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િુ નિસપલ કોપ રશનના એ ટટ / ટ .ડ .ઓ. ખાતા માટ નીચે જણાવેલ ખાલી પડલ

જ$યાઓ ભરવા માટ લાયકાત ધરાવતા તમામ (િતના ઉમેદવારો પાસેથી તા.૨૯/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ સાંજના
૦૫:૩૦ કલાક 4ુધીમાં મળે તે ર તે ફ7ત ઓનલાઇન અર9ઓ મંગાવવામાં આવે છે .
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૦૪ ( ૦૨ – Bબન અનામત, ૦૧ – સા.શૈ.પ.વ., ૦૧ – અFુ.જન(િત)
બી.ઈ.(િસિવલ) Iણ વષKથી ઓછો નહ તેવો અFુભવ

દસ વષKથી ઓછો નહ
લાયકાત

તેવો અFુભવ અગર

ટMડNગ ધરાવતાં માMય સં થાના

એM9િનયરNગ ડ Oલોમા ધરાવનાર

૦૬
અ.

.ુ કો.માં ૧૫ વષKથી ઓછો નહ , તેવો અFુભવ અગર

ટMડNગ ધરાવતાં અમાMય

સં થાના એM9િનયરNગ ડ Oલોમા ધરાવનાર
પગારધોરણ
વયમયાK દા
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લેવલ ૧૧ પે મેP 7સ Q. ૬૭૭૦૦/૨૦૮૭૦૦ની Sેડમાં ( Tુ ની Sેડ Q.૧૫૬૦૦/૩૯૧૦૦
,Sેડ પે – ૬૬૦૦, પી.બી.-૩) બેઝીક + િનયમ Xુજબ મળ શકતા અMય ભYથાં.
વZુમાં વZુ ૪૫ વષK િસવાય ક અ.
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.ુ કો.ની નોકર માં હોય.

/ 15.-5.2.

૦૭ ( ૦૩ – Bબન અનામત, ૦૨ – સા.શૈ.પ.વ., ૦૧ – અFુ.(િત, ૦૧ – અFુ.જન(િત)
બી.ઈ.(િસિવલ)

લાયકાત
કોઇ પણ માMય સં થાનો દસ વષKથી ઓછો નહ તેવો અFુભવ ધરાવનાર ડ Oલોમાં હો[ડર

૦૭
પગારધોરણ
વયમયાK દા

લેવલ ૯ પે મેP 7સ Q. ૫૩૧૦૦/૧૬૭૮૦૦ની Sેડમાં ( Tુ ની Sેડ Q. ૯૩૦૦/૩૪૮૦૦ ,Sેડ
પે – ૫૪૦૦, પી.બી.-૨) બેઝીક + િનયમ Xુજબ મળ શકતા અMય ભYથાં.
વZુમાં વZુ ૪૫ વષK િસવાય ક અ.

.ુ કો.ની નોકર માં હોય.
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લાયકાત
પગારધોરણ
વયમયાK દા
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780 к1 (/011)
૨૬ ( ૧૨ – Bબન અનામત, ૦૨ – આ.ન.વ., ૦૬ – સા.શૈ.પ.વ., ૦૧ – અFુ.(િત,
૦૫ – અFુ.જન(િત)
બી.ઈ.(િસિવલ)
લેવલ ૮ પે મેP 7સ Q. ૪૪૯૦૦/૧૪૨૪૦૦ની Sેડમાં ( Tુ ની Sેડ Q. ૯૩૦૦/૩૪૮૦૦ ,Sેડ
પે – ૪૬૦૦, પી.બી.-૨) બેઝીક + િનયમ Xુજબ મળ શકતા અMય ભYથાં.
વZુમાં વZુ ૪૫ વષK િસવાય ક અ.
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ટ. કિમ\ટ ઠરાવ ^માંક: ૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અFુસાર Bબન અનામત વગKના ઉમેદવારોએ
અર9દ ઠ Q. ૧૧૨/- (_ક Qિપયા એકસો બાર ` ૂરા) ઓનલાઈન અર9 કરતાં સમયે b ૂકવવાના
રહશે.

2.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર9 ફોમKમાં ભરલ િવગતો સમS ભરતી c\^યા માટ આખર ગણવામાં
આવશે અને તેના `ુરાવા અમદાવાદ

િુ નિસપલ કોપ રશન માંગે dયાર અસલમાં (cમાBણત નકલો

સ\હત) રTૂ કરવાના રહશે. ચકાસણી દર યાન ઓનલાઇન અર9 ફોમKમાં ભરલ િવગતો તથા
`ુરાવામાં ફરફાર અથવા તફાવત જણાશે તો ઉમેદવાર રeબાતલ ગણવામાં આવશે.

3.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર9 ફોમKમાં f પાસપોટK સાઇઝનો ફોટોSાફ Upload કરલ હોય, તે
ફોટોSાફની વZુ કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહશે અને ભરતી c\^યા (લેBખત પર mા /
ઇMટરn ુ / િવગેર) સમયે તેવો જ ફોટોSાફ રTૂ કરવાનો રહશે.

4.

કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જ$યા માટ એક કરતાં વZુ અર9 કરશે તો તેઓની અર9 / અર9ઓ રe
કરવા _ગે િનણKય કરવાની સoા અમદાવાદ

5.

િુ નિસપલ કોપ રશનની રહશે.

pમર, લાયકાત અને અFુભવ ઓનલાઇન અર9 વીકારવાની છે [લી તાર ખના રોજની ગણવામાં
આવશે.

6.

માકK શીટ, ડ Sી સટqફ કટમાં Sેડ દશાKવેલ હોય તો તેF ું સમકm ટકામાં માMય

િુ નવસrટ Fું કMવઝKન

કોsટક રTૂ કરવાFું રહશે.

7.

(હરાતમાં માં$યા Xુજબની શૈmBણક લાયકાત / ડ Sી મેળnયા બાદનો જ અFુભવ માMય ગણવામાં
આવશે. તે પહલાનો અFુભવ કોઇપણ સંજોગોમાં માMય ગણાશે ન\હ. અસલ cમાણપIોની ચકાસણી
સમયે ઉમેદવાર અર9માં f અFુભવ દશાKવેલ હોય તેના સમથKનમાં અFુભવનો સમયગાળો (\દવસ,
માસ, વષK) તથા બ(વેલ ફરજોનો cકાર/ મેળવેલ અFુભવની િવગતો સહ ત માMય સં થાFું ઇMવડK

/ આઉટવડK નંબર તથા તાર ખ સાથેF ું જ cમાણપI રTૂ કરવાFું રહશે. માI ઓફર લેટર ક
એપોઇMટમેMટ લેટર અFુભવના `ુરાવા તર ક અમાMય ગણાશે પરં t ુ જો તેની સાથે વખતોવખત
સં થા uારા અપાયેલ ઇ(ફા ક cમોશનના vક
ુ મ, પગાર સંબિં ધત `ુરાવા ક અMય આધારw ૂત ગણી
શકાય તેવા `ુરાવા રTૂ કયxથી, તેની ` ૂરતી ચકાસણી કયાK બાદ યો$ય જણાયેથી આવો અFુભવ
માMય ગણવામાં આવશે.

8.

અ.

.ુ કો.માં ફરજ બ(વતા કમKચાર એ અસલ cમાણપIોની ચકાસણી સમયે છે [લા માસની

પગાર લીપ રTૂ કરવાની રહશે. આ ઉપરાંત જો એક કરતાં વZુ હોeા ઉપર ફરજ બ(વેલ હોય તો
cમોશન ક િસલે7શનના vક
ુ મની નકલ અવyયપણે રTૂ કરવાની રહશે.

9.

અનામત (િતના ઉમેદવાર તેની (િત _ગેF ું (અFુ. (િત, અFુ જનજિત, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથzક
ર તે નબળા વગK (EWS/Bબ.અ.વ.) _ગેF ું ~ુજરાત સરકાર•ી uારા ન€ કરાયેલ નX ૂના XુજબFું
સરકાર•ીના સmમ અિધકાર uારા આપવામાં આવેલ cમાણપI રTુ કરવાFું રહશે.

