
 

 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

 

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ ઼ૃપીળી �ઽૉ ળીદ 
(�ઽૉ ળીદ �રીઅગઆ ૩૨૫૨/૪૨૩૯-૩૱ અ઼નય% ઼ૃપીળી �ઽૉ ળીદ �રીઅગ: ૩૪૮/૪૨૩૯-૪૨ )  

 

Sr.no Name of Post Category 

1 Female Health Worker EWS - 10 

     

1. Educational Qualification & Experience:  

1. Have passed Secondary School Certificate (S.S.C.) Examination or 

equivalent examination.  

2. Have passed Female Health Worker Basic Training Course recognized by 

Government. 

3. Knowledge of Gujarati and/or Hindi  

2. Pay Scale: 

1. બીઅજ ષહ� રીડૉ  �.૩૯૯૭૨/- રીુ઼ગ �ભગ઼ ષૉદફ  

2. ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રઞૃમ ( બૉ રૉડ! ૂગ઼ ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨) 

3. ઼ળગીળ'ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ +રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ1ષલૉ 

રીુ઼ગ �ભગ઼ ષૉદફધૂ બીઅજ ષહ� ઼ૃપૂ ઇઞરીલસૂ ુફર6અગફૉ બી7 ધસૉ. 8લીળમીન ગીરઙૂળૂ 

઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ� ગલ<ધૂ ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રઞૃમ ુફલદ  બૉ રૉડ! ૂગ઼ ૩૯૯૨૨-૮૫૪૨૨ ધૂ 

ુફલર્ફૃ઼ીળ ઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

3. Age:   

Not less then 18 and not more than 30 years.  

 

 

 

 

 

 



�ઽૉળીદફૂ ઼ીરી*લ ,ઙષીઉકઆ 

1. ઇઙીઋ 1ુ઼2પ ગળૉ વ રૄશ �ઽૉળીદરીઅ ઇળ5 ગળૉ વ ઇફીરદ દૉરઞ ુમફ-ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી 

ઋરૉનષીળ્ઑ ભળૂધૂ ઇળ5 ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ફ<ઽ. બળઅ દ ૃુમફ-ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફ્ ઈુધ�ગ 

ળૂદૉ ફમશી ષઙ@ (EWS) ગૉડૉઙળૂરીઅ ઼રીષૉસ ધદ્ ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ બ્દીફૂ CDદ ગૉડૉઙળૂ 

મનવષીફૂ ળઽૉસૉ. દૉકઑ ભળૂધૂ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ફ�ઽ.  

2. ઼નળ ઼ૃપીળી �ઽૉળીદ ઇ*ષલૉ ઼ીરી5ગ *લીલ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૪૫/૨૩/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ 

�રીઅગ :ઉણમ?લૃઑ઼ /૩૪૪૨૩૯/૬૭૯૨૫/ઇ, ઽૉ ઢશ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ,ઙષીઉ ઼અદ્હદી 

ઽ્લ દૉષી ફીઙ<ળગ્ /Dલ<ગદકફ્ ઈુધEગ ળૂદૉ ફમીશી ષઙF (EWS)રીઅ ઼રીષૉસ ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ 

ઞ ઇળ5 ગળૂ સગસૉ. 

3. ઇઙીઋ Hુ઼Iપ ગળૉવ રૄશ Jઽૉળીદરીઅ ઇળG ગળૉવ ુમફ-ઇફીરદ ગૉડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ K બ્દીફૂ 

(UR) ગૉડૉઙળૂ રીઅધૂ EWS  ગૉડૉઙળૂરીઅ ઞષી રીઅઙદી ઽ્ઉ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ભળૂધૂ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉસૉ 

ફ�ઽ. દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ VMC ફૂ ષૉમ-઼ીઉડ બળ Recruitment રીઅ ઞઉ ઈબૉવ link બળ click 

ગળૂ  ઇઙીઋ ફ્ Application No & Date of Birth ફીઘષીફૂ ળઽૉસૉ. 8લીળમીન EWS ગૉડૉઙળૂ 

Select ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ઽષૉધૂ દૉકફૂ રશૄ ઇળG ુમફ-ઇફીરદ ફી મનવૉ EWS  ગૉડૉઙળૂ  ફૂ 

ઙથીસૉ. ઼નળ ઋરૉનષીળ્ઑ ભૂ યળષીફૂ ળઽૉસૉ ફ<ઽ દધી ઇઙીઋ યળૉ વ ભૂ ગ્ઉબથ ઼અ,ઙ્રીઅ બળદ 

રશષીબીH ળઽૉસૉ ફ<ઽ.  

