ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી
઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉ ફૂ ઼ૃપીળી ઽૉ ળીદ
(ઽૉ ળીદ રીઅગઆ ૩૨૫૨/૪૨૩૯-૩૱ ઼અનય% ઼ૃપીળી ઽૉ ળીદ રીઅગ: ૩૪૮/૪૨૩૯-૪૨ )

Sr.no

Name of Post

1

Lab Technician

Category
EWS - 02

1. Educational Qualification & Experience:
1. Bachelors Degree in Chemistry or Microbiology or Biochemistry from any
University established under Central or State Act in India OR Deemed
University under section 3 of U.G.C Act, 1956 OR an equivalent
qualification recognized by Government.
2. Diploma in Lab Technician.
OR
M.L.T Course of Medical Technology.
OR
One year Medical Technology course from any University established
under Central or State Act in India or Deemed University under section 3
of U.G.C. Act, 1956 or an equivalent qualification recognized by
Government.
3. Basic Knowledge of Computer as per GCSR (General) Rules, 1967.
4. Knowledge of Gujarati and/or Hindi
2. Pay Scale:
1. બીઅજ ષહ રીડૉ .૫૩,૫૬૨/- રીુ઼ગ ભગ઼ ષૉદફ.
2. ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રૃઞમ ( બૉ રૉડ!ૂગ઼ ૪૯,૪૨૨-૯૪,૫૨૨)
3. ઼ળગીળ&ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ *રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ2ષલૉ
રીુ઼ગ ભગ઼ ષૉદફધૂ બીઅજ ષહ ઼ૃપૂ ઇઞરીલસૂ ુફર7અગફૉ બી8 ધસૉ. 9લીળમીન ગીરઙૂળૂ
઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ ગલ=ધૂ ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રૃઞમ ુફલદ બૉ રૉડ!ૂગ઼ ૪૯૪૨૨-૯૪૫૨૨ ધૂ
ુફલર્ફૃ઼ીળ ઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
3. Age : Age not more than 36 years.

ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી*લ ,ઙષીઉકઆ
1.

ઇઙીઋ 1ુ઼2પ ગળૉ વ રૄશ ઽૉ ળીદરીઅ ઇળ5 ગળૉ વ ઇફીરદ દૉરઞ ુમફ-ઇફીરદ ગૉ ડૉ ઙળૂફી
ઋરૉનષીળ્ઑ ભળૂધૂ ઇળ5 ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ ફ<ઽ. બળઅ દૃ ુમફ-ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફ્ ઈુધગ
ળૂદૉ ફમશી ષઙA (EWS) ગૉ ડૉઙળૂરીઅ ઼રીષૉસ ધદ્ ઽ્લ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ બ્દીફૂ DEદ ગૉ ડૉઙળૂ
મનવષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉકઑ ભળૂધૂ ઇળH ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ ફઽ.

2.

઼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 ઼અદ્હદી
ઽ્લ દૉષી ફીઙ<ળગ્ /Dલ<ગદકફ્ ઈુધEગ ળૂદૉ ફમીશી ષઙF (EWS)રીઅ ઼રીષૉસ ધલૉવ ઋરૉનષીળ્
ઞ ઇળ5 ગળૂ સગસૉ.

3.

ઇઙીઋ Iુ઼Jપ ગળૉ વ રૄશ Kઽૉ ળીદરીઅ ઇળH ગળૉ વ ુમફ-ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ L બ્દીફૂ
(UR) ગૉ ડૉઙળૂ રીઅધૂ EWS ગૉ ડૉઙળૂરીઅ ઞષી રીઅઙદી ઽ્ઉ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ભળૂધૂ ઇળH ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ
ફઽ. દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ VMC ફૂ ષૉમ-઼ીઉડ બળ Recruitment રીઅ ઞઉ ઈબૉવ link બળ click
ગળૂ ઇઙીઋ ફ્ Application No & Date of Birth ફીઘષીફૂ ળઽૉ સૉ. 9લીળમીન EWS ગૉ ડૉઙળૂ
Select ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઽષૉધૂ દૉકફૂ રૄશ ઇળH ુમફ-ઇફીરદ ફી મનવૉ EWS ગૉ ડૉઙળૂ ફૂ
ઙથીસૉ. ઼નળ ઋરૉનષીળ્ઑ ભૂ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ ફ<ઽ દધી ઇઙીઋ યળૉ વ ભૂ ગ્ઉબથ ઼અ,ઙ્રીઅ બળદ
રશષીબીH ળઽૉ સૉ ફ<ઽ.

