
 

 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, વડોદરા. 

 

સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાાંકઃ૬૨૭/૨૦૧૫-૧૬) 
 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ જગ્યાની સાંખ્યા કેટેગરી 

૧ વફ વેનેટયી ઇન્સ્ેકટય ૧૪ 
અ.જ.જા-૦૨   

વા.ળૈ..લ.-૦૬  
વાભાન્સમ- ૦૬ 

 

1. શૈક્ષણિક ાયકાત અને અન ભવઃ 

1. એચ.એવ.વી ાવ. 

2. વેનેટયી ઇન્સ્ેકટય લડમરાં ભાર કાં સાવ. 

3. ્નાતક ઉભેદલાયને પ્રાધાન્સમતા આલાભાર આલળે. 

4. કાં મ્પમમુટય જાણકાયને પ્રાધાન્સમતા આલાભાર આલળે. 

5. નગયાલરકા/ભશાનગય ાલરકાના શેલ્થ લલબાગની વેનીટેળનની રગત કાભગીયીના અનુબલને 

પ્રાધાન્સમતા આલાભાર આલળે. 

2. ગાર ધોરિઃ 

1. ારચ લસ ભાટે રૂ.૭,૮૦૦/- ભાલવક લપકવ લેતન. 

2. વયકાયશ્રીના નાણાર લલબાગના ઠયાલ ક્રભારકઃખયચ/૨૦૦૨/૫૭ ઝ-૧, તા.૧૬-૦૨-૦૬ અન્સલમ ે

ભાલવક લપકવ લેતનથી ારચ લસ વુધી અજભામળી લનભણરકને ાત્ર થળે. ત્માયફાદ કાભગીયી 

વરતાં કાયક યીતે ૂણસ કમેથી લનમત ગાય ધાં યણ રૂ.૫૨૦૦/- થી રૂ.૨૦૨૦૦/-                 

(ગે્રડ ે-૨૪૦૦) થી લનમભાં નુવાય વભાલલા અરગે લલચાયણા કયલાભાર આલળે. 

3. ઉંમરઃ 

ઉભેદલાયની ઉંભય ૩૩ લસથી લધુ ન શાં લી જોઇએ. 

 

નોંધઃ ઉરોકત જગ્યા માટે અગાઉ આે જાહેરાત ી.આર.ઓ. નાં.૩૨૮/૧૪-૧૫ આથી રદ કરવામાાં 

આવે છે. 

 



જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ 
 
1. ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી કયતાર શેરાર ઉભદેલાયે ાં તે જરૂયી ાત્રતા ધયાલે છે કે નશીં તેની 

ખાત્રી કયલી. 

2. યવ ધયાલતા ઉભેદલાયાં એ તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૫ (૧૧-૦૦ કરાક) થી તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫             

(૨૩-૫૯ કરાક) દયમ્પમાન www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે. 

ઓનરાઇન અયજી કયતાર શેરા બયતીને રગતી ભાલશતી તેભજ વુચનાઓ www.vmc.gov.in 

ઉયથી લારચી રેલાની યશેળે. 

3. ગાર ધોરિઃ વયકાયશ્રીના નાણાર લલબાગના ઠયાલ ક્રભારકઃખયચ/૨૦૦૨/૫૭ઝ-૧,              

તા.૧૬-૦૨-૦૬ અન્સલમે ભાલવક લપકવ લેતનથી ારચ લસ વુધી અજભામળી લનભણરકને ાત્ર થળે. 

ત્માયફાદ કાભગીયી વરતાં કાયક યીતે ૂણસ કમેથી લનમત ગાય ધાં યણથી લનમભાં નવુાય વભાલલા અરગ ે

લલચાયણા કયલાભાર આલળે. 

