
 

 

ધી અર્બન ષલે્થ શોશાયટી, ળડોદરા 
  એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ 
ળડોદરા મષાનગરાલકા 

સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાાંકઃ  ૨૬/૨૦૧૬-૧૭) 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ જગ્યાની સાંખ્યા કેટેગરી 

૧ એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્યું ૧૪ 
વા.ળૈ..લ. – ૦૨        
વાભાન્મ – ૧૨       

૨ સ્ટાપ નળશ/બ્રધવશ ૦૭ 
અ.જા. – ૦૨    
વાભાન્મ – ૦૫        

૩ એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્ય.- RBSK પ્રોગ્રાભ ૦૪ વા.ળૈ..લ. – ૦૧        
વાભાન્મ – ૦૩     

૪ ટી.ફી.એચ.લી- RNTCP પ્રોગ્રાભ ૦૧ વાભાન્મ – ૦૧     
૫ એવ.ટી.એર.એવ. - RNTCP પ્રોગ્રાભ ૦૧ વાભાન્મ – ૦૧     

1. ૈક્ષલિક ાયકાત અને અનભુળઃ 
1 એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્યું :-  ઇન્ન્ડમન નર્વિંગ કાઉન્વીર દ્વાયા ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી ફેઝીક FHW/ ANM કોવશ 

કયેર શોલો જોઇએ. ગયજયાત નર્વિંગ કાઉન્ન્વરભાું યજીસ્રેળન કયેર શોવય જરૂયી છે. ફેઝીક કોમ્પ્્યટય નો વર્ટિર્પકેટ 
કોવશ કયેર શોલો જરૂયી છે.  

2 સ્ટાપ નળશ/બ્રધવશ  :-  ઇન્ન્ડમન નર્વિંગ કાઉન્વીર દ્વાયા ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી BSC(Nursing) નો કોવશ કયેર શોલો 
જોઇએ. ગયજયાત નર્વિંગ કાઉન્ન્વરભાું યજીસ્રેળન કયેર શોવય જરૂયી છે. અથલા ઉભેદલાયે ઇન્ન્ડમન નર્વિંગ કાઉન્વીર 
દ્વાયા ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી જનયર નર્વિંગ  ર્ડ્રોભા અને ર્ભડલાઇપયી વાથે ાવ કયેર શોલો જોઇએ. ગયજયાત નર્વિંગ 
કાઉન્ન્વરભાું યજીસ્રેળન કયેર શોવય જરૂયી છે. ફેઝીક કોમ્પ્્યટય નો વર્ટિર્પકેટ કોવશ કયેર શોલો જરૂયી છે.  

3 એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્ય.- RBSK પ્રોગ્રાભ:- ઇન્ન્ડમન નર્વિંગ કાઉન્વીર દ્વાયા ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી ફેઝીક 
FHW/ ANM કોવશ કયેર શોલો જોઇએ. ગયજયાત નર્વિંગ કાઉન્ન્વરભાું યજીસ્રેળન કયેર શોવય જરૂયી છે. ફેઝીક 
કોમ્પ્્યટય નો વર્ટિર્પકેટ કોવશ કયેર શોલો જરૂયી છે.  

4 ટી.ફી.એચ.લી - RNTCP પ્રોગ્રાભ :- (૧) સ્નાતક અથલા (૨) ઇન્ટયભીડીએટ (૧૦+૨) અને MPW/LHV/ANM/ 
શલેથ લકશયની કાભગીયીનો અનયબલ અથલા આયોગ્મનો ઉચ્ચતય વટીર્પકેટ કોશ/વરાશકાય અથલા (૩) 
ટીફીએચલી નો ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી કયેર કોશ (૪) કોમ્પ્્યટયનો વર્ટિપેકેટ કોશ (ઓછાભાું ઓછો ૨ ભાવનો)  
વળેવ ાયકાત : MPW નો રૈનીંગ કોશ અથલા વેનેટયી ઇન્સ્ેકટય નો કોશ   

5 એવ.ટી.એર.એવ. - RNTCP પ્રોગ્રાભ :- (૧) સ્નાતક (૨) ભેડીકર રેફોયેટયી ટેક્નોરોજી નો ડી્રોભા કોશ અથલા 
વયકાય ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી વભકક્ષ કોશ (૩) કામભી ટય વ્શીરય ડ્રાઇલીંગ રામવન્વ શોવય જોઇએ અને ટય વ્શીરય 
ચરાલતા આલડતય શોવય જોઇએ (૪) કોમ્પ્્યટયનો વર્ટિપેકેટ કોશ (ઓછાભાું ઓછો ૨ ભાવનો)  
અનયબલ :- RNTCP પ્રોગ્રાભભાું ઓછાભાું ઓછો ૧ લશનો અનયબલ  

2. ગાર ધોરિઃ 
1 એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્યું :-  રૂ.૧૧,૦૦૦/- ભાર્વક ર્પક્વ ગાય 
2 સ્ટાપ નળશ/બ્રધવશ :- રૂ.૧૦,૦૦૦/- ભાર્વક ર્પક્વ ગાય 
3 એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્ય.- RBSK પ્રોગ્રાભ:- રૂ.૧૧,૦૦૦/- ભાર્વક ર્પક્વ ગાય 
4 ટી.ફી.એચ.લી - RNTCP પ્રોગ્રાભ :- રૂ.૧૦,0૦૦-/-ભાર્વક ર્પક્વ ગાય 
5 એવ.ટી.એર.એવ. - RNTCP પ્રોગ્રાભ :- રૂ.૧૫,૦૦૦-/-ભાર્વક ર્પક્વ ગાય 

3. ઉંમરઃ 
1 ોસ્ટ નું ૧,૨ અને ૩ ભાટે :- ૪૫ લશ થી લધય તેભજ ર્નવયશત ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે નશીં .  
2 ોસ્ટ નું ૪ અને ૫ ભાટે :- ૬૫ લશ થી લધય તેભજ ર્નવયશત ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે નશીં .  

