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ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ 
GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD 

બ્લોક ન.ંર, પાચંમો માળ, કમમયોગી ભવન,સેકટર-૧૦/એ,ગાધંીનગર 
~~~~ જાહરેાત ક્રમાકંઃ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર કલાકમ (વહીવટ/હહસાબ)  વગમ-૩ અંગેની વવગતવાર 

સચૂનાઓ ~~~ 
 (વેબસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in  અને https://gpssb.gujarat.gov.in ) 

 

 
૧. ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર (હવે પછી ’’મડંળ’’ તરીકે ઉલ્લેખ કરેલ છે.)ધ્વારા 

પચંાયત સેવાની જુનીયર કલાકમ (વહીવટ/હહસાબ)(વગમ-૩) સવંગમની ખાલી જગ્યા પર સીધી ભરતીથી 
ઉમેદવારો પસદં કરવા માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારશ્રીની 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા ૧૮-૦૨-૨૦૨૨(બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક)થી તા.૦૮-૦૩-૨૦૨૨ 
(સમય રાવત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. તેમજ સામાન્ય વગમ(જનરલ 
કેટેગરી)ના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી રુ.૧૦૦/- + સવવિસ ચાર્જ SBI E Pay ના માધ્યમથી ઓનલાઇન ફી ભરવા 
માટેની છેલ્લી તારીખ ૧૦-૦૩-૨૦૨૨ (રાવત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી રહશેે) તેમજ પોસ્ટ ઓહફસમા ંચલણથી 
રુબરુમા ંપરીક્ષા ફી ભરવા માટે છેલ્લી તારીખ ૧૦-૦૩-૨૦૨૨ રહશેે.(પરંત ુ તે માટે પોસ્ટ ઓહફસ ચલણની 
વિન્ટ તા ૦૮-૦૩-૨૦૨૨ સધુીમા ંકાઢી લેવી જરુરી છે.) પરીક્ષા ફી ભરવા માટેની વધ ુવવગતો પેરેગ્રાફ-૧૯મા ં
દશામવેલ છે.જે વાચંી જવી જરુરી છે.  ઉમેદવારે તાજેતરનો Photograph (15 kb) અને Signature (15 kb) 
સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે jpg format મા ંScan કરીકોમ્્યટુરમા ં તૈયાર રાખવાનો રહશેે, જે ઓનલાઇન 
અરજીમા ં અપલોડ કરવાનો રહશેે. અરજદારે ઓનલાઇન અરજીમા ં દશામવ્યા મજુબના પોતાના બધા જ 
શૈક્ષણણક, વય અને જાવત તેમજ અન્ય લાયકાતના િમાણપત્રો પોતાની પાસે રાખવાના રહશેે અને આ અંગે 
ઉમેદવારોને  જાણ કરાયા બાદ તેઓએ  રુબરુમા ં ચકાસણી અથે રજુ  કરવાના રહશેે, જેની દરેકે અચકુ નોધ 
લેવી.  
 
૧.૧  અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ આ જાહરેાતમા ંહવે પછીના ફકરાઓમા ંદશામવેલ છે. તે 

સચૂનાઓ સહીત ઓનલાઇન અરજી કરતા ં પહલેા ં ઉમેદવારે આ સમગ્ર જાહરેાત પોતે ધ્યાનથી 
વાચંવી જરૂરી છે.  

 
૧.૨ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ  પણ િમાણપત્રો જોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. 

પરંત,ુ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે િમાણપત્રોમાનંી વવગતો મજુબ ઓનલાઇન અરજીમા ં
અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે. આથી પોતાના બધા જ િમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્ષણણક  
લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ંિમાણપત્ર, જાવત, શારીહરક અશકતતા (હદવ્યાગંતા)(હોય તો), માજી 
સૈવનક (લાગ ુપડત ુહોય તો),માન્ય રમતગમત અંગેના (લાગ ુપડતા હોય તો), વવધવા (જો હોય તો) 
તે અંગેના તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ િમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમા ંએવા 
િમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે, અન્યથા મડંળ /વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્વારા 
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િમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  વવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/વનમણુકં રદ કરવામા ં આવશે. ઓનલાઇન અરજી કયામ બાદ 
“એ્લીકેશન નબંર” જનરેટ થશે, ત્યારબાદ Confirm Application ઉપર Click કરીને અરજી 
Confirm(કન્ફમમ) કરવી ફરજીયાત છે. Confirm કયામ બાદ જ અરજીનો ઓનલાઇન સ્વીકાર થશે, જેની 
દરેક ઉમેદવારે ખાસ નોધ લેવી.અરજીપત્રકમા ં ઓનલાઇન ભરેલી વવગતોની કોઇ પણ િકારની 
ચકાસણી કયામ વગર મડંળ ધ્વારા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની વનયત સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષા 
માટે કામચલાઉ દાખલ (િોવીઝનલ એડમીશન)  કરી સ્પધામત્મક પરીક્ષા આપવા દેવામા ંઆવશે, જે 
પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ િોવીઝનલ મેરીટ  લીસ્ટમા ં સમાવવષ્ટ 
ઉમેદવારોના િમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશેે. 

 
૧.૩ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધવત અને પસદંગીની િહક્રયા આ જાહરેાતમા ં હવે પછીના ફકરામા ં

દશામવ્યા મજુબની હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધવતની લેણખત 
સ્પધામત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન મડંળ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. જે અંગેનો પરીક્ષા કાયમક્રમ અલગથી િવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે. 

  
૧.૪ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા સદંભમની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ટડમ 

મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ં
ઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશામવવો. અને સમગ્ર ભરતી િહક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં સધુી, 
મોબાઇલ નબંર જાળવી રાખવો અવનવાયમ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણે અથવા અન્ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે, અને આવા હકસ્સામા ંઉમેદવાર પોતે વનમણુકં મેળવવા ઇચ્છતો 
ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

 
૧.૫ સ્પધામત્મક પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ અંગેની કાયમવાહી મડંળ ધ્વારા કરવામા ં આવશે જે 

અન્વયે િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇમેઇલ ઉપર 
િમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અન્ય સચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટે અરજીમા ં
દશામવેલો ઇમેઇલ-આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

 

૨.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વવગતઃ- 
૨.૧ પચંાયત વવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પત્ર ક્રમાકં:-

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર 
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િમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  વવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/વનમણુકં રદ કરવામા ં આવશે. ઓનલાઇન અરજી કયામ બાદ 
“એ્લીકેશન નબંર” જનરેટ થશે, ત્યારબાદ Confirm Application ઉપર Click કરીને અરજી 
Confirm(કન્ફમમ) કરવી ફરજીયાત છે. Confirm કયામ બાદ જ અરજીનો ઓનલાઇન સ્વીકાર થશે, જેની 
દરેક ઉમેદવારે ખાસ નોધ લેવી.અરજીપત્રકમા ં ઓનલાઇન ભરેલી વવગતોની કોઇ પણ િકારની 
ચકાસણી કયામ વગર મડંળ ધ્વારા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની વનયત સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષા 
માટે કામચલાઉ દાખલ (િોવીઝનલ એડમીશન)  કરી સ્પધામત્મક પરીક્ષા આપવા દેવામા ંઆવશે, જે 
પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ િોવીઝનલ મેરીટ  લીસ્ટમા ં સમાવવષ્ટ 
ઉમેદવારોના િમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશેે. 

 
૧.૩ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધવત અને પસદંગીની િહક્રયા આ જાહરેાતમા ં હવે પછીના ફકરામા ં

દશામવ્યા મજુબની હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધવતની લેણખત 
સ્પધામત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન મડંળ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. જે અંગેનો પરીક્ષા કાયમક્રમ અલગથી િવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે. 

  
૧.૪ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા સદંભમની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ટડમ 

મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ં
ઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશામવવો. અને સમગ્ર ભરતી િહક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં સધુી, 
મોબાઇલ નબંર જાળવી રાખવો અવનવાયમ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણે અથવા અન્ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે, અને આવા હકસ્સામા ંઉમેદવાર પોતે વનમણુકં મેળવવા ઇચ્છતો 
ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

 
૧.૫ સ્પધામત્મક પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ અંગેની કાયમવાહી મડંળ ધ્વારા કરવામા ં આવશે જે 

અન્વયે િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇમેઇલ ઉપર 
િમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અન્ય સચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટે અરજીમા ં
દશામવેલો ઇમેઇલ-આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

 

૨.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વવગતઃ- 
૨.૧ પચંાયત વવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પત્ર ક્રમાકં:-

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર 
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િમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  વવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/વનમણુકં રદ કરવામા ં આવશે. ઓનલાઇન અરજી કયામ બાદ 
“એ્લીકેશન નબંર” જનરેટ થશે, ત્યારબાદ Confirm Application ઉપર Click કરીને અરજી 
Confirm(કન્ફમમ) કરવી ફરજીયાત છે. Confirm કયામ બાદ જ અરજીનો ઓનલાઇન સ્વીકાર થશે, જેની 
દરેક ઉમેદવારે ખાસ નોધ લેવી.અરજીપત્રકમા ં ઓનલાઇન ભરેલી વવગતોની કોઇ પણ િકારની 
ચકાસણી કયામ વગર મડંળ ધ્વારા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની વનયત સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષા 
માટે કામચલાઉ દાખલ (િોવીઝનલ એડમીશન)  કરી સ્પધામત્મક પરીક્ષા આપવા દેવામા ંઆવશે, જે 
પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ િોવીઝનલ મેરીટ  લીસ્ટમા ં સમાવવષ્ટ 
ઉમેદવારોના િમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશેે. 

 
૧.૩ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધવત અને પસદંગીની િહક્રયા આ જાહરેાતમા ં હવે પછીના ફકરામા ં

દશામવ્યા મજુબની હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધવતની લેણખત 
સ્પધામત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન મડંળ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. જે અંગેનો પરીક્ષા કાયમક્રમ અલગથી િવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે. 

  
૧.૪ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા સદંભમની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ટડમ 

મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ં
ઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશામવવો. અને સમગ્ર ભરતી િહક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં સધુી, 
મોબાઇલ નબંર જાળવી રાખવો અવનવાયમ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણે અથવા અન્ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે, અને આવા હકસ્સામા ંઉમેદવાર પોતે વનમણુકં મેળવવા ઇચ્છતો 
ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

 
૧.૫ સ્પધામત્મક પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ અંગેની કાયમવાહી મડંળ ધ્વારા કરવામા ં આવશે જે 

અન્વયે િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇમેઇલ ઉપર 
િમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અન્ય સચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટે અરજીમા ં
દશામવેલો ઇમેઇલ-આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

 

૨.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વવગતઃ- 
૨.૧ પચંાયત વવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પત્ર ક્રમાકં:-

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર 
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િમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  વવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/વનમણુકં રદ કરવામા ં આવશે. ઓનલાઇન અરજી કયામ બાદ 
“એ્લીકેશન નબંર” જનરેટ થશે, ત્યારબાદ Confirm Application ઉપર Click કરીને અરજી 
Confirm(કન્ફમમ) કરવી ફરજીયાત છે. Confirm કયામ બાદ જ અરજીનો ઓનલાઇન સ્વીકાર થશે, જેની 
દરેક ઉમેદવારે ખાસ નોધ લેવી.અરજીપત્રકમા ં ઓનલાઇન ભરેલી વવગતોની કોઇ પણ િકારની 
ચકાસણી કયામ વગર મડંળ ધ્વારા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની વનયત સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષા 
માટે કામચલાઉ દાખલ (િોવીઝનલ એડમીશન)  કરી સ્પધામત્મક પરીક્ષા આપવા દેવામા ંઆવશે, જે 
પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ િોવીઝનલ મેરીટ  લીસ્ટમા ં સમાવવષ્ટ 
ઉમેદવારોના િમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશેે. 

 
૧.૩ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધવત અને પસદંગીની િહક્રયા આ જાહરેાતમા ં હવે પછીના ફકરામા ં

દશામવ્યા મજુબની હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધવતની લેણખત 
સ્પધામત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન મડંળ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. જે અંગેનો પરીક્ષા કાયમક્રમ અલગથી િવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે. 

  
૧.૪ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા સદંભમની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ટડમ 

મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ં
ઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશામવવો. અને સમગ્ર ભરતી િહક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં સધુી, 
મોબાઇલ નબંર જાળવી રાખવો અવનવાયમ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણે અથવા અન્ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે, અને આવા હકસ્સામા ંઉમેદવાર પોતે વનમણુકં મેળવવા ઇચ્છતો 
ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

 
૧.૫ સ્પધામત્મક પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ અંગેની કાયમવાહી મડંળ ધ્વારા કરવામા ં આવશે જે 

અન્વયે િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇમેઇલ ઉપર 
િમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અન્ય સચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટે અરજીમા ં
દશામવેલો ઇમેઇલ-આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

 

૨.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વવગતઃ- 
૨.૧ પચંાયત વવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પત્ર ક્રમાકં:-

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર 
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િમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  વવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/વનમણુકં રદ કરવામા ં આવશે. ઓનલાઇન અરજી કયામ બાદ 
“એ્લીકેશન નબંર” જનરેટ થશે, ત્યારબાદ Confirm Application ઉપર Click કરીને અરજી 
Confirm(કન્ફમમ) કરવી ફરજીયાત છે. Confirm કયામ બાદ જ અરજીનો ઓનલાઇન સ્વીકાર થશે, જેની 
દરેક ઉમેદવારે ખાસ નોધ લેવી.અરજીપત્રકમા ં ઓનલાઇન ભરેલી વવગતોની કોઇ પણ િકારની 
ચકાસણી કયામ વગર મડંળ ધ્વારા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની વનયત સ્પધામત્મક લેણખત પરીક્ષા 
માટે કામચલાઉ દાખલ (િોવીઝનલ એડમીશન)  કરી સ્પધામત્મક પરીક્ષા આપવા દેવામા ંઆવશે, જે 
પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ િોવીઝનલ મેરીટ  લીસ્ટમા ં સમાવવષ્ટ 
ઉમેદવારોના િમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશેે. 

 
૧.૩ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધવત અને પસદંગીની િહક્રયા આ જાહરેાતમા ં હવે પછીના ફકરામા ં

દશામવ્યા મજુબની હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધવતની લેણખત 
સ્પધામત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી િશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન મડંળ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. જે અંગેનો પરીક્ષા કાયમક્રમ અલગથી િવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે. 

  
૧.૪ લેણખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા સદંભમની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ટડમ 

મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ં
ઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશામવવો. અને સમગ્ર ભરતી િહક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં સધુી, 
મોબાઇલ નબંર જાળવી રાખવો અવનવાયમ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણે અથવા અન્ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે, અને આવા હકસ્સામા ંઉમેદવાર પોતે વનમણુકં મેળવવા ઇચ્છતો 
ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

 
૧.૫ સ્પધામત્મક પરીક્ષા બાદ િોવીઝનલ રીઝલ્ટ અંગેની કાયમવાહી મડંળ ધ્વારા કરવામા ં આવશે જે 

અન્વયે િોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇમેઇલ ઉપર 
િમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અન્ય સચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટે અરજીમા ં
દશામવેલો ઇમેઇલ-આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

 

૨.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વવગતઃ- 
૨.૧ પચંાયત વવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પત્ર ક્રમાકં:-

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૨ મજુબ જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૨/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર 

Page 3 of 26 
 

કલાકમ (વહીવટ/હહસાબ)  વગમ-૩ સવંગમની જજલ્લા પચંાયતવાર/કેટેગરીવાર ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ નીચે 
મજુબ છેઃ- 

 
ક્રમ જજલ્લા 

પચંાયત 
ભરવાપાત્ર 
કુલ 
જગ્યાઓની 
સખં્યા 

ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ પૈકી કક્ષાવાર જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી 

સામાન્ય  
(જનરલ) 
(OC) 

આવથિક 
રીતે 
નબળા 
વગમ 
(EWS) 

સા.શૈ. 
