
 

 

ધી અફબન શલે્થ વોવામટી અભદાલાદ ભાટે નેળનર શલે્થ મભળન અંતગબત  ભેડીકર સ્ેમળમાલરસ્ટની જગ્માઓ તદ્દન શગંાભી 

ધોયણે ૧૧ ભાવના કયાય આધાયે બયલા તથા તેની પ્રમતક્ષામાદી ફનાલલા અયજીઓ ભગંાલીને ઇન્ટયવ્ય ુગોઠલલાના થામ છે. 

ભેડીકર સ્ેળામારીસ્ટે ોતાના ંળૈક્ષણીક રામકાત તથા અનબુલના ંપ્રભાણત્રોની પ્રભાલણત નકરો વાથે તેભના નાભ , 

વયનામુ,ં ઉંભય, ળૈક્ષલણક રામકાત તથા અનબુલની મલગત નીમત પોભેટભા ંસ્લઅક્ષયે બયી અયજીત્રક તથા પ્રભાણત્રો વાથે 

તા.                                       ૦૭/૦૨/૨૦૧૮ થી ૧૫/૦૨/૨૦૧૮ ના યોજ વાજંના ૦૬.૦૦ લાગ્મા સધુીભા ંનીચે જણાલેર વયનાભે રૂફરૂ અથલા 

યજીસ્ટય એ.ડી. ભોકરલાની યશળેે. જો અયજી મનમત કયેર તાયીખ છી ભળે તો અયજી ભાન્મ ગણલાભા ંઆલળે નશી.  

ક્રમ જગ્યાન ું નામ જરૂરી શૈક્ષણિક ાયકાત અન ભવ ઉંમર ઉચ્ચક માસિક 
વેતન 

મેડીક સ્પેશીયાીસ્ટ  
૧ વર્જન  ૧.એભ.એવ. (વર્જયી) 

૨.ભેડીકર કાઉન્વીરભા ં        
  યજીસ્રેળન થમેર શોવુ ં  
  જોઇએ. 

વયકાયી વસં્થા / અભદાલાદ 
મ્યમુનમવર કોોયેળન / અફબન શલે્થ 
વોવામટી, અભદાલાદભા ંકાભગીયીનો 
અનબુલ ધયલતા ઉભેદલાયને અગ્રતા 

આલાભા ંઆલળે. 

ભશત્તભ 
૬૫ લબ  

રૂ.૪૫૦૦૦/- 
ફપકવ   

૨. ફપલઝળમન  ૧. એભ.ડી (ભેડીવન)  
૨.ભેડીકર કાઉન્વીરભા ં   
  યજીસ્રેળન થમેર શોવુ ં   
  જોઇએ. 

વયકાયી વસં્થા / અભદાલાદ 
મ્યમુનમવર કોોયેળન / અફબન શલે્થ 
વોવામટી, અભદાલાદભા ંકાભગીયીનો 
અનબુલ ધયલતા ઉભેદલાયને અગ્રતા 

આલાભા ંઆલળે. 

ભશત્તભ 
૬૫ લબ  

રૂ.૪૫૦૦૦/- 
ફપકવ   

૩. ઓથોેડીકવ  ૧. એભ.એવ. 
(ઓથોેડીકવ) / 
ડીપ્રોભા ંઇન ઓથોેફડક 
૨.ભેડીકર કાઉન્વીરભા ં 
  યજીસ્રેળન થમેર શોવુ ં 
  જોઇએ. 

વયકાયી વસં્થા / અભદાલાદ 
મ્યમુનમવર કોોયેળન / અફબન શલે્થ 
વોવામટી, અભદાલાદભા ંકાભગીયીનો 
અનબુલ ધયલતા ઉભેદલાયને અગ્રતા 

આલાભા ંઆલળે. 

ભશત્તભ 
૬૫ લબ  

૨૨,૫૦૦/- 
(ફપકવ)  

૪. ઇ.એન.ટી 
(સ્ેળીમાલરસ્ટ) 

૧.એભ.એવ.(ઇ.એન.ટી) 
/ ડીપ્રોભા ંઇન 
ઇ.એન.ટી. 
૨.ભેડીકર કાઉન્વીરભા ં 
  યજીસ્રેળન થમેર શોવુ ં 
  જોઇએ 
 
 

વયકાયી વસં્થા / અભદાલાદ 
મ્યમુનમવર કોોયેળન / અફબન શલે્થ 
વોવામટી, અભદાલાદભા ંકાભગીયીનો 
અનબુલ ધયલતા ઉભેદલાયને અગ્રતા 

આલાભા ંઆલળે.  

