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    આરોગ્ય વિભાગ 
િડોદરા મહાનગરપાલિકા 

www.vmc.gov.in 
ભરતી અંગેની જાહરેાત 

િડોદરા મહાનગરપાલિકામાાં આરોગ્ય વિભાગના કાયયરત ૩૪ અર્યન 
પીએચસી ખાતે તમેજ નિા અપગે્રડ થનાર 24×7 અર્યન પીએચસી ખાતે ૧૧ માસનાાં 
કરાર આધારીત તદન હાંગામી ધોરણ ે આઉટ સોવસિંગથી નીચ ે જણાિેિ જગાઓ પર 
ભરતી કરિા માટે માત્ર ઓનિાઇન અરજીઓ માંગાિિામાાં આિે છે. આ માટે ઉમેદિારે 
www.vmc.gov.in િેર્સાઇટ પર તા.-૨૫/૦૯/૨૦૨૦ (૦૦.૦૧કિાક) થી તા. 
૦૫/૧૦/૨૦૨૦ (૨૩.૫૯ કિાક) સધુીમાાં ઓનિાઇન અરજીઓ કરિાની રહશેે. 

 (૧) કોઇપણ સાંજોગોમાાં ટપાિ કે રૂર્રૂ અરજી સ્િીકારિામાાં આિશ ે નહી. ફક્ત 
ઓનિાઇન જ અરજી કરિાની રહશેે. (૨) આ જગ્યાઓની શૈક્ષલણક િાયકાત, પગાર 
ધોરણ તેમજ અન્ય માહહવતઓ િડોદરા મહાનગરપાલિકાની િેર્સાઇટ 
www.vmc.gov.in પરથી મેળિિાની રહશેે.  
નોંધઃ- ઉપરોક્ત જગા ઉપરાાંત ભવિષ્યમાાં ખાિી પડનાર કે નિી માંજુર જગા ભરિા માટે 
ઉપર મજુર્ની કેડર ઉપરાાંત ર્ીજી અન્ય કેડર માટે પણ ૨ િર્ય સધુીની પ્રવતક્ષા યાદી 
તૈયાર કરિામાાં આિશે.                                              ચેરમેન  
                                                              એક્ઝક્યટુીિ કમીટી  
                                                           અને ડે.મ્યવુનવસપિ કવમશનર 
પી.આર.ઓ. નાં  ૫૨૧/૨૦-૨૧                              િડોદરા મહાનગરપાલિકા                                

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ કુિ જગા 
૧ આયરુ્ મેડીકિ ઓહફસર ૧૬ 
૨ મીડ િાઇફરી (NPM) ૧૬ 
૩ જુવનયર ક્િાકય  ૧ 
૪ કેસ રાઇટર  ૩૪ 
૫ પટાિાળા ૭ 
૬ આયાર્ેન (Class-4) ૫૩ 
૭ વસક્યોહરટી ગાડય ૧૭ 

 
,   

 
   આરોગ્ય વિભાગ 

િડોદરા મહાનગરપાલિકા 
 

ભરતી માટેની જાહરેાત 
(જાહરેાત ક્રમાાંકઃ ૫૨૧/૨૦૨૦-૨૧) 

 

ક્રમ જગ્યાન ું નામ ક લ જગ્યા શૈક્ષણીક લાયકાત 
ફિક્સ પગાર 
(પ્રતત માસ) 

૧ આય ષ મેડીકલ ઓફિસર ૧૬ 
BSAM/BAMS અથવા આય વેદ તવશારદ અથવા 
ડીસ્પેંસરી મા ૫ વષષના કે હોસ્સ્પટલમા ૩ વષષના 
અન ભવ સાથે આય વેદમા ડીપ્લોમા    

૨૨૦૦૦/- 

૨ મીડ વાઇિરી (NPM) ૧૬ 

(૧)ઇન્ડીયન નતસિંગ કાઉસ્ન્સલ દ્વારા માન્ય સુંસ્થામાુંથી 
બેતસક બીએસસી કે પોસ્ટ બેતસક બીએસસી(નતસિંગ)ની 
ડીગ્રી અથિા  
(૨) ઇન્ડીયન નતસિંગ કાઉસ્ન્સલ કે ગ જરાત નતસિંગ 
કાઉસ્ન્સલ દ્વારા માન્ય સુંસ્થામાુંથી જનરલ નતસિંગ અને 
મીડવાઇિરી નો ડીપ્લોમા કોસષ અને  
(૩) ઇન્ડીયન નતસિંગ કાઉસ્ન્સલ દ્વારા માન્ય 
સુંસ્થામાુંથી નસષ પે્રક્ટીશનર મીડવાઇિરી નો પોસ્ટ 
બેઝીક ડીપ્લોમા કોસષ 
(૩) માન્ય સુંસ્થામાુંથી કરેલ કોમ્ય ટરનો કોસષ 