પછાત 
વગમ 
(SEBC) 

અન.ુ 
જાવત 
(SC) 

અન.ુજન 
જાવત 
(ST) 

માજી 
સૈવનક 
માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ 

હદવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યાઓ  
કેટેગરી 
A 

કેટેગરી
B 

કેટેગરી
C 

કેટેગરી
D 

કુલ 

૧ અમદાવાદ 40 28 04 02 00 06 04 01 01 00 01 03 
૨ અમરેલી 58 24 05 25 04 00 05 01 01 00 01 03 
૩ આણદં 30 20 03 04 03 00 03 01 01 00 01 03 
૪ અરવલ્લી 24 14 02 03 00 05 02 01 01 00 00 02 
૫ બનાસકાઠંા 51 23 05 15 04 04 05 01 01 01 01 04 
૬ ભરુચ 53 18 05 10 03 17 05 01 01 01 01 04 
૭ ભાવનગર 47 30 04 10 03 00 04 01 00 00 01 02 
૮ બોટાદ 18 09 01 06 02 00 01 01 01 01 00 03 
૯ છોટાઉદેપરુ 24 11 02 05 02 04 02 01 01 00 00 02 
૧૦ દાહોદ 41 08 04 17 01 11 04 01 01 01 00 03 
૧૧ દેવભવૂમ 

ધ્વારકા 
24 16 02 04 02 00 02 01 01 00 00 02 

૧૨ ડાગં 14 02 01 05 00 06 01 01 00 00 00 01 
૧૩ ગાધંીનગર 21 15 02 04 00 00 02 01 01 01 01 04 

૧૪ ગીર 
સોમનાથ 

21 13 02 06 00 00 02 01 01 00 01 03 

૧૫ જામનગર 33 21 03 08 01 00 03 01 01 00 01 03 
૧૬ જુનાગઢ 47 24 04 18 01 00 04 01 01 00 00 02 
૧૭ કચ્છ 59 20 05 22 08 04 05 01 01 01 01 04 
૧૮ ખેડા 38 22 03 10 02 01 03 01 01 01 00 03 
૧૯ મહીસાગર 24 13 02 05 02 02 02 01 00 00 00 01 

૨૦ મહસેાણા 61 32 06 15 08 00 06 01 01 00 01 03 

૨૧ મોરબી 24 09 02 13 00 00 02 01 01 00 01 03 
૨૨ નમમદા 22 10 02 01 01 08 02 01 00 00 00 01 
૨૩ નવસારી 28 05 02 10 01 10 02 01 01 00 00 02 
૨૪ પચંમહાલ 38 12 03 06 01 16 03 01 00 01 00 02 
૨૫ પાટણ 36 27 03 06 00 00 03 01 01 00 01 03 
૨૬ પોરબદંર 17 13 01 02 01 00 01 01 01 01 00 03 
૨૭ રાજકોટ 52 43 05 03 00 01 05 01 00 00 01 02 
૨૮ સાબરકાઠંા 38 19 03 08 01 07 03 01 01 00 00 02 
૨૯ સરુત 39 19 03 04 01 12 03 01 01 00 00 02 
૩૦ સરેુન્રનગર 50 33 05 08 04 00 05 01 01 00 01 03 
૩૧ તાપી 30 06 03 11 00 10 03 01 01 00 00 02 
૩૨ વડોદરા 36 19 03 07 02 05 03 01 00 00 00 01 
૩૩ વલસાડ  43 07 04 12 01 19 04 01 01 01 01 04 
  કુલ  1181 585 104 285 59 148 104 33 26 10 16 85 

 

è

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગરી મંડળ ઃ ગાંધરીનગર



2 તા. ૨૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, ગરુજરાત રોજગાર સમાચાર

(વ� ુિવગતો માટ� સસં્થાની વેબસાઈટ જોવી)

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ �ઽૉળીદ
(�ઽૉ ળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)

�ર  ઞ�લીફૃઅ ફીર 
ઞ�લીફૂ ગૃવ 

઼અ�લી 
ઞ�લીફૂ ઼અ�લી 

૩  ષ્ણ�  ���઼ળ   ૨૬ 

૨૩-ુમફઇફીરદ

૨૩ -઼ી.સો.બ.ષ 
૨૩-ઇ.ઞ.�. 

૨૩-ઇ.�. 

1. સો�ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ

1. ગ્ઉબથ ુષ�ીસી�ીફી �ૉઞલૃઑડ �ધર ષઙ�રીઅ  બી઼ ઽ્ષી �ઉઑ. 
2. ણૂ� વ્રી ઉફ મૂટફૉસ રૉફૉઞરૉ� ડ ઇધષી બ઼�ફૉવ રૉફૉઞરૉ� ડફૂ બનષૂ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ �ીપી� લ 

ઇબીસૉ. 

3. ઋ� જ ઞષીમનીળૂષીશૂ ઞ� લીફ્ ૭ ષહ�ફ્ ઇફયૃષ પળીષદી ઽ્ષી �ઉઑ. 

2. બઙીળ પ્ળથઆ

઼ીદરી બઙીળ બઅજ રૃઞમ વૉષવ-૯  બૉ રૉડ� ૂ�઼  (૭૫૩૨૨ – ૩૮૯૱૨૨) 

3. �રળઆ ઋરૉનષીળફૂ �રળ ૫૮ ષહ�ધૂ ષપૃ ફ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

(યળદૂ ુફલર રૃઞમ રઽ�ર ષલરલી�ની ૫૭ ષહ� + ૨૩ ષહ�= ૫૮ ષહ� બૉળી ૪૪.૬  �ષી ુષફઅદૂ.)
�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી�લ �ઙષીઉકઆ

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)
 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ�લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી�દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘી�ૂ ગળષૂ.

2. કફવીઉફ ઇળ� ગળષી દધી બૉરૉ�ડ ગળષી રી� ણૉ �ગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ 

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽદીષઽ ઝૉ.

3. �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ��લીકફૂ ઼અ�લીરીઅ ષપપડ ધષીફૂ સ�લદી ળઽૉસૉ.

4. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૮-૨૪-૪૨૪૪ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૪  

(૩૮-૭૯ ગવીગ) નળ�લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળ� ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ 

ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.

5. �રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂ/઼અ�ધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

7. સો�ુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રી�લ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળફ્ ઽ� નીષ્ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽ�.

8. � ઞ�લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસી�ષૉવ સો�ુથગ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ રી�લ ઙથીસૉ દૉષૂ 

�ઙષીઉ ઽ્લ દ્, �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ. દૉષ્ દૉરફ્ ઽ� નીષ્ 

ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ  ઼રગ�દી ��ધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅદદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.

9. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસી�ષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધ�ફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (�નષ઼, રી઼, 
ષહ�), રૄશ બઙીળ ઇફૉ ગૃવ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ�ષૉવ ભળ�ફ્ �ગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ 

઼ીધૉફૃઅ �ષલઅ�બ� �રીથબ� ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈષૃઅ �રીથબ� અ઼�ધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼�ર 

઼�ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ ઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ self‐Declaration ઇફૉ 
affidavit બળ ળઞૃ ગળૉવ �રીથબ� રી�લ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ  ળઞૃ ગળૉવ ઇફૃયષફી �રીથબ�્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�. � ઋરૉનષીળ્ �ીળી અ઼બૄથ� ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ �રીથબ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�, 
દ્ ઋબવ�પ �રીથબ�/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથ�લ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ �ુદ ઇઅઙૉ ઞૉ ુષઙદ નસી�ષૉવ ઽસૉ દૉરીઅ બીઝશધૂ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ. દૉરઞ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઼રલઙીશી નળ�લીફ ઉ�લૃ ધલૉવ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ 

�રીથબ� ળઞૃ ગળૉવ ફ�ઽ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળ� ઇરી�લ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉકફૉ ુમફ ઇફીરદ 

ઞ�લી ઼ીરૉ બથ  ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી�લ �ઙષીઉકઆ

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)
 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ�લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી�દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘી�ૂ ગળષૂ.

2. કફવીઉફ ઇળ� ગળષી દધી બૉરૉ�ડ ગળષી રી� ણૉ �ગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ 

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽદીષઽ ઝૉ.

3. �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ��લીકફૂ ઼અ�લીરીઅ ષપપડ ધષીફૂ સ�લદી ળઽૉસૉ.

4. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૮-૨૪-૪૨૪૪ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૪  

(૩૮-૭૯ ગવીગ) નળ�લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળ� ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ 

ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.

5. �રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂ/઼અ�ધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

7. સો�ુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રી�લ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળફ્ ઽ� નીષ્ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽ�.

8. � ઞ�લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસી�ષૉવ સો�ુથગ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ રી�લ ઙથીસૉ દૉષૂ 

�ઙષીઉ ઽ્લ દ્, �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ. દૉષ્ દૉરફ્ ઽ� નીષ્ 

ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ  ઼રગ�દી ��ધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅદદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.

9. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસી�ષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધ�ફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (�નષ઼, રી઼, 
ષહ�), રૄશ બઙીળ ઇફૉ ગૃવ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ�ષૉવ ભળ�ફ્ �ગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ 

઼ીધૉફૃઅ �ષલઅ�બ� �રીથબ� ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈષૃઅ �રીથબ� અ઼�ધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼�ર 

઼�ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ ઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ self‐Declaration ઇફૉ 
affidavit બળ ળઞૃ ગળૉવ �રીથબ� રી�લ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ  ળઞૃ ગળૉવ ઇફૃયષફી �રીથબ�્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�. � ઋરૉનષીળ્ �ીળી અ઼બૄથ� ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ �રીથબ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�, 
દ્ ઋબવ�પ �રીથબ�/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથ�લ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ �ુદ ઇઅઙૉ ઞૉ ુષઙદ નસી�ષૉવ ઽસૉ દૉરીઅ બીઝશધૂ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ. દૉરઞ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઼રલઙીશી નળ�લીફ ઉ�લૃ ધલૉવ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ 

�રીથબ� ળઞૃ ગળૉવ ફ�ઽ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળ� ઇરી�લ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉકફૉ ુમફ ઇફીરદ 

ઞ�લી ઼ીરૉ બથ  ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

12. ઇઅસગીવૂફ, ળ્ુઞઅની ષૉદફનીળ, ઑ�ૉ�ડૂ઼સૂબ, દીવૂરૂ, રીફનષૉદફ, ઈરઅુ�દ ભૉગ�ડૂ, ઉ�જીઞ� (રૄશ 

ઽ્�ી ુ઼ષીલફૂ ષપીળીફૂ ગીરઙૂળૂ), Against post દળૂગૉ  ઋરૉનષીળૉ  રૉશષૉવ ઇફૃયષ રી�લ ઇફૃયષ 

દળૂગૉ  ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�. ઋબળીઅદ ઇ�લી઼ગીશ નળુરલીફ રૉશષૉવ ( ઋ.ની.Ph.D. રીડૉફી 

Senior  Research  fellow દધી Junior  Research  fellow દળૂગૉ  ગળૉવૂ ગીરઙૂળૂ) રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�.

13. રીગ�સૂડ, ણૂ�ૂ ઼ડ�ભૂગૉડરીઅ �ૉણ નસી�ષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૃઅ ઼રગ� ડગીરીઅ રી�લ લૃુફષ઼�ડૂફૃઅ ��ષ��ફ  

ગ્�ગ ણ્�લૃરૉ�ડ ષૉળૂભૂગૉસફ ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.

14. �ઽૉળીદરીઅ રીઅ�લી રૃઞમફ્ ઇફૃયષ ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ/�ણ�ૂ રૉશ�લી મીનફ્ ઞ રી�લ 

ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. દૉ બઽૉવીઅફ્ ઇફૃયષ ગ્ઉ બથ અ઼�ઙ્રીઅ રી�લ ઙથીસૉ ફ�ઽ. ઇફૃયષફી બૃળીષી દળૂગૉ  

રી� કભળ વૉડળ /ઇબ્ઉ�ડરૉ�ડ વૉડળ ઇરી�લ ઙથીસૉ. બળઅદૃ � દૉફૂ ઼ીધૉ ષઘદ્ષઘદ અ઼�ધી �ીળી 

ઇબીલૉવ ઉ�ભી ગૉ  �ર્સફફી ઽૃગર બઙીળ અ઼મઅુપદ બૃળીષી ગૉ  ઇ�લ ઈપીળયૄદ ઙથૂ સગીલ દૉષી બૃળીષી 

ળઞૄ ગલ�ધૂ દૉફૂ બૄળદૂ જગી઼થૂ ગલી�મીન લ્�લ ઞથીલૉધૂ ઈષ્ ઇફૃયષ રી�લ ઙથષી ઇઅઙૉ ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ ફ્ ુફથ�લ ઈઘળૂ ળઽૉસૉ.

15. ઋરૉનષીળૉ  કફવીઉફ ઇળ� ભ્ર�રીઅ લ્�લ �ધીફૉ બ્દીફ્ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘષ્ ઇુફષીલ� ઝૉ. ઞૉ ઋબળ 

યુષ�લરીઅ યળદૂ ઇઅઙૉ ઼અનૉસ ઈબૂ સગીલ. લ્�લ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘૉવ ફ ઽ્લ/મઅપ ઽ્લ ગૉ  ઇ�લ 

ગીળથ઼્ળ ઋરૉનષીળફૉ ઼અનૉસ ફ બઽ�જૉ દૉ ઇઅઙૉ ષણ્નળી �લૃુફ. ગ્બ�ળૉસફફૂ ગ્ઉ ઞષીમનીળૂ ળઽૉસૉ ફ�ઽ.

16. ઇફીરદઆ  ઇફીરદ ઞ�લીક ભગદ રૃશ ઙૃઞળીદફી ઇફીરદ ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઞ ઇફીરદ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ�ૂ �ીળી રી�લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.�ુદ, ઇફૃ.ઞફ�ુદ, ઼ી.સો.બ.ષ ઇફૉ ઈુધ�ગ 

ફમશી ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી� ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ �ીળી ઉ�લૃ ગળીલૉવ �ુદ ઇઅઙૉફૃઅ �રીથબ� ઞ રી�લ ળઽૉસૉ.

17. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ આ 

1. ઋરૉનષીળ બ્દૉ ઞ રી� ઼ોુફગ ઽ્ષી �ઉઑ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ�બ�ગરીઅ રી� ઼ોુફગ 

દળૂગૉ  ભળઞ મ��લીફી ઼રલઙીશીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ફરફૃી 

રૃઞમફૃઅ ઇુપગૅદ ઇુપગીળૂફૂ ઼ઽૂષીશૃઅ, ઼સ��નશ્રીઅ ઋરૉનષીળફી ફ્ગળૂફી ઼રલઙીશી નસી�ષદૃઅ 
�રીથબ� રીઅઙથૂ ધલૉધૂ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. � ઋરૉનષીળૉ  દૉફૂ કફવીઉફ ઇળ�રીઅ રી� ઼ોુફગ 

ગૉડૉઙળૂરીઅ ગવૂગ ગળૉવ ઽ્લ ઇફૉ યુષ�લરીઅ રીઅઙથૂ ગળીલ �લીળૉ  � ઋરૉનષીળ રી� ો઼ુફગ દળૂગૉફી 

ઇુપગૅદ ઈપીળ બૃળીષી ળઞૃ ગળષીરીઅ ુફ�ભશ �લ દૉષી અ઼�ઙ્રીઅ ઋરૉનષીળફ્ રી� ઼ોુફગ દળૂગૉ  

ફ્ગળૂ રૉશષષી ઇઅઙૉફ્ ઽગગ નીષ્ �લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ� ઇફૉ રી� ો઼ુફગ રીડૉ  ઢળીષૉવ રૉળૂડ 

ઇ�ષલૉ બ઼અનઙૂ ધલૉવ ઽસૉ દ્ બ અ઼નઙૂ/ુફરથૄગ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

2. રી� ઼ોુફગ ગૉડૉઙળૂરીઅ બ઼અન ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ફૉ દૉકફૂ અ઼મઅુપદ  ઞૉ દૉ ગૉડૉઙળૂ (GENERAL/

EWS/SC/ST/SEBC) ઼ીરૉ ઼ળયળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

3. રી� ઼ોુફગફૂ ઇફીરદ ઞ�લી રીડૉ  વીલગ રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ ફઽ� રશૉ દ્ દૉ ઞ�લી ઞૉ દૉ 

ગૉડૉઙળૂફી ઇ�લ વીલગ ઋરૉનષીળધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.

વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં વોડર્ ઓ�ફસરનરી ભરતરી

�હ�રાત �ગેની સામાન્ય જોગવાઈઓ ઃ
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કલાકમ (વહીવટ/હહસાબ)  વગમ-૩ સવંગમની જજલ્લા પચંાયતવાર/કેટેગરીવાર ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ નીચે 
મજુબ છેઃ- 

 
ક્રમ જજલ્લા 

પચંાયત 
ભરવાપાત્ર 
કુલ 
જગ્યાઓની 
સખં્યા 

ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ પૈકી કક્ષાવાર જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી 

સામાન્ય  
(જનરલ) 
(OC) 

આવથિક 
રીતે 
નબળા 
વગમ 
(EWS) 

સા.શૈ. 
પછાત 
વગમ 
(SEBC) 

અન.ુ 
જાવત 
(SC) 

અન.ુજન 
જાવત 
(ST) 

માજી 
સૈવનક 
માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ 

હદવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યાઓ  
કેટેગરી 
A 

કેટેગરી
B 

કેટેગરી
C 

કેટેગરી
D 

કુલ 

૧ અમદાવાદ 40 28 04 02 00 06 04 01 01 00 01 03 
૨ અમરેલી 58 24 05 25 04 00 05 01 01 00 01 03 
૩ આણદં 30 20 03 04 03 00 03 01 01 00 01 03 
૪ અરવલ્લી 24 14 02 03 00 05 02 01 01 00 00 02 
૫ બનાસકાઠંા 51 23 05 15 04 04 05 01 01 01 01 04 
૬ ભરુચ 53 18 05 10 03 17 05 01 01 01 01 04 
૭ ભાવનગર 47 30 04 10 03 00 04 01 00 00 01 02 
૮ બોટાદ 18 09 01 06 02 00 01 01 01 01 00 03 
૯ છોટાઉદેપરુ 24 11 02 05 02 04 02 01 01 00 00 02 
૧૦ દાહોદ 41 08 04 17 01 11 04 01 01 01 00 03 
૧૧ દેવભવૂમ 

ધ્વારકા 
24 16 02 04 02 00 02 01 01 00 00 02 

૧૨ ડાગં 14 02 01 05 00 06 01 01 00 00 00 01 
૧૩ ગાધંીનગર 21 15 02 04 00 00 02 01 01 01 01 04 

૧૪ ગીર 
સોમનાથ 

21 13 02 06 00 00 02 01 01 00 01 03 

૧૫ જામનગર 33 21 03 08 01 00 03 01 01 00 01 03 
૧૬ જુનાગઢ 47 24 04 18 01 00 04 01 01 00 00 02 
૧૭ કચ્છ 59 20 05 22 08 04 05 01 01 01 01 04 
૧૮ ખેડા 38 22 03 10 02 01 03 01 01 01 00 03 
૧૯ મહીસાગર 24 13 02 05 02 02 02 01 00 00 00 01 

૨૦ મહસેાણા 61 32 06 15 08 00 06 01 01 00 01 03 

૨૧ મોરબી 24 09 02 13 00 00 02 01 01 00 01 03 
૨૨ નમમદા 22 10 02 01 01 08 02 01 00 00 00 01 
૨૩ નવસારી 28 05 02 10 01 10 02 01 01 00 00 02 
૨૪ પચંમહાલ 38 12 03 06 01 16 03 01 00 01 00 02 
૨૫ પાટણ 36 27 03 06 00 00 03 01 01 00 01 03 
૨૬ પોરબદંર 17 13 01 02 01 00 01 01 01 01 00 03 
૨૭ રાજકોટ 52 43 05 03 00 01 05 01 00 00 01 02 
૨૮ સાબરકાઠંા 38 19 03 08 01 07 03 01 01 00 00 02 
૨૯ સરુત 39 19 03 04 01 12 03 01 01 00 00 02 
૩૦ સરેુન્રનગર 50 33 05 08 04 00 05 01 01 00 01 03 
૩૧ તાપી 30 06 03 11 00 10 03 01 01 00 00 02 
૩૨ વડોદરા 36 19 03 07 02 05 03 01 00 00 00 01 
૩૩ વલસાડ  43 07 04 12 01 19 04 01 01 01 01 04 
  કુલ  1181 585 104 285 59 148 104 33 26 10 16 85 
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૨.૨ જાહરેાતમા ંદશામવેલ જગ્યાઓની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની શકયતા છે.  
૨.૩ પચંાયત વવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પત્ર ક્રમાકંઃ-

મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા ૦૫-૦૧-૨૦૨૨ મજુબ ભરવાપાત્ર ૧૧૮૧ જગ્યાઓ પૈકી કુલ ૮૫ જગ્યા 
શારીરીક અશક્તતા ધરાવતા (હદવ્યાગં) ઉમેદવારો માટે અનામત છે. જે સબંવધત 
કેટેગરી(GENERAL,EWS, SC,ST,SEBC)સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. 

૨.૪ પચંાયત વવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પત્ર ક્રમાકંઃ-
મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા ૦૫-૦૧-૨૦૨૨ મજુબ આ સવંગમની કુલ ખાલી જગ્યાઓ પૈકી માજી 
સૈવનક માટે ૧૦૪ જગ્યાઓ અનામત રાખવામા ં આવશે. જે સબંવધત કેટેગરી(GENERAL,EWS, 
SC,ST,SEBC)સામે સરભર કરવામા ંઆવશે. 

૨.૫ પચંાયત વવભાગના પત્ર ક્રમાકં:- મકમ/૧૫૨૦૨૧૯૨૫/ખ તા.૨૭/૧૨/૨૦૨૧ તથા પત્ર ક્રમાકંઃ-
મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા ૦૫-૦૧-૨૦૨૨થી સ્પષ્ટતા કરાયા તેમજ દશામવ્યા  મજુબ ૧૧૮૧ 
જગ્યાઓ પૈકી મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ નીચે મજુબ છેઃ- 

 સામાન્ય વગમની મહહલા માટે અનામત જગ્યાઓ             --  ૧૯૪ 
 આવથિક રીતે નબળા વગમ(EWS)ની મહહલા માટે અનામત જગ્યાઓ   --  ૩૧ 
 સામાજીક અને શૈક્ષણણક પછાત વગમ (SEBC)ની મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ --  ૯૨ 
 અનસુણુચત જાવત (SC) કેટેગરીની મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ            --  ૧૬ 
 અનસુણુચત જન જાવત (ST) કેટેગરીની મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ       --  ૪૯ 
૨.૬ અનસુણુચત જાવત, અનસુણુચત જન જાવત, સામાજીક અને શૈક્ષણણક પછાત વગમ અને આવથિક રીતે 

નબળા વગમના ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ ફકત મળૂ ગજુરાતના જે તે અનામત કેટેગરીના 
ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે.  

 

૩. મહહલા ઉમેદવારો માટેઃ- 
૩.૧ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧૧-૧૧-૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-ર 

(ભાગ-૧) ની જોગવાઇ મજુબ મહહલા ઉમેદવારો માટે અનામત ની જોગવાઇ લાગ ુ પડશે. મહહલા 
ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ વસવાયની બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુૂષ ઉમેદવારો માટે અનામત 
છે તેમ ગણવાનુ ં નથી, આ જગ્યાઓ ઉપર પરુૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસદંગી પરુુષ માટે 
ઠરાવેલ મેરીટના ધોરણે વવચારણા થઇ શકે છે. આ જાહરેાત અન્વયે પરુૂષ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો 
અરજી કરી શકે છે.  

૩.૨ સબવંધત કેટેગરી માટેની આખરી પસદંગી યાદી તૈયાર કરતી વખતે મહહલાઓની અનામત જગ્યાઓ 
માટે લાયક મહહલા ઉમેદવાર ઉ૫લબ્ધ નહી થાય તો, તે  જગ્યા સબંવધત કેટેગરી (GENERAL,EWS, 
SC,ST,SEBC) ના પરુૂષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

૩.૩ સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા ૨-૯-૨૦૨૦ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-ર થી 
નકકી કરવામા ંઆવેલ મહહલા અનામત જગ્યાઓ માટેની કાયમપધ્ધવત ધ્યાને લઇ મહહલા અનામતની 
જગ્યાઓ ઉપર લાયક ઉમેદવારની પસદંગી કરવામા ંઆવશે. 
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૧૭. પગાર ધોરણઃ-  
૧૭.૧ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત વનમણુકં થયેથી, નાણા ં વવભાગના    

તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠરાવ ન.ંખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટમ -
ર/ઝ-૧  તા ૬-૧૦-૨૦૧૧  તથા ઠરાવ ક્રમાકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટમ -ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ (પાટમ -ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫  તથા ઠરાવ ક્રમાકંઃ- 
ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટમ -ર/ઝ-૧ તા ૧૮-૧-૨૦૧૭ ની જોગવાઇ મજુબ િથમ પાચં વષમ માટે            
રૂા ૧૯૯૫૦/- િવતમાસ હફકસ પગારથી વનમણુકં અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી વનયત થયેલ અન્ય લાભો 
મળવાપાત્ર રહશેે.  

૧૭.૨ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્વારા નાણા વવભાગના ં તા. ૨૮-૩-૨૦૧૬ ના 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટમ -૩)/ઝ-૧, મા ંદશામવેલ બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા નામ. 
સવુિમકોટમમા ં દાખલ થયેલ એસ.એલ.પી ન.ં૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી 
ચકુાદાને આધીન રહીને  આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત વનમણુકં આપવામા ંઆવશે તેમજ પાચં 
વષમના અંતે તેમની સેવાઓ વનમણુકં સત્તાવધકારીને સતંોષકારક જણાયેથી સબંવંધત કચેરીમા ંજે તે 
સમયના સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મજુબ જે તે જગ્યા માટે મળવાપાત્ર વનયત પગાર ધોરણમા ં
વનયમાનસુાર વનયવમત વનમણુકં મેળવવાને પાત્ર થશે. 

 

૧૮. અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની  રીત :-   
૧૮.૧ આ જાહરેાતના સદંભમમા ં મડંળ દ્વારા  ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવારે 

જાહરેાતના પેરા-૧ મા ં દશામવ્યા મજુબના સમયગાળા દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર 
અરજી૫ત્રક ભરી શકશે.  

૧૮.૨ ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે- 
(1) સૌ િથમ https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર જવુ.ં ત્યારબાદ “Current 

Advertisement” મા ં“View All” કલીક કરવાથી “Select Advertisement by Department” 
મા ંGUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD (GPSSB) SELECT કરવુ ં

(2) ''જુનીયર કલાકમ (વહીવટ/હહસાબ)  ” ની જાહરેાત ક્રમાકંઃ 12/202122 ઉપર click કરવાથી 
screen ઉપર “Apply” અને “Details” ના ઓ્શન જોવા મળશે. “Details” ઉપર 

click કરવાથી વવગતવાર જાહરેાત જોવા મળશે. જે ધ્યાનથી વાચંી જવી.આ જાહરેાતને 
ભવવષ્યના હતે ુમાટે ડાઉનલોડ કરી “SAVE” કરી રાખવા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

(3) હવે "Apply" પર click કરવાથી બે રીતે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશેઃ- 
(અ)  Apply With OTR – One Time Registration  
 ઓજસ ્લેટફોમમ ઉપરનો તમારો ONE TIME REGISTRATION NUMBER (OTR) અને 
જન્મતારીખ એન્ટર કરી Apply With OTR કરવાથી તમે રજીસ્રેશન(OTR) વખતે આપેલી 
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વવગતો અરજીફોમમમા ં આપ મેળે આવી જશે જે વવગતો ધ્યાનથી જોઇ લેવી. જેથી તમે 
અરજીફોમમ ઝડપથી ભરી શકશો. ત્યારબાદ ઓનલાઇન અરજી ‘‘Confirm’’ કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ જશે.જેની વિન્ટ મેળવી લેવાની રહશેે. 
(બ)  Skip કરીને બધી વવગતો ભરીને ઓનલાઇન અરજી થઇ શકશે. 

આ રીતે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે પોતાનુ ં નામ, જન્મતારીખ વવગેરે પસમનલ 
ડીટેલ્સ ભરવાની રહશેે. અને અરજી ફોમમમા ં માગંવામા ં આવેલી તમામ વવગતો જેવી કે  
Communication Details ,Others Details, Language Details,Educational Details(શૈક્ષણણક 
લાયકાત) વવગેરેની વવગતો ભરવાની રહશેે.  

ત્યારબાદ પોતાનો ફોટોગ્રાફ અને સહી ઉમેદવારે અપલોડ કરવાના રહશેે. જે ફોટો 
અપલોડ કરવામા ં આવ્યો હોય તે જ ફોટાની નકલ લેણખત પરીક્ષામા ં હાજરીપત્રકમા ં
ચોંટાડવાની રહશેે. તેમજ પછીના દરેક તબકે્ક મડંળ/વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી માગેં ત્યારે તેવો જ 
ફોટો રજૂ કરવાનો રહશેે. આથી ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંઅપલોડ કરેલ ફોટોગ્રાફની ચારથી 
પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા ફોટોગ્રાફ રજૂ થશે તો, ઉમેદવારની 
ઓળખ િસ્થાવપત નહીં થવાના કારણે ઉમેદવારની ફાળવણી/વનમણ ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે 
જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.   

(4) ત્યારબાદ ફોમમમા ંઆપેલ બાહંધેરી "Declaration" વાચંીને શરતો માન્ય હોય તો Yes 
ઉપર કલીક કરવુ ંઅને અરજી ત્યારબાદ Save કરવી.અરજી SAVE કયામ બાદ ઉમેદવારનો 
"Application Number" generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે.  

