
 
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

આરોગ્ય વિભાગ 
www.vmc.gov.in 

ભરતી અંગેની જાહેરાત 
વડોદરા મહાનગરપાલિકામાાં ૧૫ મા નાણા પચં હેઠળ અર્બન હેલ્થ એન્ડ 

વેલનસે સને્ટર ખાત ે૧૧ માસનાાં કરાર આધારીત તમેજ આઉટ સોર્સિંગ દ્વારા  નીચ ે
જણાવેિ જગ્યાએ ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનિાઇન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે 
છે. આ માટે ઉમેદવાર ે www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર તા.-૨૪/૦૩/૨૦૨૩ 

(૧૨.૦૧કિાક) થી તા. 0૩/૦૪/૨૦૨૩ (૨૩.૫૯ કિાક) સધુીમાાં ઓનિાઇન 
અરજીઓ કરવાની રહેશ.ે 

અ.નં
. 

જગાન  ંનામ 
જગાની 
સંખ્યા 

૧ મેડીકિ ઓલિસર (કરાર આધારીત) ૭૪ 

૨ સ્ટાિ નસસ (કરાર આધારીત) ૭૪ 

૩ એમ.પી.એચ.ડબલ્ય -Male (કરાર આધારીત) ૭૪ 

૪ વિક્યોરીટી ગાર્ડ  (Out Sourcing) ૭૪ 

૫ ક્લીની ીંગ સ્ટાફ (Out Sourcing) ૭૪ 

(૧) કોઇપણ સાંજોગોમાાં ટપાિ કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશ ેનહી. ફક્ત 
ઓનિાઇન જ અરજી કરવાની રહેશ.ે (૨) આ જગ્યાઓની શકૈ્ષલણક િાયકાત, પગાર 
ધોરણ તેમજ અન્ય માલહલતઓ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ 
www.vmc.gov.in પરથી મેળવવાની રહેશ.ે  
નોધંઃ- ઉપરોક્ત જગા ઉપરાંત ભલવષ્યમા ંખાિી પડનાર કે નવી મંજ ર જગા 
ભરવા માટે ઉપર મ જબની કેડર ઉપરાંત બીજી અન્ય કેડર માટે પણ ૨ વર્સ 
સ ધીની પ્રલતક્ષા યાદી તયૈાર કરવામાં આવશે.                                                      
                                                                                      ડે.મ્ય લનલસપિ કલમશનર 
પી.આર.ઓ. નીં  ૧૧૬૪/૨૨-૨૩                         િર્ોદરા મહાનગરપાવલકા      

 

                                                               

 

 
આરોગ્ય વિભાગ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

િીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાીંકઃ૧૧૬૪/૨૦૨૨-૨૩) 

ક્રમ જગ્યાન ં નામ ક લ જગ્યા શૈક્ષણીક લાયકાત 
ર્િક્સ પગાર 

(પ્રર્ત માસ) 

૧ 
મેડીકલ ઓર્િસર 

(કરાર આધારીત) ૭૪ 
એમ.ર્ી.ર્ી.એસ., ગ જરાત મેડીકલ કાઉન્સીલમાં 

રજીસ્ટટર ેશન કરાવેલ હોવ  જરૂરી છે.   
૭૦૦૦૦/- 

૨ 

સ્ટટાિ નસબ (કરાર 

આધારીત) 

૭૪ 

ઇર્ન્ડયન નર્સિંગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય સંસ્ટથામાંથી 

BSC(Nursing) નો કોસબ, અથવા ઇર્ન્ડયન નર્સિંગ 

કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય સંસ્ટથામાંથી જનરલ નર્સિંગ  

ર્ડપ્લોમા અને ર્મડવાઇિરી નો કોસબ. ગ જરાત નર્સિંગ 

કાઉર્ન્સલમાં રજીસ્ટટર ેશન કરલે હોવ  જરૂરી છે. રે્ઝીક 

કોમ્પપ્ય ટર નો સર્ટબર્િકેટ કોસબ કરલે હોવો જરૂરી છે. 

૧૩૦૦૦/- 

૩ 

એમ.પી.એચ.ડર્લ્ય -

Male (કરાર આધારીત) 
૭૪ 

૧૨ પાસ અને સરકાર માન્ય સંસ્ટથામાંથી 

એમ.પી.એચ.ડર્લ્ય .નો ૧ વર્ષબય તાલીમ કોષબ અથવા ૧૨ 

પાસ અને માન્ય સંસ્ટથામાંથી સેનેટરી ઇન્સ્ટપેક્ટરનો કોષબ 

કરલેો હોવો જોઇએ. રે્ઝીક કોમ્પપ્ય ટર નો સર્ટબર્િકેટ કોસબ 

કરલે હોવો જરૂરી છે. 

