
 
નેશનલ હ થ િમશન 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા(આરો ય શાખા) 
રાજકોટ મહાનગરપા લકા હઠળ શહર  િવ તારમા ંતા કાલીક ધોરણે શ  કરવાના થતા અબન 

હ થ કલીનીક માટ મેડ કલ ઓફ સર (MBBS) અને પેરામે ડકલ સપોટ ગ ટાફ ANM/GNM/MPHW 
ની જ યાઓ ભરવા માટ ત ન હગંામી ધોરણ ે કરાર આધાર ત માિસક ફકસ પગારથી ભરવા માટ 
વોક-ઇન-ઇ ટર  ુડો. બેડકર ભવન, ઢબર રોડ, સે લ ઝોન કચેર , થમ માળ, મીટ ગ હોલ ખાતે 
રાખવામા ંઆવેલ છે. થી સબિંધત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને હાજર રહવા ણ કરવામા ંઆવે 
છે.  

જ યા  ુનામ સં યા માિસક ફ સ 

પગાર

તાર ખ અને સમય 

મેડ કલ ઓફ સર ૭૩ .૩૦૦૦૦/- તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૦, સમય સવાર: ૯.૩૦ 

લાયકાત: એમ.બી.બી.એસ. તથા જુરાત મેડ કલ કાઉ સલમા ં ર શન કરાવેલ હો ુ ં જ ર  છે. થાિનક પાઈવેટ 

ેકટ સ કરતા તબીબને ાથિમકતા આપવામા ંઆવશે. 

પેરામે ડકલ સપોટ ગ ટાફ ANM/GNM/MPHW ૭૩ .૧૦૦૦૦/- તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૦, સમય સવાર: ૧૦.૩૦ 

લાયકાત: (૧) ANM- ઈ ડ યન નિસગ કાઉ સલ ારા મા ય સં થામાથંી બેઝીક એ.એન.એમ.કોસ કરલ હોવો 

જોઈએ. જુરાત નિસગ કાઉ સલમા ંર શન કરલ હો ુ ંજ ર  છે. 

(૨) GNM- ઉમેદવાર ઇ ડ યન નિસગ કાઉ સીલ ારા મા ય સં થામાથંી બી.એસ.સી.(નિસગ) પાસ કરલ હોવો 

જોઇએ. જુરાત નિસગ કાઉ સીલમા ંર શન થયેલ હો  ુજોઇએ.અથવા ઉમેદવાર ઇ ડ યન નિસગ કાઉ સીલ ારા 

મા ય સં થામાથંી ડ લોમા ંઇન જનરલ નિસગ અને મીડવાઇફર  પાસ કરલ હોવો જોઇએ. જુરાત નિસગ કાઉ સીલમા ં

૨ શન થયેલ હો  ુજોઇએ. 

(3)MPHW (ફ ત ૂ ષ)- સરકાર મા ય સં થામાથંી એમ.પી.એચ.ડબ .ુતાલીમ કોસ અથવા સેનેટર  ઈ પેકટરનો 

કોસ કરલ હોવો જોઈએ. 

- કરારનો સમયગાળો : ૧૧ માસના કરાર આધાર ત 
- હરાતની સામા ય જોગવાઈઓ :  
૧) ઉપરો ત તાર ખ અને સમય જુબ મૌ ખક ઈ ટર  ુ માટ ભરલ અર  પ ક તથા 

લાયકાત, અ ભુવના માણપ ોની ઝેરો  નકલ તથા અસલ માણપ ો સાથે ઉપ થત 
રહ ુ ં 

૨) ઉપરોકત જ યાઓ રાજય સરકારના ટટ બ ટમાથંી ફાળવલે ા ટ હઠળ ભ૨વાની થતી 
હોઈ તમામ જ યા માનદ વેતને ભરવામા ંઆવશ.ે 

૩) આ હરાત કોઈપણ કારણસર ર  કરવાની ક તેમા ંફરફાર કરવાની આવ યકતા ઉભી 
થાય તો તેમ કરવાનો સં ણૂ હ /અિધકાર િુનિસપલ કિમશનર ી, રાજકોટનો રહશ.ે 

૪) ઉમેદવારની િનમ ુકં ગે રાજય સરકાર ારા ધુારો ચુવવામા ંઆવે તો તે જુબ 
સ મ સતાિધકાર ીની મં ુર થી તેમા ં ધુારો કરવામા ંઆવશ.ે 

૫) ઉમેદવાર અર મા ં કોઇપણ િવગત ખોટ  દશાવેલ હશે અથવા ભરતી યાના કોઇપણ 
તબ ે ખોટ  મા મૂ પડશે તો તેમની અર   તે તબ ે ર  કરવામા ંઆવશે તથા તેણ ે
લાયક  ધોરણ (Passing Standard) મેળવેલ હશે તો પણ તેમની ઉમેદવાર  ર  ગણાશે. 

 
                                                                  સહ  : આર.બી.વીર ડયા 

આરો ય અિધકાર  
આરો ય શાખા 

રાજકોટ મહાનગરપા લકા 
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