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અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના િવિવધ ખાતાઓ માટ� નીચ ે જણાવેલ જ�યાની 

પસદંગી/$િત%ાયાદ& બનાવવા માટ� િનયત લાયકાત ધરાવતા ં તમામ (િતના ઉમેદવારો પાસેથી 

તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ સાજંના ૫.૩૦ કલાક 3ધુીમા ંમળે તે ર&તે ફ6ત ઓનલાઈન અર8ઓ મગંાવવામા ં

આવે છે. 

જ�યા;ુ ંનામ સહાયક =ુનીયર કલાક>  

જ�યાની સ?ંયા ૪૩૪(૧૮૦-Dબન-અનામત,૪૩-આ.ન.વ.,૧૧૬-સા.શૈ.પ.વ.,૩૦-અ;.ુ(િત, ૬૫-અ;.ુજન(િત,)  

લાયકાત 
1. કોઈ પણ માIય િવJાશાખાના સેકIડ કલાસ Lેજ�એુટ પાસ 

2. સરકાર માIય સNંથામાથંી સી .સી.સી.  પાસ  

પગારધોરણ 
હાલ ફ&6સ વેતન  ૧૯૯૫૦/- Oણ વષ> 3ધુી Qયારબાદ કામગીર&ના RSુયાકંનને Tયાને લઇ 

લેવલ – ૨, પે મેW&6સ  ૧૯૯૦૦-૬૩૨૦૦ + િનયમ Rજુબ મળ& શકતા અIય ભZથા.ં 

વય મયા>દા ૩૩ વષ>થી વ[ ુનહ\ ક� અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપોર�શનમા ંનોકર& કરતા હોય.  

-:�$.�$.�$.�$ ��&к�' ���'�:- 

���� સી.સી.સી. પાસ ]ગેની લાયકાત સદંભ^: `જુરાત RSુક& સેવા વગaકરણ અને ભરતી(સામાIય િનયમો) 

– ૧૯૬૭ના િનયમ-૮(૧-એ)ની જોગવાઇ Rજુબ કો�b�ટુર;ુ ંબેઝીક નોલેજ ધરાવતા હોવા;ુ ં$માણપO 

ર=ુ કરવા;ુ ં રહ�શે. સરકારdીના સામIય વહ&વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૦૮ના ઠરાવ fમાકં: 

સીઆરઆર-૧૦- ૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ. સાથેના પOક – ૧મા ં દશા>વેલ અgયાસhમને કો�b�ટુરના 

બેઝીક નોલેજ તર&ક� (હ�ર કર�લ છે. આ અgયાસfમ Rજુબના કો�b�ટુર િવષયની (ણકાર& ]ગે; ુ

કોઇપણ સNંથા;ુ ં$માણપO માIય રહ�શે. વ[મુા ંમાIય �િુનવસaટ& અથવા સરકાર iારા માIય સNંથામા ં

કો�b�ટુર jાન ]ગેના કોઇપણ kડbલોમા,ં kડLી ક� સટlફ&ક�ટ કોસ> કર�લ હોય તેવા $માણપOો અથવા 

kડLી ક� kડbલોમાનંા અgયાસfમમા ંકો�b�ટુર એક િવષય તર&ક� હોય તેવા $માણપOો અથવા ધોરણ – 

૧૦ અને ધોરણ – ૧૨ની પર&%ા કો�b�ટુર િવષય સાથે પાસ કર�લ હોય તેવા $માણપOો માIય રહ�શે. 

આ તબmે $માણપO ન ધરાવતા ઉમેદવારો અર8 કર& શકશે પરંn ુઅજમાયશી સમય દર�યાન આ 

$માણપO અoકૂ ર=ુ કરવા;ુ ંરહ�શે અIયથા િનમq ૂકં રદબાતલ ઠરશે. 

���� રાrય સરકારdીના સામાIય વહ&વટ િવભાગ, ઠરાવ fમાકં: પરચ-૧૦૨૦૦૫-૧૫૩૨-પાટ>-૩-ક 

તા.૦૧/૦૪/૧૭મા ં દશા>sયા Rજુબના કો�b�ટુર સબંિંધત શૈ%Dણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને 

કોઇપણ સવંગ>મા ંસીધી ભરતીથી િનમq ૂકં પામેલ કમ>ચાર&/અિધકાર&ઓને સી.સી.સી./ સી.સી.સી.+ની 

પર&%ામાથંી Rtુ6ત આપવા;ુ ંઠરાવેલ છે. 

