
    

 

 

 

આમુ ભેડીકર (BAMS/BSAM/BHMS)ની જગ્માઓ તદ્દન શંગાભી ધોયણે ૧૧ ભાવનાં કયાય આધાયે 

બયલા 

અભદાલાદ મ્મુનનનવર કોોયેળન અંતગગત ૨૪  * ૮ U-PHC  ભાટે  નીચે જણાલેર 

સ્ટાપની  જગ્માઓ તદ્દન શંગાભી ધોયણે ૧૧ ભાવના કયાય આધાયે બયલા તથા પ્રનતક્ષા માદી ફનાલલાની 

થામ છે . જે ભાટે રામકાત ધયાલતાં ઉભેદલાયોએ ળૈક્ષનણક રામકાત તેભજ ઉંભયનાં પ્રભાણત્રોની 

પ્રભાનણત નકર વાથે નીચે જણાલેર વયનાભે તા:- ૦૧/૦૭/૨૦૨૧  થી તા:- ૦૭/૦૭/૨૦૨૧ના યોજ   

રૂફરૂ વાંજના ૬ :૦૦ લાગ્મા વુધી અયજી કયલાની યશેળે. 

ક્રભ 

ન.ં 

જગ્માનું 

નાભ 
જરૂયી ળૈક્ષનણક રામકાત 

ઉચ્ચક ભાનવક 

લેતન 
ઉભય 

૧. 

આમુ 

ભેડીકર 

ઓફપવય 

૧. Candidate must possess degree 
(BAMS/BSAM/BHMS) from 
recognized colleges/ universities. 
Candidate must have valid 
registration with respective 
homeopathy/ Ayurved council of 
Gujarat   

૩.ઇન્ટનગનળ  ૂણગ થમેર શોલી જોઈએ    

૨૨,૦૦૦/- 

(ફપક્વ) 

 
 

ભશત્તભ ૪૦ 

લગ 

ળયતો 

 વંદ થમેર ઉભેદલાયોએ નનભણંક અગાઉ અભદાલાદ મ્મુનનનવર કોોયેળન વાથે કયાય કયલાનો 

યશેળે  

 વંદગી ાભેર ઉભેદલાયે ૧૨ કરાક ડ્મુટીભાં કાભ કયલાનું યશેળે. તેભજ વક્ષભ વત્તા અનધકાયી 

દ્લાયા નનધાગફયત  કયેર નળફ્ટના વભમે અને સ્થે કાભગીયી કયલાની યશેળે.  

 ઉયોકત જગ્મા ભાટે જે તે તફકકે કોઇણ પ્રકાયનું યાજકીમ કે વંસ્થાકીમ દફાણ કયલાભાં આલળે 

તો તેઓની નનભણુક યદ કયલાભાં આલળે. 

 ઉભેદલાયે ઇન્ટયવ્મુ ભાટે તેભજ રામકાતનાં પ્રભાણત્રની ચકાવણી કયાલલા સ્લખચે શાજય થલાનું 

યશેળે. 

 અયજદાયે અયજી પોભગ વાથે રામકાતનાં તભાભ પ્રભાણત્રની પ્રભાણીત નકર જોડલાની યશેળે . જો 

પ્રભાણત્રની નકર જોડેર નશી શોમ તો તેલી અયજી યદ્દ ગણલાભાં આલળે તેભજ અયજી પોભગ બમાગ 

ફાદ અયજીભાં દળાગલેર નલગતોના તથા અયજી વાથે જોડેર પ્રભાણત્રના અવર ુયાલા યજૂ નશી 

કયે તો અત્રેની ઓપીવેથી રીધેર નનણગમ છેલ્રો ગણાળે . તે અંગે ઉભેદલાયનો કોઇ શક્ક દાલો યશેળે 

નશી.   
 
 
 



 

 જે ઉભેદલાયનાં ભાકગવ  ગ્રેડભાં શોમ તેલા ઉભેદલાયે જે -તે મુનનલગવીટીભાંથી ડીગ્રી ભેલી શોઇ તે 

મુનનલગવીટીનું ગ્રેડને ટકાલાયીભાં પેયલલા અંગેનો પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનો યશેળે . જો ઉભેદલાય આ 

અંગેનું પ્રભાણત્ર યજુ ના કયે તો તે ઉભેદલાય ના રઘુતભ ભાક્વગ ગણાળે. 

 જે ઉભેદલાયનાં ભાકગવ  ગ્રેડભાં શોમ  તેઓના ગ્રેડ શોઈ તેભના ભાક્વગ લચ્ચેના વેન્ટય ભાક્વગ ગણી 

ભાક્વગ ગણાળે. 

 યાજ્મ વયકાય દ્લાયા લખતો લખત ભતી વુચના ભુજફ ગાય ધોયણભાં વુધાયા લધાયા કયલાભાં 

અલળે.  

 વંદગી ાભેર ઉભેદલાય નનભણુક  અનધકાયી ઠયાલે તે ળયતોને આધીન નનભણુક ભેલલાને ાત્ર 

થળ.ે  

 આ જગ્માની બયતી પ્રકીમાનાં અનુવંધાને આ જાશેયાતભાં કોઇણ કાયણોવય તેભાં પેયપાય કયલાની 

કે યદ્દ કયલાની આલશ્મકતા ઉબી થામ તો તેભ કયલાનો ખાતાના ઉચ્ચ અનધકાયીને વંૂણગ  

શક્ક/અનધકાય યશેળે અને ઉચ્ચ અનધકાયી આ ભાટે કાયણો આલા ફંધામેર યશેળે નશી.  

