
  C:\Users\evmc-001\Desktop\ANM adverticment.doc  Page 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ધી અફબન શલે્થ વોવામટી, લડોદયા 
  એન.એચ.એભ પ્રોગ્રાભ 
લડોદયા ભશાનગયાલરકા 

સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાાંકઃ  ૬૦૦/૨૦૧૮-૧૯) 
 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ જગ્યાની સાંખ્યા કેટેગરી 

૧ એ.એન.એભ./એપ.એચ.ડફલ્યું ૨૬ વાભાન્મ – ૧૬, વા.ળૈ..લ. – ૧૦ 
 

1. ળૈક્ષલિક રામકાત અને અનબુલ 
                  ઇન્ન્ડમન નર્વિંગ કાઉન્વીર દ્વાયા ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી ફેઝીક FHW/ ANM કોવસ કયેર શોલો જોઇએ. ગયજયાત 
નર્વિંગ કાઉન્ન્વરભાું યજીસ્રેળન કયેર શોવય જરૂયી છે. ફેઝીક કોમ્પ્્યટય નો વર્ટિર્પકેટ કોવસ કયેર શોલો જરૂયી છે.  

2. ગાય ધોયિઃ 
          રૂ.૧૧,૦૦૦/- ભાર્વક ર્પક્વ ગાય 

3. ઉંભયઃ 
          ૫૮ લસ થી લધય તેભજ ર્નવ વસત ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે નશીં .  

4. કયાયનો વભમગાો:  
         ૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત 

     ધી અફબન શલે્થ વોવામટી, લડોદયા 
  એન.એચ.એભ પ્રોગ્રાભ 

  લડોદયા ભશાનગયાલરકા 
 www.vmc.gov.in  
લોક ઇન ઇન્ટયવ્ુું 

               યાષ્ટ્રીમ આયોગ્મ ભીળન (NHM) પ્રોગ્રાભ અંતગસત લડોદયા 
ભશાનગયાલરકાનાું ળશયેી પ્રાથભીક આયોગ્મ કેન્રો ખાતે ૧૧ ભાવનાું કયાય 
આધાયીત તદન શુંગાભી ધોયણે નીચે મયજફની જગા બયલા રામકાત ધયાલતા 
ઉભેદલાયોએ ોતાની અયજી, ફામોડેટા, રામકાતના તેભજ જાર્તના તભાભ 
ઓયીજીનર પ્રભાણત્રો, તેભજ તભાભની પ્રભાલણત નકર અને ફે ાવોટસ 
વાઇઝના પોટા વાથે નીચે જણાલેર સ્થે અને વભમે શાજય યશવેય ું. 
૧ જ્ગ્માનુું નાભ   : અફબન ભેડીકર ઓફપવય  
જગ્માની વુંખ્મા   : ૨ (અ.જ.જા.-૦૨)   
ભાનદ ગાય     : ૫૦,૦૦૦/- ભાર્વક ર્પક્વ ગાય  
રામકાત :      : એભ.ફી.ફી.એવ. , ગયજયાત ભેડીકર કાઉન્વીરભાું યજીસ્રેળન 
કયાલેર શોવય જરૂયી છે.   
તાયીખ:  ૨૦/૧૧/૨૦૧૮         
યીોટીંગ વભમ : ૦૯:૦૦   અયજી સ્લીકાયલાનો વભમ : ૦૯:૦૦ થી ૧૧:૦૦         
સ્થ  : -  શલેથ મ્પ્યલઝમભ, કભાટીફાગ, લડોદયા                                           

બયતી અંગેની જાશયેાત 
               યાષ્ટ્રીમ આયોગ્મ ભીળન (NHM) પ્રોગ્રાભ અંતગસત લડોદયા 

