુહોય. 

05 

જ"યા@ુ ંનામ Yુની. સાયટ�ફ�ક આસીAટટ 

જ"યાની સBંયા ૦૬ (_બન અનામત– ૦૪, સા.શૈ.પ.વગE– ૦૧ તથા અ@.ુ(િત– ૦૧) 

લાયકાત 

બી.એસ.સી. ક�મીA��, Iઓલો:, બોટની, માઇ?ો ફAટ અથવા હાયર સેકડ 9લાસ 

બે વષEનો લબેોર�ટર� કામનો અ@ભુવ તથા પાણી, 6એુજ અથવા ઇડA��યલ વેAટ 

વોટરના Nથૃકરણ કામના અ@ભુવી ઉમેદવારને અX પસદંગી. 

પગારધોરણ 

હાલ ફ�9સ વેતન ` ૩૧૩૪૦/- Pણ વષE 6ધુી `યારબાદ કામગીર�ના �aુયાકંનને 

bયાને લઇ લવેલ – ૫, પે મે��9સ ` ૨૯૨૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ �જુબ મળ� 

શકતા અય ભ]થા ં 

વય મયાEદા ૪૫ વષEથી વT ુહોવી જોઇએ નહ�. 

  



06 

જ"યા@ુ ંનામ Yુની. માઇ?ોબાયોલો:Aટ 

જ"યાની સBંયા ૦૧ (સા.શૈ.પ.વગE – ૦૧) 

લાયકાત 

બોટની અથવા Iઓલો: અથવા માઇ?ોબાયોલો: અથવા બેકટ�ર�યોલો:કલ 

િવષય સાથે બી( વગEની એમ.એસ.સી.ની પદવી  

અથવા 

બોટની અથવા Iઓલો: અથવા માઇ?ોબાયોલો: અથવા બેકટ�ર�યોલો:કલ 

િવષય સાથે બી( વગEની બી.એસ.સીની પદવી સાથે બે વષEનો લબેોર�ટર� કામનો 

અ@ભુવ. 

પગારધોરણ 

હાલ ફ�9સ વેતન ` ૩૧૩૪૦/- Pણ વષE 6ધુી `યારબાદ કામગીર�ના �aુયાકંનને 

bયાને લઇ લવેલ – ૫, પે મે��9સ ` ૨૯૨૦૦/૯૨૩૦૦ + િનયમ �જુબ મળ� 

શકતા અય ભ]થા ં 

વયમયાEદા ૪૫ વષEથી વT ુનહ�, િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર�મા ંચા^ ુહોય. 

 

-: *��+, -./� ��0� 1���2� ��3 к�,! �х,� *������� 4/��� �����! ��5/�! 6	7��1 :- 

1. Aટ�. કિમcટ ઠરાવ ?માકં: ૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અ@સુાર _બન અનામત વગEના ઉમેદવારોએ અર:દ�ઠ 

`૧૧૨/- (fક� gિપયા એકસો બાર Nરૂા) ઓનલાઈન અર: કરતા ંસમયે jકૂવવાના રહ�શે. 

2. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર: ફોમEમા ંભર�લ િવગતો સમX ભરતી kc?યા માટ� આખર� ગણવામા ંઆવશે અને 

તેના Nરુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપlર�શન માગં ે`યાર� અસલમા ં(kમા_ણત નકલો સcહત) રYૂ કરવાના 

રહ�શે. ચકાસણી દર�યાન ઓનલાઇન અર: ફોમEમા ંભર�લ િવગતો તથા Nરુાવામા ંફ�રફાર અથવા તફાવત 

જણાશે તો ઉમેદવાર� રmબાતલ ગણવામા ંઆવશે. 

3. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર: ફોમEમા ંn પાસપોટE સાઇઝનો ફોટોXાફ Upload કર�લ હોય, તે ફોટોXાફની વT ુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે અને ભરતી kc?યા (લે_ખત પર�oા / ઇટરp� ુ/ િવગેર�) સમયે તેવો 

જ ફોટોXાફ રYૂ કરવાનો રહ�શે. 

4. કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જ"યા માટ� એક કરતા ંવT ુઅર: કરશે તો તેઓની અર: / અર:ઓ રm કરવા 

fગે િનણEય કરવાની સqા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપlર�શનની રહ�શે. 

5. rમર, લાયકાત અને અ@ભુવ ઓનલાઇન અર: Aવીકારવાની છેaલી તાર�ખના રોજની ગણવામા ંઆવશે. 

6. માકEશીટ, ડ�Xી સટsફ�ક�ટમા ંXેડ દશાEવેલ હોય તો તે@ુ ંસમકo ટકામા ંમાય �િુનવસtટ�@ુ ંકવઝEન કોuટક 

રYૂ કરવા@ુ ંરહ�શે. 

7. (હ�રાતમા ંમા"ંયા �જુબની શૈo_ણક લાયકાત / ડ�Xી મેળpયા બાદનો જ અ@ભુવ માય ગણવામા ંઆવશે. 

તે પહ�લાનો અ@ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ંમાય ગણાશે નcહ. અસલ kમાણપPોની ચકાસણી સમયે ઉમેદવાર� 

અર:મા ં n અ@ભુવ દશાEવેલ હોય તેના સમથEનમા ં અ@ભુવનો સમયગાળો (cદવસ, માસ, વષE) તથા 

બ(વેલ ફરજોનો kકાર/ મેળવેલ અ@ભુવની િવગતો સહ�ત માય સAંથા@ુ ંઇવડE / આઉટવડE નબંર તથા 



તાર�ખ સાથે@ુ ંજ kમાણપP રYૂ કરવા@ુ ંરહ�શે. માP ઓફર લેટર ક� એપોઇટમેટ લેટર અ@ભુવના Nરુાવા 

તર�ક� અમાય ગણાશે પરંv ુજો તેની સાથે વખતોવખત સAંથા Mારા અપાયેલ ઇ(ફા ક� kમોશનના wકુમ, 

પગાર સબંિંધત Nરુાવા ક� અય આધારxતૂ ગણી શકાય તેવા Nરુાવા રYૂ કયyથી, તેની Nરૂતી ચકાસણી કયાE 

બાદ યો"ય જણાયેથી આવો અ@ભુવ માય ગણવામા ંઆવશે. 

8. અ.��.ુકો.મા ં ફરજ બ(વતા કમEચાર�એ અસલ kમાણપPોની ચકાસણી સમયે છેaલા માસની પગારAલીપ 

રYૂ કરવાની રહ�શે. આ ઉપરાતં જો એક કરતા ં વT ુ હોmા ઉપર ફરજ બ(વેલ હોય તો kમોશન ક� 

િસલે9શનના wકુમની નકલ અવzયપણે રYૂ કરવાની રહ�શે. 

9. �ળૂ {જુરાતના હોય તેવા અ@6ુ_ુચત (િત, અ@6ુ_ુચત જન(િત, સામા:ક શૈo_ણક પછાત વગEના 

ઉમેદવારોના cકAસામા ં ઉપલી વયમયાEદામા ં પાચં (૫) વષEની |ટછાટ આપવામા ંઆવશે. {જુરાત રા}ય 

િસવાયના અય રા}ય Mારા ઇA� ુકર�લ ઉપરો9ત (િતના સટs.ને આધાર� અનામત fગેનો કોઇ પણ લાભ 

મળવાપાP રહ�શે નહ�. 

10. િનયમા@સુાર મcહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાEદામા ંપાચં (૫) વષEની |ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

11. �ળૂ {જુરાતના અનામત (િતના ઉમેદવાર� અનામત જ"યા ઉપર ક� _બનઅનામત જ"યા ઉપર અર: 

કરવાની છે ક� ક�મ ? તે ઓનલાઇન અર: ફોમEમા ંAપuટ જણાવવા@ુ ંરહ�શે અને �ળૂ {જુરાતના અનામત 

(િતના ઉમેદવારો _બનઅનામત જ"યા ઉપર અર: કરશે તો આવા ઉમેદવારોને _બનઅનામત જ"યા ઉપર 

ઉમેદવારોને લા{ ુપડતા ધારા-ધોરણો લા{ ુપડશે. 

12. તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો માટ� ઉપલી વયમયાEદા તમામ kકારની |ટછાટ સાથે કોઇપણ સજંોગોમા ંઅર: 

Aવીકારવાની છેaલી તાર�ખે ૪૫ વષEથી વT ુહોવી જોઇએ નહ�, િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર�મા ંહોય. 

13. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર:મા ંn (િત (ક�ટ�ગર�) દશાEવેલ હશે તેમા ંપાછળથી ક�ટ�ગર� બદલવાની રYૂઆત 

Xા~ રાખવામા ંઆવશે નહ�. 

14. ����3к ��� ш89:;к �<,� =�, ��>�� *������� ��0�: 

• ઉમેદવારોએ (િત kમાણપP ઉપરાતં ઉ�ત વગEમા ં સમાવેશ ન થતો હોવા@ુ ં સામા:ક યાય અને 

અિધકાર�તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પcરિશuટ – ક અથવા 

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ પcરિશuટ – ૪ �જુબ@ુ ંkમાણપP રYૂ કરવા@ુ ંરહ�શે. 

• તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ ઇA� ુથયેલ ઉ�ત વગEમા ંસમાવેશ નહ� થવા fગેના kમાણપPની મહqમ 

અવિધ ઇA� ુથયા-વષE સcહત Pણ નાણાક�ય વષEની રહ�શે પરંv ુઆ� ુkમાણપP ઓનલાઇન અર: 

કરવાની છેaલી તાર�ખ 6ધુીમા ં ઇA� ુ કર�લ હો� ુજોઇએ અને આવા kમાણપPની માયતા / Aવી�ૃિત 

તથા સમયગાળાના અથEઘટન બાબતે સરકાર�ીના ઠરાવો / પcરપPોની જોગવાઈઓ આખર� ગણાશે. 

kમાણપPનો નબંર તથા તાર�ખ ઓનલાઇન અર: ફોમEમા ં દશાEવવાનો રહ�શે તેમજ અસલ 

kમાણપPોની ચકાસણી સમયે રYૂ કરવા@ુ ંરહ�શે. આવા kમાણપPમા ંકોઇ xલૂ હોવાને કારણે ઉમેદવાર 

(હ�રાતની તાર�ખ બાદ@ુ ંન�ુ ંkમાણપP મેળવે તો પણ સદર વગEના ઉમેદવાર તર�ક� પાP થવા માટ� 

ઓનલાઇન અર:મા ંજણાવેલ kમાણપP જ માય રહ�શે. 



• પcર_ણત મcહલા ઉમેદવાર� આ�ુ ંkમાણપP તેણીના માતા-િપતાની આવકને આધાર� રYૂ કરવા@ુ ંરહ�શે. 

જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકને આધાર� આ�ુ ં kમાણપP રYૂ કર�લ હશે તો તેઓને 

અનામતનો લાભ મળવાપાP રહ�શે નહ�. 

• પcરિશuટ – ક અથવા પcરિશuટ – ૪ ને Aથાને fX:ેમા ંઆપે^ુ ંAnnexure – A @ુ ંkમાણપP માય 

ગણાશે નહ�. જો કોઇ ઉમેદવાર� િનયત સમયગાળા દર�યાન ઇA� ુથયેલ િનયત ન�નૂા@ુ ંkમાણપP રYુ 

કર�લ નહ� હોય તો તેઓની અર: અમાય ગણવામા ંઆવશે અને તેઓને _બન અનામત જ"યા સામે 

પણ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ�. 

• સામા:ક યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ ?માકં: સશપ/૧૨૨૦૧૫/ 

૪૫૫૨૪૬/અ અને આ fગે વખતોવખત સરકાર�ીના ઠરાવ �જુબ@ુ ંસoમ અિધકાર� Mારા અપાયેલ 

ઉ�ત વગEમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા@ુ ંkમાણપP ઉમેદવાર ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

15. મcહલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલ ે પિતના નામે અર: કરવા માગંતા હોય તો તેમણે લ"ન 

ર:A��શનની નકલ અસલ kમાણપPોની ચકાસણી સમયે ફર:યાતપણ ેરYૂ કરવાની રહ�શે. 

16. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર: ફોમEમા ંયો"ય Aથાને પોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાયE છે, n ઉપર 

ભિવuયમા ંભરતી fગ ેસદં�શ આપી શકાય. યો"ય મોબાઇલ નબંર લખલે ન હોય તેવા ઉમેદવારને સદં�શ ન 

પહ�ચે તે fગે અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપlર�શનની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. 

17. સદરw ુજ"યાની ભરતી kc?યા fગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લે_ખત પPpયવહાર કરવામા ંઆવશે નહ�. nની 

ન�ધ લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ"યાની આગળની ભરતી kc?યા fગેની (ણકાર� માટ� અ.��.ુકો.ની વેબસાઇટ 

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

18. ઉમેદવારોએ લે_ખત પર�oા / ઇટરp� ુમાટ� Aવખચy આવવા@ુ ંરહ�શે. 

19. પસદંગીની k?�યાના અિધકારો સoમ સqા Mારા ન�� કર�લ અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપlર�શનની Aટાફ 

િસલે9શન કિમcટ / ��િુનિસપલ કિમશનર�ી પાસે અબાિધત રહ�શે અને આ કિમcટ / ��િુનિસપલ 

કિમશનર�ીનો િનણEય આખર� ગણાશે. 

20. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ�ુકં સqાધાર� ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહ�શે. 

21. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર:મા ંકોઇપણ િવગત ખોટ� દશાEવેલ હશે અથવા ભરતી kc?યાના કોઇપણ તબ�ે 

ખોટ� મા^મૂ પડશે તો તેમની અર: n તે તબ�ે રm કરવામા ંઆવશે તથા તેણે લાયક�ધોરણ (Passing 

Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર� રm ગણાશે. તેમજ ભિવuયમા ં પણ ઉમેદવાર� િનમ�ુકં 

સમયે રYૂ કર�લ જમતાર�ખ, શૈo_ણક લાયકાત, વય, (િત, અ@ભુવ અને અય Nરુાવા ખોટા મા^મૂ પડશે 

ક� શકંાAપદ જણાશે તો તેની સામે યો"ય કાયદ�સરની કાયEવાહ� કરવામા ંઆવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની 

પસદંગીથી િનમ�ુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ તબ�ે િનમ�ુકં રm કરવામા ંઆવશે. 

22. સીધી ક� આડકતર� ર�તે Aટાફ િસલે9શન કિમcટના સ�યો ઉપર લાવવામા ં આવેલ દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપcરણમશે. 



23. આપેલ (હ�રખબર કોઇપણ કારણોસર રm કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની આવzયકતા ઉભી થશે તો તેવા 

સજંોગોમા ંતેમ કરવાનો અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપlર�શનનો સNંણૂE હ� / અિધકાર રહ�શે અને અમદાવાદ 

��િુનિસપલ કોપlર�શન આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ�. 

24. સદર ખાલી પડ�લ જ"યાઓની ભરતી k?�યા રોAટર િનયમને આધીન કરવામા ંઆવશે.  

25. (હ�રખબરમા ંઆવેલ અર:ઓની સBંયાને bયાને લઇ, આગળની ભરતી kc?યા માટ� ઉમેદવારોને માય 

ગણવા fગ ેનીતી ન�� કરવા ��િુન. કિમશનર�ીનો િનણEય આખર� ગણાશે. 

26. અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપlર�શનના વગE – ૩ અને વગE – ૪ના તમામ સવંગlની જ"યાઓ પર સીધી 

ભરતીથી િનમ�ુકંો ફ�9સ પગારના સહાયક અજમાયશી તર�ક� કરવાનો અમલ રા}ય સરકાર�ીના નાણા 

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

bયાને લઇ Aટ�ડ�ગ કિમcટ ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા ��િુનિસપલ બોડE ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ 

તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬, Aટ�ડ�ગ કિમcટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા ��િુનિસપલ બોડE ઠરાવ ન.ં 

૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧ અને Aટ�ડ�ગ કિમcટ ઠરાવ ન.ં ૨૮૬ તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ તથા ��િુનિસપલ બોડE 

ઠરાવ ન.ં ૩૧૩ તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ થી મળેલ મYૂંર� �જુબ 6ધુાર�લ નવી હયાત ફ�9સ પગારની િનિત 

�જુબ પસદંગીથી િનમ�ુકં પામેલ ઉમેદવારોને જgર� શરતો અને બોલીઓ યથાવત રહ�શે તથા સરકાર�ીના 

વખતો-વખત થતા ફ�રફારને આિધન રહ�શે. 

 

 

 

 

તા:૧૭/૧૦/૨૦૧૮  સહ�/- 
  ��િુનિસપલ કિમશનર 

 
 

 

 

 

 

 

  



1���2� ��3 ?< , � ,��! ��!� @���! 6 A7��1 

� :�� ����, ��>�� *������� ��0� : 

� ઓનલાઈન અર: કરતી વખતે ફ9ત _બન અનામત વગEના (શા.ખો.ખા. વગE િસવાયના) તમામ 

ઉમેદવારોએ અર: ફ� g. ૧૧૨/- ભરવાની રહ�શે. 

� સૌ kથમ ઉમેદવાર� www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, n તે જ"યા સામે 

દશાEવેલ Apply Online પર કલીક કર�, તમામ િવગતો ભર�, અર: સબમીટ કરવાની રહ�શે. `યાર બાદ 

ઓનલાઈન અર:મા ં દશાEવેલ મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશે. nમા ં ઉમેદવારનો એ�લીક�શન નબંર 

દશાEવેલ હશે. 

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

Payment મા ંજ"યા@ુ ંનામ, એ�લીક�શન નબંર અને જમ તાર�ખ ભર� Submit પર 9લીક કરવાની રહ�શે.       

� Submit પર 9લીક કયાE બાદ ગેટ વે પસદં કર� ડ�બીટ કાડE, ?�ડ�ટ કાડE અથવા નેટ બ�ક�ગ થી પેમેટની 

k?�યા NણૂE કરવાની રહ�શે. 

� મોબાઈલ નબંરમા ંપેમેટ સફળ થયાનો મેસેજ આpયા બાદ ફર� Recruitment link      Download Receipt  

મા ંજઈને ઓનલાઇન અર:ની રસીદ મેળવવાની રહ�શે. 

� ����, ��>�� *������� , � ш�.х�.х�.��>�� *������� ��0� : 

� અનામત વગEના ઉમેદવારોએ www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitmenet link પર જઈ, n તે 

જ"યા સામે દશાEવેલ Apply Online પર કલીક કર�, તમામ િવગતો ભર�, અર: સબમીટ કરવાની રહ�શે. 

`યાર બાદ ઓનલાઈન અર:મા ંદશાEવેલ મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશે. nમા ંઉમેદવારનો એ�લીક�શન 

નબંર દશાEવેલ હશે. 

� SMS મળેથી ફર� Recruitment link    Download Receipt મા ં જઈને ઓનલાઇન અર:ની રસીદ 

મેળવવાની રહ�શે. 



Path for Apply 

Website: http://ahmedabadcity.gov.in 

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

 
  



Screens 

(c) Candidate Details (*) 

 
All * fields are mandatory to fill. 

(h) Required Qualification (*) 

 
 Click on Add Button to Add Record 

 

(l) Post Graduation Details 

 
 Click on Add Button to Add Record  



(n) 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 c| 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. 
 


