જાહેરાત ક્રમાાંક નાં ૧૧/૨૦૧૯-૨૦

ફામાા સિસ્ટની ૧૧ માિના કરાર પદ્ધસતથી ભરતી કરવા બાબત
નેળનર હેલ્થ મભળન અંતગગત ધી અફગન હેલ્થ સોસામટી અભદાલાદ ભાટે નીચે જણાલેર સ્ટાપની જગ્માઓ તદ્દન હંગાભી
ધોયણે ૧૧ ભાસના કયાય આધાયે બયલા તથા તેની પ્રમતક્ષામાદી ફનાલલા સદયહુ જાહેયાત આલાભાં આલેર છે . ભાન્મ રામકાત
ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તેભના નાભ , સયનામુ,ં ઉભય, ળૈક્ષણણક રામકાત તથા અનુબલ અંગેની મલગત

આ સાથે સાભેર પોભેટભાં

સ્લઅક્ષયે બયી અયજી ત્રક તથા જરૂયી પ્રભાણત્રોની પ્રભાણણત નકર સાથે તા.૦૨/૧૦/૨૦૧૯ થી તા .૧૧/૧૦/૨૦૧૯ સુધીભાં
સાંજના ૬ :૦૦ લાગ્મા સુધીભાં ળહેયી કુ ટુંફ કલ્માણ એકભ ,

ફીજો ભા , આયોગ્મ બલન , જુ ન ંૂ ટી .ફી હોસ્સ્ટર કંાઉન્ડ , જુ ના

એસ.ટી.ફસ સ્ટે ન્ડની સાભે , ગીતા ભંદીય યોડ , આસ્ટોડડમા દયલાજા ાસે , જભારપુય, અભદાલાદ – ૩૮૦૦૨૨ ખાતે રૂફરૂ અથલા
યજીસ્ટય એ. ડી. ભોકરલાની યહેળે.
ઉયોક્ત ોસ્ટ ભાટે ની જરૂયી રામકાત, ઉભય અંગેની સ્ષ્ટતા ઉચ્ચક ભાસવક લેતન તથા અનુબલ અંગેની સ્સ્ટતા દળાાલતી સલગતો
નીચે ભુજફ છે .

ક્રભ

જગ્માનું નાભ

જરૂયી ળૈક્ષસિક રામકાત
૧. ભાન્મ મુસનલવીટીભાંથી પાભાવીની ડીગ્રી અથલા
ડીપ્રોભા અને

ગુજયાત પાભાવી કાઉસન્વરભાં

યજીસ્રેળન થમેરું શોલું જોઈએ.
૧

પાભાાસવસ્ટ
૨. ફેઝીક કોમ્ુટય વટીપીકેટ ધયાલનાય ઉભેદલાયોને
અગ્રતા આલાભાં આલળે.

અનુબલ
વયકાયી વંસ્થા / અભદાલાદ
મ્મુસનસવર કોોયેળન / અફાન
શેલ્થ વોવામટી, અભદાલાદભાં
કાભગીયીનો અનુબલ ધયલતા
ઉભેદલાયને અગ્રતા આલાભાં

ઉંભય

ઉચ્ચક ભાસવક
લેતન

ભશત્તભ
૬૨લા
રૂ.૧૩,૦૦૦/ફપકવ

આલળે.

ળયતો

5.