 
4. કરારનો શમયગાલો:  

 



1 ોસ્ટ નું ૧,૨ અને ૩ ભાટે :- ૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત 
2 ોસ્ટ નું ૪ અને ૫ ભાટે :- ૧૨ ભાવના કયાય આધાયીત  

 

જાષરેાતની શામાન્ય જોગળાઇઓઃ 

1. ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી કયતાું શરેાું ઉભેદલાયે ોતે જરૂયી ાત્રતા ધયાલે છે કે નશીં તેની ખાત્રી 
કયલી. 

2. યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૬ (૦૦-૦૧ કરાક) થી તા. ૨૦/૦૪/૨૦૧૬(૨૩-૫૯ કરાક) દયમ્પમાન 
www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશળેે. ઓનરાઇન અયજી કયતાું શરેા બયતીને 
રગતી ભાર્શતી તેભજ સયચનાઓ www.vmc.gov.in ઉયથી લાુંચી રેલાની યશળેે. 

3. ૈક્ષલિક માષીતી: દયેક ોસ્ટ ભાટેની ળૈક્ષણણક ભાશીતી જો વાભેર education qualification details ભા ના શોમ તો 
OTHER1 અને કોમ્પયટય કોશ ની ભાશીતી OTHER2 ભાું બયલી. 

4. અનામતઃ ગયજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્મ કયેર શોમ તેલા અનય.જાર્ત , અનય.જનજાર્ત , વાભાજીક અને ળૈક્ષણણક યીતે 
છાત લગશના ઉભેદલાયોને જ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશળેે આ અંગે ગયજયાત યાજમના વક્ષભ અર્ધકાયીશ્રી 
દ્વાયા ઇશ્્ય કયામેર જાર્ત અંગેનયું પ્રભાણત્ર જ ભાન્મ યશળેે.  

5. ળયમયાબદાઃ અયજી સ્લીકાયલાની તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભાું આલળે.  
6. વાભાજજક અને ળૈક્ષણણક યીતે છાત લગશના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગશભાું વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનયું વાભાજજક 

ન્મામ અને અર્ધકાર્યતા ર્લબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલ થી ર્નમત થમેર  ર્યર્ળષ્ટ-ક ના નમયનાભાું 
નાણાકીમ લશ-૨૦૧૪-૨૦૧૫ નયું તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૫ છીનયું પ્રભાણત્ર યજય કયલાનયું યશળેે.  

7. ઉભેદલાયે ર્નમત અયજી ત્રકભાું બયેર ર્લગતો વભગ્ર બયતી પ્રર્િમા ભાટે આખયી ગણલાભાું આલળે અને તેના 
યયાલાઓ કચેયી દ્વાયા  ભાુંગલાભાું આલે ત્માયે અવરભાું યજય કયલાના યશળેે અન્મથા અયજીત્રક જે તે તફકકે યદ 
ગણલાભાું આલળે. 

8. ઉભેદલાયે અયજીભાું દળાશલેર કેટેગયીભાું ાછથી કેટેગયી ફદરલાની યજયઆત ગ્રાહ્ય યાખલાભાું આલળે નશી.  
9. ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી જગ્માને અનયરૂ CCC+/CCC રેલરનો કોમ્પ્્યટય કોશ અલશ્મ ાવ કયેર 

શોલો જોઇએ.  
10. બયતી પ્રર્િમા દયમ્પમાન જો કોઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્મ કોઇ યીતે 

બરાભણના પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે.  
11. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાું કોઇ ણ ર્લગત ખોટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાું આલળે તો તેનયું 

અયજીત્રક/ર્નભણયુંક કોઇ ણ તફકકે યદ કયલાભાું આલળે.  
12. આ જાશયેાત અન્લમેની બયતી અંગે રેણખત ર્યક્ષા/ભૌણખક ઇન્ટયવ્્ય ફાફતે લડોદયા ભશાનગય ાણરકા ના વક્ષભ 

અર્ધકાયીશ્રી દ્વાયા ર્નણશમ કયલાભાું આલળે. 
13. પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેણખત/ભૈણખક કવોટી ભાટે ફોરાલલાભાું આલતા ઉભેદલાયોને કોઇણ જાતનયું 

મયવાપયી બથ્થય ભલાને ાત્ર થળે નશીં. 
14. આ જાશયેાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાું પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ કયલાનો 

વુંણૂશ શક/અર્ધકાય મ્પ્યર્નર્વર કર્ભશ્નયશ્રી , લડોદયા ને યશળેે. 
15. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમાશ ફાદ જાશયેાત વુંફ ુંધી અન્મ કોઇ સયચના ભાટે www.vmc.gov.in લેફવાઇટ વતત 

જોતા યશલેા અનયયોધ છે. 
તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૬.                  ચેયભેન 
                                                                                                એક્ઝક્યયટીલ કભીટી  
                                                                                            અને ડે.મ્પ્યર્નર્વર કર્ભળનય 
                                                                                             લડોદયા ભશાનગય ાણરકા 
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