ભશત્તભ 
૬૫ લબ  

૨૨,૫૦૦/- 
(ફપકવ)  



૫. ઓપ્થેલ્ભોરોજી
સ્ટ 

૧.એભ.એવ.ઓપ્થેલ્ભોરો
જીસ્ટ / ડીપ્રોભા ંઇન 
ઓપ્થેલ્ભોરોજીસ્ટ 
૨.ભેડીકર કાઉન્વીરભા ં 
  યજીસ્રેળન થમેર શોવુ ં 
  જોઇએ 

વયકાયી વસં્થા / અભદાલાદ 
મ્યમુનમવર કોોયેળન / અફબન શલે્થ 
વોવામટી, અભદાલાદભા ંકાભગીયીનો 
અનબુલ ધયલતા ઉભેદલાયને અગ્રતા 

આલાભા ંઆલળે.  

ભશત્તભ 
૬૫ લબ  

૨૨,૫૦૦/- 
(ફપકવ)  

૬. ડયભેટોરોજીસ્ટ  ૧.એભ.ડી.( સ્કીન અને         
  લી.ડી.)/ ડીપ્રોભા ંઇન        
ડયભેટોરોજી 
૨.ભેડીકર કાઉન્વીરભા ં 
  યજીસ્રેળન થમેર શોવુ ં 
  જોઇએ 

વયકાયી વસં્થા / અભદાલાદ 
મ્યમુનમવર કોોયેળન / અફબન શલે્થ 
વોવામટી, અભદાલાદભા ંકાભગીયીનો 
અનબુલ ધયલતા ઉભેદલાયને અગ્રતા 

આલાભા ંઆલળે.  

ભશત્તભ 
૬૫ લબ  

૨૨,૫૦૦/- 
(ફપકવ)  

 

શરતો 
 વદં થમેર ઉભેદલાયોએ મનભણ ૂકં અગાઉ નેળનર શલે્થ મભળન અંતગબત ધી અફબન શલે્થ વોવામટી , અભદાલાદ વાથે 

કયાય કયલાનો યશળેે અને અભદાલાદ મ્યમુનમવર કોોયેળન વાથે કોઇ શકકદાલો યશળેે નશી.  

 ભેડીકર સ્ેળીમારીસ્ટ કે જેભની ઉંભય ૬૨ થી ૬૫ લબની લચ્ચે શોમ તેઓએ વયકાયી શોસ્સ્ટરભાથંી પીઝીકર 
પીટનેવન ુવટી ભેલી અયજીત્રક વાથે પયજીમાત જોડલાનું̀  યશળેે.  પીઝીકર પીટનેવન ુવટી યજૂ કયેર ના શોમ તેલા 
ઉભેદલાય ઇન્ટયવ્યભુા ંઉભેદલાયી નોંધાલી ળકળે નશી.  

 ઉયોકત જગ્માઓ ૈકી અનકુ્રભ નફંય ૧ અને ૨ ોસ્ટ ભાટે મનભણ ૂકં ાભેર અમધકાયીઓએ અઠલાડીમાભા ંછ ફદલવ 
વલાયે ૯ થી ફોયના ં૧ લાગ્મા સધુી ોસ્ટીંગ સધુી આેર શલે્થ પેવીરીટી ખાતે વેલા આલાની યશળેે  તથા 
ઇભયજન્વી વજંોગોભા ંવેલા આલાની યશળેે.  

 ઉયોકત જગ્માઓ ૈકી અનકુ્રભ ન ં૩ થી ૬ ની ોસ્ટ ભાટે મનભણ ૂકં ાભેર અમધકાયીઓએ  અઠલાડીમાભા ં૩ દીલવ  
વલાયે ૦૯ થી ફોયના ૦૧ લાગ્મા સધુી ોસ્ટીંગ સધુી આેર શલે્થ પેવીરીટી ખાતે વેલા આલાની યશળેે  તથા 
ઇભયજન્વી વજંોગોભા ંવેલા આલાની યશળેે.  

 ઉયની જગ્મા ભાટે જે તે તફકકે કોઇણ પ્રકાયનુ ંયાજકીમ કે વસં્થાકીમ દફાણ કયલાભા ંઆલળે તો તેઓની મનભણકુ 
યદ કયલાભા ંઆલળે. 

