
આરો ય શાખા , લા પચંાયત-ગીર સોમનાથ 

ભરતી માટની હરાત 

                                  અ ુ મ ણકા /સામા ય ચૂનો    

(૧) હરાત અને સામા ય ચૂનાઓ 

(૨) અબન હ થ સે ટર  તગત નસ ે ટસનર ઇન િમડવાઇફર , TOR,ખાલી જ યા ,જ ર   

    લાયકાત અને જોડવાના થતા ડો મુે ટ ુ ંપ ક  

(૩)મેર ટ બનાવવા  માટના ધારાધોરણો  
 

                                          સામ ય ચૂનાઓ  

(૧)કડર માટ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ તેમના સામેલ અર પ ક ુ ંફોમની િવગતો ઈમઈેલ     

     ારા મોકલી આપવાની રહશે. 

(૨)  નસ ે ટસનર ઇન િમડવાઇફર ની લાયકાત ધરાવતા   ઉમેદવારોએ જોડાવાના થતા ડો મુે ટ   

     કન કર    ઈમેઈલ મા ંજોડવાના રહશે. 

(૩)આપની અર  તા: ૧૫-૦૮-૨૦૨૦ ધુીમા ંઈમેઈલથી અ ેની કચેર ના ઈમેઈલ આઈડ   

    dhsgirrecruitment@gmail.com પર મોકલી આપવાની  રહશે. 

(૪)લાયકાત ન ધરાવતા અ રુ  અર  સમય મયાદામા ંન આવલે અર .અ યાસ ણુ ન થયેલ  

    અર  ઓ યાને લેવામા ંઆવશે નહ . 

(૫)વય મયાદા હરાત ાસે ધ  થયાની તાર ખથી યાને લેવામા ંઆવશ.ે 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ભરતી માટેની હેરાત – ગીર સોમનાથ 
નેશનલ હે થ િમશન કાય મ અંતગત આરો ય શાખા, ગીર સોમનાથ ખાતે 
યુ.પી.એચ.સી. ખાત ે ત ન હંગામી ધોરણે  ૧૧ માસના કરારના  ધોરણે 
નીચે મુજબની ખાલી જ યાઓ ભરવા માટે િનમ ંક આપવા તેમજ 
ભિવ યમાં ખાલી પાડનાર જ યાઓ માટે િત ા યાદી તૈયાર કરવાની થાય 
છે.જે આધારે નીચે દશાવેલ જ રી લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોએ 

dhsgirrecruitment@gmail.com E-MAIL પર  અર  તથા 

લાયકાત મુજબ ના તમામ ડો યુમે ટ અર  સાથે મોકલવા જણાવવામાં 
આવે છે. 

જ યાનું નામ/ માસીક 
ફ સ પગાર/ જ યા 

જ રી શૈ િણક લાયકાત / અનભુવ્ 

નસ ેિ ટસનર ઇન 
િમડવાઇફરી (માસીક 
ફી સ પગાર ।. 
૩૦,૦૦૦/- અને 
ઇ સે ટીવ્) 
૨૪*૭ અબન હે થ 
સે ટર  
કુલ જ યા :- ૪ 
 

  ૧. ઇ ડીયન નસ ગ કાઉ સીલની 
મા યતા ા ત સં થામાંથી બી.એસ.સી. 
નસ ગ અથવા ઇ ડીયન નસ ગ 
કાઉ સીલની મા યતા ા ત સં થામાંથી 
ડી લોમા ઇન જનરલ નસ ગ એ ડ 
મીડવાઇટરી નો કોષ  
૨. ઇ ડીયન નસ ગ કાઉ સીલની 
મા યતા ા ત સં થામાંથી પો ટ બેઝીક 
ડી લોમાં ઓફ નસ ેિ ટસનર ઇન 
િમડવાઇફરીનો કોષ કરેલ હોવો જોઈએ  
૩. બેઝીક કો યુટરનંુ ાન હોવું જોઈએ. 
૪. ગુજરાત નસ ગ કાઉ સીલ/ બોડમાં 
ર ેશન કરેલ હોવું ફર યાત છે.  
૫.  મર હેરાત િસ ધ થયા તારીખ 
નાં રોજ ૪૦  વષ થી વધુ ન હોવી 
જોઇએ. 

