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વડોદરા મહાનગરપાલકાના આરો�ય િવભાગ ખાતે નવા શ� થનાર 

�દનદયાળ �લીનીક માટ (સા$ં ૦૫:૦૦ કલાકથી રા(ીના ૦૯:૦૦ કલાક *ધુી) ૧૧ 

માસના ં કરાર આધાર/ત તદન હગંામી ધોરણે નીચ ે જણાવેલ જ�યાએ ભરતી કરવા 

માટ  મા( ઓનલાઇન અર7ઓ મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ  ઉમેદવાર  

www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર �
. 06/08/2021 (00.01��
�) ,� �
. 

15/08/2021 (23.59 ��
�) *ધુીમા ંઓનલાઇન અર7ઓ કરવાની રહ શ.ે 
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૧ મેડ/કલ ઓ�ફસર(MBBS)   
૪૨ 

�. ૩૦,૦૦૦/- 

૨ મેડ/કલ ઓ�ફસર(આBષુ) (BAMS/BHMS) �. ૨૩,૦૦૦/- 

જો MBBS ડો�ટર નહ/ મળે તો જ આBષુ ડો�ટરને 

લેવામા ંઆવશ.ે 
 

 

(૧) કોઇપણ સજંોગોમા ં ટપાલ ક  �બ� અર7 Dવીકારવામા ં આવશે નહ/. ફ�ત 

ઓનલાઇન જ અર7 કરવાની રહ શ.ે (૨) આ જ�યાઓની શૈFણક લાયકાત, પગાર 

ધોરણ તેમજ અGય મા�હિતઓ વડોદરા મહાનગરપાલકાની વેબસાઇટ 

www.vmc.gov.in પરથી મેળવવાની રહ શ.ે  
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મ 
જ�યાIુ ંનામ 

Jુલ 

જ�યા 
માિસક �ફ�સ પગાર 

૧ મેડ/કલ ઓ�ફસર(MBBS)   
42 

�. ૩૦,૦૦૦/- 

૨ મેડ/કલ ઓ�ફસર(આBષુ) (BAMS/BHMS) �. ૨૩,૦૦૦/- 

 

U. POM�V� �
��
� W�� W23	�B 

1. મેડ/કલ ઓ�ફસર :- એમ.બી.બી.એસ., Mજુરાત મેડ/કલ કાઉGસીલમા ં ર7DN શન કરાવેલ હોO ુ જ�ર/ છે. 
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2. મેડ/કલ ઓ�ફસર(આBષુ):- માGય સDંથા Qારા BAMS/BHMS ની ડ/Rી તેમજ હોમીયોપેથી/આBવુSદIુ ં

Mજુરાત કાઉTGસલIુ ંર7DN શન હોOુ ંજ�ર/ છે.    
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1. મેડ/કલ ઓ�ફસર :- �.૩૦,૦૦૦/- માિસક �ફ�સ પગાર 

2. મેડ/કલ ઓ�ફસર(આBષુ) :- �.૨૩,૦૦૦/- માિસક �ફ�સ પગાર 

\. ��
��� 6���
]�:  

૧૧ માસના કરાર આધાર/ત 

_. N��
] 9����� �
H��� P���:  

a. સદર �લીનીકની સેવા સા$ં ૫:૦૦ કલાકથી રા(ે ૯:૦૦ કલાક *ધુી આપવાની રહ શે.  

b. જો MBBS ડો�ટર નહ/ મળે તો જ આBષુ ડો�ટરને લેવામા ંઆવશે. 

c. દ/નદયાળ �લીનીક માટ  પસદંગી પામેલ તબીબ Qારા એક પેરા મેડ/કલ Dટાફ પોતાની જ�ર/યાત 

[જુબ રાખી શકાશે. $નો સ\ંણુ] ખચ] $ તે પસદંગી પામેલ તબીબે પોતે ભોગવવાનો રહ શે. તથા જ�ર/ 

તબીબી તપાસના સાધનોની ^યવDથા તબીબે DવખચS કરવાની રહ શે. આ _ગે કોઇ પણ `કારની 

નાણા�કય સહાય મળવાપા( થશે નહ/.    

d. મેડ/કલ ઓ�ફસર  આ �લીનીકમા ંઆવનાર તમામ નાગર/કો/દદbઓની આરો�ય તપાસણી કરવાની, 

જ�ર/ દવાઓ �લીનીકમાથંી આપવાની, પાટાપcડ/ વગેર  કરવાની, જ�ર પડ  દદbઓને ન7કની 

સરકાર/ હોTDપટલમા ંર/ફર કરવાની – માગ]દશ]ન આપવાની વગેર  કામગીર/ કરવાની રહ શે.  

