
 

 
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 

 

઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉફૂ �ઽૉ ળીદ 

(�ઽૉ ળીદ �રીઅગઆ ૩૨૫૨/૪૨૩૯-૩૱) 
 

Sr.no Name of Post 
No of Post 

Category 
U-PHC  U-CHC 

1 X-Ray Technician - 08 
ST-01 

SEBC-02 

GEN-05 
 

1. Educational Qualification & Experience: 

1. Degree in Science from any University established under Central or State 

Act in India OR Deemed University under section 3 of U.G.C. Act, 1956 OR 

an equivalent qualification recognized by Government. 

2. Passed X-ray training course conducted by Government /Govt. recognized 

institute / recognized Medical College. 

3. Basic Knowledge of Computer as per GCSR (General) Rules, 1967. 

4. Knowledge of Gujarati and/or Hindi  

 

2. Pay Scale: 

1. બીઅજ ષહ� રીડૉ  �.૫૱૨૯૨/- રીુ઼ગ �ભગ઼ ષૉદફ  

2. ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રઞૃમ ( બૉ રૉડ! ૂગ઼ ૫૭૬૨૨-૩૩૪૬૨૨) 

3. ઼ળગીળ(ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ ,રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩, દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ3ષલૉ 

રીુ઼ગ �ભગ઼ ષૉદફધૂ બીઅજ ષહ� ઼ૃપૂ ઇઞરીલસૂ ુફર8અગફૉ બી9 ધસૉ. :લીળમીન ગીરઙૂળૂ 

઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ� ગલ>ધૂ ઼ીદરીઅ બઙીળબઅજ રૃઞમ ુફલદ  બૉ રૉડ! ૂગ઼ ૫૭૬૨૨-૩૩૪૬૨૨ ધૂ 

ુફલર્ફૃ઼ીળ ઼રીષષી ઇઅઙૉ ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

 

3. Age:   

Age not more than 31 years. 

 

 

 

 

 

 

 



 

�ઽૉળીદફૂ ઼ીરી%લ 'ઙષીઉકઆ 

 

1. ઋબળ ઞથીષૉવ ઞBલી રીડૉ  ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉવીઅ ઋરૉનષીળૉ  બ્દૉ ઞ�ળૂ બી9દી પળીષૉ ઝૉ  ગૉ  ફઽE દૉફૂ 

ઘી9ૂ ગળષૂ. 

2. ળ઼ પળીષદી ઋરૉનષીળ્ઑ દી.૪૱-૨૫-૪૨૩૱ (૩૩-૨૨ ગવીગ) ધૂ દી.૩૨-૨૬-૪૨૩૱      

(૪૫-૭૯ ગવીગ) નળGલીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળJ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

કફવીઉફ ઇળJ ગળદીઅ બઽૉવી યળદૂફૉ વઙદૂ રી�ઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in 

ઋબળધૂ ષીઅજૂ વૉષીફૂ ળઽૉસૉ. 

3. બઙીળ પ્ળથઆ ઼ળગીળ(ૂફી ફીથીઅ ુષયીઙફી ઢળીષ ,રીઅગઆઘળજ/૪૨૨૪/૭૯ટ-૩,              

દી.૩૮-૨૪-૨૮ ઇ3ષલૉ રીુ઼ગ �ભગ઼ ષૉદફધૂ બીઅજ ષહ� ઼ૃપૂ ઇઞરીલસૂ ુફર8અગફૉ બી9 ધસૉ. 

:લીળમીન ગીરઙૂળૂ ઼અદ્હગીળગ ળૂદૉ બૄથ� ગલ>ધૂ ુફલદ બઙીળ પ્ળથધૂ ુફલર્ફૃ઼ ીળ ઼રીષષી ઇઅઙૉ 

ુષજીળથી ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

4. ઇફીરદઆ ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ(ૂ Kીળી રી3લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.ઞફLુદ ઇફૉ ઼ી.સો.બ.ષ  ષઙ�ફી 

ઋરૉનષીળ્ફૉ ઞ ઇફીરદફ્ વીય રશષીબી9 ળઽૉસૉ ઈ ઇઅઙૉ ઙઞૃળીદ ળીઞલફી ઼Oર ઇુપગીળૂ(ૂ Kીળી 

ઉPલ ૃગળીલૉવ Lુદ ઇઅઙૉફૃઅ Qરીથબ9 ઞ રી3લ ળઽૉસૉ. 