10.

~ુજરાત રા•ય િસવાયના અMય રા•ય uારા ઇ

ુ કરલ અFુ4Bુ ચત (િત, અFુ4Bુ ચત જન(િત,

સામા9ક શૈmBણક પછાત વગK તથા આિથzક ર તે નબળા વગK (EWS/Bબ.અ.વ.)(િતના સટq.ને
આધાર અનામત _ગેનો કોઇ પણ લાભ મળવાપાI રહશે નહ .

11.

ઉમેદવાર ૪૦% ક તેથી વZુ શાર ર ક ખોડખાંપણ ધરાવતા હોવાFું િસિવલ સƒનની સટqફ કટ રTુ
કરલ હશે તો જ તેવા ઉમેદવારને િવકલાંગ ઉમેદવાર (પી.એચ.) તર ક અનામતનો લાભ મળવાપાI
થશે.

12.

X ૂળ ~ુજરાતના અનામત (િતના ઉમેદવાર અનામત જ$યા ઉપર ક Bબનઅનામત જ$યા ઉપર
અર9 કરવાની છે ક કમ ? તે ઓનલાઇન અર9 ફોમKમાં

પsટ જણાવવાFું રહશે અને X ૂળ

~ુજરાતના અનામત (િતના ઉમેદવારો Bબનઅનામત જ$યા ઉપર અર9 કરશે તો આવા
ઉમેદવારોને Bબનઅનામત જ$યા ઉપર ઉમેદવારોને લા~ુ પડતા ધારા-ધોરણો લા~ુ પડશે.

13.

તમામ કટગર ના ઉમેદવારો માટ ઉપલી વયમયાKદા તમામ cકારની …ટછાટ સાથે કોઇપણ
સંજોગોમાં અર9
અ.

14.

વીકારવાની છે [લી તાર ખે ૪૫ વષKથી વZુ હોવી જોઇએ નહ , િસવાય ક

.ુ કો.ની નોકર માં હોય.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર9માં f (િત (કટગર ) દશાKવેલ હશે તેમાં પાછળથી કટગર બદલવાની
રTૂઆત Sા† રાખવામાં આવશે નહ .
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ઉમેદવારોએ (િત cમાણપI ઉપરાંત ઉ‡ત વગKમાં સમાવેશ ન થતો હોવાFું સામા9ક Mયાય
અને અિધકાર તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પ\રિશsટ – ક અથવા
તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ પ\રિશsટ – ૪ XુજબFું cમાણપI રTૂ કરવાFું
રહશે.

•

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ઇ
મહoમ અવિધ ઇ

ુ થયેલ ઉ‡ત વગKમાં સમાવેશ નહ થવા _ગેના cમાણપIની

ુ થયા-વષK સ\હત Iણ નાણાક ય વષKની રહશે પરંt ુ આˆુ cમાણપI

ઓનલાઇન અર9 કરવાની છે [લી તાર ખ 4ુધીમાં ઇ
cમાણપIની

માMયતા

/

વી‰ૃિત

ુ કરલ હોˆુ જોઇએ અને આવા

તથા સમયગાળાના અથKઘટન

બાબતે

સરકાર•ીના

ઠરાવો/પ\રપIોની જોગવાઈઓ આખર ગણાશે. cમાણપIનો નંબર તથા તાર ખ ઓનલાઇન
અર9 ફોમKમાં દશાK વવાનો રહશે તેમજ અસલ cમાણપIોની ચકાસણી સમયે રTૂ કરવાFું રહશે.
આવા cમાણપIમાં કોઇ w ૂલ હોવાને કારણે ઉમેદવાર (હરાતની તાર ખ બાદFું નˆું cમાણપI
મેળવે તો પણ સદર વગKના ઉમેદવાર તર ક પાI થવા માટ ઓનલાઇન અર9માં જણાવેલ
cમાણપI જ માMય રહશે.
•

પ\રBણત મ\હલા ઉમેદવાર આˆું cમાણપI તેણીના માતા-િપતાની આવકને આધાર રTૂ કરવાFું
રહશે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકને આધાર આˆું cમાણપI રTૂ કરલ હશે તો
તેઓને અનામતનો લાભ મળવાપાI રહશે નહ .

