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 કરાર આધારરત ભરતી અંગેની જાહરેાત 
   લડોદયા ભશાનગયાલરકાના આયોગ્મ વલબાગના ભેરેયીમા મકુ્ત ગજુયાત-૨૦૨૨ 
અલબમાન,લાશકજન્મ યોગ વનમતં્રણ તથા ાણીજન્મ યોગ વનમતં્રણરક્ષી  વલવલધ ક્ષેવત્રમ 
કાભગીયી ભાટે ળશયેી પ્રાથવભક આયોગ્મ કેન્રો ખાતે ૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત તદન 
શગંાભી ધોયણે નીચે જણાલેર જગ્માઓ ભાટે વીધી બયતીથી બયતી કયલા ભાટે  ભાત્ર 
ઓનરાઇન અયજીઓ તા.૨૫/૦૫/૨૦૨૦ થી તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦  સધુી ભગંાલલાભા ંઆલે 
છે. 

ક્રમ જગ્યાનુું નામ કુ જગ્યા 
૧ બ્લરક શલે્થ લકકય ૧૯૮ 
૨ ફપલ્ડ લકકય (પરુૂ) ૩૭૯ 

   ઉભેદલાયે www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય તા.૨૪/૦૫/૨૦૨૦(૦૦.૦૧ કાક) થી 
તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૦ (૨૩.૫૯ કાક) સધુીભા ંઓનરાઇન અયજી કયી ળકાળે. 
(૧) કોઇણ વજંોગોભા ંટાર કે રૂફરૂ અયજી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશી. પક્ત 
ઓનરાઇન જ અયજી કયલાની  યશળેે. (૨) આ જગ્માઓની ળૈક્ષલણક રામકાત , ગાય 
ધોયણ તેભજ અન્મ ભાફશવતઓ/ળયતો લડોદયા ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ  
www.vmc.gov.in યથી તા.૨૫-૦૫-૨૦૨૦ ફાદ ભેલી ળકાળે.  
                                                               મ્યવુનવિ કવમશ્નર  
ી.આર.ઓ. નું.૮૬/૨૦-૨૧                                  વડોદરા મહાનગરાલકા                                
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 તદ્દન હંગામી ધોરણે ૧૧ માસના કરાર અધારરત ઇસમો ેવા  અંગેની જાહરેાત 

 (ી.અર.ઓ. જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૮૬/૨૦૨૦-૨૧) 

ક્રમ જગ્યાન  ંનામ જગ્યાની સખં્યા કેટેગરી 
(રોસ્ટર ોઆન્ટ) 

૧ રપલ્ડ વકકર(પ રૂષ) ૩૭૯ 
અ.જા. – ૨૬ 
અ.જ.જા. – ૫૬ 
વા.ળૈ..લ. – ૧૦૨ 
બફન અનાભત – ૧૫૮ 
આ.ન.લ. (EWS) -૩૭ 

 

 (૧) શૈક્ષણણક ાયકાત તથા ન ભવઃ 
           (૧) ઓછાભાાં ઓછાં ધોયણઃ ૮ ાવ  

           (૨) વામકર ચરાલતાાં આલડવ ાં જોઇએ.    

           (૩) આયોગ્મરક્ષી કાભગીયીના અન બલ ધયાલતાાં ઉભેદલાયને પ્રાધાન્મ  

              (૪) લડોદયા ળશયેના ઉભેદલાયને પ્રાધાન્મ આલાભાાં આલળે.  

 (૨) માસસક મહનેતાણ ઃ  ભાસવક રૂ।.૮,૫૦૦/- (ઉચ્ચક)  

 (૩) ઉંમરઃ જાશયેાતની તાયીખે ૧૮ લષથી ઓછી નશી અને ૪૫ લષથી લધ  નશી . 
      (લડોદયા ભશાનગયાબરકાના આયોગ્મ સલબાગભાાં અગાઉ ક્ષેસિમ પયજ ફજાલેર ઉભેદલાયો ભાટે જાશયેાતની  

             તાયીખે ૫૯ લષથી લધ  નશીં) 