 ઉભેદલાયની ભેયીટ માદી ઉભેદલાયની આલેર અયજીઓ ઉયથી તૈમાય કયલાભાં આલેર શોલાથી જો 

તેભાં કંઇ ણ ક્ષતી અથલા ખોટું કયેર શોમ તેલું જણાળે તો તે ઉભેદલાયને ભેયીટ નરસ્ટભાં વભાલેળ 

કયલાભાં આલળે નશી. 

 વીરેકટ થમેર ઉભેદલાયની નનભણંક ૧૧ ભાવ ભાટે યશેળે . કોન્રાકટ ૂણગ થતાં જો કભગચાયીની 

કાભગીયી વંતોકાયક શળે તો ૧ ફદલવનો બ્રેક આી તેનો કોન્રાકટ યીન્મુ કયલાભાં આલળે તેભજ    

      ઉભેદલાય ેયાજ્મ વયકાય દ્લાયા લખતો લખત નક્કી થતા ધાયાધોયણો પ્રભાણે કાભગીયી કયલાની  

      ભાટે ફંધનકતાગ યશેળે.   

 જો યાજ્મ કક્ષાએથી પાલલાભાં આલતી ગ્રાન્ટ ફંધ કયલાભાં આલેર તો આની નનભણુક યદ 

કયલાભાં આલળે. તે અંગે આનો અભદલાદ મ્મુનનનવર કોોયેળન ય કોઈ શક દાલો યશેળે નશી. 

 ઉભેદલાયની નનભણંક અંગે યાજમ વયકાય અથલા કેન્ર વયકાય દ્લાયા વુધાયો વુચલલાભાં આલે તો તે 

ભુજફ વક્ષભ વત્તાનધકાયીશ્રીની ભંજૂયીથી તેભાં વુધાયો કયલાભાં આલળે. 
 

 અયજી ભોકરલાનું સ્થ : ળશેયી કુટુંફ કલ્માણ એકભ, ફીજો ભા, આયોગ્મ બલન, જુનુ ટી. ફી. 

                                    શોનસ્ટર કમ્ાઉન્ડ, જુના એવ. ટી. ફવ સ્ટેન્ડની વાભે, ગીતા          

                                      ભંફદય યોડ, આસ્ટોફડમા દયલાજા ાવ,ે જભારુય, અભદાલાદ 

 

 

                   ભેમ્ફય વેક્રેટયી  

              ધી અફગન શેલ્થ વોવામટી, અભદાલાદ 

  



 

 

આમુ ભેડીકર ઓફપવય (BAMS/BSAM/BHMS) અને ભીડલાઇપાયી સ્ટાપની જગ્માઓ તદ્દન 

શંગાભી ધોયણે ૧૧ ભાવનાં કયાય આધાયે બયલા 

અભદાલાદ મ્મુનનનવર કોોયેળન અંતગગત ૨૪*૭ અફગન પ્રામભયી શેલ્થ વેન્ટય  ભાટે આમુ 

ભેડીકર ઓફપવય(BAMS/BSAM/BHMS) અને ભીડલાઇપાયી  સ્ટાપની જગ્માઓ તદ્દન શંગાભી ધોયણે 

૧૧ ભાવનાં કયાય આધાયે બયલા તથા તેની પ્રનતક્ષામાદી ફનાલલા રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ અયજી 

કયલાની યશેળે.  

જગ્માનું નાભ :-  

૧. આમુ ભેડીકર ઓફપવય (BAMS/BSAM/BHMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

૨. ભીડલાઇપાયી  

 ઉયોક્ત ોસ્ટ ભાટે અયજી પોભગ , જરૂયી રામકાત નલગતો તથા અન્મ નલગતો  

www.ahmedabadcity.gov.in ભાં recruitments ની રીંક યથી ડાઉનરોડ કયલાની યશેળે . 

ભાન્મ રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોએ તેભના નાભ , વયનાભંુ, ઉભય, ળૈક્ષનણક રામકાત તથા અનુબલ 

અંગેની નલગત નનમત પોભેટભાં સ્લઅક્ષયે બયી અયજી ત્રક તથા જરૂયી પ્રભાણત્રોની પ્રભાનણત નકર 

વાથે  તા .0૭/૦૭/૨૦૨૧ વુધીભાં વાંજના ૬ :૦૦ લાગ્મા વુધીભાં નીચે જણાલેર વયનાભે રૂફરૂ 

ભોકરલાની યશેળે. જો અયજી નનમત કયેર તાયીખ છી આલળે તો અયજી ભાન્મ ગણલાભાં આલળે નનશ.  

 

 અયજી ભોકરલાનું સ્થ : ળશેયી કુટુંફ કલ્માણ એકભ, ફીજો ભા, આયોગ્મ બલન, જુનુ ટી. ફી. 

                                       શોનસ્ટર કમ્ાઉન્ડ, જુના એવ. ટી. ફવ સ્ટેન્ડની વાભે, ગીતા ભંફદય 

                                        યોડ, આસ્ટોફડમા દયલાજા ાવ,ે જભારુય, અભદાલાદ 

 

 

           ભેમ્ફય વેક્રેટયી 

         અભદાલાદ મ્મુનનનવર કોોયેળન 

 

 
 

 

http://www.ahmedabadcity.gov.in/

