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કમિશનર, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી મશક્ષણ (ત.સે.)ની કચેરી

૭૦૦ સ્ાફનસ્સ વર્સ-૩ની સીધી ભરતી

	 કમિશનરશ્રી	કચેરરી,	આરોગ્ય	તબરીબરી	સેવાઓ,	અને	તબરીબરી	મશક્ષણ	ગાંધરીનગર	હસતકનરી	રાજ્યનરી	સરકારરી	હોસસપિટલો	/	સાિુમહક	આરોગ્ય	કેન્દ્ર	ખાતે	સટાફનસ્સ	વગ્સ-૩	નરી	કુલ-૭૦૦	

જગ્યાઓ	િાટેનરી	નરીચે	જણાવેલ	લા્યકાત	ધરાવતા	ઉિેદવારો	પિાસેથરી	સપિધા્સતિક	પિરરીક્ષા	દ્ારા	સટાફનસ્સનરી	ભરતરી	અંગે	મન્યત	નિુનાિાં	ઓનલાઇન	અરજીઓ	િંગાવવાિાં	આવે	છે.	આ	િાટે	ઉિેદવારે	

અરજી	તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧	(૧૪:૦૦	કલાક)	થરી	તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૧	(રાત્રીના	ં૨૩.૫૯	કલાક)	દરમિ્યાન	https://ojas.gujarat.gov.in	વેબસાઇટ	ઉપિર	િુકવાિાં	આવેલરી	સુચના	

િુજબ	ફક્ત	ઓનલાઇન	કરવાનરી	રહેશે.	ઉિેદવારોનો	તાજેતરનો	પિાસપિોટ્સ	સાઇઝનો	ફોટોગ્ાફ	(૧૫	K.B)	અને	સહરીનો	નિુનો	(૧૫	K.B)	સાઇઝથરી	વધે	નહીં	તે	રરીતે	JPG	ફોિમેટિાં	સકેન	કરરી	

ઓનલાઇન	અરજીિાં	અપિલોડ	કરવાનો	રહેશે.	તિાિ	ઉિેદવાર	ેઅરજી	પિત્કોિા	ંપિોતાના	શૈક્ષમણક	લા્યકાત,	વ્ય,	જામત	અંગેના	તેિજ	અન્્ય	જરૂરરી	પ્રિાણપિત્ો	િુજબ	જ	મવગતો	ભરવાનરી	રહેશે.		

સટાફનસ્સનરી	ભરવાપિાત્	જગ્યાઓનરી	મવગત	તથા	શૈક્ષમણક	લા્યકાત,	પિગારધોરણ,	વ્યિ્યા્સદા,	વ્યિ્યા્સદાિા	ંછૂટછાટ	અને	સાિાન્્ય	સુચનાઓ	ઉપિરોકત	વેબસાઇટ	ઉપિર	ઉપિલબધ	છે.	

ભરવાપાત્ર જગ્યાના સંદભભે અનાિતની ્કાવારી િુજબ જામતવાર ભરવાની થતી જગ્યાઓ:

ક્રમ વિગત કુલ અનુ. જાવત 

(S.C)

અનુ. જન. 

જાવત (S.T)

શા.સૈ.પ.િ. 

(SEBC)

આ.ન.િ. 

(E.W.S.)

દિવ્ાાંગ 

(PH)

જનરલ 

(GEN)

૧ અગાઉની ઘટ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૦૦ ૨૮ ૦૦

૨ ભરિાની થતી જગ્ાઓ ૭૦૦ ૪૯ ૧૦૫ ૧૮૯ ૭૦ ૨૧ ૨૮૭

ઘટ સાથે કુલ ૭૦૦ ૪૯ ૧૦૫ ૧૮૯ ૭૦ ૪૯ ૨૮૭

•	 ફકત	ભારતના	નાગરરીક	આ	અરજી	કરરી	શકશે.

•	 પિસંદગરી	પિાિનાર	ઉિેદવારો	પિૈકી	ઉિેદવારોિાં	પિરમણત	સત્રી	અથવા	પિુરૂષે	હ્યાત	પિમત	અથવા	પિસનિ	મસવા્ય	અન્્ય	લગ્ન	કે	લગ્ન	કરાર	કરેલ	હશે	તો	તે	ગેરલા્યકાતિાં	ગણાશ	ેમસવા્ય	કે	

તેઓના	અંગત	કા્યદા	હેઠળ	આ	પ્રકારે	લગ્ન	કે	લગ્ન	કરાર	કરવા	છૂટ	હો્ય.

