નેળનર શેલ્થ મભળન અંતગગ ત ૧૧ ભાવના કયાય આધાયીત બયતી ભાટેની જાશેયાત
નેળનર શેલ્થ મભળન અંતગગત ભશેવાણા જજલ્રાભાાં મલમલધ વાંલગગની ખારી યશેર અને પ્રમતક્ષામાદી
વારૂ ભાન્મ રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયો ાવેથી ૧૧ ભાવ ભાટે બયતી કયલાની થામ છે . જે ભાટે ઇચ્છુક ઉભેદલાયોએ
અયજી તા: ૦૨/૦૮/૨૦૨૨ના યોજ https://arogyasathi.gujarat.gov.in ય યાત્રે ૧૨:૦૦ કરાક થી તા.૦૮/૦૮/૨૦૨૨
(દદન-૭) ભાાં યાત્રે ૧૧:૫૯ સુધી ઓનરાઇન બયલાની યશેળે. મનમત વભમફાદ કયે ર અયજીઓ ભાન્મ ગણાળે નશી બયતી
પ્રદિમા ભેયીટના આધાયે કયલાભાાં આલળે .
િભ
૧.

જગ્માનુાં નાભ
કોમ્યુનીટી શેલ્થ ઓદપવય
(CHO)
કુ ર ખારી જગ્માઓ-૩૬
લમ ભમાગ દા ૪૦ લગ

ળૈક્ષણણક રામકાત
૧.B.A.M.S/GNM/B.Sc નમવિંગની વાથે

SIHFW લડોદયા તથા IIPH ગાાંધીનગય દ્વાયા
CCCH ાવ કયે ર ફોન્ડેડ ઉભેદલાયોને વૌ
પ્રથભ પ્રાથમભકતા આલાભાાં આલળે.

દપક્વ ભામવક ગાય
રૂ.૨૫૦૦૦/- દપક્વ +
લધુભાાં લધુ રૂ.૧૦૦૦૦/સુધી યપોભગન્વ રીંક
ઇન્વેન્ટીલ

૨. CCCH નો કોગ B.Sc નવીંગ તથા ોસ્ટ
ફેઝીક B.Sc નવીંગના કોગભાાં જુરાઇ-૨૦૨૦
થી વાભેર કયે ર શોમ જુરાઇ -૨૦૨૦ કે
ત્માયફાદ ાવ થમા શોમ તેલા B.Sc નવીંગ
ાવ થમેર ઉભેદલાયો.
૨.

પાભાગ વીસ્ટ

વયકાય ભાન્મ વાંસ્થા ભાાંથી ફેચરય / ડીપ્રોભા

(PHC/UPHC/RBSK and

પાભગવી કયે ર શોવુ.ગુજયાત પાભગવી કાઉન્વીરભાાં

Other Prog.)
કુ ર ખારી જગ્માઓ-૧૪

યજીસ્રે ળન પયજીમાત શોવુ જોઇએ. કોમ્પ્યુટયનો

લમ ભમાગ દા ૪૦ લગ
૩.

રૂ/.૧૩,૦૦૦/-

ફેઝીક કોગ કયે ર શોલો પયજીમાત છે .

સ્ટાપ નવગ

ઇન્ડીમ નવીગ કાઉન્વીર દ્રાયા ભાન્મ વાંસ્થાઓ

(CMTC/PHC/H&Wc/

ભાાંથી B.Sc નવીંગ અથલા જી.એન.એભ કોગ ,

UPHC and Other Prog.)
કુ ર ખારી જગ્માઓ-૪

કોમ્પ્યુટયનો ફેઝીક કોગ કયે ર શોલો પયજીમાત છે .

રૂ/.૧૩,૦૦૦/-

લમ ભમાગ દા ૪૦ લગ
૪.

આયુ તફીફ
(PHC/UPHC/RBSK Other
Prog.)
પ્રમતક્ષામાદી ભાટે
લમ ભમાગ દા ૪૦ લગ

Candidate must possess degree
(BAMS/BSAM/ BHMS) from
recognized colleges/universities.
Candidate must have valid
registration with respective
Homeopathy/ Ayurved council
of Gujarat. કોમ્પ્યુટયનો ફેઝીક કોગ કયે ર

રૂ/.૨૫,૦૦૦/- અને
રૂ/.૨૨,૦૦૦/-

શોલો જોઇએ
૫.

દપભેર શેલ્થ લકગ ય
(PHC/UPHC and Other
Prog.)
પ્રમતક્ષામાદી ભાટે
લમ ભમાગ દા ૪૦ લગ

ધોયણ-૧૨ ાવ કયે ર શોવ ુ જોઇએ. અને
વયકાયા ભાન્મ અથલા નમવિગ કાઉન્વીર
ભાન્મ વાંસ્થા ભાાંથી ANM Course, કોમ્પ્યુટયનો
ફેઝીક કોગ કયે ર શોલો પયજીમાત છે .

રૂ/.૧૨,૫૦૦/-

૬.

રેફ ટે ક.

વયકાયા ભાન્મ યુમનલમવિટી ભાાંથી Bachelor’s

(PHC/UPHC and Other

degree in chemistry or Microbiology or Biochemistry or Biotechnology ની વાથે
Have passed the Diploma in Laboratory
Technician or Medical Laboratory
Technician or Medical Laboratory
Technology or P.G. diploma in Medical
Laboratory Technology or one year Medical
Laboratory Technician Training Course or
Laboratory Technician Training Course
obtained from any of the Government
Recognized institutes or Universities

Prog.)
પ્રમતક્ષામાદી ભાટે
લમ ભમાગ દા ૩૬ લગ

રૂ/.૧૩,૦૦૦/-

કોમ્પ્યુટયનો ફેઝીક કોગ કયે ર શોલો પયજીમાત છે .
૭.

TBHV
કુ ર જગ્મા - ૦૨
લમ ભમાગ દા ૪૦ લગ

૮.

1. Graduate in science
OR
2. Intermediate
(10 + 2 ) and experience of working as
MPW/LHV/ANM/ Health worker /
Certificate or higher course in Health
Education / Counselling
OR
3. Tuberculosis health visitor’s recognized
course
4. Certificate course in computer
operations (minimum two months)
Preferencial Quilificación
Training course for MPW or recognized
sanitary inspector’s course

કોલ્ડ ચેઇન ભીકેનીક

વયકાય ભાન્મ વાંસ્થા ભાાંથી ધોયણ - ૧૨ ાવ

કુ ર જગ્મા - ૦૧

વાથે ITI ભાાંથી Maintenance of refrigerators

લમ ભમાગ દા ૪૦ લગ

and air conditioners Course.
વાંરગ્ન ૨ લગનો અનુબલ પયજીમાત શોલો

રૂ/.૧૩,૦૦૦/-

રૂ/.૯,૫૦૦/-

જોઇએ. કોમ્પ્યુટયનો ફેઝીક કોગ કયે ર શોલો
પયજીમાત છે .
ળયતો :૧. તભાભ કાનુની પ્રિીમાનુ સ્થ ભશેવાણા ળશેય યશેળે .
૨. ઓનરાઇન ોટગ ર ય જરૂયી તભાભ વાધમનક કાગો મનમભોનુવ
ાં ાય

Upload કયલાના યશેળે અધુયા અથલા

અલાચ્છમ Upload કયે ર અયજી અભાન્મ કયલાભાાં આલળે.
૩. વાદી ટાર/કુ યીમય/રૂફરૂથી/સ્ીડોસ્ટ/આય.ી.એડી..થી આલેર અયજીઓ યદ ગણલાભાાં આલળે.
મભળન ડામયે ક્ટય
ડીસ્રીક્ટ શેલ્થ વોવામટી -લમુખ્મ જીલ્રા આયોગ્મ અમધકાયી
જજલ્રા ાંચામત - ભશેવાણા