4. ઋબવૂ ષલરલીની� રીડૉ  ઇઙીઋ Hુ઼Iપ ગળૉવ રૄશ Jઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ઇળG Mષૂગીળષીફૂ ઝૉOૂ દીળૂઘ     

(૪૨-૨૬-૪૨૩૱)  Iલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. Rલીળૉ  સોુTથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફયૃષ રીડૉ ઼ૃપીળૉવ 

Jઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ઇળG Mષૂગીળષીફૂ ઝૉOૂ દીળૂઘ (૩૭-૨૮-૪૨૩૯) Iલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. 

5. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞUલી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી7દી પળીષૉ ઝૉ  ગૉ  ફઽV દૉફૂ 

ઘી7ૂ ગળષૂ. 

6. ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ@ રીડૉ  ૉ઼ષી/ઞUલીક બળ ુફરથૄઅગ્રીઅ ૩૨% ઞUલીક ઇફીરદફૂ Kઙષીઉ 

ઇ1ષલૉ ઙઞૃળીદ ઼ળગીળૉ  દી: ૩૬-૨૩-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ઞ ૉ યળદૂ H઼અઙ્રીઅ યળદૂ H�+લીફી ગ્ઉબથ 

દમXીફૂ ગીલ�ષીઽૂ સ� ફી ધઉ ઽ્લ દૉષૂ દરીર Jઽૉળીદ્રીઅ ૩૨% ઈુધ�ગ ઇફીરદ વીઙૃ ગળષીફ્ 

ુફથ�લ ગલ@ ઝૉ  ઞૉધૂ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી Zીળી ઇઙીઋ Hુ઼Iપ ગળૉવ યળદૂ Jઽૉળીદ્ બોગૂ J.+ 

બૂ.ઈળ.ક.ફઅ.1030/2017-18 ઼અનય< દી.06/06/2019 (11:00 ગવીગ) ધૂ દી.15/06/2019 

(23:59 ગવીગ) ઼ૃપૂ ઼ૃપીળૉવ Jઽૉળીદ ઇ1ષલૉ રી7 ઇફૉ રી7 ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ@(EWS) ફી  



ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  Online ઇળG ગળષી Reopen ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઋરૉનષીળ્ઑ www.vmc.gov.in 

ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. કફવીઉફ ઇળG ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ 

રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. 

7. ઇફીરદઆ  ઇફીરદ ઞUલીક રીડૉ  ભDદ રશૄ ઙઞૃળીદફી ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ@(EWS) ફી 

ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી7 ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙઞૃળીદ ળીઞલફી ઼Tર ઇુપગીળૂ'ૂ Zીળી 

ઉ[લ ૃગળીલૉવ Jુદ ઇઅઙૉફૃઅ Hરીથબ7 ઞ રી1લ ળઽૉસૉ. 

8. ષલરલીEનીઆ ષલરલી�ની રીડૉ ઇઙીઋ Hુ઼Iપ ગળૉવ રૄશ Jઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ઇળG Mષૂગીળષીફૂ ઝૉOૂ 

દીળૂઘ (૪૨-૨૬-૩૱) Iલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. 

9. ષલરલીEનીરીઅ ઝૃડઝીડઆ  

ઑ. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ'ૂ Zીળી રી1લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ@(EWS) ઋરૉનષીળ્ફી 

ુગM઼ીરીઅ ઋબવૂ ષલરલી�નીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઝૃડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.  

મૂ. ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ@(EWS) ઇફીરદ ષઙ�ફી ર�ઽવી ઋરૉનષીળફૉ Hષદ�રીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ 

ઋબવૂ ષલરલી�નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશષીબી7 ળઽૉસૉ. બળઅ દૃ મપૂ ઞ રશષીબી7 ઝૃડઝીડ ઙથદળૂરીઅ 

વૂપી મીન ષપરૃીઅ ષપ ૃ૬૭ ષહ�ફૂ \રળ ઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ ષલરલી�નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશસૉ. 