 

 



 

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

1. ઉ6ત દશા>વેલ જ�યા ]ગે અગાઉ આપવામા ંઆવેલ (હ�રખબર રu કર&, આવેલ તમામ અર8ઓ દફતર� 

કરવામા ંઆવેલ હોઇ, દર�ક ઉમેદવારોએ નવેસરથી અર8 કરવાની રહ�શે. 

2. Nટ�. કિમkટ ઠરાવ fમાકં: ૬૭૦ તા.૨૦/૦૯/૨૦૧૮ અ;સુાર Dબન અનામત વગ>ના ઉમેદવારોએ 

અર8દ&ઠ ` ૧૧૨/- (]ક� vિપયા એકસો બાર wરૂા) ઓનલાઈન અર8 કરતા ંસમયે oકૂવવાના રહ�શે. 

3. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર8 ફોમ>મા ંભર�લ િવગતો સમL ભરતી $kfયા માટ� આખર& ગણવામા ંઆવશે 

અને તેના wરુાવા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન માગંે Qયાર� અસલમા ં($માDણત નકલો સkહત) ર=ૂ 

કરવાના રહ�શે. ચકાસણી દર�યાન ઓનલાઇન અર8 ફોમ>મા ં ભર�લ િવગતો તથા wરુાવામા ં ફ�રફાર 

અથવા તફાવત જણાશે તો ઉમેદવાર& રuબાતલ ગણવામા ંઆવશે. 

4. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર8 ફોમ>મા ંx પાસપોટ> સાઇઝનો ફોટોLાફ Upload કર�લ હોય, તે ફોટોLાફની 

વ[ ુકોપીઓ પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે અને ભરતી $kfયા (લેDખત પર&%ા / ઇIટરs� ુ/ િવગેર�) 

સમયે તેવો જ ફોટોLાફ ર=ૂ કરવાનો રહ�શે. 

5. કોઇપણ ઉમેદવાર એક જ જ�યા માટ� એક કરતા ંવ[ ુઅર8 કરશે તો તેઓની અર8 / અર8ઓ રu 

કરવા ]ગે િનણ>ય કરવાની સ�ા અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની રહ�શે. 

6. �મર, લાયકાત અને અ;ભુવ ઓનલાઇન અર8 Nવીકારવાની છેSલી તાર&ખના રોજની ગણવામા ંઆવશે. 

7. માક>શીટ, ડ&Lી સટlફ&ક�ટમા ં Lેડ દશા>વેલ હોય તો તે;ુ ં સમક% ટકામા ં માIય �િુનવસaટ&;ુ ં કIવઝ>ન 

કો�ટક ર=ૂ કરવા;ુ ંરહ�શે. 

8. (હ�રાતમા ં મા�ંયા Rજુબની શૈ%Dણક લાયકાત / ડ&Lી મેળsયા બાદનો જ અ;ભુવ માIય ગણવામા ં

આવશે. તે પહ�લાનો અ;ભુવ કોઇપણ સજંોગોમા ં માIય ગણાશે નkહ. અસલ $માણપOોની ચકાસણી 

સમયે ઉમેદવાર� અર8મા ંx અ;ભુવ દશા>વેલ હોય તેના સમથ>નમા ંઅ;ભુવનો સમયગાળો (kદવસ, 

માસ, વષ>) તથા બ(વેલ ફરજોનો $કાર/ મેળવેલ અ;ભુવની િવગતો સહ&ત માIય સNંથા;ુ ંઇIવડ> / 

આઉટવડ> નબંર તથા તાર&ખ સાથે;ુ ંજ $માણપO ર=ૂ કરવા;ુ ંરહ�શે. માO ઓફર લેટર ક� એપોઇIટમેIટ 

લેટર અ;ભુવના wરુાવા તર&ક� અમાIય ગણાશે પરંn ુજો તેની સાથે વખતોવખત સNંથા iારા અપાયેલ 

ઇ(ફા ક� $મોશનના �કુમ, પગાર સબંિંધત wરુાવા ક� અIય આધાર�તૂ ગણી શકાય તેવા wરુાવા ર=ૂ 

કય̂થી, તેની wરૂતી ચકાસણી કયા> બાદ યો�ય જણાયેથી આવો અ;ભુવ માIય ગણવામા ંઆવશે. 

