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(� �2� �ા3� � �.18002335500)  
 

કિમ�ર�ીની કચેર�, આરો�ય  તબીબી સવેાઓ, અન ે  તબીબી િશ�ણ ગાધંીનગર  હ�તકની રા�યની સરકાર� હો!�પટલો /સા%ુહ�ક આરો�ય ક'() 

ખાત ે�ટાફનસ,  વગ,-૩ ની ૨૫૬૮ જ�યાઓ માટ' નીચે જણાવલે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી  �પધા,6મક પર��ા 7વારા �ટાફનસ,ની ભરતી  

9ગે  િનયત ન%ુનામાં ઓનલાઇન અર;ઓ મગંાવવામા  ં આવ ે છે. આ માટ' ઉમદેવાર' અર; તા. ૬/૨ /૨૦૧૪  (૧૪:૦૦ કલાક) થી              
તા.૨૦ /૨/૨૦૧૪ (રા@ીનાં ૨૩.૫૯ કલાક) દરBયાન http://ojas1.guj.nic.in અથવા http://ojas2.guj.nic.in  વબેસાઇટ ઉપર %ુકવામા ં આવલે  

Cચુના %ુજબ ફDત ઓન લાઇન કરવાની રહ'શ.ે ઉમેદવારોનો તાEતરનો પાસપોટ,  સાઇઝનો ફોટ ોGાફ (૧૫ K.B) અન ે સહ�નો ન%ુનો  (૧૫ K.B) 

સાઇઝથી વધ  ે નહH ત ે ર�ત ે JPG ફોમIટમા ં �ક'ન કર� ઓન લાઇન અર;મા ં અપલોડ કરવાનો રહ'શ.ે  તમામ ઉમેદવાર' અર;પ@કોમા ંપોતાના 

શ�ૈLણક લાયકાત, વય, Nિત 9ગેના તમેજ અ(ય જOર� Pમાણપ@ો %ુજબ જ િવગતો ભરવાની રહ'શ.ે   

આ કચેર� 7વારા સહાયક પર�ચયા,ની સીધી ભરતી માટ'ની આપવામાં આવેલ તા.૧૯/૯/૨૦૦૯ની Nહ 'રાત સદંભ,મા ં E 

ઉમેદવારોએ  અર; કર'લ હોય અન ેતઓે િનયમોTુસાર આ ભરતી PUVયા માટ' લાયક  ઠ ર'લ હોય તઓેએ આ  ભરતી PUVયામાં ફ'રફાર થયલે 

હોવાથી  આવા ઉમદેવારોએ પણ અ(ય ઉમદેવારની Eમ જ ઓન લાઇન અર;  સાથ ેસમG PUVયા અTસુરવાની રહ'શ.ે  

�ટાફનસ,ની ભરવાપા@ જ�યાઓની િવગત તથા શ�ૈLણક લાયકાત, પગાર ધોરણ, વયમયા,દા, વય મયા,દામાં Xટછાટ અને 

સામા(ય Cચુનાઓ ઉપરોકત વેબ સાઇટ ઉપર ઉપલYધ છે.  

ભરવાપા@  જ�યાના  સદંભI  અનામતની  ટકાવાર�  %જુબ  Nિતવાર  ભરવાની  થતી  જ�યાઓ:  

 

Vમ િવગત Zુલ અT.ુNતી 
(S.C) 

અT.ુજન. 

Nતી (S.T) 

શા.સ .ૈપ(SEBC) િવકલાગં 

(PH) 

જનરલ 

(GEN) 

૧ અગાઉની ઘટ ૩૬૩ - ૨૨૫ - ૧૩૮ - 

૨ અગાઉની ઘટ બાદ કરતા ં  

ભરવાની જ�યાઓ 

૨૨૦૫ ૧૫૪ ૩૩૦ ૫૯૫ ૬૬ ૧૧૨૬ 

 ઘટ સાથ ેZુલ ૨૫૬૮ ૧૫૪ ૫૫૫ ૫૯૫ ૨૦૪ ૧૧૨૬ 

• ફકત ભારતના નાગર�ક  આ અર; કર � શક શે. 

