
આરોગ્ કિમ�રશ્ર્ કચેર� બ્ોક ર.ં૫, પહ�્ ો માળ ડો.�વરાજ મહ�તા ભવર, ગાધં્રગર 

૧૪૯૪  સ્ાારસર વગર-૩ ર્ ભરત્ �ગેર્ �હ�રાત, વષર-૨૦૧૬  

(હ�લપ ્ાઇર ર.ં ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦)  
 

કિમ�રશ્ર્ કચેર�, આરોગ્  તબ્બ્ સેવાઓ, અરે  તબ્બ્ િશક્ ગાધં્રગર હસતકર્ રા�્ર્ સરકાર� હો�સ્પટો /સા�હુ�ક આરોગ્ ક�ન્ ખાતે 

સપાારસસ  વગસ-૩ ર્ ૧૪૯૪ જગ્ાઓ માપ� ર્ચે જ્ાવેટ ટા્કાત ધરાવતા ઉમેદવારો ્ાસેથ્  સ્ધાસરમક ્ર�કા ધવારા સપાારસસર્ ભરત્  �ગ ે િર્ત 

ર�રુામા ંઓરટાઇર અર�ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માપ� ઉમેદવાર� અર� તા. ૨૪/૦૩/૨૦૧૬  (૧૪:૦૦ કટાક)  થ્   તા.૨૪/૦૪/૨૦૧૬ (રાત્રા ં

૨૩.૫૯ કટાક) દરમ્ાર http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇપ ઉ્ર �કુવામા ં આવેટ �ચુરા �જુબ ાકત ઓર ટાઇર કરવાર્ રહ�શે. ઉમેદવારોરો 

તા�તરરો ્ાસ્ોપસ  સાઇઝરો ાોપોગાા (૧૫ K.B) અરે સહ�રો ર�રુો (૧૫ K.B) સાઇઝથ્ વધે રહ� તે ર�તે JPG ાોમ�પમા ંસક�ર કર� ઓર ટાઇર અર�મા ં

અ્ટોડ કરવારો રહ�શે.  તમામ ઉમેદવાર� અર�્તકોમા ં્ોતારા શૈક્્ક ટા્કાત, વ્, �િત �ગરેા તેમજ અન્ જ�ર� પમા્્તો �જુબ જ િવગતો 

ભરવાર્ રહ�શે.   

સપાારસસર્ ભરવા્ાત જગ્ાઓર્ િવગત તથા શૈક્્ક ટા્કાત, ્ગાર ધોર્, વ્મ્ાસદા, વ્ મ્ાસદામા ં�પછાપ અરે સામાન્ �ચુરાઓ 

ઉ્રોકત વેબ સાઇપ ઉ્ર ઉ્ટબધ છે.  

ભરવા્ાત  જગ્ારા  સદંભ�  અરામતર્  પકાવાર�  �જુબ  �િતવાર  ભરવાર્  થત્  જગ્ાઓ:  
 

કમ િવગત �ુટ અ�.ુ�ત્ 
(S.C) 

અ�.ુજર. 

�ત્ (S.T) 

શા.સૈ.્(SEBC) િવકટાગં 
(PH) 

જરરટ 
(GEN) 

૧ અગાઉર્ ઘપ ૫૦૦ - ૩૨૫ - ૧૭૫ - 

૨ અગાઉર્ ઘપ બાદ કરતા ં  

ભરવાર્ જગ્ાઓ 

૯૯૪ ૬૯ ૧૪૯ ૨૬૮ ૨૯ ૫૦૮ 

 ઘપ સાથે �ુટ ૧૪૯૪ ૬૯ ૪૭૪ ૨૬૮ ૨૦૪ ૫૦૮ 

• ાકત ભારતરા રાગર�ક  આ અર� કર� શકશે. 

• ્સદંગ્ ્ામરાર ઉમેદવારો ્ૈક� ઉમેદવારોમા ં્ર્્ત �્ અથવા ��ુષે હ્ાત ્િત અથવા ્�રર િસવા્ અન્ ટગર ક� ટગર કરાર કર�ટ હશે તો તે 

ગેરટા્કાતમા ંગ્ાશે િસવા્ ક� તેઓરા �ગત કા્દા હ�ઠળ આ પકાર� ટગર ક� ટગર કરાર કરવા �પ હો્. 

• અરામત જગ્ાઓ  ાકત �ળુ �જુરાતરા શા.શૈ.્.વ., અ��ુુ્ચત �ત્ તેમજ અ��ુુ્ચત જર �ત્રા ઉમેદવારો માપ� જ અરામત છે.  

