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

જગ્યાનાં નામ

૧

1.

જગ્યાની સાંખ્યા

કે ટે ગરી

૧૪

અ.જ.જા-૦૧
વા.ળૈ..લ.-૦૨
વાભાન્મ-૧૧

ભલ્ટી પઝ લર્પ ય
શૈક્ષણિક ાયકાત અને અનભવઃ

1. ન્મુ. એવ.એવ.વી. ાવ, વેનેટયી ઇન્્ેર્ટયનપ ડીમરપભાા ધયાલલપ જ છયી ે .
2. આ પ્રર્ાયની ર્ાભગીયી ધયાલતા ઉભેદલાયપને ાવદગીભાા અગ્રતા આલાભાા આલળે.
2.

ગાર ધોરિઃ
1. ાાચ લપ ભાટે  છ.૭,૮૦૦/- ભાસવર્ ફપર્વ લેતન.
2. વયર્ાયશ્રીના નાણાા સલબાગના ઠયાલ ક્રભાાર્ઃખયચ/૨૦૦૨/૫૭ ઝ-૧, તા.૧૬-૦૨-૦૬ અન્લમે
ભાસવર્ ફપર્વ લેતનથી ાાચ લપ વુધી અજભામળી સનભણાર્ને ાત્ર થળે. ત્માયફાદ ર્ાભગીયી
વાતપર્ાયર્ યીતે ૂણપ ર્મેથી સનમત ગાય ધપયણ  છ.૫૨૦૦/- થી  છ.૨૦૨૦૦/(ગ્રેડ ે-૧૯૦૦) થી સનમભપનુવાય વભાલલા અાગે સલચાયણા ર્યલાભાા આલળે.

3.

ઉંમરઃ
ઉભેદલાયની ઉંભય ૩૩ લપથી લધુ ન શપલી જોઇએ.

નોંધઃ ઉરોકત જગ્યા માટે અગાઉ આે જાહે રાત ી.આર.ઓ. નાં.૩૨૯/૧૪-૧૫ આથી રદ કરવામાાં
આવે છે .

જાહે રાતની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ
1.

ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી ર્યતાા શે રાા ઉભેદલાયે પતે જ છયી ાત્રતા ધયાલે ે ર્ે નશીં તેની
ખાત્રી ર્યલી.

2.

યવ ધયાલતા ઉભેદલાયપએ તા.૦૬-૧૦-૨૦૧૫ (૧૧-૦૦ ર્રાર્) થી તા.૨૦-૧૦-૨૦૧૫
(૨૩-૫૯ ર્રાર્) દયમ્માન www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી ર્યલાની યશે ળે.
ઓનરાઇન અયજી ર્યતાા શે રા બયતીને રગતી ભાફશતી તેભજ વુચનાઓ www.vmc.gov.in
ઉયથી લાાચી રેલાની યશે ળે.

3.

ગાર

ધોરિઃ

વયર્ાયશ્રીના

નાણાા

સલબાગના

ઠયાલ

ક્રભાાર્ઃખયચ/૨૦૦૨/૫૭ઝ-૧,

તા.૧૬-૦૨-૦૬ અન્લમે ભાસવર્ ફપર્વ લેતનથી ાાચ લપ વુધી અજભામળી સનભણાર્ને ાત્ર થળે.
ત્માયફાદ ર્ાભગીયી વાતપર્ાયર્ યીતે ૂણપ ર્મેથી સનમત ગાય ધપયણથી સનમભપનુવાય વભાલલા અાગે
સલચાયણા ર્યલાભાા આલળે.
4.

અનામતઃ ગુજયાત વયર્ાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ ર્યે ર શપમ તેલા અનુ.જાસત, અનુ.જનજાસત, વાભાજીર્ અને
ળૈક્ષસણર્ યીતે  ાત લગપના ઉભેદલાયપને જ અનાભતનપ રાબ ભલાાત્ર યશે ળે આ અાગે ગુજયાત
યાજમના વક્ષભ અસધર્ાયીશ્રી દ્વાયા ઇશ્મુ ર્યામેર જાસત અાગેનુા પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશે ળે.

5.

વયમયાાદાઃ અયજી ્લીર્ાયલાની ે લ્લી તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભાા આલળે.

