ટાફનસ વગ-૩ની ભરતી

ગે ની

હરાત

કિમ ર ી(આરોગ્ય)ની કચેરી(ત.િવ.), લોકનં-૫, પહેલો માળ,
ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર.
જાહેરાત ક્રમાંક: COH/202021/1
કિમ ર ી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ, અને તબીબી િશક્ષણ,
ગાંધીનગરના તાબા હેઠળની રા યની સરકારી હોિ પટલો અને સામુિહક
આરોગ્ય કે દ્રો ખાતેની ટાફનસર્ વગર્-૩ની ૭૦૦ ખાલી જગ્યાઓ નીચે
જણાવેલ િવગતે

પધાર્ મક પરીક્ષા લઇ ભરવાની થતી હોઇ આ

જગ્યાઓ માટેની શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતાં ઉમેદવારો પાસેથી િનયત
નમુનામાં ઓનલાઇન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે . ઉમેદવારોએ
તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ (૧૪.૦૦ કલાક) થી તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧ (૨૩.૫૯
કલાક)

સુધી

વેબસાઇટ

https://ojas.gujarat.gov.in
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જાહેરાતની

સુચનાઓ

ઉપર

મુજબ

મુકવામાં

આવેલ

અને

િવગતવાર

https://ojas.gujarat.gov.in

પર

ઓનલાઇન અરજીઓ કરવાની રહેશે.
ભરવાપા

ુ બ
જ

જ યાના સંદભ અનામતની ટકાવાર

િતવાર

ભરવાની થતી જ યાઓ
અ .ુ
િવગત

ુલ

તી
(S.C)

જ યાઓ
ઘટ સાથે ુ લ

જન.
તી
(S.T)

શા.સૈ.પ.
વગ
(SEBC)

આ.ન.વ.

દ યાંગ

જનરલ

(E.W.S.)

(PH)

(GEN)

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૮

૦૦

૭૦૦

૪૯

૧૦૫

૧૮૯

૭૦

૨૮

૨૮૭

૭૦૦

૪૯

૧૦૫

૧૮૯

૭૦

૫૬

૨૮૭

અગાઉની ઘટ
ભરવાની થતી

અ .ુ

ટાફનસર્ વગર્-૩ની ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની િવગત તથા
શૈક્ષિણક લાયકાત, પગારધોરણ, વયમયાર્દામાં

ટછાટ અને સામા ય

સુચનાઓ ઉપરોક્ત વેબસાઇટ પર ઉપલ ધ છે .

તારીખ:-

/૧૨/૨૦૨૦

થળ:- ગાંધીનગર

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

ટાફનસ વગ-૩ની ભરતી

ુ ારો)
હરાત ( ધ

ગે ની

કિમ ર ી(આરોગ્ય)ની કચેરી(ત.િવ.), લોકનં-૫, પહેલો માળ,
ડૉ.જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર.
જાહેરાત ક્રમાંક: COH/202021/1
કિમ ર ી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ, અને તબીબી િશક્ષણ,
ગાંધીનગરના તાબા હેઠળની રા યની સરકારી હોિ પટલો અને સામુિહક
આરોગ્ય કે દ્રો ખાતેની ટાફનસર્ વગર્-૩ની ૭૦૦ ખાલી જગ્યાઓ ભરવા
અંગેની જાહેરાત પ્રિસ ધ કરવામાં આવેલ છે .

જાહેરાતમાં િદ યાંગ

કેટેગરીની જગ્યાઓ ૪% મુજબ (૨૮) જગ્યાઓ યાને લેવામાં આવેલ
છે .

તેમાં

અંશત:

સુધારો

કરી

રા ય

સરકાર ીના

પ્રવતર્માન

િનયમોનુસાર
ં
િદ યાંગ કેટેગરીની જગ્યાઓ ૩% મુજબ (૨૧) જગ્યાઓ
યાને લેવાની થાય છે . અ ય િવગતો મુળ જાહેરાત મુજબ યથાવત
રહેશે.

ની ન ધ લેવી.

તારીખ:-

/૧૨/૨૦૨૦

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

ભરવાપાત્ર જગ્યાના સંદભેર્ અનામતની ટકાવારી મુજબ જાિતવાર
ભરવાની થતી જગ્યાઓ:
મ

િવગત

૧

અગાઉની ઘટ

૨

ભરવાની થતી જ યાઓ
ઘટ સાથે ુ લ

ુલ

અ .ુ
(S.C)

તી

અ .ુ જન.
તી (S.T)

શા.સૈ.પ.વ.

આ.ન.વ.

દ યાંગ

જનરલ

(SEBC)

(E.W.S.)