(5) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને 

"Application number" તથા “Birth Date” type કયામ બાદ Ok ૫ર click 

કરવાથી ત્રણ બટન (૧) ok (ર) show application preview અને (૩) 
confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview ૫ર 

click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય તો edit કરી 
લેવુ.ં કન્ફમમ કયામ ૫હલેા કોઈ૫ણ િકારનો સધુારો થઈ શકશે. સપંણૂમ ચકાસણી બાદ જો 
અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો જ confirm application ૫ર click કરવુ.ં 
ઓનલાઇન અરજી ‘‘Confirm’’ કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ 

જશે.  
(6)  એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમમ થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ િકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે 

મડંળ દ્વારા થઇ શકશે નહીં. અરજીમા ંદશામવેલી વવગતોને અનરુૂપ િમાણપત્રો મડંળ માગેં 
ત્યારે ઉમેદવારે રજૂ કરવાના રહશેે. આથી, ઉમેદવારે િથમ તેમની પાસેના અસલ 
િમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ં નામ, પવત/વપતાનુ ં નામ, અટક, જન્મતારીખ, શૈક્ષણણક 
લાયકાત, જાવત (કેટેગરી), જેન્ડર (મેલ/ફીમેલ), માજી સૈવનક, સ્પોટમસ, શારીહરક 
અશકતતાનો િકાર, વવધવા વગેરે બાબતોની બારીક ચકાસણી નામ, અટકના સ્પેલીંગ 
સહીત કરી લઇને તેને અનરુૂપ વવગતો જ ઓનલાઇન અરજીમા ંદશામવવાની રહશેે. મડંળ 
દ્વારા ચકાસણી સારુ અસલ િમાણપત્રો માગંવામા ંઆવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં

(વ� ુિવગતો માટ� સસં્થાની વેબસાઈટ જોવી)

è
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વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં સબ સેનેટરરી ઈન્સ્પેકટરનરી ભરતરી
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ �ઽૉળીદ
(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)

�ર  ઞ�લીફૃઅ ફીર 
ઞ�લીફૂ ગૄવ  

઼અ�લી 
ઞ�લીફૂ ઼અ�લી 

૩ ઼મ ઼ૉફૉડળૂ ��઼બૉ�ડળ ૩૨

૨૯-ુમફઇફીરદ (૨૪-ર�ઽવી)

૨૩-ઈ.ફ.ષ. (E.W.S)
૨૩-ઇ.ઞ.�. 

૨૩-ઇ.�.

1. સો�ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ

૩. ઑજ.ઑ઼.઼ૂ.બી઼

૪. ૉ઼ફૉ. �� � બૉ. ણૂ� વ્રી ગ્ �઼ બી઼

૫. � ફીદગ ઋરૉનષીળફૉ �ીપી� લદી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.

૬. ગ્� � લૃડળ �થગીળફૉ �ીપી� લદી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.

૭. ફઙળબીુવગી/રઽીફઙળ બીુવગીફી ઽૉ� ધ ુષયીઙફૂ  ૉ઼ફૂડૉસફફૂ વલદ ગીરઙૂળૂફી ઇફૃયષફૉ 

�ીપી� લદી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.

2. બઙીળ પ્ળથઆ

1. �થ ષહ� રીડૉ  �. ૩૯,૯૭૨ /- રીુ઼ગ ��ગ઼ ષૉદફ

(઼ળગીળ�ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ �રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ�ષલૉ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ઼ી.ષ.ુષ.ઢળીષ ઇઅગઆ૬૬/૩૯-૩૱/દી.૪૮-૨૬-૪૨૩૯ રૃઞમ 

ર�ષીબી� ળઽૉસૉ.) 
2. ઼ી.ષ.ુષ. બ�ળબ� ઇઅગ-૬૬/૩૯-૪૨ દીઆ૨૮-૨૪-૪૨ રૃઞમ �થ ષહ� ઼ૃપૂ રીુ઼ગ ���઼ 

ષૉદફધૂ ઇઞરીલસૂ ુફર�અગફૉ બી� ધસૉ. �લીળમીન ગીરઙૂળૂ અ઼દ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ� ગલ�ધૂ ુફલદ 

બઙીળ પ્ળથ ઼ીદરી બઙીળ બઅજ રૃઞમ વૉષવ-૬,  બૉ રૉડ� ૂ�઼  (૪૭૭૨૨ - ૱૩૩૨૨) ુફલર્ફૃ઼ીળ 

઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 
3. �રળ :  ૪૯ ષહ�ધૂ ષપૃ ફઽ�.

(યળદૂ ુફલર રૃઞમ રઽ�ર ષલરલી�ની ૪૱ ષહ� + ૨૩ ષહ�= ૪૯ ષહ� બૉળી ૪૪.૬ �ષી ુષફઅદૂ.)
�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી�લ �ઙષીઉકઆ

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)
 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ�લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી�દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘી�ૂ ગળષૂ.

2. કફવીઉફ ઇળ� ગળષી દધી બૉરૉ�ડ ગળષી રી� ણૉ �ગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ 

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽદીષઽ ઝૉ.

3. �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ��લીકફૂ ઼અ�લીરીઅ ષપપડ ધષીફૂ સ�લદી ળઽૉસૉ.

4. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૮-૨૪-૪૨૪૪ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૪  

(૩૮-૭૯ ગવીગ) નળ�લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળ� ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ 

ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.

5. �રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂ/઼અ�ધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

7. સો�ુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રી�લ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળફ્ ઽ� નીષ્ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽ�.

8. � ઞ�લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસી�ષૉવ સો�ુથગ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ રી�લ ઙથીસૉ દૉષૂ 

�ઙષીઉ ઽ્લ દ્, �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ. દૉષ્ દૉરફ્ ઽ� નીષ્ 

ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ  ઼રગ�દી ��ધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅદદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.

9. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસી�ષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધ�ફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (�નષ઼, રી઼, 
ષહ�), રૄશ બઙીળ ઇફૉ ગૃવ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ�ષૉવ ભળ�ફ્ �ગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ 

઼ીધૉફૃઅ �ષલઅ�બ� �રીથબ� ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈષૃઅ �રીથબ� અ઼�ધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼�ર 

઼�ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ ઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ self‐Declaration ઇફૉ 
affidavit બળ ળઞૃ ગળૉવ �રીથબ� રી�લ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ  ળઞૃ ગળૉવ ઇફૃયષફી �રીથબ�્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�. � ઋરૉનષીળ્ �ીળી અ઼બૄથ� ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ �રીથબ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�, 
દ્ ઋબવ�પ �રીથબ�/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથ�લ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ �ુદ ઇઅઙૉ ઞૉ ુષઙદ નસી�ષૉવ ઽસૉ દૉરીઅ બીઝશધૂ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ. દૉરઞ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઼રલઙીશી નળ�લીફ ઉ�લૃ ધલૉવ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ 

�રીથબ� ળઞૃ ગળૉવ ફ�ઽ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળ� ઇરી�લ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉકફૉ ુમફ ઇફીરદ 

ઞ�લી ઼ીરૉ બથ  ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી�લ �ઙષીઉકઆ

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)
 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ�લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી�દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘી�ૂ ગળષૂ.

2. કફવીઉફ ઇળ� ગળષી દધી બૉરૉ�ડ ગળષી રી� ણૉ �ગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ 

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽદીષઽ ઝૉ.

3. �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ��લીકફૂ ઼અ�લીરીઅ ષપપડ ધષીફૂ સ�લદી ળઽૉસૉ.

4. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૮-૨૪-૪૨૪૪ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૪  

(૩૮-૭૯ ગવીગ) નળ�લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળ� ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ 

ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.

5. �રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂ/઼અ�ધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

7. સો�ુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રી�લ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળફ્ ઽ� નીષ્ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽ�.

8. � ઞ�લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસી�ષૉવ સો�ુથગ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ રી�લ ઙથીસૉ દૉષૂ 

�ઙષીઉ ઽ્લ દ્, �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ. દૉષ્ દૉરફ્ ઽ� નીષ્ 

ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ  ઼રગ�દી ��ધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅદદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.

9. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસી�ષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધ�ફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (�નષ઼, રી઼, 
ષહ�), રૄશ બઙીળ ઇફૉ ગૃવ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ�ષૉવ ભળ�ફ્ �ગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ 

઼ીધૉફૃઅ �ષલઅ�બ� �રીથબ� ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈષૃઅ �રીથબ� અ઼�ધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼�ર 

઼�ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ ઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ self‐Declaration ઇફૉ 
affidavit બળ ળઞૃ ગળૉવ �રીથબ� રી�લ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ  ળઞૃ ગળૉવ ઇફૃયષફી �રીથબ�્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�. � ઋરૉનષીળ્ �ીળી અ઼બૄથ� ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ �રીથબ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�, 
દ્ ઋબવ�પ �રીથબ�/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથ�લ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ �ુદ ઇઅઙૉ ઞૉ ુષઙદ નસી�ષૉવ ઽસૉ દૉરીઅ બીઝશધૂ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ. દૉરઞ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઼રલઙીશી નળ�લીફ ઉ�લૃ ધલૉવ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ 

�રીથબ� ળઞૃ ગળૉવ ફ�ઽ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળ� ઇરી�લ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉકફૉ ુમફ ઇફીરદ 

ઞ�લી ઼ીરૉ બથ  ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

12. ઇઅસગીવૂફ, ળ્ુઞઅની ષૉદફનીળ, ઑ�ૉ�ડૂ઼સૂબ, દીવૂરૂ, રીફનષૉદફ, ઈરઅુ�દ ભૉગ�ડૂ, ઉ�જીઞ� (રૄશ 

ઽ્�ી ુ઼ષીલફૂ ષપીળીફૂ ગીરઙૂળૂ), Against post દળૂગૉ  ઋરૉનષીળૉ  રૉશષૉવ ઇફૃયષ રી�લ ઇફૃયષ 

દળૂગૉ  ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�. ઋબળીઅદ ઇ�લી઼ગીશ નળુરલીફ રૉશષૉવ ( ઋ.ની.Ph.D. રીડૉફી 

Senior  Research  fellow દધી Junior  Research  fellow દળૂગૉ  ગળૉવૂ ગીરઙૂળૂ) રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�.

13. રીગ�સૂડ, ણૂ�ૂ ઼ડ�ભૂગૉડરીઅ �ૉણ નસી�ષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૃઅ ઼રગ� ડગીરીઅ રી�લ લૃુફષ઼�ડૂફૃઅ ��ષ��ફ  

ગ્�ગ ણ્�લૃરૉ�ડ ષૉળૂભૂગૉસફ ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.

14. �ઽૉળીદરીઅ રીઅ�લી રૃઞમફ્ ઇફૃયષ ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ/�ણ�ૂ રૉશ�લી મીનફ્ ઞ રી�લ 

ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. દૉ બઽૉવીઅફ્ ઇફૃયષ ગ્ઉ બથ અ઼�ઙ્રીઅ રી�લ ઙથીસૉ ફ�ઽ. ઇફૃયષફી બૃળીષી દળૂગૉ  

રી� કભળ વૉડળ /ઇબ્ઉ�ડરૉ�ડ વૉડળ ઇરી�લ ઙથીસૉ. બળઅદૃ � દૉફૂ ઼ીધૉ ષઘદ્ષઘદ અ઼�ધી �ીળી 

ઇબીલૉવ ઉ�ભી ગૉ  �ર્સફફી ઽૃગર બઙીળ અ઼મઅુપદ બૃળીષી ગૉ  ઇ�લ ઈપીળયૄદ ઙથૂ સગીલ દૉષી બૃળીષી 

ળઞૄ ગલ�ધૂ દૉફૂ બૄળદૂ જગી઼થૂ ગલી�મીન લ્�લ ઞથીલૉધૂ ઈષ્ ઇફૃયષ રી�લ ઙથષી ઇઅઙૉ ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ ફ્ ુફથ�લ ઈઘળૂ ળઽૉસૉ.

15. ઋરૉનષીળૉ  કફવીઉફ ઇળ� ભ્ર�રીઅ લ્�લ �ધીફૉ બ્દીફ્ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘષ્ ઇુફષીલ� ઝૉ. ઞૉ ઋબળ 

યુષ�લરીઅ યળદૂ ઇઅઙૉ ઼અનૉસ ઈબૂ સગીલ. લ્�લ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘૉવ ફ ઽ્લ/મઅપ ઽ્લ ગૉ  ઇ�લ 

ગીળથ઼્ળ ઋરૉનષીળફૉ ઼અનૉસ ફ બઽ�જૉ દૉ ઇઅઙૉ ષણ્નળી �લૃુફ. ગ્બ�ળૉસફફૂ ગ્ઉ ઞષીમનીળૂ ળઽૉસૉ ફ�ઽ.

16. ઇફીરદઆ  ઇફીરદ ઞ�લીક ભગદ રૃશ ઙૃઞળીદફી ઇફીરદ ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઞ ઇફીરદ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ�ૂ �ીળી રી�લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.�ુદ, ઇફૃ.ઞફ�ુદ, ઼ી.સો.બ.ષ ઇફૉ ઈુધ�ગ 

ફમશી ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી� ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ �ીળી ઉ�લૃ ગળીલૉવ �ુદ ઇઅઙૉફૃઅ �રીથબ� ઞ રી�લ ળઽૉસૉ.

17. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ આ 

1. ઋરૉનષીળ બ્દૉ ઞ રી� ઼ોુફગ ઽ્ષી �ઉઑ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ�બ�ગરીઅ રી� ઼ોુફગ 

દળૂગૉ  ભળઞ મ��લીફી ઼રલઙીશીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ફરફૃી 

રૃઞમફૃઅ ઇુપગૅદ ઇુપગીળૂફૂ ઼ઽૂષીશૃઅ, ઼સ��નશ્રીઅ ઋરૉનષીળફી ફ્ગળૂફી ઼રલઙીશી નસી�ષદૃઅ 
�રીથબ� રીઅઙથૂ ધલૉધૂ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. � ઋરૉનષીળૉ  દૉફૂ કફવીઉફ ઇળ�રીઅ રી� ઼ોુફગ 

ગૉડૉઙળૂરીઅ ગવૂગ ગળૉવ ઽ્લ ઇફૉ યુષ�લરીઅ રીઅઙથૂ ગળીલ �લીળૉ  � ઋરૉનષીળ રી� ો઼ુફગ દળૂગૉફી 

ઇુપગૅદ ઈપીળ બૃળીષી ળઞૃ ગળષીરીઅ ુફ�ભશ �લ દૉષી અ઼�ઙ્રીઅ ઋરૉનષીળફ્ રી� ઼ોુફગ દળૂગૉ  

ફ્ગળૂ રૉશષષી ઇઅઙૉફ્ ઽગગ નીષ્ �લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ� ઇફૉ રી� ો઼ુફગ રીડૉ  ઢળીષૉવ રૉળૂડ 

ઇ�ષલૉ બ઼અનઙૂ ધલૉવ ઽસૉ દ્ બ અ઼નઙૂ/ુફરથૄગ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

2. રી� ઼ોુફગ ગૉડૉઙળૂરીઅ બ઼અન ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ફૉ દૉકફૂ અ઼મઅુપદ  ઞૉ દૉ ગૉડૉઙળૂ (GENERAL/

EWS/SC/ST/SEBC) ઼ીરૉ ઼ળયળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

3. રી� ઼ોુફગફૂ ઇફીરદ ઞ�લી રીડૉ  વીલગ રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ ફઽ� રશૉ દ્ દૉ ઞ�લી ઞૉ દૉ 

ગૉડૉઙળૂફી ઇ�લ વીલગ ઋરૉનષીળધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.

