UNION TERRIOTORY ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI
DIRCTORATE OF MEDICAL & HEALTH SERVICES
SILVASSA.
e-mail: svbch.sil@gmail.com
No.MS/VBCH/EST/2009/145/362

Dated:-13 /7/2016.

ADVERTISEMENT
Directorate of Medical & Health Services, Dadra & Nagar Haveli invited applications
for the following post on regular basis:Sr.
No
1

Name of the Post
& Pay Scale
ECG Technician
PB-1 `5200-20200

No. of
Posts
01
(One)

+GP `2400/-

2

Technician
Dermatology
PB-1 `5200-20200
+GP `2400/-

01
(One)

Educational
Qualifications
Essential:
i) Std.12th pass from
Government
recognized Board
ii)Diploma in ECG
Technician from
Government
recognized
Institution/University
Desirable:i)Knowledge of
Gujarati language
Essential:
i) Std.12th pass from
Government
recognized Board
ii)Diploma in
Dermatology
Technician from
Government
recognized
Institution/University
Desirable:i)Knowledge of
Gujarati language

Age limit

Reservation

Between 18
and 27 years

UR-01
(one)

Note:- Upper
age-limit
relaxable in
accordance
with the
instructions
or orders
issued by the
Central
Government
Between 18
and 27 years
Note:- Upper
age-limit
relaxable in
accordance
with the
instructions
or orders
issued by the
Central
Government

UR-01
(one)

3

ENT Technician
PB-1 `5200-20200
+GP `2400/-

01
(One)

Essential:
i) Std.12th pass with
science from
Government
recognized Board
ii)Diploma in ENT
Technician from
Government
recognized
Institution/University
Desirable:i)Knowledge of
Gujarati language

Between 18
and 27 years
Note:- Upper
age-limit
relaxable in
accordance
with the
instructions
or orders
issued by the
Central
Government

UR-01
(one)

2.
The candidates should their application accompanied with self attested copies of each
certificate so as to reach the Office of the Director (Medical & Health Services), Dadra & Nagar
Haveli, Silvassa within a period of (45) Forty five days from the date of publication of this
Advertisement in Employment News.(The application form can be downloaded from
www.dnh.nic.in.). The candidates claiming SC/ST/OBC shall be required to furnish a self attested
copy of certificate issued by Competent Authority that he/she belongs to SC/ST/OBC community
along with his/her application.
3.
Any Indian citizen can apply for the post. However, applicant having domicile of Dadra &
Nagar Haveli shall be given weightage in accordance with O.M. No.1-12(B-54)/2012-ADM/1261
dated 26/12/2013 subject to him/her producing Domicile Certificate issued by Mamlatadar,
Silvassa/Khanvel. Applications received in the prescribed proforma with requisite documents as
stated above shall only be taken into consideration if received within the stipulated time.
No Correspondence will be entertained as regards incomplete/time barred applications.

Sd/
(Dr.V.K.Das)
Director
Cmo-dnh@nic.in
0260-2642940

To
The Director (IT), DNH for uploading in DNH Administration Website.

संघ प्रदे श दादरा एवं नगर हवेली

ननदे शालय चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवा
ससलवासा.

सं.एमएस/वीबीसीएि/इएसटी/२००९/१४५/३६२

ददनांि:१३/७/२०१६

विज्ञापन

ननदे शि, चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवा, संघ प्रदे श दादरा एवं नगर हवेली मे नीिे उल्लेख

किये पदो िो ननयसमत रूप से भरने िे सलए आवेदन आमंत्रित किए जाते हे ।
क्रम

पद िा नाम

पदो िी

शैक्षिि योग्यताए

आयु सीमा

१

ई सी जी

०१

आिश्यक

१८ से २७ साल सामान्य वगड

समिि सरिारी मान्यता

ननदे श या

सं

तिनीसशयन,
(ग्रप
ु सी)

संखया

(एि)

१. एिएससी या

PB-1 `520020200

प्राप्त बोर्ड से

+GP `2400/-

संस्थान से ई सी जी

२. मान्यता प्राप्त

तिनीससयन मे डर्प्लोमा
वांछनीय:गज
ु राती भाषा िा ज्ञान

ध्यान दें :-

आरिण

-०१ (एि)

िेन्र सरिार
द्वारा जारी
किए गए
आदे श िे
अनस
ु ार ऊपरी
आयु सीमा में
छूट दी

जाएगी।
२

तिनीसशयन

(त्विाववज्ञान),
(ग्रप
ु सी)

०१ (एि)

आिश्यक

१८ से २७ साल सामान्य वगड

मान्यता प्राप्त बोर्ड से

ननदे श या

१. एिएससी सरिारी

PB-1 `520020200

२. मान्यता प्राप्त

+GP `2400/-

तिनीससयन मे डर्प्लोमा

संस्थान से त्विाववज्ञान
वांछनीय:गज
ु राती भाषा िा ज्ञान

ध्यान दें :िेन्र सरिार
द्वारा जारी
किए गए
आदे श िे
अनुसार ऊपरी
आयु सीमा में
छूट दी

जाएगी।

-०१ (एि)

३

ई एन टी

०१ (एि)

तिनीसशयन
(ग्रप
ु सी)

आिश्यक

१८ से २७ साल सामान्य वगड

प्रवाह सरिारी मान्यता

ध्यान दें :-

१. एिएससी ववज्ञान

PB-1 `520020200

प्राप्त बोर्ड से

+GP `2400/-

संस्थान से त्विाववज्ञान

छूट

-०१ (एि)

ननदे श या

२. मान्यता प्राप्त

तिनीससयन मे डर्प्लोमा
वांछनीय:गज
ु राती भाषा िा ज्ञान

िेन्र सरिार
द्वारा जारी
किए गए
आदे श िे
अनुसार ऊपरी
आयु सीमा में
छूट दी

जाएगी।

उम्मीदवार अपने आवेदन िे साथ हरे ि प्रमाणपि िी स्वयं सत्यावपत प्रनतयां िे साथ
रोजगार समािार में इस ववज्ञापन प्रिासशत हो ने िे बाद िे ददन (४५) पैतासलश िे अवचि
िे भीतर ननदे शि िे िायाडलय (चिकित्सा एवं स्वास््य सेवाएं), दादरा एवं नगर हवेली,
ससलवासा मे अपना आवेदन भेजना होगा। (आवेदन फामड www.dnh.nic.in. से
र्ाउनलोर्

किया

जा

जनजानत/अन्य वपछर्े

सिता

है )।

जो

लागू

अनस
ु चू ित

वगड मे होने िा दावा िर रहे हैं वो उम्मीदवारों िो

द्वारा जारी किए गए प्रमाण पि िी स्वप्रमाणणत

दादरा

उम्मीदवारों

जानत/अनस
ु चू ित

सिम प्राचििारी

प्रमाणपि प्रस्तत
ु िरना आवश्यि होगा।

िोई भी भारतीय नागररि उक्त पद हे तु आवेदन िर सिता है । कफर भी जो आवेदन
एवं

नगर

हवेली

िे

स्थायी

ननवासी

है

उन्हे

िायाडलय

ज्ञापन

संिया

१-१२(बी-५४)/२०१२-एर्ीम/१२६१, ददनांि २६/१२/२०१३ िे तहत प्राथसमिता दी जाएगी, यदद वे
तहसीलदार, दादरा एवं नगर हवेली द्वारा जारी स्थायी ननवास प्रमाणपि प्रस्तुत िरें गे। ऊपर
उल्लेख िे अनुसार ननिाडररत समय िे भीतर ननिाडररत प्रपि मे अपेक्षित दस्तावेजो िे साथ
प्राप्त आवेदन पािो पर ही वविार किया जाएगा। अपूणड एवं ननिाडररत समय िे बाद प्राप्त
आवेदन िे सम्बंि मे किसी प्रिार िा पिािार स्वीिार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्रारूप
www.dnh.nic.in और www.vbch.dnh.nic.in से

र्ाउनलोर् किया जा सिता है ।
Sd/(र्ॉ वी िे दास)
ननदे शि
Cmo-dnh@nic.in
०२६०-२६४२९४०

વહીવટી તંત્ર
સંઘ પ્રદે શ દાદરા અને નગર હવેલી,
નનદે શાલય ચિકિત્સા અને સ્વાસ્્ય સેવા
નસલવાસા
ન. એમએસ/વીબીસીએિ/ઇએસટી/૨૦૦૯/૧૪૫/૩૬૨

તા.૧૩/૭/૨૦૧૬

જાહેરાત
નનદે શિ, ચિકિત્સા અને સ્વાસ્થય સેવા, સંઘ પ્રદે શ દાદરા અને નગર હવેલી માં િાયમી ધોરણ
ની જગ્યા ભરવા માટે નીિે જણાવેલ પદ ભરવા માટે આવેદન માંગવામાં આવે છે .
ક્રમ

પદ ન ં નામ

સં

પદ

શૈક્ષણિક

ની

યોગ્યતા

વય મયાા દા

આરક્ષિ

૧૮ થી ૨૭ વર્ડ

સામાન્ય

સંખ્યા
૧

ઇસીજી

૦૧

જરૂરી:-

ટેક્નનનસયન

(એિ)

૧)એિ.એસ.સી.

PB-1 `5200-20200

અથવા નોંધ:-

વગડ

એ થી વધુ િોઈ પણ સ ૂિનો અથવા િેન્ર ૦૧-(એિ)

+GP `2400/-

સરિાર માન્યતા બોર્ડ
૨) ECG

સરિાર દ્વારા િરવામાં

Technician આવેલ

ઓર્ડ ર

નો િોર્ડ િોઈ પણ સરિાર અનુસાર

ઉપલી

સંસ્થા પાસેથી વય-મયાડદામાં

માન્યતા

કર્પ્લોમા હોવુ ં જરૂરી

છૂટછાટ

ઇચ્છનીય:-

આવશે.

આપવામાં

ગુજરાતી ભાર્ાનુ ં જ્ઞાન
૨

ત્વિારોગનવજ્ઞાન

૦૧

જરૂરી:-

ટેક્નનનસયન

(એિ)

૧)એિ.એસ.સી િોઈ પણ નોંધ:-

PB-1 `5200-20200
+GP `2400/-

૧8 થી ૨૭ વર્ડ

વગડ

સ ૂિનો અથવા િેન્ર ૦૧-(એિ)

સરિાર માન્યતા બોર્ડ
૨)ત્વિારોગ

નવજ્ઞાન સરિાર દ્વારા િરવામાં

ટેક્નનનસયનનો િોર્ડ િોઈ આવેલ

ઓર્ડ ર

પણ સરિાર માન્ય સંસ્થા અનુસાર

ઉપલી

પાસેથી

કર્પ્લોમા

સામાન્ય

હોવુ ં વય-મયાડદામાં

જરૂરી

છૂટછાટ

ઇચ્છનીય:-

આવશે.

ગુજરાતી ભાર્ાનુ ં જ્ઞાન

આપવામાં

૩

ઈ.એન.ટી

૦૧

જરૂરી:-

ટેક્નનનસયન

(એિ)

૧) ૧૨ સાઇન્સ િોઈ પણ નોંધ:-

PB-1 `5200-20200
+GP `2400/-

ઉમેદવારો એ

૧૮ થી ૨૭ વર્ડ

સામાન્ય
વગડ

સરિાર માન્યતા બોર્ડ

સ ૂિનો અથવા િેન્ર ૦૧-(એિ)

૨)ઈ.એન.ટી ટેક્નનનસયન

સરિાર દ્વારા િરવામાં

નો િોર્ડ િોઈ પણ સરિાર આવેલ

ઓર્ડ ર

માન્ય

ઉપલી

સંસ્થા

પાસેથી અનુસાર

કર્પ્લોમા હોવુ ં જરૂરી

વય-મયાડદામાં

ઇચ્છનીય:-

છૂટછાટ

ગુજરાતી ભાર્ાનુ ં જ્ઞાન

આવશે.

તેમની અરજી સાથે

દરે િ પ્રમાણપત્રની

આપવામાં

સ્વપ્રમાચણત નિલો

રોજગાર સમાિાર માં જાહેરખબર પ્રિાશન થયેથી (45) કદવસના સમયગાળાના

સાથે જોર્ી

અંદર નનયામિની

િિેરી (મેકર્િલ અને આરોગ્ય સેવાઓ), દાદરા અને નગર હવેલી, નસલવાસા માં પહોિાર્વાની રહેશે.
(અરજી ફોમડ www.dnh.nic.in. પરથી ર્ાઉનલોર્ િરી શિો છો). જે ઉમેદવારો SC/ST/OBCનાં
દાવો િરતાં હોય તેવા ઉમેદવારોએ સક્ષમ અનધિારી દ્વારા જારી િરે લ

પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાચણત

નિલ અરજી સાથે જોર્વાની રહેશે.
િોઈ પણ ભારતીય નાગકરિ ઉપર ના પદ માટે આવેદન િરી સિે છે . પણ જે આવેદન દાદરા
અને નગર હવેલી ના સ્થાયી નનવાસી છે એમને િાયાડલય જ્ઞાપન સં ૧-૧૨(બી-૫૪)/૨૦૧૨એર્ીએમ/૧૨૬૧ તા ૨૬/૧૨/૨૦૧૩ ના મુજબ પ્રાથનમિતા આપવામાં આવશે જો તેઓ મામલતદાર,
દાદરા અને નગર હવેલી દ્વારા જારી સ્થાયી નનવાસી પ્રમાણપત્ર પ્રસ્તુત િરશે. ઉપર ઉલ્લેખ અનુસાર
નનધાડકરત સમય ના અંદર નનધાડકરત પ્રપત્ર માં જણાવેલ દસ્તાવેજ સાથે મર્ેલ આવેદન માન્ય રાખવામા
આવસે.અધ ૂરી અને નનધાડકરત સમય પછી મર્ેલ આવેદન પત્રો ધ્યાન માં લેવામાં આવશે નહીં. આવેદન
નુ ં પ્રારૂપ www.dnh.nic.in અને www.vbch.dnh.nic.in. ની વેબસાઇટ પર થી ર્ાઉનલોર્ િરી શિાય
છે .

Sd/(ર્ો વી િે દાસ)
નનદે શિ

Cmo-dnh@nic.in
૦૨૬૦-૨૬૪૨૯૪૦