5. ષલરલી,નીઆ ઇળJ Rષૂગીળષીફૂ ઝૉSૂ દીળૂઘફૉ Tલીફૉ વઉફૉ Uરળ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

6. ષલરલી,નીરીઅ ઝૃડઝીડઆ  

ઑ. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ(ૂ Kીળી રી3લ ગળૉવ ઽ્લ દૉષી ઇફૃ.ઞફLુદ ઇફૉ ઼ી.સો.બ.ષ  ઋરૉનષીળ્ફી 

ુગR઼ીરીઅ ઋબવૂ ષલરલી�નીરીઅ ુફલર્ફૃ઼ીળ ૨૭ (બીઅજ) ષહ�ફૂ ઝૃડઝીડ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ. 

ઇફીરદ ષઙVફી ઋરૉનષીળ્ W મૂફ ઇફીરદ ઞBલી રીડૉ  ઇળJ ગળસૉ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળ્ફૉ 

ષલરલી�નીરીઅ ઝૃડઝીડ રશષીબી9 ળઽૉસૉ ફઽૂ. 

મૂ. ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગર�જીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલી�નીરીઅ Uરળફ્ મીપ ળઽૉસૉ ફઽૂ. દૉકઑ 

બથ કફવીઉફ ઇળJ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. 

7. ઼ીરીJગ ઇફૉ સોOુથગ ળૂદૉ બઝીદ ષઙ�ફી ઋરૉનષીળ્ઑ ઋYદ ષઙ�રીઅ ઼રીષૉસ ફ ધદ્ ઽ્ષી ઇઅઙૉફૃઅ 

઼ીરીJગ 3લીલ ઇફૉ ઇુપગીળૂદી ુષયીઙફી દી.૨૯-૨૪-૩૯૯૮ ફી ઢળીષધૂ ુફલદ ધલૉવ    

બ�ળુસZ-ગ ફી ફરૃફીરીઅ ફીથીઅગૂલ ષહ�-૪૨૩૮-૪૨૩૯ ફૃઅ દી.૨૩-૨૬-૪૨૩૯ બઝૂફૃઅ Qરીથબ9 

ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 



 

8. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ�-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽRદગફી ગ્બVળૉસફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મLષદીઅ 

ઇુપગીળૂ/ગર�જીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળJ ગળષીફૂ ળઽૉસૉ. દૉરઞ Qરીથબ9્ફૂ Q:લO 

જગી઼થૂ ષઘદૉ ઋરૉનષીળૉ  ઼Oર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી Qરીથબ9 ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ. 

9. ઋરૉનષીળૉ  ુફલદ ઇળJ બ9ગરીઅ યળૉવ ુષઙદ્ ઼ર[ યળદૂ Q�,લી રીડૉ  ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ 

દૉફી બૃળીષીક ગજૉળૂ Kીળી  રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ :લીળૉ  ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉસૉ ઇ3લધી ઇળJબ9ગ ઞૉ 

દૉ દમગગૉ  ળન ઙથષીરીઅ ઈષસૉ. 

10. ઋરૉનષીળૉ  ઇળJરીઅ નસી�ષૉવ ગૉ ડૉઙળૂરીઅ બીઝશધૂ ગૉ ડૉઙળૂ મનવષીફૂ ળઞૃઈદ [ી\ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ 

ફઽૂ. 

11. ઋરૉનષીળૉ  ઼ળગીળ રી3લ ઼અRધીરીઅધૂ ઞBલીફૉ ઇફૃ�બ CCC વૉષવફ્ ગ્G]લૃડળ ગ્હ� ઇષPલ બી઼ ગળૉવ 

ઽ્ષ્ Wઉઑ ઇધષી ુફર8અગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ� બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉસૉ. 

