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 ધી અર્બન હલે્થ સોસાયટી, વડોદરા 
  એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ 
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

www.vmc.gov.in 

 

 

ભરતી અંગેની જાહરેાત 
વડોદરા મહાનગરપાલિકામાાં રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મીશન પ્રોગ્રામ અંતગબત શહરેી 

આરોગ્ય કેન્દ્રો ખાતે ૧૧ માસનાાં કરાર આધારીત તદન હાંગામી ધોરણે નીચે જણાવેિ જગ્યાએ 
ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનિાઇન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે 
www.vmc.gov.in વેર્સાઇટ પર તા.-૨૭/૧૧/૨૦૧૯ (૦૦.૦૧કિાક) થી તા. ૦૭/૧૨/૨૦૧૯ 
(૨૩.૫૯ કિાક) સધુીમાાં ઓનિાઇન અરજીઓ કરવાની રહશેે. 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ કુિ જગ્યા GEN SC ST SEBC EWS 
૧ સ્ટાફ નસબ/બ્રધસબ ૧૯ ૧૪ - ૦૨ ૦૨ ૦૧ 
૨ ફામાબસસસ્ટ ૦૨ ૦૨ - - - - 

(૧) કોઇપણ સાંજોગોમાાં ટપાિ કે રૂર્રૂ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. ફક્ત ઓનિાઇન જ 
અરજી કરવાની રહશેે. (૨) આ જગ્યાઓની શૈક્ષલણક િાયકાત, પગાર ધોરણ તેમજ અન્દ્ય 
માહહસતઓ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેર્સાઇટ www.vmc.gov.in પરથી મેળવવાની રહશે.ે  
નોંધઃ- ઉપરોક્ત જગા ઉપરાાંત ભસવષ્ટ્યમાાં ખાિી પડનાર કે નવી માંજુર જગા ભરવા માટે ઉપર 
મજુર્ની કેડર ઉપરાાંત ર્ીજી અન્દ્ય કેડર માટે પણ ૨ વર્બ સધુીની પ્રસતક્ષા યાદી તૈયાર 
કરવામાાં આવશે.                                                     ચેરમેન  
                                                                એક્ઝક્યટુીવ કમીટી  
                                                           અને ડે.મ્યસુનસસપિ કસમશનર 
પી.આર.ઓ. નાં  ૫૯૫/૧૯-૨૦                             વડોદરા મહાનગરપાલિકા                                

 

 

 

 

ધી અર્બન હલે્થ સોસાયટી, વડોદરા 
  એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ 
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાાંકઃ   ૫૯૫/૨૦૧૯-૨૦) 
 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ જગ્યાની સાંખ્યા કેટેગરી 

૧ સ્ટાફ નસબ/બ્રધસબ ૧૯ 

લર્.અ.-૧૪ 
અ.જ.જા.-૦૨ 
સા.શૈ.પ.વ. – ૦૨        
આ.ન.વ.– ૦૧        

૨ ફામાબસસસ્ટ ૦૨ લર્.અ.– ૦૨    
 

1. શૈક્ષલણક િાયકાત અને અનભુવઃ 
1. સ્ટાફ નશબ/બ્રધસબ :- ઇન્ન્દ્ડયન નસસિંગ કાઉન્દ્સીિ દ્વારા માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી BSC(Nursing) નો કોસબ કરેિ હોવો જોઇએ. 

ગજુરાત નસસિંગ કાઉન્ન્દ્સિમાાં રજીસ્રેશન કરેિ હોવ ુજરૂરી છે. અથવા ઉમેદવારે ઇન્ન્દ્ડયન નસસિંગ કાઉન્દ્સીિ દ્વારા 
માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી જનરિ નસસિંગ  હડપ્િોમા અને સમડવાઇફરી સાથે પાસ કરેિ હોવો જોઇએ. ગજુરાત નસસિંગ 
કાઉન્ન્દ્સિમાાં રજીસ્રેશન કરેિ હોવ ુજરૂરી છે. રે્ઝીક કોમ્પ્યટુર નો સહટિહફકેટ કોસબ કરેિ હોવો જરૂરી છે. 

2. ફામાબસસસ્ટ :- ૧. માન્દ્ય સાંસ્થા દ્વારા ફામબસીનો હડપ્િોમા કે ડીગ્રી કોર્બ અથવા તેની સમકક્ષ િાયકાત તેમજ ગજુરાત 
ફામબસી કાઉન્દ્સીિમાાં નામ રજીસ્ટર કરેિ હોવ ુજોઇએ. ૨. હોસ્પીટિ કે ડીસ્પેન્દ્સરી માાં કામનો અનભુવ ધરાવનારને 
અગત્યતા અપાશે.૩. વધારાની િાયકાત માાં ઉમેદવારને કોમ્પટુરનુાં જ્ઞાન હોવુાં જરૂરી છે.   

2. પગાર ધોરણઃ 
1. સ્ટાફ નશબ/બ્રધસબ :- રૂ.૧૩,૦૦૦/- માસસક હફક્સ પગાર 
2. ફામાબસસસ્ટ :- રૂ.૧૩,૦૦૦/- માસસક હફક્સ પગાર 
 

3. ઉંમરઃ 
૫૮ વર્બ થી વધ ુતેમજ સનવતૃ ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહીં . 
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4. કરારનો સમયગાળો:  
૧૧ માસના કરાર આધારીત 

 

જાહરેાતની સામાન્દ્ય જોગવાઇઓઃ 

1. ઉપર જણાવેિ જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરતાાં પહિેાાં ઉમેદવારે પોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં તેની ખાત્રી 
કરવી. 