 (૪) સનિંમણ કંની મ દ્દતઃ તદ્દન શાંગાભી ધોયણે ૧૧ ભાવના કયાય આધારયત  

 (૫)  ઉભેદલાય કોઇ ણ એક ઝોનભા કોઇ એક કેટેગયીભા જ પોભષ બયી ળકળે. એક કે તેથી લધ  અયજી ધ્માને         
      આવ્મેથી જે તે ઉભેદલાયને ગેયરામક ઠેયલી અયજી ધ્માને રલેાભા આલળે નશી.  
 (૬)  કેટેગયીલાઇઝ કોભન એક ભેયીટ ફનાલલાભા આલળે જે મ જફ ઉભેદલાયે વાંદગી આેર ઝોન ભા જગ્મા   
       શળે તો પ્રાધાન્મ આલાભા આલળે.  
 (૭)  વદય બયતી ફાફતે લધ  સલગત ભેલલા ભાટે લાશક જન્મ યોગ સનમાંિણ ળાખાનો યજા સવલામ કચેયી વભમ  
      દયમ્માન ૦૨૬૫-૨૫૬૪૩૦૦ ય વાંકષ કયી ભારશતી ભેલી ળકાળે.   
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અ.ન.ં વલગત ધોયણ ગણુ ભશતભ ગણુ 
૮ ાવ ૫
૯ ાવ ૧૦
૧૦ ાવ ૨૦
૧૧ ાવ ૩૦
૧૨ ાવ ૪૦
સ્નાતક ૫૦

૧ થી ૨ લષ સધુી ૧૦
૨ થી ૪ લષ સધુી ૨૦
૪ થી ૬ લષ સધુી ૩૦
૬ લષથી લધ ુસધુી ૪૦

૩ લડોદયા ળશયે સ્થાવનક યશલેાવી ********* ૧૦ ૧૦
આયોગ્મ કે્ષત્રભા ંકોઇણ 
કાભગીયીનો અનબુલ 

ધયાલનાયને ભલાાત્ર 
ગણુાકંન

૧૦

લી.એભ.વી. ના આયોગ્મ 
કે્ષત્રભા ંકોઇણ કાભગીયીનો 

અનબુલ ધયાલનાયને 
ભલાાત્ર ગણુાકંન

૨૦

૧૨૦ ગણુ 

ક્રભ ૨)   કોઇણ  કે્ષત્રના અનબુલનો અથષ અશી આયોગ્મ તેભજ અન્મ કોઈણ કાભગીયીનો ગણલાભા ંઆલળે.   

ક્રભ ૪) ફતાવ્મા મજુફ આયોગ્મ અને લી.એભ.વી. ના આયોગ્મભા ંકાભગીયી અંગે લધાયાના ગણુાકં આલાભા ં
આલળે. જે ભાટે જરૂયી વાધવનક કાગો, જરૂયી યુાલા જેતે વભમે યજુ કયલાના યશળેે. ડોક્યભેુન્ટ લેયીફપકેળન 
વભમે યજુ ન કમેથી ભાકષની ગણતયી કયલાભા ંઆલળે નશી.

લડોદયા ભશાનગયાલરકા, આયોગ્મ વલબાગ 
ફપલ્ડ લકષયની ગણુાકંન ધ્ધવત  - ૨૦૨૦ 

ી.આય.ઓ.ન.ં ૮૬/૨૦૨૦-૨૦૨૧

કુર ગણુ 
નોંધ :- વદંગી ાભેર ઉભેદલાયો એ પયજીમાત ોતાની વાઈકર રઈ પયજ ફજાલલાની યશળેે.

૪
આયોગ્મ વલબાગની કાભગીયીના ં
અનબુલના ંઆધાયે ભલાાત્ર 

ગણુાકંન
ભશત્તભ-૨૦

ભશત્તભ-૪૦

૧ ળૈક્ષલણક રામકાત આધાયે ગણુાકંન ભશત્તભ-૫૦

૨ કોઇણ કે્ષત્રનો અનબુલ 
ધયાલનાયને ભલાાત્ર ગણુાકંન

ક્રભ-૧)  ઉયોક્ત ગણુાકંન ધ્ધવતભા ંભશતભ ળૈક્ષલણક રામકાત ધ્માને રઈ ગણુાકંન કયલાભા ંઆલળે. (જેઓએ 
૧૦ ધોયણ છી કોઈ ડીપ્રોભા ંકોષ(ઠયાલ ક્રભાકં :- યલબ-૧૦૨૦૧૧-ય.ુઓ.૧૯૦ક મજુફ) કયેર શળે તો તેને 
ધોયણ ૧૨ વભક્ક્ષ ગણી ગણુાકંન કયલાભા ંઆલળે.)