• પસદંગી પામનાર ઉમદેવારો પ ૈક� ઉમદેવાર ોમ ાં પર Lણત \ી અથવા ]ુOષ ેહયાત પિત અથવા પ6ની સીવાય અ(ય લ�ન ક'  લ�ન કરાર 

કર'લ હશ ેતો તે ગેરલાયકાતમા ંગણાશ ેસીવાય ક' તઓેના 9ગત કાયદા હ 'ઠળ આ Pકાર'  લ�ન ક' લ�ન કરાર કરવા Xટ હોય. 

• અનામત જ�યાઓ  ફDત %ુળ `ુજરાતના શા.શ.ૈપ.વ., અTCુુLચત Nતી તમેજ અTCુુLચત જન Nતીના ઉમદેવારો માટ' જ અનામત છે.  

• મUહલાઓ માટ'ની જ�યાઓ ૩૦ ટકા %ુજબ અનામત છે. Eને E તે ક'ટ'ગર� સામે સરભર કરાશે. મUહલા ઉમેદવારો માટ'ની અનામત જ�યાઓ માટ' 

જો લાયક મUહલા ઉમેદવારો ઉપલYધ નહ� થાય તો ત ેજ�યા તે જ ક'ટ'ગર�ના ]ુOષ ઉમેદવારોથી ભરવામાં આવશે.  

• મા;  સિૈનક માટ' Zુલ ભરવાપા@ જ�યાઓનાં ૧૦ ટકા %જુબ જ�યાઓ અનામત છે. E ત ે ક'ટ'ગર� સામ  ે સરભર કરાશે. મા; સિૈનક  માટ'ની 

અનામત  જ�યા માટ' જો લાયક મા; સિૈનક ના ઉમેદવારો ઉપલYધ ન થાય  તો ત ે જ�યાઓ E ત ે ક'ટ'ગર�ના અ(ય લાયક  ઉમેદવારોથી 

ભરવામા ંઆવશે. 

       શા.ખો.ખા.ના ઉમદેવારો માટ'   ૩ ટકા લેખે જ�યાઓ અનામત છે અને આ ઉમદેવારોન ેE તે ક'ટ'ગર� સામ ેસમાવેશ કરવામા ંઆવશ ેઆવા  

      ઉમેદવારો ઉપલYધ નહ� થાય તો ત ેજ�યાઅ(ય લાયક ઉમદેવારોથી ભર� શકાશ.ે 

��ા�  ��6:-  

 નાણાં િવભાગનાં તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬, તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૬ તથા તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૧ ના ઠરાવ અન  ે સામા(ય વUહવટ િવભાગનાં 

તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ નાં ઠરાવની જોગવાઇઓને આધીન E બોલીઓ/શરતો/િનયમો  નa� કર'લ છે ત  ેતમેજ હવે પછ� વખતો વખત સરકાર�ી 

7વારા નa� કરવામા ંઆવે ત ેબોલીઓ/શરતો/િનયમો ઉમેદવારન  ેબધંનકતા, રહ'શ.ે E જોગવાઇઓ ન ેઆિધન Pથમ પાચં વષ, માટ' �ટાફનસ,  

વગ,-૩ ન  ેO.૯૪૦૦/- ના માિસક Uફકસ પગારથી લાયક ઉમેદવારન ે અજમાયશી ધોરણે િનમbુંક આપશે. ત ે િસવાય અ(ય કોઇ ભcથા ક' લાભો  

મળવાપા@ રહ'શ ેનUહ d. 6યારબાદ પાચં વષ,ની સવેાઓ ]રુ� થયેથી તમેની સવેાઓ િનમbુંક સeાિધકાર�ને સતંોષકારક જણાય ે પગાર ધોરણ 

O.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, Gેડ પ.ે O.૨૮૦૦/- અથવા સરકાર�ી )ારા E ત  ેજ�યા માટ' વખતો વખત િનયત પગાર ધોરણમાં િનમbુંક મળેવવાન  ેપા@  

ઠરશ.ે 

ш89:6к �ા�кા�:- 

(૧)   ઇ(ડ�યન નસhગ કાઉ(સીલ 7વારા મા(ય સ�ંથાઓમાથંી મેળવલે બેઝીક બી.એસ.સી.(નસhગ) (Regular) નો ડ�Gી કોષ,  

અથવા 

ઇ(ડ�યન નસhગ કાઉ(સીલ 7વારા મા(ય સ ં�થાઓમાથંી મેળવલે જનરલ નસhગ એ(ડ મીડવીફર�નો ડ�pલોમા ંકોષ , અથવા 

સરકાર�ી 7વારા મા(ય કર'લ સમક� શ�ૈLણક લાયકાત. 