 

શરતોઃ-(૧)દરેક ડી ી સરકાર મા  ય યુનીવસ ટી/ઇ   ટી યુટ માંથી કરેલ 
હોવી જોઇએ.(૨) ઉકત  કડેર માટે બેઝીક  કો   યુટરનુ ાન/સટ ફકેટ 
ફર યાત છે.(૩)ઉમેદવારના મેરીટને અ તા આપવામાં આવશે. (૪) 
જ યાઓ ભરવા માટે તેમજ ભિવ ય માં ખાલી થનાર જ યા માટે િત ા 
યાદી તયેાર કરવાની થાય છે.(૫) અર  સાથે  સમયે તાજેતરના ફોટા, 
શૈ ણીક લાયકાત, મર, અનભુવના દરેક ઓરીજનલ સટ ફીકેટ અને 
જ રી માણપ ો, ખરીનકલ સાથે  જોડવાના  રહેશ.ે(૬) ભરતી અંગેના 
અંતીમ િનણયો પસંદગી સમીતીને  ગીરસોમનાથ ને અબાધીત રહેશે. ૭) 
ઉમેદવાર ભારત દેશનો નાગરીક હોવો જોઇએ અને ગુજરાતી/હી દી અને 
અં ે  ભાષાનું ાન હોવુ જોઇએ. 
       

ઈ-મેઈલ વારા અર  કરવાની છે લી  
તા.    ૧૫/૦૮/૨૦૨૦ 
  

         

 

   મે બર સેકેટરી 
   ડી.એચ.એસ. 

                                         અને મુ ય લા આરો ય અિધકારી 
િજ.પં., ગીરસોમનાથ 

 



 નસ ે ટસનર ઇન િમડવાઇફર  ના મે રટ બનાવવા માટના ધારા ધોરણો  

  ૧)  ઉકત કડરમા ંHSC ના તમામ િવષયોના  ટકાવાર ના ૪૦% ણુ    

  ૨) ઉકત કડરમા ં ઉમેદવાર BSC nursing/post basic BSC nursing/GNM        

     લાયકાત ધરાવતો હોય તેમની ડ ીના છે લા વષના માકની ટકાવાર ના ૪૦%     

      ણુ  

  ૩) Post basic Diploma in Nurse Practitioner Midwifery તમેની ડ ીના છે લા  

     વષના માકની ટકાવાર ના ૨૦% ણુ  

  ૪) HSC તથા  તે ડ ીના છે લા વષમા ંએક કરતા વધાર ય નો હોય તો   

    ય ન દ ઠ મેળવેલ ટકાવાર  માથંી ૩% બાદ કર  મેર ટ બનાવવામા ંઆવશે. 
  
 
 
                                              

                                                          
મે બર સેકટર ી 

ડ  ટ અબન હ  થ સોસાયટ  

અને ુ ય લા આરો ય અિધકાર  

જ.પ.ંગીરસોમનાથ 



 

H[ HuIF DF8[ pD[NJFZL GF[\WFJJFGL K[ T[ HuIFG]\ GFDo  નસ ે ટસનર ઇન િમડવાઇફર      TFP 

s!f GFD o .................................................................................................................................. 

sZf  ;ZGFD]\ v PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ..................                  

s#f  SMg8[S8 G\AZ o ............................................           s$f ઈ-મેઈલ ID..........................................  

(૫)જ મ તાર ખ:................................................................ 

