
 

 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, વડોદરા. 

 

સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાાંકઃ૬૨૪/૨૦૧૫-૧૬) 
 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ જગ્યાની સાંખ્યા કેટેગરી 

૧ એન્ક્રોચભેન્ક્ટ યીભુલર ઓપીવય ૦૨ 
અનુ.જ.જા.-૦૧ 
વાભાન્ક્મ-૦૧ 

 

1. શૈક્ષણિક ાયકાત અને અન ભવઃ 

1. ઉભેદલાય બાયતના લતની શોલા જોઇએ તથા આટટવ, વામન્ક્વ અગય કોભવટ ગ્રેજ્મએુટ શોલા જોઇએ. 

તેભજ ગુજયાતી બાાનુું વુંૂર્ટ જ્ઞાન શોલુું જરૂયી છે. 

2. આભીના કેપ્ટન, ભેજય તેભજ ોરીવ ખાતાભાુંથી નનલૃત્ત થમેરા ડી.લામ.એવ.ી. અગય તો ઉયના 

અનધકાયી, વીક્મોયીટી ઓપીવય/લશીલટી અનધકાયી તયીકેનો આળયે ૦૭ લટનો અનબુલ ધયાલતા 

શોલા જોઇએ. 

2. શારીરરક તાંદ રસતીઃ 

1. ઉભેદલાયની ળાયીયીક તુંદુયસ્તી કોઇર્ જાતની ખોડખાુંર્ લગયની શોલી જરૂયી છે. ફુનધધળાી 

અને વાભાન્ક્મ જ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઇએ. 

2. વયકાય ભાન્ક્મ દલાખાનાનુું ળાયીયીક તુંદુયસ્તી ભાટે રામકાતનુું પ્રભાર્ત્ર શોલુું જરૂયી છે. 

3. ઉંચાઇ ૫'-૭'' (૧૭૦ વેભી.) તથા છાતી ૩૩'-૩૫'' (૮૪-૮૯ વભેી.) શોલી જરૂયી છે. 

4. લજન આળયે ૬૦ નક.ગ્રાભ કે તેથી લધુ. 

3. ગાર ાયરીઃ 

રૂ.૯૩૦૦/- થી રૂ.૩૪૮૦૦/- (ગે્રડ ે-૫૪૦૦) 

4. ઉંમરઃ 

ઉભેદલાયની ઉંભય ૪૫ લટથી લધુ ન શોલી જોઇએ. મોગ્મ ઉભેદલાયના નકસ્વાભાું ઉંભયભાું છુટછાટ 

આલાભાું આલળે. 

નોંધઃ ઉરોકત જગ્યા માટે અગાઉ આે જાહેરાત ી.આર.ઓ. નાં.૪૦૪/૧૪-૧૫ આથી રદ કરવામાાં 
આવે છે. 

 



જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ 
 
1. ઉય જર્ાલેર જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી કયતાું શેરાું 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 લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે. 

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

ઉયથી લાુંચી રેલાની યશેળે. 

3. અનામતઃ ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્ક્મ કયેર શોમ તેલા અનુ.જાનત, અનુ.જન જાનત, વાભાજીક અન ે

ળૈક્ષનર્ક યીતે છાત લગટના ઉભેદલાયોને જ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે આ અુંગે ગુજયાત 

યાજમના વક્ષભ અનધકાયીશ્રી દ્વાયા ઇશ્મુ કયામેર જાનત અુંગેનુું પ્રભાર્ત્ર જ ભાન્ક્મ યશેળે. 

4. વયમયાાદાઃ અયજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીખને ધમાને રઇને ઉંભય ગર્લાભાું આલળે. 

5. વયમયાાદામાાં છ ટછાટઃ  

એ. ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્ક્મ કયેર શોમ તેલા અનુ.જાનત, અનુ.જનજાનત, વાભાજીક અન ે

ળૈક્ષનર્ક યીતે છાત ઉભેદલાયોના નકસ્વાભાું ઉરી લમભમાટદાભાું નનમભોનુવાય ૦૫ (ાુંચ) 

લટની છુટછાટ આલાભાું આલળે. અનાભત લગોના ઉભેદલાયો જો ફીન અનાભત જગ્મા ભાટે 

અયજી કયળે તો આલા ઉભેદલાયોને લમભમાટદાભાું છુટછાટ ભલાાત્ર યશેળે નશી. 

ફી. લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનના કભટચાયીને ઉરી લમ ભમાટદાભાું ઉંભયનો ફાધ યશેળે નશી. 

તેઓએ ર્ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે. 

6. વાભાજીક અને ળકૈ્ષનર્ક યીતે છાત લગટના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગટભાું વભાલેળ ન થતો શોલા અુંગેનુું 

વાભાજીક ન્ક્મામ અને અનધકાયીતા નલબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલથી નનમત થમેર    

હયનળષ્ટ-ક ના નભુનાભાું નાર્ાુંકીમ લટ-૨૦૧૪-૨૦૧૫ નુું તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ છીનુું પ્રભાર્ત્ર 

યજુ કયલાનુું યશેળે. 