•	 અનાિત	જગ્યાઓ	ફક્ત	િુળ	ગુજરાતના	શા.શૈ.પિ.વ.,	અનુસુમચત	જામત,	અનુસુમચત	જન.	જામત	તેિજ	આમથ્સક	રરીતે	નબળા	વગ્સના	ઉિેદવારો	િાટે	જ	અનાિત	છે.	

•	 િમહલાઓ	િાટેનરી	જગ્યાઓ	૩૩	ટકા	િુજબ	અનાિત	છે.	જેને	જે	તે	કેટેગરરી	સાિે	સરભર	કરાશે.	

•	 િાજી	સૈમનક	િાટે	કુલ	ભરવાપિાત્	જગ્યાઓનાં	૧૦%	િુજબ	જગ્યાઓ	અનાિત	છે.	જે	તે	કેટેગરરી	સાિે	સરભર	કરાશે.	શા.ખો.ખા.ના	ઉિેદવારો	િાટે	૩%	જગ્યાઓ	અનાિત	છે	અને	આ	

ઉિેદવારોને	જે	તે	કેટેગરરી	સાિે	સિાવેશ	કરવાિાં	આવશે.

પરાર ધોરણ:- 

	 નાણા	ંમવભાગનાં	તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬,	તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૬	તથા	તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૧ના	ઠરાવ	અને	સાિાન્્ય	વમહવટ	મવભાગનાં	તા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯	અને	તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫નાં	ઠરાવનરી	

જોગવાઇઓ	અન	ેનાણામવભાગના	તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના	ઠરાવનરી	જોગવાઇઓન	ેઆધરીન	જે	બોલરીઓ	/	શરતો	/	મન્યિો	નક્રી	કરેલ	છે	ત	ેતિેજ	હવે	પિછરી	વખતો	વખત	સરકારશ્રી	દ્ારા	

નક્રી	કરવાિાં	આવ	ેતે	બોલરીઓ	/	શરતો	/	મન્યિો	ઉિેદવારને	બંધનકતા્સ	રહેશે.	જે	જોગવાઇઓને	આમધન	પ્રથિ	પિાંચ	વષ્સ	િાટે	સટાફનસ્સ	વગ્સ-૩ને	રૂ.૩૧,૩૪૦/-	ના	િામસક	ફફકસ	પિગારના	

પિગારથરી	લા્યક	ઉિેદવારન	ેકરાર	આધારે	મનિણુંક	આપિશે.	તે	મસવા્ય	અન્્ય	કોઇ	ભથથા	કે	લાભો	િળવાપિાત્	રહેશે	નમહં.	ત્યાર	બાદ	પિાંચ	વષ્સનરી	સેવાઓ	પિૂરરી	થ્યેથરી	તેિનરી	સેવાઓ	મનિણૂંક	

સત્ામધકારરીને	સંતોષકારક	જણા્યે	સાતિાં	પિગારપિંચ	િુજબ	પેિ.	િેટ્રીકસ	લેવલ-૫	પિગાર	ધોરણ	રૂ.૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦	અથવા	સરકારશ્રી	દ્ારા	મન્યત	કરવાિાં	આવતાં	જ	ેતે	પિગારધોરણિાં	

મનિણુંક	િેળવવાને	પિાત્	ઠરશે.

શૈક્ષમણક લા્યકાત:-

(૧)			ઇન્ડરી્યન	નસસીગ	કાઉન્સરીલ	દ્ારા	િાન્્ય	સંસથાઓ	િાંથરી	િેળવેલ	બેઝરીક	બરી.એસ.સરી.(નસસીગ)	(Regular)નો	ડરીગ્રી	કોષ્સ.				અથિા 

	 ઇન્ડરી્યન	નસસીગ	કાઉન્સરીલ	દ્ારા	િાન્્ય	સંસથાઓ	િાંથરી	િેળવેલ	જનરલ	નસસીગ	એન્ડ	િરીડવરીફરરી	(GNM)નો	ડરીપલોિા	કોષ્સ		 અથિા

(ર)		ઓકઝરીલરરી	નસ્સ	એન્ડ	િરીડવાઇફ	(ANM)	અને	ફીિેલ	હેલથ	વક્કર	(F.H.W)	જેઓ	રાજ્ય	સરકાર	અથવા	પિંચા્યત	સેવાિાં	છેલ્ા	૧૦	વષ્સથરી	મન્યમિત	મનિણુકથરી	ફરજો	બજાવતા	હો્ય	