ભશાનગયાલરકાનાું ળશયેી પ્રાથભીક આયોગ્મ કેન્રો ખાતે ૧૧ ભાવનાું કયાય 
આધાયીત તદન શુંગાભી ધોયણે એએનએભ/એપએચડફલ્્નુી કયર ૨૬(લફ.અ. -૧૬ , 
ળા.ળૈ..લ.-૧૦) ખારી જગા  ભાટેની ઓનરાઇન અયજીઓ ભુંગાલલાભાું આલે છે.  
આ ભાટે ઉભેદલાયે www.vmc.gov.in લેફવાઇટ ય  તા.- ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ (૦૦.૦૧ 
કરાક) થી તા. ૦૯/૧૧/૨૦૧૮ (૨૩.૫૯ કરાક)  સયધીભાું ઓનરાઇન અયજીઓ 
કયલાની યશળેે. 
           (૧) કોઇણ વુંજોગોભાું ટાર કે રૂફરૂ અયજી સ્લીકાયલાભાું આલળે નશી. 
પક્ત ઓનરાઇન જ અયજી કયલાની યશળેે. (૨) આ જગ્માઓની ળૈક્ષલણક રામકાત , 
ગાય ધોયણ તેભજ અન્મ ભાર્શર્તઓ લડોદયા ભશાનગયાલરકાની લેફવાઇટ 
www.vmc.gov.in યથી ભેલલાની યશળેે.  
         નોંધઃ- વફફ બવલષ્મભાું ખારી ડનાય/નલી ભુંજુય જગા બયલા ભાટે અન્મ 
કેટેગયી ભાટે િ ૨ લબ સધુીની પ્રવતક્ષા માદી તૈમાય કયલાભાું આલળે. ૫૮ લબ થી 
લધ ુતેભજ વનવતૃ ઉભેદલાય અયજી કયી ળકળે નશીં .                                                                 
                                                                 ચેયભેન  
                                                      એક્ઝક્યટુીલ કભીટી,અ.શ.ેવો. 
                                                  અને ડે.મ્્વુનવવર કવભળનય(આ.) 
ી.આય.ઓ. નું  ૬૦૦/૧૮-૧૯                        લડોદયા ભશાનગયાલરકા   
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જાશયેાતની વાભાન્મ જોગલાઇઓઃ 

1. ઉય જણાલેર જગ્મા ભાટે ઉભેદલાયી કયતાું શરેાું ઉભેદલાયે ોતે જરૂયી ાત્રતા ધયાલે છે કે નશીં તેની ખાત્રી કયલી.  
2. યવ ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તા.  ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ (૦૦-૦૧ કરાક) થી તા.  ૦૯/૧૧/૧૮ (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. ળૈક્ષલિક ભાશીતી:  ળૈક્ષલણક ભાશીતી જો વાભેર Education Qualification Details ભાું ન શોમ તો OTHER1 અને 
કોમ્પ્્યટય કોસ ની ભાશીતી OTHER2 ભાું બયલી. 

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

5. લમભમાબદાઃ અયજી સ્લીકાયલાની તાયીખને ધ્માને રઇને ઉંભય ગણલાભાું આલળે.  
6. વાભાજજક અને ળૈક્ષલણક યીતે છાત લગસના ઉભેદલાયોએ ઉન્નત લગસભાું વભાલેળ ન થતો શોલા અંગેનયું વાભાજજક ન્મામ 

અને અર્ધકાર્યતા ર્લબાગના તા.૦૯-૦૨-૧૯૯૬ ના ઠયાલ થી ર્નમત થમેર  ર્યર્ળષ્ટ્ટ-ક ના નમયનાભાું નાણાકીમ લસ-
૨૦૧૬-૨૦૧૭ નયું તા.૦૧-૦૪-૨૦૧૬ 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 તફ કે્ક યદ 
ગણલાભાું આલળે. 

8. ઉભેદલાયે અયજીભાું દળાસલેર કેટેગયીભાું ાછથી કેટેગયી ફદરલાની યજયઆત ગ્રાહ્ય યાખલાભાું આલળે નશી.  
9. ઉભેદલાયે વયકાય ભાન્મ વુંસ્થાભાુંથી જગ્માને અનયરૂ CCC+/CCC રેલરનો કોમ્પ્્યટય કોસ 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 રેલખત ર્યક્ષા/ભૌલખક ઇન્ટયવ્્ય ફાફતે લડોદયા ભશાનગય ાલરકા ના વક્ષભ 

અર્ધકાયીશ્રી દ્વાયા ર્નણસમ કયલાભાું આલળે. 
13. પ્રભાણત્રોની પ્રત્મક્ષ ચકાવણી/રેલખત/ ભૌલખક 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 વુંણૂસ 

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

જોતા યશલેા અનયયોધ છે. 
તા.   ૨૯/૧૦/૨૦૧૮ 
 
 
 
                                        ભેમ્ફય વેકે્રટયી             ચેયભેન 
      એક્ક્ઝક્યટુીલ કવભફટ, અફબન શલે્થ વોવામટી,           એક્ક્ઝક્યટુીલ કવભફટ, અફબન શલે્થ વોવામટી,   

             અને અવધક આયો્મ અભરદાય                    અને ડે.મ્્ ુવનવવર કવભશ્નનય(આ) 
               લડોદયા ભશાનગયાલરકા                                   લડોદયા ભશાનગયાલરકા                                                                   
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