e. મેડ/કલ ઓ�ફસર આવેલ નાગર/ક ક  દદbને કોઇ પણ ખાનગી હોTDપટલમા ંર/ફર કર/ શકશે નહ/. પરંf ુ

ન7કની સરકાર/ હોTDપટલમા ંજ ર/ફર કરવાના રહ શે. 

f.  સેવા આપનાર ડો�ટર ફરજ છોડવા માગંતા હોય તો એક મ�હનાની નોટ/સ આપીને hટા થઇ શકશે. 

અને આરો�ય િવભાગે જો ડો�ટરને hટા કરવાIુ ંકોઇ ^યાજબી કારણ હશે તો તાiકાલીક અસરથી hટા 

કર/ શકાશે.  

g. આ યોજના વયિનOિૃત, Dવૈlછ/ક િનOિૃતથી િનOતૃ થયેલ અથવા રા7ના[ુ ંઆપી hટા થયેલ હોય તેવા 

તબીબ અિધકાર/ને લાM ુ પડ/ શકશે. અગાઉ સરકાર/ નોકર/માથંી ફર/યાદના ભાગ�પે hટા કર લ 

તબીબને લઇ શકાશે નહ/.   

h. મેડ/કલ ઓ�ફસરની nમર ૬૫ વષ]થી વpુ ંના હોવી જોઇએ.     

i. પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર  હાજર થવાના �દવસે સબંિંધત કચેર/ના વડાને િનયત કર લ પ(કમા ં

`rસsાક ભારતના સિંવધાનને વફાદાર રહ વાIુ ં સોગદંના[ુ ં આપવાIુ ં રહ શે. તેમજ શૈFણક 

લાયકાત/ર7DN શન, જGમ તાર/ખનો \રુાવો તથા સબંિંધત તમામ અસલ `માણપ(ો ચકાસણી માટ  

રtુ કરવાના રહ શે.  

j. આ યોજના હ ઠળ પસદંગી પામેલ તબીબ અિધકાર/ને િનયત વેતન ઉપરાતંના ંકોઇ પણ rતના ભwથા 

મળવાપા( થશે નહ/. તેમજ સરકારxી Qારા અGય કોઇ સરકાર/, નાણાક/ય તેમજ સેવા િવષયક અGય 

કોઇ લાભો મળશે નહ/.    

k. ૧૧ માસના ં કરાર \ણુ] થયા બાદ સેવાઓની Mણુવsાને આધાર  \નુ: િનમzુકં મેળવવા ઇlછતા 

ઉમેદવારનો કરાર ર/GBઅુલ ૭ �દવસના |ેક બાદ કરવામા ંઆવશે.  

l. આ યોજના હ ઠળ પસદંગી પામેલ તબીબી અિધકાર/એ તેમના ખાનગી ^યવસાયના ંDથળ, સમય અને 

સપંક]ની િવગતો સબંિંધત અિધકાર/xીને આપવાની રહ શે. તબીબી અિધકાર/એ અબ]ન હ ~થ �લીનીક 

ખાતેના કામકાજના ંકલાકો િસવાય ખાનગી ^યવસાયની hટ રહ શે.  



m. આ યોજના હ ઠળ તબીબી અિધકાર/ પોતાના ઘર  ક  `ે�ટ/સના Dથળે બોલાવી, િનદાન તેમજ સારવાર 

કર/ શકશે નહ/. અને જો તેમ કરતા પકડાશે તો તેમના કરારનો _ત કરવામા ંઆવશે. અને તેમને 

મળતા માસીક વેતનનો બમણો દંડ વ*લુ કરવામા ંઆવશે.   
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1. ઉપર જણાવેલ જ�યા માટ  ઉમેદવાર/ કરતા ંપહ લા ંઉમેદવાર  પોતે જ�ર/ પા(તા ધરાવે છે ક  નહc 

તેની ખા(ી કરવી. 

2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા. ૦૬/૦૮/૨૦૨૧ (૦૦-૦૧ કલાક) થી તા. ૧૫/૦૮/૨૦૨૧(૨૩-૫૯ 

કલાક) દર�યાન www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અર7 કરવાની રહ શે. $ _ગે 

ભરતીને લગત મા�હતી તેમજ *ચુનાઓ www.vmc.gov.in ઉપર `ા�ત છે. 