઼ૂ. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગર�જીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલી�નીરીઅ \રળફ્ મીપ ળઽૉસૉ ફઽૂ. દૉકઑ 

બથ કફવીઉફ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

10. ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ળીRલ ઼ળગીળફી ઼ીરીુઞગ 1લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી 

દી. ૪૭/૨૩/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ +:ઊણમ^લૃઑ઼/૩૪૪૨૩૯/૬૭૯૨૫/ઇ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ફરફૄી 

(ઇઅ_ૉGરીઅ Annexure KH ઇધષી ઙૃઞળીદૂરીઅ ુબ�ળુસ`-ઙ) રૃઞમફૃઅ Hરીથબ7  H8લT જગી઼થૂ 

ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  

11. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ�-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽMદગફી ગ્બ@ળૉસફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મJષદીઅ 

ઇુપગીળૂ/ગર�જીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. દૉરઞ Hરીથબ7્ફૂ H8લT 

જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ  ઼Tર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી Hરીથબ7 ઞ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

12. ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઇળG બ7ગરીઅ યળૉવ ુષઙદ્ ઼ર_ યળદૂ H�+લી રીડૉ  ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ 

દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ Zીળી  રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ 8લીળૉ  ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ ઇ1લધી ઇળGબ7ગ ઞૉ 

દૉ દમગગૉ  ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 



13. બૂ.ઈળ.ક ફઅ.૩૨૫૨/૩૯-૩૱ ઇ1ષલૉ ઞ ૉ ઋરૉનષીળ્ઑ ુમફ-ઇફીરદ ગૉડૉઙળૂરીઅ ઇળG ગળૉવ ઽદૂ 

ઇફૉ ઈ ઼ૃપીળી Jઽૉળીદ Zીળી ુમફ-ઇફીરદ ફૉ મનવૉ ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ@(EWS)  ઇફીરદ ષઙ� 

ફૂ ગૉડૉઙળૂ બ઼અન ગળૉવ ઝૉ ઈધૂ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૂ ુમફ-ઇફીરદ ગૉડૉઙળૂફૂ ઋરૉનષીળૂ ળન ઙથીસૉ. 

ઇફૉ દૉકફૂ ઽષૉ બઝૂ EWS ગૉડૉઙળૂ ઼નળ યળદૂ H�+લીફી ઇઅુદર દમXી ઼ૃપૂ ઈઘળૂ ઙથીસૉ. 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી રીઅ ઼નળ યળદૂરીઅ યુષaલરીઅ ધફીળ /વૉુઘદ બળૂTી/ Hૉગડૂગવ / સીળૂ�ળગ 

Tરદી ગ઼્ડૂ/ રોુઘગ ઉ1ડળbલ/ૃ Mગૂવ ડૉMડ ગૉ  ઇ1લ H઼અઙ્ નળcલીફ (EWS)  ગૉડૉઙળૂરીઅ ઞ ઋરૉનષીળૂ 

ઙથીસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઇળGરીઅ નસી�ષૉવ ગૉડૉઙળૂરીઅ બીઝશધૂ ગૉ ડૉઙળૂ મનવષીફૂ ળઞૃઈદ _ીd ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽૂ.   

14. ઋરૉનષીળૉ  ઼ળગીળ રી1લ ઼અMધીરીઅધૂ ઞUલીફૉ ઇફૃ�બ CCC વૉષવફ્ ગ્ceલૃડળ ગ્હ� ઇષ[લ બી઼ ગળૉવ 

ઽ્ષ્ Kઉઑ ઇધષી ુફર6અગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ� બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. 

15.  ઇળ5 ભૂ Jષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ 

ઑ. ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ@(EWS)  ગTીફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળG ભૂ બૉડૉ  �.૩૨૨/- કફવીઉફ 

ઞ યળષીફી ળઽૉસૉ. 

મૂ. ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ  VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળG ઼મરૂડ ગલી� મીન, દૉકફૉ ઇળG ભૂ 

કફવીઉફ યળષીફૂ ળઽૉસૉ. ભૂ ફૂ ળગર ભગદ કફવીઉફ ઞ  +ૉણૂડ/ણૉ ુમડ/ફૉડ મfુ ગઙ Zીળી 

યળષીફૂ ળઽૉસૉ. ભૂ યલી� ઇઅઙૉફી જવથફૂ ફગવ રૉશષૂ ઋરૉનષીળૉ  ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉસૉ, 

ઇફૉ Hરીથબ7્ફૂ H8લT જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ 

વીષષીફૂ ળઽૉસૉ. 

઼ૂ. K ઋરૉનષીળ ભૂ યલી�ફૂ ફગવ દધી ઑeવૂગૉસફ ભ્ર� ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ 

Hરીથબ7્ફૂ H8લT જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુ ઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ Hષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

ણૂ. ઇ1લ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ Mષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

ઉ. કફવીઉફ ભૂ યળષીફૂ ઝૉKૂ દીળૂઘ ૩૭-૨૮-૪૨૩૯ ળઽૉસૉ.  