૩૦૦૦૦/- 
+ઇન્સેન્ટીવ 

૩ જ તનયર ક્લાકષ ૧ 
(૧) કોઇ પણ તવષયમાું સ્નાતક અને કોમ્યટૂર 
એપ્લીકેશનમાું ફડપ્લોમા અથવા સટીિીકેટ કોષષ  

૧૯૯૫૦/- 

 

 

http://www.vmc.gov.in/
http://www.vmc.gov.in/
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(૨) MIS તસસ્ટમનો ૩ થી ૫ વષષનો અન ભવ   
૪ કેસ રાઇટર ૩૪ ૧૨ પાસ તેમજ વગષ -૪ મા ૫ વષષનો અન ભવ ૧૩૦૦૦/- 

૫ પટાવાળા ૭ 
ઓછામાું ઓછુ ૪ ધોરણ પાસ, અંગ્રેજી જાણકારને 
પ્રાધાન્ય 

૮૫૦૦/- 

૬ આયાબેન (Class-4) ૫૩ ઓછામાું ઓછુ ૪ ધોરણ પાસ, ૩ વષષનો અન ભવ ૮૫૦૦/- 

૭ તસક્યોફરટી ગાડષ ૧૭ 
ધોરણ ૮ પાસ તેમજ ગ જરાતી ભાષાન ું સુંપ ણષ જ્ઞાન 
ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
આમીના એક્સ સવીસમેનને પસુંદગીમા પ્રાધાન્ય 

૮૫૦૦/- 

 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગિાઇઓઃ 
1. ઉપર જણાવેલ જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરતાું પહલેાું ઉમેદવારે પોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં તેની ખાત્રી 

કરવી. 
2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦ (૦૦-૦૧ કલાક) થી તા. ૦૫/૧૦/૨૦૨૦(૨૩-૫૯ કલાક) 

દરમ્યાન www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઓનલાઇન અરજી કરતાું પહલેા 
ભરતીને લગતી માફહતી તેમજ સ ચનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાુંચી લેવાની રહશેે. 

3. શૈક્ષલણક માહીતી: દરેક પોસ્ટ માટેની શૈક્ષણણક માહીતી જો સામેલ education qualification details મા ના હોય 
તો OTHER1 અને કોમ્પ ટર કોષષ ની માહીતી OTHER2 માું ભરવી. 

4. િયમયાયદાઃ ૫૮ વષષ થી વધ  તેમજ તનવતૃ ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહીં .અરજી સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખને 
ધ્યાને લઇને ઉંમર ગણવામાું આવશે. 

5. ઉમેદવારે તનયત અરજી પત્રકમાું ભરેલ તવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રફક્રયા માટે આખરી ગણવામાું આવશે અને તેના 
પ રાવાઓ કચેરી દ્વારા માુંગવામાું આવે ત્યારે અસલમાું રજ  કરવાના રહશેે અન્યથા અરજીપત્રક જે તે તબકકે રદ 
ગણવામાું આવશે. 

6. ઉમેદવારે સરકાર માન્ય સુંસ્થામાુંથી જગ્યાને અન રૂપ CCC+/CCC લેવલનો કોમ્પ્ય ટર કોષષ અવશ્ય પાસ કરેલ 
હોવો જોઇએ.  

7. ભરતી પ્રફક્રયા દરમ્યાન જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાજકીય કે અન્ય કોઇ રીતે 
ભલામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

8. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાું કોઇ પણ તવગત ખોટી બતાવેલ હશે અને તે ધ્યાનમાું આવશે તો તેન ું 
અરજીપત્રક/તનમણ ુંક કોઇ પણ તબકકે રદ કરવામાું આવશે. 

9. આ જાહરેાત અન્વયેની ભરતી અંગે લેણખત પફરક્ષા/મૌણખક ઇન્ટરવ્ય  બાબતે વડોદરા મહાનગર પાણલકા ના સક્ષમ 
અતધકારીશ્રી દ્વારા તનણષય કરવામાું આવશે. 

10. પ્રમાણપત્રોની પ્રત્યક્ષ ચકાસણી/લેણખત/મૌણખક કસોટી માટે બોલાવવામાું આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ જાતન ું 
મ સાિરી ભથ્થ  મળવાને પાત્ર થશે નહીં. 

