વડોદરા મહાનગર સેવા સદન, વડોદરા.
સીધી ભરતી માટે ની જાહે રાત
(જાહે રાત ક્રમાાંકઃ૬૨૫/૨૦૧૫-૧૬)

1.

ક્રમ

જગ્યાનાં નામ

૧

વીનીમય કોચ (સ્લીભીંગ ુર)

ક
જગ્યાની સાંખ્યા
૦૨

કે ટે ગરી
વાભાન્મ

શૈક્ષણિક ાયકાત અને અનભવઃ
1. ભેટ્રીક અથલા એવ.એવ.વી ાવ. અથલા શોશળમાય તયલૈમો તથા ાણીભાાં યભાતી તભાભ યભતો
ળીખલલાનો અનુબલી. જીદાંગી ફચાલલાની કા વહશત ાણી અાંગેની તભાભ યભતો તથા સ્નાનાગય
ચરાલલાનો અને શનબાલલાનો ુણણ અનુબલ શોલો જરૂયી છે .

2.

ગાર ધોરિઃ
1. ાાંચ લણ ભાટ્ે રૂ.૧૩,૫૦૦/- ભાશવક હપકવ લેતન.
2. વયકાયશ્રીના નાણાાં શલબાગના ઠયાલ ક્રભાાંકઃખયચ/૨૦૦૨/૫૭ ઝ-૧, તા.૧૬-૦૨-૦૬ અન્લમે
ભાશવક હપકવ લેતનથી ાાંચ લણ વુધી અજભામળી શનભણાંકને ાત્ર થળે. ત્માયફાદ કાભગીયી
વાંતોકાયક યીતે ૂણણ કમેથી શનમત ગાય ધોયણ રૂ.૫૨૦૦/- થી રૂ.૨૦૨૦૦/(ગ્રેડ ે-૨૮૦૦) થી શનમભોનુવાય વભાલલા અાંગે શલચાયણા કયલાભાાં આલળે.

3.

ઉંમરઃ
ઉભેદલાયની ઉંભય ૩૫ લણથી લધુ ન શોલી જોઇએ.

જાહે રાતની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ
1.

ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટ્ે ઉભેદલાયી કયતાાં શે રાાં ઉભેદલાયે ો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 યશે ળે.
ઓનરાઇન અયજી કયતાાં શે રા બયતીને રગતી ભાહશતી તેભજ વુચનાઓ www.vmc.gov.in
ઉયથી લાાંચી રેલાની યશે ળે.

3.

ગાર

ધોરિઃ

વયકાયશ્રીના

નાણાાં

શલબાગના

ઠયાલ

ક્રભાાંકઃખયચ/૨૦૦૨/૫૭ઝ-૧,

તા.૧૬-૦૨-૦૬ અન્લમે ભાશવક હપકવ લેતનથી ાાંચ લણ વુધી અજભામળી શનભણાંકને ાત્ર થળે.
ત્માયફાદ કાભગીયી વાંતોકાયક યીતે ૂણણ કમેથી શનમત ગાય ધોયણથી શનમભોનુવાય વભાલલા અાંગે
શલચાયણા કયલાભાાં આલળે.
4.

અનામતઃ ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ કયે ર શોમ તેલા અનુ.જાશત, અનુ.જનજાશત, વાભાજીક અને
ળૈક્ષશણક યીતે છાત લગણના ઉભેદલાયોને જ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશે ળે આ અાંગે ગુજયાત
યાજમના વક્ષભ અશધકાયીશ્રી દ્વાયા ઇશ્મુ કયામેર જાશત અાંગેનુાં પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશે ળે.

5.

વયમયાાદાઃ અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્લી તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભાાં આલળે.

6.

વયમયાાદામાાં છટછાટઃ
એ.

ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ કયે ર શોમ તેલા અનુ.જાશત, અનુ.જનજાશત, વાભાજીક અને
ળૈક્ષશણક યીતે છાત ઉભેદલાયોના શકસ્વાભાાં ઉરી લમભમાણદાભાાં શનમભોનુવાય ૦૫ (ાાંચ)
લણની છુટ્છાટ્ આલાભાાં આલળે. અનાભત લગોના ઉભેદલાયો જો ફીન અનાભત જગ્મા ભાટ્ે
અયજી કયળે તો આલા ઉભેદલાયોને લમભમાણદાભાાં છુટ્છાટ્ ભલાાત્ર યશે ળે નશી.

ફી. લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનના કભણચાયીને ઉરી લમ ભમાણદાભાાં ઉંભયનો ફાધ યશે ળે નશી.
તેઓએ ણ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશે ળે.
7.

વાભાજીક અને ળૈક્ષશણક યીતે છાત લગણના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગણભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અાંગેનુાં
વાભાજીક ન્મામ અને અશધકાયીતા શલબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલથી શનમત થમેર
હયશળષ્ટ-ક ના નભુનાભાાં નાણાાંકીમ લણ-૨૦૧૪-૨૦૧૫ નુાં તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ છીનુાં પ્રભાણત્ર
યજુ કયલાનુાં યશે ળે.

8.