• મ�હટાઓ માપ�ર્ જગ્ાઓ ૩૦ પકા �જુબ અરામત છે. �રે � તે ક�પ�ગર� સામે સરભર કરાશે.  

• મા� સૈિરક માપ� �ુટ ભરવા્ાત જગ્ાઓરા ં૧૦ પકા �જુબ જગ્ાઓ અરામત છે. � તે ક�પ�ગર� સામે સરભર કરાશે.  

       શા.ખો.ખા.રા ઉમેદવારો માપ�  ૩ પકા ટેખ ેજગ્ાઓ અરામત છે અરે આ ઉમેદવારોરે � તે ક�પ�ગર� સામે સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 

 પગાર ધોરણ:-  

 રા્ા ં િવભાગરા ંતા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬, તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૬ તથા તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૧ રા ઠરાવ અરે સામાન્ વ�હવપ િવભાગરા ંતા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ 

અરે તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ રા ંઠરાવર્ જોગવાઇઓરે આધ્ર � બોટ્ઓ/શરતો/િર્મો ર�� કર�ટ છે તે તેમજ હવે ્છ� વખતો વખત સરકારશ્ ધવારા 

ર�� કરવામા ંઆવે તે બોટ્ઓ/શરતો/િર્મો ઉમેદવારરે બધંરકતાસ રહ�શે. � જોગવાઇઓ રે આિધર પથમ ્ાચં વષસ માપ� સપાારસસ  વગસ-૩ રે 

�.૧૩૫૦૦/- રા માિસક �ાકસ ્ગાર (ા�કસ ્ગાર ઉ્ર માિસક ખાસ ભથ્ુ ં�ા.૧૫૦૦/- અરે ખાસ ભથથા ઉ્ર વાિષ�ક વધારો �ા.૧૫૦૦/-) રા ્ગારથ્ 

ટા્ક ઉમેદવારરે અજમા્શ્ ધોર્ે િરમ�ુકં આ્શે. તે િસવા્ અન્ કોઇ ભથથા ક� ટાભો મળવા્ાત રહ�શે ર�હ�. ર્ારબાદ ્ાચં વષસર્ સેવાઓ �રુ� 

થ્ેથ્ તેમર્ સેવાઓ િરમ�ુકં સ�ાિધકાર�રે સતંોષકારક જ્ા્ે ્ગાર ધોર્ �.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, ગેડ ્ે. �.૨૮૦૦/- અથવા સરકારશ્ ્ારા � તે 

જગ્ા માપ� વખતો વખત િર્ત ્ગાર ધોર્મા ંિરમ�ુકં મેળવવારે ્ાત ઠરશે. 

શૈક્ણક ્ા્કાત:- 

(૧)   ઇનડ�્ર રસ�ગ કાઉનસ્ટ ધવારા માન્ સસંથાઓમાથં્ મેળવેટ બઝે્ક બ્.એસ.સ્.(રસ�ગ) (Regular) રો ડ�ગ્ કોષસ.  

અથવા 

ઇનડ�્ર રસ�ગ કાઉનસ્ટ ધવારા માન્ સસંથાઓમાથં્ મેળવેટ જરરટ રસ�ગ એનડ મ્ડવ્ાર�રો ડ�પટોમા ંકોષસ અથવા 

સરકારશ્ ધવારા માન્ કર�ટ સમકક શૈક્્ક ટા્કાત. 

(ર)   ઓકઝ્ટર�રસસ એનડ મ્ડવાઇા (ANM) અરે ા�મેટ હ�લથ વકસર (F.H.W)  �ઓ રાજ્સરકાર અથવા ્ચંા્ત સેવામા ં છેલટા ૧૦ વષસ થ્ 

િર્િમત િરમ�કુથ્ ારજો બ�વતા હો્ અરે �હ�રાતમા ંદશાસ્્ા �જુબર્ બ્.એસ.સ્. (રસ�ગ) અથવા �.એર.એમ.ર્ શૈક્્ક ટા્કાત 

ધરાવતા હો્ તેઓ ્્ આ જગ્ા માપ� અર� કર� શક� છે. અરે તેઓરે સરકારશ્રા પવસતમાર િર્મો�સુાર વ્ મ્ાસદામા ં �પછાપ 

મળવા્ાત રહ�શે. ્રં� ુકોઇ્્ સજંોગોમા ં�મર ૪૫ વષસ કરતા વધવ્ જોઇએ રહ�. 

