
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા(આરોગ્ય શાખા) 
વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્ય ુ

          રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વવસ્તારમાાં “દીનદયાળ ઔષધાિય”(અર્બન 

હલે્થ કિીનીક) શરૂ કરવા માટે મેડીકિ ઓફીસર/મેડીકિ ઓફીસર(આયષુ)ની 
માવસક ફીકસ પગારથી તદ્દન હાંગામી ધોરણે ૧૧(અલગયાર) માસના કરારથી 
જગ્યાઓ ભરવા માટે તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૨, સોમવારે  સવારે ૯:૦૦ કિાક થી વોક-

ઇન-ઈન્ટરવ્ય ુરાજકોટ મહાનગરપાલિકા ડો.આંરે્ડકર ભવન,ઢેર્ર રોડ, સેન્રિ 

ઝોન કચેરી, પ્રથમ માળ મીટીંગ હોિ ખાતે રાખવામાાં આવેિ છે. જેથી સર્ાંવધત 

િાયકાત ધરાવતા ઈચ્છુક ઉમેદવારોએ વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્ય ુઅન્વયે હાજર રહવેા 
આથી જાણ કરવામાાં આવે છે. 

જગ્યાન ુનામ સાંખ્યા માવસક ફીક્સ પગાર 

મેડીકિ ઓફીસર (MBBS) 

૧૦ 

રૂ.૩૦,૦૦૦/- 

મેડીકિ 

ઓફીસર(આયષુ)(BAMS/ 
BHMS) 

રૂ.૨૩,૦૦૦/- 

િાયકાત: MBBS/BAMS/BHMS 

વયમયાબદા:- ૬૫ વષબથી વધ ુનહી. 
 પ્રથમ પસાંદગી MBBS તર્ીર્શ્રીઓને આપવામાાં આવશે.  

 ઉમેદવારોએ વોક-ઇન-ઈન્ટરવ્ય ુસમયે િાયકાત સર્ાંધી દસ્તાવેજોની નકિ 

તેમજ અસિ પ્રમાણપત્રો સાથ ેરાખવાના રહશેે. 

 “દીનદયાળ ઔષધાિય” (અર્બન હલે્થ કિીનીક)માાં સાાંજે ૫:૦૦ કિાકથી 
રાવત્રના ૯:૦૦ કિાક સધુી સેવા આપવાની રહશેે. 

 પસાંદગી પામેિ તર્ીર્ દ્વારા એક પેરા મેડીકિ સ્ટાફ પોતાની જરૂરરયાત 

મજુર્ રાખી શકશે. જેનો સાંપણૂબ ખચબ જે તે પસાંદગી પામેિ તર્ીર્ ે પોત ે

ભોગવવાનો રહશેે તથા જરૂરી તર્ીર્ી તપાસના સાધનોની વ્યવસ્થા તર્ીર્ ે

સ્વખચ ે કરવાની રહશેે. આ અંગ ે કોઈપણ પ્રકારની નાણારકય સહાય 

મળવાપાત્ર થશે નહી. 
 ભરતી અંગ ે આખરી વનણબયની સત્તા કવમશનરશ્રી, રાજકોટ 

મહાનગરપાલિકાની રહશેે. 

 ૧૧(અગ્યાર) માસ ર્ાદ ઉમેદવાર આપો-આપ ુટ્ટા થયેિા ગણાશે. 
 

                                                                                                                                 
                                                                                                            

(સહી) આશીષ કુમાર                                                                                                                 

નાયર્ કવમશનર                                                                                                       

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા 
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શરતો: 
૧ ઉમેદવાર હાજર થતી વખતે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આરોગ્ય શાખા સાથે ફરજીયાત કરારનામ ું કરવાન ું 

રહશેે. જો ઉમેદવાર કરારનામ ું કરવામાું નનષ્ફળ જશે તો આ નનમણ ક હ કમ આપોઆપ રદ ગણાશે તેમજ 
કરારનામામાું પેરામેડિકિ સપોટીંગ સ્ટાફની ઉંમર ૬૦ વર્ષથી વધ  ન હોવી અને સરકારશ્રી દ્વારા ફરજીયાત 
સેવાનનવતૃ, ર ખસદ કે બરતરફ કરાયેિા કે પવૂષ સેવાઓમાું ગુંભીર પ્રકારના આરોપોમાું સુંિોવાયેિ ન હોવા 
અંગેનો ઉલ્િખે કરવાનો રહશેે. 

