
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસરની ભરતી માટે જાહેરાત 
પાટણ જિલ્લામાાં એન.એચ.એમ અાંતર્ગત આયુષ્માન ભારત હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર 

પ્રોગ્રામ હેઠળ માંિુર થયેલ પેટા અરોગ્ય કેન્રો ખાતેના કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓજિસરની 

ખાલી રહેલ િગ્યાઓ પર કરાર આધાજરત ૧૧ માસ માટે ભરવા લાયકાત ધરાવતા 

ઉમેદવારોની ભરતી કરવાની થાય છે. તેમિ ભજવષ્યમાાં ખાલી પડનાર િગ્યાઓ માટે 

પ્રજતક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની થાય છે. વય મયાગદા ૪૦ વર્ગ સુધીના ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ 

અરજી સ્વખચે તા. ૦૨-૦૮-૨૦૨૧ ના સાાંિ ે ૦૬:૧૦ કલાક સુધીમાાં મળી રહે તે રીતે 

આર.પી.એ.ડી/સ્પીડપોસ્ટ/કુરીયર તથા રૂબરૂ બાંધ કવર મારિતે નીચે િણાવેલ 

સરનામે મોકલી આપવાની રહેશે. જનયત સમય બાદ મળેલ અરજીઓ માન્ય ર્ણાશ ે

નજહ. હાલમાાં સી.એચ.ઓ તરીકે િરિ બજાવતા હોય તેવા તમામ ઉમેદવાર અરજી કરી 

શકશે નજહ ભરતી માટે અરજીનો નમુનો તથા જવર્તવાર માજહતી 

patandp.gujarat.gov.in પર મુકવામાાં આવેલ છે િ ે મુિબ અરજી ડાઉનલોડ કરી 

િરૂરી આધારભુત સ્વ પ્રમાજણત નકલો સાથે અરજી કરવાની રહેશે.      

જગ્યાની ફિગત શૈક્ષફિક લાયકાત 

કોમ્યુનીટી હેલ્થ 

ઓફિસર (CHO) 

કુલ ખાલી જગ્યા - 

૧૬૮ 

 

 

(ફિક્સ માફસક 

પગાર 

રૂ.૨૫૦૦૦/-) અને 

િધુમાાં િધુ 

રૂ.૧૦૦૦૦/- સુધી 

પરિોમમન્સ લીન્ક 

ઈન્સેન્ટીિ 

૧. (BAMS, B.Sc Nursing, GNM) ની સાથ ે સટીિીકેટ કોર્ગ ઈન 

કોમ્યુનીટી હેલ્થ (CCCH) પાસ કરલે બોન્ડેડ સરકાર માન્ય 

સાંસ્થામાાં (બ્રીિ કોર્ગ) કરલે તેવા ઉમેદવારોને ભરતીમાાં પ્રથમ 

પ્રાથજમકતા આપવામાાં આવશે. અને બેઝીક કોમ્્યુટર કોર્ગ / 

CCC કોર્ગ કરલે હોય તેવા ઉમેદવારો.   

૨.  ભારત સરકાર રારા સટીિીકેટ કોર્ગ ઈન કોમ્યુનીટી હેલ્થ 

(CCCH) B.Sc નસીાંર્ તથા પોસ્ટ બઝેીક B.Sc નસીાંર્ના કોર્ગમાાં 

િુલાઈ - ૨૦૨૦ થી સામેલ કરલે હોઈ િુલાઈ - ૨૦૨૦ કે ત્યાર 

બાદ પાસ થયેલ હોય તેવા B.Sc નસીાંર્ પાસ થયેલ હોય તવેા 

ઉમેદવારો.  અને બઝેીક કોમ્્યુટર કોર્ગ / CCC કોર્ગ કરલે હોય 

તેવા ઉમેદવારો. 

