ધી અફબન શેલ્થ વોવામટી, લડોદયા
એન.એચ.એભ પ્રોગ્રાભ
લડોદયા ભશાનગયાલરકા
www.vmc.gov.in
બયતી અંગે ની જાશેયાત
લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાાં અફબન શેલ્થ ક્રીનીક
ખાતે ૧૧ ભાવનાાં કયાય
આધાયીત તદન શાંગાભી ધોયણે નીચે જણાલેર જગ્માએ બયતી કયલા ભાટે ભાત્ર ઓનરાઇન
અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે .
આ ભાટે ઉભેદલાયે
www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય
તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૦ (૦૦.૦૧કરાક) થી તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૦ (૨૩.૫૯ કરાક) સુધીભાાં ઓનરાઇન
અયજીઓ કયલાની યશેળે.
કુ ર
ક્રભ
જગ્માનુાં નાભ
જગ્મા
ભેડીકર ઓફપવય(MBBS) સ્થાનનક પ્રાઇલેટ પ્રેક્ટીવ કયતા તફીફને
૧
૫૬
પ્રાથનભકતા આલાની યશેળે.
૨
ેયા ભેડીકર વોટીંગ સ્ટાપ(ANM/GNM/MPHW)
૫૬
(૧) કોઇણ વાંજોગોભાાં ટાર કે રૂફરૂ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. પક્ત ઓનરાઇન જ
અયજી કયલાની યશેળે. (૨) આ જગ્માઓની ળૈક્ષલણક રામકાત , ગાય ધોયણ તેભજ અન્મ
ભાફશનતઓ લડોદયા ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ www.vmc.gov.in યથી ભેલલાની યશેળે.
નોંધઃ- ઉયોક્ત જગા ઉયાાંત બનલષ્મભાાં ખારી ડનાય કે નલી ભાંજુય જગા બયલા ભાટે ઉય
મુજફની કે ડય ઉયાાંત ફીજી અન્મ કે ડય ભાટે ણ ૨ લબ સુધીની પ્રનતક્ષા માદી તૈમાય
કયલાભાાં આલળે.
મ્યુનનનવર કનભળનય
ી.આય.ઓ. નાં ૯૩૮/૧૯-૨૦
લડોદયા ભશાનગયાલરકા

ધી અફબન શેલ્થ વોવામટી, લડોદયા
એન.એચ.એભ પ્રોગ્રાભ
લડોદયા ભશાનગયાલરકા

સીધી ભરતી માટે ની જાહે રાત
(જાહે રાત ક્રમાાંકઃ ૯૩૮/૨૦૧૯-૨૦)
ક્રમ

જગ્યાની
સાંખ્યા

જગ્યાનાં નામ

૧

ભેડીકર ઓફપવય(MBBS)

૫૬

૨

ેયા ભેડીકર વોટીંગ સ્ટાપ(ANM/GNM/MPHW)

૫૬

ુ લઃ
1. ળૈક્ષલણક રામકાત અને અનબ
1.

ભેડીકર ઓફપવય :- એભ.ફી.ફી.એવ., ગુજયાત ભેડીકર કાઉન્વીરભાાં યજીસ્રે ળન કયાલેર શોવુ જરૂયી છે .

સ્થાનનક

પ્રાઇલેટ પ્રેક્ટીવ કયતા તફીફને પ્રાથનભકતા આલાની યશેળે
2.

ેયા ભેડીકર વોટીંગ સ્ટાપ :- ૧. ANM - ઇન્ન્ડમન નનવિંગ કાઉન્વીર દ્વાયા ભાન્મ વાંસ્થાભાાંથી ફેઝીક
કયે ર શોલો જોઇએ. ગુજયાત નનવિંગ કાઉન્ન્વરભાાં યજીસ્રે ળન કયે ર શોવુ જરૂયી છે .
કાઉન્વીર દ્વાયા ભાન્મ વાંસ્થાભાાંથી