11. આ જાહરેાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમાું િેરિાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો 
સુંપણૂષ હક/અતધકાર મ્ય તનતસપલ કતમશ્નરશ્રી, વડોદરા ને રહશેે. 

12. ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી કયાષ બાદ જાહરેાત સુંબુંધી અન્ય કોઇ સ ચના માટે www.vmc.gov.in વેબસાઇટ 
સતત જોતા રહવેા અન રોધ છે. 

તા.   ૨૫/૦૯/૨૦૨૦ 
 
 
.   
 
 
 
 
    

http://www.vmc.gov.in/
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આય ષ મેડીકલ ઓફિસરની ગ ણાુંકન પધ્ધતત  
અ.નાં.    ટકાિારી  ગણુ  મહત્તમ ગણુ  

૧ 
BSAM/BAMS/Diploma in 

Ayurveda ના  મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

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 વધારે માટે  ૩૦ 

૨   અન ભવનાું મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

૧ થી ૩ વષષ ૧૦ 

મહત્તમ - ૩૦  

૩ થી ૫ વષષ ૧૫ 

૫ થી ૭ વષષ ૨૦ 

૭ થી ૧૦ વષષ ૨૫ 

૧૦ વષષથી વધ  ૩૦ 

૩ 
આય ષ મેડીકલ ઓફિસર તરીકેની 
ન્ય નતમ લાયકાત ઉપરાુંત તેને 
લગતની વધારાની લાયકાત  

સટીિીકેટ કોસષ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ફડપ્લોમા કોસષ ૧૫ 

ડીગ્રી કોસષ  ૨૦ 

૪ કોમ્પ્ય ટર કોષષના મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

સટીિીકેટ કોસષ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ફડપ્લોમા કોસષ ૧૫ 

ડીગ્રી કોસષ  ૨૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગણુ  
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મીડ વાઇિરી (NPM)ની ગ ણાુંકન પધ્ધતત   
અ.નાં.    ટકાિારી  ગણુ  મહત્તમ ગણુ  

૧ 
  બીએસસી નતસિંગ કોસષ/નસીંગમાું 
ડીપ્લોમા(મીડવાઇિરી)ના મળવાપાત્ર 

ગ ણાુંકન  

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 વધારે માટે  ૩૦ 

૨   અન ભવનાું મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

૧ થી ૩ વષષ ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૫  
૩ થી ૫ વષષ ૧૫ 

૫ થી ૭ વષષ ૨૦ 

૭ થી ૧૦ વષષ ૨૫ 

૩ 
NPM તરીકેની ન્ય નતમ લાયકાત 
ઉપરાુંત તેને લગતની વધારાની 

લાયકાત  

સટીિીકેટ કોસષ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ફડપ્લોમા કોસષ ૧૫ 

ડીગ્રી કોસષ  ૨૦ 

૪ 
વડોદરા મહાનગરપાણલકાના કરાર આધારીત કમષચારી  ૧૫ 

મહત્તમ - ૨૫  
વડોદરા શહરેના સ્થાતનક ઉમેદવાર ૧૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગણુ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
જ તનયર ક્લાકષની ગ ણાુંકન પધ્ધતત  

અ.નાં.    ટકાિારી  ગણુ  મહત્તમ ગણુ  

૧ 
કોઇ પણ તવષય સાથે સ્નાતકની ડીગ્રીના 

મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

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 વધારે માટે  ૩૦ 

૨ 
 MIS મા ઓછામા ઓછા ૩ વષષના 
અન ભવનાું મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

૩ થી ૫ વષષ ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૫  
૫ થી ૭ વષષ ૧૫ 

૭ થી ૧૦ વષષ ૨૦ 

૧૦ વષષથી વધ  ૨૫ 

૩ 
જ તનયર ક્લાકષ માટેની ન્ય નતમ લાયકાત 
ઉપરાુંત તેને લગતની વધારાની લાયકાત  

સટીિીકેટ કોસષ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ફડપ્લોમા કોસષ ૧૫ 

ડીગ્રી કોસષ  ૨૦ 

૪ 
વડોદરા મહાનગરપાણલકાના કરાર આધારીત કમષચારી  ૧૫ 

મહત્તમ - ૨૫  
વડોદરા શહરેના સ્થાતનક ઉમેદવાર ૧૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગણુ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
કેસ રાઇટરની ગ ણાુંકન પધ્ધતત  

