વડોદરા મહાનગરાલકા
સીધી ભરતી માટે ની જાહે રાત
(જાહે રાત ક્રમાાંકઃ ૯૦૬/૨૦૧૮-૧૯)
ક્રમ

જગ્યાનાં નામ

જગ્યાની સાંખ્યા

૧

જભીન મભરકત અભરદાય

૦૧

કે ટે ગરી
વાભાન્મ – ૦૧

1. Educational Qualification & Experience:
1. Any Graduate with 50% and Above
2. Must have 05 years experience of land revenue related work.
2. Pay Scale:
As Per Seventh Pay Commission Level - 9 (Pay Matrix 53100 - 167800)

૩. Age: Not More than 35 years.

જાહે રાતની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ
1.

ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી કયતાાં શે રાાં ઉભેદલાયે ોતે જરૂયી ાત્રતા ધયાલે છે કે નશીં તેની
ખાત્રી કયલી.

2.

યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૯ (૧૧-૦૦ કરાક) થી તા.૧૭-૦૨-૨૦૧૯
(૨૩-૫૯ કરાક) દયમ્માન www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશે ળે.
ઓનરાઇન અયજી કયતાાં શે રા બયતીને રગતી ભાહશતી તેભજ વુચનાઓ www.vmc.gov.in
ઉયથી લાાંચી રેલાની યશે ળે.

3.

વયમયાાદાઃ અયજી સ્લીકાયલાની છે લ્લી તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભાાં આલળે.

4.

વયમયાાદામાાં છટછાટઃ
લડોદયા ભશાનગય ામરકા ના કભમચાયીને ઉરી લમ ભમામદાભાાં ઉંભયનો ફાધ યશે ળે નશી. તેઓએ ણ
ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશે ળે.

5.

ભહશરા ઉભેદલાયને પ્રલતમભાન મનમભોનુવાય ઉરી લમભમામદાભાાં છુટછાટ ભલાાત્ર યશે ળે.

6.

ગુજયાત વયકાયના વયકાયી/અધમ-વયકાયી/વયકાય શસ્તકના કોોયે ળન/કાંનીઓભાાં વેલા ફજાલતાાં
અમધકાયી/કભમચાયીઓએ ણ ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશે ળે. તેભજ પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ
ચકાવણી લખતે ઉભેદલાયે વક્ષભ અમધકાયીનુાં ના-લાાંધા પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુાં યશે ળે.

7.

ઉભેદલાયે મનમત અયજી ત્રકભાાં બયે ર મલગતો વભગ્ર બયતી પ્રહિમા ભાટે આખયી ગણલાભાાં આલળે અને
તેના ુયાલાઓ કચેયી દ્વાયા ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે અવરભાાં યજુ કયલાના યશે ળે અન્મથા અયજીત્રક જે
તે તફકકે યદ ગણલાભાાં આલળે.

8.

ઉભેદલાયે અયજીભાાં દળામલેર કે ટેગયીભાાં ાછથી કે ટેગયી ફદરલાની યજુ આત ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે
નશી.

9.

ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાભાાંથી જગ્માને અનુરૂ CCC+ રેલરનો કોમ્્મુટય કોમ અલશ્મ ાવ કયે ર
શોલો જોઇએ અથલા મનભણાંક થમા તાયીખથી ૦૬ ભાવ વુધીભાાં વદય કોમ ાવ કયલાનો યશે ળે.

10. અરજી પી સ્વીકારવા/જમા કરાવવા અાંગેઃ
એ.

ઉભેદલાયોએ અયજી પી ેટે રૂ.૨૦૦/- ઓનરાઇન જ બયલાના યશે ળે.

ફી. ઉભેદલાય જમાયે VMC લેફવાઇટ ય ોતાની અયજી વફભીટ કમામ ફાદ, તેઓને અયજી પી
ઓનરાઇન બયલાની યશે ળે. પી ની યકભ પકત ઓનરાઇન જ િે ડીટ/ડે મફટ/નેટ ફેંમકગ દ્વાયા
બયલાની યશે ળે. પી બમામ અાંગેના ચરણની નકર ભેલી ઉભેદલાયે વાચલી યાખલાની યશે ળ,ે અને

પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેમખત/ભૈમખક કવોટી વભમે કોરરેટય વાથે અચૂક રાલલાની
યશે ળે. પી બયે ર અયજી જ યમજસ્ટડમ થળે. પી બમામ લગયની અયજી વીસ્ટભ ભાાં યમજસ્ટડમ થળે નહશ.
વી. જો ઉભેદલાય પી બમામની નકર તથા એ્રીકે ળન પોભમ વાથે નશી રાલે તો તેલા ઉભેદલાયોને
પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેમખત/ભૈમખક કવોટી ભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે નશી.
ડી.

અન્મ કોઇ યીતે પી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી.

ઇ.

ઓનાઇન પી ભરવાની છે લ્લી તા.૧૭-૦૨-૨૦૧૯ રહે શે.

એપ. તભે રામકાત ધયાલો છો કે કે ભ ? તેની ખાતયી કમામ ફાદ જ અયજી પોભમ તથા પી બયલી. રામકાત
ન ધયાલતા શોલા છતાાં પી બયે ર શોઇ તેલી અયજી યદ ગણાળે. અયજી પી બમામ ફાદ કોઇ ણ
વાંજોગોભાાં યત ભલાાત્ર નથી.
11. બયતી પ્રહિમા દયમ્માન જો કોઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્મ કોઇ યીતે
બરાભણના પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે.
12. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં કોઇ ણ મલગત ખોટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાાં આલળે તો તેનુાં
અયજીત્રક/મનભણાંક કોઇ ણ તફકકે યદ કયલાભાાં આલળે.
13. આ જાશે યાત અન્લમેની બયતી અાંગે રેમખત હયક્ષા/ભૌમખક ઇન્ટયવ્મુ ફાફતે લડોદયા ભશાનગય ામરકા
ના વક્ષભ અમધકાયીશ્રી દ્વાયા મનણમમ કયલાભાાં આલળે.
14. પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેમખત/ભૈમખક કવોટી ભાટે ફોરાલલાભાાં આલતા ઉભેદલાયોને
કોઇણ જાતનુાં ભુવાપયી બથ્થુ ભલાને ાત્ર થળે નશીં.
15. આ જાશે યાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાાં પે યપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ
કયલાનો વાંૂણમ શક/અમધકાય મ્મુમનમવર કમભશ્નયશ્રી, લડોદયા ને યશે ળે.
16. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમામ ફાદ જાશે યાત વાંફાંધી અન્મ કોઇ વુચના ભાટે www.vmc.gov.in
લેફવાઇટ વતત જોતા યશે લા અનુયોધ છે .

તા.૦૭-૦૨-૨૦૧૯.

ડે .મ્યલન.કલમશ્નર
વડોદરા મહાનગરાલકા.