(PH)

(GEN)

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૮

૦૦

૭૦૦

૪૯

૧૦૫

૧૮૯

૭૦

૨૧

૨૮૭

૭૦૦

૪૯

૧૦૫

૧૮૯

૭૦

૪૯

૨૮૭

1
કિમ ર ી, આરો ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી િશ ણ (ત.સે.)ની કચેર
લોકનં. ૫, પહલો માળ, ડો.

વરાજ મહતા ભવન, સે ટર-૧૦/બી ગાંધીનગર

૭૦૦ ટાફનસ વગ-૩ની સીધી ભરતી

ગે ની

હરાત, વષ-૨૦૨૦

હરાત માંક:-COH/202021/1
કિમ ર ીની કચેરી, આરોગ્ય તબીબી સેવાઓ, અને તબીબી િશક્ષણ ગાંધીનગર હ તકની રા યની સરકારી
હોિ પટલો / સામુહીક આરોગ્ય કે દ્ર ખાતે
ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી

ટાફનસર્ વગર્-૩ ની કુલ-૭૦૦ જગ્યાઓ માટે ની નીચે જણાવેલ લાયકાત

પધાર્ મક પરીક્ષા

ારા

ટાફનસર્ની ભરતી અંગે િનયત નમુનામાં ઓનલાઇન અરજીઓ

મંગાવવામાં આવે છે . આ માટે ઉમેદવારે અરજી તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ (૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧ (રાત્રીનાં
૨૩.૫૯ કલાક) દર યાન

https://ojas.gujarat.gov.in

વેબસાઇટ ઉપર મુકવામાં આવેલ સુચના મુજબ ફક્ત

ઓનલાઇન કરવાની રહેશ.ે ઉમેદવારોનો તા તરનો પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ (૧૫ K.B) અને સહીનો નમુનો (૧૫
K.B) સાઇઝથી વધે નહીં તે રીતે JPG ફોમેર્ટમાં કેન કરી ઓનલાઇન અરજીમાં અપલોડ કરવાનો રહેશ.ે તમામ ઉમેદવારે
અરજી પત્રકોમાં પોતાના શૈક્ષિણક લાયકાત, વય, જાિત અંગેના તેમજ અ ય જ રી પ્રમાણપત્રો મુજબ જ િવગતો ભરવાની
રહેશ.ે
ટાફનસર્ની ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની િવગત તથા શૈક્ષિણક લાયકાત, પગારધોરણ, વયમયાર્દા, વયમયાર્દામાં
ટછાટ અને સામા ય સુચનાઓ ઉપરોકત વેબસાઇટ ઉપર ઉપલ ધ છે .
ભરવાપાત્ર જગ્યાના સંદભેર્ અનામતની ટકાવારી મુજબ જાિતવાર ભરવાની થતી જગ્યાઓ:
મ

િવગત

૧

અગાઉની ઘટ

૨

ભરવાની થતી જ યાઓ
ઘટ સાથે ુ લ

ુલ

અ .ુ

તી

(S.C)

અ .ુ જન.

શા.સૈ.પ.વ.

આ.ન.વ.

દ યાંગ

જનરલ

(SEBC)

(E.W.S.)

(PH)

(GEN)

તી (S.T)

૦૦

૦૦

૦૦

૦૦

૨૮

૦૦

૭૦૦

૪૯

૧૦૫

૧૮૯

૭૦

૨૮

૨૮૭

૭૦૦

૪૯

૧૦૫

૧૮૯

૭૦

૫૬

૨૮૭



ફકત ભારતના નાગરીક આ અરજી કરી શકશે.



પસંદગી પામનાર ઉમેદવારો પૈકી ઉમેદવારોમાં પરિણત

ી અથવા પુ ષે હયાત પિત અથવા પિ ન િસવાય અ ય

લગ્ન કે લગ્ન કરાર કરે લ હશે તો તે ગેરલાયકાતમાં ગણાશે િસવાય કે તેઓના અંગત કાયદા હેઠળ આ પ્રકારે લગ્ન કે
લગ્ન કરાર કરવા


ટ હોય.

અનામત જગ્યાઓ ફક્ત મુળ ગુજરાતના શા.શૈ.પ.વ., અનુસિુ ચત જાિત, અનુસિુ ચત જન. જાિત તેમજ આિથર્ક રીતે
નબળા વગર્ના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે .
ને

તે કેટેગરી સામે સરભર કરાશે.



મિહલાઓ માટે ની જગ્યાઓ ૩૩ ટકા મુજબ અનામત છે .