4. અનામતઃ ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્સમ કયેર શાં મ તેલા અનુ.જાલત, અનુ.જનજાલત, વાભાજીક અન ે

ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગસના ઉભેદલાયાં ને જ અનાભતનાં  રાબ ભલાાત્ર યશેળે આ અરગે ગુજયાત 

યાજમના વક્ષભ અલધકાયીશ્રી દ્વાયા ઇશ્મુ કયામેર જાલત અરગેનુર પ્રભાણત્ર જ ભાન્સમ યશેળે. 

5. વયમયાાદાઃ અયજી ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભાર આલળે. 

6. વયમયાાદામાાં છ ટછાટઃ  

એ. ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્સમ કયેર શાં મ તેલા અનુ.જાલત, અનુ.જનજાલત, વાભાજીક અન ે

ળૈક્ષલણક યીતે છાત ઉભેદલાયાં ના લક્વાભાર ઉરી લમભમાસદાભાર લનમભાં નુવાય ૦૫ (ારચ) 

લસની છુટછાટ આલાભાર આલળે. અનાભત લગોના ઉભેદલાયાં  જો ફીન અનાભત જગ્મા ભાટે 

અયજી કયળે તાં  આલા ઉભેદલાયાં ને લમભમાસદાભાર છુટછાટ ભલાાત્ર યશેળે નશી. 

ફી. લડાં દયા ભશાનગય વેલા વદનના કભસચાયીને ઉરી લમ ભમાસદાભાર ઉંભયનાં  ફાધ યશેળે નશી. 

તેઓએ ણ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે. 

7. વાભાજીક અને ળકૈ્ષલણક યીતે છાત લગસના ઉભેદલાયાં એ ઉન્નત લગસભાર વભાલેળ ન થતાં  શાં લા અરગેનુર 

વાભાજીક ન્સમામ અને અલધકાયીતા લલબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલથી લનમત થમેર    

લયલળષ્ટ-ક ના નભુનાભાર નાણારકીમ લસ-૨૦૧૪-૨૦૧૫ નુર તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ છીનુર પ્રભાણત્ર 

યજુ કયલાનુર યશેળે. 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/


8. ગુજયાત વયકાયના વયકાયી/અધસ-વયકાયી/વયકાય શ્તકના કાં ોયેળન/કરનીઓભાર વેલા ફજાલતાર 

અલધકાયી/કભસચાયીઓએ ણ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે. તેભજ પ્રભાણત્રાં ની પ્રત્મક્ષ 

ચકાવણી લખતે ઉભેદલાયે વક્ષભ અલધકાયીનુર ના-લારધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુર યશેળે. 

9. ઉભેદલાયે લનમત અયજી ત્રકભાર બયેર લલગતાં  વભગ્ર બયતી પ્રલક્રમા ભાટે આખયી ગણલાભાર આલળે અને 

તેના ુયાલાઓ કચેયી દ્વાયા  ભારગલાભાર આલે ત્માયે અવરભાર યજુ કયલાના યશેળે અન્સમથા અયજીત્રક જ ે

તે તફકકે યદ ગણલાભાર આલળે. 

10. ઉભેદલાયે અયજીભાર દળાસલેર કેટેગયીભાર ાછથી કેટેગયી ફદરલાની યજુઆત ગ્રાહ્ય યાખલાભાર આલળ ે

નશી. 

11. ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્સમ વર્થાભારથી જગ્માને અનુરૂ CCC રેલરનાં  કાં મ્પમમુટય કાં સ અલશ્મ ાવ કયેર 

શાં લાં  જોઇએ અથલા લનભણરક થમા તાયીખથી ૦૬ ભાવ વુધીભાર વદય કાં સ ાવ કયલાનાં  યશેળે. 

12.  અરજી પી સ્વીકારવા/જમા કરાવવા અાંગેઃ 

એ. જનયર કેટેગયીના ઉભેદલાયાં એ નજીકની કાં ઇણ ફેંક ઓપ ફયાં ડા ની ળાખાભાર અયજી પી ેટે 

રૂ.૨૦૦/- + ફેન્સક ચાજીવ બયલાના યશેળે. 

