રાજ્ય આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ સંસ્થાન
ુ ા લેપ્રસી હોસ્સ્પટલન ંુ કેમ્પસ, આજવા રોડ,
જૂની અનસય
વડોદરા.
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પ્રવેશ પરીક્ષા નોટીસ
ુ રી ૨૦૧૯માં શરૂ થનાર સરટિરફકેટ કોસસ ઇન કોમ્યન
ુ ીટી હેલ્થ (CCCH) બેચ
ફેબ્રઆ
ુ બ કરવામાં આવેલ છે .
નં.- ૪ માટે ની પ્રવેશ પરીક્ષાન ંુ આયોજન નીચે દશાસવ્યા મજ
પરીક્ષાનાં કેન્દ્રો: ૧) GMERS મેડીકલ કોલેજ, ગોત્રી, વડોદરા.
૨) સરકારી નર્સિંગ કોલેજ, વેસ્સસન કેમ્પસ, નવી કોટસ બબલ્ડીંગ પાસે,
ઓલ્ડ પાદરા રોડ, વડોદરા.
પરીક્ષાની તારીખ: ૧૩/૦૧/૨૦૧૯
ુ ી
પરીક્ષાનો સમય: બપોરે ૧૫:૦૦ થી ૧૭:૦૦ વાગ્યા સધ
નોંધ: પ્રવેશ પરીક્ષા માટે લાયક ઉમેદવારોના નામ, સીટ નંબર અને પરીક્ષા કેન્દ્ર
ૂ સમયમાં વેબસાઈટ પર મકુ વામાં આવશે.
દશાસવત ંુ લીસ્ટ ટં ક

પરીક્ષા અંગે નાં ર્નયમો આ સાથે સામેલ છે . જે બબનચ ૂક ધ્યાને લેશો.
ર્નયામક
રાજ્ય આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ સંસ્થાન
વડોદરા

પ્રવેશ પરીક્ષા અંગે ના ર્નયમો
1. પરીક્ષા બહુ ર્વકલ્પીય પ્રશ્નો (Multiple Choice Questions) દ્વારા લેવામાં આવશે.
2. ૨ માકસ નો એક એવા ૧૦૦ પ્રશ્નો પ ૂછવામાં આવશે. પરીક્ષાન ંુ પ્રશ્નપત્ર કુ લ ૨૦૦ માસસસ ન ંુ રહશે.
3. પરીક્ષાનો સમય સવારે ૧૫:૦૦ થી ૧૭:૦૦ નો રહેશે.
ુ બનો પરીક્ષાખંડ પરીક્ષાથીએ
4. પરીક્ષા સ્થળે રીપોટીંગ ટાઈમ સવારે ૧૩:૦૦ વાગ્યાનો રહેશે. સીટ નંબર મજ
પોતે નોટીસબોડસ પરથી સર્ુ નર્િત કરી લેવાનો રહેશે.
5. પરીક્ષાખંડમાં પ્રવેશ પરીક્ષાના એક કલાક પહેલા શરુ કરવામાં આવશે.
6. પરીક્ષાખંડમાં રજીસ્રેશન કાઉન્દ્ટર પર આધારકાડસ બતાવ્યા બાદ પ્રવેશ મેળવવાનો રહેશે.
7. પરીક્ષા દરર્મયાન પરીક્ષાખંડ માંથી બહાર જઈ શકાશે નરહ.
8. પરીક્ષા વખતે માત્ર બ્લ ુ કે બ્લેક બોલપેન અને ઓળખ કાડસ (Photo ID proof) જ લઇને આવવાન ંુ રહેશે.
ુ ેટર / પેજર / લેપટોપ / ટેબ્લેટ ર્વગે રે ઇલેસરોર્નક ઉપકરણોનો
9. પરીક્ષા વખતે મોબાઈલ ફોન / કેલ્કયલ
ઉપયોગ વર્જિત છે .
10. ઉમેદવાર નકલ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે, પરીક્ષાની પ્રરિયામાં ખલેલ પહોચાડવાનો પ્રયત્ન કરશે કે ડમી
ુ પડશે તો તેની સામે કાયદાકીય પગલા લેવામાં આવશે અને ભર્વષ્યમાં તે ક્યારે ય આ
ઉમેદવારી માલમ
કોસસ માટે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશે નરહ.
11. પરીક્ષા ના સ્થળે આપનો સર-સમાન રાખવાની સગવડ કરવામાં આવશે નરહ, તેમ છતાં કોઈ સામાન
ુ થઇ જાય કે બદલાઈ જાય તો તેની જવાબદારી ઉમેદવારની
લાવશે તો સામાન ચોરાઈ જાય, ખોવાઈ, ગમ
પોતાની જ રહેશે.
12. પારકિંગ જગ્યા મયાસ રદત હોઈ યોગ્ય સહકાર આપવો.
13. સમગ્ર પરીક્ષા પ્રરિયા દરર્મયાન સ્વયં ર્શસ્ત ની અપેક્ષા અને આગ્રહ રાખવામાં આવે છે . જેથી સૌ
ઉમેદવાર તથા તેના સગા-વ્હાલાએ યોગ્ય સહકાર આપવા ર્વનંતી છે .
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