ઑભ. દરૉ વીલગીદ પળીષ્ ઝ્ ગૉ  ગૉર ?  દૉફૂ ઘીદળૂ ગલી� મીન ઞ ઇળG ભ્ર� દધી ભૂ યળષૂ. 

વીલગીદ ફ પળીષદી ઽ્ષી  ઝદીઅ ભૂ યળૉવ ઽ્ઉ દૉષૂ ઇળG ળન ઙથીસૉ. ઇળG ભૂ યલી� મીન 

ગ્ઉ બથ ઼અKઙ્રીઅ બળદ રશષીબી7 ફધૂ. 



16. યળદૂ H�+લી નળcલીફ K ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Zીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ  ઇ1લ ગ્ઉ ળૂદૉ 

યવીરથફી Hલી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ. 

17. ઋરૉનષીળૉ  ઇળG બ7ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ Iલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ 

ઇળGબ7ગ/ુફર6અગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ  ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

18. ઈ Jઽૉળીદ ઇ1ષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુઘદ બળૂTી/Hૉગડૂગવ / સીળૂ�ળગ Tરદી ગ઼્ડૂ/ રૐુઘગ 

ઉ1ડળbલૃ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઼Tર ઇુપગીળૂ'ૂ Zીળી ુફથ�લ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

19. Hરીથબ7્ફૂ H8લT જગી઼થૂ/વૉુઘદ બળૂTી/ Hૉગડૂગવ / સીળૂ�ળગ Tરદી ગ઼્ડૂ/ રોુ ઘગ 

ઉ1ડળbલૃ રીડૉ  મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ ગ્ઉબથ Jદફૃઅ રૃ઼ ીભળૂ યhધૃ રશષીફૉ બી7 ધસૉ 

ફઽV. 

20. ઈ Jઽૉળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ  દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષ[લગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર 

ગળષીફ્ ઼અબૄથ� ઽગ/ઇુપગીળ cલૃુફુ઼બવ ગુરiળ'ૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉસૉ. ઇફૉ ઈ રીડૉ  ગ્ઉ ગીળથ 

ઈબષી મઅપીલૉવ ળઽૉસૉ ફઽV. 

21. ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળG ગલી� મીન Jઽૉળીદ ઼અમઅપૂ ઇ1લ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ  www.vmc.gov.in 

ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ Kદી ળઽૉષી ઇફૃળ્પ ઝૉ. 

22. ઋગદ દરીર ઞUલીકફી રઽૉગર ઘજ�ફૂ ફીથીગૂલ Kઙષીઉ ઈળ્Uલ ઇફૉ બ�ળષીળ ગ^લીથ ુષયીઙ,   

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ Zીળી ધફીળ ઝૉ  દધી દૉ ઇફૃ઼ ીળ ળીઞલ ઼ળગીળ'ૂફૉ ઞ�ળ ઞથીલ દ્ ઋગદ રઽૉગરફૉ 

ળીઞલ ઼ળગીળરીઅ HુદુફલૃુDદ  બળ વઉ સગસૉ. Hુદુફલૃુ Dદ બળ ઈષૉવ રઽૉગરફૉ ઼ળગીળ ળીRલફી 

ગ્ઉબથ Mધશૉ ભળઞ મJષષી રૄગૂ સગસૉ. ઑડવૉગૉ  ઼નળ દરીર ઞUલીક મનવૂફૉ બી7 ઝૉ દધી 

઼ળગીળ'ૂફૉ ઞ�ળ ઞથીલૉ ળીઞલફી ગ્ઉબથ Mધશૉ ભળઞ મJષષી રૃગૂ સગીસૉ/મનવૂ સગીસૉ. 

23.  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગૉ  ઇ1લ ઼ળગીળૂ/ઇપ� ઼ળગીળૂ ઼અMધીરીઅ ભળઞ મJષદીઅ ઋરૉનળષીળ્ K 

ઋગદ ઞUલીઑ બ઼અનઙૂ બીરસૉ દ્ દૉકઑ રૃશ ઞUલીઑધૂ ળીGફીરૃઅ રઅઞૃળ ગળીbલી મીન ઞ ુફર6અગફૂ 

ઞUલીઑ ઽીઞળ ધષીફૃઅ ળઽૉસૉ દૉરઞ દૉકફૂ ઇઙીઋફૂ મJષૉવ ભળઞફૉ ઼રલઙીશ્ ુફલરમIપ ગળૂ 

સગીસૉ ફઽV/ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽV. 