(ર)   અર; કરતી વખત ે `ુજરાત નસhગ કાઉ(સીલમાં ર;�ટડ, નસ , અન ેર;�ટડ,  મીડવાઇફT ુકાયમી અથવા સમયાંતર' ર�(qઅુલ 

કરાવેલ ર;�r'શન હ ોsુ ફર;યાત છે. અર; પ@કમા ં ર;�ટડ,  નસ, તમેજ ર;�ટડ,  મીડવાઇફ અથવા સમક� લાયકાતનો 

ર;�r'શન નબંર અવtય દશા,વવાનો રહ'શ.ે અ(ય કોઇપણ આધારો Gાહય રાખવામા ંઆવશ ેનહ�. 

   (૩) `ુજરાતી/Uહ(દ� બંન ેભાષાT ુ ં ]રુu ુ ં vાન  ધરાવતો  હોવો જોઇએ. 
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к�;<=>&� +�� ,6кા��:-  

ઉમેદવાર રા�ય સરકારનાં `ુજરાત %ુwક� સવેા વગhકરણ  અન ેભરતી (સામા(ય ) િનયમો, ૧૯૬૭ અ(વય ેઠરાવલે કોBpqુટરના ઉપયોગ 

9ગનેી પાયાની Nણકાર� ધરાવતો હોવો જોઇશે. સામા(ય વUહવટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૦૮ ના સરકાર� ઠરાવ Vમાકં:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-

૧૨૦૩૨૦-વ.૫ થી નa� કર'લ અyયાસzમ %જુબ કોBpqુટર 9ગTેુ ંબેLઝક નોલેજ ધરાવતા હોવા 9ગેTુ ંકોઇ પણ સરકાર મા(ય તાલીમ સ�ંથાT ુ ં

Pમાણપ@ / માક,શીટ ધરાવતા હોવા જોઇશ.ે તથા સરકાર મા(ય qિુનવસhટ� અથવા સ�ંથામાં કોBpqુટર vાન 9ગેના કોઇ પણ ડ�pલોમા 

અyયાસzમમાં કોBpqુટર એક િવષય  તર�ક'  હોય તવેા Pમાણપ@ો અથવા ધોરણ-૧૦ અન ેધોરણ-૧૨ ની પર��ા કોBpqુટરના િવષય સાથે પસાર  

કર'લ હોય તવેા Pમાણપ@ો ધરાવતા હોવા જોઇશ.ે આ તબaે આ Pમાણપ@ ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર; કર� શકશ .ે પરંu ુ િનમbુંક 

મળેવતા પહ'લા આ Pમાણપ@  અ{કુ ર|ુ કરવાTુ ંરહ'શ.ે  અ(યથા િનમbુંક મળેવવાન ેપા@ ઠરશ ેનહH.  

�� ��ા)?ા:-  

Nહ'રાત Pિસ7ધ થયાની  તાર�ખે  ઉમદેવારની  વય  ૪૦  વષ,થી વ}ુ  હોવી જોઇએ  નહ�. 

�� ��ા)?ા�ા� @&Aા&:-  

• %ુળ `ુજરાતના હોય તવેા અT.ુNતી, અT.ુજન.Nતી, સામા;ક શ�ૈLણક ર�ત ે પછાત ઉમેદવારોના ં Uક�સામાં ઉપલી વયમયા,દામાં 

િનયમોTુસાર પાચં (૫) વષ,ની Xટછાટ આપવામાં આવશ.ે 

• ૪૦ ટકા ક' તથેી વ} ુઅપગંતા ધરાવતા ઉમેદવારોન ે ઉપલી વયમયા,દા ૧૦ વષ,ની Xટછાટ આપવામાં આવશે. 