6.

વયમયાાદામાાં છટછાટઃ
એ.

ગુજયાત વયર્ાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ ર્યે ર શપમ તેલા અનુ.જાસત, અનુ.જનજાસત, વાભાજીર્ અને
ળૈક્ષસણર્ યીતે  ાત ઉભેદલાયપના સર્્વાભાા ઉરી લમભમાપદાભાા સનમભપનુવાય ૦૫ (ાાચ)
લપની ુ ટ ાટ આલાભાા આલળે. અનાભત લગોના ઉભેદલાયપ જો ફીન અનાભત જગ્મા ભાટે
અયજી ર્યળે તપ આલા ઉભેદલાયપને લમભમાપદાભાા ુ ટ ાટ ભલાાત્ર યશે ળે નશી.

ફી. લડપદયા ભશાનગય વેલા વદનના ર્ભપચાયીને ઉરી લમ ભમાપદાભાા ઉંભયનપ ફાધ યશે ળે નશી.
તેઓએ ણ ઓનરાઇન અયજી ર્યલાની યશે ળે.
7.

વાભાજીર્ અને ળૈક્ષસણર્ યીતે  ાત લગપના ઉભેદલાયપએ ઉન્નત લગપભાા વભાલેળ ન થતપ શપલા અાગેનુા
વાભાજીર્ ન્મામ અને અસધર્ાયીતા સલબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલથી સનમત થમેર
ફયસળષ્ટ-ર્ ના નભુનાભાા નાણાાર્ીમ લપ-૨૦૧૪-૨૦૧૫ નુા તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫  ીનુા પ્રભાણત્ર
યજુ ર્યલાનુા યશે ળે.

8.

ગુજયાત વયર્ાયના વયર્ાયી/અધપ-વયર્ાયી/વયર્ાય શ્તર્ના ર્પોયે ળન/ર્ાનીઓભાા વેલા ફજાલતાા
અસધર્ાયી/ર્ભપચાયીઓએ ણ ઓનરાઇન અયજી ર્યલાની યશે ળે. તેભજ પ્રભાણત્રપની પ્રત્મક્ષ
ચર્ાવણી લખતે ઉભેદલાયે વક્ષભ અસધર્ાયીનુા ના-લાાધા પ્રભાણત્ર યજુ ર્યલાનુા યશે ળે.

9.

ઉભેદલાયે સનમત અયજી ત્રર્ભાા બયે ર સલગતપ વભગ્ર બયતી પ્રફક્રમા ભાટે આખયી ગણલાભાા આલળે અને
તેના ુયાલાઓ ર્ચેયી દ્વાયા ભાાગલાભાા આલે ત્માયે અવરભાા યજુ ર્યલાના યશે ળે અન્મથા અયજીત્રર્ જે
તે તફર્ર્ે યદ ગણલાભાા આલળે.

10. ઉભેદલાયે અયજીભાા દળાપલેર ર્ે ટેગયીભાા ા થી ર્ે ટેગયી ફદરલાની યજુ આત ગ્રાહ્ય યાખલાભાા આલળે
નશી.
11. ઉભેદલાયે વયર્ાય ભાન્મ વા્થાભાાથી જગ્માને અનુ છ CCC રેલરનપ ર્પમ્મમુટય ર્પપ અલશ્મ ાવ ર્યે ર
શપલપ જોઇએ અથલા સનભણાર્ થમા તાયીખથી ૦૬ ભાવ વુધીભાા વદય ર્પપ ાવ ર્યલાનપ યશે ળે.
12. અરજી પી સ્વીકારવા/જમા કરાવવા અાંગેઃ
એ.

જનયર ર્ે ટેગયીના ઉભેદલાયપએ નજીર્ની ર્પઇણ ફેંર્ ઓપ ફયપડા ની ળાખાભાા અયજી પી ેટે
 છ.૨૦૦/- + ફેન્ર્ ચાજીવ બયલાના યશે ળે.

