ધી અર્બન ષેલ્થ શોશાયટી, ળડોદરા
એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ
ળડોદરા મષાનગરાલકા
ભરતી અંગે
ની જાષેરાત
www.vmc.gov.in

લડોદયા ભશાનગયાલરકાભાાં યાષ્ટ્રીમ આયોગ્મ ભીળન પ્રોગ્રાભ અંતગગત
ળશેયી આયોગ્મ કેન્દ્રો ખાતે ૧૧ ભાવનાાં કયાય આધાયીત તદન શાંગાભી ધોયણે નીચે
જણાલેર જગ્માઓ વીધી બયતીથી બયતી કયલા ભાટે ભાત્ર ઓનરાઇન અયજીઓ
ભાંગાલલાભાાં આલે છે . આ ભાટે ઉભેદલાયે www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય તા.૧૧/૦૬/૨૦૧૭ (૦૦.૦૧ કાક) થી તા. ૨૦/ ૦૬/૨૦૧૭ (૨૩.૫૯ કાક) સુધીભાાં
ઓનરાઇન અયજીઓ કયલાની યશેળે.
અનામત જગ્યાઓ
ક્ર
ક
GE
જગ્યાન ું નામ
મ
જગ્યા
N
SC
ST SEBC
૧

એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્ુાં

૧૭

૧૬

-

-

૦૧

૨

સ્ટાપ નળગ/બ્રધવગ

૧૦

૦૯

-

૦૧

-

૩

રેફોયે ટયી ટેક્નીળીમન
૦૪
૦૧
૦૩
ટી.ફી.એચ.લી- RNTCP
૪
૦૨
૦૧
૦૧
પ્રોગ્રાભ
ડેટા એન્દ્રી ઓયે ટય- RNTCP
૫
૦૧
૦૧
પ્રોગ્રાભ
(૧) કોઇણ વાંજોગોભાાં ટાર કે રૂફરૂ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી. પક્ત
ઓનરાઇન જ અયજી કયલાની યશેળે. (૨) આ જગ્માઓની ળૈક્ષલણક રામકાત
,
ગાય ધોયણ તેભજ અન્દ્મ ભાહશતતઓ લડોદયા ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ
www.vmc.gov.in યથી ભેલલાની યશેળે.
નોંધઃ- ઉરોક્ત જગા ઉરાુંત ભવળષ્યમાું ખાી ડનાર કે નળી મુંજર જગા
ભરળા માટે ઉર મજર્ની કેડર ઉરાુંત ર્ીજી અન્ય કેડર માટે ણ ૨ ળવબ
સધીની પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરળામાું આળે.
ચેરમેન
એક્ઝક્યુટીલ કભીટી
અને ડે.મ્્ુતનતવર કતભળનય(આ)
ી.આય.ઓ. નાં ૨૩૦/૧૭-૧૮
લડોદયા ભશાનગયાલરકા
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ધી અર્બન ષેલ્થ શોશાયટી, ળડોદરા
એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ
ળડોદરા મષાનગરાલકા

સીધી ભરતી માટે ની જાહે રાત
(જાહે રાત ક્રમાાંકઃ ૨૩૦/૨૦૧૭-૧૮)
ક્રમ

1.
1.

જગ્યાનાં નામ

જગ્યાની સાંખ્યા

કે ટે ગરી

૧

એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્ુ ાં

૧૭

વાભાન્દ્મ – ૧૬, વા.ળૈ..લ. – ૦૧

૨

સ્ટાપ નળગ/બ્રધવગ

૧૦

વાભન્દ્મ -૦૯, અ.જ.જા. -૦૧

૩

રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન

૦૪

અ.જા. -૦૧, ળા.ળૈ..લ. – ૦૩

૪

ટી.ફી.એચ.લી- RNTCP પ્રોગ્રાભ

૦૨

અ.જા. -૦૧, ળા.ળૈ..લ. – ૦૧

૫

ડેટા એન્દ્રી ઓયે ટય - RNTCP પ્રોગ્રાભ

૦૧

વાભાન્દ્મ – ૦૧

ૈક્ષલણક ાયકાત અને અનભળ
એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્ુ ાં :- ઇન્ન્દ્ડમન નતવિંગ કાઉન્દ્વીર દ્વાયા ભાન્દ્મ વાંસ્થાભાાંથી ફેઝીક FHW/ ANM કોવગ કયે ર
શોલો જોઇએ. ગુજયાત નતવિંગ કાઉન્ન્દ્વરભાાં યજીસ્રે ળન કયે ર શોવુ જરૂયી છે . ફેઝીક કોમ્્્ુટય નો વહટિહપકેટ કોવગ કયે ર
શોલો જરૂયી છે .

2.

