Vacancy for post of Vaccine Cold Chain Manager under NHM, Gujarat
Applications are invited for 07 posts (Banaskantha, Narmada, Dang, Devbhumi Dwarka, GirSomnath, Bharuch and Tapi) of Vaccine Cold Chain Manager to implement, coordinate and
strengthen the eVIN project in above mentioned Districts/Corporations. 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: Master of Pharmacy (M. Pharm) from a recognized University/ Institution.
Remuneration Rs. 22,000/- 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 fill the application form through Google form,
from the link https://nrhm.gujarat.gov.in/career-opportunity.htm or below link 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.
Google Form Link: https://bit.ly/2YC1R56
QR Code for Application Form:
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