આરોગ્ કિમ�રશ્રી કચેર� બ્લો નં.૫, પહ�લો માળ ડો.�વરાજ મહ�તા ભવન, ગાંધીનગર
૧૪૯૪ સ્ટાનસર વગર-૩ ની ભરતી �ગેની �હ�રાત, વષર-૨૦૧૬
(હ�લ્ લાઇન નં. ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦)
કિમ�રશ્રી કચેર�, આરોગ્ તબીબી સેવાઓ, અને તબીબી િશક્ ગાંધીનગર હસ્તકન રા�યની સરકાર� હો�સ્પટલ /સા�ુહ�ક આરોગ્ ક�ન્ ખાતે
સ્ટાફનસ વગર-૩ ની ૧૪૯૪ જગ્યા માટ� નીચે જણાવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી સ્પધાર્ત પર�ક્ ધ્વાર સ્ટાફનસર્ ભરતી �ગે િનયત
ન�ુનામાં ઓનલાઇન અર�ઓ મંગાવવામાં આવે છે . આ માટ� ઉમેદવાર� અર� તા. ૨૪/૦૩/૨૦૧૬ (૧૪:૦૦ કલાક)

થી

તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૬ (રાત્રીન

૨૩.૫૯ કલાક) દરમ્યા http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપર �ુકવામાં આવેલ �ુચના �ુજબ ફક્ ઓન લાઇન કરવાની રહ�શે. ઉમેદવારોનો
તા�તરનો પાસપોટર સાઇઝનો ફોટોગ્ર (૧૫ K.B) અને સહ�નો ન�ુનો (૧૫ K.B) સાઇઝથી વધે નહ� તે ર�તે JPG ફોમ�ટમાં સ્ક� કર� ઓન લાઇન અર�માં
અપલોડ કરવાનો રહ�શે. તમામ ઉમેદવાર� અર�પત્રકોમ પોતાના શૈક્ષ� લાયકાત, વય, �િત �ગેના તેમજ અન્ જ�ર� પ્રમાણપ �ુજબ જ િવગતો
ભરવાની રહ�શે.
સ્ટાફનસર્ ભરવાપાત જગ્યાઓન િવગત તથા શૈક્ષ� લાયકાત, પગાર ધોરણ, વયમયાર્દ, વય મયાર્દામા �ટછાટ અને સામાન્ �ુચનાઓ
ઉપરોકત વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલબ્ છે .
ભરવાપાત જગ્યાન સંદભ� અનામતની ટકાવાર� �ુજબ �િતવાર ભરવાની થતી જગ્યા:
ક્

િવગત

�ુ લ

અ�ુ.�તી
(S.C)

અ�ુ.જન.

શા.સૈ.પ(SEBC)

િવકલાંગ
(PH)

જનરલ
(GEN)

૩૨૫

-

૧૭૫

-

�તી (S.T)

૧

અગાઉની ઘટ

૫૦૦

-

૨

અગાઉની ઘટ બાદ કરતાં

૯૯૪

૬૯

૧૪૯

૨૬૮

૨૯

૫૦૮

૧૪૯૪

૬૯

૪૭૪

૨૬૮

૨૦૪

૫૦૮

ભરવાની જગ્યા
ઘટ સાથે �ુ લ
•
•

ફકત ભારતના નાગર�ક આ અર� કર� શકશે.
પસંદગી પામનાર ઉમેદવારો પૈક� ઉમેદવારોમાં પર�ણત �ી અથવા �ુ�ષે હયાત પિત અથવા પ�ત્ િસવાય અન્ લગ્ ક� લગ્ કરાર કર� લ હશે તો તે
ગેરલાયકાતમાં ગણાશે િસવાય ક� તેઓના �ગત કાયદા હ�ઠળ આ પ્રકા લગ્ ક� લગ્ કરાર કરવા �ટ હોય.

•

અનામત જગ્યા ફક્ �ુળ �ુજરાતના શા.શૈ.પ.વ., અ�ુ��ુ ચત �તી તેમજ અ�ુ��ુ ચત જન �તીના ઉમેદવારો માટ� જ અનામત છે .