સ્ટાપ નળગ/બ્રધવગ :- ઇન્ન્દ્ડમન નતવિંગ કાઉન્દ્વીર દ્વાયા ભાન્દ્મ વાંસ્થાભાાંથી BSC(Nursing) નો કોવગ કયે ર શોલો જોઇએ.
અથલા ઉભેદલાયે ઇન્ન્દ્ડમન નતવિંગ કાઉન્દ્વીર દ્વાયા ભાન્દ્મ વાંસ્થાભાાંથી જનયર નતવિંગ હડ્રોભા અને તભડલાઇપયી
વાથે ાવ કયે ર શોલો જોઇએ. ગુજયાત નતવિંગ કાઉન્ન્દ્વરભાાં યજીસ્રે ળન કયે ર શોવુ જરૂયી છે . ફેઝીક કોમ્્્ુટય નો
વહટિહપકેટ કોવગ કયે ર શોલો જરૂયી છે .

3.

રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન :- ૧. ફી.એવ.વી.(મુખ્મ તલમ કેભેસ્રી અથલા ભાઇક્રો ફામોરોજી અથલા એભ.એવ.વી.
(ઓયગેનીક, કેભેસ્રી અથલા ભાઇક્રોફામોરોજીના તલમ વાથે) ડીગ્રી ભેલેર શોલી જોઇએ. ૨ ભાન્દ્મ વાંસ્થા અથલા
ગુજયાત યાજ્મની ભેડીકર કોરેજ દ્વાયા કાંડક્ટ થમેર રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન તારીભ કોગન ુ ાં વટીપીકેટ ભેલેર શોવુ ાં
જોઇએ. રેફોયે ટયીભાાં કામગનો અનુબલ ધયાલનાયને પ્રાધાન્દ્મ આલાભાાં આલળે.

4.

ટી.ફી.એચ.લી - RNTCP પ્રોગ્રાભ :- (૧) સ્નાતક અથલા (૨) ઇન્દ્ટયભીડીએટ (૧૦+૨) અને MPW/LHV/ANM/
શેલથ લકગ યની કાભગીયીનો અનુબલ અથલા આયોગ્મનો ઉચ્ચતય વટીહપકેટ કોગ/વરાશકાય અથલા (૩) ટીફીએચલી
નો ભાન્દ્મ વાંસ્થાભાાંથી કયે ર કોગ (૪) કોમ્્્ુટયનો વહટિપેકેટ કોગ (ઓછાભાાં ઓછો ૨ ભાવનો)
વળેવ ાયકાત : MPW નો રૈ નીંગ કોગ અથલા વેનેટયી ઇન્દ્સ્ેકટય નો કોગ

5.

ડેટા એન્દ્રી ઓયે ટય

- RNTCP પ્રોગ્રાભ :- (૧)

કાઉન્દ્વીર પોય ટે ક્નીકર એજ્્ુકેળન દ્વાયા ભાન્દ્મ

ઇન્દ્ટયભીડીએટ (૧૦+૨) અને કોમ્્્ુટયભાાં ડી્રોભા અથલા
વભકક્ષ રામકાત /DOEACC (૨) અંગ્રેજી તેભજ ગુજયાતી ભાાં

ટાઇ સ્ીડ 40 w.p.m. (૩) કોમ્્્ુટયના તલતલધ પ્રોગ્રાભની જાણકાયી જેલા કે

MS Word, Excel and simple

statistical packages (૪) ઓછાભાાં ઓછો એક(૧) લગનો વાંરગ્ન ક્ષેત્રનો અનુબલ
ાં

2.

ગાર ધોરણઃ
1.

એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્ુ ાં :- રૂ.૧૧,૦૦૦/- ભાતવક હપક્વ ગાય

2.

સ્ટાપ નળગ/બ્રધવગ :- રૂ.૧૧,૫૦૦/- ભાતવક હપક્વ ગાય

3.

રેફોયે ટયી ટે ક્નીળીમન :- રૂ.૧૦,૦૦૦-/-ભાતવક હપક્વ ગાય

4.

ટી.ફી.એચ.લી - RNTCP પ્રોગ્રાભ :- રૂ.૧૦,૦૦૦-/-ભાતવક હપક્વ ગાય

5.

ડેટા એન્દ્રી ઓયે ટય - RNTCP પ્રોગ્રાભ :- રૂ.૧૦,૫૦૦-/-ભાતવક હપક્વ ગાય

3.

ઉંમરઃ
1.

ોસ્ટ નાં ૧, ૨ અને ૩ ભાટે :- ૫૮ લગ થી લધુ તેભજ તનવુત
ગ ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે નશીં .
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2.

4.

ોસ્ટ નાં ૪ અને ૫ ભાટે :- ૬૫ લગ થી લધુ તેભજ તનવુત
ગ ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે નશીં .

કરારનો શમયગાલો:
1.

ોસ્ટ નાં ૧, ૨ અને ૩ ભાટે :- ૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત

2.

ોસ્ટ નાં ૪ અને ૫ ભાટે :- ૧૨ ભાવના કયાય આધાયીત

જાષેરાતની શામાન્ય જોગળાઇઓઃ
1.

