-:અગ યની

હરાત:-

ટાફનસર્ વગર્-૩ની સીધી ભરતી સંદભેર્ પરીક્ષા અંગેની જાહેરાત
કિમ ર ી(આરોગ્ય)ની કચેરી, લોકનં-૫, ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન,
ગાંધીનગર.
કિમ ર ી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ, અને તબીબી િશક્ષણ(ત.સે.),
ગાંધીનગરના તાબા હેઠળની
સીધી

ભરતીથી

ટાફનસર્ વગર્-૩ની કુ લ-૨૦૧૯ ખાલી જગ્યાઓ

પધાર્ મક

ક્રમાંક:COH/૨૦૨૦૨૧/૧)

પરીક્ષા

ારા

માટે

https:\\ojas.gujarat.gov.in

ઓનલાઇન અરજીઓ મેળવવામાં આવેલ છે .
માટે

ભરવા

(જાહેરાત

વેબસાઇટ

પર

અ વયે અરજી કરે લ ઉમેદવારો

પધાર્ મક પરીક્ષા તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ને રિવવારના રોજ સવારે ૧૧.૦૦

થી ૧૩.૦૦ અને બપોરે ૧૪.૩૦ થી ૧૬.૩૦ના સમય દર યાન ૧૧ શહેરોના
પરીક્ષા કે દ્રો ખાતે યોજાનાર છે .

માટે

વેશપ

ડાઉનલોડ કરવાનો

સમયગાળો તા.૦૯/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ૧૪.૦૦ કલાકથી તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૧ ના
૧૦.૦૦ કલાક

ુ ી રહશે.
ધ

ઉમેદવારોને

કોલલેટર

www.gujhealth.gujarat.gov.in

ડાઉનલોડ

વેબસાઇટ

પર

કરવા

અંગેની

સુચના

મુકવામાં

આવેલ

છે .

ઉમેદવારોના કોલલેટર વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ થતાં ન હોય તેવા
ઉમેદવારોએ અરજી કયાર્નો પુરાવો, પાસપોટર્ સાઇઝનો તા તરનો ફોટો અને
આઇ.ડી. ફુ

સાથે

તા.૧૮/૦૬/૨૦૨૧

થી

તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧ના

કચેરી

સમય(૧૧.૦૦ થી ૦૬.૦૦) દર યાન ઉપર દશાર્વેલ કચેરીનો અરજદારે
સંપકર્ કરવો. સમય િવ યા બાદ કોલલેટર ડાઉનલોડ કર

બ

શકાશે નહ . તે

ગે ની અ કુ ન ધ લેશો.
આ

પધાર્ મક

પરીક્ષા

માટે

ઉમેદવારોએ

દશાર્ યા

મુજબના

સમયગાળા દર યાન પોતાનો પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્રક અને તે સાથેની
ઉમેદવારો માટેની જ રી સુચનાઓ Ojas વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી
મેળવી લેવાની રહેશે.

માટે ઉમેદવારે પોતાના પ્રવેશપત્ર, હાજરીપત્રક

ડાઉનલોડ કરવા https:\\ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવુ.ં

માં Call

Letter પર જવાથી Preliminary Exam Call Letter પર િક્લક કરવુ.ં

માં

જાહેરાત પસંદ કરી “Confirmation No.” અને “Birth Date” ટાઇપ કરવાના
રહેશે. યારબાદ “Print Call Letter” પર િક્લક કરી પ્રવેશપત્રની િપ્ર ટ મેળવી
લેવાની રહેશે અને પરીક્ષા સમયે પ્રવેશપત્ર અને હાજરીપત્રક બં ે અચુક સાથે
લાવવાના રહેશે. ફોટાવા ં હાજરીપત્રક પરીક્ષા ખંડમાં પરત સ પવાનું રહેશે.
ઉમેદવારોના ફોટા હાજરીપત્રકમાં પ ટ જોઇ શકાય તેવા આવેલા ન હોય તો
તેવા ઉમેદવારોએ પોતાનો પાસપોટર્ સાઇઝનો તા તરનો ફોટો હાજરીપત્રકમાં
ચ ટાડીને પરીક્ષા કે દ્ર પર લાવવાનો રહેશે. આ ફોટો ઉમેદવારનો પોતાનો છે
તેની ખરાઇ કરવા માટે ફોટાવા ં ઓળખપત્ર સાથે રાખવું આવ યક છે .
પ્રવેશપત્રમાં આપને ફાળવવામાં આવેલ પરીક્ષા કે દ્રની િવગત જોઇ લેવા
ઉમેદવારોને ખાસ જણાવવામાં આવે છે
તારીખ:- ૦૯/૦૬/૨૦૨૧
થળ:-

ગાંધીનગર

-sdસ ય સિચવ
ટાફનસર્ પધાર્ મક પરીક્ષા સિમતી અને
હો ાની એ નાયબ િનયામક(નસીર્ંગ),
તબીબી સેવાઓ, ગાંધીનગર.

