
 નેળનર શેલ્થ મભળન અંતગગત ડીસ્ટ ર્ ીક્ શેલ્થ વોવામ્ી,ખેડા-નડડમાદ ખાતે ૧૧ ભાવ કયાય આધાડયત મલમલધ વંલગગની 
બયલાની થતી જગ્માઓની મલગતલાય ભાડશતી 

 અગત્યના મુદ્દા :-  

a. ઉભેદલાયોએ તા.૨૧/૦૭/૨૦૨૨ થી તા. ૨૮/૦૭/૨૦૨૨ દયમ્માન ઓનરાઈન અયજી કયલાની યશેળે. 

b. દયેક ઉભેદલાયે ઈભેર આઈડી પયજીમાત આલાન ં યશેળે.   

c. આ બયતી કયાય આધાડયત શોલાથી અન્મ કોઈ શક્ક-ડશત ભલાાત્ર થળે નડશ.કામભી નોકયી ભા્ે કોઈ  શક દાલો કયી ળકળે નડશ. 

d. કયાયની ભ દત ૂર્ગ થમેથી આોઆ મનમ મતતની ભ દત વભાપ્ત થળે. 

e. બયતી પ્રડિમા અંગે જો કોઈ અમનલામગ વંજોગો ઉબા થળે તો બયતી યદ્દ કયલાના શક્ક અભોને અફામધત યશેળે. 

f. બયતી પતત ભેયી્  આધાયે જ  કયલાભાં આલળે. 

િભ જગ્માન ં નાભ ળૈક્ષમર્ક રામકાત 
જગ્માની 
વંખ્મા 

લમ 
ભમાગદા 

ભામવક પીતવ 
ભશેનતાણં 

૧ 
આમ  તફીફ 

(આય.ફી.એવ.કે) 

- વયકાય ભાન્મ કોરેજ/મ મન. ભાં BHMS/BAMS/BSAM ની ડીગ્રી શોલી જોઈએ. 
- ગ જયાત શોમભમોેથી/આમ લેડદક કાઉમન્વર ફોડગભાં યજીસ્ટ ર્ેળન શારની મસ્ટથમતએ ચાર  શોલ ં  

જોઇએ. 

- ગ જયાતી,અંગ્રેજી તથા ડશન્દી બાાન ં જ્ઞાન શોલ ં જરૂયી છે. 

સ્ત્રી -૧ 

 .- ૩ 

૧૮ થી 
૪૦ લગ 

રૂ.૨૫,૦૦૦/- 

 ૨ 
પીભેર શેલ્થ લકગય 
(આય.ફી.એવ.કે.) 

- વયકાય ભાન્મ એ.એન.એભ/ડપ.શે.લ નો ફેમજક ર્ેનીગ કોગકયેર શોલો જોઈએ.  
- ગ જયાત નમવગગ કાઉમન્વરભા યમજસ્ટ ર્ેળન શારની મસ્ટથમતએ ચાર  શોલ ં જોઇએ.  

૬ 
૧૮ થી 
૪૦ લગ 

રૂ.૧૨,૫૦૦/- 

 ૩ 

પાભાગમવસ્ટ્ કભ ડે્ા 
આમવસ્ટ્ન્્ 
(આય.ફી.એવ.કે.) 

- વયકાય ભાન્મ મ મનલવી્ી ભાંથી પાભગવી ની ડીગ્રી ( B.Pharm)અથલા પાભગવી ડીપ્રોભાં  

(D.pharm)  ધયાલતા શોલા જોઈએ. 
- પાભગવી કાઉમન્વર ઓપ ગ જયાતભાં યાજીસ્ટ ર્ેળન શારની મસ્ટથમતએ ચાર  શોલ ં જોઇએ. 
- ગ જયાતી,અંગ્રેજી તથા ડશન્દી બાાન  તેભજ કોમ્પ્મ ્ય જ્ઞાન ધયાલતા શોલા જોઈએ. 