(૩)   અર� કરત્ વખતે �જુરાત રસ�ગ કાઉનસ્ટમા ંર�સપડસ રસસ અરે ર�સપડસ મ્ડવાઇા� ુકા્મ્ અથવા સમ્ાતંર� ર�ન્અુટ કરાવેટ ર�સ �્શર 

હો� ુાર�્ાત છે. અર� ્તકમા ંર�સપડસ રસસ તેમજ ર�સપડસ મ્ડવાઇા અથવા સમકક ટા્કાતરો ર�સ �્શર રબંર અવશ્ દશાસવવારો 

રહ�શે. અન્ કોઇ્્ આધારો ગાહ્ રાખવામા ંઆવશે રહ�. 

     (૩) �જુરાત્/�હનદ� બરેં ભાષા�ુ ં �રુ� ુ ં જાર  ધરાવતો  હોવો જોઇએ. 

  



કોમ્પ્્ ર �ગે �ણકાર�:-  

ઉમેદવાર રા�્ સરકારરા ં�જુરાત �લુક� સેવા વગ�કર્  અરે ભરત્ (સામાન્) િર્મો, ૧૯૬૭ અનવ્ે ઠરાવેટ કોમપ્પુરરા ઉ્્ોગ �ગેર્ 

્ા્ાર્ �્કાર� ધરાવતો હોવો જોઇશે. સામાન્ વ�હવપ િવભાગરા તા.૧૩/૦૮/૦૮ રા સરકાર� ઠરાવ કમાકં:સ્આરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-વ.૫ 

થ્ ર�� કર�ટ અભ્ાસસમ �જુબ કોમપ્પુર �ગે�ુ ંબે્ઝક રોટેજ ધરાવતા હોવા �ગે�ુ ંકોઇ ્્ સરકાર માન્ તાટ્મ સસંથા�ુ ંપમા્્ત / માકસશ્પ 

ધરાવતા હોવા જોઇશે. તથા સરકાર માન્ ્િુરવસ�પ� અથવા સસંથામા ંકોમપ્પુર જાર �ગેરા કોઇ ્્ ડ�પટોમા અભ્ાસસમમા ંકોમપ્પુર એક િવષ્ 

તર�ક� હો્ તેવા પમા્્તો અથવા ધોર્-૧૦ અરે ધોર્-૧૨ ર્ ્ર�કા કોમપ્પુરરા િવષ્ સાથે ્સાર કર�ટ હો્ તેવા પમા્્તો ધરાવતા હોવા 

જોઇશે. આ તબ�ે આ પમા્્ત ર ધરાવતા ઉમેદવારો ્્ અર� કર� શકશે. ્રં� ુિરમ�ુકં મેળવતા ્હ�ટા આ પમા્્ત અ�કુ ર�ુ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

અન્થા િરમ�ુકં મેળવવારે ્ાત ઠરશે રહ�.  

વ્ મ્ાર્ા:-  

�હ�રાત પિસધધ થ્ાર્  તાર�ખે  ઉમેદવારર્  વ્  ૪૦  વષસથ્ વ� ુ હોવ્ જોઇએ  રહ�. 

વ્ મ્ાસદામા ં�પછાપ:-  

• �ળુ �જુરાતરા હો્ તેવા અ�.ુ�ત્, અ�.ુજર.�ત્, સામા�ક શૈક્્ક ર�તે ્છાત ઉમેદવારોરા ં�કસસામા ંઉ્ટ્ વ્મ્ાસદામા ંિર્મો�સુાર 

્ાચં (૫) વષસર્ �પછાપ આ્વામા ંઆવશે. 

• ૪૦ પકા ક� તેથ્ વ� ુઅ્ગંતા ધરાવતા ઉમેદવારોરે  ઉ્ટ્ વ્મ્ાસદા ૧૦ વષસર્ �પછાપ આ્વામા ંઆવશે. 

• સામાન્ વ�હવપ� િવભાગરા ં તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ રા ઠરાવર્ જોગવાઇ �જુબ મ�હટા ઉમેદવારોરે ઉ્ટ્ વ્મ્ાસદા ૦૫ વષસર્ �પછાપ 

આ્વામા ંઆવશે.અરામત ક�પ�ગર�રા મ�હટા અરજદારોરે અરામત તર�ક� મળત્ ઉ્ટ્ વ્મ્ાસદાર્ �પછાપ ઉ્રાતં મ�હટા તર�ક�ર્ ૦૫ 

વષસર્ �પછાપ આ્વામા ંઆવશે. 

• મા� સૈિરક ઉમેદવારો ક� �ઓએ જળ,વા્ ુઅરે �િુમ આમસ ા�સ�સમા ંઓછામા ંઓછા છ (૬) માસર્ સેવા કર� હો્ અરે મા� સૈિરક તર�ક��ુ ં

સકમ અિધકાર��ુ ંઓળખકાડસ/પમા્્ત ધરાવતા ંહો્ તો મળવા્ાત ઉ્ટ્ વ્ મ્ાસદામા ંતેઓએ બ�વેટ ારજરો સમ્ગાળો ઉ્રાતં ત્ 

(૩) વષસ �ધુ્ર્ �પછાપ મળેશે.  