�હ�રાત �ગેની સામાન્ય જોગવાઈઓ ઃ

(વ� ુિવગતો માટ� સસં્થાની વેબસાઈટ જોવી)



4 તા. ૨૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, ગરુજરાત રોજગાર સમાચાર

(વ� ુિવગતો માટ� સસં્થાની વેબસાઈટ જોવી)

વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં રેવન્યુ ઓ�ફસરનરી ભરતરી

�હ�રાત �ગેની સામાન્ય જોગવાઈઓ ઃ

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ �ઽૉળીદ
(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)

�ર  ઞ�લીફૃઅ ફીર 
ઞ�લીફૂ ગૄવ 

઼અ�લી 
ઞ�લીફૂ ઼અ�લી 

૩  ળૉષ�લૃ ���઼ળ  ૨૯ 

૨૪-ુમફઇફીરદ

૨૩-ઈ.ફ.ષ. (E.W.S) 
૨૩ -઼ી.સો.બ.ષ 

૨૪-ઇ.ઞ.�. 

૨૩-ઇ.�.  

1. સો�ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ

મૂ.ગ્ર �� ડ�  � વી઼ ઋબળીઅદ ઑર.મૂ.ઑ. (�ીલફી�઼)ફૂ બનષૂ પળીષફીળફૉ બ અ઼નઙૂ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. 

ઇફૉ ગ્� � લૃડળ ડ�ૉફ�ઙ રૉશષૉવફૉ �ીપી� લ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ.

2. બઙીળ પ્ળથઆ

1. �થ ષહ� રીડૉ  �.૫૱,૨૯૨ /- રીુ઼ગ ��ગ઼ ષૉદફ

(઼ળગીળ�ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ �રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ�ષલૉ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ઼ી.ષ.ુષ.ઢળીષ ઇઅગઆ૬૬/૩૯-૩૱/દી.૪૮-૨૬-૪૨૩૯ રૃઞમ 

રશષીબી� ળઽૉસૉ.) 

2. ઼ી.ષ.ુષ. બ�ળબ� ઇઅગ-૬૬/૩૯-૪૨ દીઆ૨૮-૨૪-૪૨ રૃઞમ �થ ષહ� ઼ૃપૂ રીુ઼ગ ���઼ 

ષૉદફધૂ ઇઞરીલસૂ ુફર�અગફૉ બી� ધસૉ. �લીળમીન ગીરઙૂળૂ અ઼દ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ� ગલ�ધૂ ુફલદ 

બઙીળ પ્ળથ ઼ીદરી બઙીળ બઅજ રૃઞમ વૉષવ-૱  બૉ રૉડ� ૂ�઼  (૬૬૯૨૨ - ૩૬૪૬૨૨) ુફલર્ફૃ઼ીળ 

઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

3. �રળઆ  �રળ ૫૩ ષહ�ધૂ ષપૃ ફ ઽ્ષૂ ��ઑ.

(યળદૂ ુફલર રૃઞમ રઽ�ર ષલરલી�ની ૫૨ ષહ� + ૨૩ ષહ�= ૫૩ ષહ� બૉળી ૪૪.૬ �ષી ુષફઅદૂ.)�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી�લ �ઙષીઉકઆ
(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)

 
1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ�લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી�દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘી�ૂ ગળષૂ.

2. કફવીઉફ ઇળ� ગળષી દધી બૉરૉ�ડ ગળષી રી� ણૉ �ગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ 

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽદીષઽ ઝૉ.

3. �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ��લીકફૂ ઼અ�લીરીઅ ષપપડ ધષીફૂ સ�લદી ળઽૉસૉ.

4. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૮-૨૪-૪૨૪૪ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૪  

(૩૮-૭૯ ગવીગ) નળ�લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળ� ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ 

ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.

5. �રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂ/઼અ�ધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

7. સો�ુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રી�લ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળફ્ ઽ� નીષ્ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽ�.

8. � ઞ�લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસી�ષૉવ સો�ુથગ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ રી�લ ઙથીસૉ દૉષૂ 

�ઙષીઉ ઽ્લ દ્, �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ. દૉષ્ દૉરફ્ ઽ� નીષ્ 

ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ  ઼રગ�દી ��ધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅદદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.

9. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસી�ષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધ�ફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (�નષ઼, રી઼, 
ષહ�), રૄશ બઙીળ ઇફૉ ગૃવ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ�ષૉવ ભળ�ફ્ �ગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ 

઼ીધૉફૃઅ �ષલઅ�બ� �રીથબ� ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈષૃઅ �રીથબ� અ઼�ધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼�ર 

઼�ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ ઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ self‐Declaration ઇફૉ 
affidavit બળ ળઞૃ ગળૉવ �રીથબ� રી�લ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ  ળઞૃ ગળૉવ ઇફૃયષફી �રીથબ�્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�. � ઋરૉનષીળ્ �ીળી અ઼બૄથ� ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ �રીથબ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�, 
દ્ ઋબવ�પ �રીથબ�/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથ�લ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ �ુદ ઇઅઙૉ ઞૉ ુષઙદ નસી�ષૉવ ઽસૉ દૉરીઅ બીઝશધૂ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ. દૉરઞ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઼રલઙીશી નળ�લીફ ઉ�લૃ ધલૉવ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ 

�રીથબ� ળઞૃ ગળૉવ ફ�ઽ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળ� ઇરી�લ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉકફૉ ુમફ ઇફીરદ 

ઞ�લી ઼ીરૉ બથ  ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી�લ �ઙષીઉકઆ
(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)

 
1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ�લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી�દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘી�ૂ ગળષૂ.

2. કફવીઉફ ઇળ� ગળષી દધી બૉરૉ�ડ ગળષી રી� ણૉ �ગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ 

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽદીષઽ ઝૉ.

3. �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ��લીકફૂ ઼અ�લીરીઅ ષપપડ ધષીફૂ સ�લદી ળઽૉસૉ.

4. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૮-૨૪-૪૨૪૪ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૪  

(૩૮-૭૯ ગવીગ) નળ�લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળ� ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ 

ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.

5. �રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂ/઼અ�ધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

7. સો�ુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રી�લ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળફ્ ઽ� નીષ્ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽ�.

8. � ઞ�લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસી�ષૉવ સો�ુથગ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ રી�લ ઙથીસૉ દૉષૂ 

�ઙષીઉ ઽ્લ દ્, �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ. દૉષ્ દૉરફ્ ઽ� નીષ્ 

ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ  ઼રગ�દી ��ધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅદદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.

9. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસી�ષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધ�ફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (�નષ઼, રી઼, 
ષહ�), રૄશ બઙીળ ઇફૉ ગૃવ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ�ષૉવ ભળ�ફ્ �ગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ 

઼ીધૉફૃઅ �ષલઅ�બ� �રીથબ� ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈષૃઅ �રીથબ� અ઼�ધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼�ર 

઼�ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ ઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ self‐Declaration ઇફૉ 
affidavit બળ ળઞૃ ગળૉવ �રીથબ� રી�લ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ  ળઞૃ ગળૉવ ઇફૃયષફી �રીથબ�્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�. � ઋરૉનષીળ્ �ીળી અ઼બૄથ� ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ �રીથબ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�, 
દ્ ઋબવ�પ �રીથબ�/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથ�લ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ �ુદ ઇઅઙૉ ઞૉ ુષઙદ નસી�ષૉવ ઽસૉ દૉરીઅ બીઝશધૂ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ. દૉરઞ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઼રલઙીશી નળ�લીફ ઉ�લૃ ધલૉવ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ 

�રીથબ� ળઞૃ ગળૉવ ફ�ઽ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળ� ઇરી�લ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉકફૉ ુમફ ઇફીરદ 

ઞ�લી ઼ીરૉ બથ  ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

12. ઇઅસગીવૂફ, ળ્ુઞઅની ષૉદફનીળ, ઑ�ૉ�ડૂ઼સૂબ, દીવૂરૂ, રીફનષૉદફ, ઈરઅુ�દ ભૉગ�ડૂ, ઉ�જીઞ� (રૄશ 

ઽ્�ી ુ઼ષીલફૂ ષપીળીફૂ ગીરઙૂળૂ), Against post દળૂગૉ  ઋરૉનષીળૉ  રૉશષૉવ ઇફૃયષ રી�લ ઇફૃયષ 

દળૂગૉ  ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�. ઋબળીઅદ ઇ�લી઼ગીશ નળુરલીફ રૉશષૉવ ( ઋ.ની.Ph.D. રીડૉફી 

Senior  Research  fellow દધી Junior  Research  fellow દળૂગૉ  ગળૉવૂ ગીરઙૂળૂ) રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�.

13. રીગ�સૂડ, ણૂ�ૂ ઼ડ�ભૂગૉડરીઅ �ૉણ નસી�ષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૃઅ ઼રગ� ડગીરીઅ રી�લ લૃુફષ઼�ડૂફૃઅ ��ષ��ફ  

ગ્�ગ ણ્�લૃરૉ�ડ ષૉળૂભૂગૉસફ ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.

14. �ઽૉળીદરીઅ રીઅ�લી રૃઞમફ્ ઇફૃયષ ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ/�ણ�ૂ રૉશ�લી મીનફ્ ઞ રી�લ 

ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. દૉ બઽૉવીઅફ્ ઇફૃયષ ગ્ઉ બથ અ઼�ઙ્રીઅ રી�લ ઙથીસૉ ફ�ઽ. ઇફૃયષફી બૃળીષી દળૂગૉ  

રી� કભળ વૉડળ /ઇબ્ઉ�ડરૉ�ડ વૉડળ ઇરી�લ ઙથીસૉ. બળઅદૃ � દૉફૂ ઼ીધૉ ષઘદ્ષઘદ અ઼�ધી �ીળી 

ઇબીલૉવ ઉ�ભી ગૉ  �ર્સફફી ઽૃગર બઙીળ અ઼મઅુપદ બૃળીષી ગૉ  ઇ�લ ઈપીળયૄદ ઙથૂ સગીલ દૉષી બૃળીષી 

ળઞૄ ગલ�ધૂ દૉફૂ બૄળદૂ જગી઼થૂ ગલી�મીન લ્�લ ઞથીલૉધૂ ઈષ્ ઇફૃયષ રી�લ ઙથષી ઇઅઙૉ ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ ફ્ ુફથ�લ ઈઘળૂ ળઽૉસૉ.

15. ઋરૉનષીળૉ  કફવીઉફ ઇળ� ભ્ર�રીઅ લ્�લ �ધીફૉ બ્દીફ્ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘષ્ ઇુફષીલ� ઝૉ. ઞૉ ઋબળ 

યુષ�લરીઅ યળદૂ ઇઅઙૉ ઼અનૉસ ઈબૂ સગીલ. લ્�લ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘૉવ ફ ઽ્લ/મઅપ ઽ્લ ગૉ  ઇ�લ 

ગીળથ઼્ળ ઋરૉનષીળફૉ ઼અનૉસ ફ બઽ�જૉ દૉ ઇઅઙૉ ષણ્નળી �લૃુફ. ગ્બ�ળૉસફફૂ ગ્ઉ ઞષીમનીળૂ ળઽૉસૉ ફ�ઽ.

16. ઇફીરદઆ  ઇફીરદ ઞ�લીક ભગદ રૃશ ઙૃઞળીદફી ઇફીરદ ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઞ ઇફીરદ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ�ૂ �ીળી રી�લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.�ુદ, ઇફૃ.ઞફ�ુદ, ઼ી.સો.બ.ષ ઇફૉ ઈુધ�ગ 

ફમશી ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી� ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ �ીળી ઉ�લૃ ગળીલૉવ �ુદ ઇઅઙૉફૃઅ �રીથબ� ઞ રી�લ ળઽૉસૉ.

17. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ આ 

1. ઋરૉનષીળ બ્દૉ ઞ રી� ઼ોુફગ ઽ્ષી �ઉઑ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ�બ�ગરીઅ રી� ઼ોુફગ 

દળૂગૉ  ભળઞ મ��લીફી ઼રલઙીશીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ફરૃફી 

રૃઞમફૃઅ ઇુપગૅદ ઇુપગીળૂફૂ ઼ઽૂષીશૃઅ, ઼સ��નશ્રીઅ ઋરૉનષીળફી ફ્ગળૂફી ઼રલઙીશી નસી�ષદૃઅ 
�રીથબ� રીઅઙથૂ ધલૉધૂ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. � ઋરૉનષીળૉ  દૉફૂ કફવીઉફ ઇળ�રીઅ રી� ઼ોુફગ 

ગૉડૉઙળૂરીઅ ગવૂગ ગળૉવ ઽ્લ ઇફૉ યુષ�લરીઅ રીઅઙથૂ ગળીલ �લીળૉ  � ઋરૉનષીળ રી� ો઼ુફગ દળૂગૉફી 

ઇુપગૅદ ઈપીળ બૃળીષી ળઞૃ ગળષીરીઅ ુફ�ભશ �લ દૉષી અ઼�ઙ્રીઅ ઋરૉનષીળફ્ રી� ઼ોુફગ દળૂગૉ  

ફ્ગળૂ રૉશષષી ઇઅઙૉફ્ ઽગગ નીષ્ �લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ� ઇફૉ રી� ો઼ુફગ રીડૉ  ઢળીષૉવ રૉળૂડ 

ઇ�ષલૉ બ઼અનઙૂ ધલૉવ ઽસૉ દ્ બ અ઼નઙૂ/ુફરથૄગ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

2. રી� ઼ોુફગ ગૉડૉઙળૂરીઅ બ઼અન ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ફૉ દૉકફૂ અ઼મઅુપદ  ઞૉ દૉ ગૉડૉઙળૂ (GENERAL/

EWS/SC/ST/SEBC) ઼ીરૉ ઼ળયળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

3. રી� ઼ોુફગફૂ ઇફીરદ ઞ�લી રીડૉ  વીલગ રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ ફઽ� રશૉ દ્ દૉ ઞ�લી ઞૉ દૉ 

ગૉડૉઙળૂફી ઇ�લ વીલગ ઋરૉનષીળધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.



તા. ૨૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, ગરુજરાત રોજગાર સમાચાર  5

1) બાળ સાિહત્યના પાત્ ‘િમયાં ફ�સક�’ના રચિયતા 
કોણ ? 

 અ.  �વરામ �ષી  બ. ધૂમક�તુ
 ક. રમેશ પાર�ખ ડ. નટવરલાલ પંડયા   
2)  ‘િવશ્વ મા�ભાષા �દવસ’ કઈ તારરીખે ઉજવાય છે ?
 અ. ૨૧ ફ�બ્રુઆરી  બ. ૨૧ નવેમ્બર
 ક. ૨૧ માચર્  ડ. ૨૧ જૂન
3) ‘રામવન’ સાંસ્ક�િત્તક વન ક્યાં આવેલું છે ?  
 અ. ડાંગ  બ. નવસારી 
 ક. અરવલ્લી  ડ. રાજકોટ  
4) ગુજરાતના ક્યા િજલ્લામાં સાગ સૌથરી વધુ થાય છે? 
 અ. ડાંગ  બ. તાપી 
 ક. ભ�ચ  ડ. છોટા ઉદ�પુર 
5) ગુજરાત વનાર્ક્યુલર સોસાયટરીનરી રચના ક્યા વષર્માં 

થઈ ?  
 અ. ૧૮૫૦  બ. ૧૮૪૮ 
 ક. ૧૮૫૨  ડ. ૧૮૫૫
6) ‘ઓ ઈશ્વર ભ�એ તને મોટું છે તુજ નામ’ પ્રાથર્નાના 

કિવ કોણ છે ?
