
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ધી અફબન હલે્થ સોસાયટી, ળડોદરા 
  એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ 

 મહાનગર સેળા સદન ળડોદરા 
 (1)www.vmc.gov.in     (2)www.vmcegov.com      

ળોક ઇન ઇન્ટરવ્યું 
યાષ્ટ્રીમ આયોગ્મ ભીળન પ્રોગ્રાભ ભાટે લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનનાાં ળશયેી આયોગ્મ 
કેન્દ્રો ખાતે ૧૧ ભાવનાાં કયાય આધાયીત તદન શાંગાભી ધોયણે નીચે મજુફની જગા 
બયલા રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ ોતાની અયજી, ફામોડેટા, રામકાતના તેભજ 
જાતતના તભાભ ઓયીજીનર પ્રભાણત્રો, તેભજ તભાભની પ્રભાણણત નકર અને ફે 
ાવોટટ વાઇઝના પોટા વાથે નીચે જણાલેર સ્થે શાજય યશવેુ ાં. 
૧ જ્ગ્યાનયું નામ   : અફબન મેડીક ઓફપસર  
જગ્માની વાંખ્મા   : ૨ (વા.ળૈ..લ.-૦૨)   
ભાનદ ગાય     : ૪૦૦૦૦/- ભાતવક ફપક્વ ગાય  
રામકાત :      : એભ.ફી.ફી.એવ. , ગજુયાત ભેડીકર કાઉન્દ્વીરભાાં યજીસ્રેળન કયાલેર 
શોવ ુજરૂયી છે.   
તારીખ           :  ૦૨/૦૧/૧૬ 
રીોટીંગ સમય  : ૦૯:૦૦ કરાક,  અરજી સ્ળીકારળાનો સમય : ૧૦:૦૦ કરાક સધુી  
સ્થલ             : સરદાર ટે પ્ેનેટોરીયમ, કમાટીફાગ, ળદોડરા                                  

અરજી ત્રક મુંગળળા ફાફત 
યાષ્ટ્રીમ આયોગ્મ ભીળન પ્રોગ્રાભ ભાટે લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનનાાં ળશયેી આયોગ્મ 
કેન્દ્રો ખાતે ૧૧ ભાવનાાં કયાય આધાયીત તદન શાંગાભી ધોયણે નીચે મજુફની જગા 
બયલા રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો ાવેથી અયજીઓ ભાંગાલલાભાાં આલે છે.  
૧ જ્ગ્યાનયું નામ     : ટાળાલા    
જગ્માની વાંખ્મા     :૨ (અ.જ.જા.-૧, ણફ.અ. -૧) 
ભાનદ ગાય       : ૪૫૦૦/- ભાતવક ફપક્વ ગાય  
રામકાત :  ઓછાભાાં ઓછુ ૪ ધોયણ ાવ, અંગ્રેજી જાણકાયને પ્રાધાન્દ્મ .  
નીચે જણાલેર વયનાભેથી અયજી ત્રકનો નમનુો ભી ળકળે. ઉભેદલાયોએ વદયહુ 
જાશયેાતની તભાભ તલગતો જોમા છી જ અયજી યજીસ્ટડટ ોસ્ટ અથલા સ્ીડ ોસ્ટથી 
આરો્ય મયખ્ય ાખા, ખુંડેરાળ માકેટ બફિંલ્ડીંગ, રાજમહે રોડ , ળડોદરા – ૩૯૦૨૦૯ 
ના વયનાભે તા. ૧૧/૦૧/૧૬  સધુીભાાં ભે તે યીતે કયલાની યશળેે. ઉભેદલાયે અયજી 
તથા કલય ઉય જે જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શોમ તેન ુનાભ તથા ી.આય.ઓ. નાં. 
અલશ્મ રખલો. અયજી વાથે ઉંભય, ળૈક્ષણણક રામકાત, અનબુલ , ાવોટટ વાઇઝનો 
એક પોટોગ્રાપ તથા જાતતના પ્રભાણત્રોની ખયી નકરો અલશ્મ વાભેર યાખલી. અધયુી 
તલગતો લાી તેભજ જરૂયી પ્રભાણત્રો યજુ કમાટ તવલામની તથા મદુત ફશાય આલેર 
અયજી કોઇ ણ વાંજોગોભાાં ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે નશી., જેની નોંધ રેલી. અયજદાયે 
ોતાનો પોન નાંફય અથલા ભોફાઇર નાંફય અયજીભાાં અલશ્મ દળાટલલાનો યશળેે.                                    
         ઉયોક્ત જગા ઉયાાંત બતલષ્ટ્મભાાં ખારી ડનાય કે નલી ભાંજુય જગા બયલા 
ભાટે ઉય મજુફની કેડય ઉયાાંત ફીજી અન્દ્મ કેડય ભાટે ણ ૨ લટ સધુીની પ્રતતક્ષા 
માદી તૈમાય કયલાભાાં આલળે.  ૫૮ લટ થી લધ ુતેભજ તનવ્રતુ ઉભેદલાય અયજી કયી 
ળકળે નશીં . 
                                                                     ચેરમેન  
                                                               એક્ઝક્યયટીળ કમીટી  
                                                          અને ડે.મ્્યનનનસ કનમનર 
ી.આર.ઓ. નું               /૧૫-૧૬                     ળડોદરા મહાનગર ાબકા 
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