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

2.

યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૭ (૦૦-૦૧ કરાક) થી તા. ૨૦/૦૬/૧૭ (૨૩-૫૯ કરાક) દયમ્માન
www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય ઓનરાઇન અયજી કયલાની યશેળે. ઓનરાઇન અયજી કયતાાં શેરા બયતીને રગતી
ભાહશતી તેભજ સુચનાઓ www.vmc.gov.in ઉયથી લાાંચી રેલાની યશેળે.

3.

ૈક્ષલણક માષીતી: ળૈક્ષલણક ભાશીતી જો વાભેર

Education Qualification Details ભાાં ન શોમ તો OTHER1 અને

કોમ્્્ુટય કોગ ની ભાશીતી OTHER2 ભાાં બયલી.
4.

અનામતઃ ગુજયાત વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાન્દ્મ કયે ર શોમ તેલા અનુ.જાતત

, અનુ.જનજાતત , વાભાજીક અને ળૈક્ષલણક યીતે

છાત લગગના ઉભેદલાયોને જ અનાભતનો રાબ ભલાાત્ર યશેળે આ અંગે ગુજયાત યાજમના વક્ષભ અતધકાયીશ્રી
દ્વાયા ઇશ્્ુ કયામેર જાતત અંગેન ુ ાં પ્રભાણત્ર જ ભાન્દ્મ યશેળે.
5.

ળયમયાબ દાઃ અયજી સ્લીકાયલાની તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભાાં આલળે.

6.

વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગગના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગગભાાં વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેન ુ ાં વાભાજજક
ન્દ્મામ અને અતધકાહયતા તલબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલ થી તનમત થમેર હયતળષ્ટ્ટ-ક ના નમુનાભાાં નાણાકીમ
લગ-૨૦૧૬-૨૦૧૭ નુ ાં તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬ છીનુ ાં પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ાં યશેળે.

7.

ઉભેદલાયે તનમત અયજી ત્રકભાાં બયે ર તલગતો વભગ્ર બયતી પ્રહક્રમા ભાટે આખયી ગણલાભાાં આલળે અને તેના
ુયાલાઓ કચેયી દ્વાયા ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે અવરભાાં યજુ કયલાના યશેળે અન્દ્મથા અયજીત્રક જે તે તફક્કે યદ
ગણલાભાાં આલળે.

8.

ઉભેદલાયે અયજીભાાં દળાગ લેર કેટેગયીભાાં ાછથી કેટેગયી ફદરલાની યજુ આત ગ્રાહ્ય યાખલાભાાં આલળે નશી.

9.

ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્દ્મ વાંસ્થાભાાંથી જગ્માને અનુરૂ CCC+/CCC રેલરનો કોમ્્્ુટય કોગ અલશ્મ ાવ કયે ર શોલો
જોઇએ.

10. બયતી પ્રહક્રમા દયમ્માન જો કોઇ ઉભેદલાય દ્વાયા વીધી અથલા આડકતયી યીતે યાજકીમ કે અન્દ્મ કોઇ યીતે બરાભણના
પ્રમાવ કયનાય ઉભેદલાય ગેયરામક ઠયળે.
11. ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભાાં કોઇ ણ તલગત ખોટી ફતાલેર શળે અને તે ધ્માનભાાં આલળે તો તેન ુ ાં અયજીત્રક/તનભણુકાં
કોઇ ણ તફકકે યદ કયલાભાાં આલળે.
12. આ જાશેયાત અન્દ્લમેની બયતી અંગે રેલખત હયક્ષા/ભૌલખક ઇન્દ્ટયવ્્ુ ફાફતે લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ના વક્ષભ
અતધકાયીશ્રી દ્વાયા તનણગમ કયલાભાાં આલળે.
13. પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેલખત/ ભૌલખક કવોટી ભાટે ફોરાલલાભાાં આલતા ઉભેદલાયોને કોઇણ જાતનુ ાં
મુવાપયી બથ્થુ ભલાને ાત્ર થળે નશીં.
14. આ જાશેયાત કોઇ ણ કાયણવય યદ કયલાની કે તેભાાં પેયપાય કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થળે તો તેભ કયલાનો વાં ૂણગ
શક/અતધકાય મ્્ુતનતવર કતભશ્નયશ્રી , લડોદયા ને યશેળે.
15. ઉભેદલાયને ઓનરાઇન અયજી કમાગ ફાદ જાશેયાત વાંફધ
ાં ી અન્દ્મ કોઇ સુચના ભાટે
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જોતા યશેલા અનુયોધ છે .
તા.

૧૦/૦૬/૨૦૧૭
ચેરમેન
એક્ક્િક્યટીળ કવમટટ, અર્બન ષેલ્થ શોશાયટી,
અને ડે.મ્ય વનવશ કવમશ્નમર
(આ)
ળડોદરા મષાનગરાલકા
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