અયજદાયે અયજી પોભા વાથે રામકાત તથા અનુબલનાં તભાભ પ્રભાિત્રની પ્રભાિીત નકર જોડલાની યશેળ.ે જો પ્રભાિત્રની નકર જોડેર નશી શોમ
તો તેલી અયજી યદ્દ ગિલાભાં આલળે તેભજ અયજી પોભા બમાા ફાદ અયજીભાં દળાાલેર સલગતોના તથા અયજી વાથે જોડેર પ્રભાિત્રના અવર ુયાલા
યજૂ નશી કયે તો અત્રેની ઓપીવેથી રીધેર સનિામ છે લ્રો ગિાળે. તે અંગે ઉભેદલાયનો કોઇ શક્ક દાલો યશેળે નશી.
અનુક્રભ નં. ૧ અને ૨ ના ઉભેદલાય ૈકી જે ઓની ઉંભય ૫૮ થી ૬૨ લાની લચ્ચે શોમ તેઓએ વયકાયી શોસસ્ટરભાંથી પીઝીકર પીટનેવનુ વટી અયજી
વાથે જોડલાનું યશેળ.ે
આ જગ્માની બયતી પ્રકીમાનાં અનુવંધાને આ જાશેયાતભાં કોઇિ કાયિોવય તેભાં પેયપાય કયલાની કે યદ્દ કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થામ તો તેભ
કયલાનો ખાતાના ઉચ્ચ અસધકાયીને વંૂિા શક્ક/અસધકાય યશેળે અને ઉચ્ચ અસધકાયી આ ભાટે કાયિો આલા ફંધામેર યશેળે નશી.
વીરેકટ થમેર ઉભેદલાયની સનભણંક ૧૧ ભાવ ભાટે યશેળ.ે કોન્રાકટ ૂિા થતાં જો કભાચાયીની કાભગીયી વંતોકાયક શળે તો ૧ ફદલવનો બ્રેક આી તેનો
કોન્રાકટ યીન્મુ કયલાભાં આલળે.
વીરેકટ થમેર ઉભેદલાયે ધી અફાન શેલ્થ વોવામટીના લખતોલખત નક્કી થતા ધાયાધોયિો પ્રભાિે કાભગીયી કયલાની યશેળ.ે

7.

અભદાલાદ મ્મુસનસવર કોોયેળન વાથે કોઇ શકકદાલો યશેળે નશી.
ઉયની જગ્મા ભાટે જે તે તફકકે કોઇિ પ્રકાયનું યાજકીમ કે વંસ્થાકીમ દફાિ કયલાભાં આલળે તો તેઓની સનભણુક યદ કયલાભાં આલળે.

1.
2.
3.
4.

6.

વંદ થમેર ઉભેદલાયોએ સનભણંક અગાઉ નેળનર શેલ્થ સભળન અંતગાત ધી અફાન શેલ્થ વોવામટી, અભદાલાદ વાથે કયાય કયલાનો યશેળે અને

ઉભેદલાયનાં ભાકાવ ગ્રેડભાં શોમ તેલા ઉભેદલાયે જે મુસનલાવીટીભાંથી ડીગ્રી ભેલી શોઇ તે મુસનલાવીટીનું ગ્રેડને ટકાલાયીભાં પેયલલા અંગેનો પ્રભાિત્ર યજૂ
કયલાનો યશેળ.ે
9. સ્ટેટ શેલ્થ વોવામટી દ્લાયા લખતો લખત ભતી વુચના ભુજફ ગાય ધોયિભાં વુધાયા લધાયા કયલાભાં અલળે.
10. વંદગી ાભેર ઉભેદલાય સનભણંક અસધકાયી ઠયાલે તે ળયતોને આધીન સનભણંક ભેલલાને ાત્ર થળે.
11. ઉભેદલાયની ભેયીટ માદી ઉભેદલાયની આલેર અયજીઓ ઉયથી તૈમાય કયલાભાં આલેર શોલાથી જો તેભાં કંઇ િ ક્ષતી અથલા ખોટું કયેર શોમ તેલું
જિાળે તો જે ઉભેદલાયનું ભેયીટ સરસ્ટભાં વભાલેળ કયલાભાં આલળે નશી.
12. ઉભેદલાયની સનભણંક અંગે યાજમ વયકાય અથલા કેન્ર વયકાય દ્લાયા વુધાયો વુચલલાભાં આલે તો તે ભુજફ વક્ષભ વત્તસધકાયીશ્રીની ભંજૂયીથી તેભાં
વુધાયો કયલાભાં આલળે.
8.

ભેમ્ફય વેક્રેટયી
ધી અફાન શેલ્થ વોવામટી, અભદાલાદ

