
                  અર્બન હલે્થ યનુનટ 

                 એન.એચ.એમ. પ્રોગ્રામ  
                 જિલ્લા પચંાયત , ભરૂચ 

 

ભરતી અંગેની જાહરેાત  
                 અર્બન હલે્થ યનુનટ, આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પચંાયત ભરૂચમા ંઅર્બન હલે્થ ક્લીનીક ખાતે ૧૧ 
માસના ંકરાર આધારરત તદ્દન્ હગંામી ધોરણે નીચે િણાવેલ િગ્યા માટે ભરતી કરવા માટે માત્ર ઓનલાઇન 
અરજીઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટે ઉમેદવારે ઇમેલ એડે્રસ -    hr.dhs.bharuch@gmail.com પર  તા. 
૨૯/૦૩/૨૦૨૦ (૦૦.૦૧ કલાક ) થી  તા. ૦૨/૦૪/૨૦૨૦ (૨૩.૫૯ કલાક )  સધુીમા ંઅરજી કરવાની રહશેે.    

અ.ન.ં િગ્યાનુ ંનામ  કુલ િગ્યા  
૧ મેડીકલ ઓફીસર(MBBS) (ભરૂચ શહરે માટે -૭ તેમિ અંક્લેશ્વર 

શહરે માટે – ૩ એમ કુલ – ૧૦) 
૧૦ 

૨ પેરા મેડીકલ સપોટીંગ સ્ટાફ (ANM / GNM/ MPHW ) (ભરૂચ 
શહરે માટે -૭ તેમિ અંક્લેશ્વર શહરે માટે – ૩ એમ કુલ – ૧૦) 

૧૦ 

{૧} કોઇપણ સિંોગોમા ંરૂર્રૂ, ટપાલ કે કુરીયર દ્વારા અરજી સ્વીકારવામા ંઆવશે નહી ફ્કક્ત ઓનલાઇન અરજી 
કરવાની રહશેે.  
(૨) આ િગ્યાઓની શૈક્ષણણક લાયકાત, પગાર ધોરણ તેમિ અન્ય મારહતી ભરૂચ જિલ્લા પચંાયતની વેર્સાઇટ 
bharuchdp.gujarat.gov.in પરથી મેળવવાની રહશેે.  
(૩) પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટીસ કરતા સ્થાનનક તર્ીર્ પણ અરજી કરી શકશે. જેને પ્રાથનમકતા આપવામા ંઆવશે.  
  
                                                                                મખુ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અનધકારી 
                                                                                આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પચંાયત, 
                                                                                               ભરૂચ  
 

  



ભરતી માટેની િરૂરી નવગતો / મારહતી  
 

અ.ન.ં િગ્યાનુ ંનામ  કુલ િગ્યા  
૧ મેડીકલ ઓફીસર (MBBS)  (ભરૂચ શહરે માટે -૭ તેમિ અંક્લેશ્વર 

શહરે માટે – ૩ એમ કુલ – ૧૦) 
૧૦ 

૨ પેરા મેડીકલ સપોટીંગ સ્ટાફ (ANM / GNM/ MPHW ) (ભરૂચ શહરે 
માટે -૭ તેમિ અંક્લેશ્વર શહરે માટે – ૩ એમ કુલ – ૧૦) 

૧૦ 

 

૧. શૈક્ષણિક લાયકાત અને વયમયાાદા : 

૧. મેડીકલ ઓફીસર (MBBS) :- 

   અરિદારે સરકાર માન્ય એમ.ર્ી.ર્ી.એસ. ની ડીગ્રી મેળવેલ હોવી િોઇએ તથા ગિુરાત મેડીકલ 

કાઉન્સીલમા ંરજીસ્રેશન કરાવેલ હોવ ુિોઇએ. સ્થાનીક પ્રાઇવેટ પે્રક્ટીસ કરતા સ્થાનનક તર્ીર્ પણ અરજી 

કરી શકશે જેને પ્રાથનમકતા આપવામા ંઆવશે. ઉમેદવારની ઉંમર અરજી કયાબની તારીખે ૪૫ વર્બ થી વુ  ુ

હોવી િોઇએ નહી.  

