
-:અગ યની હરાત:- 
ટાફનસ વગ-૩ની સીધી ભરતી સદંભ પર ા ગેની હરાત 

કિમ ર ી(આરો ય)ની કચેર , લોકન-ં૫, ડૉ. વરાજ મહતા ભવન, 
ગાધંીનગર. 

 કિમ ર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ, અને તબીબી િશ ણ(ત.સે.), ગાધંીનગરના તાબા 
હઠળની ટાફનસ વગ-૩ની ુલ-૧૪૬૬ ખાલી જ યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા પધા મક પર ા ારા 
ભરવા માટ ( હરાત માકં:૨૦૧૮૧૯/૧) Ojas વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન અર ઓ મેળવવામા ં
આવેલ છે.  અ વયે અર  કરલ ઉમેદવારો માટ પધા મક પર ા તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૮ ને રિવવારના 
રોજ સવાર ૧૧.૦૦ થી ૧.૦૦ અને બપોર ૩.૦૦ થી ૫.૦૦ના સમય દર યાન પર ા ક ો ખાતે 
યો નાર છે.  માટ વેશપ  ડાઉનલોડ કરવાનો સમયગાળો તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૮ ના રોજ ૧૪.૦૦ 
કલાકથી તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૮ ના ૨૩.૫૯.૦૦ કલાક ધુી રહશે. 
 આ પધા મક પર ા માટ ઉમેદવારોએ દશા યા જુબના સમયગાળા દર યાન પોતાનો 
વેશપ , હાજર પ ક અને તે સાથેની ઉમેદવારો માટની જ ર  ચુનાઓ Ojas વેબસાઇટ પરથી 

ડાઉનલોડ કર  મેળવી લેવાની રહશે.  માટ ઉમેદવાર પોતાના વેશપ , હાજર પ ક ડાઉનલોડ 
કરવા https:\\ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જ ુ.ં મા ં Call Letter પર જવાથી Preliminary 
Exam Call Letter પર લક કર ુ.ં મા ં હરાત પસદં કર  “Confirmation No.” અને “Birth Date” 
ટાઇપ કરવાના રહશે. યારબાદ “Print Call Letter” પર લક કર  વેશપ ની િ ટ મેળવી લેવાની 
રહશે અને પર ા સમયે વેશપ  અને હાજર પ ક બં ે અ કુ સાથે લાવવાના રહશે. ફોટાવા ં 
હાજર પ ક પર ા ખડંમા ંપરત સ પવા ુ ં રહશે.  ઉમેદવારોના ફોટા હાજર પ કમા ં પ ટ જોઇ 
શકાય તેવા આવેલા ન હોય તો તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટ સાઇઝનો તા તરનો ફોટો 
હાજર પ કમા ંચ ટાડ ને પર ા ક  પર લાવવાનો રહશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે તેની 
ખરાઇ કરવા માટ ફોટાવા ં ઓળખપ  સાથે રાખ ુ ંઆવ યક છે. વેશપ મા ંઆપને ફાળવવામા ં
આવેલ પર ા ક ની િવગત જોઇ લેવા ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવામા ંઆવે છે  ઉમેદવારોના 
કોલલેટર વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ થતા ંન હોય તેવા ઉમેદવારોએ અર  કયાનો રુાવો, પાસપોટ 
સાઇઝનો તા તરનો ફોટો અને આઇ.ડ . ફુ સાથે તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૮ થી તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૮ના કચેર  
સમય દર યાન ઉપર દશાવેલ કચેર નો સપંક કરવો. સમય િવ યા બાદ કોલલેટર ડાઉનલોડ કર  
શકાશે નહ . તે ગેની અ કુ ન ધ લેશો.   

તાર ખ:-     /૦૭/૨૦૧૮           -Sd- 
થળ:-: ગાધંીનગર          સ ય સચવ 

ટાફનસ પધા મક પર ા સિમતી અને     

  હો ાની એ નાયબ િનયામક(નસ ગ), 
       તબીબી સેવાઓ, ગાધંીનગર. 