અ.નાં.    ટકાિારી  ગણુ  મહત્તમ ગણુ  

૧   HSC ના મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

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 વધારે માટે  ૩૦ 

૨ 
  વગષ -૪ મા ઓછામા ઓછા ૫ 
વષષના અન ભવનાું મળવાપાત્ર 

ગ ણાુંકન  

૫ થી ૬ વષષ ૧૦ 

મહત્તમ - ૩૦  

૬ થી ૭ વષષ ૧૫ 

૭ થી ૮ વષષ ૨૦ 

૮ થી ૧૦ વષષ ૨૫ 

૧૦ વષષથી વધ  ૩૦ 

૩ 
કેસ રાઇટર તરીકેની ન્ય નતમ 
લાયકાત ઉપરાુંત તેને લગતની 

વધારાની લાયકાત  

સટીિીકેટ કોસષ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ફડપ્લોમા કોસષ ૧૫ 

ડીગ્રી કોસષ  ૨૦ 

૪ કોમ્પ્ય ટર કોષષના મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

સટીિીકેટ કોસષ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૨૦  ફડપ્લોમા કોસષ ૧૫ 

ડીગ્રી કોસષ  ૨૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગણુ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 

પટાવાળાની ગ ણાુંકન પધ્ધતત  
અ.નાં.    ધોરણ  ગણુ  મહત્તમ ગણુ  

૧ ભણતર અંગે મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

૪ પાસ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૪૫ 

૬ પાસ  ૧૫ 

૮ પાસ  ૨૦ 

૧૦ પાસ  ૨૫ 

૧૦+૧ પાસ  ૩૦ 

૧૦+૨ પાસ  ૩૫ 

૧૦+૨+૩ પાસ  ૪૫ 

૨   અન ભવનાું મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

૧ થી ૩ વષષ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૩૦ 

૩ થી ૫ વષષ ૧૫ 

૫ થી ૭ વષષ ૨૦ 

૭ થી ૯ વષષ ૨૫ 

૯ વષષથી વધ   ૩૦ 

૪ 
વડોદરા મહાનગરપાણલકાના કરાર આધારીત કમષચારી  ૧૫ 

મહત્તમ - ૨૫  
વડોદરા શહરેના સ્થાતનક ઉમેદવાર ૧૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગણુ  
     

નોંધ :- અંગ્રેજી જાણકારાને પ્રાધાન્ય  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આયાબેનની ગ ણાુંકન પધ્ધતત  
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અ.નાં.    ધોરણ  ગણુ  મહત્તમ ગણુ  

૧ ભણતર અંગે મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

૪ પાસ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૫૦  

૬ પાસ  ૧૫ 

૮ પાસ  ૨૦ 

૧૦ પાસ  ૨૫ 

૧૦+૧ પાસ  ૩૦ 

૧૦+૨ પાસ  ૩૫ 

૧૦+૨+૧ પાસ  ૪૦ 

૧૦+૨+૨ પાસ  ૪૫ 

૧૦+૨+૩ પાસ  ૫૦ 

૨ 
  ઓછામા ઓછા ૩ વષષના અન ભવનાું 

મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

૩ થી ૪ વષષ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૫૦  

૪ થી ૫ વષષ ૨૦ 

૫ થી ૭ વષષ ૩૦ 

૭ થી ૯ વષષ ૪૦ 

૯ વષષથી વધ   ૫૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગણુ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

તસક્યોરીટી ગાડષની ગ ણાુંકન પધ્ધતત  



 7 

અ.નાં.    ટકાિારી  ગણુ  મહત્તમ ગણુ  

૧ ભણતર અંગે મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

૮ પાસ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૫૦  
૧૦ પાસ  ૨૦ 

૧૦+૨ પાસ  ૩૦ 

૧૦+૨+૩ પાસ  ૫૦ 

૨   અન ભવનાું મળવાપાત્ર ગ ણાુંકન  

૧ થી ૩ વષષ  ૧૦ 

મહત્તમ - ૫૦  

૩ થી ૫ વષષ ૨૦ 

૫ થી ૭ વષષ ૩૦ 

૭ થી ૯ વષષ ૪૦ 

૯ વષષથી વધ   ૫૦ 

ક લ ગ ણ  ૧૦૦ ગણુ  

     
નોંધ :- ગ જરાતી ભાષાન ું સુંપ ણષ જ્ઞાન ધરાવતા હોવા જોઇએ તેમજ આમીના એક્સ સવીસમેનને પસુંદગીમા 
પ્રાધાન્ય  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