4.

ઋબવૂ ષલરલીની રીડૉ ઇઙીઋ Iુ઼Jપ ગળૉ વ રૄશ Kઽૉ ળીદરીઅ નસીષૉવ ઇળH Nષૂગીળષીફૂ ઝૉ Pૂ દીળૂઘ
(૪૨-૨૬-૪૨૩૱) Jલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ. Rલીળૉ સોુTથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફયૃષ રીડૉ ઼ૃપીળૉ વ
Kઽૉ ળીદરીઅ નસીષૉવ ઇળH Nષૂગીળષીફૂ ઝૉ Pૂ દીળૂઘ (૩૭-૨૮-૪૨૩૯) Jલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.

5.

ઋબળ ઞથીષૉવ ઞUલી રીડૉ ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉ વીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દૉ ઞ ળૂ બી8દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ ફઽV દૉફૂ
ઘી8ૂ ગળષૂ.

6.

ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙA રીડૉ ઼ૉષી/ઞUલીક બળ ુફરથૄઅગ્રીઅ ૩૨% ઞUલીક ઇફીરદફૂ Lઙષીઉ
ઇ2ષલૉ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળૉ દી: ૩૬-૨૩-૪૨૩૯ ફી ળ્ઞ ઞૉ યળદૂ I઼અઙ્રીઅ યળદૂ I*લીફી ગ્ઉબથ
દમXીફૂ ગીલષીઽૂ સ ફી ધઉ ઽ્લ દૉષૂ દરીર Kઽૉ ળીદ્રીઅ ૩૨% ઈુધગ ઇફીરદ વીઙૃ ગળષીફ્
ુફથલ ગલA ઝૉ ઞૉધૂ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી Zીળી ઇઙીઋ Iુ઼Jપ ગળૉ વ યળદૂ Kઽૉ ળીદ્ બોગૂ K.*
બૂ.ઈળ.ક.ફઅ.1030/2017-18 ઼અનય= દી.06/06/2019 (11:00 ગવીગ) ધૂ દી.15/06/2019
(23:59 ગવીગ) ઼ૃપૂ ઼ૃપીળૉ વ Kઽૉ ળીદ ઇ2ષલૉ રી8 ઇફૉ રી8 ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙA(EWS) ફી

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ Online ઇળH ગળષી Reopen ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઋરૉનષીળ્ઑ www.vmc.gov.in
ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળH ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. કફવીઉફ ઇળH ગળદીઅ બઽૉ વી યળદૂફૉ વઙદૂ
રીઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉ સૉ.
7.

ઇફીરદઆ ઇફીરદ ઞUલીક રીડૉ ભEદ રૄશ ઙૃઞળીદફી ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙA(EWS) ફી
ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી8 ળઽૉ સૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼Tર ઇુપગીળૂ&ૂ Zીળી
ઉ[લૃ ગળીલૉવ Kુદ ઇઅઙફ
ૉ ૃઅ Iરીથબ8 ઞ રી2લ ળઽૉ સૉ.

8.

ષલરલીEનીઆ ષલરલીની રીડૉ ઇઙીઋ Iુ઼Jપ ગળૉ વ રૄશ Kઽૉ ળીદરીઅ નસીષૉવ ઇળH Nષૂગીળષીફૂ ઝૉ Pૂ
દીળૂઘ (૪૨-૨૬-૩૱) Jલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.

9.

ષલરલીEનીરીઅ ઝૃ ડઝીડઆ
ઑ.

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ&ૂ Zીળી રી2લ ગળૉ વ ઽ્લ દૉષી ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙA(EWS) ઋરૉનષીળ્ફી
ુગN઼ીરીઅ ઋબવૂ ષલરલીનીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ ઝૃ ડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.

મૂ. ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙA(EWS) ઇફીરદ ષઙફી રઽવી ઋરૉનષીળફૉ Iષદરીફ ુફલર્ફૃ઼ીળ
ઋબવૂ ષલરલીનીરીઅ ઝૃ ડઝીડ રશષીબી8 ળઽૉ સૉ. બળઅદૃ મપૂ ઞ રશષીબી8 ઝૃડઝીડ ઙથદળૂરીઅ
વૂપી મીન ષપૃરીઅ ષપૃ ૬૭ ષહફૂ \રળ ઼ૃપૂ ઞ ઋબવૂ ષલરલીનીરીઅ ઝૃડઝીડ રશસૉ.
઼ૂ. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગરજીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલીનીરીઅ \રળફ્ મીપ ળઽૉ સૉ ફઽૂ. દૉકઑ
બથ કફવીઉફ ઇળH ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
10.

ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙફી ઋરૉનષીળ્ઑ ળીRલ ઼ળગીળફી ઼ીરીુઞગ 2લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી
દી. ૪૭/૨૩/૪૨૩૯ ફી ઢળીષ *:ઊણમ^લૃઑ઼/૩૪૪૨૩૯/૬૭૯૨૫/ઇ ધૂ ુફલદ ધલૉવ ફરૄફી
(ઇઅ_ૉHરીઅ Annexure KH ઇધષી ઙૃઞળીદૂરીઅ ુબળુસ`-ઙ) રૃઞમફૃઅ Iરીથબ8 I9લT જગી઼થૂ
ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

11.

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽNદગફી ગ્બAળૉ સફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મKષદીઅ
ઇુપગીળૂ/ગરજીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળH ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. દૉરઞ Iરીથબ8્ફૂ I9લT
જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ ઼Tર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી Iરીથબ8 ઞ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ.

12.

ઋરૉનષીળૉ ુફલદ ઇળH બ8ગરીઅ યળૉ વ ુષઙદ્ ઼ર_ યળદૂ I*લી રીડૉ ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ
દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ Zીળી રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ 9લીળૉ ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ ઇ2લધી ઇળHબ8ગ ઞૉ
દૉ દમગગૉ ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

13.

બૂ.ઈળ.ક ફઅ.૩૨૫૨/૩૯-૩૱ ઇ2ષલૉ ઞૉ ઋરૉનષીળ્ઑ ુમફ-ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ ઇળH ગળૉ વ ઽદૂ
ઇફૉ ઈ ઼ૃપીળી Kઽૉ ળીદ Zીળી ુમફ-ઇફીરદ ફૉ મનવૉ ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙA(EWS) ઇફીરદ ષઙ
ફૂ ગૉ ડૉઙળૂ બ઼અન ગળૉ વ ઝૉ ઈધૂ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૂ ુમફ-ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફૂ ઋરૉનષીળૂ ળન ઙથીસૉ.
ઇફૉ દૉકફૂ ઽષૉ બઝૂ

EWS

ગૉ ડૉઙળૂ ઼નળ યળદૂ I*લીફી ઇઅુદર દમXી ઼ૃપૂ ઈઘળૂ ઙથીસૉ.

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી રીઅ ઼નળ યળદૂરીઅ યુષaલરીઅ ધફીળ /વૉુઘદ બળૂTી/ Iૉગડૂગવ / સીળૂળગ
Tરદી ગ઼્ડૂ/ રોુઘગ ઉ2ડળbલૃ/ Nગૂવ ડૉ Nડ ગૉ ઇ2લ I઼અઙ્ નળcલીફ (EWS) ગૉ ડૉઙળૂરીઅ ઞ ઋરૉનષીળૂ
ઙથીસૉ. ઋરૉનષીળૉ ઇળHરીઅ નસીષૉવ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ બીઝશધૂ ગૉ ડૉઙળૂ મનવષીફૂ ળઞૃ ઈદ _ીd ળીઘષીરીઅ
ઈષસૉ ફઽૂ.
14.

ઋરૉનષીળૉ ઼ળગીળ રી2લ ઼અNધીરીઅધૂ ઞUલીફૉ ઇફૃ બ CCC વૉષવફ્ ગ્ceલૃડળ ગ્હ ઇષ[લ બી઼ ગળૉ વ
ઽ્ષ્ Lઉઑ ઇધષી ુફર7અગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉ સૉ.

15.

ઇળ5 ભૂ Jષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ
ઑ.

ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙA(EWS) ગTીફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળH ભૂ બૉડૉ .૩૨૨/- કફવીઉફ
ઞ યળષીફી ળઽૉ સૉ.

મૂ.

ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળH ઼મરૂડ ગલી મીન, દૉકફૉ ઇળH ભૂ
કફવીઉફ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ભૂ ફૂ ળગર ભગદ કફવીઉફ ઞ *ૉ ણૂડ/ણૉ ુમડ/ફૉડ મfુગઙ Zીળી
યળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ભૂ યલી ઇઅઙૉફી જવથફૂ ફગવ રૉશષૂ ઋરૉનષીળૉ ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સ,ૉ
ઇફૉ Iરીથબ8્ફૂ I9લT જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ
વીષષીફૂ ળઽૉ સૉ.