૨ નનમણ ક પામનારે મહતમ ૧૧ (અલગયાર) માસ સ ધી ઉપર દશાષવ્યા મ જબના ડફક્સ માનદ વેતનમાું 
કામગીરી કરવાની રહશેે. આ ડફક્સ રકમ નસવાય કોઇપણ પ્રકારના આથીક િાભ કે અન્ય ભથ્થાઓ 
મળવાપાત્ર રહશેે નડહ. આ સમયગાળો પણૂષ થયા બાદ તેઓ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની સેવામાુંથી 
આપોઆપ છુટા ગણાશે. 

૩ આ નનમણ ુંક તદન હુંગામી ધોરણે આપવામાું આવતી હોઈ, જેથી કોઈ આનથિક ભારણ કે અન્ય કારણોસર 
સ્ટાફની જરૂરીયાત ન રહ ેતો ગમે ત્યારે વગર નોટીસે છુટા કરવામાું આવશે. જેમાું કોઈ હક્ક દાવો રહશેે 
નડહ. 

૪ ઉમેદવારએ હાજર થયા તારીખથી ડદવસ-૧૦ માું સીવીિ સર્જનન ું ફીઝીકિ ફીટનશે સટીડફકેટ રજ  કરવાન ું 
રહશેે. 

૫ ચાલ  નોકરી દરમ્યાન ઉમેદવાર સ્વૈચ્છાએ રાજીનામ  આપવા માુંગતા હોય તો નનમણ ુંક આપનારે 
સત્તાનધકારીને િેલખતમાું ૧(એક) માસની નોટીસ અથવા ૧(એક) માસનો નોટીસ પે જમા કરાવ્યા બાદ 
રાજીનામ ું મુંજ ર થયા બાદ છુટા થઇ શકશ ેઅને કરારનો અંત િાવી શકશે. આરોગ્ય શાખા પક્ષ ેજો છુટ્ટા 
કરવાન ું કોઈ વ્યાજબી કારણ હશે તો તાત્કાલિક અસરથી છુટ્ટા કરી શકશે. 

૬ ઉમેદવારે હાજર થયા તારીખથી ૧૦ ડદવસ સ ધીમાું સુંબનધત નવસ્તારની પોિીસ કનમશનરશ્રી/સ નપ્ર. ઓફ 
પોિીસની કચેરી પાસેથી પોિીસ વેરીફીકેશન સટીડફકેટ રજ  કરવાન ું રહશે. આ અંગે જરૂર જણાયે સુંબનધત 
શાખાધીકારીએ સુંબનધત કચેરી સાથ ેપરભારે પત્રવ્યવહાર કરવાનો રહશે. અન્યથા આ નનમણ ુંકનો હ કમ રદ્દ 
કરવામાું આવશે. 

૭ ઉક્ત ઉમેદવારોએ હાજર થવાના ડદવસ ે સુંબુંનધત કચેરીનાું વિાને નનયત કરેિ પત્રકમાું પ્રજાસત્તાક 
ભારતના સુંનવધાનન ેવફાદાર રહવેાન ું સોગુંદનામ ું આપવાન ું રહશેે. 

૮ કિીનીકની સેવા સાુંજે ૫:૦૦ કિાકથી રાતે્ર ૯:૦૦ કિાક (સાુંજે પાુંચ વાગ્યાથી રાતે્ર નવ વાગ્યા) સ ધી 
આપવાની રહશેે. 

૯ ઉક્ત ઉમેદવારોએ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા નવસ્તારમાું સ્થાયી રીતે રહવેાન ું રહશેે અન ે અનધકૃત 
અનધકારીની પરવાનગી વગર મ ખ્ય મથક છોિી શકશ ેનડહ. 

૧૦ આ યોજના હઠેળ પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારને નનયત વેતન ઉપરાુંતનાું કોઈપણ પ્રકારના ભથ્થા 
મળવાપાત્ર થશે નડહ તેમજ સરકારશ્રી દ્વારા અન્ય કોઈ સરકારી તેમજ નાણાકીય તમેજ સેવા નવર્યક અન્ય 
કોઈ િાભો મળશ ેનડહ. 

૧૧ આ યોજના હઠેળ પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારએ કોિ ઓફ મેિીકિ એથીક્સ ની જોગવાઈઓ મ જબની 
વતષણ ુંક કરવાની રહશેે. 