૨૪ 
૧૮ થી 
૪૦ લગ 

રૂ.૧૩,૦૦૦/- 

 ૪ 

ન્મ ર્ ીળન આવીસ્ટ્ન્્ 
(પતત સ્ત્રી ઉભેદલાય)  

(એન.આય.વી. 
નડીઆદ) 

- એભ.એવ.વી.પૂડ એન્ડ ન્મ ર્ ીળન/ફી.એવ.વી.પૂડ એન્ડ ન્મ ર્ ીળન/ભાસ્ટ્ય ઇન શોભ વામન્વ  
(ન્મ ર્ ીળન) ફેચયર ઇન શોભ વામન્વ (ન્મ ર્ ીળન) રામકાત ધયાલતા શોલા જોઈએ. 

- એભ.એવ.વી.પૂડ એન્ડ ન્મ ર્ ીળન/ફી.એવ.વી.પૂડ ન્મ ર્ ીળન ને ડીગ્રી ધયાલતાને પ્રાથમભકતા 
આલાભાં આલળે. 

- ન્મ ર્ ીળનને રગતા કમગિભોભાં યાજ્મ કક્ષાએ /મજલ્લા અથલા એન.જી.ઓ (ભાન્મતા પ્રાપ્ત યજીસ્ટ્ય 
વાભામજક વંસ્ટથા) ભાં અન બલને  પ્રાધ્માન ગ જયાતી બાા ય પ્રબ ત્લ , અગ્રેજી બાાભાં કાભગીયી 
કયલાની ક્ષભતા શોલી જોઈએ. 

૧ - રૂ.૧૩,૦૦૦/- 



૫ 

(૫.૧) 
સ્ટ્ાપ નવગ (રૂયર) 

- ઇમન્ડમન નમવિંગ કાઉમન્વર ની ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્ટથાભાંથી ફી.એવ.વી. નમવિંગ અથલા ડીપ્રોભાં 
ઇન જનયર નમવિંગ ભીડલાઈપયી કયેર શોલ ં જોઈએ. 

- ગ જયાત નમવિંગ કાઉમન્વરભા યમજસ્ટ ર્ેળન શારની મસ્ટથમતએ ચાર  શોલ ં જોઇએ.  
- ફેઝીક કોમ્પ્મ ્ય કોગન ં વ્ીપીકે્ શોલ ં જોઈએ. 

૧૨ 

૧૮ થી 
૪૫ લગ 

રૂ.૧૩,૦૦૦/- 

(૫.૨) 
સ્ટ્ાપ નવગ (પ્રા.આ.કે.- 
શેલ્થ એન્ડ લેરનેવ 

વેન્્ય) 

- ઇમન્ડમન નમવિંગ કાઉમન્વર ની ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્ટથાભાંથી ફી.એવ.વી. નમવિંગ અથલા ડીપ્રોભાં 
ઇન જનયર નમવિંગ ભીડલાઈપયી કયેર શોલ ં જોઈએ. 

- ગ જયાત નમવિંગ કાઉમન્વરભા યમજસ્ટ ર્ેળન શારની મસ્ટથમતએ ચાર  શોલ ં જોઇએ.  

- ફેઝીક કોમ્પ્મ ્ય કોગન ં વ્ીપીકે્ શોલ ં જોઈએ. 
- શોમસ્ટ્રભાં ૨ (ફે) લગનો અન બલ ઇચ્છનીમ છે. 

૯ 

(૫.૩) 
સ્ટ્ાપ નવગ  
(પતત સ્ત્રી ઉભેદલાય) 
(NRC/CMTC) 

- ઇમન્ડમન નમવિંગ કાઉમન્વર ની ભાન્મતા પ્રાપ્ત વંસ્ટથાભાંથી ફી.એવ.વી. નમવિંગ અથલા ડીપ્રોભાં 
ઇન જનયર નમવિંગ ભીડલાઈપયી કયેર શોલ ં જોઈએ. 

- ગ જયાત નમવિંગ કાઉમન્વરભા યમજસ્ટ ર્ેળન શારની મસ્ટથમતએ ચાર  શોલ ં જોઇએ.  
- ફેઝીક કોમ્પ્મ ્ય કોગન ં વ્ીપીકે્ શોલ ં જોઈએ. 

૩ 

 


