
 ઉમેદવાર ધોરણ ૧૦+૨ ફ ત સામા ય વાહ અથવા િવ ાન વાહ સાથ ેઉ ીણ કરલ હોય તેઓ 

ડ લોમા ંઇન જનરલ નિસગ એ ડ િમડવાઇફર  (GNM) (હાલમા ં૩ વષનો કોષ) તથા ઓ ઝીલર  નસ સ 

િમડવાઈ ઝ (ANM) ( હાલમા ંબ ેવષનો છે.) કોષમા ં વેશ મેળવી શક છે. 

GNM/ ANM કોષની મા યતા જુરાત સરકાર, ઇ ડયન નિસગ કાઉ સીલ તેમજ જુરાત નિસગ કાઉ સીલ 

આપે છે.  

અ ે જણાવેલ િવગતો મા  ાથિમક ણકાર  માટ છે વેશના િનયમો નથી. 
 

 
 

ANM અન ેGNM કોસ માટની વષ ૨૦૧૭-૨૦૧૮ ની વેશ યા ૂંક સમયમા ંશ  થનાર છે. 

આ વષની વેશ યા (સરકાર  ૂલો ની તમામ સીટ  તથા સે ફ ફાઈના સ ૂલોની ૭૫% સીટો) 

ઓનલાઈન યા વારા કરવાની હોવાથી   િવ ાથ  તથા વાલીઓ એ નીચ ે જુબની ચૂનાઓ યાને લેવા 

જણાવવામા ંઆવે છે.  

1. સૌ થમ એ સ બક ની ન  કરલ શાખા માથંી .૧૫૦ કૂવીને પીન (PIN)  ખર દવાની રહશે. 

(એ સ બક ની ન  કરલ શાખાઓ ની િવગત કિમટ  ની વેબસાઈટ 

http://www.medadmgujarat.org/ga/home.aspx પર કુવામા ંઆવશે.) 

2. િનયમો તથા મા હતી ુ તકા કિમટ  ની વબેસાઈટ પર કુવામા ંઆવશે. 

3. પીન (PIN)  મેળ યા પછ  કિમટ  ની વેબસાઈટ પર ઓનલાઈન ફોમ ભરવા ુ ંરહશે (ર શન 

કરાવવા ુ ંરહશે). 

4. જુરાત બોડ / CBSE / ISCEના ંિવ ાથ ઓ ક મણે ધો. ૧૨ િવ ાન વાહ તથા સામા ય વાહ  

ની પર ા જુરાત રા યમાથંી ઉ ીણ કરલ છે, તેઓએ વેબસાઈટ પર યા ંઇ ટરનેટની િુવધા 

ઉપલ ધ હોય યાથંી લોગ ઓન કર  ઓનલાઈન ર શન કરાવવા ુ ં રહશે.  ઓનલાઈન ફોમ 

ભરવાની કાયવાહ  કિમટ  વારા ન  કરવામા ંઆવેલ હ પ સે ટર પર જઈને કર  શકાશ.ે (હ પ 

સે ટરો ની િવગત કિમટ  ની વેબસાઈટ પર કુવામા ંઆવશે.) 

5. ઓનલાઈન ફોમ ભરતી વખતે નીચે જુબની મા હતી સાથે રાખવી. 

1. િપન નબંર (PIN Number) 

2. કન કરલ પાસપોટ સાઈઝ નો ફોટો ાફ (100 KB થી વ  ુનહ ) 

3. કન કરલ સહ  નો ન નૂો  (100 KB થી વ  ુનહ ) 

        4. ધોરણ -૧૨ ની માકશીટ (તમામ ય નોની) 

        5. ધોરણ -૧૦ ની માકશીટ (તમામ ય નોની) 

 
  
 

6. ઓનલાઈન ફોમ ભયા પછ  તેની  િ ટ કાઢવાની રહશે. 



7. યારબાદ તમામ ઉમેદવારોએ ફર યાત હ પ સે ટર પર ડૉ મેુ ટની ચકાસણી કરાવવા જવા ુ ં

રહશે. ડૉ મેુ ટની ચકાસણી થયા પછ  હ પ સે ટરમા ંથી પાવતી આપવામા ંઆવશે  સાચવીને 

રાખવી  

8. દરક ઉમેદવાર હ પ સે ટર ખાતે ર શન માણત કર  Registration Slip મેળવવી ફર જયાત છે, તે િસવાય 

ઉમેદવાર આગળની વેશ યામા ંભાગ લઇ શકશે નહ . 

9. ડૉ મેુ ટની ચકાસણી વખતે નીચે જુબના ડૉ મેુ ટ  ઓર જનલ તથા વ માણીત ઝેરો  ફર યાત 

સાથે રાખવા. (ઝેરો  હ પ સે ટર ખાતે જમા લેવામાં આવશે) –અ રૂતા ડૉ મેુ ટ વીકારવા મા ંઆવશે 

નહ .   