૨. પેરા મેડીકલ સપોર્ટીંગ સ્ર્ટાફ (ANM / GNM/ MPHW )  :  

     ૧. ANM – ઇન્ડીયન નનસિંગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય સસં્થામાથંી ર્ેઝીક ANM નો કોર્બ કરેલ હોવો 

િોઇએ. ગિુરાત નનસિંગ કાઉન્સીલમા ંરજીસ્રેશન કરેલ હોવ ુિરૂરી છે.   

    ૨. GNM - ઇન્ડીયન નનસિંગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય સસં્થામાથંી  GNM (Nursing) નો કોર્બ કરેલ હોવો 

િોઇએ. ગિુરાત નનસિંગ કાઉન્સીલમા ંરજીસ્રેશન કરેલ હોવ ુિરૂરી છે અથવા ઉમેદવારે ઇન્ડીયન 

નનસિંગ કાઉન્સીલ દ્વારા માન્ય સસં્થામાથંી િનરલ નનસિંગ રડપ્લોમા ંઅને નમડવાઇફરી સાથે પાસ 

કરેલો હોવો િોઇએ.  

    ૩. MPHW – સરકાર માન્ય સસં્થામાથંી એમ.પી.એચ.ડર્લ્ય.ુ તાલીમ કોર્બ અથવા સરકાર માન્ય 

સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટરનો કોર્બ કરેલો હોવો િોઇએ.  

ઉમેદવારની ઉંમર અરજી કયાબની તારીખે ૪૫ વર્બ થી વુ  ુહોવી િોઇએ નહી.  
 

૨. પગાર ધોરિ : 

૧. મેડીકલ ઓફીસર (MBBS) : રૂ. ૩૦,૦૦૦/- માનસક રફક્સ માનદ વેતન (અન્ય કોઇ ભથ્થા મળવા 

પાત્ર નથી) 

૨. પેરા મેડીકલ સપોટીંગ સ્ટાફ (ANM / GNM/ MPHW ) : રૂ. ૧૦,૦૦૦/- માનસક રફક્સ માનદ વેતન 

(અન્ય કોઇ ભથ્થા મળવા પાત્ર નથી) 

૩. કરારનો સમયગાળો : 
    ૧૧ માસના કરાર આધારરત  

 



૪. ઓપીડીનો સમયગાળો : 
  ઓપીડીનો સમય દૈનનક સાજંે ૫:૦૦ થી ૯:૦૦ (રજા ના રદવસો નસવાય) વાગ્યાનો રહશેે.  

 

જાહરેાત ની સામાન્ય જોગવાઇઓ :  

1.  ઉપર િણાવેલ િગ્યા માટે ઉમેદવારી કરતા ંઉમેદવારે પોતે િરૂરી પાત્રતા ધરાવે છે કે નહીં 

તેની ખાત્રી જાતે કરવી. 

2.  રસ ધરાવતા ઉમેદવારે તા. ૨૯/૦૩/૨૦૨૦ (૦૦.૦૧ કલાક) થી  તા. ૦૨/૦૪/૨૦૨૦ 

(૨૩.૫૯ કલાક)  દરમ્યાન  ઇમેલ એડે્રસ -  hr.dhs.bharuch@gmail.com પર  અરજી કરવાની 

રહશેે. ભરતી અંગેની િરૂરી મારહતી તેમિ સચુનાઓ bharuchdp.gujarat.gov.in વેર્સાઇટ ઉપર 

મકુવામા ંઆવેલ છે.  

3. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંમોકલેલ નવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રક્રીયા માટે આખરી ગણવામા ંઆવશે 

અને તેના પરુાવાઓ કચેરી દ્વારા મગંાવવામા ંઆવે ત્યારે અસલમા ંરજુ કરવાના રહશેે અન્યથા 

અરજી પત્રક જે તે તર્કે્ક રદ ગણવામા ંઆવશે.  

4. ઉમેદવારે સરકાર માન્ય સસં્થામાથંી િગ્યાને અનરુૂપ CCC+/ CCC લેવલનો કોમ્પ્યટુર કોર્બ 

અવશ્ય પાસ કરેલ હોવો િોઇએ.  

5. ભરતી પ્રક્રીયા દરમ્યાન િો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા સીધી અથવા આડકતરી રીતે રાિકીય કે અન્ય 

કોઇ રીતે ભલામણના પ્રયાસ કરનાર ઉમેદવારને ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે.  

6. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંકોઇ પણ નવગત ખોટી ર્તાવેલ હશે અને તે પછી થી કોઇ પણ સમયે 

ધ્યાન મા ંઆવશે તો તેનુ ંઅરજી પત્રક / નનમણ  કં કોઇ પણ તર્કે્ક રદ કરવામા ંઆવશે.  

7. આ જાહરેાત કોઇ પણ કારણસર રદ કરવાની કે તેમા ંફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો 

તેમ કરવાનો સપં  ણબ હક / અનધકાર કલેક્ટરશ્રી ભરૂચનો રહશેે.  

8. ઉમેદવારે ઓનલાઇન અરજી મોકલ્યા ર્ાદ જાહરેાત સરં્ધંી અન્ય કોઇ સચુના માટે ઉપરોક્ત 

વેર્સાઇટ િોતા રહવેા અનરુોધ છે.  

                                                                                 મખુ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અનધકારી 

                                                                                 આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પચંાયત, 

                                                                                                   ભરૂચ 

 

 

 

 



અરજીનો નમનુો                              

_______________________ ની જગ્યા મારે્ટની અરજી  

 

૧. ઉમેદવારનુ ંપરેુપરુુ નામ (અટક સાથે):  

૨.  જાનત (પરુૂર્ / સ્ત્રી ) : 

૩. િન્મ તારીખ : 

૪. રહઠેાણનુ ંપરેુપરુુ સરનામુ ં :  

૫. સપંકબ માટે ફોન નરં્ર :  

૬. શૈક્ષણણક લાયકાત : 

૭. ગિુરાત નનસિંગ કાઉન્સીલ / ગિુરાત મેડીકલ કાઉન્સીલ રજીસ્રેશનની નવગત : 

૮. અનભુવની નવગત (િો કોઇ હોય તો) : 

૯. કોમ્પ્યટુર કૌશલ્ય ની નવગત : 

૧૦. અરજી સાથે િોડવાના થતા સ્વપ્રમાણણત પ્રમાણપત્રો :  

1. શાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર  

2. સરં્નંધત કોર્બ કયાબન ુ ંપ્રમાણપત્ર  

3. ડીગ્રી સટીફીકેટ  

4. અનભુવ નુ ંપ્રમાણપત્ર (િો હોય તો) 

5. ગિુરાત નનસિંગ કાઉન્સીલ / ગિુરાત મેડીકલ કાઉન્સીલ રજીસ્રેશનની નકલ 

6. કોમ્પ્યટુર કોર્બનુ ંપ્રમાણપત્ર  
 

બાાંહધેરી 

    આથી હુ ંર્ાહંધેરી આપુ ંછ ંકે, મારી અરજીમા ંરજુ કરેલી ઉપરોક્ત તમામ નવગતો મારી જાણકારી 

મિુર્ સાચી અને ખરી છે.  િો કોઇ જાણકારી / મારહતી ખોટી િણાશે તો મારુ ઉમેદવારી પત્રક 

આપોઆપ રદ થવાને પાત્ર ઠરશે અને િો નનમણ  કં અપાયેલ હશે તો તે પણ રદ થવાને પાત્ર ગણાશે જે 

મને માન્ય રહશેે.  

 

         ( ઉમેદવારની સહી તથા નામ ) 

ઉમેદવારનો 

તાજેતરનો 

પાસપોટબ 

સાઇઝનો ફોટો  