•

મ�હલાઓ માટ� ની જગ્યા ૩૦ ટકા �ુજબ અનામત છે . �ને � તે ક�ટ�ગર� સામે સરભર કરાશે.

•

મા� સૈિનક માટ� �ુ લ ભરવાપાત જગ્યાઓના ૧૦ ટકા �ુજબ જગ્યા અનામત છે . � તે ક�ટ�ગર� સામે સરભર કરાશે.
શા.ખો.ખા.ના ઉમેદવારો માટ� ૩ ટકા લેખે જગ્યા અનામત છે અને આ ઉમેદવારોને � તે ક�ટ�ગર� સામે સમાવેશ કરવામાં આવશે.
પગાર ધોરણ:નાણાં િવભાગનાં તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬, તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૬ તથા તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૧ ના ઠરાવ અને સામાન્ વ�હવટ િવભાગનાં તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯
અને તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ નાં ઠરાવની જોગવાઇઓને આધીન � બોલીઓ/શરતો/િનયમો ન�� કર� લ છે તે તેમજ હવે પછ� વખતો વખત સરકારશ્ ધ્વાર
ન�� કરવામાં આવે તે બોલીઓ/શરતો/િનયમો ઉમેદવારને બંધનકતાર રહ�શે. � જોગવાઇઓ ને આિધન પ્ર પાંચ વષર માટ� સ્ટાફનસ વગર-૩ ને
�.૧૩૫૦૦/- ના માિસક �ફકસ પગાર (ફ�ક્ પગાર ઉપર માિસક ખાસ ભથ્�ુ �ા.૧૫૦૦/- અને ખાસ ભથ્થ ઉપર વાિષ�ક વધારો �ા.૧૫૦૦/-) ના પગારથી
લાયક ઉમેદવારને અજમાયશી ધોરણે િનમ�ુકં આપશે. તે િસવાય અન્ કોઇ ભથ્થ ક� લાભો મળવાપાત રહ�શે ન�હ�. ત્યારબા પાંચ વષર્ન સેવાઓ �ુર�
થયેથી તેમની સેવાઓ િનમ�ુકં સ�ાિધકાર�ને સંતોષકારક જણાયે પગાર ધોરણ �.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, ગ્ર પે. �.૨૮૦૦/- અથવા સરકારશ્ દ્રા � તે
જગ્ય માટ� વખતો વખત િનયત પગાર ધોરણમાં િનમ�ુકં મેળવવાને પાત ઠરશે.
શૈક્ષ� લાયકાત:(૧) ઇન્ડ�ય નસ�ગ કાઉન્સી ધ્વાર માન્ સંસ્થાઓમાંથ મેળવેલ બેઝીક બી.એસ.સી.(નસ�ગ) (Regular) નો ડ�ગ્ કોષર.
અથવા
ઇન્ડ�ય નસ�ગ કાઉન્સી ધ્વાર માન્ સંસ્થાઓમાંથ મેળવેલ જનરલ નસ�ગ એન્ મીડવીફર�નો ડ�પ્લોમા કોષર અથવા
સરકારશ્ ધ્વાર માન્ કર� લ સમકક શૈક્ષ� લાયકાત.
(ર)

ઓકઝીલર�નસર એન્ મીડવાઇફ (ANM) અને ફ�મેલ હ�લ્ વકર્ (F.H.W) �ઓ રાજયસરકાર અથવા પંચાયત સેવામાં છે લ્લ ૧૦ વષર થી
િનયિમત િનમ�ુકથી ફરજો બ�વતા હોય અને �હ�રાતમાં દશાર્વ્ �ુજબની બી.એસ.સી. (નસ�ગ) અથવા �.એન.એમ.ની શૈક્ષ� લાયકાત
ધરાવતા હોય તેઓ પણ આ જગ્ય માટ� અર� કર� શક� છે . અને તેઓને સરકારશ્રી પ્રવર્ત િનયમો�ુસાર વય મયાર્દામા �ટછાટ
મળવાપાત રહ�શે. પરં� ુ કોઇપણ સંજોગોમાં �મર ૪૫ વષર કરતા વધવી જોઇએ નહ�.

