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  એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

www.vmc.gov.in 

 

 

ભરતી અંગેની જાહેરાત 

વડોદરા મહાનગરપાલિકામાાં રાષ્ટ્ર ીય આરોગ્ય મીશન પ્રોગ્રામ અાંતગગત શહેરી આરોગ્ય 

કેન્દ્રો ખાતે ૧૧ માસનાાં કરાર આધારીત તદન હાંગામી ધોરણે નીચે જણાવેિ જગ્યાએ ભરતી કરવા 

માટે માત્ર ઓનિાઇન અરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે. આ માટે ઉમેદવાર ેwww.vmc.gov.in 

વેબસાઇટ પર તા.-૧૯/૦૨/૨૦૨૨ (૦૦.૦૧કિાક) થી તા. ૦૫/૦૩/૨૦૨૨ (૨૩.૫૯ કિાક) 

સુધીમાાં ઓનિાઇન અરજીઓ કરવાની રહેશે. 

અ.નં. જગાન ં નામ જગાની સંખ્યા 

૧ અર્બન મેડીકિ ઓલિસર ૦૭ 

૨ સ્ટાિ નસબ/બ્રધસબ ૪૦ 

૩ બ્િોક િાઇનાન્સ આલસસ્ટન્ટ ૦૧ 

૪ પટાવાળા ૦૪ 

૫ આરર્ીએસકે મેડીકિ ઓલિસર- પ રૂષ ૦૫ 

૬ આરર્ીએસકે િામાબલસસ્ટ કમ ડેટા આલસસ્ટન્ટ ૦૨ 

૭ 
મેડીકિ ઓલિસર- (આરએનટીસીપી) મેડીકિ કોિેજ, 

ગોત્રી 
૦૧ 

૮ એસટીએસ - આરએનટીસીપી ૦૨ 

૯ એસટીએિએસ - આરએનટીસીપી ૦૧ 

(૧) કોઇપણ સાંજોગોમાાં ટપાિ કે રૂબરૂ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે નહી. ફક્ત ઓનિાઇન જ 

અરજી કરવાની રહેશે. (૨) આ જગ્યાઓની શૈક્ષલણક િાયકાત, પગાર ધોરણ તેમજ અન્દ્ય 

માલહલતઓ વડોદરા મહાનગરપાલિકાની વેબસાઇટ www.vmc.gov.in પરથી મેળવવાની 

રહેશે.  

નોધંઃ- ઉપરોક્ત જગા ઉપરાંત ભલવષ્યમાં ખાિી પડનાર કે નવી મંજ ર જગા ભરવા માટે 

ઉપર મ જર્ની કેડર ઉપરાંત ર્ીજી અન્ય કેડર માટે પણ ૨ વષબ સ ધીની પ્રલતક્ષા યાદી તૈયાર 

કરવામાં આવશે.                                                     ચેરમેન  

                                                                  એક્ઝક્ય ટીવ કમીટી  

                                                             અને ડે.મ્ય લનલસપિ કલમશનર 

પી.આર.ઓ. નં  ૧૦૦૯/૨૧-૨૨                             વડોદરા મહાનગરપાલિકા      

 

 

 

 

ધી અર્બન હેલ્થ સોસાયટી, વડોદરા 

  એન.એચ.એમ પ્રોગ્રામ 

વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

સીધી ભરતી માટેની જાહેરાત 

(જાહેરાત ક્રમાંકઃ  ૧૦૦૯/૨૦૨૧-૨૨) 

ક્રમ જગ્યાનુાં નામ 
કુિ 

જગ્યા 
શૈક્ષણીક િાયકાત 

લફક્સ પગાર 

(પ્રલત માસ) 

૧ અબગન મેડીકિ ઓલફસર ૦૭ 
એમ.બી.બી.એસ., ગુજરાત મેડીકિ કાઉન્દ્સીિમાાં રજીસ્ટર ેશન 

કરાવેિ હોવુ જરૂરી છે.   
૬૦૦૦૦/- 

૨ સ્ટાફ નસગ/બ્રધસગ ૪૦ 

ઇલન્દ્ડયન નલસિંગ કાઉન્દ્સીિ દ્વારા માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી 

BSC(Nursing) નો કોસગ, અથવા ઇલન્દ્ડયન નલસિંગ કાઉન્દ્સીિ 

દ્વારા માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી જનરિ નલસિંગ  લડપ્િોમા અને 

લમડવાઇફરી નો કોસગ. ગુજરાત નલસિંગ કાઉલન્દ્સિમાાં 

રજીસ્ટર ેશન કરિે હોવુ જરૂરી છે. બેઝીક કોમ્પપ્યુટર નો 

સલટગલફકેટ કોસગ કરિે હોવો જરૂરી છે. 