12.  ઇળ/ ભૂ 1ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ 

ઑ. ઞફળવ ગૉડૉઙળૂફી ઋરૉનષીળૉ  ફJગફૂ ગ્ઉબથ મ^ગ કભ મળ્ણીફૂ સીઘીરીઅ ઇળJ ભૂ બૉડૉ           

� ૪૨૨/- + મૉ3ગ જીઞ_઼  યળષીફી ળઽૉસૉ. 

મૂ. ઇફૃ.ઞફLુદ ઇફૉ ઼ી.સો.બ.ષ ગOીફી ઋરૉનષીળ્ઑ ફJગફૂ ગ્ઉબથ મ^ગ કભ મળ્ણીફૂ 

સીઘીરીઅ ઇળJ ભૂ બૉડૉ  � ૩૨૨/- + મૉ3ગ જીઞ_઼  યળષીફી ળઽૉસૉ. 

઼ૂ. ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ  VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળJ ઼મરૂડ ગળૉ  :લીળૉ  દૉકફૉ ઇળJ ભૂ યળષી 

રીડૉ  કફવીઉફ ઋબવ`પ જવથફૂ ૫ ફગવ્ફૂ ઑગ બીફી ઋબળ ુQ3ડ ઼જૃફી રશસૉ. 

ઋરૉનષીળ્ઑ ઈ બીફીફૂ ુQ3ડ રૉશષૂ વઉ જવથ ઼ીધૉ ગ્ઉ બથ મગ̂ કભ મળ્ણીફૂ સીઘીરીઅ 

ભૂફૂ ળગર ળ્ગણૉધૂ યળષીફૂ ળઽૉસૉ. જવથફૂ ઑગ ફગવ મ^ગ ળીઘૂ વૉસૉ ઇફૉ મૉ ફગવ ઋરૉનષીળફૉ 

બળદ ઈબસૉ. ઈ ફગવ ઋરૉનષીળૉ  ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉસૉ ઇફૉ Qરીથબ9્ફૂ Q:લO 

જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ વીષષીફૂ ળઽૉસૉ. 

ણૂ. W ઋરૉનષીળ ભૂ યલી�ફૂ ફગવ ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ Qરીથબ9્ફૂ Q:લO 

જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ Qષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

ઉ. ઇ3લ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ Rષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ. 

ઑભ. મ4ગ કભ મળ્ણીફૂ સીઘી રીઅ ઇળ/ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ7ૂ દીળૂઘ.૩૫-૨૬-૪૨૩૱ ળઽૉસૉ. 

(ફીથીઅગૂલ  ગીરગીઞ ફી ઼રલ નળ:લીફ ) 

J. ઇળJ ભૂ યલી� મીન ગ્ઉ બથ ઼અWઙ્રીઅ બળદ રશષીબી9 ફધૂ. 



13. યળદૂ Q�,લી નળGલીફ W ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Kીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ  ઇ3લ ગ્ઉ ળૂદૉ 

યવીરથફી Qલી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ. 

14. ઋરૉનષીળૉ  ઇળJ બ9ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ Tલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ 

ઇળJબ9ગ/ુફર8અગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ  ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

15. ઈ Lઽૉળીદ ઇ3ષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુઘદ બળૂOી/Qૉગડૂગવ / સીળૂ�ળગ Oરદી ગ઼્ડૂ/ રૐુઘગ 

ઉ3ડળbલૃ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ઼Oર ઇુપગીળૂ(ૂ Kીળી ુફથ�લ ગળષીરીઅ ઈષસૉ. 

16. Qરીથબ9્ફૂ Q:લO જગી઼થૂ/વૉુઘદ બળૂOી/ Qૉગડૂગવ / સીળૂ�ળગ Oરદી ગ઼્ડૂ/ રોુ ઘગ 

ઉ3ડળbલૃ રીડૉ  મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ ગ્ઉબથ Lદફૃઅ રૃ઼ ીભળૂ યcધૃ રશષીફૉ બી9 ધસૉ 

ફઽE. 

