
 

 
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, વડોદરા. 

 

સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાાંકઃ૬૨૫/૨૦૧૫-૧૬) 
 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ જગ્યાની સાંખ્યા કેટેગરી 

૧ કોમ્મુનીટી ઓગેનાઝય ૦૬ 
.જ.જા-૦૧ 

વા.ળૈ..લ.-૦૨ 
વાભાન્મ-૦૩ 

 

1. શૈક્ષણિક ાયકાત અને અન ભવઃ 

1. ભાન્મ મુનનલવવીટીનો પ્રથભ થલા વેકન્ડ કરાવ દલીધય. 

2. વોસ્મોરોજી થલા વોશ્મર વામન્વના નલમ વાથે દલીધયને વંદગીભાં ગ્રતા ક્રભ. 

2. ગાર ધોરિઃ 

1. ાંચ લવ ભાટે રૂ.૧૩,૭૦૦/- ભાનવક ફપકવ લેતન. 

2. વયકાયશ્રીના નાણાં નલબાગના ઠયાલ ક્રભાંકઃખયચ/૨૦૦૨/૫૭ ઝ-૧, તા.૧૬-૦૨-૦૬ ન્લમ ે

ભાનવક ફપકવ લેતનથી ાંચ લવ વુધી જભામળી નનભણંકને ાત્ર થળે. ત્માયફાદ કાભગીયી 

વંતોકાયક યીતે ૂણવ કમેથી નનમત ગાય ધોયણ રૂ.૯૩૦૦/- થી રૂ.૩૪૮૦૦/-                 

(ગે્રડ ે-૪૪૦૦) થી નનમભોનુવાય વભાલલા ંગે નલચાયણા કયલાભાં અલળે. 

3. ઉંમરઃ 

ઉભેદલાયની ઉંભય ૩૫ લવથી લધુ ન શોલી જોઆએ. 

 

 

 



જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ 
 
1. ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી કયતાં શેરાં 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 લેફવાઆટ ય ઓનરાઆન યજી કયલાની યશેળે. 

ઓનરાઆન યજી કયતાં શેરા બયતીને રગતી ભાફશતી તેભજ વુચનાઓ www.vmc.gov.in 

ઉયથી લાંચી રેલાની યશેળે. 

3. ગાર ધોરિઃ વયકાયશ્રીના નાણાં નલબાગના ઠયાલ ક્રભાંકઃખયચ/૨૦૦૨/૫૭ઝ-૧,              

તા.૧૬-૦૨-૦૬ ન્લમે ભાનવક ફપકવ લેતનથી ાંચ લવ વુધી જભામળી નનભણંકને ાત્ર થળે. 

ત્માયફાદ કાભગીયી વંતોકાયક યીતે ૂણવ કમેથી નનમત ગાય ધોયણથી નનમભોનવુાય વભાલલા ંગ ે

નલચાયણા કયલાભાં અલળે. 

4. અનામતઃ ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ કયેર શોમ તેલા નુ.જાનત, નુ.જનજાનત, વાભાજીક ન ે

ળૈક્ષનણક યીતે છાત લગવના ઉભેદલાયોને જ નાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે અ ંગે ગુજયાત 

યાજમના વક્ષભ નધકાયીશ્રી દ્વાયા આશ્મુ કયામેર જાનત ંગેનું પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશેળે. 

5. વયમયાાદાઃ યજી સ્લીકાયલાની છેલ્લી તાયીખને ધ્માને રઆને ઉંભય ગણલાભાં અલળે. 

6. વયમયાાદામાાં છ ટછાટઃ  

એ. ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ કયેર શોમ તેલા નુ.જાનત, નુ.જનજાનત, વાભાજીક ન ે

ળૈક્ષનણક યીતે છાત ઉભેદલાયોના નકસ્વાભાં ઉરી લમભમાવદાભાં નનમભોનુવાય ૦૫ (ાંચ) 

લવની છુટછાટ અલાભાં અલળે. નાભત લગોના ઉભેદલાયો જો ફીન નાભત જગ્મા ભાટે 

યજી કયળે તો અલા ઉભેદલાયોને લમભમાવદાભાં છુટછાટ ભલાાત્ર યશેળે નશી. 

ફી. લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનના કભવચાયીને ઉરી લમ ભમાવદાભાં ઉંભયનો ફાધ યશેળે નશી. 

તેઓએ ણ ઓનરાઆન યજી કયલાની યશેળે. 

7. વાભાજીક ને ળકૈ્ષનણક યીતે છાત લગવના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગવભાં વભાલેળ ન થતો શોલા ંગેનુ ં

વાભાજીક ન્મામ ને નધકાયીતા નલબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલથી નનમત થમેર    

ફયનળષ્ટ-ક ના નભુનાભાં નાણાંકીમ લવ-૨૦૧૪-૨૦૧૫ નું તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ છીનું પ્રભાણત્ર 

યજુ કયલાનું યશેળે. 

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


8. ગુજયાત વયકાયના વયકાયી/ધવ-વયકાયી/વયકાય શસ્તકના કોોયેળન/કંનીઓભાં વેલા ફજાલતાં 

નધકાયી/કભવચાયીઓએ ણ ઓનરાઆન યજી કયલાની યશેળે. તેભજ પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ 

ચકાવણી લખતે ઉભેદલાયે વક્ષભ નધકાયીનંુ ના-લાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનું યશેળે. 

