
 
ધી અર્બન હલે્થ સોસાયટી, વડોદરા 

  એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ 
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

 
ભરતી અંગેની જાહરેાત 

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાાં રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મમશન અંતગગત શહરેી આરોગ્ય કેન્દ્રો 
ખાતે ૧૧ માસનાાં કરાર આધારીત તદન હાંગામી ધોરણે નીચ ેજણાવેિ જગ્યાએ ભરતી કરવા 
માટે માત્ર ઓનિાઇન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે www.vmc.gov.in 
વેબસાઇટ પર તા.- ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ (૦૦.૦૧કિાક) થી તા. ૨૫/૦૩/૨૦૨૧ (૨૩.૫૯ કિાક) 
સધુીમાાં ઓનિાઇન અરજીઓ કરવાની રહશે.ે 
ક્રમ જગ્યાન ું નામ ક િ જગ્યા 
૧ આરબીએસકે તબીબ- પરુૂષ ૮ 
૨ બ્િોક પ્રોગ્રામ આસીસ્ટન્દ્ટ ૧ 
૩ મીડવાઇફરી(NPM) ૫ 

(૧) કોઇપણ સાંજોગોમાાં ટપાિ કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશ ેનહી. ફક્ત ઓનિાઇન જ 
અરજી કરવાની રહશેે. (૨) આ જગ્યાઓની શૈક્ષલણક િાયકાત, પગાર ધોરણ તેમજ અન્દ્ય 
માહહમતઓ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પરથી મેળવવાની રહશેે.  
નોંધઃ- ઉપરોક્ત જગા ઉપરાુંત ભવવષ્યમાું ખાિી પડનાર કે નવી મુંજ ર જગા ભરવા પણ ૨ 
વર્બ સ ધીની પ્રવતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાું આવશે.                  ચેરમેન  
                                                                એક્ઝક્ય ટીવ કમીટી  
                                                           અને ડે.મ્ય વનવસપિ કવમશનર 
પી.આર.ઓ. નું   ૯૭૧/૨૦-૨૧                             વડોદરા મહાનગરપાલિકા                                

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ધી અર્બન હલે્થ સોસાયટી, વડોદરા 
  એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ 
વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

ભરતી માટેની જાહરેાત 
(જાહરેાત ક્રમાુંકઃ  ૯૭૧/૨૦૨૦-૨૧) 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ કુિ જગ્યા શૈક્ષણીક િાયકાત 
હફક્સ પગાર 
(પ્રમત માસ) 

૧ 
આરબીએસકે તબીબ- 
પરુૂષ 

૮ 
માન્દ્ય સાંસ્થા દ્વારા BAMS/BSAM/BHMS ની ડીગ્રી/ 
હોમીયોપેથી/આયવેુદનુાં ગજુરાત કાઉન્ન્દ્સિનુાં 
રજીસ્રેશન હોવુાં જરૂરી છે.    

૨૫૦૦૦/- 

૨ 
બ્િોક પ્રોગ્રામ 
આસીસ્ટન્દ્ટ 

૧ 

કોઇ પણ મવષય સાથે સ્નાતક તેમજ કોમ્પ્યટુરમાાં MS 
Office, સોફ્ટવેર તેમજ હાડગવેરની પરુતી જાણકારી 
અને કોમ્પ્યટુર એ્િીકેશનમાાં હડ્િોમા અથવા 
સટીફીકેટ કોષગ કરેિો હોવો જોઇએ. 

૧૩૦૦૦/- 

૩ મીડ વાઇફરી (NPM) ૫ 
(૧)ઇન્દ્ડીયન નમસિંગ કાઉન્ન્દ્સિ દ્વારા માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી 
બેમસક બીએસસી કે પોસ્ટ બેમસક બીએસસી(નમસિંગ)ની 
ડીગ્રી અથવા  

