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વડોદરા મહાનગરપા લકામાં આર.એન.ટ.સી.પી. ોામ

તગત શહર

ાથિમક આરો!ય ક #$ો ખાતે ૧૧ માસનાં કરાર આધારત તદન હંગામી ધોરણે

..'.. 3 я સીધી ભરતીથી ભરતી કરવા માટ મા+ ઓનલાઇન
અર/ઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ માટ ઉમેદવાર www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર
#.-06/07/2021 (00.01 ! !)

 #. 15/07/2021 (23.59 ! !) 3ુધીમાં

ઓનલાઇન અર/ઓ કરવાની રહશ.ે
(૧) કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાલ ક 8બ8 અર/ 9વીકારવામાં આવશે નહ.
ફ;ત ઓનલાઇન જ અર/ કરવાની રહશ.ે (૨) આ જ!યાઓની શૈ> ણક લાયકાત,
પગાર

ધોરણ

તેમજ

અ#ય

મા?હિતઓ

વડોદરા

મહાનગરપા લકાની

વેબસાઇટ

www.vmc.gov.in પરથી મેળવવાની રહશ.ે
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જ!યાBુ ં નામ

Cુલ

શૈ>ણીક લાયકાત

જ!યા

?ફ;સ પગાર
(િત માસ)

(૧) 9નાતક  
(૨) ઇ#ટરમીડએટ (૧૦+૨) અને MPW/LHV/
ANM/હRથ વક રની કામગીરનો અBુભવ  
૧

ટ.બી.એચ.વીRNTCP ોામ

૩

આરો!ય સલાહકારનો ઉSચતર સટT?ફકટ કોષ
 
(૩) ટબીએચવી નો મા#ય સં9થામાંથી કર લ કોષ
 ટ કોષ (ઓછામાં ઓછો ૨
(૪) કોWXYુટરનો સ?ટZફક
માસનો)

8.૧૩,0૦૦

&#
1.

X я YP>

ઉપર જણાવેલ જ!યા માટ ઉમેદવાર કરતાં પહલાં 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 રહશ.ે ઓનલાઇન અર/ કરતાં
પહલા ભરતીને લગતી મા?હતી તેમજ 3ુચનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાંચી લેવાની રહશ.ે
3. KJIZ! #: દર ક પો9ટ માટ ની શૈ> ણક માહતી જો સામેલ education qualification details મા ના
હોય તો OTHERh અને કોWeુટર કોષ ની માહતી OTHERi માં ભરવી.
4.  > ૫૮ વષ થી વhુ તેમજ િનi ૃત ઉમેદવાર અર/ કર શકશે નહ^ .અર/ 9વીકારવાની છે Rલી
તારખને kયાને લઇને lમર ગણવામાં આવશે.
5. ઉમેદવાર િનયત અર/ પ+કમાં ભર લ િવગતો સમ ભરતી ?Aયા માટ આખર ગણવામાં આવશે અને
તેના eુરાવાઓ કચેર nારા માંગવામાં આવે oયાર અસલમાં રpુ કરવાના રહશે અ#યથા અર/પ+ક q તે
તબકક રદ ગણવામાં આવશે.
6. ઉમેદવાર સરકાર મા#ય સં9થામાંથી જ!યાને અBુ8પ CCC+/CCC લેવલનો કોWXYુટર કોષ અવtય પાસ
કર લ હોવો જોઇએ.
7. ભરતી ?Aયા દરWયાન જો કોઇ ઉમેદવાર nારા સીધી અથવા આડકતર રતે રાજકય ક અ#ય કોઇ રતે
ભલામણના યાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે.
8. ઉમેદવાર અર/ પ+કમાં કોઇ પણ િવગત ખોટ બતાવેલ હશે અને તે kયાનમાં આવશે તો તેB ુ ં
અર/પ+ક/િનમxુકં કોઇ પણ તબકક રદ કરવામાં આવશે.
9. આ zહરાત અ#વયેની ભરતી ગે લે ખત પ?ર>ા/મૌ ખક ઇ#ટર|Yુ બાબતે વડોદરા મહાનગર પા લકા ના
સ>મ અિધકાર}ી nારા િનણય કરવામાં આવશે.
10. માણપ+ોની oય> ચકાસણી/લે ખત/મૌ ખક કસોટ માટ બોલાવવામાં આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ
zતBુ ં ~ુસાફર ભુ મળવાને પા+ થશે નહ^.
11. આ zહરાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની ક તેમાં ફરફાર કરવાની આવtયકતા ઉભી થશે તો તેમ
કરવાનો સંe ૂણ હક/અિધકાર WYુિનિસપલ કિમર}ી, વડોદરા ને રહશ.ે
12. ઉમેદવારને ઓનલાઇન અર/ કયા બાદ zહરાત સંબધ
ં ી અ#ય કોઇ 3ુચના માટ www.vmc.gov.in
વેબસાઇટ સતત જોતા રહવા અBુરોધ છે .
તા. ૦૫/૦૭/૨૦૨૧.
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