માજી સૈિનક માટે કુલ ભરવાપાત્ર જગ્યાઓનાં ૧૦% મુજબ જગ્યાઓ અનામત છે .
શા.ખો.ખા.ના ઉમેદવારો માટે ૪% જગ્યાઓ અનામત છે અને આ ઉમેદવારોને

તે કેટેગરી સામે સરભર કરાશે.
તે કેટેગરી સામે સમાવેશ કરવામાં

આવશે.
પગાર ધોરણ:નાણાં િવભાગનાં તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬, તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૬ તથા તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૧ના ઠરાવ અને સામા ય
વિહવટ િવભાગનાં તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ અને તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫નાં ઠરાવની જોગવાઇઓ અને નાણાિવભાગના
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના ઠરાવની જોગવાઇઓને આધીન

બોલીઓ / શરતો / િનયમો નક્કી કરે લ છે તે તેમજ હવે

પછી વખતો વખત સરકાર ી ારા નક્કી કરવામાં આવે તે બોલીઓ / શરતો / િનયમો ઉમેદવારને બંધનકતાર્ રહેશ.ે
જોગવાઇઓને આિધન પ્રથમ પાંચ વષર્ માટે ટાફનસર્ વગર્-૩ને .૩૧,૩૪૦/- ના માિસક િફકસ પગારના પગારથી

2
લાયક ઉમેદવારને કરાર આધારે િનમણુકં આપશે. તે િસવાય અ ય કોઇ ભ થા કે લાભો મળવાપાત્ર રહેશે નિહં. યાર
બાદ પાંચ વષર્ની સેવાઓ પુરી થયેથી તેમની સેવાઓ િનમણુકં સ ાિધકારીને સંતોષકારક જણાયે સાતમાં પગારપંચ
મુજબ પે. મેટ્રીક્સ લેવલ-૫ પગાર ધોરણ .૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ અથવા સરકાર ી

ારા િનયત કરવામાં આવતાં

તે

પગારધોરણમાં િનમણુકં મેળવવાને પાત્ર ઠરશે.
શૈક્ષિણક લાયકાત:(૧)

ઇ ડીયન નસીર્ગ કાઉ સીલ ારા મા ય સં થાઓ માંથી મેળવેલ બેઝીક બી.એસ.સી.(નસીર્ગ) (Regular)નો ડીગ્રી
કોષર્.

અથવા

ઇ ડીયન નસીર્ગ કાઉ સીલ
ડી લોમાં કોષર્

ારા મા ય સં થાઓ માંથી મેળવેલ જનરલ નસીર્ગ એ ડ મીડવીફરી (GNM)નો

અથવા

(ર) ઓકઝીલરી નસર્ એ ડ મીડવાઇફ (ANM) અને ફીમેલ હે થ વકર્ ર (F.H.W)

ઓ રાજય સરકાર અથવા પંચાયત

સેવામાં છે લા ૧૦ વષર્થી િનયિમત િનમણુકથી ફરજો બજાવતા હોય અને જાહેરાતમાં દશાર્ યા મુજબની
બી.એસ.સી. (નસીર્ંગ) અથવા જી.એન.એમ.ની શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા હોય તેઓ પણ આ જગ્યા માટે અરજી
કરી શકે છે અને તેઓને સરકાર ીના પ્રવર્તમાન િનયમોનુસાર વયમયાર્ દામાં
કોઇપણ સંજોગોમાં ઉંમર ૪૫ વષર્ કરતા વધવી જોઇએ નહી.

ટછાટ મળવાપાત્ર રહેશ.ે પરં ત ુ

તે કચેરીનુ ં ના વાંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુ ં

રહેશ.ે
(૩) અરજી કરતી વખતે ગુજરાત નસીર્ગ કાઉ સીલમાં રજી ટડર્ નસર્ અને રજી ટડર્ મીડવાઇફનુ કાયમી અથવા
સમયાંતરે રી યુઅલ કરાવેલ રજી ટ્રે શન હોવુ ફરજીયાત છે . અરજી પત્રકમાં રજી ટડર્ નસર્ તેમજ રજી ટડર્
મીડવાઇફ અથવા સમકક્ષ લાયકાતનો રજી ટ્રેશન નંબર અવ ય દશાર્વવાનો રહેશ.ે અ ય કોઇ પણ આધારો
ગ્રા

રાખવામાં આવશે નહી.

(૩) ગુજરાતી / િહ દી બંને ભાષાનુ ં પુરત ું જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇએ.
કો યુટર અંગે જાણકારી:ઉમેદવાર રા ય સરકારનાં ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો, ૧૯૬૭ અ વયે
ઠરાવેલ કો યુટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇશે. સામા ય વિહવટ િવભાગના
તા.૧૩/૦૮/૦૮ના સરકારી ઠરાવ ક્રમાંક:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-વ.૫ થી નક્કી કરે લ અ યાસક્ર્મ મુજબ
કો યુટર અંગેન ુ ં બેિઝક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેન ુ ં કોઇપણ સરકાર મા ય તાલીમ સં થાનું પ્રમાણપત્ર / માકર્ શીટ
ધરાવતા હોવા જોઇશે તથા સરકાર મા ય યુિનવસીર્ટી અથવા સં થામાં કો યુટર જ્ઞાન અંગેના કોઇ પણ ડી લોમા
અ યાસક્ર્મમાં કો યુટર એક િવષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ની પરીક્ષા
કો યુટરના િવષય સાથે પસાર કરે લ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઇશે. આ તબક્કે આ પ્રમાણપત્ર ન
ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરી શકશે. પરં ત ુ િનમણુકં મેળવતા પહેલા આ પ્રમાણપત્ર અચુક રજુ કરવાનુ ં રહેશ.ે
અ યથા િનમણુકં મેળવવાને પાત્ર ઠરશે નહીં.
વય મયાર્દા:

