ધી અબન હ થ સોસાયટ , વડોદરા
એન.એચ.એમ
ો ામ
મહાનગર સે વા સદન વડોદરા
(1)www.vmc.gov.in
(2)www.vmcegov.com
વોક ઇન ઇ(ટર)*ું
રા ય આરો ય મીશન ો ામ માટ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનનાં શહર આરો ય
ક !ો ખાતે ૧૧ માસનાં કરાર આધાર ત તદન હંગામી ધોરણે નીચે (ુજબની જગા
ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાની અર2, બાયોડટા, લાયકાતના તેમજ
4િતના તમામ ઓર 2નલ માણપ7ો, તેમજ તમામની મા8ણત નકલ અને બે
પાસપોટ9 સાઇઝના ફોટા સાથે નીચે જણાવેલ >થળે હાજર રહ@ુ.ં
૧ ./યા0ું નામ
: અબન મેડ કલ ઓ4ફસર
જ યાની સંBયા
: ૭ (અ.જ.4.- ૦૧, સા.શૈ.પ.વ.-૦૨, બીન અનામત – ૦૪)
માનદ પગાર
: ૪૦૦૦૦/- માિસક LફMસ પગાર
લાયકાત :
: એમ.બી.બી.એસ. Nુજરાત મેડ કલ કાઉ સીલમાં ર2> શન કરાવેલ
હો@ુ જOર છે .
૨. ./યા0ું નામ
: 7ટાફ નસ/9ધસ
જ યાની સંBયા :૪૩ (અ.4-0૨, અ.જ.4-૭, સા.શૈ.પ.વ-૯, 8બ.અ.-૨૫, શાર ર ક
ખોડખાંપણવાળા ઉમેદવારો માટ -0૨)
માનદ પગાર
: ૧૦,૦૦૦/- માિસક LફMસ પગાર
લાયકાત
: ઇU ડયન નિસVગ કાઉ સીલ Wારા મા ય સં>થામાંથી BSC(Nursing)
નો કોસ9 કરલ હોવો જોઇએ. Nુજરાત નિસVગ કાઉX સલમાં ર2> શન કરલ હો@ુ જOર
છે . અથવા ઉમેદવાર ઇU ડયન નિસVગ કાઉ સીલ Wારા મા ય સં>થામાંથી જનરલ
નિસVગ LડYલોમા અને િમડવાઇફર સાથે પાસ કરલ હોવો જોઇએ. Nુજરાત નિસVગ
કાઉX સલમાં ર2> શન કરલ હો@ુ જOર છે . બેઝીક કોZY[ુટર નો સLટ\Lફકટ કોસ9 કરલ
હોવો જOર છે .
૩../યા0ું નામ
: એએનએમ /એફએચડબ *ુ
જ યાની સંBયા :૮૪ (અ.4-0૪, અ.જ.જ-૦૯, સા.શૈ.પ.વ-૨૩, 8બ.અ.- ૪૮, શાર ર ક
ખોડખાંપણવાળા ઉમેદવારો માટ -0૪)
માનદ પગાર
: ૧૦૦૦૦/- માિસક LફMસ પગાર
લાયકાત
: ઇU ડયન નિસVગ કાઉ સીલ Wારા મા ય સં>થામાંથી બેઝીક
FHW/ANM કોસ9 કરલ હોવો જોઇએ. Nુજરાત નિસVગ કાઉX સલમાં ર2> શન કરલ હો@ુ
જOર છે . બેઝીક કોZY[ુટર નો સLટ\Lફકટ કોસ9 કરલ હોવો જOર છે .
ઉપરોMત જગા ઉપરાંત ભિવષયમાં ખાલી પડનાર ક નવી મં_ુર જગા ભરવા માટ
ઉપર (ુજબની કડર ઉપરાંત બી2 અ ય કડર માટ પણ ૨ વષ9 `ુધીની િતaા યાદ
તૈયાર કરવામાં આવશે. શાર ર ક ખોbખાંપણવાળા ઉમેદવારોની જ યાઓ c તે કટગર
સામે સરભર કરાશે .૫૮ વષ9 થી વdુ તેમજ િન@ુત
9 ઉમેદવાર અર2 કર શકશે નહe .

તાર ખ: ૨૦/૦૩/૧૫, ?ુ@વાર
ર પોટBગ સમય :૯:૩૦, અરD 7વીકારવાનો સમય : ૧૧:૦૦
7થળ : સરદાર પટલ Fલેનેટોર યમ, કમાટ બાગ, વદોડરા
ચેરમેન
એGઝIુટ વ કમીટ
અને ડ.J*ુિનિસપલ કિમશનર
પી.આર.ઓ. નં
/૧૪-૧૫
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન

ધી અબન હ થ સોસાયટ , વડોદરા
એન.એચ.એમ
ો ામ
મહાનગર સે વા સદન વડોદરા
(1)www.vmc.gov.in
(2)www.vmcegov.com
વોક ઇન ઇ(ટર)*ું
રા ય આરો ય મીશન ો ામ માટ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનનાં શહર આરો ય
ક !ો તેમજ ઝોન લેવલે ૧૧ માસનાં કરાર આધાર ત તદન હંગામી ધોરણે નીચે
(ુજબની જગા ભરવા લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાની અર2, બાયોડટા,
લાયકાતના તેમજ 4િતના તમામ ઓર 2નલ માણપ7ો, તેમજ તમામની મા8ણત
નકલ અને બે પાસપોટ9 સાઇઝના ફોટા સાથે નીચે જણાવેલ >થળે હાજર રહ@ુ.ં
૧../યા0ું નામ: પટાવાળા
જ/યાની સંQયા :૧૫((અ.જ.S-૦૨, સા.શૈ.પ.વ-૦૪, Uબ.અ.- ૯)
માનદ પગાર
: ૪૫૦૦/- માિસક 4ફGસ પગાર
લાયકાત : ઓછામાં ઓX ૪ ધોરણ પાસ, Z ેD Sણકારને ાધા(ય .
ઉપરોMત જગા ઉપરાંત ભિવષયમાં ખાલી પડનાર ક નવી મં_ુર જગા ભરવા માટ
ઉપર (ુજબની કડર ઉપરાંત બી2 અ ય કડર માટ પણ ૨ વષ9 `ુધીની િતaા યાદ
તૈયાર કરવામાં આવશે. શાર ર ક ખોbખાંપણવાળા ઉમેદવારોની જ યાઓ c તે કટગર
સામે સરભર કરાશે .૫૮ વષ9 થી વdુ તેમજ િન@ુત
9 ઉમેદવાર અર2 કર શકશે નહe .
ન[ધ :- તા. ૦૩/૦૬/૨૦૧૪ ના રોજ પી.આર.ઓ. નં. ૧૨૪/૧૪-૧૫ થી આપવામા
આવેલ પટાવાળાની ૨૩ જગા ભરવા માટની 4હરાત રદ કરવામા આવેલ છે .

તાર ખ: ૧૮/૦૩/૧૫, ]ુધવાર
ર પોટBગ સમય :૯:૩૦, અરD 7વીકારવાનો સમય : ૧૧:૦૦
7થળ : સરદાર પટલ Fલેનેટોર યમ, કમાટ બાગ, વદોડરા
ચેરમેન
એGઝIુટ વ કમીટ
અને ડ.J*ુિનિસપલ કિમશનર
પી.આર.ઓ. નં
/૧૪-૧૫
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન

ધી અબન હ થ સોસાયટ , વડોદરા
એન.એચ.એમ
ો ામ
મહાનગર સે વા સદન વડોદરા
(1)www.vmc.gov.in
(2)www.vmcegov.com
વોક ઇન ઇ(ટર)*ું
રા ય આરો ય મીશન ો ામ માટ વડોદરા મહાનગર સેવા સદનનાં ઝોન(gલોક)
ખાતે ૧૧ માસનાં કરાર આધાર ત તદન હંગામી ધોરણે નીચે (ુજબની જગા ભરવા
લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ પોતાની અર2, બાયોડટા, લાયકાતના તેમજ 4િતના
તમામ ઓર 2નલ માણપ7ો, તેમજ તમામની મા8ણત નકલ અને બે પાસપોટ9
સાઇઝના ફોટા સાથે નીચે જણાવેલ >થળે હાજર રહ@ુ.ં
૧.h યાiુ ં નામ: gલોક ફાઇના સ આસી>ટ ટ
જ યાની સંBયા : ૪(સા,શૈ.પ.વ.-૧, 8બ.અ. – ૩)
માનદ પગાર
: ૧૦૦૦૦/- માિસક LફMસ પગાર
લાયકાત
: કોમસ9માં >નાતક અને કોZ[ ૂટર એYલીકશનમાં LડYલોમા અથવા
સટkફ કટ કોષ9 કરલો હોવો જોઇએ. કોZY[ુટર માં સોlટવેર ( એકાmટeગ,
M.S.Office/GIS/RCH software વગેર) અને હાડ9 વેરની 4ણકાર હોવી જોઇએ. ઓLફસ
વક9 તેમજ ફાઇલeગની (ુળnુત 4ણકાર હોવી જોઇએ. o ે2 તેમજ Nુજરાતીમાં
ટાઇપeગ તેમજ ડટા એ
કરતા આવડ@ુ ં જોઇએ.
અiુભવ
: ઓછામાં ઓછા ૩ વષ9
ઉપરોMત જગા ઉપરાંત ભિવષયમાં ખાલી પડનાર ક નવી મં_ુર જગા ભરવા માટ
ઉપર (ુજબની કડર ઉપરાંત બી2 અ ય કડર માટ પણ ૨ વષ9 `ુધીની િતaા યાદ
તૈયાર કરવામાં આવશે. શાર ર ક ખોbખાંપણવાળા ઉમેદવારોની જ યાઓ c તે કટગર
સામે સરભર કરાશે .૫૮ વષ9 થી વdુ તેમજ િન@ુત
9 ઉમેદવાર અર2 કર શકશે નહe .

તાર ખ: ૧૯/૦૩/૧૫, ^ુ_ુવાર
ર પોટBગ સમય :૯:૩૦, અરD 7વીકારવાનો સમય : ૧૧:૦૦
7થળ : સરદાર પટલ Fલેનેટોર યમ, કમાટ બાગ, વદોડરા
ચેરમેન
એMઝpુટ વ કમીટ
અને ડ.Z[ુિનિસપલ કિમશનર
પી.આર.ઓ. નં
/૧૪-૧૫
વડોદરા મહાનગર સેવા સદન