ફી. અ.જા., અ.જ.જા. અને વા.ળૈ..લ. ર્ક્ષાના ઉભેદલાયપએ નજીર્ની ર્પઇણ ફેંર્ ઓપ ફયપડા ની
ળાખાભાા અયજી પી ેટે  છ.૧૦૦/- + ફેન્ર્ ચાજીવ બયલાના યશે ળે.
વી. ઉભેદલાય જમાયે VMSS લેફવાઇટ ય પતાની અયજી વફભીટ ર્યે ત્માયે તેઓને અયજી પી
બયલા ભાટે ઓનરાઇન ઉરબ્ધ ચરણની ૩ નર્રપની એર્ ાના ઉય સપ્રન્ટ વુચના ભળે.
ઉભેદલાયપએ આ ાનાની સપ્રન્ટ ભેલી રઇ ચરણ વાથે ર્પઇ ણ ફેંર્ ઓપ ફયપડા ની ળાખાભાા
પીની યર્ભ યપર્ડે થી બયલાની યશે ળે. ચરણની એર્ નર્ર ફેંર્ યાખી રેળે અને ફે નર્ર ઉભેદલાયને
યત આળે. આ નર્ર ઉભેદલાયે વાચલી યાખલાની યશે ળે અને પ્રભાણત્રપની પ્રત્મક્ષ
ચર્ાવણી/રેસખત/ભૈસખર્ ર્વપટી વભમે ર્પરરેટય વાથે અચૂર્ રાલલાની યશે ળે.
ડી.

જો ઉભેદલાય પી બમાપની નર્ર વાથે નશી રાલે તપ તેલા ઉભેદલાયપને પ્રભાણત્રપની પ્રત્મક્ષ
ચર્ાવણી/રેસખત/ભૈસખર્ ર્વપટી ભાા પ્રલેળ આલાભાા આલળે નશી.

ઇ.

અન્મ ર્પઇ યીતે પી ્લીર્ાયલાભાા આલળે નશી.

એપ. ફેંર્ ઓપ ફયપડા ની ળાખાભાા અયજી પી બયલાની

ે લ્લી તાયીખ.૨૬-૧૦-૨૦૧૫ યશે ળે.

(નાાણાર્ીમ ર્ાભર્ાજના વભમ દયમ્માન)
જી. અયજી પી બમાપ ફાદ ર્પઇ ણ વાજોગપભાા યત ભલાાત્ર નથી.

13. બયતી પ્રફક્રમા દયમ્માન જો ર્પઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડર્તયી યીતે યાજર્ીમ ર્ે અન્મ ર્પઇ યીતે
બરાભણના પ્રમાવ ર્યનાય ઉભેદલાય ગેયરામર્ ઠયળે.
14. ઉભેદલાયે અયજી ત્રર્ભાા ર્પઇ ણ સલગત ખપટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાા આલળે તપ તેનુા
અયજીત્રર્/સનભણાર્ ર્પઇ ણ તફર્ર્ે યદ ર્યલાભાા આલળે.
15. આ જાશે યાત અન્લમેની બયતી અાગે રેસખત ફયક્ષા/ભૌસખર્ ઇન્ટયવ્મુ ફાફતે લડપદયા ભશાનગય વેલા
વદનના વક્ષભ અસધર્ાયીશ્રી દ્વાયા સનણપમ ર્યલાભાા આલળે.
16. પ્રભાણત્રપની પ્રત્મક્ષ ચર્ાવણી/રેસખત/ભૈસખર્ ર્વપટી ભાટે ફપરાલલાભાા આલતા ઉભેદલાયપને
ર્પઇણ જાતનુા ભુવાપયી બથ્થુ ભલાને ાત્ર થળે નશીં.
17. આ જાશે યાત ર્પઇ ણ ર્ાયણવય યદ ર્યલાની ર્ે તેભાા પે યપાય ર્યલાની આલશ્મર્તા ઉબી થળે તપ તેભ
ર્યલાનપ વાૂણપ શર્/અસધર્ાય મ્મુસનસવર ર્સભશ્નયશ્રી, લડપદયા ને યશે ળે.
18. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી ર્માપ ફાદ જાશે યાત વાફાધી અન્મ ર્પઇ વુચના ભાટે www.vmc.gov.in
લેફવાઇટ વતત જોતા યશે લા અનુયપધ ે .

તા.૦૩-૧૦-૨૦૧૫.

મ્યણન.કણમશ્નર
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન

