Vacancy for post of Project Officers Operations (PO-Ops) under NHM, Gujarat
Applications are invited for 04 PO-Ops. (Ahmedabad, Rajkot, Vadodara and Bhavnagar region)
to strengthen the eVIN project in above mentioned Regions. Interview for the shortlisted
candidates to be held at Commissionerate of Health Services, Block No. 05, Dr. Jivraj Mehta
Bhavan, Gandhinagar. Interview date and time will inform through e-Mail.
Qualification for PO-Ops.: Minimum Requirement Post Graduation in Public Health/Hospital
Management/Material Management/Supply Chain Management from a reputed
University/Institute.
Remuneration: Minimum Rs. 35,000/- per month,
Age limit: 40 years,
Contract duration as per NHM norms. Candidates having above mentioned educational
qualification may apply for the post and shortlisted candidates to appear in interview with
original as well as attested copies of educational qualification, testimonials, experience
certificate and other related documents. Applicant need to download and fill the application
form, from the link https://nrhm.gujarat.gov.in/career-opportunity.htm and scanned copy need
to be sent on email ID: evin.health.gujarat@gmail.com within 7 days of this advertisement.
Candidates who apply after the due date or candidates appearing in interview without original
& attested copies of documents will not be entertained.
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Application Form for post of Project Officer-Operations (PO-Ops) under NHM, Gujarat
Do not write in this space

Note:
● Please fill all the information completely.
● Type or Print in dark ink.
● All the relevant informa on should be included on this
form.

Attach recent
photograph here
Surname:
First Name:
______________________ ______________
Current Address:

Middle name:
_______________

Telephone/Mobile: 1.)

Application Received Date
:____/____/______

Date of Application:
____/____/_______
Sex: M/F
Nationality:
Date of Birth:
_____________ ____________ ____/___/______
Permanent Address:

2.)

Email:
Education Qualification: (Graduation and Above )
Institution/University

From
Month/Year

To
Month/Year

Name Degrees

Final Year's
Percentage

Remark

Experience: (in completed years)
Health/ Hospital / Other Sector :
____________________________ Years
Preferred Location: (Any 4 in-order of preferrence: Ahmedabad, Bhavnagar, Rajkot and Vadodara region)
1._____________________________

2.______________________________

3.____________________________

4._____________________________
I certify that the information I have provided in the present information is true, complete and correct to the best of my
knowledge. Any discrepancy will attaract disqualification.
Place:___________________________
Date:____________________________

Signature:___________________________