અને	જાહેરાતિાં	દશા્સવ્યા	િુજબનરી	બરી.એસ.સરી.	(નસસીંગ)	અથવા	જી.એન.એિ.નરી	શૈક્ષમણક	લા્યકાત	ધરાવતા	હો્ય	તેઓ	પિણ	આ	જગ્યા	િાટે	અરજી	કરરી	શકે	છે	અને	તેઓન	ેસરકારશ્રીના	

પ્રવ્સતિાન	મન્યિોનુસાર	વ્યિ્યા્સદાિાં	છુટછાટ	િળવાપિાત્	રહેશે.	પિરંત	ુકોઇપિણ	સંજોગોિાં	ઉંિર	૪૫	વષ્સ	કરતા	વધવરી	જોઇએ	નહરી.	જે	તે	કચેરરીનું	ના	વાંધા	પ્રિાણપિત્	રજુ	કરવાનું	રહેશે.

(૩)		 અરજી	કરતરી	વખતે	ગુજરાત	નસસીગ	કાઉન્સરીલિા	ંરજીસટડ્સ	નસ્સ	અને	રજીસટડ્સ	િરીડવાઇફનુ	કા્યિરી	અથવા	સિ્યાંતરે	રરીન્્યુઅલ	કરાવેલ	રજીસટ્ેશન	હોવુ	ફરજી્યાત	છે.	અરજી	પિત્કિાં	રજીસટડ્સ	

નસ્સ	તેિજ	રમજસટડ્સ	િરીડવાઇફ	અથવા	સિકક્ષ	લા્યકાતનો	રજીસટ્ેશન	નંબર	અવશ્ય	દશા્સવવાનો	રહેશે.	અન્્ય	કોઇ	પિણ	આધારો	ગ્ાહ્ય	રાખવાિાં	આવશે	નહરી.

(૩)	 ગુજરાતરી	/	મહન્દરી	બંને	ભાષાનું	પિુરતું	જ્ાન	ધરાવતો	હોવો	જોઇએ.

કોમ્પ્યુ્ર અંરે જાણકારી:- 

	 ઉિેદવાર	રાજ્ય	સરકારનાં	ગુજરાત	િુલકી	સેવા	વગસીકરણ	અને	ભરતરી	(સાિાન્્ય)	મન્યિો,	૧૯૬૭	અન્વ્યે	ઠરાવેલ	કોમપ્યુટરના	ઉપિ્યોગ	અંગેનરી	પિા્યાનરી	જાણકારરી	ધરાવતો	હોવો	જોઇશે.	

સાિાન્્ય	વમહવટ	મવભાગના	તા.૧૩/૦૮/૦૮ના	સરકારરી	ઠરાવ	ક્રિાંક:સરીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-વ.૫	થરી	નક્રી	કરેલ	અભ્યાસક્િ	િુજબ	કોમપ્યુટર	અંગેનુ	ંબમેઝક	નોલેજ	ધરાવતા	

હોવા	અંગેનું	કોઇપિણ	સરકાર	િાન્્ય	તાલરીિ	સંસથાનું	પ્રિાણપિત્	/	િાક્કશરીટ	ધરાવતા	હોવા	જોઇશ	ેતથા	સરકાર	િાન્્ય	્યુમનવસસીટરી	અથવા	સંસથાિાં	કોમપ્યુટર	જ્ાન	અંગેના	કોઇ	પિણ	ડરીપલોિા	
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, íktºke : yþkuf fk÷heÞk

Mkníktºke : yh®ðË ykh. Ãkxu÷ • fkÞoðknf MktÃkkËf : Ãkw÷f rºkðuËe  • MktÃkkËf : søkËeþ yk[kÞo

'økwshkík hkusøkkh Mk{k[kh’Lkwt ðkŠ»kf ÷ðks{ + 30/- Au. {krníke rLkÞk{fLke f[uhe, rnMkkçke þk¾k, ç÷kuf Lkt. 19/1, zkì. Sðhks {nuíkk ¼ðLk, økktÄeLkøkh-382010 WÃkhktík hkßÞLke fkuEÃký 

fkuBÃÞqxhkEÍ ÃkkuMxykurVMk{kt (MkŠðMk [kso MkkÚku) íkÚkk rsÕ÷k ¾kíkuLke {krníke f[uheykuyu ÷ðks{ Mðefkhðk{kt ykðu Au. ÷ðks{ W½hkððk {kxu yk f[uheyu fkuE yrÄf]ík yusLxLke rLk{ýqf fhe LkÚke.

ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.net                   www.facebook.com/gujaratinformation.official                      Phone No. : 079-232-53440
ðuçkMkkEx : www.gujaratinformation.net WÃkhÚke økwshkík hkusøkkh Mk{k[khLkku ytf rLk:þwÕf zkWLk÷kuz fhe þfkþu.