અરજી મોકલિાનુાં સ્થળ: મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અજધકારીશ્રીની કચેરી, આરોગ્ય 

શાખા, બીિો માળ, જિલ્લા પાંચાયત પાટણ - ૩૮૪૨૬૫ 

 

સહી/- 
ફમશન ડાયરકે્ટર (ડી.એચ.એસ) -

િ- 

મુખ્ય ફજલ્લા આરોગ્ય અફધકારી 

ફજલ્લા પાંચાયત, પાટિ 



અરજી ફોર્મ 
જિલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી, જિલ્લા પંચાયત પાટણ 

(સંવર્મ: કોમ્યુનીટી હેલ્થ ઓફિસર) 
પ્રજતશ્રી,  

ર્ુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અજિકારીશ્રી,  

આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત - પાટણ  

૧. ઉર્ેદવારનું નાર્ : ............................................................................. 

૨. ર્ોબાઈલ નંબર : ............................................................................. 

૩. ઈ-ર્ેલ એડ્ર ેસ: ............................................................................. 

૪. હાલના પત્ર વ્યવહારનું સરનાર્ું: ..................................................................... 

૫. કાયર્ી સરનાર્ું : ............................................................................. 

૬. િન્ર્ તારીખ : ........................................ 

૭. રાષ્ટીયતા : ........................................  

૮. શૈક્ષજણક લાયકાત........................................   ૯. ઉર્ર : ........................................ 
 

શૈક્ષફિક લાયકાત સ્કુલ/કોલજેનુું નામ પાસ કયાાનુું વર્ા કેટલા પ્રયત્નોમાું ટકાવારી 

     

     

     

     

૧૦. રુ્િરાત આયુવેજદક અને યુનાની કાઉન્સીલ/નસસંર્ કાઉન્સીલ રજીસ્ટટર ેશન નંબર :  

૧૧. અનુભવ: 

સુંસ્થાનુું નામ  હોદ્દો  
સમયગાળો 

(વર્ા/માસ) 
રીમાકા સ  

    

    

    

    

બાહેધરી પત્રક  
 આથી હંુ ર્ારી સંપુણમ સંર્જત સાથે િણાવું છુ કે ઉપરોકત અરજીર્ાં દશામવેલ તર્ાર્ ર્ાજહતી સાચી છે ઈન્ટરવ્યુ દરમ્યાન કે 

જનર્ણુંક થયા બાદ તેર્ાનંી કોઈપણ ર્ાજહતી અયોગ્ય કે ખોટી સાજબત થશે તો જનર્ણુંક સત્તાજિકારીશ્રીનો જનણમય ર્ન ેબંિનકતામ 

રહેશે.  

    

        ઉરે્દવારની સહી..................................   
ફબડાિ:-  
૧ શૈક્ષજણક લાયકાત સબબના પ્રર્ાણપત્રોની પ્રર્ાજણક ઝેરોક્ષ નકલ 

૨ રુ્િરત આયુવેજદક અને યુનાની કાઉન્સીલ / નસસંર્ કાઉન્સીલ રજીસ્ટટર ેશન પ્રર્ાણપત્રોની પ્રર્ાજણક નકલ  

૩ ફોટો આઈ.ડ્ી કાડ્મની પ્રર્ાજણક ઝેરોક્ષ નકલ  

૪ શાળા છોડ્યાના પ્રર્ાણપત્રની પ્રર્ાજણક નકલ  

૫ સી.સી.સી.એચનું પ્રર્ાણપત્ર / ર્ાકમશીટની પ્રર્ાજણક ઝેરોક્ષ નકલ (જનજવદાર્ાં લાયકાત ક્રર્ નબંર ૧ ના ઉર્ેદવાર ર્ાટે)  

૬ હાલર્ાં સી.એચ.ઓ તરીકે કાર્ર્ીરી કરતા નથી તે અંર્ેનો રૂ. ૫૦/- ના સ્ટટેમ્પ પેપર પર નોટરી કરાવેલ સેલ્ફ ડ્ીક્લેરશેન સોર્ંદનાર્ું  

 

ઉર્ેદવારનો તાિતેરનો 

પાસપોટમ  સાઈઝનો ફોટો 