• તમામ  અરામત ક�પ�ગર�રા ઉમેદવારોર્ ઉ્ટ્ વ્ મ્ાસદા �પછાપ સાથે કોઇ ્્ સજંોગોમા ંિર્ત તાર�ખે ૪૫ વષસથ્ વધવ્ જોઇએ રહ�. 

પસં્ ગ્ પ્�્ા:-  

• ્ર�કા O.M.R. (Optical Mark Reader) ્ધધિતથ્ ટેવામા ંઆવશે., �મા ંરસ�ગ િવષ્રા ૧૦૦ પ�ો તેમજ �જુરાત્ િવષ્રા ૧૦૦ પ�ો 

MCQ (Multiple choice question) ધવારા �છુવામા ંઆવશે.(પ� ્તરો ર�રુો સામેટ છે.)  

• ્ે્ર-૧ રસ�ગ િવષ્�ુ ં રહ�શે. �મા ં ાનડામેનપટ ઓા રસ�ગ-૨૦ �ુ્ , મેડ�કટ સજ�કટ રસ�ગ-૨૦ �ુ્ ,મ્ડવાઇાર� અરે ્્ડ�્ા્�ક 

રસ�ગ-૨૦ �ુ્ , મેનપટ હ�લથ અરે સા્ાા્�ક રસ�ગ-૨૦ �ુ્ , કોમ્રુ્પ� હ�લથ રસ�ગ-૨૦ �ુ્  આમ �ુટ ૧૦૦ પ�ો �છુવામા ંઆવશે 

અરે દર�ક પ�રો ૧ �ુ્  રહ�શે. આ િવષ્ો માપ�રો અભ્ાસકમ ઇનડ�્ર રસ�ગ કાઉનસ્ટ ધવારા િરધાસર�ત કર�ટ સ્ટેબસ �જુબરો રહ�શે. 

• ્ે્ર-૨ �જુરાત્ ભાષારા ્ે્ર માપ� �છુવામા ંઆવરાર અભ્ાસકમ ધોર્-૧૨ હા્ર સેકનડર� કકાથ્ ર્ચે�ુ ંરહ�શે રહ�. �મા ંભાષા 

(Language)-૩૦ �ુ્ , ્્ાકર્ (Grammar)-૪૦ �ુ્  અરે સાહ�ર્ (Literature)-૩૦ �ુ્  આમ �ુટ-૧૦૦ પ�ો �છુવામા ંઆવશે અરે દર�ક 

પ� રો ૧ �ુ્  રહ�શે. 

• શક્ ર્ા ં�ધુ્ ્ર�કા સબિંધત બધ્જ �ચુરાઓ મોબાઇટ રબંર ઉ્ર SMS થ્ આ્વામા ંઆવશે. આથ્ અર� ્તકમા ંમોબાઇટ રબંર 

અવશ્  દશાસવવો અરે ભરત્ પ�ક્ા �ુ્ સ થા્  ર્ા ં �ધુ્ આ્ેટ મોબાઇટ રબંર �ળવ્ રાખવો  જ�ર� છે.  

• સ્ધાસરમક ્ર�કા માપ� રસ�ગ િવષ્રે ટગત્ ્ર�કા ૧૦૦ �ુ્ ર્ રહ�શે. �મા ંઉ�્્સ થવા માપ� ૫૦ પકા �ુ્  જ�ર� છે. અરામત ક�પ�ગર� માપ� 

જ�ર�્ાત �જુબરા ઉમેદવાર ઉ્ટબધ ર થા્ તો ્ાસ�ગ ધોર્ રસ�ગ િવષ્મા ં૪૦% �ધુ્ ઘપાડવાર્ સ�ા ભરત્ સિમત્રે રહ�શે. 

્ર�કા માપ�રો સમ્ બે કટાકરો રહ�શે. ્ર�કા �જુરાત્ અથવા �ગે�મા ંભાષામા ંઆ્્ શકાશે. 

• �જુરાત્ ભાષાર્ ્ર�કા ૧૦૦ �ુ્ ર્ રહ�શે. �મા ંઉ�્્સ થવા માપ� ૩૫ પકા �ુ્  જ�ર� છે. ્ર�કા ાકત �જુરાત્ ભાષામા ંઆ્્ શકાશે. 