અરજી કરવાની છે લી તારીખે ઉમેદવારની વય ૪૦ વષર્થી વધુ હોવી જોઇએ નહી.

વય મયાર્દામાં
∙

ટછાટ:-

મુળ ગુજરાતના હોય તેવા અનુ.જાિત, અનુ.જન.જાિત, સામાજીક શૈક્ષિણક રીતે પછાત, આિથર્ક રીતે નબળા
વગર્ના ઉમેદવારોનાં િક સામાં ઉપલી વયમયાર્ દામાં િનયમોનુસાર પાંચ (૫) વષર્ની

∙

૪૦ ટકા કે તેથી વધુ અપંગતા ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્ દા ૧૦ વષર્ની

ટછાટ આપવામાં આવશે.
ટછાટ આપવામાં આવશે.

3
∙

સામા ય વિહવટ િવભાગનાં તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવની જોગવાઇ મુજબ મિહલા ઉમેદવારોને ઉપલી
વયમયાર્ દા ૦૫ વષર્ની

ટછાટ આપવામાં આવશે. અનામત કેટેગરીના મિહલા અરજદારોને અનામત તરીકે

મળતી ઉપલી વયમયાર્દાની
∙

માજી સૈિનક ઉમેદવારો કે

ટછાટ ઉપરાંત મિહલા તરીકેની ૦૫ વષર્ની

ટછાટ આપવામાં આવશે.

ઓએ જળ, વાયુ અને ભુિમ આમર્ ફ સીર્સમાં ઓછામાં ઓછા છ (૬) માસની સેવા કરી

હોય અને માજી સૈિનક તરીકેન ુ ં સક્ષમ અિધકારીનું ઓળખકાડર્ / પ્રમાણપત્ર ધરાવતાં હોય તો મળવાપાત્ર ઉપલી
વયમયાર્ દામાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ત્રણ (૩) વષર્ સુધીની
∙

તમામ અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોની ઉપલી વયમયાર્દા

ટછાટ મળશે.

ટછાટ સાથે કોઇ પણ સંજોગોમાં િનયત તારીખે

૪૫ વષર્થી વધવી જોઇએ નહી.
પસંદગી પ્રક્રીયા:∙

પરીક્ષા O.M.R. (Optical Mark Reader) પ ધિતથી લેવામાં આવશે.

માં નસીર્ગ િવષયના ૧૦૦ પ્ર ો તેમજ

ગુજરાતી િવષયના ૧૦૦ પ્ર ો MCQ (Multiple choice question) ારા પુછવામાં આવશે.
∙

પેપર-૧ નસીર્ંગ િવષયનુ ં રહેશ.ે

માં ફ ડામે ટલ ઓફ નસીર્ંગ-૨૦ ગુણ, મેડીકલ સજીર્કલ નસીર્ંગ-૨૦ ગુણ,

મીડવાઇફરી અને પીડીયાટ્રીક નસીર્ંગ-૨૦ ગુણ, મે ટલ હે થ અને સાયક્યાટ્રીક નસીર્ંગ-૨૦ ગુણ, કો યુનીટી હે થ
નસીર્ંગ-૨૦ ગુણ આમ કુલ ૧૦૦ પ્ર ો પુછવામાં આવશે અને દરે ક પ્ર નો ૧ ગુણ રહેશે. આ િવષયો માટે નો
અ યાસક્રમ ઇ ડીયન નસીર્ંગ કાઉ સીલ વારા િનધાર્રીત કરે લ સીલેબસ મુજબનો રહેશ.ે
∙

પેપર-૨ ગુજરાતી ભાષાના પેપર માટે પુછવામાં આવનાર અ યાસક્રમ ધોરણ-૧૨ હાયર સેક ડરી કક્ષાથી નીચેન ુ ં
રહેશે નહીં.

માં ભાષા (Language)-૩૦ ગુણ, યાકરણ (Grammar)-૪૦ ગુણ અને સાહી ય (Literature)-૩૦

ગુણ આમ કુલ-૧૦૦ પ્ર ો પુછવામાં આવશે અને દરે ક પ્ર

નો ૧ ગુણ રહેશે.