ANM કોવબ

૨. GNM - ઇન્ન્ડમન નનવિંગ

BSC (Nursing) નો કોવબ કયે ર શોલો જોઇએ. ગુજયાત નનવિંગ કાઉન્ન્વરભાાં

યજીસ્રે ળન કયે ર શોવુ જરૂયી છે . અથલા ઉભેદલાયે ઇન્ન્ડમન નનવિંગ કાઉન્વીર દ્વાયા ભાન્મ વાંસ્થાભાાંથી જનયર
નનવિંગ ફડપ્રોભા અને નભડલાઇપયી વાથે ાવ કયે ર શોલો જોઇએ.
એભ.ી.એચ.ડફલ્યુ. તારીભ કોબ અથલા
ઇન્સ્ેક્ટયનો કોબ કયે રો શોલો જોઇએ

2. ગાય ધોયણઃ
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૩. MPHW- વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાભાાંથી

નનવિંગભાાં ડીપ્રોભા કયે ર શોવુાં જોઇએ અથલા

ભાન્મ વેનેટયી

1.

ભેડીકર ઓફપવય :- રૂ.૩૦,૦૦૦/- ભાનવક ફપક્વ ગાય

2.

ેયા ભેડીકર વોટીંગ સ્ટાપ :- રૂ.૧૦,૦૦૦/- ભાનવક ફપક્વ ગાય

3. કયાયનો વભમગાો:
૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત

4. ઓીડી વભમગાો:
ુ ીનો યશેળે.
ઓીડી નો વભમ દૈ નનક વાાંજે ૫ થી ૯ લાગ્મા સધ

જાશેયાતની વાભાન્મ જોગલાઇઓઃ
a.

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

b.

યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા.

૨૮/૦૩/૨૦૨૦ ( ૦૦-૦૧ કરાક) થી તા. ૩૧ /૦૩/૨૦૨૦(૨૩-૫૯ કરાક)

દયમ્માન www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે.

જે અંગે બયતીને રગ ત

ભાફશતી તેભજ સુચનાઓ www.vmc.gov.in ઉય પ્રાપ્ત છે .
c.

ળૈક્ષલણક ભાશીતી: દયે ક ોસ્ટ ભાટે ની ળૈક્ષલણક ભાશીતી જો વાભેર

education qualification details ભા

ના શોમ તો OTHER1 અને કોમ્પુટય કોબ ની ભાશીતી OTHER2 ભાાં બયલી.
d.

ઉભેદલાયે નનમત અયજી ત્રકભાાં બયે ર નલગતો વભગ્ર બયતી પ્રફક્રમા ભાટે આખયી ગણલાભાાં આલળે અને
તેના પુયાલાઓ કચેયી દ્વાયા ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે અવરભાાં યજુ કયલાના યશેળે અન્મથા અયજીત્રક જે
તે તફકકે યદ ગણલાભાાં આલળે.

e.

ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્મ વાંસ્થાભાાંથી જગ્માને અનુરૂ CCC+/CCC રેલરનો કોમ્પ્યુટય કોબ અલશ્મ ાવ
કયે ર શોલો જોઇએ.

f.

બયતી પ્રફક્રમા દયમ્માન જો કોઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્મ કોઇ યીતે
બરાભણના પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે.

g.

ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં કોઇ ણ નલગત ખોટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાાં આલળે તો તેન ાંુ
અયજીત્રક/નનભણુક
ાં કોઇ ણ તફકકે યદ કયલાભાાં આલળે.

h. આ જાશેયાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાાં પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ
કયલાનો વાંપ ૂણબ શક/અનધકાય મ્યુનનનવર કનભશ્નયશ્રી , લડોદયા ને યશેળે.
i.

ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમાબ ફાદ જાશેયાત વાંફધ
ાં ી અન્મ કોઇ સુચના ભાટે

www.vmc.gov.in

લેફવાઇટ વતત જોતા યશેલા અનુયોધ છે .
તા. ૨૭/૦૩/૨૦૨૦

.
મ્ય ુનનનવર કનભશ્નય
ભશાનગયાલરકા, લડોદયા

7 C:\Users\admin\Desktop\RCH ADD.doc

