
 
જાહરેાત ક્રમાાંક નાં    /૨૦૨૦  

મેડીકલ ઓફિસર તેમજ પેરા મેડીકલ સ્ટાિની જગ્યાઓ તદ્દન હાંગામી ધોરણે ૧૧ માસના કરાર આધારે ભરવા 

અમદાવાદ મ્યનુીસીપલ કોપોરેશન વવસ્તારમાાં “અર્બન હલે્થ ક્લલવનક” (સાાંજના ૫ થી ૯) માટે મેડીકલ ઓફિસર તેમજ પેરા 

મેડીકલ સ્ટાિની જગ્યાઓ તદ્દન હાંગામી ધોરણે ૧૧ માસના કરાર આધારે ભરવા તથા તેની પ્રવતક્ષાયાદી ર્નાવવા માટે વોક ઇન 

ઇન્ટરવ્ય ુગોઠવાના થાય છે. જે આધારે નીચે દશાબવેલ જરૂરી શૈક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્યમુાાં 

હાજર રહવેાનુાં રહશેે. 

ક્રમ જગ્યાન ાં નામ શૈક્ષણણક લાયકાત જગ્યા ઉંમર ઉચ્ચક માસસક વેતન 

૧ મેડીકલ ઓફિસર 

• ઇન્ન્ડયન મેડીકલ કાઉન્ન્સલ દ્વારા માન્ય કરેલ સાંસ્થામાાંથી 
એમ.ર્ી. ર્ી. એસ. પાસ કરેલુાં હોવુાં જોઈએ. 

• િરજીયાત ઇન્ટનબવશપ પરૂી કરેલ હોવી જોઈએ. 
• ગજુરાત મેડીકલ કાઉન્ન્સલમાાં રજીસ્રેશન થયેલુાં હોવુાં 

જોઈએ. 
• સ્થાવનક પ્રાઈવેટ પે્રલટીસ કરતા તર્ીર્ને પ્રાધાન્ય 

આપવામાાં આવશે. 

૩૫૪ 

મહતમ 
૬૨ 
વર્બ 

 

રૂ. ૩૦,૦૦૦/-માનદ 
વેતન 

 

૨ 

પેરા મેડીકલ 
સપોટીંગ સ્ટાિ (એ. 
એન. એમ. -િલત 

સ્ત્રી ઉમેદવાર 
અથવા મલ્ટી 

પપબઝ હલે્થ વકબર 
અથવા સ્ટાિ નસબ) 

• એ. એન. એમ. 
1. ઇન્ન્ડયન નવસિગ કાઉન્ન્સલ દ્વારા માન્ય  કરેલ સાંસ્થા 

માાંથી એ. એન. એમ./એિ. એચ. ડબ્લલ્ય ુ
2. ગજુરાત નવસિંગ કાઉન્ન્સલમાાં રજીસ્રેશન થયેલુાં હોવુાં 

જોઈએ. 
• મલ્ટી પપપઝ હલે્થ વકપર 

1. એસ.આઇ.ડીપ્લોમા અથવા મલ્ટી પરપઝ હલે્થ વકબર 
કોસબ પાસ. 

• સ્ટાિ નસપ 
1. ઇન્ન્ડયન નવસિંગ કાઉન્સીલની માન્યતા પ્રાપ્ત 

સાંસ્થામાાંથી ર્ી.એસ.સી).નવસિંગ(ની ડીગ્રી ધરાવતા 
હોવા જોઇએ. 

અથવા 
1. જનરલ નવસિંગ અને મીડવાઇિરીનો ફડપ્લોમા 

ધરાવનાર. 
અથવા 

1. મીડવાઇિરીનો ટુાંકાગાળાનો કોસબ કરેલો હોવો જોઇએ. 
• ધોરણ ૧૨ માાં કોમ્ય ટર સવષય હોય અથવા બેઝીક કોમ્પ ટર 

સટીિીકેટ ધરાવતા હોવા જોઈએ. 

૩૫૪ 
મહત્તમ 
૪૫વર્બ 

રૂ.૧૦,૦૦૦/- ઉચ્ચક 
વેતન 



 
શરતો 

1. ઉપરોલત જગ્યાઓ રાજ્ય સરકારના સ્ટેટ ર્જેટ માાંથી િાળવેલ ગ્રાન્ટ હઠેળ ભરવાની થતી હોઈ 
તમામ જગ્યા માનદ વેતને ભરવાની થાય છે. 