7. ગુજયાત વયકાયના વયકાયી/અધટ-વયકાયી/વયકાય શસ્તકના કોોયેળન/કુંનીઓભાું વેલા ફજાલતાું 

અનધકાયી/કભટચાયીઓએ ર્ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે. તેભજ પ્રભાર્ત્રોની પ્રત્મક્ષ 

ચકાવર્ી લખતે ઉભેદલાયે વક્ષભ અનધકાયીનુું ના-લાુંધા પ્રભાર્ત્ર યજુ કયલાનુું યશેળે. 

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


8. ઉભેદલાયે નનમત અયજી ત્રકભાું બયેર નલગતો વભગ્ર બયતી પ્રહરમા ભાટે આખયી ગર્લાભાું આલળે અને 

તેના ુયાલાઓ કચેયી દ્વાયા  ભાુંગલાભાું આલે ત્માયે અવરભાું યજુ કયલાના યશેળે અન્ક્મથા અયજીત્રક જ ે

તે તફકકે યદ ગર્લાભાું આલળે. 

9. ઉભેદલાયે અયજીભાું દળાટલેર કેટેગયીભાું ાછથી કેટેગયી ફદરલાની યજુઆત ગ્રાહ્ય યાખલાભાું આલળ ે

નશી. 

10. ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્ક્મ વુંસ્થાભાુંથી જગ્માને અનુરૂ CCC+ રેલરનો કોમ્પ્મુટય કોટ અલશ્મ ાવ 

કયેર શોલો જોઇએ અથલા નનભણુંક થમા તાયીખથી ૦૬ ભાવ વુધીભાું વદય કોટ ાવ કયલાનો યશેળે. 

11.  અરજી પી સવીકારવા/જમા કરાવવા અાંગેઃ 

એ. જનયર કેટેગયીના ઉભેદલાયોએ નજીકની કોઇર્ ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાું અયજી પી ેટે 

રૂ.૨૦૦/- + ફેન્ક્ક ચાજીવ બયલાના યશેળે. 

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

ળાખાભાું અયજી પી ેટે રૂ.૧૦૦/- + ફેન્ક્ક ચાજીવ બયલાના યશેળે. 

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

બયલા ભાટે ઓનરાઇન ઉરબ્ધ ચરર્ની ૩ નકરોની એક ાના ઉય નપ્રન્ક્ટ વચુના ભળે. 

ઉભેદલાયોએ આ ાનાની નપ્રન્ક્ટ ભેલી રઇ ચરર્ વાથે કોઇ ર્ ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાું 

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

યત આળે. આ નકર ઉભેદલાયે વાચલી યાખલાની યશેળે અને પ્રભાર્ત્રોની પ્રત્મક્ષ 

ચકાવર્ી/રેનખત/ભૈનખક કવોટી વભમે કોરરેટય વાથે અચૂક રાલલાની યશેળે. 

ડી. જો ઉભેદલાય પી બમાટની નકર વાથે નશી રાલે તો તેલા ઉભેદલાયોને પ્રભાર્ત્રોની પ્રત્મક્ષ 

ચકાવર્ી/રેનખત/ભૈનખક કવોટી ભાું પ્રલેળ આલાભાું આલળે નશી. 

ઇ. અન્ક્મ કોઇ યીતે પી સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી. 

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

(નાુંર્ાકીમ કાભકાજના વભમ દયમ્માન) 

જી. અયજી પી બમાટ ફાદ કોઇ ર્ વુંજોગોભાું યત ભલાાત્ર નથી. 

12. બયતી પ્રહરમા દયમ્માન જો કોઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્ક્મ કોઇ યીતે 

બરાભર્ના પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે. 



13. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાું કોઇ ર્ નલગત ખોટી ફતાલેર શળે અને તે ધમાનભાું આલળે તો તેનુું 

અયજીત્રક/નનભણુંક કોઇ ર્ તફકકે યદ કયલાભાું આલળે. 

14. આ જાશેયાત અન્ક્લમેની બયતી અુંગે રેનખત હયક્ષા/ભૌનખક ઇન્ક્ટયવ્મુ ફાફતે લડોદયા ભશાનગય વેલા 

વદનના વક્ષભ અનધકાયીશ્રી દ્વાયા નનર્ટમ કયલાભાું આલળ.ે 

15. પ્રભાર્ત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવર્ી/રેનખત/ભૈનખક કવોટી ભાટે ફોરાલલાભાું આલતા ઉભેદલાયોને 

કોઇર્ જાતનુું ભુવાપયી બથ્થુ ભલાને ાત્ર થળે નશીં. 

16. આ જાશેયાત કોઇ ર્ કાયર્વય યદ કયલાની કે તેભાું પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ 

કયલાનો વુંૂર્ટ શક/અનધકાય મ્મુનનનવર કનભશ્નયશ્રી, લડોદયા ને યશેળે. 

17. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમાટ ફાદ જાશેયાત વુંફુંધી અન્ક્મ કોઇ વુચના ભાટે www.vmc.gov.in 

લેફવાઇટ વતત જોતા યશેલા અનુયોધ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

 

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

