ધી અફબન શેલ્થ વોવામટી-અભદાલાદ ભાટે નેળનર શેલ્થ મભળન અંર્બગર્ એકાઉન્ટન્ટ કભ ડેટા
આવીસ્ટન્ટની જગ્માઓ ર્દૂ ન શંગાભી ધોયણે ૧૧

ભાવના કયાય આધાયે બયલા ર્થા ર્ેની પ્રર્ીક્ષા માદી

ફનાલલાની થામ છે . જે ભાટે રામકાર્ ધયાલર્ા ઉભેદલાયોની અયજીઓ ભંગાલલાભાં આલે છે . જે ર્ે
અયજદાયે ોર્ાની ળૈક્ષણણક રામકાર્ ર્થા અનુબલના પ્રભાણત્રોની પ્રભાણણર્ નકરો વાથે ર્ેભના નાભ,
વયનામુ,ં ઉભય,

ળૈક્ષણણક રામકાર્ ર્થા અનુબલ અંગેની મલગર્ મનમર્ પોભેટભાં સ્લઅક્ષયે બયી

અયજીત્રક ર્થા પ્રભાણત્રો વાથે ર્ા :- ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ થી ૦૬/૧૧/૨૦૧૭ દયમ્માન વાંજે ૬.૦૦ લાગ્મા
સુધીભાં નીચે જણાલેર વયનાભે રૂફરૂ અથલા યજીસ્ટય એડીથી ભોકરલાની યશેળે.

ક્રભ.

ોસ્ટ ન ું નાભ.

જરૂયી શળક્ષણિક રામકાત.

અનબલ.

ઉભય.

ઉચ્ચક
ભાશવક
લેતન.

૧.

એકાઉન્ટન્ટ કભ

ફી.કોભ./એભ.કોભ./

ઓછભાું ઓછો એક લષ નો

ભશર્ભ

રૂા.૮૦૦૦

ડેટા આવીસ્ટન્ટ

લાણણજ્મ ળાખાભાં

કોમ્પ્યટય વુંફશું ધત ડેટા ફેઝ નો

૬૨લબ

(ડપક્વ)

ડડપ્રોભાની ડીગ્રી

(M.S. office, Tally અથલા MIS
System) અનબલ.
વયકાયી વંસ્થા/ અભદાલાદ
મ્યુનીવીર કોોયે ળન/ અફબન
શેલ્થ વોવામટી, અભદાલાદ ભાં
કાભગીયીનો અનુબલ ધયાલર્ા
ઉભેદલાયને અગ્રર્ા આલાભાં
આલળે.

ળયતો:


વંદ થમેર ઉભેદલાયે મનભણુકં અગાઉ નેળનર શેલ્થ મભળન અંર્બગર્ ધી અફબન શેલ્થ વોવામટી, અભદાલાદ
વાથે કયાય કયલાનો યશેળે અને અભદાલાદ મ્યુનીવીર કોોયે ળન વાથે કોઈ શક્ક દાલો યશેળે નડશ.



અયજદાય કે જેભની ઉભય ૫૮ થી ૬૨ લષ ની લચ્ચે શોમ તેઓએ વયકાયી શોસ્સ્ટર ભાુંથી પીઝીકર પીટનેવન ું
વટી ભેલી અયજી વાથે જોડલાન ું યશેળે.



ઉયની જગ્મા ભાટે જે ર્ે ર્બ્ફકે કોઈણ પ્રકાયનુ ં યાજકીમ કે વંસ્થાડકમ દફાણ કયલાભાં આલળે ર્ો મનભણુકં
યદ કયલા ભાં આલળે.



ઉભેદલાયે જરૂય જણામ ત્માયે રામકાર્ના અને અનુબલના પ્રભાણત્રની ચકાવણી કયાલલા સ્લખચે શાજય
થલાનુ ં યશેળ.ે .



અયજદાયે અયજી પોભબ વાથે રામકાર્ ર્થા અનુબલના પ્રભાણત્રની પ્રભાણણક નકર જોડલાની યે શળે. જો
પ્રભાણત્રની નકર જોડેર નડશ શોમ ર્ો ર્ેલી અયજી યદ ગણલાભાં આલળે.ર્ેભજ અયજી પોભબ બમાબ ફાદ અયજી
ભાં દળાબલેર મલગર્ો ર્થા અયજી વાથે જોડેર પ્રભાણત્રના અવર પુયાલા ઈન્ટયવ્યુ ના યજીસ્રેળન વભમ
દયમ્માન યજુ કયલાના યે શળે.જો નક્કી કયે ર વભમે ઉભેદલાય અવર પુયાલા યજુ નડશ કયે ર્ો અત્રેની ઓપીવે થી
રીધેર મનણબમ છે લ્રો ગણાળે.ર્ે અંગે ઉભેદલાય નો કોઈ શક્ક યશેળે નડશ.



ઉભેદલાયનો અનુબલ અવર પ્રભાણત્ર ચકાવણી લખર્ે અવર અનુબલના પ્રભાણત્રને આધાયે ગણલાભાં
આલળે ર્ેઓના મનભણુકં ઓડબ યને આધાયે ગણાળે નડશ.



ઉભેદલાયના ભાકબ વ ગ્રેડભાં શોમ ર્ેલા ઉભેદલાયે જે યુમનલવીટીભાંથી ડીગ્રી ભેલી શોમ ર્ે યુમનલવીટીનુ ં ગ્રેડને
ટકાલાયીભાં પેયલલા અંગેનો પ્રભાણત્ર યજુ કયલાનુ ં યશેળે.



સ્ટેટ શેલ્થ વોવામટી દ્વાયા લખર્ો લખર્ ભર્ી સ ૂચના મુજફ ગાય ધોયણભાં સુધાયા લધાયા કયલાભાં આલળે.



વંદગી ાભેર ઉભેદલાય મનભણુકં અમધકાયી ઠયાલે ર્ે ળયર્ોને અધીન મનભણુકં ભેલલાને ાત્ર થળે.



આ જગ્માની બયર્ી પ્રડિમાના અનુવધ
ં ાને આ જાશેયાર્ભાં કોઈણ કાયણવય ર્ેભાં પેયપાય કયલાની કે યદ
કયલાની આલશ્મકર્ા ઉબી થામ ર્ો ર્ેભ કયલાનો ખાર્ાના ઉચ્ચ અધીકાયીને વંપ ૂણબ શક્ક/અમધકાય યશેળે અને
ઉચ્ચ અમધકાયી આ ભાટે કાયણો આલા ફંધામેર યશેળે નડશ.



કોઈ કાયણવય ઇન્ટયવ્યુના ડદલવે ઇન્ટયવ્યુ પુયા થઈ ન ળકે ર્ો ફાકી યશેર્ા ઉભેદલાયના ઇન્ટયવ્યુ ફીજા ડદલવે
યાખલાભાં આલળે.



અયજી ભોકરલાનુ ં સ્થ :- ળશેયી કુંટુંફ કલ્માણ એકભ
ફીજો ભા, આયોગ્મ બલન, જુન ુ ટી. ફી. શોસ્સ્ટર કમ્ાઉન્ડ,
જુના એવ. ટી. ફવ સ્ટેન્ડની વાભે, ગીર્ા ભંડદય યોડ, અભદાલાદ

– ૩૮૦૦૨૨

ભેમ્પફય વેક્રેટયી
ધી અફષન શેલ્થ વોવામટી, અભદાલાદ

ધી અફબન શેલ્થ વોવામટી-અભદાલાદ ભાટે નેળનર શેલ્થ મભળન અંર્બગર્ એકાઉન્ટન્ટ કભ
ડેટા આવીસ્ટન્ટની જગ્માઓ ર્દૂ ન શંગાભી ધોયણે ૧૧ ભાવના કયાય આધાયે બયલા ર્થા ર્ેની પ્રર્ીક્ષા માદી
ફનાલલાની થામ છે . જે ભાટે રામકાર્ ધયાલર્ા ઉભેદલાયોની અયજીઓ ભંગાલલાભાં આલે છે .
વદય ોસ્ટ ભાટે જરૂયી રામકાર્ ર્થા ઉંભય અંગેની મલગર્ો ર્થા અયજી પોભબ
www.ahmedabadcity.gov.in ભાં recruitments ની રીંક યથી ડાઉનરોડ કયલાનુ ં યશેળે. ભાન્મ રામકાર્
ધયાલર્ા ઉભેદલાયોએ ળૈક્ષણણક રામકાર્ ર્થા પ્રભાણત્રોની પ્રભાણણર્ નકરો વાથે ર્ેભના નાભ, વયનામુ,ં
ઉભય, ળૈક્ષણણક રામકાર્ ર્થા અનુબલ અંગેની મલગર્ મનમર્ પોભેટભાં સ્લઅક્ષયે બયી અયજીત્રક ર્થા
પ્રભાણત્રો વાથે ર્ા :-૦૦/૦૦/૨૦૧૭ થી ૦૦/૦૦/૨૦૧૭ ના યોજ વાંજના ૬.૦૦ લાગ્મા સુધીભાં નીચે
જણાલેર વયનાભે રૂફરૂ અથલા યજીસ્ટય એડી ભોકરલાની યશેળે. જો અયજી મનમર્ કયે ર વભમ ફાદ ભળે
ર્ો ર્ે ભાન્મ ગણાળે નડશ.


અયજી ભોકરલાનુ ં સ્થ :-

ભેમ્પફય વેક્રેટયી
ધી અફષન શેલ્થ વોવામટી, અભદાલાદ