∙

દરે ક ખોટા પ્ર ના જવાબ માટે ૦.૨૫ ગુણ બાદ કરવામાં આવશે.

∙

શકય યાં સુધી પરીક્ષા સબંિધત બધી જ સુચનાઓ મોબાઇલ નંબર ઉપર SMS થી આપવામાં આવશે. આથી
અરજી પત્રકમાં મોબાઇલ નંબર અવ ય દશાર્વવો અને ભરતી પ્રિક્રયા પુણર્ થાય યાં સુધી આપેલ મોબાઇલ
નંબર જાળવી રાખવો જ રી છે .

∙

પધાર્ મક પરીક્ષા માટે નસીર્ગ િવષયને લગતી પરીક્ષા ૧૦૦ ગુણની રહેશ.ે

માં ઉ ીણર્ થવા માટે ૫૦ ટકા ગુણ

જ રી છે . જાહેરાતમાં દશાર્ યા મુજબના ઉમેદવાર ઉપલ ધ ન થાય તો પાસીંગ ધોરણ ઘટાડવાની સ ા ભરતી
સિમતીને રહેશે અને તે મુજબ મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. પરીક્ષા માટે નો સમય ૨(બે) કલાકનો રહેશ.ે
પરીક્ષા ગુજરાતી અથવા અંગ્રેજી ભાષામાં આપી શકાશે.
∙

ગુજરાતી ભાષાની પરીક્ષા ૧૦૦ ગુણની રહેશ.ે

માં ઉ ીણર્ થવા માટે ૩૫ ટકા ગુણ જ રી છે . પરીક્ષા ફકત

ગુજરાતી ભાષામાં આપી શકાશે.
∙

બ ે પરીક્ષામાં પાસ થવુ જ રી છે , પરં ત ુ નસીર્ગના િવષયમાં તેમજ ગુજરાતી ભાષાના બં ે પેપરમાં મેળવેલ
કુલ ગુણના આધારે મેરીટ લી ટ બનાવવામાં આવશે.

પરીક્ષા ફી.
(૧)

“General” કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારો માટે અરજી ફી. . ૩૦૦/- + પો ટ ઓફીસ ચા
ભરવાના િક સામાં

(ઓનલાઇન ફી

. ૩૦૦ + ચા ) ભરવાનો રહેશે તેમજ ઓનલાઇન પેમે ટ કરવા માટેનો પણ િવક પ

ઉપ ધ હોઇ ઓનલાઇન પેમે ટ પણ કરી શકશે. અનુસિુ ચત જાિત, અનુસિુ ચત જન.જાિત, સામાજીક અને
શૈક્ષિણક રીતે પછાત વગર્, િદ યાંગ, માજી સૈિનક અને આ.ન.વ. ઉમેદવારો માટે સરકાર ીના પ્રવતર્માન
િનયમોનુસાર ફી/ચા
(ર)

ભરવાનો રહેશે નહી.

“General” કેટેગરી Select કરનાર અને પો ટ ઓિફસ મારફતે અરજી ફી ભરવા માંગતાં ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન
અરજી કયાર્ બાદ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથી અરજી પત્રકની સાથે આપેલ પો ટ ઓફીસના ૩(ત્રણ) ચલણની A-

4
4 સાઇઝની િપ્ર ટ લઇને તે કોઇ પણ કો યુટરાઇઝડ પો ટ ઓફીસમાં રજુ કરવાથી તેઓ ારા ફી વીકારવામાં
આવશે.

યારે ઓનલાઇન ફી નુ ં ચુકવણુ
ં
ં કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ પેમે ટ માટે ઉપલ ધ િવક પો પૈકી કોઇ

એક િવક પ પસંદ કરી ફી ચુકવવાની
ં
રહેશ.ે
(૩)

“General” કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોએ આ ત્રણ ચલણ પૈકી એક ચલણ પો ટ ઓફીસ રાખશે અને બીજા
બે સહી/ િસક્કા કરી ઉમેદવારને પરત કરશે.

ઉમેદવારે સાચવી રાખી પરીક્ષા થળે અચ ૂક રજુ કરવાની રહેશ.ે

જો આ ચલણ રજુ નહી કરે તો તે ઉમેદવારને પરીક્ષામાં બેસવા દે વામાં આવશે નહીં.

યારે ઓનલાઇન ફી

ચુકવણુ
ં
ં કરનાર ઉમેદવારોએ ફી ચુકવણુ
ં
ં કયાર્ અંગેની પહ ચ સાચવી રાખવાની રહેશે.
(૪)

પો ટ ઓફીસમાં તેમજ ઓનલાઇન ફી ભરવાની છે લી તા.૨૨/૦૧/૨૦૨૧ના પો ટ ઓફીસના કામકાજ સમય
સુધી રહેશ.ે

(૫)

ફી ભયાર્ બાદ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તેમજ “General” કેટેગરી Select કરનાર ઉમેદવારોની ફી ભયાર્ વગરની
અરજી મા ય રહેશે નહીં.