•

પ\રિશsટ – ક અથવા પ\રિશsટ – ૪ ને થાને _Sે9માં આપેŒ ું Annexure – A Fું cમાણપI
માMય ગણાશે નહ . જો કોઇ ઉમેદવાર િનયત સમયગાળા દર યાન ઇ

ુ થયેલ િનયત નX ૂનાFું

cમાણપI રTુ કરલ નહ હોય તો તેઓની અર9 અમાMય ગણવામાં આવશે અને તેઓને Bબન
અનામત જ$યા સામે પણ િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહ .
•

સામા9ક

Mયાય

અને

અિધકાર તા

િવભાગના

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના

ઠરાવ

^માંક:

સશપ/૧૨૨૦૧૫/ ૪૫૫૨૪૬/અ અને આ _ગે વખતોવખત સરકાર•ીના ઠરાવ XુજબFું સmમ
અિધકાર uારા અપાયેલ ઉ‡ત વગKમાં સમાવેશ ન થતો હોવાFું cમાણપI ઉમેદવાર ધરાવતા
હોવા જોઇએ.

16.

મ\હલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલે પિતના નામે અર9 કરવા માંગતા હોય તો તેમણે લ$ન
ર9 Pશનની નકલ અસલ cમાણપIોની ચકાસણી સમયે ફર9યાતપણે રTૂ કરવાની રહશે.

17.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર9 ફોમKમાં યો$ય થાને પોતાનો મોબાઇલ નંબર લખવો અિનવાયK છે , f
ઉપર ભિવsયમાં ભરતી _ગે સંદશ આપી શકાય. યો$ય મોબાઇલ નંબર લખેલ ન હોય તેવા
ઉમેદવારને સંદશ ન પહ“ચે તે _ગે અમદાવાદ

િુ નિસપલ કોપ રશનની કોઇ જવાબદાર રહશે

નહ .

18.

સદરvુ જ$યાની ભરતી c\^યા _ગે ઉમેદવારોને કોઇ જ લેBખત પInયવહાર કરવામાં આવશે નહ .
fની ન“ધ લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ$યાની આગળની ભરતી c\^યા _ગેની (ણકાર
અ.

માટ

.ુ કો.ની વેબસાઇટ www.ahmedabadcity.gov.in જોતા રહવા િવનંિત છે .

19.

ઉમેદવારોએ લેBખત પર mા / ઇMટરn ુ માટ વખચx આવવાFું રહશે.

20.

પસંદગીની c^ યાના અિધકારો સmમ સoા uારા ન€ કરલ અમદાવાદ
ટાફ િસલે7શન કિમ\ટ /

ટાફ િસલે7શન એપોઇMટમેMટ કિમ\ટ/

અબાિધત રહશે અને આ કિમ\ટ/

િુ નિસપલ કોપ રશનની

િુ નિસપલ કિમશનર•ી પાસે

િુ નિસપલ કિમશનર•ીનો િનણKય આખર ગણાશે.

21.

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની િનમžુકં સoાધાર ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહશે.

22.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન અર9માં કોઇપણ િવગત ખોટ દશાKવેલ હશે અથવા ભરતી c\^યાના કોઇપણ
તબ€ે ખોટ

માŒ ૂમ પડશે તો તેમની અર9 f તે તબ€ે રe કરવામાં આવશે તથા તેણે

લાયક ધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર રe ગણાશે. તેમજ
ભિવsયમાં પણ ઉમેદવાર િનમžુકં સમયે રTૂ કરલ જMમતાર ખ, શૈmBણક લાયકાત, વય, (િત,
અFુભવ અને અMય `ુરાવા ખોટા માŒ ૂમ પડશે ક શંકા પદ જણાશે તો તેની સામે યો$ય કાયદસરની
કાયKવાહ કરવામાં આવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની પસંદગીથી િનમžુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ
તબ€ે િનમžુકં રe કરવામાં આવશે.