઼ૂ.

L ઋરૉનષીળ ભૂ યલીફૂ ફગવ દધી ઑeવૂગૉ સફ ભ્ર ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ
Iરીથબ8્ફૂ I9લT જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ Iષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ણૂ.

ઇ2લ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ Nષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ઉ.

કફવીઉફ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ Kૂ દીળૂઘ ૩૭-૨૮-૪૨૩૯ ળઽૉ સૉ.

ઑભ.

દરૉ વીલગીદ પળીષ્ ઝ્ ગૉ ગૉ ર ? દૉફૂ ઘીદળૂ ગલી મીન ઞ ઇળH ભ્ર દધી ભૂ યળષૂ.
વીલગીદ ફ પળીષદી ઽ્ષી ઝદીઅ ભૂ યળૉ વ ઽ્ઉ દૉષૂ ઇળH ળન ઙથીસૉ. ઇળH ભૂ યલી મીન
ગ્ઉ બથ ઼અLઙ્રીઅ બળદ રશષીબી8 ફધૂ.

16.

યળદૂ I*લી નળcલીફ L ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Zીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ ઇ2લ ગ્ઉ ળૂદૉ
યવીરથફી Iલી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ.

17.

ઋરૉનષીળૉ ઇળH બ8ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ Jલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ
ઇળHબ8ગ/ુફર7અગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

18.

ઈ Kઽૉ ળીદ ઇ2ષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુઘદ બળૂTી/Iૉગડૂગવ / સીળૂળગ Tરદી ગ઼્ડૂ/ રૐુઘગ
ઉ2ડળbલૃ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઼Tર ઇુપગીળૂ&ૂ Zીળી ુફથલ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

19.

Iરીથબ8્ફૂ I9લT જગી઼થૂ/વૉુઘદ બળૂTી/ Iૉગડૂગવ / સીળૂળગ Tરદી ગ઼્ડૂ/ રોુઘગ
ઉ2ડળbલૃ રીડૉ મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ ગ્ઉબથ Kદફૃઅ રૃ઼ીભળૂ યhધૃ રશષીફૉ બી8 ધસૉ
ફઽV.

20.

ઈ Kઽૉ ળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષ[લગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર
ગળષીફ્ ઼અબૄથ ઽગ/ઇુપગીળ cલૃુફુ઼બવ ગુરiળ&ૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉ સૉ. ઇફૉ ઈ રીડૉ ગ્ઉ ગીળથ
ઈબષી મઅપીલૉવ ળઽૉ સૉ ફઽV.

21.

ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળH ગલી મીન Kઽૉ ળીદ ઼અમઅપૂ ઇ2લ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ www.vmc.gov.in
ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ Lદી ળઽૉ ષી ઇફૃળ્પ ઝૉ .

22.

ઋગદ દરીર ઞUલીકફી રઽૉ ગર ઘજફૂ ફીથીગૂલ Lઙષીઉ ઈળ્Uલ ઇફૉ બળષીળ ગ^લીથ ુષયીઙ,
ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ Zીળી ધફીળ ઝૉ દધી દૉ ઇફૃ઼ીળ ળીઞલ ઼ળગીળ&ૂફૉ ઞ ળ ઞથીલ દ્ ઋગદ રઽૉ ગરફૉ
ળીઞલ ઼ળગીળરીઅ IુદુફલૃુEદ બળ વઉ સગસૉ. IુદુફલૃુEદ બળ ઈષૉવ રઽૉ ગરફૉ ઼ળગીળ ળીRલફી
ગ્ઉબથ Nધશૉ ભળઞ મKષષી રૄગૂ સગસૉ. ઑડવૉગૉ ઼નળ દરીર ઞUલીક મનવૂફૉ બી8 ઝૉ દધી
઼ળગીળ&ૂફૉ ઞ ળ ઞથીલૉ ળીઞલફી ગ્ઉબથ Nધશૉ ભળઞ મKષષી રૃગૂ સગીસૉ/મનવૂ સગીસૉ.

23.