2. ઉપરોકત જગ્યા માટે જે તે તર્કકે કોઇપણ પ્રકારનુાં રાજકીય કે સાંસ્થાકીય દર્ાણ કરવામાાં આવશે 
તો તેઓની વનમણકુ રદ કરવામાાં આવશે. 

3. અરજદારે અરજી િોમબ સાથે લાયકાત તથા અનભુવનાાં તમામ પ્રમાણપત્રની પ્રમાણીત નકલ 
જોડવાની રહશેે. જો પ્રમાણપત્રની નકલ જોડેલ નહી હોય તો તેવી અરજી રદ્દ ગણવામાાં આવશ ે
તેમજ અરજી િોમબ ભયાબ ર્ાદ અરજીમાાં દશાબવેલ વવગતોના તથા અરજી સાથે જોડેલ પ્રમાણપત્રના 
અસલ પરુાવા રજૂ નહી કરે તો અતે્રની ઓિીસેથી લીધેલ વનણબય છેલ્લો ગણાશે. તે અંગ ે
ઉમેદવારનો કોઇ હક્ક દાવો રહશેે નહી. 

4. ઉમેદવારનો અનભુવ અસલ પ્રમાણ પત્ર ચકાસણી વખતે અસલ અનભુવનાાં પ્રમાણપત્રને આધારે 
ગણવામાાં આવશે તેઓના વનમણ ૂાંક ઓડબરને આધારે અનભુવ ગણાશે નહી. 

5. જે ઉમેદવારનાાં માકબસ ગ્રેડમાાં હોય તેવા ઉમેદવારે જે-તે યવુનવબસીટીમાાંથી ડીગ્રી મેળવી હોઇ તે 
યવુનવબસીટીનુાં ગ્રેડને ટકાવારીમાાં િેરવવા અંગેનો પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનો રહશેે. જો ઉમેદવાર આ 
અંગેનુાં પ્રમાણપત્ર રજુ ના કરે તો તે ઉમેદવાર ના લઘતુમ માલસબ ગણાશે. 

6. પસાંદગી પામેલ ઉમેદવાર વનમણ ૂાંક અવધકારી ઠરાવે તે શરતોને આધીન વનમણ ૂાંક મેળવવાને પાત્ર 
થશે. 

7. આ જગ્યાની ભરતી પ્રકીયાનાાં અનસુાંધાને આ જાહરેાતમાાં કોઇપણ કારણોસર તેમાાં િેરિાર કરવાની 
કે રદ્દ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ખાતાના ઉચ્ચ અવધકારીને સાંપણૂબ  
હક્ક/અવધકાર રહશેે અને ઉચ્ચ અવધકારી આ માટે કારણો આપવા ર્ાંધાયેલ રહશેે નહી. 

8. સીલેકટ થયેલ ઉમેદવારની વનમણ ૂાંક ૧૧ માસ માટે રહશેે. 
9. ઉમેદવારની વનમણ ૂાંક અંગ ે રાજય સરકાર દ્વારા સધુારો સચુવવામાાં આવે તો તે મજુર્ સક્ષમ 

સત્તાવધકારીશ્રીની માંજૂરીથી તેમાાં સધુારો કરવામાાં આવશે. 
 

• રજીસ્રેશનનો સમય :-  સવારે ૯:૩૦ થી ૧૦:૩૦ કલાકે  
• ઇન્ટરવ્યનુી તારીખ :-  ૩૦/૦૩/૨૦૨૦ 
• ઇન્ટરવ્યનુ ુાં સમય :-    સવારે ૧૦:૩૦ કલાકથી  
• ઇન્ટરવ્યનુ ુાં સ્થળ :-     આરોગ્ય અવધકારીશ્રીની રૂમ, પ્રથમ માળ, આરોગ્ય ભવન,ગીતામાંફદર ર્સ સ્ટોપ 

                                 પાસ,ે ગીતામાંફદર રોડ, અમદાવાદ 
 
 
                મેમ્બર સેકે્રટરી  
            ધી અબપન હલે્થ સોસાયટી, અમદાવાદ 
 