A. ધોરણ -૧૨ ની માકશીટ (તમામ ય નોની)  

B. ધોરણ -૧૦ ની માકશીટ (તમામ ય નોની) 

C. L.C. – શાળા છોડ ા ુ ં માણપ  (CBSE ના ંઉમેદવારો માટ માઈ શેન સટ ફ કટ)- ઝેરો  બે 

નકલમાં  

D. િતનો દાખલો (લા  ુપડ ુ ંહોય તો) )- ઝેરો  બે નકલમા ં  

E. SEBC ઉમેદવાર ુ ં૧/૪/૨૦૧૬ પછ ુ ંનોન મી લેયર સટ ફ કટ (લા  ુપડ ુ ંહોય તો) )- 

ઝેરો  બે નકલમા ં
 

   િવધવા કટગર ના  ઉમદેવાર  માટ  

 

 પિતના ૃ ુ ુ ં માણપ  

 ન નુા જુબ ુ ંઅિધ ૃત અિધકાર  ુ ં માણપ  ( માણપ  નો ન નૂો વેબસાઈટ પર 

કુવામા ંઆવેલ છે.)  

 

 અનાથ કટગર ના  ઉમેદવાર  માટ 

 

 માતા અને િપતાનો મરણનો દાખલો  

 ન નુા જુબ ુ ંઅિધ ૃત અિધકાર  ુ ં માણપ  ( માણપ  નો ન નૂો વેબસાઈટ પર 

કુવામા ંઆવેલ છે.)  

 

 ટાછેડાના કટગર ના  ઉમદેવાર  માટ 

 ટાછેડા માટ કોટનો આદશ 

 ન નુા જુબ ુ ંઅિધ ૃત અિધકાર  ુ ં માણપ  ( માણપ  નો ન નૂો વેબસાઈટ પર 

કુવામા ંઆવેલ છે.)  

 

 શાર રક ખોડ-ખાપંણ કટગર ના  ઉમેદવાર  માટ  

 િવકલાગંતા ુ ં માણપ  ફોટા વા ં  

 ANM કટગર ના  ઉમેદવાર  માટ 

 ANM ની માકશીટ 

 ANM ુ ંGNC ર શન 



 ગૌણ સેવા પસદંગી પાસ કયા પછ  કાયમી િનમ કુનો આદશ 

 છે લી પગાર લીપની ઝેરો સ 

 CDHO ુ ંન નુા જુબ ુ ંN.O.C.  
 

10. ઓનલાઈન ફોમ ભરતી વખતે આપ  પાસવડ લખો તે સાચવીને રાખવો.  

11. ચોઈસ ફ લગ યા દર યાન પાસવડ ની જ ર પડશે. 

12. આપને મળેલ પીન (PIN) મા ંલખેલ સીર યલ નબંર આપનો ઝુર આઈડ  (User ID) છે.  

13. ડૉ મુે ટની ચકાસણી પછ  એડિમશન કિમટ  વારા વબેસાઈટ પર મેર ટ લ ટ િસ ધ કરવામા ં

આવશ ેઅને તે પછ  સં થાની પસદંગી (Choice Filling) યા ઓનલાઈન હાથ ધરવામા ંઆવશે. 

14. વેશ માટ ઉપલ ધ સં થા તથા સીટો ની મા હતી તથા ફ  ની િવગતો વેબસાઈટ પર િસ ધ 

કરવામા ંઆવશ.ે 

15. મેનેજમે ટ વોટા ની સીટો પર વેશ મેળવવા માગંતા િવ ાથ ઓએ એડિમશન કિમટ  ના ફોમ 

ઉપરાતં મેનેજમે ટ વોટા માટ ુ ંઅલગથી ફોમ ભરવા ુ ંરહશે. 

16. વેશ સિમિત ારા િનધા રત સમય પ ક વખતો વખત વેબસાઈટ પર જોતા રહ ુ.ં 

17. ચેતવણી: આપનો પાસવડ તથા ખર દલ PIN ુ ત રાખશો. જો તમારો PIN ખોવાય ય તો સીસીઆર, 

એમઈઆરએસ મે ડકલ કોલેજ, ગાધંીનગર ખાતે બ મા ંઆવી . ૧૦૦/- ભર  નુ: ા ત કર  શકાશે. 

 

18. દ યાગં (શાર રક ખોડખાપંણવાળા) (PH) ઉમેદવાર માટ: PH વોટા માટ અર  કરતા તમામ ઉમેદવારોને 

ડસે બ લટ  માટ મે ડકલ બોડ સમ  પર ણ માટ કિમટ  ની ઓ ફસ, એમઈઆરએસ મે ડકલ કોલેજ, ગાધંીનગર 

ખાતે હાજર રહ ુ ંપડશે. મે ડકલ બોડ ારા ર  કરાયેલા સ ટ ફકટ જ મા ય ગણવામા ંઆવશે. અ ય કોઈપણ 

સ ાવાળા/ હો પટલ ારા ર  કરાયેલ માણપ  મા ય ગણવામા ંઆવશે ન હ.  

 
 

 
 
 