(૩)

અર� કરતી વખતે �ુજરાત નસ�ગ કાઉન્સીલમા ર�સ્ટડ નસર અને ર�સ્ટડ મીડવાઇફ�ુ કાયમી અથવા સમયાંતર� ર�ન્�ુઅ કરાવેલ ર�સ્ટ્ર
હો�ુ ફર�યાત છે . અર� પત્રકમ ર�સ્ટડ નસર તેમજ ર�સ્ટડ મીડવાઇફ અથવા સમકક લાયકાતનો ર�સ્ટ્ર નંબર અવશ્ દશાર્વવાન
રહ�શે. અન્ કોઇપણ આધારો ગ્રા રાખવામાં આવશે નહ�.

(૩)

�ુજરાતી/�હન્દ બંને ભાષા�ું �ુર�ું જ્ઞ ધરાવતો હોવો જોઇએ.

કોમ્પ્�ુ �ગે �ણકાર�:ઉમેદવાર રા�ય સરકારનાં �ુજરાત �ુલ્ક સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્) િનયમો, ૧૯૬૭ અન્વય ઠરાવેલ કોમ્પ્�ુટર ઉપયોગ �ગેની
પાયાની �ણકાર� ધરાવતો હોવો જોઇશે. સામાન્ વ�હવટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૦૮ ના સરકાર� ઠરાવ ક્રમા:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-વ.૫
થી ન�� કર� લ અભ્યાસ� �ુજબ કોમ્પ્�ુ �ગે� ું બે�ઝક નોલેજ ધરાવતા હોવા �ગે� ું કોઇ પણ સરકાર માન્ તાલીમ સંસ્થા�ુ પ્રમાણ / માકર્શી
ધરાવતા હોવા જોઇશે. તથા સરકાર માન્ �ુિનવસ�ટ� અથવા સંસ્થામા કોમ્પ્�ુ જ્ઞ �ગેના કોઇ પણ ડ�પ્લોમ અભ્યાસ�મમા કોમ્પ્�ુ એક િવષય
તર�ક� હોય તેવા પ્રમાણપ અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પર�ક્ કોમ્પ્�ુટર િવષય સાથે પસાર કર� લ હોય તેવા પ્રમાણપ ધરાવતા હોવા
જોઇશે. આ તબ�ે આ પ્રમાણ ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર� કર� શકશે. પરં � ુ િનમ�ુકં મેળવતા પહ�લા આ પ્રમાણ અ�ુક ર�ુ કરવા�ુ ં રહ�શે.
અન્યથ િનમ�ુકં મેળવવાને પાત ઠરશે નહ�.
વય મયાર ્દ:�હ�રાત પ્રિસ થયાની તાર�ખે ઉમેદવારની વય ૪૦ વષર્થ વ�ુ હોવી જોઇએ નહ�.
વય મયાર્દામા �ટછાટ:•

�ુળ �ુજરાતના હોય તેવા અ�ુ.�તી, અ�ુ.જન.�તી, સામા�ક શૈક્ષ� ર�તે પછાત ઉમેદવારોનાં �કસ્સામા ઉપલી વયમયાર્દામા િનયમો�ુસાર
પાંચ (૫) વષર્ન �ટછાટ આપવામાં આવશે.

•

૪૦ ટકા ક� તેથી વ�ુ અપંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દ ૧૦ વષર્ન �ટછાટ આપવામાં આવશે.

•

સામાન્ વ�હવટ� િવભાગનાં તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવની જોગવાઇ �ુજબ મ�હલા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દ ૦૫ વષર્ન �ટછાટ
આપવામાં આવશે.અનામત ક�ટ�ગર�ના મ�હલા અરજદારોને અનામત તર�ક� મળતી ઉપલી વયમયાર્દાન �ટછાટ ઉપરાંત મ�હલા તર�ક� ની ૦૫
વષર્ન �ટછાટ આપવામાં આવશે.

•

મા� સૈિનક ઉમેદવારો ક� �ઓએ જળ,વા�ુ અને �ુિમ આમર ફ�સ�સમાં ઓછામાં ઓછા છ (૬) માસની સેવા કર� હોય અને મા� સૈિનક તર�ક� � ુ ં
સક્ અિધકાર��ું ઓળખકાડર /પ્રમાણ ધરાવતાં હોય તો મળવાપાત ઉપલી વય મયાર્દામા તેઓએ બ�વેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ત્
(૩) વષર �ુધીની �ટછાટ મળે શે.

•

તમામ અનામત ક� ટ�ગર�ના ઉમેદવારોની ઉપલી વય મયાર્દ �ટછાટ સાથે કોઇ પણ સંજોગોમાં િનયત તાર�ખે ૪૫ વષર્થ વધવી જોઇએ નહ�.

પસંદગી પ્રક્:•

પર�ક્ O.M.R. (Optical Mark Reader) પધ્ધિતથ લેવામાં આવશે., �માં નસ�ગ િવષયના ૧૦૦ પ્ર તેમજ �ુજરાતી િવષયના ૧૦૦ પ્ર
MCQ (Multiple choice question) ધ્વાર �ુછવામાં આવશે.(પ્ પત્ર ન�ુનો સામેલ છે .)

•

પેપર-૧ નસ�ગ િવષય�ું રહ�શે. �માં ફન્ડામેન્ટલ ઓફ નસ-૨૦ �ુણ, મેડ�કલ સજ�કલ નસ�ગ-૨૦ �ુણ,મીડવાઇફર� અને પીડ�યાટ્ર�
નસ�ગ-૨૦ �ુણ, મેન્ટલ હ�લ્થ અને સાય�ાટ્ર�ક -૨૦ �ુણ, કોમ્�ુનીટ� હ�લ્થ નસ-૨૦ �ુણ આમ �ુ લ ૧૦૦ પ્ર�ો �ુછવામાં આવશ
અને દર� ક પ્ર�ન૧ �ુણ રહ�શે. આ િવષયો માટ� નો અભ્યાસક્રમ ઇન્ડ�યન નસ�ગ કાઉન્સીલ ધ્વારા િનધાર્ર�ત કર�લ સીલેબસ �ુજબનો

•

પેપર-૨ �ુજરાતી ભાષાના પેપર માટ� �ુછવામાં આવનાર અભ્યાસક્રમ ધ-૧૨ હાયર સેકન્ડર� કક્ષાથી નીચે�ું રહ�શે નહ �. �માં ભા
(Language)-૩૦ �ુણ, વ્યાકરણ(Grammar)-૪૦ �ુણ અને સાહ�ત્ (Literature)-૩૦ �ુણ આમ �ુ લ-૧૦૦ પ્ર�ો �ુછવામાં આવશે અને દર�
પ્ર� ન૧ �ુણ રહ�શે.

•

શકય ત્યા �ુધી પર�ક્ સબંિધત બધીજ �ુચનાઓ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMS થી આપવામાં આવશે. આથી અર� પત્રકમ મોબાઇલ નંબર
અવશ્ દશાર્વવ અને ભરતી પ્ર�ક �ુણર થાય ત્યા �ુધી આપેલ મોબાઇલ નંબર �ળવી રાખવો જ�ર� છે .

•

સ્પધાર્ત પર�ક્ માટ� નસ�ગ િવષયને લગતી પર�ક્ ૧૦૦ �ુણની રહ�શ.ે �માં ઉ�ીણર થવા માટ� ૫૦ ટકા �ુણ જ�ર� છે . અનામત ક� ટ�ગર� માટ�
જ�ર�યાત �ુજબના ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન થાય તો પાસ�ગ ધોરણ નસ�ગ િવષયમાં ૪૦% �ુધી ઘટાડવાની સ�ા ભરતી સિમતીને રહ�શે.
પર�ક્ માટ� નો સમય બે કલાકનો રહ�શે. પર�ક્ �ુજરાતી અથવા �ગ્રે�મ ભાષામાં આપી શકાશે.

•

�ુજરાતી ભાષાની પર�ક્ ૧૦૦ �ુણની રહ�શે. �માં ઉ�ીણર થવા માટ� ૩૫ ટકા �ુણ જ�ર� છે . પર�ક્ ફકત �ુજરાતી ભાષામાં આપી શકાશે.

•

બ�ે પર�ક્ષામ પાસ થ�ુ જ�ર� છે , પરં � ુ નસ�ગના િવષયમાં તેમજ �ુજરાતી ભાષાની આમ બ�ે પર�ક્ષા મ મેળવેલ �ુ લ �ુણના આધાર� મેર�ટ
લીસ્ બનાવવામાં આવશે.

•

દર� ક ખોટા પ્ર� જવાબ માટ� ૦.૨૫ �ુણ બાદ કરવામાં આવશે.

પર�ક્ ફ�.
(૧)

“General” ક�ટ�ગર� Select કરનાર ઉમેદવારો માટ� અર� ફ�. �.૩૦૦/- + પોસ્ ઓફ�સ ચા� ભરવાનો રહ�શે. અ�ુ��ુ ચત �િત, અ�ુ��ુ ચત જન.
�િત, સામા�ક અને શૈક્ષ� ર�તે પછાત વગર તથા શાર��રક િવકલાંગ ઉમેદવારો માટ� સરકારશ્રી પ્રવતર્ િનયમોઅ�ુસાર ફ�/ચા�
ભરવાનો રહ�શે નહ�.

(ર)

“General” ક�ટ�ગર� Select કરનાર ઉમેદવારોએ ઓન લાઇન અર� કયાર બાદ OJAS વેબ સાઇટ ઉપરથી અર� પત્રક સાથે આપેલ પોસ્
ઓફ�સના ૩ (ત્) ચલણની A-4 સાઇઝની િપ્ર લઇને તે કોઇ પણ કોમ્પ્�ુટરાઇ પોસ્ ઓફ�સમાં ર�ુ કરવાથી તેઓ ધ્વાર ફ� સ્વીકારવામા
આવશે

(૩)

“General” ક�ટ�ગર� Select કરનાર ઉમેદવારોએ આ ત્ ચલણ પૈક� એક ચલણ પોસ્ ઓફ�સ રાખશે. અને બી� બે સહ�/ િસ�ા કર� ઉમેદવારને
પરત કરશે. � ઉમેદવાર� સાચવી રાખી પર�ક્ સ્થળ અ� ૂક ર�ુ કરવાની રહ�શે. જો આ ચલણ ર�ુ નહ� કર� તો તે ઉમેદવારને પર�ક્ષા મ બેસવા
દ� વામાં આવશે નહ�.

(૪)

પોસ્ ઓફ�સમાં ફ� ભરવાની છે લ્લ તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૬ ના પોસ્ ઓફ�સના કામકાજ સમય �ુધી રહ�શે.

(૫)

ફ� ભયાર બાદ ર�ફંડ મળવાપાત નથી. તેમજ “General” ક�ટ�ગર� Select કરનાર ઉમેદવારોની ફ� ભયાર વગરની અર� માન્ રહ�શે નહ�.

(૬)

પર�ક્ ફ� ભરવાથી ઉમેદવારને SMS થી ફ� ભયાર્ન �ણ કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારને SMS ન મળે તો તાત્કા�લ ઉમેદવાર� પોસ્
ઓફ�સનો સંપકર કરવાનો રહ�શે.

સામાન્ �ુચનાઓ :
(૧)

સદર ભરતી સંબિં ધત તમામ �ુચનાઓ / િવગતો વખતો વખત www.gujhealth.gov.in અથવા http://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પરથી
જોવા મળશે.

(ર)

ઉમેદવાર� િનયત અર� પત્રકમ ભર� લી િવગતો સમગ ભરતી પ�ક્ર માટ� આખર� ગણવામાં આવશે અને તેના �ુરાવાઓ (અસલ અને પ્રમા�
નકલ) આ ખાતા ધ્વાર જયાર� મંગાવવામાં આવે ત્યાર � તે સ્થળ અને સમયે સ્વખચ �બ� ર�ુ કરવાના રહ�શે. અન્યથ અર� પત્ રદ �હ�ર
કરવામાં આવશે.

(૩)

શાર��રક અશક્તત ( ફકત ૪૦ ટકા ક� તેથી વ�ુ અને ૭૦ ટકા �ુધીની One Lower limb ની Locomotor disability )ધરાવતા ઉમેદવાર�
Online અર� ફોમર્મા �ગત મા�હતી ક� િવગતોમાં પોતાની અશક્તતાન ટકાવાર� દશાર્વવાન રહ�શે.

(૪)

અનામત ક� ટ�ગર�ના ઉમેદવારોના �કસ્સામા �િત�ું પ્રમાણ, વય મયાર્દ, શૈક્ષ� લાયકાત, લા�ુ પડ� ત્યા નોન �ક્રમીલી સટ�ફ�ક� ટ
�હ�રાત પ્રિસ થયાની તાર�ખની �સ્થિત ધ્યનમાં લેવાશે.

(૫)

આ સંવગર્ન ભરતી પ્ર�ક્રય આખર� પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની િનમ�ુકં સ�ાિધકાર� ઠરાવે તે શરતોને આધીન િનમ�ુકં મેળવવાને પાત
ઠરશે.

(૬)

ઉમેદવાર પોતે આખર� પસંદગી યાદ�માં સમાિવષ્ થવા માત્ર સંબિં ધત જગ્ય ઉપર િનમ�ુકં કરવાનો દાવો કરવાને હ�દાર થશે ન�હ.
િનમ�ુકં કરનાર સ�ાિધકાર�ને પોતાને એવી ખાતર� થાય ક� �હ�ર સેવા સા�ુ તે �ુજરાત �ુલ્ક સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ ) િનયમો
૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ િનયમો�ુસાર અને આ જગ્યાન પ્રવતર્ ભરતી િનયમો અ�ુસાર યોગ્ જણાતો નથી. તો � તે તબ�ે આવા ઉમેદવારને
તેની િનમ�ુકં બાબતે િનમ�ુકં સ�ાિધકાર�નો િનણર્ આખર� ગણાશે.

(૭)

આ ભરતી પ્ર�ક સં� ૂણર પણે સંવગર્ન પ્રવતર્ ભરતી િનયમો તેમજ ભરતી પ્ર�ક્ર િનયમોને આધીન રહ�શે. (નકલ સામેલ છે .)

(૮)

આ �હ�રાત કોઇપણ કારણોસર રદ કરવાની ક� તેમાં ફ�રફાર કરવાની ક� જગ્યાઓન સંખ્યા માં વધઘટ કરવાની આવશ્યકત ઉભી થશે તો
તેમ કરવાનો ખાતાને સં� ૂણર હ� / અિધકાર રહ�શે. આ માટ� કારણો આપવા બંધાયેલ રહ�શે ન�હ. તેમજ તેવા સંજોગોમાં ભર� લ અર� અને પર�ક્
ફ� પરત મળશે ન�હ.

(૯)

આ �ગે� ુ ં ઓનલાઇન અર� પત્ વેબ સાઇટ http://ojas.gujarat.gov.in ઉપર ઓનલાઇન ભરવા�ું રહ�શે. ઓનલાઇન અર� ફોમર કોઇપણ
કોમ્પ્�ુ ક� �ની સાથે ઇન્ટરને �ુિવદ્ ઉપલબ્ હોય તે ઉપર ભર� શકાશે. ઇ-ગ્ર ક� ન્દ્ર પણ �ુિવદ્ ઉપલબ્ હોય છે .

(૧૦)

અર� પત્ ભરતા પહ�લાં વેબ સાઇટ પર �ુકવામાં આવેલ ઉમેદવાર માટ� ની �ુચનાઓ અને ઓન લાઇન અર� પત્ ભરવા બાબતની
�ુચનાઓ કાળ�� ૂવર્ અભ્યા કરવા િવનંતી છે . અને ત્યરબાદ જ ઓનલાઇન અર� પત્ ભર�ુ.ં

(૧૧)

ફકત ઓનલાઇન અર� પત્ર જ માન્ ગણાશે, જો અન્ કોઇ પણ પ્રકા અર� પત્ર મોકલવામાં આવશે તો તે રદબાતલ ગણાશે

(૧૨)

આ ભરતી નામદાર �ુિપ્રમકોટર્ દાખલ કરવામાં આવેલ એસ.એલ.પી.નં.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/ ૨૦૧૨ ના આખર� �ુકાદાને આધીન રહ�શે.

(૧૩)

OMR શીટમાં ફક્ત માક�ગ જ કરવા�ું હોઇ અરજદારને પર�ક્ષા સમયે કોઇપણ સંજોગોમાં રા(Writer)ની �ુિવધા મળવાપાત્ર નથ

અર� કરવાની ર�તઃઆ �હ�રાતના સંદભર્મા સિમિત ધ્વાર http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ મારફત કર� લ ઓનલાઇન વેબસાઈટ મારફત ઓનલાઈન અર�
જ સ્વીકારવામા આવશે. ઉમેદવાર� �હ�રાત માં દશાર્વ્ તા ૨૪/૦૩/૨૦૧૬ થી તા.૨૪/૪/૨૦૧૬. (સમય રાત્રી ૨૩.૫૯ કલાક �ુધી ) દરમ્યા
વેબસાઈટ http://ojas.gujarat.gov.in પર અર� પત્ ભર� શકશે.
૧.

ઉમેદવાર� સૌ પ્ર કોમ્પ્�ુટરમ ઈન્ટરને વેબસાઈટ http://ojas.gujarat.gov.in પર જ�ુ ં હવે

ર.

Apply on line પર click કર�ુ.ં

૩.

જગ્ય પર click કરવાથી જગ્યાન િવગતો મળશે.

૪.

તેની નીચે Apply Now પર click કરવાથી Application Format દ� ખાશે. Application Format માં સૌ પ્ર "Personal Details" ઉમેદવાર�
ભરવી (અહ�લાલ (*) �ંદડ� િનશાની હોય તેની િવગતો ફર�યાત ભરવાની રહ�શે.

પ.

Personal Details ભરાયા બાદ Educational details ભરવા માટ� Educational details પર click કર�ુ.ં

૬.

તેની નીચે Self declaration માં Yes / No પર Click કર�ુ.ં

૭.

હવે Save પર Click કરવાથી તમાર� અર�નો Online સ્વીકા થશે. અહ� ઉમેદવારનો Application number generate થશે. � ઉમેદવાર�
સાચવીને રાખવાનો રહ�શે અને હવે પછ� આ �હ�રાતના સંદભર્મા કિમ�રશ્, આરોગ્યન કચેર� સાથેના કોઇપણ પત વ્યવહારમા આજ નંબર
દશાર્વવાન રહ�શે.

૮.

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Upload photo પર Click કરો, અહ� તમારો Application Number Type કરો અને તમાર� Birth date type કરો
ત્યા બાદ ok પર Click કરો, અહ� Photo અને Signature Upload કરવાના છે . (ફોટા�ુમાપ
ં
પ સેમી �ચાઇ અને ૩.૬ સેમી પહોળાઇ અને
Signature �ું માપ ૨.પ સેમી �ચાઇ અને ૭.૫ સેમી પહોળાઇ રાખવી) Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્ર તમારો Photo અને
Signature JPG Format માં (15 kb સાઇઝથી વધાર� નહ� તે ર�તે Computer માં હોવો જોઇએ.) "Browse" Button પર Click કરો હવે
Choose File ના સ્ક્ માંથી � ફાઇલમાં JPG Format માં તમારો Photo Store થયેલ છે તે ફાઇલ ને Select કરો અને "Open Button"
નેClick કરો. હવે "Browse" Button ની બા�ુ માં "Upload Button પર Click કરો. હવે બા�ુ માં તમારો Photo દ� ખાશે. હવે આજ ર�તે Signature
પણ upload કરવાની રહ�શે.

૯.