9. અ.��.ુકો.મા ંફરજ બ(વતા કમ>ચાર&એ અસલ $માણપOોની ચકાસણી સમયે છેSલા માસની પગારNલીપ 

ર=ૂ કરવાની રહ�શે. આ ઉપરાતં જો એક કરતા ં વ[ ુ હોuા ઉપર ફરજ બ(વેલ હોય તો $મોશન ક� 

િસલે6શનના �કુમની નકલ અવ�યપણે ર=ૂ કરવાની રહ�શે. 



10. અનામત (િતના ઉમેદવાર� તેની (િત ]ગે;ુ ં(અ;.ુ (િત, અ; ુજનજિત, સા.શૈ.પ.વ તથા આિથ�ક ર&તે 

નબળા વગ> (EWS/Dબ.અ.વ.) ]ગે;ુ ં `જુરાત સરકારdી iારા નm& કરાયેલ નRનૂા Rજુબ;ુ ં

સરકારdીના સ%મ અિધકાર& iારા આપવામા ંઆવેલ $માણપO ર=ુ કરવા;ુ ંરહ�શે. 

11. Rળૂ `જુરાતના હોય તેવા અ;3ુDુચત (િત, અ;3ુDુચત જન(િત, સામા8ક શૈ%Dણક પછાત વગ> તથા 

આિથ�ક ર&તે નબળા વગ> (EWS/Dબ.અ.વ.)ના ઉમેદવારોના kકNસામા ં ઉપલી વયમયા>દામા ં પાચં (૫) 

વષ>ની �ટછાટ આપવામા ં આવશે. `જુરાત રાrય િસવાયના અIય રાrય iારા ઇN� ુ કર�લ ઉપરો6ત 

(િતના સટl.ને આધાર� અનામત ]ગેનો કોઇ પણ લાભ મળવાપાO રહ�શે નહ&. 

12. િનયમા;સુાર મkહલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા>દામા ંપાચં (૫) વષ>ની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

13. િનયમા;સુાર િવકલાગં ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા>દામા ંદસ(૧૦) વષ>ની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

14. ઉમેદવાર ૪૦% ક� તેથી વ[ ુશાર&ર&ક ખોડખાપંણ ધરાવતા હોવા;ુ ં િસિવલ સ�નની સટlફ&ક�ટ ર=ુ કર�લ 

હશે તો જ તેવા ઉમેદવારને િવકલાગં ઉમેદવાર (પી.એચ.) તર&ક� ઉપલી વયમયા>દામા ંઅને અનામતનો 

લાભ મળવાપાO થશે. 

15. Rળૂ `જુરાતના અનામત (િતના ઉમેદવાર� અનામત જ�યા ઉપર ક� Dબનઅનામત જ�યા ઉપર અર8 

કરવાની છે ક� ક�મ ? તે ઓનલાઇન અર8 ફોમ>મા ંNપ�ટ જણાવવા;ુ ંરહ�શે અને Rળૂ `જુરાતના અનામત 

(િતના ઉમેદવારો Dબનઅનામત જ�યા ઉપર અર8 કરશે તો આવા ઉમેદવારોને Dબનઅનામત જ�યા 

ઉપર ઉમેદવારોને લા` ુપડતા ધારા-ધોરણો લા` ુપડશે. 

16. તમામ ક�ટ�ગર&ના ઉમેદવારો માટ� ઉપલી વયમયા>દા તમામ $કારની �ટછાટ સાથે કોઇપણ સજંોગોમા ં

અર8 Nવીકારવાની છેSલી તાર&ખે ૪૫ વષ>થી વ[ ુહોવી જોઇએ નહ&, િસવાય ક� અ.��.ુકો.ની નોકર&મા ં

હોય. 

17. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર8મા ં x (િત (ક�ટ�ગર&) દશા>વેલ હશે તેમા ં પાછળથી ક�ટ�ગર& બદલવાની 

ર=ૂઆત Lા� રાખવામા ંઆવશે નહ&. 

18. ����/к ��� ш4567к �8'� 9�' ��:�� (������� ��,�: 

• ઉમેદવારોએ (િત $માણપO ઉપરાતં ઉ�ત વગ>મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા;ુ ંસામા8ક Iયાય અને 

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

તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવથી િનયત કરાયેલ પkરિશ�ટ – ૪ Rજુબ;ુ ં$માણપO ર=ૂ કરવા;ુ ંરહ�શે. 

• તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ના રોજ ઇN� ુ થયેલ ઉ�ત વગ>મા ં સમાવેશ નહ& થવા ]ગેના $માણપOની 

મહ�મ અવિધ ઇN� ુથયા-વષ> સkહત Oણ નાણાક&ય વષ>ની રહ�શે પરંn ુઆ� ુ$માણપO ઓનલાઇન 

અર8 કરવાની છેSલી તાર&ખ 3ધુીમા ંઇN� ુકર�લ હો� ુજોઇએ અને આવા $માણપOની માIયતા / 

Nવી�ૃિત તથા સમયગાળાના અથ>ઘટન બાબતે સરકારdીના ઠરાવો/પkરપOોની જોગવાઈઓ આખર& 

ગણાશે. $માણપOનો નબંર તથા તાર&ખ ઓનલાઇન અર8 ફોમ>મા ંદશા>વવાનો રહ�શે તેમજ અસલ 



$માણપOોની ચકાસણી સમયે ર=ૂ કરવા;ુ ં રહ�શે. આવા $માણપOમા ં કોઇ �લૂ હોવાને કારણ ે

ઉમેદવાર (હ�રાતની તાર&ખ બાદ;ુ ં ન�ુ ં $માણપO મેળવે તો પણ સદર વગ>ના ઉમેદવાર તર&ક� 

પાO થવા માટ� ઓનલાઇન અર8મા ંજણાવેલ $માણપO જ માIય રહ�શે. 

• પkરDણત મkહલા ઉમેદવાર� આ�ુ ં $માણપO તેણીના માતા-િપતાની આવકને આધાર� ર=ૂ કરવા;ુ ં

રહ�શે. જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકને આધાર� આ�ુ ં $માણપO ર=ૂ કર�લ હશે તો 

તેઓને અનામતનો લાભ મળવાપાO રહ�શે નહ&. 

• પkરિશ�ટ – ક અથવા પkરિશ�ટ  – ૪ ને Nથાને ]Lે8મા ંઆપે�ુ ંAnnexure – A ;ુ ં$માણપO માIય 

ગણાશે નહ&. જો કોઇ ઉમેદવાર� િનયત સમયગાળા દર�યાન ઇN� ુથયેલ િનયત નRનૂા;ુ ં$માણપO 

ર=ુ કર�લ નહ& હોય તો તેઓની અર8 અમાIય ગણવામા ંઆવશે અને તેઓને Dબન અનામત જ�યા 

સામે પણ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ&. 

• સામા8ક Iયાય અને અિધકાર&તા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ના ઠરાવ fમાકં: સશપ/૧૨૨૦૧૫/ 

૪૫૫૨૪૬/અ અને આ ]ગ ેવખતોવખત સરકારdીના ઠરાવ Rજુબ;ુ ંસ%મ અિધકાર& iારા અપાયેલ 

ઉ�ત વગ>મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા;ુ ં$માણપO ઉમેદવાર ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

19. મkહલા ઉમેદવાર જો તેમના િપતાને બદલે પિતના નામે અર8 કરવા માગંતા હોય તો તેમણ ે લ�ન 

ર8NW�શનની નકલ અસલ $માણપOોની ચકાસણી સમયે ફર8યાતપણ ેર=ૂ કરવાની રહ�શે. 

20. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર8 ફોમ>મા ંયો�ય Nથાને પોતાનો મોબાઇલ નબંર લખવો અિનવાય> છે, x ઉપર 

ભિવ�યમા ંભરતી ]ગે સદં�શ આપી શકાય. યો�ય મોબાઇલ નબંર લખેલ ન હોય તેવા ઉમેદવારને સદં�શ 

ન પહ�ચે તે ]ગે અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની કોઇ જવાબદાર& રહ�શે નહ&. 

21. સદર� ુજ�યાની ભરતી $kfયા ]ગ ેઉમેદવારોને કોઇ જ લેDખત પOsયવહાર કરવામા ંઆવશે નહ&. xની 

ન�ધ લેવી. ઉમેદવારોએ આ જ�યાની આગળની ભરતી $kfયા ]ગેની (ણકાર& માટ� અ.��.ુકો.ની 

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

22. ઉમેદવારોએ લેDખત પર&%ા / ઇIટરs� ુમાટ� Nવખચ ̂આવવા;ુ ંરહ�શે. 

23. પસદંગીની $f&યાના અિધકારો સ%મ સ�ા iારા નm& કર�લ અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનની Nટાફ 

િસલે6શન કિમkટ/��િુનિસપલ કિમશનરdી પાસે અબાિધત રહ�શે અને આ કિમkટ/��િુનિસપલ 

કિમશનરdીનો િનણ>ય આખર& ગણાશે. 

24. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારની િનમqુકં સ�ાધાર& ઠરાવે તે શરતોને આિધન રહ�શે. 

25. ઉમેદવાર� ઓનલાઇન અર8મા ં કોઇપણ િવગત ખોટ& દશા>વેલ હશે અથવા ભરતી $kfયાના કોઇપણ 

તબmે ખોટ& મા�મૂ પડશે તો તેમની અર8 x તે તબmે રu કરવામા ંઆવશે તથા તેણ ેલાયક&ધોરણ 

(Passing Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર& રu ગણાશે. તેમજ ભિવ�યમા ંપણ ઉમેદવાર� 

િનમqુકં સમયે ર=ૂ કર�લ જIમતાર&ખ, શૈ%Dણક લાયકાત, વય, (િત, અ;ભુવ અને અIય wરુાવા ખોટા 



મા�મૂ પડશે ક� શકંાNપદ જણાશે તો તેની સામે યો�ય કાયદ�સરની કાય>વાહ& કરવામા ંઆવશે તેમજ આવા 

ઉમેદવારની પસદંગીથી િનમqુકં થયેલ હશે તો કોઇપણ તબmે િનમqુકં રu કરવામા ંઆવશે. 

26. સીધી ક� આડકતર& ર&તે Nટાફ િસલે6શન કિમkટના સgયો ઉપર લાવવામા ંઆવેલ દબાણ ઉમેદવારની 

ગેરલાયકાતમા ંપkરણમશે. 

27. આપેલ (હ�રખબર કોઇપણ કારણોસર રu કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે તો 

તેવા સજંોગોમા ં તેમ કરવાનો અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનનો સwંણૂ> હm / અિધકાર રહ�શે અને 

અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શન આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ&. 

28. સદર ખાલી પડ�લ જ�યાઓની ભરતી $f&યા x તે સમયના રોNટર િનયમને આધીન કરવામા ંઆવશે.  

29. (હ�રખબરમા ંઆવેલ અર8ઓની સ?ંયાને Tયાને લઇ, તમામ ઉમેદવારોને આગળની ભરતી $kfયા માટ� 

િવચારણામા ં લવેા ક� મેર&ટના આધાર� શોટ>લીNટ કર& આગળની ભરતી $f&યા / લેDખત પર&%ા / 

ઓનલાઇન પર&%ા માટ� િવચારણામા ં લેવા તે ]ગ ે માન. ��િુનિસપલ કિમશનરdીનો િનણ>ય ]િતમ 

ગણાશે. વ[મુા,ં લેDખત પર&%ા લેવાના સજંોગોમા ંલેવાની થતી સભંિવત લેDખત / ઓનલાઇન પર&%ા 

?યાતનામ સNંથા મારફતે જvર જણાયે એક કરતા ંવ[ ુસેશનમા ં/ =ુદા =ુદા $§પOો ]તગ>ત િવDભ� 

$§ોના સેટ મારફતે યોજવામા ંઆવશે. x બાબતે ઉમેદવારો કોઇ તકરાર કર& શકશે નહ&. 

30. (હ�રખબરમા ંઆવેલ અર8ઓની સ?ંયાને Tયાને લઇ, આગળની ભરતી $kfયા માટ� ઉમેદવારોને માIય 

ગણવા ]ગ ેનીતી નm& કરવા ��િુન. કિમશનરdીનો િનણ>ય આખર& ગણાશે.  

31. અમદાવાદ ��િુનિસપલ કોપ�ર�શનના વગ> – ૩ અને વગ> – ૪ના તમામ સવંગ�ની જ�યાઓ પર સીધી 

ભરતીથી િનમqુકંો ફ&6સ પગારના સહાયક અજમાયશી તર&ક� કરવાનો અમલ રાrય સરકારdીના નાણા 

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

Tયાને લઇ Nટ�Iડ\ગ કિમkટ ઠરાવ ન.ં ૩૧૮ તા.૦૯/૦૬/૨૦૦૬ તથા ��િુનિસપલ બોડ> ઠરાવ ન.ં ૨૧૩ 

તા.૨૩/૦૬/૨૦૦૬, Nટ�Iડ\ગ કિમkટ ઠરાવ ન.ં ૧૨૬૫ તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૧ તથા ��િુનિસપલ બોડ> ઠરાવ 

