આરોગ્ય વિભાગ
િડોદરા મહાનગરપાવિકા
www.vmc.gov.in
ભરતી અંગેની જાહે રાત
િડોદરા મહાનગરપાવિકામાં આરોગ્ય વિભાગમાં GUHP અંતગગત 24×7
અર્ગન પીએચસી ખાતે ૧૧ માસનાં કરાર આધારીત તેમજ આઉટ સોવસિંગથી નીચે
જણાિેિ જગાઓ પર ભરતી કરિા માટે માત્ર ઓનિાઇન અરજીઓ મંગાિિામાં આિે
છે . આ માટે ઉમેદિાર ે www.vmc.gov.in િેર્સાઇટ પર તા.-૨૫/૦૨/૨૦૨૨ (૧૩.૦૦
કિાક) થી તા. ૧૧/૦૩/૨૦૨૨ (૨૩.૫૯ કિાક) સુધીમાં ઓનિાઇન અરજીઓ કરિાની
રહેશે.
ક્રમ

જગ્યાનું નામ

કુ િ જગા

૧

મીડ િાઇફરી (NPM) – કરાર આધારીત

૧૧

૨

આયાર્ેન (Class-4) -આઉટ સોવસિંગ

૯

૩

વસક્યોવરટી ગાડગ- આઉટ સોવસિંગ

૧૧

૪

પટાિાળા- આઉટ સોવસિંગ

૨

(૧) કોઇપણ સંજોગોમાં ટપાિ કે રૂર્રૂ અરજી સ્િીકારિામાં આિશે નહી. ફક્ત
ઓનિાઇન જ અરજી કરિાની રહેશે. (૨) આ જગ્યાઓની શૈક્ષવણક િાયકાત, પગાર
ધોરણ તેમજ અન્ય માવહવતઓ િડોદરા મહાનગરપાવિકાની િેર્સાઇટ
www.vmc.gov.in પરથી મેળિિાની રહેશે.
નોંધઃ- ઉપરોક્ત જગા ઉપરાંત ભવિષ્યમાં ખાિી પડનાર કે નિી મંજુર જગા ભરિા માટે
ઉપર મુજર્ની કે ડર ઉપરાંત ર્ીજી અન્ય કે ડર માટે પણ ૨ િર્ગ સુધીની પ્રવતક્ષા યાદી
તૈયાર કરિામાં આિશે.
ડે.મ્યુવનવસપિ કવમશનર
પી.આર.ઓ. નં ૧૦૩૦/૨૧-૨૨
િડોદરા મહાનગરપાવિકા

આરોગ્ય વિભાગ
િડોદરા મહાનગરપાવિકા
ભરતી માટે ની જાહે રાત
(જાહે રાત ક્રમાંકઃ ૧૦૩૦/૨૦૨૧-૨૨)
ક્રમ

જગ્યાનું નામ

કુ િ
જગ્યા

૧

મીડ વાઇફરી(NPM) -કરાર
આધારીત

૧૧

૨

આયાબેન (class-4) (Out
Sourcing)

૯

૩

ર્સક્યોર્રટી ગાડસ (Out
Sourcing)

૧૧

૪

પટાવાળા (Out Sourcing)

૨

શૈક્ષણીક િાયકાત
(૧)ઇન્ડીયન નર્સિંગ કાઉર્ન્સલ દ્વારા માન્ય સંસ્થામાંથી
બેર્સક
બીએસસી
કે
પોસ્ટ
બેર્સક
બીએસસી(નર્સિંગ)ની ડીગ્રી અથિા
(૨) ઇન્ડીયન નર્સિંગ કાઉર્ન્સલ કે ગુજરાત નર્સિંગ
કાઉર્ન્સલ દ્વારા માન્ય સંસ્થામાંથી જનરલ નર્સિંગ અને
મીડવાઇફરી નો ડીપ્લોમા કોસસ અને
(૩) ઇન્ડીયન નર્સિંગ કાઉર્ન્સલ દ્વારા માન્ય સંસ્થામાંથી
નસસ પ્રેક્ટીશનર મીડવાઇફરી નો પોસ્ટ બેઝીક ડીપ્લોમા
કોસસ- ફરજીયાત
(૩) માન્ય સંસ્થામાંથી કરેલ કોમ્યુટરનો કોસસ
ઓછામાં ઓછુ ૮ ધોરણ પાસ, ૩ વર્સનો અનુભવ
ધોરણ ૮ પાસ તેમજ ગુજરાતી ભાર્ાનું સંપુણસ જ્ઞાન
ધરાવતા હોવા જોઇએ.
આમીના એક્સ સવીસમેનને પસંદગીમા પ્રાધાન્ય
ઓછામાં ઓછુ ૮ ધોરણ પાસ, અંગ્રજી
ે જાણકારને
પ્રાધાન્ય

વફક્સ પગાર
(પ્રવત માસ)

૩૦૦૦૦/+ઇન્સેન્ટીવ

૮૫૦૦/૮૫૦૦/૮૫૦૦/-

જાહેરાતની સામાન્ય જોગિાઇઓઃ
1.