૧૩૦૦૦/- 

૩ 
બ્િોક ફાઇનાન્દ્સ 

આસીસ્ટન્દ્ટ 
૦૧ 

કોમસગમાાં સ્નાતક અને કોમ્પયટૂર એપ્િીકેશનમાાં લડપ્િોમા 

અથવા સટીફીકેટ કોર્ગ. કોમ્પપ્યટુરમાાં સોફ્ટવેર (એકાઉાંટી ાંગ, 

M.S.Office /GIS /RCH software વગેર)ે અને હાડગવેરની 

જાણકારી હોવી જોઇએ. ઓલફસ વકગ  તેમજ ફાઇિી ાંગની 

મુળભુત જાણકારી હોવી જોઇએ. અાંગ્રજેી તેમજ ગુજરાતીમાાં 

ટાઇપી ાંગ તેમજ ડેટા એન્દ્ટર ી કરતા આવડવુાં જોઇએ.  

અનુભવ : ઓછામાાં ઓછા ૩ વર્ગ  

૧૩૦૦૦/- 

૪ પટાવાળા ૦૪ ઓછામાાં ઓછુ ૮ ધોરણ પાસ, અાંગ્રજેી જાણકારને પ્રાધાન્દ્ય ૮૫૦૦/- 

૫ 
આરબીએસકે તબીબ- 

પુરૂર્ 
૦૫ 

માન્દ્ય સાંસ્થા દ્વારા BAMS/BSAM/BHMS ની ડીગ્રી/ 

હોમીયોપેથી/આયુવેદનુાં ગુજરાત કાઉલન્દ્સિનુાં રજીસ્ટર ેશન 

હોવુાં જરૂરી છે.    

૨૫૦૦૦/- 
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૬ 

આરબીએસકે 

ફામાગલસસ્ટ કમ ડેટા 

આલસસ્ટન્દ્ટ 

૦૨ 

માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી ફામાગલસસ્ટની ડીગ્રી/ ગુજરાત ફામાગલસસ્ટ 

કાઉલન્દ્સિનુાં રજીસ્ટર ેશન હોવુાં જરૂરી છે.    ૧૩૦૦૦/- 

૭ 

મેડીકિ ઓલફસર- 

(આરએનટીસીપી) 

મેડીકિ કોિેજ, ગોત્રી 

૦૧ 

એમ.બી.બી.એસ., ગુજરાત મેડીકિ કાઉન્દ્સીિમાાં રજીસ્ટર ેશન 

કરાવેિ હોવુ જરૂરી છે.   

લવશેર્ િાયકાત  : (૧) ડીપ્િોમા/એમ.ડી. પબ્િીક 

હેલ્થ/પીએસએમ/કોમ્પયુલનટી મેડીસીન/ CHA/ટીબી અને 

છાતીના રોગો, (૨) આર.એન.ટી.સી.પી. નો ૧ વર્ગનો અનુભવ 

(૩) કોમ્પપ્યુટર નુાં બેલઝક જ્ઞાન  

૬૦૦૦૦/- 

૮ 
એસટીએસ – 

(આરએનટીસીપી) 
૦૨ 

(૧) સ્નાતક અથવા માન્દ્ય સાંસ્થાનો સેનેટરી ઇન્દ્સ્પેક્ટરનો 

કોર્ગ (૨) કોમ્પપ્યુટરનો સલટગ ફેકેટ કોર્ગ (ઓછામાાં ઓછો ૨ 

માસનો) (૩) કાયમી ટુ વ્હીિર ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્દ્સ હોવુ 

જોઇએ અને ટુ વ્હીિર ચિાવતા આવડતુ હોવુ જોઇએ 

લવશેર્ િાયકાત: (૧) માન્દ્ય યુલનવલસગટી/સાંસ્થામાાંથી ટીબી 

હેલ્થ લવઝીટરનો કોર્ગ, સોલશયિ વકગ  અથવા મેડીકિ 

સોલશયિ વકગમાાં ડીગ્રી કે ડીપ્િોમા કોર્ગ (૨) મલ્ટી પપગિ હેલ્થ 

વકગર નો માન્દ્ય સાંસ્થામાાં થી બેલઝક ટરેની ાંગ કોર્ગ     

૧૮૦૦૦/- 

૯ 
એસટીએિએસ – 

(આરએનટીસીપી) 
૦૧ 

(૧) સ્નાતક (૨) મેડીકિ િેબોરટેરી ટેક્નોિોજી નો ડીપ્િોમા 

કોર્ગ અથવા સરકાર માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી સમકક્ષ કોર્ગ (૩) 

કાયમી ટુ વ્હીિર ડર ાઇવી ાંગ િાયસન્દ્સ હોવુ જોઇએ અને ટુ 

વ્હીિર ચિાવતા આવડતુ હોવુ જોઇએ (૪) કોમ્પપ્યુટરનો 

સલટગ ફેકેટ કોર્ગ (ઓછામાાં ઓછો ૨ માસનો)  

અનુભવ :- RNTCP પ્રોગ્રામમાાં ઓછામાાં ઓછો ૧ વર્ગનો 

અનુભવ  

૧૮૦૦૦/- 

 

જાહેરાતની સામાન્ય જોગવાઇઓઃ 

1. ઉપર જણાવેિ જગ્યા માટે ઉમદેવારી કરતાાં પહેિાાં ઉમેદવાર ેપોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહી ાં તેની ખાત્રી 

કરવી. 

2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા. ૧૯/૦૨/૨૦૨૨ (૦૦-૦૧ કિાક) થી તા. ૦૫/૦૩/૨૦૨૨(૨૩-૫૯ કિાક) દરમ્પયાન 

www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનિાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનિાઇન અરજી કરતાાં પહેિા ભરતીન ે

િગતી માલહતી તેમજ સુચનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાાંચી િેવાની રહેશે. 

3. શૈક્ષલણક માહીતી: દરકે પોસ્ટ માટેની શૈક્ષલણક માહીતી જો સામેિ education qualification details મા ના 

હોય તો OTHER1 અને કોમ્પપુટર કોર્ગ ની માહીતી OTHER2 માાં ભરવી. 

4. વયમયાબદાઃ  

જગા નાં ૧,૭,૮ અને ૯ માટે -૬૨ વર્ગ થી વધુ તેમજ લનવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહી ાં . 

જગા નાં ૨, ૩ અને ૪ માટે – ૪૫ વર્ગ થી વધુ તેમજ લનવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહી ાં . 

જગા નાં ૫ અને ૬ માટે – ૪૦ વર્ગ થી વધુ તેમજ લનવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહી ાં 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્િી તારીખને ધ્યાને િઇને ઉાંમર ગણવામાાં આવશે. 

5. ઉમેદવાર ે લનયત અરજી પત્રકમાાં ભરિે લવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રલક્રયા માટે આખરી ગણવામાાં આવશે અને તેના 

પુરાવાઓ કચેરી દ્વારા માાંગવામાાં આવે ત્યાર ેઅસિમાાં રજુ કરવાના રહેશે અન્દ્યથા અરજીપત્રક જ ેતે તબકકે રદ 

ગણવામાાં આવશે. 

6. ઉમેદવાર ે સરકાર માન્દ્ય સાંસ્થામાાંથી જગ્યાને અનુરૂપ CCC+/CCC િેવિનો કોમ્પપ્યુટર કોર્ગ અવશ્ય પાસ કરિે 

હોવો જોઇએ.  

7. ભરતી પ્રલક્રયા દરમ્પયાન જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાજકીય કે અન્દ્ય કોઇ રીતે 

ભિામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરિાયક ઠરશે. 

8. ઉમેદવાર ે અરજી પત્રકમાાં કોઇ પણ લવગત ખોટી બતાવેિ હશે અને તે ધ્યાનમાાં આવશે તો તેનુાં 

અરજીપત્રક/લનમણુાંક કોઇ પણ તબકકે રદ કરવામાાં આવશે. 

9. આ જાહેરાત અન્દ્વયેની ભરતી અાંગે િેલખત પલરક્ષા/મૌલખક ઇન્દ્ટરવ્યુ બાબતે વડોદરા મહાનગર પાલિકા ના સક્ષમ 

અલધકારીશ્રી દ્વારા લનણગય કરવામાાં આવશે. 

10. પ્રમાણપત્રોની પ્રત્યક્ષ ચકાસણી/િેલખત/મૌલખક કસોટી માટે બોિાવવામાાં આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ જાતનુાં 

મુસાફરી ભથ્થુ મળવાને પાત્ર થશે નહી ાં. 
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11. આ જાહેરાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમાાં ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો 

સાંપૂણગ હક/અલધકાર મ્પયુલનલસપિ કલમશ્નરશ્રી, વડોદરા ને રહેશે. 

12. ઉમેદવારને ઓનિાઇન અરજી કયાગ બાદ જાહેરાત સાંબાંધી અન્દ્ય કોઇ સુચના માટે www.vmc.gov.in વેબસાઇટ 

સતત જોતા રહેવા અનુરોધ છે. 

 

તા.   ૧૭/૦૨/૨૦૨૨ 

 

    ચેરમેન 

       એલક્ઝક્ય ટીવ કલમલટ, અર્બન હેલ્થ સોસાયટી, 

      અને ડે.મ્ ય લનલસપિ કલમશ્ નર(આ) 

        વડોદરા મહાનગરપાલિકા 

 

 

.      
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