• બ�ે ્ર�કામા ં્ાસ થ� ુજ�ર� છે, ્રં� ુરસ�ગરા િવષ્મા ંતેમજ �જુરાત્ ભાષાર્ આમ બ�ે ્ર�કામા ંમેળવેટ �ુટ �ુ્ રા આધાર� મેર�પ 

ટ્સપ બરાવવામા ંઆવશે. 

• દર�ક ખોપા પ�રા જવાબ માપ� ૦.૨૫ �ુ્  બાદ કરવામા ંઆવશે.  

પર�કા ા�.  

(૧)  “General” ક�પ�ગર� Select કરરાર ઉમેદવારો માપ� અર� ા�. �.૩૦૦/- + ્ોસપ ઓા�સ ચા� ભરવારો રહ�શે. અ��ુુ્ચત �િત, અ��ુુ્ચત જર. 

�િત,  સામા�ક અરે શૈક્્ક ર�તે ્છાત વગસ તથા શાર��રક િવકટાગં  ઉમેદવારો માપ� સરકારશ્રા પવતસમાર િર્મોઅ�સુાર ા�/ચા� 

ભરવારો રહ�શે રહ�.  
 (ર)  “General” ક�પ�ગર� Select કરરાર ઉમેદવારોએ ઓર ટાઇર અર� ક્ાસ બાદ OJAS  વેબ સાઇપ ઉ્રથ્ અર� ્તકર્ સાથે આ્ેટ ્ોસપ 

ઓા�સરા ૩ (ત્) ચટ્ર્ A-4 સાઇઝર્ િપનપ  ટઇરે તે કોઇ ્્ કોમપ્પુરાઇઝડ  ્ોસપ  ઓા�સમા ંર�ુ કરવાથ્ તેઓ ધવારા ા� સવ્કારવામા ં

આવશે  

(૩) “General” ક�પ�ગર� Select કરરાર ઉમેદવારોએ આ ત્ ચટ્ ્ૈક� એક ચટ્ ્ોસપ ઓા�સ રાખશે. અરે બ્� બ ેસહ�/ િસ�ા કર� ઉમેદવારરે 

્રત કરશે.  � ઉમેદવાર� સાચવ્ રાખ્ ્ર�કા સથળે અ�કૂ ર�ુ કરવાર્ રહ�શે. જો આ ચટ્ ર�ુ રહ� કર� તો તે ઉમેદવારરે ્ર�કામા ંબેસવા 

દ�વામા ંઆવશે રહ�.  

(૪) ્ોસપ  ઓા�સમા ંા� ભરવાર્ છેલટ્ તા.૨૫/૦૪/૨૦૧૬ રા ્ોસપ ઓા�સરા કામકાજ સમ્ �ધુ્ રહ�શે.  



(૫) ા� ભ્ાસ બાદ ર�ાંડ મળવા્ાત રથ્. તેમજ “General” ક�પ�ગર� Select કરરાર ઉમેદવારોર્ ા� ભ્ાસ વગરર્ અર� માન્ રહ�શે રહ�.  

(૬) ્ર�કા ા�  ભરવાથ્ ઉમેદવારરે SMS થ્ ા� ભ્ાસર્ �્ કરવામા ં આવશે. જો ઉમેદવારરે SMS ર મળે તો તારકા્ટક ઉમેદવાર� ્ોસપ 

ઓા�સરો સં્ કસ  કરવારો રહ�શે.  

સામાન્  �ચ્રાઓ : 

(૧) સદર ભરત્ સબંિંધત તમામ �ચુરાઓ / િવગતો વખતો વખત www.gujhealth.gov.in અથવા http://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇપ ્રથ્ 

જોવા મળશે.  

(ર) ઉમેદવાર� િર્ત અર� ્તકમા ંભર�ટ્ િવગતો સમગ ભરત્ ્�ક્ા માપ� આખર� ગ્વામા ંઆવશે અરે તેરા �રુાવાઓ (અસટ અરે પમા્્ત 

રકટ) આ ખાતા ધવારા જ્ાર� મગંાવવામા ંઆવે ર્ાર�  � તે સથળે અરે સમ્ે સવખચ� �બ� ર�ુ કરવારા રહ�શે. અન્થા અર� ્તક રદ �હ�ર  

કરવામા ંઆવશે.  

(૩) શાર��રક  અશકતતા ( ાકત ૪૦ પકા ક� તેથ્ વ� ુઅરે ૭૦ પકા �ધુ્ર્ One Lower limb ર્ Locomotor disability )ધરાવતા ઉમેદવાર� 

Online અર� ાોમસમા ં�ગત મા�હત્ ક� િવગતોમા ં્ોતાર્ અશકતતાર્ પકાવાર� દશાસવવાર્ રહ�શે.  