ઉપર જણાવેલ જગ્યા માટે ઉમેદવારી કરતાં પહેલાં ઉમેદવારે પોતે જરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં તેની ખાત્રી
કરવી.
2. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ તા. ૨૫/૦૨/૨૦૨૨ (૧૩-૦૦ કલાક) થી તા. ૧૧/૦૩/૨૦૨૦(૨૩-૫૯ કલાક) દરમ્યાન
www.vmc.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહેશે. ઓનલાઇન અરજી કરતાં પહેલા ભરતીને
લગતી માર્હતી તેમજ સુચનાઓ www.vmc.gov.in ઉપરથી વાંચી લેવાની રહેશે.
3. શૈક્ષવણક માહીતી: દરેક પોસ્ટ માટે ની શૈક્ષર્ણક માહીતી જો સામેલ education qualification details મા ના
હોય તો OTHER1 અને કોમ્પુટર કોર્સ ની માહીતી OTHER2 માં ભરવી.
4. િયમયાગદાઃ ૫૮ વર્સ થી વધુ તેમજ ર્નવૃત ઉમેદવાર અરજી કરી શકશે નહીં .અરજી સ્વીકારવાની છેલ્ લી તારીખને
ધ્યાને લઇને ઉંમર ગણવામાં આવશે.
5. ઉમેદવારે ર્નયત અરજી પત્રકમાં ભરેલ ર્વગતો સમગ્ર ભરતી પ્રર્િયા માટે આખરી ગણવામાં આવશે અને તેના
પુરાવાઓ કચેરી દ્વારા માંગવામાં આવે ત્યારે અસલમાં રજુ કરવાના રહેશે અન્યથા અરજીપત્રક જે તે તબકકે રદ
ગણવામાં આવશે.
6. ઉમેદવારે સરકાર માન્ય સંસ્થામાંથી જગ્યાને અનુરૂપ CCC+/CCC લેવલનો કોમ્પ્યુટર કોર્સ અવશ્ય પાસ કરેલ
હોવો જોઇએ.
7. ભરતી પ્રર્િયા દરમ્યાન જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાજકીય કે અન્ય કોઇ રીતે
ભલામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવાર ગેરલાયક ઠરશે.
8. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં કોઇ પણ ર્વગત ખોટી બતાવેલ હશે અને તે ધ્યાનમાં આવશે તો તેનું
અરજીપત્રક/ર્નમણુંક કોઇ પણ તબકકે રદ કરવામાં આવશે.
9. આ જાહેરાત અન્વયેની ભરતી અંગે લેર્ખત પર્રક્ષા/મૌર્ખક ઇન્ટરવ્યુ બાબતે વડોદરા મહાનગર પાર્લકા ના સક્ષમ
અર્ધકારીશ્રી દ્વારા ર્નણસય કરવામાં આવશે.
10. પ્રમાણપત્રોની પ્રત્યક્ષ ચકાસણી/લેર્ખત/મૌર્ખક કસોટી માટે બોલાવવામાં આવતા ઉમેદવારોને કોઇપણ જાતનું
મુસાફરી ભથ્થુ મળવાને પાત્ર થશે નહીં.
11. આ જાહેરાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમાં ફે રફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો
સંપૂણસ હક/અર્ધકાર મ્યુર્નર્સપલ કર્મશ્નરશ્રી, વડોદરા ને રહેશે.
12. ઉમેદવારને ઓનલાઇન અરજી કયાસ બાદ જાહેરાત સંબંધી અન્ય કોઇ સુચના માટે www.vmc.gov.in વેબસાઇટ
સતત જોતા રહેવા અનુરોધ છે.
તા. ૨૪/૦૨/૨૦૨૨
ડે.મ્યુવનવસપિ કવમશ્નર(િ)
િડોદરા મહાનગરપાવિકા