9. ઉભેદલાયે નનમત યજી ત્રકભાં બયેર નલગતો વભગ્ર બયતી પ્રફક્રમા ભાટે અખયી ગણલાભાં અલળે ને 

તેના ુયાલાઓ કચેયી દ્વાયા  ભાંગલાભાં અલે ત્માયે વરભાં યજુ કયલાના યશેળે ન્મથા યજીત્રક જ ે

તે તફકકે યદ ગણલાભાં અલળે. 

10. ઉભેદલાયે યજીભાં દળાવલેર કેટેગયીભાં ાછથી કેટેગયી ફદરલાની યજુઅત ગ્રાહ્ય યાખલાભાં અલળ ે

નશી. 

11. ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્મ વંસ્થાભાંથી જગ્માને નુરૂ CCC રેલરનો કોમ્્મુટય કોવ લશ્મ ાવ કયેર 

શોલો જોઆએ થલા નનભણકં થમા તાયીખથી ૦૬ ભાવ વુધીભાં વદય કોવ ાવ કયલાનો યશેળે. 

12.  અરજી પી સ્વીકારવા/જમા કરાવવા અાંગેઃ 

એ. જનયર કેટેગયીના ઉભેદલાયોએ નજીકની કોઆણ ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાં યજી પી ેટે 

રૂ.૨૦૦/- + ફેન્ક ચાજીવ બયલાના યશેળે. 

ફી. .જા., .જ.જા. ને વા.ળૈ..લ. કક્ષાના ઉભેદલાયોએ નજીકની કોઆણ ફેંક ઓપ ફયોડા ની 

ળાખાભાં યજી પી ેટે રૂ.૧૦૦/- + ફેન્ક ચાજીવ બયલાના યશેળે. 

વી. ઉભેદલાય જમાયે VMSS લેફવાઆટ ય ોતાની યજી વફભીટ કયે ત્માયે તેઓને યજી પી 

બયલા ભાટે ઓનરાઆન ઉરબ્ધ ચરણની ૩ નકરોની એક ાના ઉય નપ્રન્ટ વચુના ભળે. 

ઉભેદલાયોએ અ ાનાની નપ્રન્ટ ભેલી રઆ ચરણ વાથે કોઆ ણ ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાં 

પીની યકભ યોકડેથી બયલાની યશેળે. ચરણની એક નકર ફેંક યાખી રેળે ને ફે નકર ઉભેદલાયન ે

યત અળે. અ નકર ઉભેદલાયે વાચલી યાખલાની યશેળે ને પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ 

ચકાવણી/રેનખત/ભૈનખક કવોટી વભમે કોરરેટય વાથે ચૂક રાલલાની યશેળે. 

ડી. જો ઉભેદલાય પી બમાવની નકર વાથે નશી રાલે તો તેલા ઉભેદલાયોને પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ 

ચકાવણી/રેનખત/ભૈનખક કવોટી ભાં પ્રલેળ અલાભાં અલળે નશી. 

આ. ન્મ કોઆ યીતે પી સ્લીકાયલાભાં અલળે નશી. 

એપ. ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાં યજી પી બયલાની છેલ્લી તાયીખ.૨૬-૧૦-૨૦૧૫ યશેળે. 

(નાંણાકીમ કાભકાજના વભમ દયમ્માન) 

જી. યજી પી બમાવ ફાદ કોઆ ણ વંજોગોભાં યત ભલાાત્ર નથી. 



13. બયતી પ્રફક્રમા દયમ્માન જો કોઆ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી થલા અડકતયી યીતે યાજકીમ કે ન્મ કોઆ યીતે 

બરાભણના પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે. 

14. ઉભેદલાયે યજી ત્રકભાં કોઆ ણ નલગત ખોટી ફતાલેર શળે ને તે ધ્માનભાં અલળે તો તેનંુ 

યજીત્રક/નનભણંક કોઆ ણ તફકકે યદ કયલાભાં અલળે. 

15. અ જાશેયાત ન્લમેની બયતી ંગે રેનખત ફયક્ષા/ભૌનખક આન્ટયવ્મુ ફાફતે લડોદયા ભશાનગય વેલા 

વદનના વક્ષભ નધકાયીશ્રી દ્વાયા નનણવમ કયલાભાં અલળ.ે 

16. પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેનખત/ભૈનખક કવોટી ભાટે ફોરાલલાભાં અલતા ઉભેદલાયોને 

કોઆણ જાતનું ભુવાપયી બથ્થુ ભલાને ાત્ર થળે નશીં. 

17. અ જાશેયાત કોઆ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાં પેયપાય કયલાની અલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ 

કયલાનો વંૂણવ શક/નધકાય મ્મુનનનવર કનભશ્નયશ્રી, લડોદયા ને યશેળે. 

18. ઉભેદલાયને ઓનરાઆન યજી કમાવ ફાદ જાશેયાત વંફંધી ન્મ કોઆ વુચના ભાટે www.vmc.gov.in 

લેફવાઆટ વતત જોતા યશેલા નુયોધ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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

 

 

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