(૬)

પરીક્ષા ફી ભરવાથી ઉમેદવારને SMS થી ફી ભયાર્ની જાણ કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારને SMS ન મળે તો
તા કાિલક ઉમેદવારે પો ટ ઓફીસનો સંપકર્ કરવાનો રહેશ.ે

સામા ય સુચનાઓ :
(૧)

સદર ભરતી સંબિં ધત તમામ સુચનાઓ / િવગતો વખતો વખત www.gujhealth.gujarat.gov.in અથવા
http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પરથી જોવા મળશે.

(ર)

ઉમેદવારે િનયત અરજી પત્રકમાં ભરે લી િવગતો સમગ્ર ભરતી પિક્રયા માટે આખરી ગણવામાં આવશે અને તેના
પુરાવાઓ (અસલ અને પ્રમાિણત નકલ) આ ખાતા

વારા જયારે મંગાવવામાં આવે યારે

તે થળે અને

સમયે વ ખચેર્ બ રજુ કરવાના રહેશ.ે અ યથા અરજી પત્રક રદ જાહેર કરવામાં આવશે.
(૩)

એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. તેમ છતાં એકથી વધુ અરજી (Multiple Application) ના િક સામાં ફી
સિહત સવર્ રીતે ભરે લી અરજીઓ પૈકી સૌથી છે લી ક ફમર્ થયેલ એક જ અરજી મા ય ગણાશે. તે િસવાયની
બધી અરજીઓ રદ થશે અને ભરે લ ફી ના નાણા પરત મળશે નહી.

(૪)

શારીિરક અશક્તતા (ફકત ૪૦ ટકા કે તેથી વધુ અને ૭૦ ટકા સુધીની One Lower limb ની Locomotor
disability) ધરાવતા ઉમેદવારે Online અરજી ફોમર્માં અંગત માિહતી કે િવગતોમાં પોતાની અશક્તતાની ટકાવારી
દશાર્વવાની રહેશ.ે

(૫)

અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોના િક સામાં જાિતનું પ્રમાણપત્ર, વયમયાર્દા, શૈક્ષિણક લાયકાત, લાગુ પડે યાં
નોન િક્રમીલીયર સટ ફીકેટ અને આિથર્ક નબળા વગર્ (EWS)નુ ં પ્રમાણપત્ર સામા ય વહીવટ િવભાગના
તા.૦૬/૦૨/૨૦૧૯ના પરીપત્ર ક્રમાંક:પરચ/૧૦૨૦૧૯/૨૮૬૭૧/ગ-૨ મુજબનું જાહેરાત પ્રિસ ધ થયાની
તારીખની િ થિતએ મા ય હોય તે યાનમાં લેવાશે.

(૬)

આ સંવગર્ની ભરતી પ્રિક્રયામાં આખરી પસંદગી પામેલ ઉમેદવારની િનમણુકં સ ાિધકારી ઠરાવે તે શરતોને
આધીન િનમણુકં મેળવવાને પાત્ર ઠરશે.

(૭)

ઉમેદવાર પોતે આખરી પસંદગી યાદીમાં સમાિવ ટ થવા માત્રથી સંબિં ધત જગ્યા ઉપર િનમણુકં કરવાનો દાવો
કરવાને હક્કદાર થશે નિહ. િનમણુકં કરનાર સ ાિધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહેર સેવા સારુ તે
ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય) િનયમો ૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ િનયમોનુસાર અને આ
જગ્યાના પ્રવતર્માન ભરતી િનયમોનુસાર યોગ્ય જણાતો નથી. તો

તે તબક્કે આવા ઉમેદવારને તેની િનમણુકં

બાબતે િનમણુકં સ ાિધકારીનો િનણર્ય આખરી ગણાશે.
(૮)

આ ભરતી પ્રિક્રયા સંપ ૂણર્પણે સંવગર્ના પ્રવતર્માન ભરતી િનયમો તેમજ ભરતી પ્રિક્રયાના િનયમોને આધીન રહેશ.ે
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(૯)

આ જાહેરાત કોઇ પણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમાં ફેરફાર કરવાની કે જગ્યાઓની સંખ્યાઓમાં વધ ઘટ
કરવાની આવ યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો ખાતાને સંપ ૂણર્ હક્ક/અિધકાર રહેશ.ે આ માટે કારણો આપવા
બંધાયેલ રહેશે નિહ. તેમજ તેવા સંજોગોમાં ભરે લ અરજી અને પરીક્ષા ફી પરત મળશે નિહ.

