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હ��થ મેલે	રયા િવભાગમા ં નેશનલ હ��થ િમશન �તગ�ત એન.વી.બી.ડ�.સી.પી. સબ કિમટ�, અ.#$.ુકો. 

ખાતે મેલે	રયા ટ�કનીકલ (પુરવાઈઝરની જ,યા ત-ન હગંામી ધોરણે ૧૧ માસના કરાર આધાર� ભરવા તથા 

તેની 2િત3ાયાદ� બનાવવા સદર5 ુ 6હ�રાત આપવામા ં આવેલ છે. મા8ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ 

તેમના નામ, સરના:ુ,ં ઉમર, શૈ3<ણક લાયકાત તથા અ=ભુવ �ગેની િવગત આ સાથે સામેલ ફોમ?ટમા ં

@વઅ3ર� ભર� અરA પBક તથા જCર� 2માણપBોની 2મા<ણત નકલ સાથે તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૩ (ધુીમા ં

સાજંના ૬:૦૦ વા,યા (ધુીમા ંહ��થ મેલે	રયા મKય@થ કચેર�, 2થમ માળ, આરો,ય ભવન, Nુ=ુ ંટ�.બી હોO@પટલ 

કંપાઉ8ડ, Nુના એસ.ટ�.બસ @ટ�8ડની સામે, ગીતા મદં�ર રોડ, આ@ટો	ડયા દરવા6 પાસે, જમાલPરુ, અમદાવાદ 

– ૩૮૦૦૨૨ ખાતે CબC અથવા રA@ટર એ. ડ�. મોકલવાની રહ�શે. 

 

ઉપરોSત પો@ટ માટ�ની જCર� લાયકાત, ઉમર �ગેની @પTટતા ઉUચક માિસક વેતન તથા અ=ભુવ 

�ગેની @પ@ટતા દશા�વતી િવગતો નીચે :જુબ છે. 
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મેલે	રયા 

ટ�કનીકલ 

(પુરવાઈઝર 

(@*�-01 23.�) 

બી.એસ. સી. (WેX$એુટ બાયોલોA 

િવષય સાથે) અથવા 

૧૨ સાય8સ પાસ સાથે WેX$એુટ. 

 

ઉમેદવાર 	[ચ\� વાહન=ુ ંસરકાર 

મા8ય લાયસ8સ ધરાવતા હોવા 

જોઈએ. 

સરકાર� સ@ંથા / અમદાવાદ 

#$િુનિસપલ કોપ]ર�શન / 

અબ�ન હ��થ સોસાયટ� મા ં

આરો,યલ3ી કાય�\મને 

લગતી કામગીર�  અથવા 

વાહકજ8યરોગ િનયBંણની 

કામગીર�નો અ=ભુવ ધરવતા 

ઉમેદવારને અWતા આપવામા ં

આવશે. 

 

મહ^મ 

૪૦ વષ� 

C.૧૬,૦૦૦/- 
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1. અરજદાર� અરA ફોમ� સાથે લાયકાત તથા અ=ભુવના ંતમામ 2માણપBની 2માણીત નકલ જોડવાની 

રહ�શે. જો 2માણપBની નકલ જોડ�લ નહ� હોય તો તેવી અરA ર- ગણવામા ંઆવશે તેમજ અરA ફોમ� 

ભયા� બાદ અરAમા ંદશા�વેલ િવગતોના તથા અરA સાથે જોડ�લ 2માણપBના અસલ Pરુાવા રNૂ નહ� 

કર� તો અBેની ઓફ�સેથી લીધેલ િનણ�ય છે�લો ગણાશે. તે �ગે ઉમેદવારનો કોઇ હe દાવો રહ�શે નહ�.   

2. આ જ,યાની ભરતી 2ક�યાના ંઅ=સુધંાને આ 6હ�રાતમા ંકોઇપણ કારણોસર તેમા ંફ�રફાર કરવાની ક� 

ર- કરવાની આવgયકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ખાતાના ઉUચ અિધકાર�ને સPંણૂ�  હe/અિધકાર 

રહ�શે અને ઉUચ અિધકાર� આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ�. 

3. સીલેકટ થયેલ ઉમેદવારની િનમi ૂકં ૧૧ માસ માટ� રહ�શે. કો8jાકટ Pણૂ� થતા ંજો કમ�ચાર�ની કામગીર� 

સતંોષકારક હશે તો ૧ 	દવસનો kેક આપી તેનો કો8jાકટ ર�8$ ુકરવામા ંઆવશે.   

4. સીલેકટ થયેલ ઉમેદવાર� નેશનલ હ��થ િમશન �તગ�ત એન.વી.બી.ડ�.સી.પી. સબ કિમટ�, અ.#$.ુકો. ના 

વખતોવખત નe� થતા ધારાધોરણો 2માણ ેકામગીર� કરવાની રહ�શે.  

5. પસદં થયેલ ઉમેદવારોએ િનમi ૂકં અગાઉ નેશનલ હ��થ િમશન �તગ�ત એન.વી.બી.ડ�.સી.પી. સબ 

કિમટ�, અ.#$.ુકો. સાથે કરાર કરવાનો રહ�શે અને અમદાવાદ #$િુનિસપલ કોપ]ર�શન સાથે કોઇ હe 

દાવો રહ�શે નહ�.  

6. ઉપરની જ,યા માટ� o તે તબકક� કોઇપણ 2કાર=ુ ંરાજક�ય ક� સ@ંથાક�ય દબાણ કરવામા ંઆવશે તો 

તેઓની િનમiકુ રદ કરવામા ંઆવશે. 

7. ઉમેદવારના ંમાક�સ Wેડમા ંહોય તેવા ઉમેદવાર� o $િુનવ�સીટ�માથંી ડ�Wી મેળવી હોઇ તે $િુનવ�સીટ�=ુ ં

Wેડને ટકાવાર�મા ંફ�રવવા �ગેનો 2માણપB રNૂ કરવાનો રહ�શે. 

8. @ટ�ટ હ��થ સોસાયટ� rારા વખતો વખત મળતી (ચુના :જુબ પગાર ધોરણમા ં(ધુારા વધારા કરવામા ં

આવશે,તેમજ ઉમેદવારને તેઓની િનમiકુ �ગેની સરકારsીના  TOR ની જોગવાઈઓ બધંનકતા� રહ�શે.  

9. પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમi ૂકં અિધકાર� ઠરાવે તે શરતોને આધીન િનમi ૂકં મેળવવાને પાB થશે. 

10. ઉમેદવારની મેર�ટ યાદ� ઉમેદવારની આવેલ અરAઓ ઉપરથી તૈયાર કરવામા ંઆવેલ હોવાથી જો 

તેમા ં કંઇ પણ 3િત અથવા ખોzંુ કર�લ હોય તે{ુ ં જણાશે તો o ઉમેદવાર=ુ ં મેર�ટ <લ@ટમા ં સમાવેશ 

કરવામા ંઆવશે નહ�. 

11. ઉમેદવારની િનમi ૂકં �ગે રાજય સરકાર અથવા ક�8[ સરકાર rારા (ધુારો (ચુવવામા ંઆવે તો તે 

:જુબ સ3મ સ^િધકાર�sીની મNૂંર�થી તેમા ં(ધુારો કરવામા ંઆવશે. 
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