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વડોદરા મહાનગરપાલકામા ં આર.એન.ટ�.સી.પી. �ો�ામ �તગ�ત શહ�ર� 

�ાથિમક આરો!ય ક�#$ો ખાતે ૧૧ માસના ં કરાર આધાર�ત તદન હગંામી ધોરણ ે

��.��.�'.��.�� 3 )�� સીધી ભરતીથી ભરતી કરવા માટ� મા+ ઓનલાઇન 

અર/ઓ મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ� ઉમેદવાર� www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર 

#�.-06/07/2021 (00.01 ! �!) �� #�. 15/07/2021 (23.59 ! �!) 3ધુીમા ં

ઓનલાઇન અર/ઓ કરવાની રહ�શ.ે 

 (૧) કોઇપણ સજંોગોમા ં ટપાલ ક� 8બ8 અર/ 9વીકારવામા ં આવશે નહ�. 

ફ;ત ઓનલાઇન જ અર/ કરવાની રહ�શ.ે (૨) આ જ!યાઓની શૈ>ણક લાયકાત, 

પગાર ધોરણ તેમજ અ#ય મા?હિતઓ વડોદરા મહાનગરપાલકાની વેબસાઇટ 

www.vmc.gov.in પરથી મેળવવાની રહ�શ.ે  

�=�>- ?��@# )�� ?���A# "B�C���A D� � ����� !	 ��� �AEF� )�� "��� ���	 
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Aમ જ!યાBુ ંનામ 
Cુલ 

જ!યા 
શૈ>ણીક લાયકાત 

?ફ;સ પગાર 

(�િત માસ) 

૧ 
ટ�.બી.એચ.વી- 

RNTCP �ો�ામ 
૩ 

(૧) 9નાતક ����  

(૨) ઇ#ટરમીડ�એટ (૧૦+૨) અને MPW/LHV/ 

ANM/હ�Rથ વક�રની કામગીર�નો અBભુવ ���� 

આરો!ય સલાહકારનો ઉSચતર સટT?ફક�ટ કોષ� 

����  

(૩) ટ�બીએચવી નો મા#ય સ9ંથામાથંી કર�લ કોષ�  

(૪) કોWXYટુરનો સ?ટZફ�ક�ટ કોષ� (ઓછામા ંઓછો ૨ 

માસનો)  

8.૧૩,0૦૦  
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1. ઉપર જણાવેલ જ!યા માટ� ઉમેદવાર� કરતા ં પહ�લા ં ઉમેદવાર� પોતે જ8ર� પા+તા ધરાવે છે ક� નહ^ તેની 

ખા+ી કરવી. 

2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા.  ૦૬/૦૭/૨૦૨૧ (૦૦-૦૧ કલાક) થી તા.  ૧૫/૦૭/૨૦૨૧(૨૩-૫૯ કલાક) 

દરWયાન www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અર/ કરવાની રહ�શે. ઓનલાઇન અર/ કરતા ં

પહ�લા ભરતીને લગતી મા?હતી તેમજ 3ચુનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાચંી લેવાની રહ�શે. 

3. KJI�Z! ����#�: દર�ક પો9ટ માટ�ની શૈ>ણક માહ�તી જો સામેલ education qualification details મા ના 

હોય તો OTHERh અને કોWeટુર કોષ� ની માહ�તી OTHERi મા ંભરવી. 

4. ��������> ૫૮ વષ� થી વh ુ તેમજ િનiતૃ ઉમેદવાર અર/ કર� શકશે નહ^ .અર/ 9વીકારવાની છેRલી 

તાર�ખને kયાને લઇને lમર ગણવામા ંઆવશે. 

5. ઉમેદવાર� િનયત અર/ પ+કમા ં ભર�લ િવગતો સમ� ભરતી �?Aયા માટ� આખર� ગણવામા ં આવશે અને 

તેના eરુાવાઓ કચેર� nારા માગંવામા ંઆવે oયાર� અસલમા ંરpુ કરવાના રહ�શે અ#યથા અર/પ+ક q તે 

તબકક� રદ ગણવામા ંઆવશે. 

6. ઉમેદવાર� સરકાર મા#ય સ9ંથામાથંી જ!યાને અB8ુપ CCC+/CCC લેવલનો કોWXYટુર કોષ� અવtય પાસ 

કર�લ હોવો જોઇએ.  

7. ભરતી �?Aયા દરWયાન જો કોઇ ઉમેદવાર nારા સીધી અથવા આડકતર� ર�તે રાજક�ય ક� અ#ય કોઇ ર�તે 

ભલામણના �યાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે. 

8. ઉમેદવાર� અર/ પ+કમા ં કોઇ પણ િવગત ખોટ� બતાવેલ હશે અને તે kયાનમા ં આવશે તો તેBુ ં

અર/પ+ક/િનમxુકં કોઇ પણ તબકક� રદ કરવામા ંઆવશે. 

9. આ zહ�રાત અ#વયેની ભરતી �ગે લેખત પ?ર>ા/મૌખક ઇ#ટર|Y ુબાબતે વડોદરા મહાનગર પાલકા ના 

સ>મ અિધકાર�}ી nારા િનણ�ય કરવામા ંઆવશે. 

10. �માણપ+ોની �oય> ચકાસણી/લેખત/મૌખક કસોટ� માટ� બોલાવવામા ં આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ 

zતBુ ં~સુાફર� ભ�� ુમળવાને પા+ થશે નહ^. 

11. આ zહ�રાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની ક� તેમા ં ફ�રફાર કરવાની આવtયકતા ઉભી થશે તો તેમ 

કરવાનો સeંણૂ� હક/અિધકાર WYિુનિસપલ કિમ�ર}ી, વડોદરા ને રહ�શે. 

12. ઉમેદવારને ઓનલાઇન અર/ કયા� બાદ zહ�રાત સબંધંી અ#ય કોઇ 3ચુના માટ� www.vmc.gov.in 

વેબસાઇટ સતત જોતા રહ�વા અBરુોધ છે. 

 

તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૧.    

 
                                                         

                              '%��%�                         

              �j@LMF��� !B�k�, ���� �	
� ������,       

                                    ��% �	.N OFB�B��  !B�l ��(�) 

                           ����� ��������� !� 

 

 