(૧૦)

આ અંગેન ુ ં ઓનલાઇન અરજી પત્રક વેબસાઇટ http://ojas.gujarat.gov.in ઉપર ઓનલાઇન ભરવાનુ ં રહેશ.ે
ઓનલાઇન અરજી ફોમર્ કોઇ પણ કો યુટર કે

ની સાથે ઇ ટરનેટ સુિવધા ઉપલ ધ હોય તે ઉપર ભરી શકાશે.

ઇ-ગ્રામ કે દ્રમાં પણ સુિવધા ઉપલ ધ હોય છે .
(૧૧)

અરજી પત્રક ભરતા પહેલાં વેબસાઇટ પર મુકવામાં આવેલ ઉમેદવાર માટે ની સુચનાઓ અને ઓનલાઇન
અરજીપત્રક ભરવા બાબતની સુચનાઓ કાળજીપ ૂવર્ક અ યાસ કરવા િવનંતી છે અને યાર બાદ જ ઓનલાઇન
અરજીપત્રક ભરવુ.ં

(૧૨)

ફકત ઓનલાઇન અરજીપત્રકો જ મા ય ગણાશે, જો અ ય કોઇ પણ પ્રકારે અરજી પત્રકો મોકલવામાં આવશે તો
તે રદ બાતલ ગણાશે.

(૧૩)

આ ભરતી નામદાર સુિપ્રમકોટર્ માં દાખલ કરવામાં આવેલ એસ.એલ.પી.નં.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી
ચુકાદાને આધીન રહેશ.ે

(૧૪)

OMR શીટમાં ફક્ત માક ગ જ કરવાનુ ં હોઇ અરજદારને પરીક્ષા સમયે કોઇપણ સંજોગોમાં રાઇટર(Writer)ની
સુિવધા મળવાપાત્ર નથી.

અરજી કરવાની રીતઃઆ જાહેરાતના સંદભર્માં સિમિત

વારા http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ મારફત કરે લ ઓનલાઇન

વેબસાઈટ મારફત ઓનલાઈન અરજી જ વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવારે જાહેરાતમાં દશાર્ યા તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ થી
તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧(સમય રાત્રીના ૨૩.૫૯ કલાક સુધી) દર યાન વેબસાઈટ http://ojas.gujarat.gov.in પર અરજી
પત્રક ભરી શકશે.
૧.

ઉમેદવારે સૌ પ્રથમ કો યુટરમાં ઈ ટરનેટ વેબસાઈટ http://ojas.gujarat.gov.in પર જવુ ં હવે

ર.

Apply online પર click કરવુ.ં

૩.

જગ્યા પર click કરવાથી જગ્યાની િવગતો મળશે.

૪.

તેની નીચે Apply Now પર click કરવાથી Application Format દે ખાશે. Application Format માં સૌપ્રથમ
"Personal Details" ઉમેદવારે ભરવી (અહીં લાલ (*)

ંદડી િનશાની હોય તેની િવગતો ફરજીયાત ભરવાની

રહેશ.ે
પ.

Personal Details ભરાયા બાદ Educational details ભરવા માટે Educational details પર click કરવુ.ં

૬.

તેની નીચે Self declaration માં Yes / No પર Click કરવુ.ં

૭.

હવે, Save પર Click કરવાથી તમારી અરજીનો Online વીકાર થશે. અહી ઉમેદવારનો Application number
generate થશે.

ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહેશે અને હવે પછી આ જાહેરાતના સંદભર્માં કિમ ર ી,

આરોગ્યની કચેરી સાથેના કોઇ પણ પત્ર યવહારમાં આજ નંબર દશાર્વવાનો રહેશ.ે
૮.

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Upload photo પરClick કરો, અહીં તમારો Application Number Type કરો અને
તમારી Birth date type કરો યાર બાદ ok પર Click કરો, અહીં Photo અને Signature Upload કરવાના છે .
(ફોટા નું માપ પ સેમી ઉંચાઇ અને ૩.૬ સેમી પહોળાઇ અને Signature નુ ં માપ ૨.પ સેમી ઉંચાઇ અને ૭.૫ સેમી
પહોળાઇ રાખવી) Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature JPG Format
માં (15 kb સાઇઝથી વધારે નહી તે રીતે Computer માં હોવો જોઇએ.) "Browse" Button પર Click કરો હવે
Choose File ના ક્રીન માંથી

ફાઇલમાં JPG Format માં તમારો Photo Store થયેલ છે તે ફાઇલને Select
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કરો અને "Open Button" ને Click કરો. હવે "Browse" Button ની બાજુ માં "Upload Button પર Click કરો. હવે
બાજુ માં તમારો Photo દે ખાશે. હવે આ જ રીતે Signature પણ upload કરવાનીરહેશ.ે
૯.