 અ. નમર્દ  બ. ઉમાશંકર �ષી 
 ક. દલપતરામ   ડ. સુર�શ દલાલ
7) કયા સાિહત્યકાર ‘ઉશનસ્’ તરરીક� ઓળખાય છે ?     
 અ. નટવરલાલ પંડ્યા  બ. ભાલણ 
 ક. રઘુવીર ચૌધરી  ડ. ગોવધર્નરામ િત્રપાઠી 
8) િવસ્તારનરી áષ્ટરીએ ભારતમાં સૌથરી મોટું રાજ્ય કયું

છે ?  
 અ. ઉત્તર પ્રદ�શ બ. ગુજરાત
 ક. રાજસ્થાન  ડ. િબહાર
9) પ્રાચરીન ગુજરાતનરી પ્રિતિષ્ઠત િવદ્યાપરીઠ કઈ હતરી ?
 અ. નાલંદા બ. વલ્લભી
 ક.  તક્ષિશલા ડ. આ પૈક�ની કોઈ નહ�  
10) ‘કાન્હડદે પ્રબંધ’ના રચિયતા કોણ ?     
 અ. કિવ પદ્મનાભ બ. ભાલણ  
 ક. પ્રેમાનંદ  ડ. અખો 
11) ગુજરાતમાં પુસ્તકાલય પ્ર�િત્ત કોણે શ� કરરી ?  
 અ. ગીજુભાઈ બધેકા   બ. બળવંતરાય ઠાકોર  
 ક. મોતીભાઈ અમીન  ડ.  વી.પી.પટ�લ
12) નરીચે પૈક� કયા ક્રાંિતકારરી ઓક્સફોડર્ યુિનવિસર્ટરીમાં 

સંસ્ક�ત ભણાવતાં હતાં?  
 અ. મદનલાલ ઢ�ગરા   બ. મેડમ કામા 
 ક. મગન ખેરાજ વમાર્  ડ. શ્યામ� ક�ષ્ણવમાર્ 
13) ક�વડા મ�સ્જદ ગુજરાતના કયા સ્થળે આવેલરી છે? 
 અ.  દાહોદ   બ.ચાંપાનેર  
 ક.  સૂરત  ડ. જૂનાગઢ 
14) ક્યા મિહનાનરી અમાસ ‘�દવાસો’ તરરીક� ઉજવાય 

છે ? 
 અ. ભાદરવો  બ. આસો
 ક.  જેઠ ડ. અષાઢ 
15) ઈ.સ.૧૯૩૦માં ગુજરાતના  ક્યા બનાવે અંગે્રજ 

સત્તાનો પાયો હચમચાવ્યો હતો?  
 અ. દાંડીક�ચ    બ. બારડોલી સત્યાગ્રહ 
 ક. ખેડા સત્યાગ્રહ   ડ. બોરસદ સત્યાગ્રહ   
16) ‘કિવ કાન્ત’નું મૂળ નામ જણાવો.  
 અ. મિણશંકર ભટ્ટ  બ. નરભેરામ પંડ્યા   
 ક. નરિસંહરાવ �દવેટીયા  ડ. આ પૈક�નું કોઈ નહ�
17) ‘રણ�તરામ સુવણર્ ચંદ્રક’ કઈ સંસ્થા આપે છે? 
 અ. ગૂજરાત િવદ્યાપીઠ  બ. ગુજરાત સાિહત્ય સભા 

 ક. ગુજરાત સાિહત્ય પ�રષદ 
 ડ. ગુજરાત વનાર્ક્યુલર સોસાયટી
18) મન્સૂરરી ફક�રમહમ્મદ ગુલામનબરીનું તખલ્લુસ ક્યું 

છે ?
 અ. મરીઝ બ. શયદા 
 ક. આ�દલ ડ. આ પૈક�નું એક પણ નહ� 
19) IRDA  સંસ્થાનો સંબંધ કયા ક્ષેત્ સાથે છે ? 
 અ. બેન્ક�ગ ક્ષેત્ર  બ. ક�િષ ક્ષેત્ર 
 ક. ખાનગી ક્ષેત્ર    ડ. વીમા ક્ષેત્ર  
20) સામાન્ય રરીત ેસપુ્રરીમ કોટર્મા ં�રવ્ય ુપરીટરીશન િનણર્યના 

ક�ટલા �દવસનરી અંદર દાખલ કરવામાં  આવે છે? 
 અ. ૧૨૦ �દવસ બ. ૩૦ �દવસ
 ક. ૬૦ �દવસ  ડ. ૫૦ �દવસ
21) તેહરરી ડેમ કઈ નદરી પર બનેલો છે? 
 અ. ભાગીરથી  બ.ગોદાવરી 
 ક.  કાવેરી ડ. નમર્દા 
22) ‘મૂળભૂત ફર�’  કોને લાગુ પડે છે? 
 અ. ૨૧ વષર્થી વધુ વયના નાગ�રકો    
 બ. ૨૫ વષર્થી વધુ વયના નાગ�રકો
 ક. ભારતના દર�ક નાગ�રકને  
 ડ. ઉપર પૈક�નું કોઈ નહ�
23) બાયોગેસનું મુખ્ય ઘટક  કયું છે? 
 અ. હાઈડ્રોજન બ. બ્યુટ�ન  
 ક. િમથેન  ડ. િહિલયમ   

24) પટે્રોિલયમ પ્રોડક્ટમા ંલાગેલરી આગ માટે અ�ગ્નશામક 
તરરીક� શાનો ઉપયોગ થાય છે? 

 અ. િમથેન  બ. કાબર્ન ડાયોક્સાઈડ
 ક. હાઈડ્રોજન  ડ. િહિલયમ   
25) પંચાયતો માટે નાણાં આયોગનરી રચના કરવા 

બાબતનરી જવાબદારરી બધંારણમા ંકોન ેસ�પાયલેરી છે?   
 અ. રાજ્યપાલશ્રી બ. નાણાં મંત્રીશ્રી 
 ક. મુખ્યમંત્રીશ્રી ડ. િવધાનસભના અધયક્ષશ્રી 
26) િવનોબા ભાવ ેયિુનવિસર્ટરી કયા રાજ્યમાં આવલેરી છે? 
 અ. મહારા�   બ. ઝારખંડ
 ક. ઉત્તરાખંડ ડ. કણાર્ટક 
27) ‘‘િવશ્વ પ્રૌઢ �દવસ’’ કયારે ઉજવવામાં આવે છે? 
 અ. ૧ નવેમ્બર    બ.૧ �ડસેમ્બર  
 ક. ૧ ઓક્ટોબર  ડ. ૧ જૂન 
28) કયું િવટાિમન શરરીરને બ્લડ ક્લોટમાં મદદ�પ થાય 

છે? 
 અ. િવટાિમન C   બ. િવટાિમન B 
 ક. િવટાિમન D ડ. િવટાિમન K
29) ‘આગંતુક’  નવલકથા કોણે લખરી? 
 અ. ધી�બેન પટ�લ   બ. િબંદુ ભટ્ટ  
 ક. િહરાબેન પાઠક  ડ. વષર્ અડાલ�  
30) નરીચેનો કયો અક્ષર દ�ત્ય નથરી ?
 અ. ત         બ. થ    ક. દ    ડ. ક
31)  િસ�ક્કમમાં ત્સોમગો સરોવર અને નાથુલા બોડર્ર 

પાસને ગંગટોક સાથે સાંકળતા રસ્તાને શું નામ 
આપવામાં આવ્યું છે? 

 અ. નર�ન્દ્ર મોદી માગર્     બ. જવાહરલાલ નહ�� માગર્
 ક. રા� હ�રશચંદ્ર માગર્   ડ. સુભાષચંદ્ર બોઝ માગર્

32) 4 ફ�બ્રુઆરરી 2022 ના �દવસે કઈ ઐિતહાિસક 
ઘટનાને 100 વષર્ પૂણર્ થયા છે?  

 અ. િખલાફત આંદોલન   બ. ચૌરી ચોરાની ઘટના 
 ક. કાંકોરી ટ્રેન લૂંટ   ડ. ઉપરમાથંી એક પણ નિહ�.  
33)  લતા મંગેશકરને કયા વષ� ભારત રત્ન એવોડર્થરી 

સન્માિનત કરવામાં આવ્યા હતા? 
 અ. વષર્ - 2001          બ. વષર્ - 2007  
 ક. વષર્ – 1987   ડ. વષર્ – 2006
34) અંડર–19 િક્રક�ટ િવશ્વ કપ િવજેતા દેશ કયો ?
 અ. �ગ્લેન્ડ      બ. શ્રીલંકા 
 ક. ઓસ્ટ્રેલીયા           ડ. ભારત 
35) ‘ધ યુિનવિસર્ટરી ઑફ પેટ્રોિલયમ એન્ડ એન� 

સ્ટડરીઝ’ કયા રાજ્યમાં આવેલરી સંસ્થા છે?
 અ. અ�ણાચલ પ્રદ�શ     બ. િમઝોરમ
 ક. ઉત્તરાખંડ   ડ. મેઘાલય
36) વષર્ 1860 માં કોના દ્વારા ભારતમાં પ્રથમ વખત 

આવક વેરો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો? 
 અ. જેમ્સ િવલ્સન        બ. એડમ �સ્મથ   
 ક. આલ્ફ્ર�ડ માશર્લ ડ. િમલીસેન્ટ ફોસેટ
37) યુનેસ્કો દ્વારા વૈિશ્વક ધરોહર �હેર કરવામાં 

આવેલ ‘ચે�ન્કલો’ વેધશાળા ક્યાં આવેલરી 
છે ?

 અ. ભારત      બ. ચીન     ક. આિફ્રકા     ડ.  પે�
38) મૈસુર િચત્કળાના સંદભર્માં કયું િવધાન યોગ્ય 

છે?
  અ.  િહ�દુ દ�વી દ�વતાઓના િચત્રો એ આ શલૈીની મખુ્ય 

િવષય વસ્તુ છ�.
 બ.  આ શૈલીના દર�ક િચત્રોમા એકથી વધુ આક�િત 

ઓ હોય છ�.અને તેમાંથી એક આક�િત અન્ય 
આક�િતઓમાં મુખ્ય હોય છ�.

 ક.  િચત્રોને એક િવિશષ્ટ આધાર અને �ષ્ઠભૂિમમાં 
ચમક લાવવા ‘જેસો પસે્ટ’ નો ઉપયોગ થતો હતો.

 ડ.  ઉપરના તમામ 
39)  શાંિતર ઓગ્રોસેના ૨૦૨૧ લશ્કરરી કવાયત કયા 

બે દેશો વચ્ચે યો�ઈ હતરી ? 
 અ.  ભારત-શ્રીલંકા બ. ભારત-પા�કસ્તાન
 ક.  ભારત-બાંગ્લાદ�શ ડ.  ભારત-મ્યાનમાર 
40)  ‘વક� ઓફ ધ વલ્ડર્ યનુાઈટ’ આ વાક્ય કઈ ક્રાિંત 

સાથે સંકળાયેલું છે ?
 અ. ફ્ર�ન્ચ ક્રાંિત બ. અમે�રકન ક્રાંિત
 ક. રિશયન ક્રાંિત ડ.  �પાનીઝ ક્રાંિત
41) સમગ્ર ભારતમાં બાળકોનરી સુરક્ષા માટે કઈ 

હેલ્પલાઈન કાયર્રત છે ?
 અ. ૧૦૯૮ બ. ૧૮૮૮
 ક. ૧૨૩૪ ડ. ૧૦૮
42) ગુજરાતમાં મિહલાઓનરી સુરક્ષા માટ ે કઈ 

હેલ્પલાઈન અમલમાં છે ?
 અ. ૧૮૧ બ. ૧૮૫
 ક. ૧૮૮ ડ. ૧૯૬૨

જવાબ : 
(૧-અ)(૨-અ)(૩-ડ)(૪-અ)(૫-બ)(૬-ક)(૭-અ) 
(૮-ક)(૯-બ)(૧૦-અ)(૧૧-ક)(૧૨-ડ)(૧૩-બ)
(૧૪-ડ)(૧૫-અ)(૧૬-અ)(૧૭-બ)(૧૮-ક)(૧૯-ડ)
(૨૦-બ)(૨૧-અ)(૨૨-ક)(૨૩-ક)(૨૪-બ)(૨૫-અ)
(૨૬-બ)(૨૭-ક)(૨૮-ડ)(૨૯-અ)(૩૦-ક)(31-અ)
(32-બ)(33-અ)(34-ડ)(35-ક)(36-અ)(37-ડ)
(38-ડ)(39-ક)(40-ક)(41-અ)(42-અ)

કયા સાિહત્યકાર ‘ઉશનસ્’ તરરીક� ઓળખાય છે ?
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6 તા. ૨૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, ગરુજરાત રોજગાર સમાચાર
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શ્રરી નાનાલાલ રણછોડદાસ રાવલ ઔદ્યોિગક તાલરીમ સંસ્થા ઃ પરીલવાઈ ખાતે ભરતરી

(અખબારમા ં�હ�રાત પ્રિસદ્ધ થયા તા. ૧૯-૨-૨૦૨૨)



તા. ૨૩ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૨૨, ગરુજરાત રોજગાર સમાચાર  7ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ �ઽૉળીદ
(�ઽૉ ળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)

�ર  ઞ�લીફૃઅ ફીર 
ઞ�લીફૂ ગૄવ 

઼અ�લી 
ઞ�લીફૂ ઼અ�લી 

૩ ઞૃુફલળ �વીગ� ૭૭૪

૪૮૯-ુમફઇફીરદ (૱૱-ર�ઽવી)

૭૭-ઈ.ફ.ષ. (E.W.S) (૩૱-ર�ઽવી)

૩૪૱ -઼ી.સો.બ.ષ (૬૪-ર�ઽવી)

૯૨-ઇ.ઞ.�. (૪૫-ર�ઽવી)

૫૨-ઇ.�. (૨૯-ર�ઽવી)

ફ�પઆ-
 ગૃવ ઞ�લીક બોગૂ ૪૫ ઞ�લી સી. ઘ્. ઘી. ઇફૉ 

૭૭ ��લીક રી� ો઼ુફગધૂ યળષીફૂ ળઽૉસૉ.

1. સો�ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ

૩. રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂફી ગ્ઉબથ ુષ�ીસીઘીફી ૭૨ % ગૉ  દૉધૂ ષપૃ ઙૃથ ઼ીધૉફી �ફીદગ ઽ્ષી ઞ�ળૂ ઝૉ.

૪. ગ્��લૃડળફૃઅ મૉુટગ �ીફ ઽ્ષૃઅ ઞ�ળૂ ઝૉ.   

2. બઙીળ પ્ળથઆ

1. �થ ષહ� રીડૉ  �. ૩૯,૯૭૨ /- રીુ઼ગ ��ગ઼ ષૉદફ

(઼ળગીળ�ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ �રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ�ષલૉ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ઼ી.ષ.ુષ.ઢળીષ ઇઅગઆ૬૬/૩૯-૩૱/દી.૪૮-૨૬-૪૨૩૯ રૃઞમ 

ર�ષીબી� ળઽૉસૉ.) 