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગૉ ઇ2લ ઼ળગીળૂ/ઇપ ઼ળગીળૂ ઼અNધીરીઅ ભળઞ મKષદીઅ ઋરૉનળષીળ્ L
ઋગદ ઞUલીઑ બ઼અનઙૂ બીરસૉ દ્ દૉકઑ રૃશ ઞUલીઑધૂ ળીHફીરૃઅ રઅઞૃળ ગળીbલી મીન ઞ ુફર7અગફૂ
ઞUલીઑ ઽીઞળ ધષીફૃઅ ળઽૉ સૉ દૉરઞ દૉકફૂ ઇઙીઋફૂ મKષૉવ ભળઞફૉ ઼રલઙીશ્ ુફલરમJપ ગળૂ
સગીસૉ ફઽV/ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽV.

24.

ઋગદ દરીર ઞUલીકફૂ રઅઞૃળૂ ળીઞલ ઼ળગીળ&ૂ Zીળી ફીઅથીગૂલ ષહફી ઇઅદ ઼ૃપૂ જીવૃ ળીઘષીફૂ
રઅઞૃળૂ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ . 9લીળમીન ઞUલીકફૂ રૃનદ ષઘદ્ષઘદફૂ ળીઞલ ઼ળગીળ&ૂફૂ રઅઞૃળૂફૉ
ઈુપફ ળઽૉ સૉ. ઼નળ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ ઞષીમનીળૂ ફગગૂ ધસૉ ફઽV.

25.

઼ળગીળૂ/ઇપ ઼ળગીળૂ ઼અNધીરીઅ ભળઞ મKષદીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ ઘીદીફી ષણી/ુષયીઙ Zીળી દૉકફૂ ઝૉ Pી
બીઅજ ષહફૂ ગીરઙૂળૂફ્ દધી ષદ7અગ ઇઅઙૉફ્ ઇઽૉ ષીવ, ગ્ઉ ુસTી9રગ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્
દૉફૂ ુષઙદ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ

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૱ ઇઅદઙદ ઈળ્Uલ સીઘીફૂ ુષુષપ ઞUલીક યળષી રીડૉ
Kઽૉ ળીદ ઈબષીરીઅ ઈષૉવ. ઼નળ Iુ઼Jપ ગળૉ વ Kઽૉ ળીદરીઅ યળષીબી8 ઞૉ દૉ ગૉ ડૉઙળૂફૂ ઞUલીક બોગૂ રી8 ુમફ-ઇફીરદફૂ
ગૉ ડૉઙળૂરીઅ ભૉ ળભીળ ઼ઽ ઼ૃપીળ્ ગળષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ . ઞૉ રૃઞમ ભગદ ુમફ-ઇફીરદફૂ ગૉ ડૉઙળૂ રીડૉ દધી ઈુધEગ ળૂદૉ ફમશી
ષઙE(EWS)ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ ફૂજૉ ઞથીષૉવ ઞUલીક રીડૉ ઽષૉધૂ ફૂજૉ રૃઞમફૂ બળુNધુદ ઙથષીફૂ ળઽૉ સૉ.
ર