ગુજયાત વયકાયના વયકાયી/અધણ-વયકાયી/વયકાય શસ્તકના કોોયે ળન/કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતાાં
અશધકાયી/કભણચાયીઓએ ણ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશે ળે. તેભજ પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ
ચકાવણી લખતે ઉભેદલાયે વક્ષભ અશધકાયીનુાં ના-લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશે ળે.

9.

ઉભેદલાયે શનમત અયજી ત્રકભાાં બયે ર શલગતો વભગ્ર બયતી પ્રહક્રમા ભાટ્ે આખયી ગણલાભાાં આલળે અને
તેના ુયાલાઓ કચેયી દ્વાયા ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે અવરભાાં યજુ કયલાના યશે ળે અન્મથા અયજીત્રક જે
તે તફકકે યદ ગણલાભાાં આલળે.

10. ઉભેદલાયે અયજીભાાં દળાણલેર કે ટ્ેગયીભાાં ાછથી કે ટ્ેગયી ફદરલાની યજુ આત ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે
નશી.
11. ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાભાાંથી જગ્માને અનુરૂ CCC રેલરનો કોમ્્મુટ્ય કોણ અલશ્મ ાવ કયે ર
શોલો જોઇએ અથલા શનભણાંક થમા તાયીખથી ૦૬ ભાવ વુધીભાાં વદય કોણ ાવ કયલાનો યશે ળે.
12. અરજી પી સ્વીકારવા/જમા કરાવવા અાંગેઃ
એ.

જનયર કે ટ્ેગયીના ઉભેદલાયોએ નજીકની કોઇણ ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાાં અયજી પી ેટ્ે
રૂ.૨૦૦/- + ફેન્ક ચાજીવ બયલાના યશે ળે.

ફી. અ.જા., અ.જ.જા. અને વા.ળૈ..લ. કક્ષાના ઉભેદલાયોએ નજીકની કોઇણ ફેંક ઓપ ફયોડા ની
ળાખાભાાં અયજી પી ેટ્ે રૂ.૧૦૦/- + ફેન્ક ચાજીવ બયલાના યશે ળે.
વી. ઉભેદલાય જમાયે VMSS લેફવાઇટ્ ય ોતાની અયજી વફભીટ્ કયે ત્માયે તેઓને અયજી પી
બયલા ભાટ્ે ઓનરાઇન ઉરબ્ધ ચરણની ૩ નકરોની એક ાના ઉય શપ્રન્ટ્ વુચના ભળે.
ઉભેદલાયોએ આ ાનાની શપ્રન્ટ્ ભેલી રઇ ચરણ વાથે કોઇ ણ ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાાં
પીની યકભ યોકડે થી બયલાની યશે ળે. ચરણની એક નકર ફેંક યાખી રેળે અને ફે નકર ઉભેદલાયને
યત આળે. આ નકર ઉભેદલાયે વાચલી યાખલાની યશે ળે અને પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ
ચકાવણી/રેશખત/ભૈશખક કવોટ્ી વભમે કોરરેટ્ય વાથે અચૂક રાલલાની યશે ળે.
ડી.

જો ઉભેદલાય પી બમાણની નકર વાથે નશી રાલે તો તેલા ઉભેદલાયોને પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ
ચકાવણી/રેશખત/ભૈશખક કવોટ્ી ભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે નશી.

ઇ.

અન્મ કોઇ યીતે પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી.

એપ. ફેંક ઓપ ફયોડા ની ળાખાભાાં અયજી પી બયલાની છે લ્લી તાયીખ.૨૬-૧૦-૨૦૧૫ યશે ળે.
(નાાંણાકીમ કાભકાજના વભમ દયમ્માન)
જી. અયજી પી બમાણ ફાદ કોઇ ણ વાંજોગોભાાં યત ભલાાત્ર નથી.

13. બયતી પ્રહક્રમા દયમ્માન જો કોઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્મ કોઇ યીતે
બરાભણના પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે.
14. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં કોઇ ણ શલગત ખોટ્ી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાાં આલળે તો તેનુાં
અયજીત્રક/શનભણાંક કોઇ ણ તફકકે યદ કયલાભાાં આલળે.
15. આ જાશે યાત અન્લમેની બયતી અાંગે રેશખત હયક્ષા/ભૌશખક ઇન્ટ્યવ્મુ ફાફતે લડોદયા ભશાનગય વેલા
વદનના વક્ષભ અશધકાયીશ્રી દ્વાયા શનણણમ કયલાભાાં આલળે.
16. પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેશખત/ભૈશખક કવોટ્ી ભાટ્ે ફોરાલલાભાાં આલતા ઉભેદલાયોને
કોઇણ જાતનુાં ભુવાપયી બથ્થુ ભલાને ાત્ર થળે નશીં.
17. આ જાશે યાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાાં પે યપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ
કયલાનો વાંૂણણ શક/અશધકાય મ્મુશનશવર કશભશ્નયશ્રી, લડોદયા ને યશે ળે.
18. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમાણ ફાદ જાશે યાત વાંફાંધી અન્મ કોઇ વુચના ભાટ્ે www.vmc.gov.in
લેફવાઇટ્ વતત જોતા યશે લા અનુયોધ છે .

તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૫.

મ્યણન.કણમશ્નર
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન

