
 

    આરોગ્ય વિભાગ 

િડોદરા મહાનગરપાવિકા 

www.vmc.gov.in 
ભરતી અંગેની જાહેરાત 

િડોદરા મહાનગરપાવિકામાં આરોગ્ય વિભાગના નિા મંજુર થયેિ અર્બન 

સીએચસી(UCHC) ખાતે તદન હંગામી ધોરણે આઉટ સોવસિંગથી નીચે જણાિેિ 

જગાઓ પર ભરતી કરિા માટે માત્ર ઓનિાઇન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે છે. આ 

માટે ઉમેદિાર ેwww.vmc.gov.in િેર્સાઇટ પર તા.-૩૦/૦૪/૨૦૨૨ (૧૩.૦૧કિાક) થી    

તા. ૧૦/૦૫/૨૦૨૨ (૨૩.૫૯ કિાક) સુધીમાં ઓનિાઇન અરજીઓ કરિાની રહેશે. 

 (૧) કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાિ કે રૂર્રૂ અરજી સ્િીકારિામાં આિશે નહી. ફક્ત 

ઓનિાઇન જ અરજી કરિાની રહેશે. (૨) આ જગ્યાઓની શૈક્ષવણક િાયકાત, પગાર 

ધોરણ તેમજ અન્ય માવહવતઓ િડોદરા મહાનગરપાવિકાની િેર્સાઇટ 

www.vmc.gov.in પરથી મેળિિાની રહેશે.  

નોધંઃ- ઉપરોક્ત જગા ઉપરાંત ભવિષ્યમાં ખાિી પડનાર કે નિી મંજુર જગા ભરિા માટે 

૨ િર્બ સુધીની પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરિામાં આિશે  

                                                              ડે.મ્યુવનવસપિ કવમશનર 

પી.આર.ઓ. નં ૭૮/૨૨-૨૩                                 િડોદરા મહાનગરપાવિકા                                

ક્રમ જગ્યાનંુ નામ કુિ જગા 

૧ િોડબ ર્ોય ૧૬ 

૨ િોચમેન ૧૬ 

૩ સ્િીપર ૨૧ 
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   આરોગ્ય વિભાગ 

િડોદરા મહાનગરપાવિકા 

 

ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાંકઃ  ૭૮/૨૦૨૨-૨૩) 
 

ક્રમ જગ્યાન ું નામ 
ક લ 

જગ્યા 
શૈક્ષણીક લાયકાત 

ફિક્સ પગાર 

(પ્રફત માસ) 

૧ વોર્ડ  બોય ૧૬ ધોરણ-૭ પાસ, ગ જરાતી ભણેલા અને કામનો અન ભવ ૮૫૦૦/- 

૨ વોચમેન ૧૬ 

ધોરણ-૮ પાસ તેમજ ગ જરાતી ભાષાન ું સુંપ ણડ જ્ઞાન 

ધરાવતા હોવા જોઇએ.આમીના એક્સ સવીસમેનને 

પસુંદગીમાું પ્રાધાન્ય 

૮૫૦૦/- 

૩ સ્વીપર ૨૧ 
ધોરણ-૪ પાસ, સિાઇની કામગીરી કરી શકે તેવો હોવો 

જોઇએ 

૮૫૦૦/- 

 
 

જાહેરાતની સામાન્ય જોગિાઇઓઃ 
1. ઉપર જણાવેલ જગ્યા માટે ઉમદેવારી કરતાું પહેલાું ઉમેદવાર ેપોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહી ું તેની ખાત્રી 

કરવી. 

2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા. ૩૦/૦૪/૨૦૨૨ (૧૩-૦૧ કલાક) થી તા. ૧૦/૦૫/૨૦૨૨(૨૩-૫૯ કલાક) દરમ્યાન 

www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઇન અરજી કરતાું પહેલા ભરતીન ે

લગતી માફહતી તેમજ સ ચનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાુંચી લેવાની રહેશે. 

3. શૈક્ષવણક માહીતી: દરકે પોસ્ટ માટેની શૈક્ષફણક માહીતી જો સામેલ education qualification details મા ના 

હોય તો OTHER1 અને કોમ્પ ટર કોષડ ની માહીતી OTHER2 માું ભરવી. 
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4. િયમયાબદાઃ ૫૮ વષડ થી વધ  તેમજ ફનવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહી ું .અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખને 

ધ્યાને લઇને ઉુંમર ગણવામાું આવશે. 

5. ઉમેદવાર ે ફનયત અરજી પત્રકમાું ભરલે ફવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રફક્રયા માટે આખરી ગણવામાું આવશે અને તેના 

પ રાવાઓ કચેરી દ્વારા માુંગવામાું આવે ત્યાર ેઅસલમાું રજ  કરવાના રહેશે અન્યથા અરજીપત્રક જ ેતે તબકકે રદ 

ગણવામાું આવશે. 

6. ઉમેદવાર ે સરકાર માન્ય સુંસ્થામાુંથી જગ્યાને અન રૂપ CCC+/CCC લેવલનો કોમ્્ય ટર કોષડ અવશ્ય પાસ કરલે 

હોવો જોઇએ.  

7. ભરતી પ્રફક્રયા દરમ્યાન જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આર્કતરી રીતે રાજકીય કે અન્ય કોઇ રીતે 

ભલામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

8. ઉમેદવાર ે અરજી પત્રકમાું કોઇ પણ ફવગત ખોટી બતાવેલ હશે અને તે ધ્યાનમાું આવશે તો તેન ું 

અરજીપત્રક/ફનમણ ુંક કોઇ પણ તબકકે રદ કરવામાું આવશે. 

9. આ જાહેરાત અન્વયેની ભરતી અુંગે લેફખત પફરક્ષા/મૌફખક ઇન્ટરવ્ય  બાબતે વર્ોદરા મહાનગર પાફલકા ના સક્ષમ 

અફધકારીશ્રી દ્વારા ફનણડય કરવામાું આવશે. 

10. પ્રમાણપત્રોની પ્રત્યક્ષ ચકાસણી/લેફખત/મૌફખક કસોટી માટે બોલાવવામાું આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ જાતન ું 

મ સાિરી ભથ્થ  મળવાને પાત્ર થશે નહી ું. 

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

સુંપૂણડ હક/અફધકાર મ્ય ફનફસપલ કફમશ્નરશ્રી, વર્ોદરા ને રહેશે. 

12. ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી કયાડ બાદ જાહેરાત સુંબુંધી અન્ય કોઇ સ ચના માટે www.vmc.gov.in વેબસાઇટ 

સતત જોતા રહેવા અન રોધ છે. 

તા.   ૨૯/૦૪/૨૦૨૨ 

 

 

                                                                         ડે.મ્ યુવનવસપિ કવમશ્ નર(િ) 

                                                         િડોદરા મહાનગરપાવિકા 

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