3. POM�V� �
�N��: દર ક પોDટ માટ ની શૈFણક માહ/તી જો સામેલ education qualification details 

મા ના હોય તો OTHERU અને કો�\ટુર કોષ] ની માહ/તી OTHER[ મા ંભરવી. 

4. ઉમેદવાર  િનયત અર7 પ(કમા ંભર લ િવગતો સમR ભરતી `�Hયા માટ  આખર/ ગણવામા ંઆવશે 

અને તેના \રુાવાઓ કચેર/ Qારા માગંવામા ં આવે iયાર  અસલમા ં રtુ કરવાના રહ શે અGયથા 

અર7પ(ક $ તે તબકક  રદ ગણવામા ંઆવશે. 

5. ઉમેદવાર  સરકાર માGય સDંથામાથંી જ�યાને અI�ુપ CCC+/CCC લેવલનો કો��Bટુર કોષ] અવ�ય 

પાસ કર લ હોવો જોઇએ.  

6. ભરતી `�Hયા દર�યાન જો કોઇ ઉમેદવાર Qારા સીધી અથવા આડકતર/ ર/તે રાજક/ય ક  અGય કોઇ 

ર/તે ભલામણના `યાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

7. ઉમેદવાર  અર7 પ(કમા ં કોઇ પણ િવગત ખોટ/ બતાવેલ હશે અને તે �યાનમા ંઆવશે તો તેIુ ં

અર7પ(ક/િનમzુકં કોઇ પણ તબકક  રદ કરવામા ંઆવશે. 

8. આ rહ રાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની ક  તેમા ંફ રફાર કરવાની આવ�યકતા ઉભી થશે તો 

તેમ કરવાનો સ\ંણૂ] હક/અિધકાર �Bિુનિસપલ કિમ�રxી, વડોદરા ને રહ શે. 

9. ઉમેદવારને ઓનલાઇન અર7 કયા] બાદ rહ રાત સબંધંી અGય કોઇ *ચુના માટ  www.vmc.gov.in 

વેબસાઇટ સતત જોતા રહ વા અIરુોધ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



દ/નદયાળ �લીનીક માટ  મડે/કલ ઓ�ફસર(એમ.બી.બી.એસ/આBષુ)ની Mણુાકંન પ�ધિત  

W.�4.    H�
�
�N  n3V  ��o� n3V  

૧ 
એમ.બી.બી.એસ./આBષુ(BAMS/BHMS) 

ના મળવાપા( Mણુાકંન  

૫૦.૦૧% થી ૫૨.૦૦%  ૮ 

મહsમ - ૩૦  

૫૨.૦૧% થી ૫૪.૦૦%  ૧૦ 

૫૪.૦૧% થી ૫૬.૦૦%  ૧૨ 

૫૬ .૦૧% થી ૫૮.૦૦%  ૧૪ 

૫૮.૦૧% થી ૬૦.૦૦%  ૧૬ 

૬૦ .૦૧% થી ૬૨.૦૦%  ૧૮ 

૬૨.૦૧% થી ૬૪.૦૦%  ૨૦ 

૬૪.૦૧% થી ૬૬.૦૦%  ૨૨ 

૬૬.૦૧% થી ૬૮.૦૦%  ૨૪ 

૬૮ .૦૧% થી ૭૦.૦૦%  ૨૬ 

૭૦ .૦૧% થી ૭૫.૦૦%  ૨૮ 

 ૭૫.૦૧% થી વધાર  માટ   ૩૦ 

૨   અIભુવના ંમળવાપા( Mણુાકંન  

૫ થી ૧૦ વષ] ૨૫ 

મહsમ - ૨૫  ૩ થી ૫ વષ] ૧૫ 

૧ થી ૩ વષ] ૧૦ 

૩ 
વધારાની અIDુનાતકની મેળવેલ ડ/Rી 

માટ  એમ.ડ//એમ.એસ.  

`થમ `યiન  ૨૦ 

મહsમ - ૨૦  

�Qિતય `યiન  ૧૫ 

fિૃતય  `યiન  ૧૦ 

૪ 
     વધારાની લાયકાત      (ડ/�લોમા 

કોષ] ) 

`થમ `યiન  ૧૫ 

�Qિતય `યiન  ૧૦ 

fિૃતય  `યiન  ૫ 

૫ 
વડોદરા મહાનગરપાલકાનો અIભુવ ૧૫ 

મહsમ - ૨૫  
Dથાિનક `ાઇવેટ `ે��ટસ કરતા તબીબ ૧૦ 

53� n3V  100 n3V  

 

 

 


