
 

 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, વડોદરા. 

 

સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાાંકઃ૬૨૪/૨૦૧૫-૧૬) 

 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ જગ્યાની સાંખ્યા કેટેગરી 

૧ કામયારક ઇજનેય (ઇરેકટ્ર ીકર) ૦૧ વાભાન્મ 

 

1. Educational Qualification & Experience: 

1. The candidate must be a graduate in Electrical Engineering or other 

equivalent specialization, appropriate to the post with not less than second 

class degree. All other things being equal, preference will be given to first 

class or post graduate degree holder or experience in the field. Generally 

except for candidates of outstanding merit, candidates without previous 

experience will not be considered. 

2. At least 05 years experience in a comparable responsible position. 

2. Pay Scale: 

Rs.15600 to Rs.39100 (Grade Pay 6600/-) 

3. Age: 

Not be more than 35 years of age. 

 

Note: Earlier advertisement viz. PRO No.286/13-14 Published for the above 

said post stands cancelled. 

 



જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ 
 
1. ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે્ ઉભેદલાયી કયતાાં શેરાાં ઉભદેલાયે ોતે જરૂયી ાત્રતા ધયાલે છે કે નશીં તેની 

ખાત્રી કયલી. 

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

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

ઓનરાઇન અયજી કયતાાં શેરા બયતીને રગતી ભાહશતી તેભજ વુચનાઓ www.vmc.gov.in 

ઉયથી લાાંચી રેલાની યશેળે. 

3. અનામતઃ ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ કયેર શોમ તેલા અનુ.જાતત, અનુ.જન જાતત, વાભાજીક અન ે

ળૈક્ષતણક યીતે છાત લગયના ઉભેદલાયોને જ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે આ અાંગે ગુજયાત 

યાજમના વક્ષભ અતધકાયીશ્રી દ્વાયા ઇયુમુ કયામેર જાતત અાંગેનુાં રમાભાણત્ર જ ભાન્મ યશેળે. 

4. વયમયાાદાઃ અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભાાં આલળે. 

5. વયમયાાદામાાં છ ટછાટઃ  

એ. ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ કયેર શોમ તેલા અનુ.જાતત, અનુ.જનજાતત, વાભાજીક અન ે

ળૈક્ષતણક યીતે છાત ઉભેદલાયોના તકસ્વાભાાં ઉરી લમભમાયદાભાાં તનમભોનુવાય ૦૫ (ાાંચ) 

લયની છુટ્છાટ્ આલાભાાં આલળે. અનાભત લગોના ઉભેદલાયો જો ફીન અનાભત જગ્મા ભાટે્ 

અયજી કયળે તો આલા ઉભેદલાયોને લમભમાયદાભાાં છુટ્છાટ્ ભલાાત્ર યશેળે નશી. 

ફી. લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનના કભયચાયીને ઉરી લમ ભમાયદાભાાં ઉંભયનો ફાધ યશેળે નશી. 

તેઓએ ણ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે. 

6. વાભાજીક અને ળકૈ્ષતણક યીતે છાત લગયના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગયભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અાંગેનુાં 

વાભાજીક ન્મામ અને અતધકાયીતા તલબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલથી તનમત થમેર    

હયતળષ્ટ-ક ના નભુનાભાાં નાણાાંકીમ લય-૨૦૧૪-૨૦૧૫ નુાં તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ છીનુાં રમાભાણત્ર 

યજુ કયલાનુાં યશેળે. 

7. ગુજયાત વયકાયના વયકાયી/અધય-વયકાયી/વયકાય શસ્તકના કોોયેળન/કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતાાં 

અતધકાયી/કભયચાયીઓએ ણ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે. તેભજ રમાભાણત્રોની રમાત્મક્ષ 

ચકાવણી લખતે ઉભેદલાયે વક્ષભ અતધકાયીનુાં ના-લાાંધા રમાભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશેળે. 

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


8. ઉભેદલાયે તનમત અયજી ત્રકભાાં બયેર તલગતો વભગ્ર બયતી રમાહિમા ભાટે્ આખયી ગણલાભાાં આલળે અને 

તેના ુયાલાઓ કચેયી દ્વાયા  ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે અવરભાાં યજુ કયલાના યશેળે અન્મથા અયજીત્રક જ ે

તે તફકકે યદ ગણલાભાાં આલળે. 

9. ઉભેદલાયે અયજીભાાં દળાયલેર કેટે્ગયીભાાં ાછથી કેટે્ગયી ફદરલાની યજુઆત ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળ ે

નશી. 

10. ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાભાાંથી જગ્માને અનુરૂ CCC+ રેલરનો કોમ્્મુટ્ય કોય અલયુમ ાવ 

કયેર શોલો જોઇએ અથલા તનભણાંક થમા તાયીખથી ૦૬ ભાવ વુધીભાાં વદય કોય ાવ કયલાનો યશેળે. 

11.  અરજી ફી સ્વીકારવા/જમા કરાવવા અાંગેઃ 

એ. જનયર કેટે્ગયીના ઉભેદલાયોએ નજીકની કોઇણ ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાાં અયજી પી ેટે્ 

રૂ.૨૦૦/- + ફેન્ક ચાજીવ બયલાના યશેળે. 

ફી. અ.જા., અ.જ.જા. અને વા.ળૈ..લ. કક્ષાના ઉભેદલાયોએ નજીકની કોઇણ ફેંક ઓપ ફયોડા ની 

ળાખાભાાં અયજી પી ેટે્ રૂ.૧૦૦/- + ફેન્ક ચાજીવ બયલાના યશેળે. 

વી. ઉભેદલાય જમાયે VMSS લેફવાઇટ્ ય ોતાની અયજી વફભીટ્ કયે ત્માયે તેઓને અયજી પી 

બયલા ભાટે્ ઓનરાઇન ઉરબ્ધ ચરણની ૩ નકરોની એક ાના ઉય તરમાન્ટ્ વચુના ભળે. 

ઉભેદલાયોએ આ ાનાની તરમાન્ટ્ ભેલી રઇ ચરણ વાથે કોઇ ણ ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાાં 

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

યત આળે. આ નકર ઉભેદલાયે વાચલી યાખલાની યશેળે અને રમાભાણત્રોની રમાત્મક્ષ 

ચકાવણી/રેતખત/ભૈતખક કવોટ્ી વભમે કોરરેટ્ય વાથે અચૂક રાલલાની યશેળે. 

ડી. જો ઉભેદલાય પી બમાયની નકર વાથે નશી રાલે તો તેલા ઉભેદલાયોને રમાભાણત્રોની રમાત્મક્ષ 

ચકાવણી/રેતખત/ભૈતખક કવોટ્ી ભાાં રમાલેળ આલાભાાં આલળે નશી. 

ઇ. અન્મ કોઇ યીતે પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. 

એપ. ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાાં અયજી પી બયલાની છેલ્લી તાયીખ.૨૬-૧૦-૨૦૧૫ યશેળે. 

(નાાંણાકીમ કાભકાજના વભમ દયમ્માન)  

જી. અયજી પી બમાય ફાદ કોઇ ણ વાંજોગોભાાં યત ભલાાત્ર નથી. 

12. બયતી રમાહિમા દયમ્માન જો કોઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્મ કોઇ યીતે 

બરાભણના રમામાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે. 



13. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં કોઇ ણ તલગત ખોટ્ી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાાં આલળે તો તેનુાં 

અયજીત્રક/તનભણાંક કોઇ ણ તફકકે યદ કયલાભાાં આલળે. 

14. આ જાશેયાત અન્લમેની બયતી અાંગે રેતખત હયક્ષા/ભૌતખક ઇન્ટ્યવ્મુ ફાફતે લડોદયા ભશાનગય વેલા 

વદનના વક્ષભ અતધકાયીશ્રી દ્વાયા તનણયમ કયલાભાાં આલળ.ે 

15. રમાભાણત્રોની રમાત્મક્ષ ચકાવણી/રેતખત/ભૈતખક કવોટ્ી ભાટે્ ફોરાલલાભાાં આલતા ઉભેદલાયોને 

કોઇણ જાતનુાં ભુવાપયી બથ્થુ ભલાને ાત્ર થળે નશીં. 

16. આ જાશેયાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાાં પેયપાય કયલાની આલયુમકતા ઉબી થળે તો તેભ 

કયલાનો વાંૂણય શક/અતધકાય મ્મુતનતવર કતભશ્નયશ્રી, લડોદયા ને યશેળે. 

17. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમાય ફાદ જાશેયાત વાંફાંધી અન્મ કોઇ વુચના ભાટે્ www.vmc.gov.in 

લેફવાઇટ્ વતત જોતા યશેલા અનુયોધ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૫.          મ્ય નન.કનમશ્નર 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન 

 

 

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