(૪) અરામત ક�પ�ગર�રા ઉમેદવારોરા �કસસામા ં �િત�ુ ં પમા્્ત, વ્ મ્ાસદા, શૈક્્ક ટા્કાત, ટા� ુ ્ડ� ર્ા ં રોર �કમ્ટ્્ર સપ�ા�ક�પ 

�હ�રાત પિસધધ  થ્ાર્ તાર�ખર્ �સથિતએ ધ્ારમા ંટેવાશે.  

(૫) આ સવંગસર્  ભરત્ પ�ક્ામા ંઆખર� ્સદંગ્ ્ામેટ ઉમેદવારર્ િરમ�ુકં સ�ાિધકાર� ઠરાવે તે શરતોરે આધ્ર િરમ�ુકં મેળવવારે ્ાત 

ઠરશે.  

(૬) ઉમેદવાર ્ોતે આખર� ્સદંગ્ ્ાદ�મા ંસમાિવષપ  થવા માતથ્ સબંિંધત જગ્ા ઉ્ર િરમ�ુકં કરવારો દાવો કરવારે હ�દાર થશે ર�હ. 

િરમ�ુકં કરરાર સ�ાિધકાર�રે ્ોતારે એવ્ ખાતર� થા્ ક� �હ�ર સેવા સા�ુ તે �જુરાત �લુક�  સેવા વગ�કર્ અરે ભરત્ (સામાન્ ) િર્મો 

૧૯૬૭ થ્ ઠરાવેટ િર્મો�સુાર અરે આ જગ્ારા પવતસમાર ભરત્ િર્મો અ�સુાર ્ોગ્ જ્ાતો રથ્. તો � તે તબ�ે આવા ઉમેદવારરે 

તેર્ િરમ�ુકં બાબતે િરમ�ુકં સ�ાિધકાર�રો  િર્સ્ આખર� ગ્ાશે.  

(૭) આ ભરત્ પ�ક્ા સ�ં ૂ્ સ ્્ ે સવંગસરા પવતસમાર ભરત્ િર્મો તેમજ ભરત્ પ�ક્ારા િર્મોરે આધ્ર રહ�શે. (રકટ સામેટ છે.)  
(૮)  આ �હ�રાત કોઇ્્  કાર્ોસર રદ કરવાર્ ક� તેમા ંા�રાાર કરવાર્ ક� જગ્ાઓર્ સખં્ાઓ મા ંવધઘપ કરવાર્ આવશ્કતા ઉભ્ થશે તો 

તેમ કરવારો ખાતારે સ�ં ૂ્ સ હ� / અિધકાર રહ�શે. આ માપ� કાર્ો આ્વા બધંા્ેટ રહ�શે ર�હ. તેમજ તેવા સજંોગોમા ંભર�ટ અર� અરે ્ર�કા 

ા� ્રત મળશે ર�હ.  

(૯) આ �ગે�ુ ંઓરટાઇર અર� ્તક વેબ સાઇપ  http://ojas.gujarat.gov.in ઉ્ર ઓરટાઇર ભરવા�ુ ંરહ�શે. ઓરટાઇર અર� ાોમસ કોઇ્્ 

કોમપ્પુર ક� �ર્ સાથે ઇનપરરેપ �િુવદા ઉ્ટબધ હો્ તે ઉ્ર ભર� શકાશે. ઇ-ગામ ક�ન્મા ં્્ �િુવદા ઉ્ટબધ  હો્ છે.  

(૧૦) અર�  ્તક ભરતા ્હ�ટા ં વેબ સાઇપ ્ર �કુવામા ંઆવેટ ઉમેદવાર માપ�ર્ �ચુરાઓ અરે ઓર ટાઇર અર� ્તક ભરવા બાબતર્ 

�ચુરાઓ કાળ��વૂસક  અભ્ાસ કરવા િવરતં્ છે. અરે ર્ારબાદ જ ઓરટાઇર અર� ્તક ભર�ુ.ં  

(૧૧) ાકત ઓરટાઇર અર� ્તકો જ માન્ ગ્ાશે, જો અન્ કોઇ ્્ પકાર� અર� ્તકો મોકટવામા ંઆવશે તો તે રદબાતટ ગ્ાશે 

(૧૨) આ ભરત્ રામદાર �િુપમકોપસમા ંદાખટ કરવામા ંઆવેટ એસ.એટ.્્.ર.ં૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/ ૨૦૧૨ રા આખર� �કુાદારે આધ્ર રહ�શે.  