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Confirm Application પર Click કરો અને Application Number તથા Birth Date Type કયાર્બા Ok પર Click
કરવાથી બે બટન, ૧- Application Preview ૨- Confirm Application દ� ખાશે. ઉમેદવાર� Show Application Preview પર Click કર� પોતાની
અર� જોઇ લેવી. અર�માં �ુધારો કરવાનો જણાયતો Edit Application ઉપરClick કર�ને �ુધારો કર� લેવો. અર� Confirm કયાર પહ�લા
કોઇપણ પ્રકાર �ુધારો અર�માં કર� શકશે. પરં � ુ અર� Confirm કયાર બાદ અર�માં કોઇપણ �ુધારો થઇ શકશે નહ�. જો અર� �ુધારવાની
જ�ર ન જણાય તોજ Confirm Application પરClick કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો સિમિતમાં Online સ્વીકા થઇ જશે, અહ� "Confirmation
Number" Generate થશે. � હવે પછ�ની બધી જ કાયર્વાહ માટ� જ�ર� હોઇ, ઉમેદવાર� સાચવવાનો રહ�શે ."Confirmation Number" િસવાય
કોઇ પણ પત વ્યવહા ક� અન્ કોઇ પણ કાયર્વાહ કર� શકશે નહ�.

૧૦.

હવે Print Application પર Click કર�ુ ં અહ� તમારો "Confirmation Number" ટાઇપ કરવો અને Print પર Click કર� અર�ની નકલ કાઢ�
સાચવી રાખવી.(અત્રે કચેર�માં �યાર� પણ હાજર રહ�વા�ું કહ�વામાં આવે ત્યાર� આ નકલ હોવી ફર�યાત રહ�શે.

૧૧.

જો અર� માં આપે મોબાઇલ નંબર આપેલ હશે તો અર� "Confirm" થયેથી �ુરત જ આપને અર�માં દશાર્વે નંબર ઉપર SMS મળશે.
આપના મોબાઇલ નંબર ઉપર એન. આઇ. સી. દ્વા આ �હ�રાત સંદભ� SMS થી �ણ કરવામાં આવશે. ઉમેદવાર� અર� પત્રકમ દશાર્વે
મોબાઇલ નંબર બદલવો નહ�.ઉપર �હ�રાતમાં દશાર્વે સંવગર્ન જગ્યાન ભરતી િનયમો અન્વય શૈક્ષ� લાયકાત, વયમયાર્દ, વયમયાર્દામા
�ટછાટ, અર� ફ� અને પસંદગીની પદ્ધિત િવગતો અને �હ�રાતની અન્ તમામ િવગતો એન. આઈ. સી. ની વેબસાઈટ
http://ojas.gujarat.gov.in ઉપર દશાર્વે છે . ઉમેદવાર� ઓન લાઈન અર� પત્ માં બતાવેલી કોઈ પણ િવગત અને ઉમેદવાર� િનમ�ુકં
સ�ાિધકાર� સમક ર�ુ કર� લ જન્ તાર�ખ, શૈક્ષ� લાયકાત, વય, �િત, અન્ લાયકાતો ને લગતા પ્રમાણપ ભિવષ્યમા � તે તબ�ે
િનમ�ુકં અિધકાર� દ્વા ચકાસણી દરમ્યા ખોટા મા�ુમ પડશે તો તેની સામે કાયદ� સરની કાયર્વાહ કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારોની
ઉમેદવાર� રદ કરવામાં આવશે. તેમજ ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે તેમજ આવા ઉમેદવારની જો પસંદગી/ િનમ�ુકં થયેલ હશે તો
કોઈ પણ તબ�ે રદ કરવામાં આવશે.આ સંવગર્ન સીધી ભરતી પ્ર�ક સં� ૂણર પણે �ુજરાત �ુલ્ક સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્) િનયમો
૧૯૬૭ વખતો વખત �ુધાયાર �ુજબ અને તે અન્વય આ સંવગર ના ઘડવામાં આવેલ ભરતી િનયમોને આધીન રહ�શે. આ જગ્યાન ભરતી પ્ર�ક્ર
અ�ુસધ
ં ાને આ �હ�રાત માં કોઈ પણ કાયદ� સર ફ�રફાર કરવાની ક� રદ કરવાની આવશ્યકત ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સં� ૂણર હ�/અિધકાર
ભરતી કમીટ�/ કિમ�રશ્ (આરોગ્) નો રહ�શે અને આ માટ� કારણો આપવા બંધાયેલ નથી.

અધ્ય
સ્ટાફનસ સ્પધાર્ત પ�રક્ સિમિત
હોદાની �ુ એ કિમ�ર આરોગ્, તબીબી સેવાઓ
અને તબીબી િશક્ (ત.સે.) ગાંધીનગર

