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ધી અર્બન હલે્થ સોસાયટી, ળડોદરા 

  એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ 

ળડોદરા મહાનગરાલકા 

 

સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાાંકઃ૧૩૭/૨૦૧૭-૧૮) 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ જગ્યાની સાંખ્યા કેટેગરી 

૧ ડેટા એન્ટ્રી ઓયેટય કભ એકાઉન્ટ્ટન્ટ્ટ  ૩ 
બફ.અ – ૦૨ , 

ળા.ળૈ..લ-૦૧       

૧. ૈક્ષલિક ાયકાત અને અનભુળઃ 

૧.ઉભેદલાયે ભાન્ટ્મ વસં્થાભાથંી સ્નાતક ની ડીગ્રી ભેલેર શોલી જોઇએ .કોભવસભા ંસ્નાતકની ડીગ્રી ધયાલનાય  

ઉભેદલાયને પ્રાધાન્ટ્મ આલાભા ંઆલેળે.       

૨.કોઇ ણ વયકાયી વસં્થા કે એનજીઓ ભા ં૩ થી ૫ લસ નો કાભનો અનબુલ ધયાલનાયને અગ્રીભતા અાળે.  

૩.લધાયાની રામકાતભા ંઉભેદલાયને કોમ્પ્યટુયનુ ંજ્ઞાન શોવુ ંજરૂયી છે.   

 
૨. ગાર ધોરિઃ 
  રૂ.૮૦૦૦/- ભાસવક ફપક્વ ગાય 

૩. ઉંમરઃ 
૫૮ લસ થી લધ ુતેભજ સનવતૃ્ત ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે નશીં . 

 
૪. કરારનો સમયગાલો:  

૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગળાઇઓઃ 

1. ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી કયતા ંશરેા ંઉભેદલાયે ોતે જરૂયી ાત્રતા ધયાલે છે કે નશીં તેની ખાત્રી કયલી.  
2. યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા. ૧૮ /૦૫/૨૦૧૭ (૦૦-૦૧ કરાક) થી તા.૨૮ /૦૫/૧૭ (૨૩-૫૯ કરાક) દયમ્પમાન 

www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે. ઓનરાઇન અયજી કયતા ંશરેા બયતીને રગતી 
ભાફશતી તેભજ સચુનાઓ www.vmc.gov.in ઉયથી લાચંી રેલાની યશળેે. 

3. ૈક્ષલિક માહીતી:  ળૈક્ષબણક ભાશીતી જો વાભેર Education Qualification Details ભા ંન શોમ તો OTHER1 અને 
કોમ્પ્યટુય કોસ ની ભાશીતી OTHER2 ભા ંબયલી. 

4. અનામતઃ ગજુયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્ટ્મ કયેર શોમ તેલા અન.ુજાસત , અન.ુજનજાસત , વાભાજીક અને ળૈક્ષબણક યીતે 
છાત લગસના ઉભેદલાયોને જ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશળેે આ અંગે ગજુયાત યાજમના વક્ષભ અસધકાયીશ્રી 
દ્વાયા ઇશ્ય ુકયામેર જાસત અંગેનુ ંપ્રભાણત્ર જ ભાન્ટ્મ યશળેે.  

5. ળયમયાબદાઃ અયજી સ્લીકાયલાની તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભા ંઆલળે.  

 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/
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6. વાભાજજક અને ળૈક્ષબણક યીતે છાત લગસના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગસભા ંવભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનુ ંવાભાજજક 
ન્ટ્મામ અને અસધકાફયતા સલબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલ થી સનમત થમેર  ફયસળષ્ટ-ક ના નમનુાભા ંનાણાકીમ 
લસ-૨૦૧૬-૨૦૧૭ નુ ંતા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬ છીનુ ંપ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ંયશળેે.  

7. ઉભેદલાયે સનમત અયજી ત્રકભા ંબયેર સલગતો વભગ્ર બયતી પ્રફિમા ભાટે આખયી ગણલાભા ંઆલળે અને તેના 
યુાલાઓ કચેયી દ્વાયા  ભાગંલાભા ંઆલે ત્માયે અવરભા ંયજુ કયલાના યશળેે અન્ટ્મથા અયજીત્રક જે તે તફકે્ક યદ 
ગણલાભા ંઆલળે. 

8. ઉભેદલાયે અયજીભા ંદળાસલેર કેટેગયીભા ંાછથી કેટેગયી ફદરલાની યજુઆત ગ્રાહ્ય યાખલાભા ંઆલળે નશી.  
9. ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્ટ્મ વસં્થાભાથંી જગ્માને અનરુૂ CCC+/CCC રેલરનો કોમ્પ્યટુય કોસ અલશ્મ ાવ કયેર શોલો 

જોઇએ.  
10. બયતી પ્રફિમા દયમ્પમાન જો કોઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્ટ્મ કોઇ યીતે બરાભણના 

પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે. 
11. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભા ંકોઇ ણ સલગત ખોટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભા ંઆલળે તો તેનુ ંઅયજીત્રક/સનભણુકં 

કોઇ ણ તફકકે યદ કયલાભા ંઆલળે. 
12. આ જાશયેાત અન્ટ્લમેની બયતી અંગે રેબખત ફયક્ષા/ભૌબખક ઇન્ટ્ટયવ્ય ુફાફતે લડોદયા ભશાનગય ાબરકા ના વક્ષભ 

અસધકાયીશ્રી દ્વાયા સનણસમ કયલાભા ંઆલળે. 
13. પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેબખત/ ભૌબખક કવોટી ભાટે ફોરાલલાભા ંઆલતા ઉભેદલાયોને કોઇણ જાતનુ ં

મવુાપયી બથ્થ ુભલાને ાત્ર થળે નશીં. 
14. આ જાશયેાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભા ંપેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ કયલાનો વંણૂસ 

શક/અસધકાય મ્પયસુનસવર કસભશ્નયશ્રી , લડોદયા ને યશળેે. 
15. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમાસ ફાદ જાશયેાત વફંધંી અન્ટ્મ કોઇ સચુના ભાટે www.vmc.gov.in લેફવાઇટ વતત 

જોતા યશલેા અનયુોધ છે. 
 

તા.    ૧૬/૦૫/૨૦૧૭ 
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