(૧૩)      OMR શ્પમા ંાકત માકકગ જ કરવા�ુ ંહોઇ અરજદારરે ્ર�કા સમ્ે કોઇ્્ સજંોગોમા ંરાઇપર(Writer)ર્ �િુવધા મળવા્ાત રથ્. 

અર� કરવાર્ ર�તઃ- 

આ �હ�રાતરા સદંભસમા ંસિમિત ધવારા http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇપ મારાત કર�ટ ઓરટાઇર વેબસાઈપ મારાત ઓરટાઈર અર� 

જ સવ્કારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર� �હ�રાત મા ંદશાસ્્ા તા ૨૪/૦૩/૨૦૧૬ થ્  તા.૨૪/૪/૨૦૧૬.  (સમ્ રાત્રા ૨૩.૫૯ કટાક �ધુ્ ) દરમ્ાર 

વેબસાઈપ http://ojas.gujarat.gov.in  ્ર અર� ્તક ભર� શકશે.   

૧. ઉમેદવાર� સૌ પથમ કોમપ્પુરમા ંઈનપરરેપ વેબસાઈપ http://ojas.gujarat.gov.in ્ર જ�ુ ંહવે 

ર. Apply on line ્ર click કર�ુ.ં   

૩. જગ્ા ્ર click કરવાથ્ જગ્ાર્ િવગતો મળશે.  

૪. તેર્ ર્ચ ેApply Now ્ર click કરવાથ્ Application Format  દ�ખાશે.  Application Format મા ંસૌ પથમ "Personal Details"  ઉમેદવાર� 

ભરવ્  (અહ�ટાટ (*) �ંદડ� િરશાર્ હો્ તેર્ િવગતો ાર�્ાત ભરવાર્ રહ�શે. 

્. Personal Details ભરા્ા બાદ Educational details ભરવા માપ� Educational details ્ર click કર�ુ.ં 

૬. તેર્ ર્ચ ેSelf declaration મા ંYes / No ્ર Click કર�ુ.ં 

૭. હવે  Save ્ર Click કરવાથ્ તમાર� અર�રો Online સવ્કાર થશે. અહ� ઉમેદવારરો Application number generate થશે. � ઉમેદવાર� 

સાચવ્રે રાખવારો રહ�શે અરે હવે ્છ� આ �હ�રાતરા સદંભસમા ંકિમ�રશ્, આરોગ્ર્ કચેર� સાથેરા કોઇ્્ ્ત ્્વહારમા ંઆજ રબંર 

દશાસવવારો રહ�શે. 

http://www.gujhealth./


૮. હવે ્ેજરા ઉ્રરા ભાગમા ંUpload photo ્ર Click કરો, અહ� તમારો Application Number Type કરો અરે તમાર� Birth  date type કરો 

ર્ાર બાદ ok ્ર Click કરો, અહ� Photo અરે Signature Upload કરવારા છે. (ાોપા�ુમંા્ ્ સેમ્ �ચાઇ અરે ૩.૬ સેમ્ ્હોળાઇ અરે 

Signature �ુ ંમા્ ૨.્ સેમ્ �ચાઇ અરે ૭.૫ સેમ્ ્હોળાઇ રાખવ્) Photo અરે Signature Upload કરવા સૌ પથમ તમારો Photo અરે 

Signature JPG Format મા ં  (15 kb સાઇઝથ્ વધાર� રહ� તે ર�તે Computer મા ં હોવો જોઇએ.) "Browse" Button ્ર Click કરો હવે 

Choose File રા સક�ર માથં્ � ાાઇટમા ં JPG Format મા ંતમારો Photo Store થ્ેટ છે તે ાાઇટ રે Select કરો અરે "Open Button" 

રેClick કરો. હવે "Browse" Button ર્ બા�ુમા ં"Upload Button ્ર Click કરો. હવે બા�ુમા ંતમારો Photo દ�ખાશે. હવે આજ ર�તે Signature 

્્ upload કરવાર્ રહ�શે. 

૯. હવે ્ેજરા ઉ્રરા ભાગમા ંConfirm Application ્ર Click કરો અરે Application Number તથા Birth Date Type ક્ાસબાદ Ok ્ર Click 

કરવાથ્ બે  બપર, ૧- Application Preview ૨- Confirm Application દ�ખાશે. ઉમેદવાર� Show Application Preview ્ર Click કર� ્ોતાર્ 

અર� જોઇ ટેવ્. અર�મા ં �ધુારો કરવારો જ્ા્તો Edit Application ઉ્રClick કર�રે �ધુારો કર� ટેવો. અર� Confirm ક્ાસ ્હ�ટા 