2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૯ (૦૦-૦૧ કિાક) થી તા. ૦૭/૧૨/૨૦૧૯(૨૩-૫૯ કિાક) દરમ્યાન 
www.vmc.gov.in વેર્સાઇટ પર ઓનિાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઓનિાઇન અરજી કરતાાં પહિેા ભરતીને 
િગતી માહહતી તેમજ સચુનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાાંચી િેવાની રહશેે. 

3. શૈક્ષલણક માહીતી: દરેક પોસ્ટ માટેની શૈક્ષલણક માહીતી જો સામેિ education qualification details મા ના હોય તો 
OTHER1 અને કોમ્પટુર કોર્બ ની માહીતી OTHER2 માાં ભરવી. 

4. અનામતઃ ગજુરાત સરકારશ્રી દ્વારા માન્દ્ય કરેિ હોય તેવા અન.ુજાસત, અન.ુજનજાસત, સામાજીક અને શૈક્ષલણક રીતે 
પછાત વગબ તેમજ આસથિક નર્ળા વગબના ઉમેદવારોને જ અનામતનો િાભ મળવાપાત્ર રહશેે આ અંગે ગજુરાત 
રાજયના સક્ષમ અસધકારીશ્રી દ્વારા ઇશ્ય ુકરાયેિ જાસત અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર જ માન્દ્ય રહશેે. 

5. વયમયાબદાઃ અરજી સ્વીકારવાની તારીખને ધ્યાને િઇને ઉંમર ગણવામાાં આવશે. 
6. સામાજજક અને શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગબના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગબમાાં સમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુાં સામાજજક 

ન્દ્યાય અને અસધકાહરતા સવભાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠરાવ થી સનયત થયેિ પહરસશષ્ટ્ટ-ક ના નમનુામાાં 
નાણાકીય વર્બ-૨૦૧૮-૨૦૧૯ નુાં તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૮ પછીનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુાં રહશેે. 

7. ઉમેદવારે સનયત અરજી પત્રકમાાં ભરેિ સવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રહક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં આવશે અને તેના 
પરુાવાઓ કચેરી દ્વારા માાંગવામાાં આવે ત્યારે અસિમાાં રજુ કરવાના રહશેે અન્દ્યથા અરજીપત્રક જે તે તર્કકે રદ 
ગણવામાાં આવશે. 

8. ઉમેદવારે અરજીમાાં દશાબવેિ કેટેગરીમાાં પાછળથી કેટેગરી ર્દિવાની રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાાં આવશે નહી. 
9. ઉમેદવારે સરકાર માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી જગ્યાને અનરુૂપ CCC+/CCC િેવિનો કોમ્પ્યટુર કોર્બ અવશ્ય પાસ કરેિ 

હોવો જોઇએ.  
10. ભરતી પ્રહક્રયા દરમ્યાન જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાજકીય કે અન્દ્ય કોઇ રીતે 

ભિામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરિાયક ઠરશે. 
11. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં કોઇ પણ સવગત ખોટી ર્તાવેિ હશે અને તે ધ્યાનમાાં આવશે તો તેનુાં 

અરજીપત્રક/સનમણુાંક કોઇ પણ તર્કકે રદ કરવામાાં આવશે. 
12. આ જાહરેાત અન્દ્વયેની ભરતી અંગે િેલખત પહરક્ષા/મૌલખક ઇન્દ્ટરવ્ય ુર્ાર્તે વડોદરા મહાનગર પાલિકા ના સક્ષમ 

અસધકારીશ્રી દ્વારા સનણબય કરવામાાં આવશે. 
13. પ્રમાણપત્રોની પ્રત્યક્ષ ચકાસણી/િેલખત/મૈલખક કસોટી માટે ર્ોિાવવામાાં આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ જાતનુાં 

મસુાફરી ભથ્થ ુમળવાને પાત્ર થશે નહીં. 
14. આ જાહરેાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમાાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો 

સાંપણૂબ હક/અસધકાર મ્યસુનસસપિ કસમશ્નરશ્રી, વડોદરા ને રહશેે. 
15. ઉમેદવારને ઓનિાઇન અરજી કયાબ ર્ાદ જાહરેાત સાંર્ાંધી અન્દ્ય કોઇ સચુના માટે www.vmc.gov.in વેર્સાઇટ 

સતત જોતા રહવેા અનરુોધ છે. 
તા. ૨૬/૧૧/૨૦૧૯ 

 
.                                               

                                             મેમ્ર્ર સેકે્રટરી                    ચેરમેન 
           એક્ક્ઝક્યટુીવ કસમહટ, અર્બન હલે્થ સોસાયટી,           એક્ક્ઝક્યટુીવ કસમહટ, અર્બન હલે્થ સોસાયટી,   

                    અને આરોગ્ય અમિદાર                                અને ડે.મ્ યસુનસસપિ કસમશ્ નર(આ) 
                                            વડોદરા મહાનગરપાલિકા                       વડોદરા મહાનગરપાલિકા 
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