2. ઼ી.ષ.ુષ. બ�ળબ� ઇઅગ-૬૬/૩૯-૪૨ દીઆ૨૮-૨૪-૪૨ રૃઞમ �થ ષહ� ઼ૃપૂ રીુ઼ગ ���઼ 

ષૉદફધૂ ઇઞરીલસૂ ુફર�અગફૉ બી� ધસૉ. �લીળમીન ગીરઙૂળૂ અ઼દ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ� ગલ�ધૂ ુફલદ 

બઙીળ પ્ળથ ઼ીદરી બઙીળ બઅજ રૃઞમ વૉષવ-૪,  બૉ રૉડ� ૂ�઼ (૩૯૯૨૨ - ૮૫૪૨૨) ુફલર્ફૃ઼ીળ 

઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

3. �રળઆ  ૩૱ ષહ�ધૂ કઝૂ ફઽ� દધી ૫૬ ષહ�ધૂ ષપૃ ફઽ�. 
(યળદૂ ુફલર રૃઞમ રઽ�ર ષલરલી�ની ૫૫ ષહ� + ૨૩ ષહ�= ૫૬ ષહ� બૉળી ૪૪.૬  �ષી ુષફઅદૂ.)

�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી�લ �ઙષીઉકઆ

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)
 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ�લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી�દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘી�ૂ ગળષૂ.

2. કફવીઉફ ઇળ� ગળષી દધી બૉરૉ�ડ ગળષી રી� ણૉ �ગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ 

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽદીષઽ ઝૉ.

3. �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ��લીકફૂ ઼અ�લીરીઅ ષપપડ ધષીફૂ સ�લદી ળઽૉસૉ.

4. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૮-૨૪-૪૨૪૪ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૪  

(૩૮-૭૯ ગવીગ) નળ�લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળ� ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ 

ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.

5. �રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂ/઼અ�ધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

7. સો�ુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રી�લ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળફ્ ઽ� નીષ્ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽ�.

8. � ઞ�લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસી�ષૉવ સો�ુથગ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ રી�લ ઙથીસૉ દૉષૂ 

�ઙષીઉ ઽ્લ દ્, �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ. દૉષ્ દૉરફ્ ઽ� નીષ્ 

ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ  ઼રગ�દી ��ધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅદદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.

9. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસી�ષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધ�ફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (�નષ઼, રી઼, 
ષહ�), રૄશ બઙીળ ઇફૉ ગૃવ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ�ષૉવ ભળ�ફ્ �ગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ 

઼ીધૉફૃઅ �ષલઅ�બ� �રીથબ� ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈષૃઅ �રીથબ� અ઼�ધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼�ર 

઼�ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ ઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ self‐Declaration ઇફૉ 
affidavit બળ ળઞૃ ગળૉવ �રીથબ� રી�લ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ  ળઞૃ ગળૉવ ઇફૃયષફી �રીથબ�્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�. � ઋરૉનષીળ્ �ીળી અ઼બૄથ� ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ �રીથબ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�, 
દ્ ઋબવ�પ �રીથબ�/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથ�લ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ �ુદ ઇઅઙૉ ઞૉ ુષઙદ નસી�ષૉવ ઽસૉ દૉરીઅ બીઝશધૂ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ. દૉરઞ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઼રલઙીશી નળ�લીફ ઉ�લૃ ધલૉવ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ 

�રીથબ� ળઞૃ ગળૉવ ફ�ઽ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળ� ઇરી�લ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉકફૉ ુમફ ઇફીરદ 

ઞ�લી ઼ીરૉ બથ  ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી�લ �ઙષીઉકઆ

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)
 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ�લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી�દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘી�ૂ ગળષૂ.

2. કફવીઉફ ઇળ� ગળષી દધી બૉરૉ�ડ ગળષી રી� ણૉ �ગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ 

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽદીષઽ ઝૉ.

3. �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ��લીકફૂ ઼અ�લીરીઅ ષપપડ ધષીફૂ સ�લદી ળઽૉસૉ.

4. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૮-૨૪-૪૨૪૪ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૪  

(૩૮-૭૯ ગવીગ) નળ�લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળ� ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ 

ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.

5. �રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂ/઼અ�ધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

7. સો�ુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રી�લ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળફ્ ઽ� નીષ્ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽ�.

8. � ઞ�લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસી�ષૉવ સો�ુથગ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ રી�લ ઙથીસૉ દૉષૂ 

�ઙષીઉ ઽ્લ દ્, �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ. દૉષ્ દૉરફ્ ઽ� નીષ્ 

ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ  ઼રગ�દી ��ધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅદદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.

9. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસી�ષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધ�ફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (�નષ઼, રી઼, 
ષહ�), રૄશ બઙીળ ઇફૉ ગૃવ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ�ષૉવ ભળ�ફ્ �ગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ 

઼ીધૉફૃઅ �ષલઅ�બ� �રીથબ� ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈષૃઅ �રીથબ� અ઼�ધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼�ર 

઼�ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ ઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ self‐Declaration ઇફૉ 
affidavit બળ ળઞૃ ગળૉવ �રીથબ� રી�લ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ  ળઞૃ ગળૉવ ઇફૃયષફી �રીથબ�્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�. � ઋરૉનષીળ્ �ીળી અ઼બૄથ� ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ �રીથબ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�, 
દ્ ઋબવ�પ �રીથબ�/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથ�લ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ �ુદ ઇઅઙૉ ઞૉ ુષઙદ નસી�ષૉવ ઽસૉ દૉરીઅ બીઝશધૂ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ. દૉરઞ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઼રલઙીશી નળ�લીફ ઉ�લૃ ધલૉવ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ 

�રીથબ� ળઞૃ ગળૉવ ફ�ઽ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળ� ઇરી�લ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉકફૉ ુમફ ઇફીરદ 

ઞ�લી ઼ીરૉ બથ  ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં જુિનયર ક્લાક�નરી ભરતરી

12. ઇઅસગીવૂફ, ળ્ુઞઅની ષૉદફનીળ, ઑ�ૉ�ડૂ઼સૂબ, દીવૂરૂ, રીફનષૉદફ, ઈરઅુ�દ ભૉગ�ડૂ, ઉ�જીઞ� (રૄશ 

ઽ્�ી ુ઼ષીલફૂ ષપીળીફૂ ગીરઙૂળૂ), Against post દળૂગૉ  ઋરૉનષીળૉ  રૉશષૉવ ઇફૃયષ રી�લ ઇફૃયષ 

દળૂગૉ  ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�. ઋબળીઅદ ઇ�લી઼ગીશ નળુરલીફ રૉશષૉવ ( ઋ.ની.Ph.D. રીડૉફી 

Senior  Research  fellow દધી Junior  Research  fellow દળૂગૉ  ગળૉવૂ ગીરઙૂળૂ) રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�.

13. રીગ�સૂડ, ણૂ�ૂ ઼ડ�ભૂગૉડરીઅ �ૉણ નસી�ષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૃઅ ઼રગ� ડગીરીઅ રી�લ લૃુફષ઼�ડૂફૃઅ ��ષ��ફ  

ગ્�ગ ણ્�લૃરૉ�ડ ષૉળૂભૂગૉસફ ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.

14. �ઽૉળીદરીઅ રીઅ�લી રૃઞમફ્ ઇફૃયષ ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ/�ણ�ૂ રૉશ�લી મીનફ્ ઞ રી�લ 

ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. દૉ બઽૉવીઅફ્ ઇફૃયષ ગ્ઉ બથ અ઼�ઙ્રીઅ રી�લ ઙથીસૉ ફ�ઽ. ઇફૃયષફી બૃળીષી દળૂગૉ  

રી� કભળ વૉડળ /ઇબ્ઉ�ડરૉ�ડ વૉડળ ઇરી�લ ઙથીસૉ. બળઅદૃ � દૉફૂ ઼ીધૉ ષઘદ્ષઘદ અ઼�ધી �ીળી 

ઇબીલૉવ ઉ�ભી ગૉ  �ર્સફફી ઽૃગર બઙીળ અ઼મઅુપદ બૃળીષી ગૉ  ઇ�લ ઈપીળયૄદ ઙથૂ સગીલ દૉષી બૃળીષી 

ળઞૄ ગલ�ધૂ દૉફૂ બૄળદૂ જગી઼થૂ ગલી�મીન લ્�લ ઞથીલૉધૂ ઈષ્ ઇફૃયષ રી�લ ઙથષી ઇઅઙૉ ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ ફ્ ુફથ�લ ઈઘળૂ ળઽૉસૉ.

15. ઋરૉનષીળૉ  કફવીઉફ ઇળ� ભ્ર�રીઅ લ્�લ �ધીફૉ બ્દીફ્ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘષ્ ઇુફષીલ� ઝૉ. ઞૉ ઋબળ 

યુષ�લરીઅ યળદૂ ઇઅઙૉ ઼અનૉસ ઈબૂ સગીલ. લ્�લ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘૉવ ફ ઽ્લ/મઅપ ઽ્લ ગૉ  ઇ�લ 

ગીળથ઼્ળ ઋરૉનષીળફૉ ઼અનૉસ ફ બઽ�જૉ દૉ ઇઅઙૉ ષણ્નળી �લૃુફ. ગ્બ�ળૉસફફૂ ગ્ઉ ઞષીમનીળૂ ળઽૉસૉ ફ�ઽ.

16. ઇફીરદઆ  ઇફીરદ ઞ�લીક ભગદ રૃશ ઙૃઞળીદફી ઇફીરદ ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઞ ઇફીરદ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ�ૂ �ીળી રી�લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.�ુદ, ઇફૃ.ઞફ�ુદ, ઼ી.સો.બ.ષ ઇફૉ ઈુધ�ગ 

ફમશી ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી� ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ �ીળી ઉ�લૃ ગળીલૉવ �ુદ ઇઅઙૉફૃઅ �રીથબ� ઞ રી�લ ળઽૉસૉ.

17. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ આ 

1. ઋરૉનષીળ બ્દૉ ઞ રી� ઼ોુફગ ઽ્ષી �ઉઑ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ�બ�ગરીઅ રી� ઼ોુફગ 

દળૂગૉ  ભળઞ મ��લીફી ઼રલઙીશીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ફરફૃી 

રૃઞમફૃઅ ઇુપગૅદ ઇુપગીળૂફૂ ઼ઽૂષીશૃઅ, ઼સ��નશ્રીઅ ઋરૉનષીળફી ફ્ગળૂફી ઼રલઙીશી નસી�ષદૃઅ 
�રીથબ� રીઅઙથૂ ધલૉધૂ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. � ઋરૉનષીળૉ  દૉફૂ કફવીઉફ ઇળ�રીઅ રી� ઼ોુફગ 

ગૉડૉઙળૂરીઅ ગવૂગ ગળૉવ ઽ્લ ઇફૉ યુષ�લરીઅ રીઅઙથૂ ગળીલ �લીળૉ  � ઋરૉનષીળ રી� ો઼ુફગ દળૂગૉફી 

ઇુપગૅદ ઈપીળ બૃળીષી ળઞૃ ગળષીરીઅ ુફ�ભશ �લ દૉષી અ઼�ઙ્રીઅ ઋરૉનષીળફ્ રી� ઼ોુફગ દળૂગૉ  

ફ્ગળૂ રૉશષષી ઇઅઙૉફ્ ઽગગ નીષ્ �લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ� ઇફૉ રી� ો઼ુફગ રીડૉ  ઢળીષૉવ રૉળૂડ 

ઇ�ષલૉ બ઼અનઙૂ ધલૉવ ઽસૉ દ્ બ અ઼નઙૂ/ુફરથૄગ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

2. રી� ઼ોુફગ ગૉડૉઙળૂરીઅ બ઼અન ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ફૉ દૉકફૂ અ઼મઅુપદ  ઞૉ દૉ ગૉડૉઙળૂ (GENERAL/

EWS/SC/ST/SEBC) ઼ીરૉ ઼ળયળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

3. રી� ઼ોુફગફૂ ઇફીરદ ઞ�લી રીડૉ  વીલગ રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ ફઽ� રશૉ દ્ દૉ ઞ�લી ઞૉ દૉ 

ગૉડૉઙળૂફી ઇ�લ વીલગ ઋરૉનષીળધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.

�હ�રાત �ગેની સામાન્ય જોગવાઈઓ ઃ

(વ� ુિવગતો માટ� સસં્થાની વેબસાઈટ જોવી)

EMPLOYEES’ STATE INSURANCE 
CORPORATION : NEW DELHI

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL
SCIENCES : GORAKHPUR

For mor details of Advertisement
See Employment New Vol-47 
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વડોદરા મહાનગરપાિલકામાં મલ્ટરીપપર્ઝ વક�રનરી ભરતરી
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ �ઽૉળીદ
(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)

�ર  ઞ�લીફૃઅ ફીર 
ઞ�લીફૂ ગૄવ  

઼અ�લી 
ઞ�લીફૂ ઼અ�લી 

૩ ર�ડૂ બબ�ટ ષગ�ળ ૮૱

૪૮-ુમફઇફીરદ (૨૱-ર�ઽવી)

૨૮-ઈ.ફ.ષ. (E.W.S) (૨૩-ર�ઽવી)

૪૩ -઼ી.સો.બ.ષ (૨૮-ર�ઽવી)

૩૨-ઇ.ઞ.�. (૨૫-ર�ઽવી)

૨૭-ઇ.�. (૨૩-ર�ઽવી)

ફ�પઆ-
ગૃવ ઞ�લી� બોગૂ ૨૫ ઞ�લી સી. ઘ્. ઘી. ધૂ 

યળષીફૂ ળઽૉસૉ.

1. સો�ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ

� લૃ ઑ઼.ઑ઼.઼ૂ.બી઼, ઼ૉફૉડળૂ �� � બૉ� ડળફ્ ણૂ� વ્રીઅ પળીષષ્ ઞ�ળૂ ઝૉ. ઈ �ગીળફૂ ગીરઙૂળૂફ્ 

ઇફૃયષ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ બ઼અનઙૂરીઅ ઇ�દી ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. 

2. બઙીળ પ્ળથઆ

1. �થ ષહ� રીડૉ  �. ૩૯,૯૭૨ /- રીુ઼ગ ��ગ઼ ષૉદફ

(઼ળગીળ�ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ �રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ�ષલૉ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ઼ી.ષ.ુષ.ઢળીષ ઇઅગઆ૬૬/૩૯-૩૱/દી.૪૮-૨૬-૪૨૩૯ રૃઞમ 

ર�ષીબી� ળઽૉસૉ.) 

2. ઼ી.ષ.ુષ. બ�ળબ� ઇઅગ-૬૬/૩૯-૪૨ દીઆ૨૮-૨૪-૪૨ રૃઞમ �થ ષહ� ઼ૃપૂ રીુ઼ગ ���઼ 

ષૉદફધૂ ઇઞરીલસૂ ુફર�અગફૉ બી� ધસૉ. �લીળમીન ગીરઙૂળૂ અ઼દ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ� ગલ�ધૂ ુફલદ 

બઙીળ પ્ળથ ઼ીદરી બઙીળબઅજ રૃઞમ વૉષવ-૪,  બૉ રૉડ� ૂ�઼ (૩૯૯૨૨ - ૮૫૪૨૨) ુફલર્ફૃ઼ીળ 

઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

2. �રળઆ  ૪૯ ષહ�ધૂ ષપૃ ફઽ�.

(યળદૂ ુફલર રૃઞમ રઽ�ર ષલરલી�ની ૪૱ ષહ� + ૨૩ ષહ�= ૪૯ ષહ� બૉળી ૪૪.૬  �ષી ુષફઅદૂ.)�ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી�લ �ઙષીઉકઆ

(�ઽૉળીદ �રીઅગઆ ૯૯૮/૪૨૪૩-૪૪)
 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ�લી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી�દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ  ફઽ� દૉફૂ 

ઘી�ૂ ગળષૂ.