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Confirm Application પર Click કરો અને Application Number તથા Birth Date
Type કયાર્ બાદ Ok પર Click કરવાથી બે બટન,૧- Application Preview ૨- Confirm Application દે ખાશે.
ઉમેદવારે Show Application Preview પર Click કરી પોતાની અરજી જોઇ લેવી. અરજીમાં સુધારો કરવાનો
જણાય તો Edit Application ઉપર Click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી Confirm કયાર્ પહેલા કોઇ પણ પ્રકારનો
સુધારો અરજીમાં કરી શકશે. પરં ત ુ અરજી Confirm કયાર્ બાદ અરજીમાં કોઇ પણ સુધારો થઇ શકશે નહી. જો
અરજી સુધારવાની જ ર ન જણાય તો જ Confirm Application પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો Online
વીકાર થઇ જશે, અહી "Confirmation Number" Generate થશે.

હવે પછીની બધી જ કાયર્વાહી માટે જ રી

હોઇ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહેશ.ે "Confirmation Number" િસવાય કોઇપણ પત્ર યવહાર કે અ ય કોઇપણ
કાયર્વાહી કરી શકશે નહી.
૧૦.

હવે Print Application પર Click કરવુ ં અહીં તમારો "Confirmation Number" ટાઇપ કરવો અને Print પર Click
કરી અરજીની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી.(અત્રેની કચેરીમાં

યારે પણ હાજર રહેવાનુ ં કહેવામાં આવે યારે આ

નકલ હોવી ફરજીયાત રહેશે.)
૧૧.

જો અરજીમાં આપે મોબાઇલ નંબર આપેલ હશે તો અરજી "Confirm" થયેથી ત ુરત જ આપને અરજીમાં દશાર્વેલ
નંબર ઉપર SMS મળશે. આપના મોબાઇલ નંબર ઉપર એન. આઇ. સી. ારા આ જાહેરાત સંદભેર્ SMS થી જાણ
કરવામાં આવશે. ઉમેદવારે અરજી પત્રકમાં દશાર્વેલ મોબાઇલ નંબર બદલવો નહી.
ઉપર જાહેરાતમાં દશાર્વેલ સંવગર્ની જગ્યાના ભરતીિનયમો અ વયે શૈક્ષિણક લાયકાત, વયમયાર્ દા,
વયમયાર્ દામાં

ટછાટ, અરજી ફી અને પસંદગીની પ િતની િવગતો અને જાહેરાતની અ ય તમામ િવગતો એન.

આઇ. સી. ની વેબસાઈટ http://ojas.gujarat.gov.in ઉપર દશાર્વેલ છે . ઉમેદવારે ઓનલાઈન અરજી પત્રકમાં
બતાવેલી કોઈ પણ િવગત અને ઉમેદવારે િનમણુકં સ ાિધકારી સમક્ષ રજુ કરે લ જ મ તારીખ, શૈક્ષિણક
લાયકાત, વય, જાિત, અ ય લાયકાતોને લગતા પ્રમાણપત્રો ભિવ યમાં

તે તબક્કે િનમણુકં અિધકારી

ારા

ચકાસણી દર યાન ખોટા માલુમ પડશે તો તેની સામે કાયદે સરની કાયર્વાહી કરવામાં આવશે. આવા
ઉમેદવારોની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે. તેમજ ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે તેમજ આવા
ઉમેદવારની જો પસંદગી / િનમણુકં થયેલ હશે તો કોઈ પણ તબક્કે રદ કરવામાં આવશે.
આ સંવગર્ની સીધી ભરતી પ્રિક્રયા સંપ ૂણર્પણે ગુજરાત મુ કી સેવા વગીર્કરણ અને ભરતી (સામા ય)
િનયમો ૧૯૬૭ વખતો વખત સુધાયાર્ મુજબ અને તે અ વયે આ સંવગર્ના ઘડવામાં આવેલ ભરતી િનયમોને
આધીન રહેશ.ે આ જગ્યાની ભરતી પ્રિક્રયાના અનુસધ
ં ાને આ જાહેરાતમાં કોઈ પણ કાયદે સર ફેરફાર કરવાની કે
રદ કરવાની આવ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સંપ ૂણર્ હક્ક/અિધકાર ભરતી કમીટી/કિમ ર ી(આરોગ્ય)
નો રહેશે અને આ માટે કારણો આપવા બંધાયેલ નથી.
-Sd-

અ યક્ષ
ટાફનસર્ પધાર્ મક પિરક્ષાસિમિત
હોદાની રુએ કિમ ર આરોગ્ય,તબીબી
સેવાઓ અને તબીબી િશક્ષણ (ત.સે.)
ગાંધીનગર
હે પલાઇન નં. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૭૫૯૦ (અિધક િનયામક ી(ત.સે.)ની કચેરી)