૧૨ ઉમેદવારએ સેવા સમય દરનમયાન હાજરીમાું અનનયનમત જણાય, અનઅનધકૃત રીતે ફરજ પર ગેરહાજર 
જણાય અથવા તેમની એકુંદરે વતષણ ુંક નશસ્ત નવર દ્ધ જણાય અથવા ફરજ પ્રત્યે નનષ્કાળજી દશાષવતા હોવાન ું 
ધ્યાન પર આવશે તો કોઇપણ પ્રકારની નોટીસ આપ્યા વગર એક તરફી રીતે પસુંદગી તેઓની સેવાઓનો 
તાત્કાલિક અસરથી અંત િાવવામાું આવશે. 
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૧૩ આ તબીબ દ્વારા એક પેરા મેિીકિ સ્ટાફ પોતાની જરૂરીયાત મ જબ રાખી શકાશે જેનો સુંપ ણષ ખચષ પસુંદગી 
પામેિ તબીબ ેપોત ેભોગવવાનો રહશેે તથા જરૂરી તબીબી તપાસના સાધનોની વ્યવસ્થા તબીબે સ્વખચ ે
કરવાની રહશેે. આ અંગે કોઇપણ પ્રકારની નાણાકીય સહાય મળવાપાત્ર થશ ેનહી. 

૧૪ આ યોજના હઠેળ પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારએ તેમના ખાનગી વ્યવસાયનાું સ્થળ, સમય અને સુંપકષની 
નવગતો મેિીકિ ઓડફસર ઓફ હલે્થ, આરોગ્ય શાખા,રાજકોટ મહાનગરપાલિકાને આપવાની રહશેે. તબીબી 
અનધકારીએ અબષન હલે્થ કિીનીક ખાતેના કામકાજનાું કિાકો નસવાય ખાનગી વ્યવસાયની છૂટ રહશેે. 

૧૫ આ યોજના હઠેળ ઉમેદવાર પોતાના ઘરે કે પ્રકે્ટીસનાું સ્થળે બોિાવી, નનદાન તમેજ સારવાર કરી શકશ ે
નડહ અન ેજો તેમ કરતા પકિાશે તો તેમના કરારનો અંત િાવવામાું આવશે અન ેતેમને મળતા માનસક 
વેતનનો બમણો દુંિ વસ િ કરવાનો રહશેે. 

૧૬ આ ઉપરાુંત રાજ્ય સરકાર દ્વારા વખતો વખત ઠરાવવામાું આવે તે તમામ શરતોન ું પાિન કરવાન ું રહશેે. 
 
 



તારીખ માસ વર્ષ

ક્રમ
સસં્થા/બોર્ષ /

યનુિ. નુ ંિામ

ક્રમ

તારીખ: ઉમેદવારિી સહી :
સ્થળ: ઉમેદવારનુ ંિામ :

શૈક્ષણિક લાયકાત : પ્રમાણિત આધારોિી ઝેરોક્ષ િકલ જોર્વી

જન્મ તારીખ :

પાસ કયાષન ુ ંવર્ષ

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા
"ડૉ. આંબેડકર ભવન", ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧

ઉમેદવારનુ ંપરુૂ 
િામ :

અટક

પત્રવ્યવહારનુ ંપરુૂ 
સરિામુ ં:

મોબાઈલ િ.ં
અરજી િ.ં

જન્મ તારીખ શબ્દોમા ં:

પાસ કરેલ પરીક્ષા

અનભુવિી નવગત: પ્રમાણિત આધારોિી ઝેરોક્ષ િકલ જોર્વી

પગાર ધોરિ રૂ|.
સસં્થા/પેઢી/કચેરીનુ ંિામ સરિામુ ંઅથવા 

શાખાનુ ંિામ
હોદ્દો

ઉમેદવારે 
તાજેતરિો 

પાસપોટષ  ફોટો 
ચોંટાર્ી તેિા પર 

સહી કરાવી

ટકાવારી

અનભુવિો 
સમયગાળો ક્ાથંી 

ક્ા સધુી

10-10-2022
રાજકોટ

              હ ું આથી એકરાર કરૂ છુ કે, મે ઉપર જણાવેિ તમામ વવગતો તદ્દન સાચી અને સુંપણૂણ છે. જો તે ખોટી જણાય તો મારી સામે જે પગિાું િેવાય
તે મને સુંપણૂણપણે બુંધનકતાણ રહશેે. રાજકોટ મ્ય વનવસપિ કોપોરેશનનાું પ્રવતણમાન અને વખતો-વખત થનાર તમામ વનયમોન ું પાિન કરવા હ ું આથી િેલખત
બાહેંધરી આપ ું છુ.

અન્ય નવગતો :

:: સોગદંિામુ ં::

જગ્યાનુ ંિામ :

કેટગરી :

િામ નપતા/પનતનુ ંિામ

 