ઞOલીફૃઅ ફીર

ગૃ વ ઞOલી
U-PHC
૯
૪૪
૩૬
૩૨૭
૪૪
-

U-CHC
૩૮
૬૱

ુમફઇફીરદ
ઞOલીક

ઇફીરદ ઞOલીક
EWS

SC

ST

SEBC

૩ રૉણૂગવ કભૂ઼ળ
૩૩
૪
૩
૫
૮
૪ વૉમ. ડૉ ગફૂસૂલફ
૩૩
૪
૩
૫
૭
૫ ભીરી઼ૂNડ
૱
૩
૪
૫
૬ ભરૉવ ઽૉ ^ધ ષગ ળ
૬૭
૩૨
૯
૩૭
૪૱
૭ ર^ડૂ બળબટ ઽૉ ^ધ ષગ ળ
૩૩
૪
૩
૫
૭
૮ Nડીભ ફ઼
૪૪
૬
૫
૯
૩૪
઼ૃજફી:(૩) ઇઙીઋ 1ુ઼2પ ગળૉ વ રૄશ ઽૉ ળીદરીઅ ઇળ5 ગળૉ વ ઇફીરદ (SC, ST, OBC) ગૉ ડૉ ઙળૂ ફી દૉરઞ ુમફ-ઇફીરદ
(UR) ઋરૉનષીળ્ઑ ભળૂધૂ ઇળ5 ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ ફ<ઽ.
(૪) ઇઙીઋ Iુ઼Jપ ગળૉ વ રૄશ Kઽૉ ળીદરીઅ ઇળH ગળૉ વ ુમફ-ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ L બ્દીફૂ (UR) ગૉ ડૉઙળૂ
રીઅધૂ ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ (EWS) ગૉ ડૉઙળૂરીઅ ઞષી રીઅઙદી ઽ્ઉ દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ ભળૂધૂ ઇળH ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ
ફઽ. દૉષી ઋરૉનષીળ્ઑ VMC ફૂ ષૉમ-઼ીઉડ બળ Recruitment રીઅ ઞઉ ઈબૉવ link બળ click ગળૂ ઇઙીઋ ફ્
Application No & Date of Birth ફીઘષીફૂ ળઽૉ સૉ. 9લીળમીન EWS ગૉ ડૉઙળૂ Select ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ઽષૉધૂ
દૉકફૂ રૄશ ઇળH ુમફ-ઇફીરદફી મનવૉ EWS ગૉ ડૉઙળૂફૂ ઙથીસૉ. ઼નળ ઋરૉનષીળ્ઑ ભૂ યળષીફૂ ળઽૉ સૉ ફઽ.
(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 ઼અદ્હદી ઽ્લ દૉષી, ઈુધEગ ળૂદૉ
ફમીશી ષઙF (EWS)રીઅ ઼રીષૉસ ધલૉવ ફીઙ<ળગ્ /Dલ<ગદક ઞ ઇળ5 ગળૂ સગસૉ.
(૬) ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ (EWS) ગૉ ડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળ્ ઑ ણ્Eલૃરૉ2ડ ષૉળૂભૂગૉ સફફી દમગગૉ ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ
(EWS) ગૉ ડૉઙળૂ ફૃઅ ઼ળગીળ રી2લ ુફલદ ધલૉવ Iરીથબ8 ઇજૄગ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સૉ. દૉર ફઽ ધલૉધૂ ઋરૉનષીળૂ ળન
ધસૉ.
(૭) ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી Zીળી ઇઙીઋ Iુ઼Jપ ગળૉ વ યળદૂ Kઽૉ ળીદ્ બોગૂ K.* બૂ.ઈળ.ક. ફઅ.1030/201718 રીડૉ ભગદ ઈુધગ ળૂદૉ ફમશી ષઙ (EWS) ઇફીરદ ગૉ ડૉઙળૂ રીડૉ દી.06/06/2019 (11:00 ગવીગ) ધૂ
દી.15/06/2019 (23:59 ગવીગ) ઼ૃપૂ Online ઇળH ગળષી ઼નળ ઼ૃપીળૉ વ Kઽૉ ળીદ ઇ2ષલૉ Reopen ગળષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .
(૮) ગ્ઉબથ ઼અLઙ્રીઅ ડબીવ ગૉ મ ઇળH Nષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. ભEદ કફવીઉફ ઞ ઇળH ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ.
(૯) ઋબવૂ ષલરલીની રીડૉ ઇઙીઋ Iુ઼Jપ ગળૉ વ રૄશ Kઽૉ ળીદરીઅ ઇળH Nષૂગીળષીફૂ ઝૉ Pૂ દીળૂઘ Jલીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ.
Rલીળૉ સોુTથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફયૃષ રીડૉ ઼ૃપીળૉ વ Kઽૉ ળીદરીઅ નસીષૉવ ઇળH Nષૂગીળષીફૂ ઝૉ Pૂ દીળૂઘ Jલીફૉ
વૉષીરીઅ ઈષસૉ.
(૱) ભગદ ફુષફ ઇળ5 ગળફીળ ઈુધEગ ળૂદૉ ફમશી ષઙE (EWS) ઇફીરદ ગૉ ડૉ ઙળૂફી ઋરૉનષીળૉ ુફલદ ધલૉવ ભૂ દી.
15-06-2019 ઼ૃપૂરીઅ કફવીઉફ યળબીઉ ગળષીફૂ ળઽૉ સૉ. ભૂ ષઙળફૂ ઇળ5ક ઈબ્ઈબ ફીરઅઞૃળ ઙથષીરીઅ
ઈષસૉ.
ફQપ:- ઈ ઼ૃપીળી Kઽૉ ળીદરીઅ ઞથીbલી ુ઼ષીલફૂ મપૂ ઞ Lઙષીઉક Iુ઼Jપ ધલૉવ Kઽૉ ળીદ *રીઅગ : ૩૨૫૨/૪૨૩૯૩૱ રૃઞમ લધીષદ ળઽૉ સ.ૉ ષપૃ ુષઙદ્ દધી ઇ2લ સળદ્ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ ષૉમ઼ીઊડ www.vmc.gov.in ઋબળ
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