ન.ં ૧૭૬૧ તા.૨૫/૧૧/૨૦૧૧ અને Nટ�Iડ\ગ કિમkટ ઠરાવ ન.ં ૨૮૬ તા.૦૮/૦૬/૨૦૧૭ તથા 

��િુનિસપલ બોડ> ઠરાવ ન.ં ૩૧૩ તા.૨૮/૦૬/૨૦૧૭ થી મળેલ મ=ૂંર& Rજુબ 3ધુાર�લ નવી હયાત ફ&6સ 

પગારની િનિત Rજુબ પસદંગીથી િનમqુકં પામેલ ઉમેદવારોને જvર& શરતો અને બોલીઓ યથાવત રહ�શે 

તથા સરકારdીના વખતો-વખત થતા ફ�રફારને આિધન રહ�શે. 

તા:૧૮/૦૬/૨૦૧૯   

  

 

 

 

સહ&/- 

��િુનિસપલ કિમશનર 
 

 

 

 



Tentative Syllabus for Sahayak Junior Clerk MCQ Test 

No. Name of Subject 
Weightage 

(%) 

1 

General Knowledge, History of Gujarat, Geography of Gujarat, Art and 

Culture, Constitute of India, Basic Science, Current Affairs (India and 

Gujarat),Environment, General Administration,  Government Schemes, 

30 

2 Gujarati Grammar and Literature 10 

3 English Grammar 15 

4 Maths and Logical Test 15 

5 Basic of Computer 15 

6 Ahmedabad City 15 

  Total Z[[ 

• Call Letter and other details for Examination will be declared later. 

• Syllabus / Weightage is indicative only. 

  



 

-: -���.� ��/ a8 'b� '��$ ��$� c���$ 2 d3��- :- 

� 6�� ����' ��:�� (������� ��,� : 

� ઓનલાઈન અર8 કરતી વખતે ફ6ત Dબન અનામત વગ>ના (શા.ખો.ખા. વગ> િસવાયના) તમામ 

ઉમેદવારોએ અર8 ફ& v. ૧૧૨/- ભરવાની રહ�શે. 

� સૌ $થમ ઉમેદવાર� www.ahmedabadcity.gov.in પર જઈ Recruitment link પર જઈ, x તે જ�યા સામે 

દશા>વેલ Apply Online પર કલીક કર&, તમામ િવગતો ભર&, અર8 સબમીટ કરવાની રહ�શે. Qયાર બાદ 

ઓનલાઈન અર8મા ં દશા>વેલ મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશે. xમા ં ઉમેદવારનો એbલીક�શન નબંર 

દશા>વેલ હશે. 

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

Payment મા ંજ�યા;ુ ંનામ, એbલીક�શન નબંર અને જIમ તાર&ખ ભર& Submit પર 6લીક કરવાની રહ�શે.       

� Submit પર 6લીક કયા> બાદ ગેટ વે પસદં કર& ડ�બીટ કાડ>, f�ડ&ટ કાડ> અથવા નેટ બ»ક&ગ થી પેમેIટની 

$f&યા wણૂ> કરવાની રહ�શે. 

� મોબાઈલ નબંરમા ંપેમેIટ સફળ થયાનો મેસેજ આsયા બાદ ફર& Recruitment link      Download Receipt  

મા ંજઈને ઓનલાઇન અર8ની રસીદ મેળવવાની રહ�શે. 

� ����' ��:�� (������� 'b� ш�.х�.х�.��:�� (������� ��,� : 

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

જ�યા સામે દશા>વેલ Apply Online પર કલીક કર&, તમામ િવગતો ભર&, અર8 સબમીટ કરવાની રહ�શે. 

Qયાર બાદ ઓનલાઈન અર8મા ં દશા>વેલ મોબાઈલ નબંર પર SMS આવશે. xમા ં ઉમેદવારનો 

એbલીક�શન નબંર દશા>વેલ હશે. 

� SMS મળેથી ફર& Recruitment link     Download Receipt મા ંજઈને ઓનલાઇન અર8ની રસીદ 

મેળવવાની રહ�શે. 



Path for Apply 

Website: http://ahmedabadcity.gov.in 

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

 
  



Screens 

(Z) Candidate Details (*) 

 
All * fields are mandatory to fill. 

(p)  Required Qualification - Z (*) 

 
 

 Click on Add Button to Add Record 

(s)  Required Qualification – p 

 
 Click on Add Button to Add Record  



(u) 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. 

(y) 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 Z[ 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. 
 

 