ફી. અ.જા., અ.જ.જા. અને વા.ળૈ..લ. કક્ષાના ઉભેદલાયાં એ નજીકની કાં ઇણ ફેંક ઓપ ફયાં ડા ની 

ળાખાભાર અયજી પી ેટે રૂ.૧૦૦/- + ફેન્સક ચાજીવ બયલાના યશેળે. 

વી. ઉભેદલાય જમાયે VMSS લેફવાઇટ ય ાં તાની અયજી વફભીટ કયે ત્માયે તેઓને અયજી પી 

બયલા ભાટે ઓનરાઇન ઉરબ્ધ ચરણની ૩ નકરાં ની એક ાના ઉય લપ્રન્સટ વચુના ભળે. 

ઉભેદલાયાં એ આ ાનાની લપ્રન્સટ ભેલી રઇ ચરણ વાથે કાં ઇ ણ ફેંક ઓપ ફયાં ડા ની ળાખાભાર 

પી ની યકભ યાં કડેથી બયલાની યશેળે. ચરણની એક નકર ફેંક યાખી રેળે અને ફે નકર ઉભેદલાયને 

યત આળે. આ નકર ઉભેદલાયે વાચલી યાખલાની યશેળે અને પ્રભાણત્રાં ની પ્રત્મક્ષ 

ચકાવણી/રેલખત/ભૈલખક કવાં ટી વભમે કાં રરેટય વાથે અચૂક રાલલાની યશેળે. 

ડી. જો ઉભેદલાય પી બમાસની નકર વાથે નશી રાલે તાં  તેલા ઉભેદલાયાં ને પ્રભાણત્રાં ની પ્રત્મક્ષ 

ચકાવણી/રેલખત/ભૈલખક કવાં ટી ભાર પ્રલેળ આલાભાર આલળે નશી. 

ઇ. અન્સમ કાં ઇ યીતે પી ્લીકાયલાભાર આલળે નશી. 

એપ. ફેંક ઓપ ફયાં ડા ની ળાખાભાર અયજી પી બયલાની છેલ્લી તાયીખ.૨૬-૧૦-૨૦૧૫ યશેળે. 

(નારણાકીમ કાભકાજના વભમ દયમ્પમાન)  

જી. અયજી પી બમાસ ફાદ કાં ઇ ણ વરજોગાં ભાર યત ભલાાત્ર નથી. 



13. બયતી પ્રલક્રમા દયમ્પમાન જો કાં ઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્સમ કાં ઇ યીતે 

બરાભણના પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે. 

14. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાર કાં ઇ ણ લલગત ખાં ટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાર આલળે તાં  તેનુર 

અયજીત્રક/લનભણરક કાં ઇ ણ તફકકે યદ કયલાભાર આલળે. 

15. આ જાશેયાત અન્સલમેની બયતી અરગે રેલખત લયક્ષા/ભૌલખક ઇન્સટયવ્મુ ફાફતે લડાં દયા ભશાનગય વેલા 

વદનના વક્ષભ અલધકાયીશ્રી દ્વાયા લનણસમ કયલાભાર આલળ.ે 

16. પ્રભાણત્રાં ની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેલખત/ભૈલખક કવાં ટી ભાટે ફાં રાલલાભાર આલતા ઉભેદલાયાં ને 

કાં ઇણ જાતનુર ભુવાપયી બથ્થુ ભલાને ાત્ર થળે નશીં. 

17. આ જાશેયાત કાં ઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાર પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તાં  તેભ 

કયલાનાં  વરૂણસ શક/અલધકાય મ્પમુલનલવર કલભશ્નયશ્રી, લડાં દયા ને યશેળે. 

18. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમાસ ફાદ જાશેયાત વરફરધી અન્સમ કાં ઇ વુચના ભાટે www.vmc.gov.in 

લેફવાઇટ વતત જોતા યશેલા અનુયાં ધ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૫.          મ્ય ણન.કણમશ્નર 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

 

 

http://www.vmc.gov.in/