17. ઈ Lઽૉળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ  દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષPલગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર 

ગળષીફ્ ઼અબૄથ� ઽગ/ઇુપગીળ Gલૃુફુ઼બવ ગુરdળ(ૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉસૉ. ઇફૉ ઈ રીડૉ  ગ્ઉ ગીળથ 

ઈબષી મઅપીલૉવ ળઽૉસૉ ફ�ઽ. 

18. ઋરૉનષીળફૉ કફવીઉફ ઇળJ ગલી� મીન Lઽૉળીદ ઼અમઅપૂ ઇ3લ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ  www.vmc.gov.in 

ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ Wદી ળઽૉષી ઇફૃળ્પ ઝૉ. 

19.   ઋગદ દરીર ઞBલીકફી રઽૉગર ઘજ�ફૂ ફીથીગૂલ Wઙષીઉ ઈળ્Bલ ઇફૉ બ�ળષીળ ગeલીથ ુષયીઙ,   

ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ Kીળી ધફીળ ઝૉ  દધી દૉ ઇફૃ઼ ીળ ળીઞલ ઼ળગીળ(ૂફૉ ઞ�ળ ઞથીલ દ્ ઋગદ રઽૉગરફૉ ળીઞલ 

઼ળગીળરીઅ Qુદુફલૃુfદ  બળ વઉ સગસૉ. Qુદુફલૃુfદ બળ ઈષૉવ રઽૉગરફૉ ઼ળગીળ ળીgલફી ગ્ઉબથ Rધશૉ 

ભળઞ મLષષી રૄગૂ સગસૉ. ઑડવૉગૉ  ઼નળ દરીર ઞBલીક મનવૂફૉ બી9 ઝૉ દધી ઼ળગીળ(ૂફૉ ઞ�ળ ઞથીલૉ 

ળીઞલફી ગ્ઉબથ Rધશૉ ભળઞ મLષષી રૃગૂ સગીસૉ/મનવૂ સગીસૉ. 

20.  ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફી ગૉ  ઇ3લ ઼ળગીળૂ/ઇપ� ઼ળગીળૂ અ઼Rધીરીઅ ભળઞ મLષદીઅ ઋરૉનળષીળ્ W ઋગદ 

ઞBલીઑ બ઼અનઙૂ બીરસૉ દ્ દૉકઑ રશૃ ઞBલીઑધૂ ળીJફીરૃઅ રઅઞૃળ ગળીbલી મીન ઞ ુફર8અગફૂ ઞBલીઑ 

ઽીઞળ ધષીફૃઅ ળઽૉસૉ દૉરઞ દૉકફૂ ઇઙીઋફૂ મLષૉવ ભળઞફૉ ઼રલઙીશ્ ુફલરમTપ ગળૂ સગીસૉ 

ફઽE/ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽE. 

21. ઋગદ દરીર ઞBલીકફૂ રઅઞૃળૂ ળીઞલ ઼ળગીળ(ૂ Kીળી ફીઅથીગૂલ ષહ�ફી ઇઅદ ઼ૃપૂ જીવૃ ળીઘષીફૂ રઅઞૃળૂ 

ઈબષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ. :લીળમીન ઞBલીકફૂ રૃનદ ષઘદ્ષઘદફૂ ળીઞલ ઼ળગીળ(ૂફૂ રઅઞૃળૂફૉ ઈુપફ 

ળઽૉસૉ. ઼નળ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીફૂ ઞષીમનીળૂ ફગગૂ ધસૉ ફઽૂ.  



22. ઼ળગીળૂ/ઇપ� ઼ળગીળૂ અ઼Rધીરીઅ ભળઞ મLષદીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ ઘીદીફી ષણી/ુષયીઙ Kીળી દૉકફૂ ઝૉSી 

બીઅજ ષહ�ફૂ ગીરઙૂળૂફ્ દધી ષદ�8અગ ઇઅઙૉફ્ ઇઽૉષીવ, ગ્ઉ ુસOી:રગ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ 

દૉફૂ ુષઙદ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉસૉ.  

 

 

 

દી. ૪૮-૨૫-૪૨૩૱.         :લૃુફ.ગુર<ળ 

ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી 
  

 

 

 

 

        


