ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
ુ ારા જાહેરાત
(૧) ઓન-લાઇન અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રે શન અંગે ની સધ
( જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટ ટુ ર )
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સચિવાલયના આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ
ગજ
ર્વભાગના ર્નયંત્રણ હેઠળના ખાતાના વડા અર્ધક ર્નયામકશ્રી, આરોગ્ય, ગાંધીનગર હસ્ટ્તકની
નર્સિંગ ટ ટુ ર, વગગ -૩ સંવગગ ની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટે ની તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭
ના રોજ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેલ િં કુ ત જા.ક્ર. ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮ પૈકીમાં
જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮, નર્સિંગ ટ ટુ ર સંવગગની પ્રર્સ

કરવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઓન-લાઇન

અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશન સમય દરમ્યાન જે ઉમેદવારો અગાઉથી સરકારી સેવામાં ફરજ
બજાવતા હતા તેવા ઉમેદવારોએ નર્સિંગ ટ ટુ ર સંવગગમાં તેઓને ઉપલી વય મયાગ દા લાગ ુ
પડતી નથી તેમ છતાં ઓન-લાઇન અરજીપત્રકોના રજીસ્ટ્રેશન પ્રોગ્રામમાં ઉપલી વય મયાગદા
અન્ય ઉમેદવારોની જેમ ૪૫ વર્ગની રાખેલ હોવાથી તેઓ ઓન-લાઇન અરજીપત્રક રજીસ્ટ્ટડગ
કરાવી શકતા ન હોવાથી સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા ઉમેદવારો માટે પ્રોગ્રામમાંથી ઉપલી
વય મયાગ દા દૂ ર કરવા રજુઆત કરતાં તે અન્વયે આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ ર્વભાગ તેમજ
ખાતાના વડાની કિેરીના અર્ધકારીશ્રીઓ સાથે િિાગ કરી આ બાબતે જરૂરી અચભપ્રાય આપવા
જણાવવામાં આવેલ હ .ંુ જે અન્વયે ખાતાના વડા નાયબ ર્નયામકશ્રી (નર્સિંગ) તબીબી સેવાઓ,
ગાંધીનગરે તેમના તા. ૦૫/૦૧/૨૦૧૮ તથા આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ ર્વભાગના તા.
ુ ાર અગાઉથી ગજ
ુ રાત સરકારની
૦૮/૦૮/૨૦૧૮ ના પત્રથી અચભપ્રાય આપેલ છે . જે અનસ
સેવામાં હોય તેવા ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયાગદામાં છૂટછાટ આપવાની થાય છે .
આ સંવગગની તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રર્સ

કરે લ જાહેરાત અન્વયે સરકારી સેવામાં

ફરજ બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારો વય મયાગદાના કારણે અરજીપત્રકો રજીસ્ટ્ટડગ કરાવી શકેલ
નથી તેવા ઉમેદવારો ઓન-લાઇન અરજીપત્રકો રજીસ્ટ્ટડગ કરી શકે તે માટે ઉકત જા.ક્ર.
૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયટુ ર
તા. ૧૩/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ

ુ ાર ઉમેદવારો
રી-ઓપન કરવામાં આવેલ છે . અને તે અનસ

બપોરના ૧૪-૦૦ કલાકથી તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૮ રાર્ત્રના ૨૩-૫૯

કલાક દરમ્યાન ઓજસની વેબ સાઇટ

https://www.ojas.gujarat.gov.in

પર અરજીપત્રક

રજીસ્ટ્ટડગ કરી શકશે.
(૧)

ુ જા.ક્ર. ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮ - નર્સિંગ ટયટુ ર અન્વયે જે ઉમેદવારો અગાઉથી સરકારની સેવામાં
ળ
હોય અને ઉપલી વય મયાગ દાના કારણે ઓન-લાઇન અરજીપત્રક રજીસ્ટ્ટડગ કરાવી શકેલ નથી
તેવા સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા ઉમેદવારો ( ર્વર્ધસરની ભરતી પ્રરક્રયાથી સરકારી સેવામાં
ર્નમ ક
ં ૂ પામેલ કમગિારીઓ) જ આ રી-ઓપન કરે લ જાહેરાત અન્વયે પોતાન ંુ અરજીપત્રક

રજીસ્ટ્ટડગ કરાવી શકશે. તે ર્સવાય અન્ય કોઇ ઉમેદવારો પોતાન ંુ અરજીપત્રક રજીસ્ટ્ટડગ કરાવી
શકશે નહીં.
ુ ાર ઓન-લાઇન અરજીપત્રક ભરવાની છે લ્લી તા.
(૨) રી-ઓપન કરે લ ઉકત જાહેરાત અનસ
ુ ીની રહેશે. અને જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે
૧૮/૦૮/૨૦૧૮ રાર્ત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધ
ુ ીની રહેશે.
પરીક્ષા ફી ભરવા માટેની છે લ્લી તારીખ - ૨૦/૦૮/૨૦૧૮ (૧૭-૦૦ કલાક) સધ
(૩)