 ઉભેદલાયે ઇન્ટયવ્ય ુભાટે તથા રામકાતના ંઅને અનબુલના ંઅવર પ્રભાણત્રની ચકાવણી કયાલલા  સ્લખચે શાજય  
      થલાનુ ંયશળેે. 
 અયજદાયે અયજી પોભબ વાથે રામકાત તથા અનબુલના ંતભાભ પ્રભાણત્રની પ્રભાણીત નકર  જોડલાની યશળેે. જો  
      પ્રભાણત્રની નકર જોડેર નશી શોમ તો તેલી અયજી યદ્દ ગણલાભા ંઆલળે  તેભજ અયજી પોભબ બમાબ ફાદ અયજીભા ં 
      દળાબલેર મલગતોના તથા અયજી વાથે જોડેર  પ્રભાણત્રના અવર પયુાલા ઇન્ટયવ્ય ુવભમે યજૂ નશી કયે તો અતે્રની  
       ઓપીવેથી રીધેર મનણબમ છેલ્રો ગણાળે. તે અંગે ઉભેદલાયનો કોઇ શક્ક દાલો યશળેે નશી.   
 ઉભેદલાયનો અનબુલ અવર પ્રભાણત્ર ચકાવણી લખતે અવર અનબુલના ંપ્રભાણત્રને આધાયે ગણલાભા ંઆલળે  
      તેઓના મનભણ ૂકં ઓડબયને આધાયે અનબુલ ગણાળે નશી.  
 ઉભેદલાયના ંભાકબવ ગે્રડભા ંશોમ તેલા ઉભેદલાયે જે યમુનલબવીટીભાથંી ડીગ્રી ભેલી શોઇ તે યમુનલબવીટીનુ ંગે્રડને  
      ટકાલાયીભા ંપેયલલા અંગેનો પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનો યશળેે.  
 સ્ટેટ શલે્થ વોવામટી દ્વાયા લખતો લખત ભતી સચુના મજુફ ગાય ધોયણભા ંસધુાયા લધાયા કયલાભા ંઅલળે.  
 વદંગી ાભેર ઉભેદલાય મનભણ ૂકં અમધકાયી ઠયાલે તે ળયતોને આધીન મનભણ ૂકં ભેલલાને ાત્ર થળે.  
 



 આ જગ્માની બયતી પ્રકીમાના ંઅનવુધંાને આ જાશયેાતભા ંકોઇણ કાયણોવય તેભા ંપેયપાય  કયલાની કે યદ્દ કયલાની  
      આલશ્મકતા ઉબી થામ તો તેભ કયલાનો ખાતાના ઉચ્ચ અમધકાયીને  વપંણૂબ  શક્ક/અમધકાય યશળેે અને ઉચ્ચ અમધકાયી  
      આ ભાટે કાયણો આલા ફધંામેર યશળેે નશી.  
 ઉભેદલાયની ભેયીટ માદી ઉભેદલાયની આલેર અયજીઓ ઉયથી તૈમાય કયલાભા ંઆલેર શોલાથી જો તેભા ંકંઇ ણ  
      ક્ષતી અથલા ખોટંુ કયેર શોમ તેવુ ંજણાળે તો જે ઉભેદલાયનુ ંભેયીટ લરસ્ટભા ંવભાલેળ કયલાભા ંઆલળે  નશી. 
 વીરેકટ થમેર ઉભેદલાયની મનભણ ૂકં ૧૧ ભાવ ભાટે અથલા પ્રોજેકટ પણૂબ થામ ફનેં્નભાથંી જે શલે ુ ંથામ તમા ંસધુીની  
      યશળેે. કોન્રાકટ પણૂબ થતા ંજો કભબચાયીની કાભગીયી વતંોકાયક શળે તો ૧ ફદલવનો બ્રેક આી તેનો કોન્રાકટ યીન્ય ુ  
      કયલાભા ંઆલળે.   
 વીરેકટ થમેર ઉભેદલાયે ધી અફબન શલે્થ વોવામટીના લખતોલખત નક્કી થતા ધાયાધોયણો પ્રભાણે કાભગીયી  
      કયલાની યશળેે.  
 ઉભેદલાયની મનભણ ૂકં અંગે યાજમ વયકાય અથલા કેન્ર વયકાય દ્વાયા સધુાયો સચુલલાભા ંઆલે તો તે મજુફ વક્ષભ  
       વત્તમધકાયીશ્રીની ભજૂંયીથી તેભા ંસધુાયો કયલાભા ંઆલળે.  
  

 અયજી ભોકરલાનુ ંસ્થ :-      ળશયેી કુટંુફ કલ્માણ એકભ , 
ફીજો ભા, આયોગ્મ બલન, જુન ૂ ંટી.ફી શોસ્સ્ટર કંાઉન્ડ,                                                     
જુના એવ.ટી.ફવ સ્ટેન્ડની વાભે , ગીતા ભદંીય યોડ, અભદાલાદ - ૩૮૦૦૨૨. 

 

 

          ભેમ્ફય વેકે્રટયી  

               ધી અફબન શલે્થ વોવામટી , અભદાલાદ  

 
 

 

 

 

 

 

 