• સામા(ય વUહવટ� િવભાગનાં તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવની જોગવાઇ  %ુજબ મUહલા ઉમેદવારોન ેઉપલી વયમયા,દા ૦૫ વષ,ની Xટછાટ 

આપવામાં આવશ.ેઅનામત ક'ટ'ગર�ના મUહલા અરજદારોન ે અનામત તર�ક'  મળતી ઉપલી વયમયા,દાની Xટછાટ ઉપરાંત મUહલા 

તર�ક'ની ૦૫ વષ,ની Xટછાટ આપવામાં આવશે. 

• મા;  સિૈનક ઉમેદવારો ક' Eઓએ જળ,વાq  ુઅન ે~ુિમ આમ, ફ�સhસમા ંઓછામાં ઓછા છ (૬) માસની સવેા કર� હોય અને મા;  સિૈનક  

તર�ક'Tુ ં સ�મ અિધક ાર�Tુ ં ઓળખકાડ,/Pમાણપ@ ધરાવતા ં હોય તો મળવાપા@ ઉપલી વય મયા,દામા ં તઓેએ બNવલે ફરજનો 

સમયગાળો ઉપરાતં @ણ (૩) વષ, Cધુીની Xટછાટ મળેશે.  

• તમામ  અનામત ક'ટ'ગર�ના ઉમેદવારોની ઉપલી વય મયા,દા Xટછાટ સાથ ે કોઇ પણ સજંોગોમા ં િનયત તાર�ખે ૪૫ વષ,થી વધવી જોઇએ 

નહ�. 

�(�?�� BC��ા:-  

• પર��ા O.M.R. (Optical Mark Reader) પ7ધિતથી લેવામાં આવશે., Eમા ંનસhગ િવષયના ૧૦૦ P�ો તમેજ `ુજરાતી િવષયના 

૧૦૦ P�ો MCQ (Multple choice question) 7વારા ]છુવામા ંઆવશે.(P� પ@નો ન%ુનો સામેલ છે.)  

• શકય 6યા ંCધુી પર��ા સબિંધત બધીજ Cચુનાઓ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી આપવામાં આવશ.ે આથી અર; પ@કમાં મોબાઇલ 

નબંર અવtય  દશા,વવો અન ેપર��ા PUVયા ]ણુ, થાય  6યા ં  Cધુી આપલે મોબાઇલ નબંર Nળવી રાખવો  જOર� છે.  

• �પધા,6મક પર��ા માટ' નસhગ િવષયને લગતી પર��ા ૧૦૦ `ુણની રહ'શ.ે Eમાં ઉeીણ, થવા માટ' ૫૦ ટકા `ુણ જOર� છે. પર��ા 

માટ'નો સમય બે કલાકનો રહ 'શે. પર��ા `ુજરાતી અથવા 9Gે;મા ંભાષામ ાં આપી શકાશે. 

• `ુજરાતી ભાષાની પર��ા ૧૦૦ `ુણની રહ'શ.ે Eમા ંઉeીણ, થવા માટ' ૩૫ ટકા `ુણ જOર� છે. પર��ા માટ'નો સમય બે  કલાકનો 

રહ'શ.ે પર��ા ફકત `ુજરાતી ભાષામા ંઆપી શકાશ.ે 

• બ� ેપર��ામા ંપાસ થs ુ જOર� છે, પરંu ુ નસhગના િવષયમાં તેમજ `ુજરાતી ભાષાની આમ બ�ે પર��ામા ં મેળવલે સર'રાશ 

`ુણના આધાર' મરે�ટ લી�ટ બનાવવામા ંઆવશ.ે 

• દર'ક ખોટા P�ના જવાબ માટ' ૦.૨૫ `ુણ બાદ કરવામાં આવશે.  

���9ા '�.  

(૧)  “General” ક'ટ'ગર� Select કરનાર ઉમદેવારો માટ' અર;  ફ�. O.૩૦૦/- + પો�ટ ઓફ�સ ચા� ભરવાનો રહ'શ.ે અTCુુLચત Nિત, 

અTCુુLચત જન. Nિત,  સામા;ક અન ે શ�ૈLણક ર�ત ે પછાત વગ, તથા શાર�Uરક િવકલાંગ  ઉમેદવારો માટ' સરકાર�ીના Pવત,માન 

િનયમોઅTુસાર ફ�/ચા� ભરવાનો રહ'શ ેનહ�.  
 (ર)  “General” ક'ટ'ગર� Select કરનાર ઉમદેવારોએ ઓન લાઇન અર; કયા, બાદ OJAS  વબે સાઇટ ઉપરથી અર;  પ@કની સાથ ેઆપલે 

પો�ટ ઓફ�સના ૩ (@ણ) ચલાણની A-4 સાઇઝની િP(ટ  લઇને ત ેકોઇ પણ કોBpqુટરાઇઝડ  પો�ટ  ઓફ�સમા ંર|ુ કરવાથી તઓે 7વારા 

ફ� �વીકારવામાં આવશે  

(૩) “General” ક'ટ'ગર� Select કરનાર ઉમદેવારોએ આ @ણ ચલણ પકૈ� એક ચલણ પો�ટ  ઓફ�સ રાખશે. અન ેબીN બે સહ�/ િસaા કર� 

ઉમેદવારન ેપરત કરશ.ે  E ઉમેદવાર' સાચવી રાખી પર��ા �થળે અ{કૂ ર|ુ કરવાની રહ'શ.ે જો આ ચલણ ર|ુ નહ� કર'  તો ત ેઉમેદવારન  ે

પર��ામા  ંબેસવા દ'વામા  ંઆવશે નહH.  

(૪) પો�ટ   ઓફ�સમા ંફ� ભરવાની છેwલી તા.૨૨ /૨/૨૦૧૪ ના પો�ટ ઓફ�સના કામકાજ સમય Cધુી રહ'શ.ે  

(૫) ફ� ભયા, બાદ  ર�ફંડ મળવાપા@ નથી. તમેજ “General” ક'ટ'ગર� Select કરનાર ઉમદેવારોની ફ� ભયા, વગરની અર; મા(ય રહ'શ ેનહH.  

(૬) પર��ા ફ�  ભરવાથી ઉમેદવારન ે SMS થી ફ� ભયા,ની Nણ કરવામાં આવશે. જો ઉમેદવારન ે SMS ન મળે તો  તા6કાLલક ઉમેદવાર' પો�ટ 

ઓફ�સનો સપંક, કરવાનો રહ'શ.ે  
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(ા�ાD�  E>�ાF : 

(૧) સદર ભરતી સબંિંધત તમામ Cચુનાઓ /  િવગતો વખતો વખત www.gujhealth.org અથવા http://ojas1.guj.nic.in અથવા 

http://ojas2.guj.nic.in વબે સાઇટ પરથી જોવા મળશે.  

(ર) ઉમેદવાર' િનયત અર; પ@કમા ંભર'લી િવગતો સમG ભરતી પUVયા માટ' આખર� ગણવામા ંઆવશે અન ેતનેા ]રુાવાઓ (અસલ અન  ે

PમાLણત નકલ) આ ખાતા 7વારા જયાર'  મગંાવવામા ંઆવે 6યાર'  E તે �થળે અન ેસમયે �વખચI OબO ર|ુ કરવાના રહ'શ.ે અ(યથા અર; 

પ@ક રદ Nહ'ર  કરવામાં આવશે.  

(૩) શાર�Uરક  અશDતતા ( ફકત ૪૦ ટકા ક' તથેી વ} ુઅન ે૭૦ ટકા Cધુીની Lower limbs ની Locomotor disability )ધરાવતા ઉમેદવાર' 

Online  અર; ફોમ,મા ં9ગત માUહતી ક' િવગતોમા ંપોતાની અશDતતાની ટકાવાર� દશા,વવાની રહ'શ.ે  

(૪) અનામત ક'ટ'ગર�ના ઉમેદવારોના Uક�સામાં NિતTુ ંPમાણપ@, વય મયા,દા, શ�ૈLણક લાયકાત, લા`ુ પડ' 6યા ંનોન UVમીલીયર સટ�ફ�ક'ટ 

Nહ'રાત Pિસ7ધ  થયાની તાર�ખની !�થિતએ  7યાનમાં લેવાશ.ે  

(૫) આ સવંગ,ની  ભરતી PUVયામા ંઆખર� પસદંગી પામલે ઉમેદવારની િનમbુ ંક સeાિધકાર� ઠરાવ ેત  ેશરતોન ેઆધીન િનમbુંક મળેવવાન  ે

પા@ ઠરશ.ે  

(૬) ઉમેદવાર પોત ેઆખર� પસદંગી યાદ�મા ંસમાિવ�ટ  થવા મા@થી સબંિંધત જ�યા ઉપર િનમbુંક કરવાનો દાવો કરવાન ેહaદાર થશ ેનUહ. 

િનમbુંક કરનાર સeાિધકાર�ને પોતાને એવી ખાતર� થાય ક' Nહ'ર સવેા સા�ુ ત ે`ુજરાત %ુwક�  સવેા વગhકરણ અને ભરતી (સામા(ય ) 

િનયમો  ૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ િનયમોTુસાર અન ેઆ જ�યાના Pવત,માન ભરતી િનયમો અTસુાર યો�ય જણાતો નથી. તો E ત ેતબaે આવા 

ઉમેદવારન ેતનેી િનમbુંક બાબત ેિનમbુંક સeાિધકાર�નો  િનણ,ય આખર� ગણાશ.ે  

(૭) આ ભરતી PUVયા સ]ંણૂ, પણ ે સવંગ,ના Pવત,માન ભરતી િનયમો તમેજ ભરતી PUVયાના િનયમોન  ેઆધીન  રહ'શ.ે (નકલ સામેલ છે.)  
(૮)  આ Nહ'રાત કોઇપણ  કારણોસર રદ કરવાની ક' તમે ાં ફ'રફાર કરવાની ક' જ�યાઓની સ�ંયાઓ મા ંવધઘટ કરવાની આવtયકતા ઉભી થશ ે

તો તમે કરવાનો ખાતાને સ]ંણૂ, હa / અિધકાર રહ'શ.ે આ માટ' કારણો આપવા બધંાયલે રહ'શ ેનUહ. તેમજ તવેા સજંોગોમા  ંભર'લ અર; 

અન ેપર��ા ફ� પરત મળશે નUહ.  

(૯) આ 9ગેT ુ ંઓનલાઇન અર; પ@ક વબે સાઇટ  http://ojas1.guj.nic.in અથવા http://ojas2.guj.nic.in ઉપર ઓનલાઇન ભરવાTુ ંરહ'શ.ે 

ઓનલાઇન અર; ફોમ , કોઇપણ કોBpqુટર ક' Eની સાથ ે ઇ(ટરનટે Cિુવ�ા ઉપલYધ હોય ત ેઉપર ભર� શકાશે. ઇ-Gામ ક'()મા ંપણ Cિુવ�ા 

ઉપલYધ  હોય છે.  

(૧૦) અર;  પ@ક ભરતા પહ'લા ંવબે સાઇટ પર %ુકવામાં આવલે ઉમદેવાર માટ'ની Cચુનાઓ અન ેઓન  લાઇન અર; પ@ક ભરવા બાબતની 

Cચુનાઓ કાળ;]વૂ,ક  અyયાસ કરવા િવનતંી છે. અન ે6યારબાદ જ ઓનલાઇન અર; પ@ક ભરsુ.ં  

(૧૧) ફકત ઓનલાઇન અર; પ@કો જ મા(ય ગણાશે, જો અ(ય કોઇ પણ Pકાર'  અર; પ@કો મોકલવામા ંઆવશ ેતો તે રદબાતલ 

ગણાશ ે

(૧૨) આ ભરતી નામદાર CિુPમકોટ,મા ંદાખલ કરવામા ંઆવલે એસ.એલ.પી.ન.ં૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/ ૨૦૧૨ ના આખર� {કુાદાન ેઆધીન  રહ'શ.ે  

G��к��ા�����H- 

આ Nહ'રાતના સદંભ,મા ંસિમિત 7વારા http://ojas1.guj.nic.in અથવા http://ojas2.guj.nic.in વબેસાઇટ મારફત કર'લ ઓનલાઇન 

વબેસાઈટ મારફત ઓનલાઈન અર; જ �વીકારવામાં આવશ.ે ઉમેદવાર' Nહ'રાત મા ં દશા,�યા તા૬/૨/૨૦૧૪ થી 

તા.૨૦/૨/૨૦૧૪.  (સમય રા@ીના ૧૧.૫૯ કલાક Cુધી ) દરBયાન વબેસાઈટ http://ojas1.guj.nic.in અથવા http://ojas2.guj.nic.in  

પર અર; પ@ક ભર� શકશ.ે   

૧. ઉમેદવાર' સૌ Pથમ કોBpqુટરમા ંઈ(ટરનટે વબેસાઈટ http://ojas1.guj.nic.in અથવા http://ojas2.guj.nic.in પર જsુ ંહવે 

ર. Apply on line પર click કરsુ.ં   

૩. જ�યા પર click કરવાથી જ�યાની િવગતો મળશ .ે  

૪. તનેી નીચે Apply Now પર click કરવાથી Application Format  દ'ખાશે.  Application Format માં સૌ Pથમ "Personal Details"  

ઉમેદવાર' ભરવી  (અહHલાલ (*) �દંડ� િનશાની હોય તને ી િવગતો ફર;યાત ભરવાની રહ'શ.ે 

પ. Personal Details ભરાયા બાદ Educational details ભરવા માટ' Educational details પર click કરsુ.ં 

૬. તનેી નીચે Self declaration માં Yes / No પર Click કરsુ.ં 

૭. હવે  Save પર Click કરવાથી તમાર� અર;નો Online �વીકાર થશ.ે અહ� ઉમેદવારનો Application number generate થશ.ે E 

ઉમેદવાર' સાચવીને રાખવાનો રહ'શ ે અન ેહવે પછ� આ Nહ'રાતના સદંભ,મા ંક િમ�ર�ી, આરો�યની કચેર� સાથને ા કોઇપણ પ@ 

�યવહારમા ંઆજ નબંર દશા,વવાનો રહ'શ.ે 

૮. હવે પજેના ઉપરના ભાગમાં Upload photo પર Click કરો, અહH તમારો Application Number Type કરો અન ેતમાર� Birth  date  

type કરો 6યાર બાદ ok પર Click કરો, અહH Photo અન ેSignature  Upload કરવાના છે. (ફોટાTુમંાપ પ સમેી �ચાઇ અન ે૩.૬ સમેી 
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પહોળાઇ અન ેSignature  T ુ ંમાપ ૨.પ સમેી �ચાઇ અન ે૭.૫ સમેી પહોળાઇ રાખવી) Photo અન ેSignature Upload કરવા સૌ Pથમ 

તમારો Photo અન ેSignature  JPG Format માં  (15 kb સાઇઝથી વધાર'  નહ� ત ેર�ત ેComputer માં હોવો જોઇએ.) "Browse" Button 

પર Click કરો હવે Choose File ના �V�ન માથંી E ફાઇલમા ંJPG Format મા ંતમારો Photo Store  થય ેલ છે ત ેફાઇલ ન ેSelect કરો 

અન ે"Open Button" નCેlick કરો. હવે "Browse" Button ની બા|ુમાં "Upload Button પર Click કરો. હવે બા|ુમાં તમારો Photo 

દ'ખાશે. હવે આજ ર�ત ેSignature  પણ upload કરવાની રહ'શ.ે 

૯. હવે પજેના ઉપરના ભાગમાં Confirm Application પર Click કરો અન ેApplication Number તથા Birth Date Type કયા,બાદ Ok પર 

Click કરવાથી બે  બટન, ૧- Application Preview ૨- Confirm Application દ'ખ ાશ .ે ઉમેદવાર' Show Application Preview પર Click કર� 

પોતાની અર; જોઇ લેવી. અર;મા ંCધુારો કરવાનો જણાયતો Edit Application ઉપરClick કર�ન ેCધુારો કર� લેવો. અર; Confirm 

કયા, પહ'લા કોઇપણ Pકારનો Cધુારો અર;મા ંકર� શકશ.ે પરંu ુઅર; Confirm કયા, બાદ અર;મા ંકોઇપણ Cધુારો થઇ શકશ ે

નહ�. જો અર; Cધુારવાની જOર ન જણાય તોજ Confirm Application પરClick કરવાથી ઉમેદવારની અર;નો સિમિતમા ંOnline 

�વીકાર થઇ જશ,ે અહ� "Confirmation Number" Generate થશ.ે E હવ ેપછ�ની બધી જ કાય ,વાહ� માટ' જOર� હોઇ, ઉમેદવાર' 

સાચવવાનો રહ'શ ે."Confirmation Number" િસવાય કોઇ પણ પ@ �યવહાર ક' અ(ય કોઇ પણ કાય,વાહ� કર�શ કશે નહ�. 

૧૦. હવે  Print Application પર Click કરsુ ંઅહH તમારો "Confirmation Number" ટાઇપ કરવો અન ેPrint પર Click કર� અર;ની નકલ 

કાઢ� સાચવી રાખવી. 

૧૧. જો અર; માં આપે મોબાઇલ નબંર આપલે હશ ેતો અર;  "Confirm" થય ેથી uરુત જ આપન ેઅર;મા ંદશા,વેલ નબંર ઉપર SMS 

મળશે. આપના મોબાઇલ નબંર ઉપર એન. આઇ . સી.   ારા આ Nહ'રાત સદંભI SMS થી Nણકરવામા ંઆવશ.ે ઉમેદવાર' અર; 

પ@કમાં દશા,વેલ મોબાઇલ નબંર બદલવો નહ�.ઉપર Nહ'રાતમાં દશા,વેલ સવંગ,ની જ�યાના ભરતી િનયમો અ(વય ે શ�ૈLણક 

લાયકાત, વયમયા,દા, વયમયા,દામાં Xટછાટ, અર; ફ� અન ેપસદંગીની પ¡િતની િવગતો અન ેNહ'રાતની અ(ય તમામ િવગતો 

એન. આઈ. સી. ની વબેસાઈટ http://ojas1.guj.nic.in અથવા http://ojas2.guj.nic.in ઉપર દશા,વેલ છે. ઉમેદવાર' ઓન લાઈન અર; 

પ@ક માં બતાવલેી કોઈ પણ િવગત અન ેઉમેદવાર' િનમbુંક સeાિધકાર� સમ� ર|ુ કર'લ જ(મ તાર�ખ, શ�ૈLણક લાયકાત, વય, 

Nિત, અ(ય લાયકાતો ન ેલગતા Pમાણ પ@ો ભિવ�યમાં E ત ેતબaે િનમbુંક અિધકાર�  ારા ચકાસણી દરBયાન ખોટા મા¢મુ 

પડશ ેતો તનેી સામ ેકાયદ'સરની કાય ,વાહ� કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર� રદ કરવામાં આવશ.ે તમેજ ઉમેદવારન ે

ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશ ે તમેજ આવા ઉમેદવારની જો પસદંગી/ િનમbુંક થયેલ હશે તો કોઈ પણ તબaે રદ કરવામાં 

આવશે.આ સવંગ,ની સીધી ભરતી PUVયા સ]ંણૂ, પણે `ુજરાત %ુwક� સવે ા વગhકરણ અન ેભરતી (સામા(ય) િનયમો ૧૯૬૭ વખતો 

વખત Cધુાયા, %જુબ અન ેત ેઅ(વય ેઆ સવંગ, ના ઘડવામાં આવલે ભરતી િનયમોને આધીન રહ'શ.ે આ જ�યાની ભરતી PUVયાના 

અTસુધંાન ેઆ Nહ'રાત માં કોઈ પણ કાયદ'સર ફ'રફાર કરવાની ક' રદ કરવાની આવtયકતા ઉભી થાય તો તમે કરવાનો સ]ંણૂ, 

હa/અિધકાર ભરતી કમીટ�/  કિમ�ર�ી (આરો�ય) નો રહ'શ ેઅન ે આ માટ' કારણો આપવા બધંાયલે નથી. 

 

 

અ7ય� 

�ટાફનસ, �પધા,6મક પUર�ા સિમિત 

હોદાની �ુએ કિમ�ર આરો�ય, તબીબી 

સવેાઓ અન ેતબીબી િશ�ણ (ત.સ.ે) 
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