(૬f EZTLGF lGID 5|DF6[ X{1Fl6S ,FISFT TYF  VG]EJP 

S|D X{1F6LS ,FISFT 
D[/J[, 

U]6 
S], U]6 

8SFJFZL 5F; SIF"G]\ 
JQF" 

S[8,F 
5|ItGV[ 

5F; !qZq# 

U]HZFT G;L"\U 
SFpg;L,qAM0" 
GF ZHL:8=[XG 

G\AZ 

ZLDFS"; 

s!f H.S.C.        

sZf B.Sc/GNM        

s#f  Post Basic 
Diploma In 

Nurse 
Practioner In 
Midwifery 

       

(૪) SF[dI]8Z SF[QF"GL 

lJUત 

       

(૫fEZTLGF lGID 5|DF6[ VG]EJGL lJUTov 

S|D િવગત VG]EJGM ;DIUF/M JQF"DF\ SFDSZ[, ;\:YFG]\ GFD 

s!f VgI 
;ZSFZLqVgI  
VG]EJPPP CFqGF  

  

   V[SZFZGFD]\ ov p5ZMST H6FJ[, lJUTM HM BM8L ;FlAT YX[  TM C]\ VF5M VF5 U[Z,FIS 9ZLX H[GL DG[ HF6 K[P 
lA0F6GL lJUTovp5ZMST lJUT VG];FZ 
 
!P 
 
Z 
 
# 
 
$ 
 

અરજદારની સહ  

ન ધ:અરજદાર ીઓએ નીચે આપેલ ઈ-મે ઈલ મા ંPDF ફાઈલમા ંતમામ બડાણ સાથે ફ ત dhsgirrecruitment@gmail.com  

મા ંજ મોકલવાના રહશે.(ર ટર એ.ડ .,સાદ  પો ટ, ુ રયર અથવા બ  અર  વીકારવામા ંઆવે. 
   

    

અબન હ થ નુીટ-ગીર સોમનાથ  

Application Form  




    ફોટો 

 



                   District Health Society(NUHM) 

       Jilla Panchayat Bhavan, Health Branch, Inaj - GIR SOMNATH. 
     Ph. 02876-285051 E-mail:- dhsgirrecruitment@gmail.com 

 
 

 
 
 
ન ધ:-અર  સાથે ડૉ મૂટ અ રુા મોકલવમા આવશે તો મે રટ લ ટ બનાવવા નહ  આવે ની ન ધ લેશો, અ રૂ  અર  

યાને લેવામા ંનહ  આવે.    

 
 
 
 
                                                                                         ુ ય જ લા આરો ય અિધકાર  

                                                                                          જ લા પચંાયત ગીર સોમનાથ  

 

અર  સાથે જોડાવાના બડાણ 

નસ ે ટસનર ઇન િમડવાઇફર       

૧. . ૂલ લીિવગ સ ટ ફકટ / જ મનો દાખલો 

૨. બીએસસી નિસગ/ એનએમ ડ ી સટ ફકટ 

૩. જુરાત નિસગ કાઉ સીલ/બોડ ના ર શન સટ ફ કટ. 

૪. અ ભુવ માણપ  

( જો હોઇ તો ) 

૫. કો ટુર િવગત( જો હોઇ તો ) 

૬.ઓળખ નો રુાવો (આધાર કાડ , ુટંણી કાડ ) 

૭. HSC માકસીટ 

૮. HSC Attempt સ ટ ફકટ 

૯. ટાફ નસની માકસીટ (છે  ુવષ) 

૧૦. ટાફ નસ  ુAttempt સ ટ ફકટ 

૧૧.પો ટ બે ઝક ડ લોમા  નસ ે ટસનર ઇન િમડવાઇફર  ના છે લા વષની માકશીટ 

૧૨.પો ટ બે ઝક ડ લોમા  નસ ે ટસનર ઇન િમડવાઇફર ુ ંર શન સટ ફ કટ 

૧૩.પો ટ બે ઝક ડ લોમા  નસ ે ટસનર ઇન િમડવાઇફર  ના ડ ી  સટ ફ કટ 

૧૨. HSC/GNM/BSC નિસગમા ંછે લા વષમા ં ય ન હોય તો તેની તમામ ય નો ની માકશીટ  નકલ જોડવી. 

૧૩.ઉમર હરાત િસ  થયા તાર ખના રોજ  ૪૦  વષ થી વ  ુન હોવી જોઈએ. 

 
 