શા.શૈ.પ. વગગ ના ઉમેદવારો માટે નોન-ક્રીમીલેયર િટી (પરરસિષ્ટ - ૪ ના ગુજરાતી ન ૂના
ુ બ)
જ

િરટિરિકેટ તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬

૩૧/૦૩/૨૦૧૭,

થી

તા. ૧૮/૦૮/૨૦૧૮ ( ૩૧/૩/ર૦૧૬,

૩૧/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ પુરા થયેલ નાણાંકીય વર્ષ

૨૦૧૫-૨૦૧૬ /

ર૦૧૬-ર૦૧૭ / ૨૦૧૭-૨૦૧૮ માટેન ંુ ) દરમ્યાન મેળવેલ હોય તેવ ું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હિે તો
જ તેને માન્ય ણણવામાં આવિે નને તે નન્વયે કેટેણરીની નનામત જગ્યાનો લાભ મળી િકિે.
(૪) ઉપર વણગવેલ

ુ ાઓ ર્સવાય વયમયાગ દા અને શૈક્ષચણક લાયકાત તેમજ અન્ય તમામ બાબતો

માટે તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રર્સ

કરવામાં આવેલ

ૂળ જાહેરાતમાં વણગવ્યા

ુ બની
જ

સ ૂિનાઓ અને શરતો યથાવત રહેશે. (જાહેરાતમાં દિાષ વેલ તમામ કેટેણરીના ઉમેદવારોનાં
રકસ્િામાં િૈક્ષણણક લાયકાત, વયમયાષ દા નને નન્ય જરૂરી લાયકાત માટેની સનયત CUT OFF
DATE તા. ૧૨/૧૧/ર૦૧૭ સરહત)

સ્ટ્થળઃ- ગાંધીનગર
તારીખ- ૦૯/૦૮/૨૦૧૮

સચિવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગજ
ગાંધીનગર

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
ગજ
ગાંધીનગર
(૨) અગત્યની ાહેરરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા તાંત્રિક સંવગોની સીધી ભરતી
માટે તા. ૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ પ્રત્રસધ્ધ

કરવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંકઃ ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮

અને તા. ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રત્રસ્ધ  કરવામાં આવેલ ુુધારા જાહેરાત ૧૪૦/૨૦૧૭૧૮
અન્વયે ઉમેદવારો તરફથી રજીસ્ટડડ થયેલ અરજીપિકોની પ્રાથત્રમક ચકાસણી ( એક કરતાં

વધુ અરજી કરે લ છે કે કેમ ? અને General કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી ભરે લ છે
કે કેમ ?) ને અંતે લાયક ગણવાપાિ ઉમેદવારોની જાહેરાતમાં વણડવ્યા મુજબની પ્રથમ
તબક્કાની MCQ - OMR પ્ધ ત્રતની સ્પધાડ ્મક લેિતત કસોટી ગાંધીનગર તાતેના જુદા જુદા
પરીક્ષા કેન્રો પર યોજવાનો મંડળ દ્વારા ત્રનણડય કરવામાં આવેલ છે . જેની ત્રવગતો નીચે
દર્ાડવ્યા મુજબ છે . અત્રનવાયડ કારણોસર આ કાયડક્રમમાં મંડળ ફેરફાર કરી ર્કર્ે.
અ.નં. ાહેરરાત ક્રમાંક
૧

૧૪૦/૨૦૧૭૧૮

સંવગગ ન ંુ નામ

નર્સિંગ ટયટુ ર

પરીક્ષાની તારીખ

૦૯/૦૯/૨૦૧૮ (MCQ- OMR પ્ધ ત્રતની
સ્પધાડ્મક લેિતત કસોટી )

સ્પધાડ ્મક લેિતત પરીક્ષાનો સમય તથા કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો
ત્રવગતવાર કાયડક્રમ તેમજ રદ થયેલ અરજીપિકોની ત્રવગતો (પરીક્ષા ફી ન ભરવાના
કારણસર અને એક કરતાં વધુ અરજી કરે લ હોય તેવા કકસ્સામાં છે લ્લે કન્ફમડ થયેલ
અરજીપિક ગ્રાહ્ય રાતીને બાકીના અરજીપિકો ડુપ્લીકેર્નના કારણસર રદ ગણવાના
થાય

છે

તેવા)

પરીક્ષાની

તારીતના

૧૦

કદવસ

પહેલાં

મંડળની

વેબસાઇટ

https://gsssb.gujarat.gov.in પર મુકવામાં આવર્ે. જેની સંબત્રં ધત દરે ક ઉમેદવારોએ
જરૂરી નોંધ લેવા તેમજ મંડળની વેબસાઇટ જોતા રહેવા આથી જણાવવામાં આવે છે .
સ્થળઃ- ગાંધીનગર
તા.

૦૯/૦૮/૨૦૧૮

સિચવ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગાંધીનગર

