UNION TERRITORY ADMINISTRATION OF DADRA & NAGAR HAVELI
DIRECTORATE OF MEDICAL & HEALTH SERVICES
SILVASSA
e-mail- ms-vbch-dnh@nic.in

No. DMHS/Reg/NO/2015/226/274

Silvassa
Date: -14/7/2016
ADVERTISEMENT

Applications are invited for filling up of the post of Nursing Orderly on regular basis in the
Administration of Dadra & Nagar Haveli as under:Sr.
No
1

Name of Post &
Pay Scale
Nursing Orderly.
PB-1 `520020200+GP
`1800/Group ‘C’
(Non-Gazetted,
Non Ministerial).

No. of
Posts
08
(Eight).

Educational Qualifications
i) Matriculations (Std. 10th
Pass) or equivalent.
ii) One year experience in a
reputed hospital with
knowledge of first Aid.

Age Limit
Between 18 to
30 years.
Note:The Upper age
limit relaxable
in accordance
with
the
instructions or
orders issued
by the Central
Government.

Reservation
ST-03(Three)
OBC-01(One)
Un- reserved-04
(Four)

2.
The candidates should submit downloaded 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.

વહીવટી તંત્ર
સંઘ પ્રદે શ દાદરા અને નગર હવેલી,
નનદે શાલય ચિકિત્સા અને સ્વાસ્્ય સેવા
ન. ડીએમએિએસ/આરઈજી/એનઑ/૨૦૧૫/૨૨૬/૨૭૪

નસલવાસા
તા.૧૪/૦૭/૨૦૧૬

જાહેરાત
નનદે શિ, ચિકિત્સા અને સ્વાસ્થય સેવા, સંઘ પ્રદે શ દાદરા અને નગર હવેલી માં નનસિંગ ઓડડ ચલિ
ની િાયમી ધોરણ ની જગ્યા ભરવા માટે આવેદન આમંનત્રત િરવામાં આવે છે .
ક્રમ

પદ ન ં નામ

પદ ની

શૈક્ષણિક યોગ્યતા

વય મયાા દા

આરક્ષિ

સં

અને વેતન

સંખ્યા

૧

નનસિંગ ઓડડ ચલિ

હાલની

મહત્વની

૧૮ થી ૩૦ વર્ડ

હાલની

પીબી-૧

૦૮

૧) એસ એસ સી યા

(આઠ)

`૫૨૦૦-

એથી વધુ

૨૦૨૦૦ +જીપી

૨) એિ વર્ડ નો

`૧૮૦૦/-

અનુભવ સાથે નામાંકિત
હોસ્સ્પટલમાં પ્રાથનમિ

ગ્રુપ સી,
ચબન રાજપનત્રત,
ચબન પદના)

ઉમેદવારો એ

નોંધ:સ ૂિનો અથવા િેન્દ્ર
સરિાર દ્વારા
િરવામાં આવેલ
ઓડડ ર અનુસાર

તેમની અરજી સાથે

દરે િ પ્રમાણપત્રની

મયાડદામાં છૂટછાટ
આપવામાં આવશે.

સ્વપ્રમાચણત નિલો

રોજગાર સમાિાર માં જાહેરખબર પ્રિાશન થયેથી (45) કદવસના સમયગાળાના

જન જાનત૦૩(ST)
અન્દ્ય પછાત વગડ
-૦૧(એિ )-

સારવાર માટેન ુ ં જ્ઞાન હોવુ ં ઉપલી વયજોઈએ.

અનુસ ૂચિત

(OBC)
સામાન્દ્ય વગડ
૪ (િાર) -(UR),

સાથે જોડી

અંદર નનયામિની

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

પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાચણત

િો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)/૨૦૧૨એડીએમ/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 મડેલ આવેદન માન્દ્ય રાખવામા
આવસે.અધ ૂરી અને નનધાડકરત સમય પછી મડેલ આવેદન પત્રો ધ્યાન માં લેવામાં આવશે નહીં. આવેદન
નુ ં પ્રારૂપ www.dnh.nic.in અને www.vbch.dnh.nic.in. ની વેબસાઇટ પર થી ડાઉનલોડ િરી શિાય
છે .