કોઇ્્ પકારરો �ધુારો અર�મા ંકર� શકશે. ્રં� ુઅર� Confirm ક્ાસ બાદ અર�મા ંકોઇ્્ �ધુારો થઇ શકશે રહ�. જો અર� �ધુારવાર્ 

જ�ર ર જ્ા્ તોજ Confirm Application ્રClick કરવાથ્ ઉમેદવારર્ અર�રો સિમિતમા ંOnline સવ્કાર થઇ જશે, અહ� "Confirmation 

Number" Generate થશે. � હવે ્છ�ર્ બધ્ જ કા સ્વાહ� માપ� જ�ર� હોઇ, ઉમેદવાર� સાચવવારો રહ�શે ."Confirmation Number" િસવા્ 

કોઇ ્્ ્ત ્્વહાર ક� અન્ કોઇ ્્ કા સ્વાહ� કર� શકશે રહ�. 

૧૦. હવે  Print Application ્ર Click કર�ુ ંઅહ� તમારો "Confirmation Number" પાઇ્ કરવો અરે Print ્ર Click કર� અર�ર્ રકટ કાઢ� 

સાચવ્ રાખવ્.(અતેર્ કચેર�મા ં�્ાર� ્્ હાજર રહ�વા�ુ ંકહ�વામા ંઆવે ર્ાર� આ રકટ હોવ્ ાર�્ાત રહ�શે.) 

૧૧. જો અર� મા ંઆ્ે મોબાઇટ રબંર આ્ેટ હશે તો અર�  "Confirm" થ્ેથ્ �રુત જ આ્રે અર�મા ંદશાસવેટ રબંર ઉ્ર SMS મળશે. 

આ્રા મોબાઇટ રબંર ઉ્ર એર. આઇ. સ્. દારા આ �હ�રાત સદંભ� SMS થ્ �્ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર� અર� ્તકમા ંદશાસવેટ 

મોબાઇટ રબંર બદટવો રહ�.ઉ્ર �હ�રાતમા ંદશાસવેટ સવંગસર્ જગ્ારા ભરત્ િર્મો અનવ્ે શૈક્્ક ટા્કાત, વ્મ્ાસદા, વ્મ્ાસદામા ં

�પછાપ, અર� ા� અરે ્સદંગ્ર્ ્દિતર્ િવગતો અરે �હ�રાતર્ અન્ તમામ િવગતો એર. આઈ. સ્. ર્ વેબસાઈપ 

http://ojas.gujarat.gov.in ઉ્ર દશાસવેટ છે. ઉમેદવાર� ઓર ટાઈર અર� ્તક મા ં બતાવેટ્ કોઈ ્્ િવગત અરે ઉમેદવાર� િરમ�ુકં 

સ�ાિધકાર� સમક ર�ુ કર�ટ જનમ તાર�ખ, શૈક્્ક ટા્કાત, વ્, �િત, અન્ ટા્કાતો રે ટગતા પમા્્તો ભિવષ્મા ં � તે તબ�ે 

િરમ�ુકં અિધકાર� દારા ચકાસ્્ દરમ્ાર ખોપા મા�મુ ્ડશે તો તેર્ સામે કા્દ�સરર્ કા સ્વાહ� કરવામા ં આવશે. આવા ઉમેદવારોર્ 

ઉમેદવાર� રદ કરવામા ંઆવશે. તેમજ ઉમેદવારરે ગેરટા્ક ઠરાવવામા ંઆવશે તેમજ આવા ઉમેદવારર્ જો ્સદંગ્/ િરમ�ુકં થ્ેટ હશે તો 

કોઈ ્્ તબ�ે રદ કરવામા ંઆવશે.આ સવંગસર્ સ્ધ્ ભરત્ પ�ક્ા સ�ં ૂ્ સ ્્ ે�જુરાત �લુક� સેવા વગ�કર્ અરે ભરત્ (સામાન્) િર્મો 

૧૯૬૭ વખતો વખત �ધુા્ાસ �જુબ અરે તે અનવ્ે આ સવંગસ રા ઘડવામા ંઆવેટ ભરત્ િર્મોરે આધ્ર રહ�શે. આ જગ્ાર્ ભરત્ પ�ક્ારા 

અ�સુધંારે આ �હ�રાત મા ંકોઈ ્્ કા્દ�સર ા�રાાર કરવાર્ ક� રદ કરવાર્ આવશ્કતા ઉભ્ થા્ તો તેમ કરવારો સ�ં ૂ્ સ હ�/અિધકાર 

ભરત્ કમ્પ�/  કિમ�રશ્ (આરોગ્) રો રહ�શે અરે  આ માપ� કાર્ો આ્વા બધંા્ેટ રથ્. 
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