24. ઋગદ દરીર ઞUલીકફૂ રઅઞૃળૂ ળીઞલ ઼ળગીળ'ૂ Zીળી ફીઅથીગૂલ ષહ�ફી ઇઅદ ઼પૃૂ જીવૃ ળીઘષીફૂ 

રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. 8લીળમીન ઞUલીકફૂ રૃનદ ષઘદ્ષઘદફૂ ળીઞલ ઼ળગીળ'ૂફૂ રઅઞૃળૂફૉ 

ઈુપફ ળઽૉસૉ. ઼નળ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ ઞષીમનીળૂ ફગગૂ ધસૉ ફઽV.  



25. ઼ળગીળૂ/ઇપ� ઼ળગીળૂ અ઼Mધીરીઅ ભળઞ મJષદીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ ઘીદીફી ષણી/ુષયીઙ Zીળી દૉકફૂ ઝૉOી 

બીઅજ ષહ�ફૂ ગીરઙૂળૂફ્ દધી ષદ�6અગ ઇઅઙૉફ્ ઇઽૉષીવ, ગ્ઉ ુસTી8રગ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ 

દૉફૂ ુષઙદ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

 

  

 

દી. ૪૩ -૨૭-૪૨૩૯.         Mલૃુફ.ગુરNળ 

 ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

www.vmc.gov.in 
 

યળદૂ ઇઅઙૉફૂ ઼ૃપીળી �ઽૉ ળીદ  
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ બૂઈળક ફઅ.૩૨૫૨/૩૯-૩૱ ઇઅદઙ�દ ઈળ્Uલ સીઘીફૂ ુષુષપ ઞUલીક યળષી રીડૉ  

Jઽૉળીદ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ. ઼નળ Hુ઼Iપ ગળૉ વ Jઽૉળીદરીઅ યળષીબી7 ઞૉ દૉ ગૉડૉઙળૂફૂ ઞUલીક બોગૂ રી7 ુમફ-ઇફીરદફૂ 

ગૉડૉઙળૂરીઅ ભૉળભીળ ઼ઽ ઼ૃપીળ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઞ ૉ રૃઞમ ભગદ ુમફ-ઇફીરદફૂ ગૉડૉઙળૂ રીડૉ  દધી ઈુધEગ ળૂદૉ ફમશી 

ષઙE(EWS)ઇફીરદ ગૉડૉઙળૂરીઅ ફૂજૉ ઞથીષૉવ ઞUલીક રીડૉ  ઽષૉધૂ ફૂજૉ રૃઞમફૂ બ�ળુMધુદ ઙથષીફૂ ળઽૉસૉ. 

�ર ઞOલીફૃઅ ફીર 
ગૃવ ઞOલી 

ુમફ-

ઇફીરદ 

ઞOલીક 

ઇફીરદ ઞOલીક  

EWS SC ST SEBC 
U-PHC U-CHC 

૩ રૉણૂગવ કભૂ઼ળ ૯ ૩૮ ૩૩ ૪ ૩ ૫ ૮ 

૪ વૉમ. ડૉગફૂસૂલફ  ૪૪ - ૩૩ ૪ ૩ ૫ ૭ 

૫ ભીરી�઼ૂMડ  ૩૬ - ૱ ૩ - ૪ ૫ 

૬ �ભરૉવ ઽૉ^ધ ષગ�ળ  ૩૨૭ - ૬૭ ૩૨ ૯ ૩૭ ૪૱ 

૭ ર^ડૂ બળબટ ઽૉ^ધ ષગ�ળ  ૪૪ - ૩૩ ૪ ૩ ૫ ૭ 

૮ Mડીભ ફ઼�  - ૬૱ ૪૪ ૬ ૫ ૯ ૩૪ 

઼ૃજફી:- 

(૩) ઇઙીઋ 1ુ઼2પ ગળૉ વ રૄશ �ઽૉ ળીદરીઅ ઇળ5 ગળૉ વ ઇફીરદ (SC, ST, OBC) ગૉ ડૉઙળૂ ફી દૉરઞ ુમફ-ઇફીરદ 

(UR) ઋરૉનષીળ્ઑ ભળૂધૂ ઇળ5 ગળષીફૂ ળઽૉસૉ ફ<ઽ.  