૩૦૦૦૦/- 
+ઇન્દ્સેન્દ્ટીવ 
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(૨) ઇન્દ્ડીયન નમસિંગ કાઉન્ન્દ્સિ કે ગજુરાત નમસિંગ 
કાઉન્ન્દ્સિ દ્વારા માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી જનરિ નમસિંગ અને 
મીડવાઇફરી નો ડી્િોમા કોસગ અને  
(૩) ઇન્દ્ડીયન નમસિંગ કાઉન્ન્દ્સિ દ્વારા માન્દ્ય 
સાંસ્થામાાંથી નસગ પે્રક્ટીશનર મીડવાઇફરી નો પોસ્ટ 
બેઝીક ડી્િોમા કોસગ- અને 
(૩) માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી કરેિ કોમ્પયટુરનો કોસગ 

 

જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ 
1. ઉપર જણાવેિ જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરતાાં પહિેાાં ઉમેદવારે પોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં તેની 

ખાત્રી કરવી. 
2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા. ૧૬/૦૩/૨૦૨૧ (૦૦-૦૧ કિાક) થી તા.૨૫/૦૩/૨૦૨૧(૨૩-૫૯ કિાક) 

દરમ્પયાન www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનિાઇન અરજી કરવાની રહશેે. ઓનિાઇન અરજી કરતાાં 
પહિેા ભરતીને િગતી માહહતી તેમજ સચુનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાાંચી િેવાની રહશેે. 

3. શૈક્ષલણક માહીતી: દરેક પોસ્ટ માટેની શૈક્ષલણક માહીતી જો સામેિ education qualification details મા ના 
હોય તો OTHER1 અને કોમ્પપટુર કોષગ ની માહીતી OTHER2 માાં ભરવી. 

4. વયમયાબદાઃ ૫૮ વષગ થી વધ ુ તેમજ મનવતૃ ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહીં .અરજી સ્વીકારવાની છેલ્િી 
તારીખને ધ્યાને િઇને ઉંમર ગણવામાાં આવશે. 

5. ઉમેદવારે મનયત અરજી પત્રકમાાં ભરેિ મવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રહક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં આવશે અને 
તેના પરુાવાઓ કચેરી દ્વારા માાંગવામાાં આવે ત્યારે અસિમાાં રજુ કરવાના રહશેે અન્દ્યથા અરજીપત્રક જે તે 
તબકકે રદ ગણવામાાં આવશે. 

6. ઉમેદવારે સરકાર માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી જગ્યાને અનરુૂપ CCC+/CCC િેવિનો કોમ્પ્યટુર કોષગ અવશ્ય પાસ 
કરેિ હોવો જોઇએ.  

7. ભરતી પ્રહક્રયા દરમ્પયાન જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાજકીય કે અન્દ્ય કોઇ રીતે 
ભિામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરિાયક ઠરશે. 

8. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાાં કોઇ પણ મવગત ખોટી બતાવેિ હશે અને તે ધ્યાનમાાં આવશે તો તેનુાં 
અરજીપત્રક/મનમણુાંક કોઇ પણ તબકકે રદ કરવામાાં આવશે. 

9. આ જાહરેાત અન્દ્વયેની ભરતી અંગે િેલખત પહરક્ષા/મૌલખક ઇન્દ્ટરવ્ય ુબાબતે વડોદરા મહાનગર પાલિકા ના 
સક્ષમ અમધકારીશ્રી દ્વારા મનણગય કરવામાાં આવશે. 

10. પ્રમાણપત્રોની પ્રત્યક્ષ ચકાસણી/િેલખત/મૌલખક કસોટી માટે બોિાવવામાાં આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ 
જાતનુાં મસુાફરી ભથ્થ ુમળવાને પાત્ર થશે નહીં. 

11. આ જાહરેાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમાાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ 
કરવાનો સાંપણૂગ હક/અમધકાર મ્પયમુનમસપિ કમમશ્નરશ્રી, વડોદરા ને રહશેે. 

12. ઉમેદવારને ઓનિાઇન અરજી કયાગ બાદ જાહરેાત સાંબાંધી અન્દ્ય કોઇ સચુના માટે www.vmc.gov.in 
વેબસાઇટ સતત જોતા રહવેા અનરુોધ છે. 

તા.   ૧૨/૦૩/૨૦૨૧               
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