૧૩૦૦૦/- 

૪ 
ર્સક્યોરીટી ગાડબ   (Out 
Sourcing) ૭૪ 

ધોરણ ૮ પાસ તેમજ ગ જરાતી ભાષાન ં સંપ ણબ જ્ઞાન 

ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

આમીના એક્સ સવીસમેનને પસંદગીમા પ્રાધાન્ય 

૧00૦૦/- 

૫ 
ક્લીનીગં સ્ટટાિ (Out 
Sourcing) ૭૪ 

ધોરણ-૪ પાસ, સિાઇની કામગીરી કરી શકે તેવો હોવો 

જોઇએ ૧00૦૦/- 
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જાહેરાતની િામાન્ય જોગિાઇઓઃ 

1. ઉપર જણાવેલ જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરતાં પહેલાં ઉમેદવાર ેપોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહી ંતેની ખાત્રી કરવી. 

2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.- ૨૪/૦૩/૨૦૨૩ (૧૨.૦૧કલાક)થી તા. 0૩/૦૪/૨૦૨૩ (૨૩.૫૯ કલાક) દરમ્પયાન 

www.vmc.gov.in વેર્સાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશ.ે ઓનલાઇન અરજી કરતાં પહેલા ભરતીને 

લગતી માર્હતી તેમજ સ ચનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાંચી લેવાની રહેશ.ે 

3. શૈક્ષવિક માહીતી: દરકે પોસ્ટટ માટેની શૈક્ષર્ણક માહીતી જો સામેલ education qualification details મા ના હોય 

તો OTHER1 અને કોમ્પપ ટર કોષબ ની માહીતી OTHER2 માં ભરવી. 

4. િયમયાડદાઃ  

જગા નં ૧ માટે -૬૨ વષબ થી વધ  તેમજ ર્નવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશ ેનહી ં. 

જગા નં ૨, ૩, ૪ અને ૫ માટે – ૪૫ વષબ થી વધ  તેમજ ર્નવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશ ેનહી ં. 

અરજી સ્ટવીકારવાની છેલ્લી તારીખને ધ્યાને લઇને ઉંમર ગણવામા ંઆવશ.ે 

5. ઉમેદવાર ે ર્નયત અરજી પત્રકમાં ભરલે ર્વગતો સમગ્ર ભરતી પ્રર્ક્રયા માટે આખરી ગણવામા ંઆવશ ેઅને તેના 

પ રાવાઓ કચેરી દ્વારા માંગવામાં આવ ે ત્યાર ેઅસલમાં રજ  કરવાના રહેશ ેઅન્યથા અરજીપત્રક જ ે તે તર્કકે રદ 

ગણવામાં આવશ.ે 

6. ઉમેદવાર ેસરકાર માન્ય સંસ્ટથામાંથી જગ્યાન ેઅન રૂપ CCC+/CCC લેવલનો કોમ્પપ્ય ટર કોષબ અવશ્ય પાસ કરલે હોવો 

જોઇએ.  

7. ભરતી પ્રર્ક્રયા દરમ્પયાન જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાજકીય કે અન્ય કોઇ રીતે 

ભલામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશ.ે 

8. ઉમેદવાર ેઅરજી પત્રકમાં કોઇ પણ ર્વગત ખોટી ર્તાવેલ હશ ેઅને તે ધ્યાનમાં આવશ ેતો તેન ં અરજીપત્રક/ર્નમણ ંક 

કોઇ પણ તર્કકે રદ કરવામાં આવશ.ે 

9. આ જાહેરાત અન્વયેની ભરતી અંગે લેર્ખત પર્રક્ષા/મૌર્ખક ઇન્ટરવ્ય  ર્ાર્તે વડોદરા મહાનગર પાર્લકા ના સક્ષમ 

અર્ધકારીશ્રી દ્વારા ર્નણબય કરવામાં આવશ.ે 

10. પ્રમાણપત્રોની પ્રત્યક્ષ ચકાસણી/લેર્ખત/મૌર્ખક કસોટી માટે ર્ોલાવવામાં આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ જાતન  ં

મ સાિરી ભથ્થ  મળવાને પાત્ર થશે નહી.ં 

11. આ જાહેરાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમાં િેરિાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો સંપૂણબ 

હક/અર્ધકાર મ્પય ર્નર્સપલ કર્મશ્નરશ્રી, વડોદરા ને રહેશ.ે 

12. ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી કયાબ ર્ાદ જાહેરાત સંરં્ધી અન્ય કોઇ સ ચના માટે www.vmc.gov.in વેર્સાઇટ 

સતત જોતા રહેવા અન રોધ છે. 

તા.   ૨૩/૦૩/૨૦૨૩                                                                                                                           ડે.મ્પય ર્નર્સપલ કર્મશનર 

                                                                                                                                                        વડોદરા મહાનગરપાર્લકા      
.    

 
 
 
 
 

મેડીકલ ઓર્િસરની ગ ણાંકન પધ્ધર્ત  

અ.નીં.    ટકાિારી  ગુિ  મહત્તમ ગુિ  

૧ 
એમ.ર્ી.ર્ી.એસ. સમયે મળવાપાત્ર 

ગ ણાંકન  

૫૦.૦૧% થી ૫૨.૦૦%  ૮ 

મહત્તમ - 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 ેમાટે  ૩૦ 

૨ 
                 પ્રયત્ન                  

એમ.ર્ી.ર્ી.એસ 

પ્રથમ પ્રયત્ન  ૨૫ 

મહત્તમ - ૨૫  ર્દ્વર્તય પ્રયત્ન  ૧૫ 

તૃર્તય  પ્રયત્ન  ૧૦ 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/
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૩ 

         અન સ્ટનાતકનો અન ભવ          

(ડીગ્રી કોષબ) 

તૃર્તય વષબ પ ણબ કરલે હોય તો ૨૫ 

મહત્તમ - ૨૫ 

ર્દ્વર્તય વષબ પ ણબ કરલે હોય તો ૨૦ 

પ્રથમ વષબ પ ણબ કરલે હોય તો ૧૫ 

અન સ્ટનાતક અભ્યાસમા દાખલ 

થયેલ હોય તો (ડીપ્લોમા કોષબ) 
એક વષબથી ઓછો હોય તો ૧૦ 

        અન સ્ટનાતકનો અન ભવ      

(ડીપ્લોમા કોષબ) 

૨ વષબ પ ણબ કરલે હોય તો ૧૫ 

૧ વષબ પ ણબ કરલે હોય તો ૧૦ 

એક વષબથી ઓછો હોય તો ૫ 

૪ 

વધારાની અન સ્ટનાતકની મેળવેલ 

ડીગ્રી માટે એમ.ડી/એમ.એસ.  

પ્રથમ પ્રયત્ન  ૨૦ 

મહત્તમ - ૨૦  

ર્દ્વર્તય પ્રયત્ન  ૧૫ 

તૃર્તય  પ્રયત્ન  ૧૦ 

         વધારાની લાયકાત         

(ડીપ્લોમા કોષબ ) 

પ્રથમ પ્રયત્ન  ૧૫ 

ર્દ્વર્તય પ્રયત્ન  ૧૦ 

તૃર્તય  પ્રયત્ન  ૫ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગુિ  

 

નોધં: ગ જરાત મેડીકલ કાઉન્સીલમાં રજીસ્ટટરેશન કરલે ં હોવ  ંજોઇએ. 
 
 

સ્ટટાિ નસબ/બ્રધસબની ગ ણાંકન પધ્ધર્ત   

અ.નીં.    ટકાિારી  ગુિ  મહત્તમ ગુિ  

૧ 

  ર્ીએસસી નર્સિંગ કોસબ/નસીંગમાં 

ડીપ્લોમા(મીડવાઇિરી)ના મળવાપાત્ર 

ગ ણાંકન  

૫૦.૦૧% થી ૫૨.૦૦%  ૮ 

મહત્તમ - 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 ેમાટે  ૩૦ 

૨   અન ભવનાં મળવાપાત્ર ગ ણાકંન  

૧ થી ૩ વષબ ૧૦ 

મહત્તમ - 30  

૩ થી ૫ વષબ ૧૫ 

૫ થી ૭ વષબ ૨૦ 

૭ થી ૧૦ વષબ ૨૫ 

૧૦ વષબથી વધ   ૩૦ 

૩ 

Staff nurse/brothers માટેની ન્ય નતમ 

લાયકાત ઉપરાંત તેને લગતની વધારાની 

લાયકાત  

ડીગ્રી કોસબ  ૨૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ર્ડપ્લોમા કોસબ ૧૫ 

સટીિીકેટ કોસબ  ૧૦ 

૪ કોમ્પપ્ય ટર કોષબના મળવાપાત્ર ગ ણાંકન  

સટીિીકેટ કોસબ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ર્ડપ્લોમા કોસબ ૧૫ 

ડીગ્રી કોસબ  ૨૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગુિ  

     

નોધં: ગ જરાત નર્સિંગ કાઉન્સીલમાં રજીસ્ટટરેશન કરલે ં હોવ ં જોઇએ. 

 
 



મલ્ટી પપબઝ હેલ્થ વકબરની ગ ણાંકન પધ્ધર્ત  

અ.નીં.    ટકાિારી  ગુિ  મહત્તમ ગુિ  

૧ 

   હેલ્થ વકબરનો તાલીમ કોસબ/નસીંગમાં 

ડીપ્લોમા/માન્ય સેનેટરી ઇન્સ્ટપેકટરની 

મેળવેલ ડીગ્રીના મળવાપાત્ર ગ ણાંકન  

૫૦.૦૧% થી ૫૨.૦૦%  ૮ 

મહત્તમ - 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 ેમાટે  ૩૦ 

૨   અન ભવનાં મળવાપાત્ર ગ ણાકંન  

૧ થી ૩ વષબ ૧૦ 

મહત્તમ - 30  

૩ થી ૫ વષબ ૧૫ 

૫ થી ૭ વષબ ૨૦ 

૭ થી ૧૦ વષબ ૨૫ 

૧૦ વષબથી વધ   ૩૦ 

૩ 
MPHW માટેની ન્ય નતમ લાયકાત 

ઉપરાંત તેને લગતની વધારાની લાયકાત  

ડીગ્રી કોસબ  ૨૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ર્ડપ્લોમા કોસબ ૧૫ 

સટીિીકેટ કોસબ  ૧૦ 

૪ કોમ્પપ્ય ટર કોષબના મળવાપાત્ર ગ ણાંકન  

સટીિીકેટ કોસબ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ર્ડપ્લોમા કોસબ ૧૫ 

ડીગ્રી કોસબ  ૨૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગુિ  
 
 
 

ર્સક્યોરીટી ગાડબની ગ ણાંકન પધ્ધર્ત  

અ.નીં.    ટકાિારી  ગુિ  મહત્તમ ગુિ  

૧ ભણતર અંગે મળવાપાત્ર ગ ણાંકન  

૮ પાસ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૪૫  
૧૦ પાસ  ૨૦ 

૧૦+૧ પાસ  ૩૦ 

૧૦+૨ પાસ  ૩૫ 

૧૦+૨+૩ પાસ  ૪૫ 

૨   અન ભવનાં મળવાપાત્ર ગ ણાકંન  

૧ થી ૩ વષબ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૩૦ 

૩ થી ૫ વષબ ૧૫ 

૫ થી ૭ વષબ ૨૦ 

૭ થી ૯ વષબ ૨૫ 

૯ વષબથી વધ   ૩૦ 

૪ 
વડોદરા મહાનગરપાર્લકાના કરાર આધારીત કમબચારી  ૧૫ 

મહત્તમ - ૨૫  
વડોદરા શહેરના સ્ટથાર્નક ઉમેદવાર ૧૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગુિ  

     



નોધં :- ગ જરાતી ભાષાન ં સંપ ણબ જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇએ તેમજ આમીના એક્સ સવીસમનેને પસંદગીમાં પ્રાધાન્ય  

 
 
 
 

ક્લીનીગં સ્ટટાિની ગ ણાંકન પધ્ધર્ત  

અ.નીં.    ધોરિ  ગુિ  મહત્તમ ગુિ  

૧ ભણતર અંગે મળવાપાત્ર ગ ણાંકન  

૪ પાસ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૩૫ 

૬ પાસ  ૧૫ 

૮ પાસ  ૨૦ 

૧૦ પાસ  ૨૫ 

૧૦+૨ પાસ  ૩૦ 

૧૦+૨+૩ પાસ  ૩૫ 

૨   અન ભવનાં મળવાપાત્ર ગ ણાકંન  

૧ થી ૩ વષબ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૫  
૩ થી ૬ વષબ ૧૫ 

૬ થી ૮ વષબ ૨૦ 

૮ વષબથી વધ   ૨૫ 

૩ 

વડોદરા મહાનગરપાર્લકાના આરોગ્ય ર્વભાગના કરાર આધારીત કમબચારી  ૨૫ 

મહત્તમ - ૪૦  

વડોદરા શહેરના સ્ટથાર્નક ઉમેદવાર ૧૫ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગુિ  
     

નોધં :- સિાઇની કામગીરી કરી શકે તેવા હોવા જોઇએ 
 