Sd/(ડો વી િે દાસ)
નનદે શિ

Cmo-dnh@nic.in
૦૨૬૦-૨૬૪૨૯૪૦

प्रशासन
दादरा और नगर हवेली, सं.घ.,
ननदे शक का कार्ाालर्
ननदे शालर् चिककत्सा एवं स्वास्थर् सेवा
न॰डीएमएिएस/आरईजी/एनओ/२०१५/२२६/२७४

ससलवासा
दद:१४/०७/२०१६

विज्ञापन

ननदे शक चिककत्सा एवं स्वास्थर् सेवा संघ प्रदे श दादरा एवं नगर हवेली मे
नससिंग ऑडासला
ककए जाते है ।

का पद ननर्समत आधार पर भरे जाने हे तु ननम्नानस
ु ार आवेदन आमंत्रित

क्रम

पद का नाम

पदो

सं

एिं िेतन

की संख्या

१

नससिंग ऑडासला

मौजूदा

पीबी १ `५२००- ८ (आठ)

शैक्षणिक योग्यताए

आयु सीमा

आरक्षि

आिश्यक

१८ से ३० वर्ा

मौजूदा

१] एस एस

सी

र्ा

समकक्ष।

२०२०० +

ननदे श र्ा केन्द्र

२] एक साल का अनभ
ु व

जीपी १८००/-

नामांककत हॉस्स्पटल से

ग्रुप सी,

प्राथसमक चिककत्सा का

अराजपत्रित,

ज्ञान होना जादहए

गैर मंत्रिस्तरीर्)

ध्यान दें :-

सरकार द्वारा
जारी ककए गए
आदे श के
अनुसार ऊपरी
आर्ु सीमा में

अनुसूचित

जनजानत-०३(ST),
अन्द्र् पपछडा वगा०१(एक).(OBC),
जनरल वगा०४(िार)-(UR)

छूट दी जाएगी।

उम्मीदवार अपने आवेदन के साथ हरे क प्रमाणपि की स्वर्ं सत्र्ापपत प्रनतर्ां के साथ
रोजगार समािार में इस पवज्ञापन प्रकासशत हो ने के बाद के ददन (४५) पैतासलश के अवचध
के भीतर ननदे शक के कार्ाालर् (चिककत्सा एवं स्वास््र् सेवाएं), दादरा एवं नगर हवेली,
ससलवासा मे अपना आवेदन भेजना होगा। (आवेदन फामा www.dnh.nic.in. से
डाउनलोड

ककर्ा

जा

जनजानत/अन्द्र् पपछडे

सकता

है )।

जो

लागू

उम्मीदवारों

अनुसूचित

वगा मे होने का दावा कर रहे हैं वो उम्मीदवारों को

द्वारा जारी ककए गए प्रमाण पि की स्वप्रमाणणत

जानत/अनुसूचित

सक्षम प्राचधकारी

प्रमाणपि प्रस्तुत करना आवश्र्क होगा।

दादरा

कोई भी भारतीर् नागररक उक्त पद हे तु आवेदन कर सकता है । कफर भी जो आवेदन
एवं

नगर

हवेली

के

स्थार्ी

ननवासी

है

उन्द्हे

कार्ाालर्

ज्ञापन

संकर्ा

१-१२(बी-५४)/२०१२-एडीम/१२६१, ददनांक २६/१२/२०१३ के तहत प्राथसमकता दी जाएगी, र्दद वे
तहसीलदार, दादरा एवं नगर हवेली द्वारा जारी स्थार्ी ननवास प्रमाणपि प्रस्तुत करें गे। ऊपर
उल्लेख के अनुसार ननधााररत समर् के भीतर ननधााररत प्रपि मे अपेक्षक्षत दस्तावेजो के साथ
प्राप्त आवेदन पािो पर ही पविार ककर्ा जाएगा। अपूणा एवं ननधााररत समर् के बाद प्राप्त
आवेदन के सम्बंध मे ककसी प्रकार का पिािार स्वीकार नहीं ककर्ा जाएगा। आवेदन प्रारूप
www.dnh.nic.in और www.vbch.dnh.nic.in से

डाउनलोड ककर्ा जा सकता है ।
Sd/(डॉ वी के दास)
ननदे शक
Cmo-dnh@nic.in
०२६०-२६४२९४०