23.

સીધી ક આડકતર ર તે ટાફ િસલે7શન કિમ\ટના સ¡યો ઉપર લાવવામાં આવેલ દબાણ ઉમેદવારની
ગેરલાયકાતમાં પ\રણમશે.

24.

આપેલ (હરખબર કોઇપણ કારણોસર રe કરવાની ક તેમાં ફરફાર કરવાની આવyયકતા ઉભી થશે
તો તેવા સંજોગોમાં તેમ કરવાનો અમદાવાદ
અને અમદાવાદ

25.

િુ નિસપલ કોપ રશનનો સં` ૂણK હ€ / અિધકાર રહશે

િુ નિસપલ કોપ રશન આ માટ કારણો આપવા બંધાયેલ રહશે નહ .

સદર ખાલી પડલ જ$યાઓની ભરતી c^ યા f તે સમયના રો ટર િનયમને આધીન કરવામાં
આવશે.

26.

(હરખબરમાં આવેલ અર9ઓની સં>યાને ¢યાને લઇ, તમામ ઉમેદવારોને આગળની ભરતી c\^યા
માટ િવચારણામાં લેવા ક મેર ટના આધાર શોટK લી ટ કર આગળની ભરતી c^ યા / લેBખત પર mા
/ ઓનલાઇન પર mા માટ િવચારણામાં લેવા તે _ગે માન.

િુ નિસપલ કિમશનર•ીનો િનણKય

_િતમ ગણાશે. વZુમાં, લેBખત પર mા લેવાના સંજોગોમાં લેવાની થતી સંભિવત લેBખત /
ઓનલાઇન પર mા >યાતનામ સં થા મારફતે જQર જણાયે એક કરતાં વZુ સેશનમાં / Tુદા Tુદા
c£પIો _તગKત િવBભ‡ c£ોના સેટ મારફતે યોજવામાં આવશે. f બાબતે ઉમેદવારો કોઇ તકરાર
કર શકશે નહ .

27.

(હરખબરમાં આવેલ અર9ઓની સં>યાને ¢યાને લઇ, આગળની ભરતી c\^યા માટ ઉમેદવારોને
માMય ગણવા _ગે નીતી ન€ કરવા

તા:૧૦/૦૮/૨૦૧૯

િુ ન. કિમશનર•ીનો િનણKય આખર ગણાશે.

સહ /િુ નિસપલ કિમશનર

AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION

Indicative list of topics for written Test for AMC '(Estate/TDO Department)' Technical Post exam
TOWN PLANNING

1

Apprx. Weightage (Marks)

Inspector

Asst. T.D.O./
Asst. E.O.

7

10

Deputy
T.D.O./
Deputy Asst.
E.O.
10

10

15

20

Landuse planning, building bye-laws, Development Plan or Master Plan, TP Schemes, Concepts of Zoning.
LEGAL ASPECTS

2
a

Development related and other Acts;
The Gujarat Provincial Municipal Corporation Act (GPMC), 1949;
The Gujarat Town Planning and Urban Development Act, 1976 and Rules, 1979;
Right to Information Act, 2005

b

AUDA/ AMC General Development Control Regulations (GDCR)

25

25

16

C

(i) THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) Act, 2016,

5

6

10

A

(ii) THE GUJARAT FIRE PREVENTION AND LIFE SAFETY MEASURES ACT, RULES AND REGULATIONS
INFRASTRUCTURE
Water Supply:- Rain water Harvesting, Percolating well, Water Conservation System etc.

2

2

2

3
B

Sanitary Engineering:- Grey water Recyling/ Portable & Small scale sewage Treatment Plant (STP) and dual
Flushing system;

2

2

2

C

Solid Waste management :- Dustbin Provision (Dry & Wet Waste seggregation), Organic Waste Convertor;

2

2

2

D

Solar enegy and Energy efficient Buildings

2

2

2

BUILDING CONSTRUCTION

4
a

Building Construction:- Building and their classification Functional Components and requirements of a building
loads on a structure, Foundations, Earthquakes and Earthquake resistant Structures etc;

0

3

3

B

Civil Engineering Drawings and Measurements

20

10

5

AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION

Apprx. Weightage (Marks)

Indicative list of topics for written Test for AMC '(Estate/TDO Department)' Technical Post exam
5

Inspector

Asst. T.D.O./
Asst. E.O.