(૪)  ઇઙીઋ Hુ઼Iપ ગળૉવ રૄશ Jઽૉળીદરીઅ ઇળG ગળૉવ ુમફ-ઇફીરદ ગૉડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ K બ્દીફૂ (UR) ગૉડૉઙળૂ 

રીઅધૂ ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� (EWS)  ગૉડૉઙળૂરીઅ ઞષી રીઅઙદી ઽ્ઉ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ભળૂધૂ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉસૉ 

ફ�ઽ. દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ VMC ફૂ ષૉમ-઼ીઉડ બળ Recruitment રીઅ ઞઉ ઈબૉવ link બળ click ગળૂ ઇઙીઋ ફ્ 

Application No & Date of Birth ફીઘષીફૂ ળઽૉસૉ. 8લીળમીન EWS ગૉડૉઙળૂ Select ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ઽષૉધૂ 

દૉકફૂ રૄશ ઇળG ુમફ-ઇફીરદફી મનવૉ EWS ગૉડૉઙળૂફૂ ઙથીસૉ. ઼નળ ઋરૉનષીળ્ઑ ભૂ યળષીફૂ ળઽૉસૉ ફ�ઽ. 

(૫)  ઼નળ ઼ૃપીળી �ઽૉ ળીદ ઇ*ષલૉ ઼ીરી5ગ *લીલ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૪૫/૨૩/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ �રીઅગ 

:ઉણમ?લૃઑ઼ /૩૪૪૨૩૯/૬૭૯૨૫/ઇ, ઽૉ ઢશ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ,ઙષીઉ અ઼દ્હદી ઽ્લ દૉષી, ઈુધEગ ળૂદૉ 

ફમીશી ષઙF (EWS)રીઅ ઼રીષૉસ ધલૉવ ફીઙ<ળગ્ /Dલ<ગદક ઞ ઇળ5 ગળૂ સગસૉ. 

(૬)  ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� (EWS) ગૉડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ ઑ ણ્Dલૃરૉ1ડ ષૉળૂભૂગૉસફફી દમગગૉ  ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� 

(EWS) ગૉડૉઙળૂ ફૃઅ ઼ળગીળ રી1લ ુફલદ ધલૉવ Hરીથબ7 ઇજૄગ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. દૉર ફ�ઽ ધલૉધૂ ઋરૉનષીળૂ ળન 

ધસૉ. 

(૭)   ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી Zીળી ઇઙીઋ Hુ઼Iપ ગળૉવ યળદૂ Jઽૉળીદ્ બોગૂ J.+ બૂ.ઈળ.ક.    ફઅ.1030/2017-

18 રીડૉ  ભગદ ઈુધ�ગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ� (EWS) ઇફીરદ ગૉડૉઙળૂ રીડૉ  દી.06/06/2019 (11:00 ગવીગ) ધૂ 

દી.15/06/2019 (23:59 ગવીગ) ઼ૃપૂ Online ઇળG ગળષી ઼નળ ઼ૃપીળૉવ Jઽૉળીદ ઇ1ષલૉ Reopen ગળષીરીઅ 

ઈષૉ ઝૉ. 

(૮)  ગ્ઉબથ ઼અKઙ્રીઅ ડબીવ ગૉ  �મ� ઇળG Mષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. ભDદ કફવીઉફ ઞ ઇળG ગળષીફૂ ળઽૉસૉ.  

(૯)  ઋબવૂ ષલરલીની� રીડૉ  ઇઙીઋ Hુ઼Iપ ગળૉવ રૄશ Jઽૉળીદરીઅ ઇળG Mષૂગીળષીફૂ ઝૉOૂ દીળૂઘ Iલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. 

Rલીળૉ  સોુTથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફયૃષ રીડૉ ઼ૃપીળૉવ Jઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ઇળG Mષૂગીળષીફૂ ઝૉOૂ દીળૂઘ Iલીફૉ 

વૉષીરીઅ ઈષસૉ.  

 (૱) ભગદ ફુષફ ઇળ5 ગળફીળ ઈુધEગ ળૂદૉ ફમશી ષઙE (EWS) ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ધલૉવ ભૂ દી.   

15-06-2019 ઼ૃપૂરીઅ કફવીઉફ યળબીઉ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. ભૂ ષઙળફૂ ઇળ5ક ઈબ્ઈબ ફીરઅઞૃળ ઙથષીરીઅ 

ઈષસૉ.  
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