2. કફવીઉફ ઇળ� ગળષી દધી બૉરૉ�ડ ગળષી રી� ણૉ �ગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ 

ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  �ઽદીષઽ ઝૉ.

3. �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ ��લીકફૂ ઼અ�લીરીઅ ષપપડ ધષીફૂ સ�લદી ળઽૉસૉ.

4. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૩૮-૨૪-૪૨૪૪ (૩૫-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૪૱-૨૪-૪૨૪૪  

(૩૮-૭૯ ગવીગ) નળ�લીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળ� ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળ� ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ 

ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ.

5. �રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ� �ષૂગીળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ રી�લ લૃુફષુ઼�ડૂ/઼અ�ધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ �ઉઑ.

7. સો�ુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રી�લ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળફ્ ઽ� નીષ્ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽ�.

8. � ઞ�લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસી�ષૉવ સો�ુથગ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ રી�લ ઙથીસૉ દૉષૂ 

�ઙષીઉ ઽ્લ દ્, �ઽૉળીદરીઅ નસી�ષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગ� વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ. દૉષ્ દૉરફ્ ઽ� નીષ્ 

ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ  ઼રગ�દી ��ધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅદદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ.

9. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસી�ષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધ�ફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (�નષ઼, રી઼, 
ષહ�), રૄશ બઙીળ ઇફૉ ગૃવ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ�ષૉવ ભળ�ફ્ �ગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ 

઼ીધૉફૃઅ �ષલઅ�બ� �રીથબ� ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઈષૃઅ �રીથબ� અ઼�ધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼�ર 

઼�ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ ઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. ઋરૉનષીળૉ  ઈબૉવ self‐Declaration ઇફૉ 
affidavit બળ ળઞૃ ગળૉવ �રીથબ� રી�લ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ  ળઞૃ ગળૉવ ઇફૃયષફી �રીથબ�્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�. � ઋરૉનષીળ્ �ીળી અ઼બૄથ� ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ �રીથબ� ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�, 
દ્ ઋબવ�પ �રીથબ�/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથ�લ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ 

મઅપફગદી� ળઽૉસૉ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ�રીઅ �ુદ ઇઅઙૉ ઞૉ ુષઙદ નસી�ષૉવ ઽસૉ દૉરીઅ બીઝશધૂ ભૉળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રી�લ 

ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ. દૉરઞ � ગ્ઉ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઼રલઙીશી નળ�લીફ ઉ�લૃ ધલૉવ ુફલદ ફરૃફીફૃઅ 

�રીથબ� ળઞૃ ગળૉવ ફ�ઽ ઽ્લ દ્ દૉકફૂ ઇળ� ઇરી�લ ઙથષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ. ઇફૉ દૉકફૉ ુમફ ઇફીરદ 

ઞ�લી ઼ીરૉ બથ  ુષજીળથીરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફ�ઽ.

12. ઇઅસગીવૂફ, ળ્ુઞઅની ષૉદફનીળ, ઑ�ૉ�ડૂ઼સૂબ, દીવૂરૂ, રીફનષૉદફ, ઈરઅુ�દ ભૉગ�ડૂ, ઉ�જીઞ� (રૄશ 

ઽ્�ી ુ઼ષીલફૂ ષપીળીફૂ ગીરઙૂળૂ), Against post દળૂગૉ  ઋરૉનષીળૉ  રૉશષૉવ ઇફૃયષ રી�લ ઇફૃયષ 

દળૂગૉ  ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ�. ઋબળીઅદ ઇ�લી઼ગીશ નળુરલીફ રૉશષૉવ ( ઋ.ની.Ph.D. રીડૉફી 

Senior  Research  fellow દધી Junior  Research  fellow દળૂગૉ  ગળૉવૂ ગીરઙૂળૂ) રી�લ ળીઘષીરીઅ 

ઈષસૉ ફઽ�.

13. રીગ�સૂડ, ણૂ�ૂ ઼ડ�ભૂગૉડરીઅ �ૉણ નસી�ષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૃઅ ઼રગ� ડગીરીઅ રી�લ લૃુફષ઼�ડૂફૃઅ ��ષ��ફ  

ગ્�ગ ણ્�લૃરૉ�ડ ષૉળૂભૂગૉસફ ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.

14. �ઽૉળીદરીઅ રીઅ�લી રૃઞમફ્ ઇફૃયષ ઋરૉનષીળૉ  સો�ુથગ વીલગીદ/�ણ�ૂ રૉશ�લી મીનફ્ ઞ રી�લ 

ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. દૉ બઽૉવીઅફ્ ઇફૃયષ ગ્ઉ બથ અ઼�ઙ્રીઅ રી�લ ઙથીસૉ ફ�ઽ. ઇફૃયષફી બૃળીષી દળૂગૉ  

રી� કભળ વૉડળ /ઇબ્ઉ�ડરૉ�ડ વૉડળ ઇરી�લ ઙથીસૉ. બળઅદૃ � દૉફૂ ઼ીધૉ ષઘદ્ષઘદ અ઼�ધી �ીળી 

ઇબીલૉવ ઉ�ભી ગૉ  �ર્સફફી ઽૃગર બઙીળ અ઼મઅુપદ બૃળીષી ગૉ  ઇ�લ ઈપીળયૄદ ઙથૂ સગીલ દૉષી બૃળીષી 

ળઞૄ ગલ�ધૂ દૉફૂ બૄળદૂ જગી઼થૂ ગલી�મીન લ્�લ ઞથીલૉધૂ ઈષ્ ઇફૃયષ રી�લ ઙથષી ઇઅઙૉ ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ ફ્ ુફથ�લ ઈઘળૂ ળઽૉસૉ.

15. ઋરૉનષીળૉ  કફવીઉફ ઇળ� ભ્ર�રીઅ લ્�લ �ધીફૉ બ્દીફ્ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘષ્ ઇુફષીલ� ઝૉ. ઞૉ ઋબળ 

યુષ�લરીઅ યળદૂ ઇઅઙૉ ઼અનૉસ ઈબૂ સગીલ. લ્�લ ર્મીઉવ ફઅમળ વઘૉવ ફ ઽ્લ/મઅપ ઽ્લ ગૉ  ઇ�લ 

ગીળથ઼્ળ ઋરૉનષીળફૉ ઼અનૉસ ફ બઽ�જૉ દૉ ઇઅઙૉ ષણ્નળી �લૃુફ. ગ્બ�ળૉસફફૂ ગ્ઉ ઞષીમનીળૂ ળઽૉસૉ ફ�ઽ.

16. ઇફીરદઆ  ઇફીરદ ઞ�લીક ભગદ રૃશ ઙૃઞળીદફી ઇફીરદ ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ રીડૉ  ઞ ઇફીરદ ઝૉ. 

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ�ૂ �ીળી રી�લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.�ુદ, ઇફૃ.ઞફ�ુદ, ઼ી.સો.બ.ષ ઇફૉ ઈુધ�ગ 

ફમશી ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી� ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙૃઞળીદ ળીઞલફી ઼�ર 

ઇુપગીળૂ�ૂ �ીળી ઉ�લૃ ગળીલૉવ �ુદ ઇઅઙૉફૃઅ �રીથબ� ઞ રી�લ ળઽૉસૉ.

17. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ આ 

1. ઋરૉનષીળ બ્દૉ ઞ રી� ઼ોુફગ ઽ્ષી �ઉઑ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ�બ�ગરીઅ રી� ઼ોુફગ 

દળૂગૉ  ભળઞ મ��લીફી ઼રલઙીશીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉસૉ. રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ફરૃફી 

રૃઞમફૃઅ ઇુપગૅદ ઇુપગીળૂફૂ ઼ઽૂષીશૃઅ, ઼સ��નશ્રીઅ ઋરૉનષીળફી ફ્ગળૂફી ઼રલઙીશી નસી�ષદૃઅ 
�રીથબ� રીઅઙથૂ ધલૉધૂ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. � ઋરૉનષીળૉ  દૉફૂ કફવીઉફ ઇળ�રીઅ રી� ઼ોુફગ 

ગૉડૉઙળૂરીઅ ગવૂગ ગળૉવ ઽ્લ ઇફૉ યુષ�લરીઅ રીઅઙથૂ ગળીલ �લીળૉ  � ઋરૉનષીળ રી� ો઼ુફગ દળૂગૉફી 

ઇુપગૅદ ઈપીળ બૃળીષી ળઞૃ ગળષીરીઅ ુફ�ભશ �લ દૉષી અ઼�ઙ્રીઅ ઋરૉનષીળફ્ રી� ઼ોુફગ દળૂગૉ  

ફ્ગળૂ રૉશષષી ઇઅઙૉફ્ ઽગગ નીષ્ �લીફૉ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ� ઇફૉ રી� ો઼ુફગ રીડૉ  ઢળીષૉવ રૉળૂડ 

ઇ�ષલૉ બ઼અનઙૂ ધલૉવ ઽસૉ દ્ બ અ઼નઙૂ/ુફરથૄગ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

2. રી� ઼ોુફગ ગૉડૉઙળૂરીઅ બ઼અન ધલૉવ ઋરૉનષીળ્ફૉ દૉકફૂ અ઼મઅુપદ  ઞૉ દૉ ગૉડૉઙળૂ (GENERAL/

EWS/SC/ST/SEBC) ઼ીરૉ ઼ળયળ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

3. રી� ઼ોુફગફૂ ઇફીરદ ઞ�લી રીડૉ  વીલગ રી� ઼ોુફગ ઋરૉનષીળ ફઽ� રશૉ દ્ દૉ ઞ�લી ઞૉ દૉ 

ગૉડૉઙળૂફી ઇ�લ વીલગ ઋરૉનષીળધૂ યળષીરીઅ ઈષસૉ.

�હ�રાત �ગેની સામાન્ય જોગવાઈઓ ઃ

26. ઋરૉનષીળૉ  ઼ળગીળ રી�લ અ઼�ધીરીઅધૂ ઞ�લીફૉ ઇફૃ�બ CCC વૉષવફ્ ગ્��લૃડળ ગ્હ� ઇષ�લ બી઼ ગળૉવ 

ઽ્ષ્ �ઉઑ ઇધષી ુફર�અગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ� બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ.

27.  ઇળ� ભૂ �ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ

ઑ. ુમફ ઇફીરદ ગ�ીફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ� ભૂ બૉડૉ  �.૬૨૨/- કફવીઉફ ઞ યળષીફી ળઽૉસૉ.

ઇફૃ.�ુદ, ઇફૃ.ઞફ�ુદ, ઼ી.સો.બ.ષ, ઈ.ફ.ષઙ� ઇફૉ સીળૂ�ળગ ળૂદૉ ઇસગદ (�ન�લીઅઙ) ગ�ીફી 

ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળ� ભૂ બૉડૉ  �.૪૨૨/- કફવીઉફ ઞ યળષીફી ળઽૉસૉ. ઇફીરદ ગ�ીફી ઋરૉનષીળ્ 

રીડૉ  �ઽૉળીદરીઅ ઇફીરદ ઞ�લીક નસી�ષૉવ ફ ઽ્લ �લીઅ ઈષી ઋરૉનષીળ્ ુમફ ઇફીરદ ઞ�લી 

રીડૉ  ઇળ� ગળૂ સગસૉ ઇફૉ દૉરફૉ બ઼અનઙૂ રીડૉ  ુમફ ઇફીરદ ફી પ્ળથ્ વીઙૃ બણસૉ. ભૂ ફૃઅ 

પ્ળથ બથ ુમફ ઇફીરદ ગ�ી �રીથૉ �. ૬૨૨/- યળષીફી ળઽૉસૉ.  

મૂ. ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ  VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળ� ઼મરૂડ ગલી� મીન, દૉકફૉ ઇળ� ભૂ 

કફવીઉફ યળષીફૂ ળઽૉસૉ.  ભૂ ફૂ ળગર ભગદ કફવીઉફ ઞ  �ૉણૂડ/ણૉ ુમડ/ફૉડ મ�ુગઙ �ીળી 

યળષીફૂ ળઽૉસૉ.  ભૂ યલી� ઇઅઙૉફી જવથફૂ ફગવ રૉશષૂ ઋરૉનષીળૉ  ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉસૉ, ઇફૉ 

�રીથબ�્ફૂ ��લ� જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ વીષષીફૂ 

ળઽૉસૉ.

઼ૂ. � ઋરૉનષીળ ભૂ યલી�ફૂ ફગવ દધી ઑ�વૂગૉસફ ભ્ર� ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ 

�રીથબ�્ફૂ ��લ� જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ �ષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ણૂ. ઇ�લ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ �ષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ઉ. કફવીઉફ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ�ૂ દીળૂઘ ૪૱-૨૪-૪૨૪૪ ળઽૉસૉ.

ઑભ. ઇળ� ભૂ યલી� મીન ગ્ઉ બથ અ઼�ઙ્રીઅ બળદ રશષીબી� ફધૂ. 

�. દરૉ વીલગીદ પળીષ્ ઝ્ ગૉ  ગૉર ?  દૉફૂ ઘીદળૂ ગલી� મીન ઞ ઇળ� ભ્ર� દધી ભૂ યળષૂ. વીલગીદ 

ફ પળીષદી ઽ્ષી ઝદીઅ ભૂ યળૉવ ઽ્ઉ દૉષૂ ઇળ� ળન ઙથીસૉ. ઇળ� ભૂ યલી� મીન ગ્ઉ બથ 

઼અ�ઙ્રીઅ બળદ રશષીબી� ફધૂ.

28. ઋરૉનષીળ/ઇળઞનીળફૉ દૉરફી બ્દીફી �ઽદરીઅ �ઽૉળીદ ઼અમઅુપદ ઇ�લ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ  દૉરફી  �ીળી 

ફ�પીલૉવી ઉ-રૉઉવ ઑગીઋ�ડફૉ દબી઼ષીફૂ દધી www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ �દીઅ ળઽૉષી 

઼વીઽ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ.

29. કફવીઉફ ઇળ� ગળદૂ ષઘદૉ ગ્ઊ ફૉડષગ�  ઼ર�લી ઇધષી ઇ�લ દગફૂગૂ ઼અમઅુપદ ઼ર�લીક રીડૉ  

ષણ્નળી �લૃુફુ઼બવ ગ્બ�ળૉસફ ઞષીમનીળ ળઽૉસૉ ફઽ�. 

30. ઇળ�રીઅ નસી�ષૉવ ુષઙદ્ ઇપૄળૂ ગૉ  ઇ઼અઙદ ઽ્લ દૉરઞ ઇળ�રીઅ બી઼બ્ડ�  ઼ીઉટ ભ્ડ્�ીભ ઇબવ્ણ ગળૉવ 

ફ ઽ્લ દૉ રૃઞમફૂ ઇળ�ક ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

31. ઋરૉનષીળૉ  ઇળ� બ�ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ �લીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ 

ઇળ�બ�ગ/ુફર�અગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ  ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.

32. �ીધુરગ ગ઼્ડૂફી બ�ળથીરફી ઈપીળૉ  ઞૉ ઋરૉનષીળ્ ઇળ� જગી઼થૂફૉ બી� ધદી ઽ્લ, દૉરથૉ ષણ્નળી 

રઽીફઙળબીુવગી ઞથીષૉ �લીળૉ  ઞ�ળૂ �રીથબ�્/ન�દીષૉ� �ગૉફ (Scan)  ગળૂફૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ 

(વ� ુિવગતો માટ� સસં્થાની વેબસાઈટ જોવી)