Deputy
T.D.O./
Deputy Asst.
E.O.

0

5

10

0

3

5

10

5

3

15

10

10

100

100

100

LAND AND ESTATE RELATED
Right to fair compansation and transperancy in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.
Urban/ Area Development Authority allotment of Land/ Site/ Grant of Development Rights Regulations, 2002
(Disposal of Land and other policies)
The street vendors (Protection of livelihood and regulation of street vending) Act, 2014.

6

VALUATION OF PROPERTIES
Concept of Land Valuation, Jantri Rates, Price Methods of Valuation, Types of Valuation, Statndard Rent,
Compulsary Acquisition of Land.

7

E-GOVERNANCE
AUTOCAD, Computer skills etc.

8

GENERAL KNOWLEDGE
City Profile, Current Affairs (State & National), Language, Mathematics etc.
TOTAL

-: 2

7

E

=

> 45 =
H

= !

;

!

I

! A JB

2 :-

1:

ઓનલાઈન અર9 કરતી વખતે ફ7ત Bબન અનામત વગKના (શા.ખો.ખા. વગK િસવાયના) તમામ
ઉમેદવારોએ અર9 ફ Q. ૧૧૨/- ભરવાની રહશે.
સૌ cથમ ઉમેદવાર www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, f તે જ$યા સામે
દશાKવેલ Apply Online પર કલીક કર , તમામ િવગતો ભર , અર9 સબમીટ કરવાની રહશે. dયાર બાદ
ઓનલાઈન અર9માં દશાKવેલ મોબાઈલ નંબર પર SMS આવશે. fમાં ઉમેદવારનો એOલીકશન નંબર
દશાKવેલ હશે.
dયાર બાદ ઉમેદવાર સદર વેબસાઇટ પર જઈ PUBLIC INFORMATION

Recruitment link

Fees

Payment માં જ$યાFું નામ, એOલીકશન નંબર અને જMમ તાર ખ ભર Submit પર 7લીક કરવાની
રહશે.
Submit પર 7લીક કયાK બાદ ગેટ વે પસંદ કર ડબીટ કાડK , ^ડ ટ કાડK અથવા નેટ બ¥ક ગ થી પેમેMટની
c^ યા ` ૂણK કરવાની રહશે.
મોબાઈલ નંબરમાં પેમેMટ સફળ થયાનો મેસેજ આnયા બાદ ફર Recruitment link

Download

Receipt માં જઈને ઓનલાઇન અર9ની રસીદ મેળવવાની રહશે.

=

H

;

=

ш .х .х .

H

;

1:

અનામત વગKના ઉમેદવારોએ www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, f
તે જ$યા સામે દશાK વેલ Apply Online પર કલીક કર , તમામ િવગતો ભર , અર9 સબમીટ
કરવાની રહશે. dયાર બાદ ઓનલાઈન અર9માં દશાK વેલ મોબાઈલ નંબર પર SMS આવશે. fમાં
ઉમેદવારનો એOલીકશન નંબર દશાK વેલ હશે.
SMS મળે થી ફર Recruitment link
મેળવવાની રહશે.

Download Receipt માં જઈને ઓનલાઇન અર9ની રસીદ

Path for Apply
Website: http://ahmedabadcity.gov.in
Visit Recruitment & Results link and on “Apply Online”.

Screens
(j) Candidate Details (*)

All * fields are mandatory to fill.

(m) Required Qualification - j (*) ADD B.E.(CIVIL) or DIPLOMA(CIVIL)

Click on Add Button to Add Record

(q) Required Qualification – m

Click on Add Button to Add Record

(s) 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.
(w) 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.

(~) 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 j‚ 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.

