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ભરતી અંગેની જાષરેાત 

લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાાં યાષ્ટ્રીમ આયોગ્મ ભીળન પ્રોગ્રાભ અંતગગત તદન 
શાંગાભી ધોયણે કોલ્ડ ચેઇન ટેક્નીળીમનની ૧ જગા  બયલા ભાટે ભાત્ર ઓનરાઇન 
અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે.  આ ભાટે ઉભેદલાયે www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય 
તા.- ૨૧/૦૬/૨૦૧૯ (૦૦.૦૧ કાક) થી તા . ૦૫/૦૭/૨૦૧૯ (૨૩.૫૯ કાક)  સધુીભાાં 
ઓનરાઇન અયજીઓ કયલાની યશળેે. 
           (૧) કોઇણ વાંજોગોભાાં ટાર કે રૂફરૂ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. 
પક્ત ઓનરાઇન જ અયજી કયલાની યશળેે. (૨) આ જગ્માઓની ળૈક્ષલણક રામકાત , 
ગાય ધોયણ તેભજ અન્મ ભાહશતતઓ લડોદયા ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ 
www.vmc.gov.in યથી ભેલલાની યશળેે.  
નોંધઃ- ભવળષ્યમાાં ખાી ડનાર કે નળી માંજુર જગા ભરળા માટે વનયમાનશુાર ૨ ળવબ 
સધુીની પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરળામાાં આળે. 
                                                                     ચેરમેન 
                                                              એક્ઝક્યટુીળ કમીટી  
                                                       અને ડે.મ્યવુનવશ કવમનર(આ) 
ી.આર.ઓ. નાં  ૧૮૯/૧૯-૨૦                             ળડોદરા મષાનગરાલકા                                
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ળડોદરા મષાનગરાલકા 
સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાાંકઃ    ૧૮૯/૨૦૧૯-૨૦) 
 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ જગ્યાની સાંખ્યા 

૧ કોલ્ડ ચેઇન ટેક્નીીયન ૦૧ 

 

૧. ૈક્ષલિક ાયકાત અને અનભુળઃ 
           (૧) ૧૨ ાવ અને ITI (ગલભેન્ટ ઇન્ડસ્રીમર રેનીંગ ઇનસ્ટીટયટુ)  દ્વાયા યેફ્રીજયેળન અને એય કન્ડીળનીંગનો 

કોગ કયેર શોલો જોઇએ (૨) યેફ્રીજયેળન અને એય કન્ડીળનીંગની જાલણીનો ૨ લગનો અનબુલ શોલો જોઇએ (૩) 
ફેઝીક કોમ્પ્યટુયનુાં જ્ઞાન (MS Office) જરૂયી છે.  
 

૨. ગાર ધોરિઃ 
         રૂ. ૯,૫૦૦/- ભાતવક હપક્વ ગાય 

           
૩. ઉંમરઃ 

લધભુાાં લધ ુઉંભય ભમાગદા ૪૦ લગ સધુી  

૪. કરારનો શમયગાલો:  

૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત 
 

 

 

http://www.vmc.gov.in/
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જાષરેાતની શામાન્ય જોગળાઇઓઃ 
1. ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી કયતાાં શરેાાં ઉભેદલાયે ોતે જરૂયી ાત્રતા ધયાલે છે કે નશીં તેની 

ખાત્રી કયલી. 
2. યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા .  ૨૧ /૦૬/૨૦૧૯ ( ૦૦-૦૧ કરાક ) થી તા . ૦૫/૦૭/૧૯(૨૩-૫૯ કરાક ) 

દયમ્પમાન www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે . ઓનરાઇન અયજી કયતાાં 
શરેા બયતીને રગતી ભાહશતી તેભજ સચુનાઓ www.vmc.gov.in ઉયથી લાાંચી રેલાની યશળેે. 

3. ૈક્ષલિક માષીતી:  ળૈક્ષલણક ભાશીતી જો વાભેર Education Qualification Details ભાાં ન શોમ તો OTHER1 
અને OTHER2 ભાાં બયલી. 

4. ળયમયાબદાઃ અયજી સ્લીકાયલાની તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભાાં આલળે . 
5. ઉભેદલાયે તનમત અયજી ત્રકભાાં બયેર તલગતો વભગ્ર બયતી પ્રહિમા ભાટે આખયી ગણલાભાાં આલળે અને 

તેના યુાલાઓ કચેયી દ્વાયા  ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે અવરભાાં યજુ કયલાના યશળેે અન્મથા અયજીત્રક જે તે 
તફકે્ક યદ ગણલાભાાં આલળે. 

6. ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાભાાંથી જગ્માને અનરુૂ રે્ઝીક કોમ્પ્યટુય કોગ (MS Office) અલશ્મ ાવ કયેર 
શોલો જોઇએ.  

7. બયતી પ્રહિમા દયમ્પમાન જો કોઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્મ કોઇ યીતે 
બરાભણના પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે . 

8. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં કોઇ ણ તલગત ખોટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાાં આલળે તો તેનુાં 
અયજીત્રક/તનભણુાંક કોઇ ણ તફકકે યદ કયલાભાાં આલળે . 

9. આ જાશયેાત અન્લમેની બયતી અંગે રેલખત હયક્ષા /ભૌલખક ઇન્ટયવ્ય ુફાફતે લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ના 
વક્ષભ અતધકાયીશ્રી દ્વાયા તનણગમ કયલાભાાં આલળે . 

10. પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી /રેલખત/ભૌલખક કવોટી ભાટે ફોરાલલાભાાં આલતા ઉભેદલાયોને કોઇણ 
જાતનુાં મવુાપયી બથ્થ ુભલાને ાત્ર થળે નશીં . 

11. આ જાશયેાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાાં પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ 
કયલાનો વાંણૂગ શક/અતધકાય મ્પયતુનતવર કતભશ્નયશ્રી , લડોદયા ને યશળેે. 

12. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમાગ ફાદ જાશયેાત વાંફ ાંધી અન્મ કોઇ સચુના ભાટે www.vmc.gov.in 
લેફવાઇટ વતત જોતા યશલેા અનયુોધ છે . 

 

તા.     ૨૦/૦૬/૨૦૧૯ 
                                   
                                       મેમ્ર્ર શેકે્રટરી         ચેરમેન 

      એક્ક્ઝક્યટુીળ કવમટટ, અર્બન ષલે્થ શોશાયટી,       એક્ક્ઝક્યટુીળ કવમટટ, અર્બન ષલે્થ શોશાયટી,   

              અને આરોગ્ય અમદાર                    અને ડે.મ્ય ુવનવશ કવમશ્નશર(આ) 

                                              ળડોદરા મષાનગરાલકા                        ળડોદરા મષાનગરાલકા 
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