
ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ ગાધંીનગર. 
(સરકયલુર જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૯૮/૨૦૨૨-૨૩) 

નર્સિંગ ટ્યટુ્ર, વગગ-૩ સવંગગની જગ્યાઓ ખાસ સ્પધાગત્મક પરીક્ષા યોજીને  

બઢતીથી ભરવા અંગેની જાહરેાત 

  
૧. કમિશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી મિક્ષણ (તબીબી મવભાગ) તરફથી િળેલ 

િાાંગણાપત્રક અન્વયે હડે નસસ/સ્ટાફ નસસ, વગસ-૩ િાાંથી નમસિંગ ટયટુર, વગસ-૩ િાાં બઢતી  િાટે 
ખાસ સ્પર્ાસત્િક પરીક્ષા યોજીને ભરવા િાટે દરખાસ્ત કરેલ છે. નમસિંગ ટયટુર વગસ-૩ સાંવગસની  
૩૯૯૦૦-૧૨૬૬૦૦ ( પે િેટ્રીક્ષ લેવલ - ૭) ના પગાર ર્ોરણ વાળી જગ્યાઓ પર ખાસ સ્પર્ાસત્િક 
પરીક્ષાના આર્ારે મનિણુાંક આપવા સારૂ સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ મવભાગના 
તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૬ ના જાહરેનાિા ક્રિાાંક: GP/38/NSG/102014/SFS-50/E થી મનયત 
કરાયેલ પરીક્ષાના મનયિોની જોગવાઇ મજુબ નીચે દિાસવેલ લાયકાત ર્રાવતા હોય તેવા 
કિસચારીઓ આ ખાસ સ્પર્ાસત્િક પરીક્ષા િાટે લાયક ગણાિે. 

     "The staff Nurse, Class-III or Head nurse, class-III working in the subordinate service 
of the Commissionerate of Health, Medical services and Medical Education and 
Research, Gujarat state, who possess the requisite qualifications and experience for the 
promotion to post of Nursing tutor, class-III, in the subordinate service of the 
Commissionerate of Health, Medical services and Medical Education and Research, 
Gujarat state, under the relevant recruitment rules shall be eligible for admission of the 
examination". 

 

૨.   ઉપરોક્ત લાયકાત ર્રાવતા કિસચારી પાસેથી કમિશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને તબીબી 
મિક્ષણ (તબીબી મવભાગ) દ્વારા કુલ-૮૭૩ ઉિેદવારોની અરજીઓ િેળવવાિાાં આવેલ છે, તથા 
જરૂરી અરજી ફી પોસ્ટલ ઓડસર દ્વારા િાંડળ ખાત ેજિા કરાવેલ છે. ઉકત સાંવગસની ખાસ સ્પર્ાસત્િક 
પરીક્ષા યોજીને ભરવાની થતી કેટેગરી વાઇઝ જગ્યાની મવગતો નીચે મજુબ છે. 

 

જા.ક્ર. ૧૯૮/૨૦૨૨૨૩, નર્સિંગ ટ્યટુ્ર, વગગ -૩ 
 

મવભાગ/ ખાતાની વડાની કચેરીનુાં નાિ 
કુલ 

જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી 
િરહલાઓ િાટે અનાિત 

જગ્યાઓ 

બબન 
અનાિત 

(સાિાન્ ય) 
અન.ુ 
જામત 

અન.ુ 
જન 
જામત 

બબન 
અનાિત 

(સાિાન્ ય) 
અન.ુ 
જામત 

અન.ુ જન 
જામત 

કમિશ્નરશ્રી, આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ 
અને તબીબી મિક્ષણ (તબીબી મવભાગ) ૧૩૩ ૧૦૪ ૦૯ ૨૦ ૩૪ ૦૩ ૦૬ 

 
 
 



 
 

૩.  સરકારશ્રીના આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ મવભાગના ઉકત તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૬, જાહરેનાિાથી 
મનયત કરેલ પરીક્ષાના મનયિોની જોગવાઇ મજુબ ખાસ સ્પર્ાસત્િક પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રિ/પરીક્ષા 
પધ્ર્મત નીચે મજુબ છે. 

Appendix I 

PAPER SYLLABUS MARKS 
 

NURSING SUBJECT     

AND GENERAL KNOWLEDGE 

1 Nursing Foundation 07 

2 Medical Surgical Nursing 07 

3 Mental Health Nursing 07 

4 Community Health Nursing 07 

5 Midwifery and Obstetrical Nursing 06 

6 Child Health Nursing 06 

7 Management of Nursing Education 15 

8 Management of Nursing Services 10 

9 Nursing Research and Statistics 10 

10 Communication and Education Technology 15 

11 General Knowledge 10 

TOTAL 100 

 

NOTE: 

1) The Objective type written test shall consist of Multiple Choice Questions (MCQ). 

2) Duration of paper shall be one and a half hour (90 minutes) which shall contain 100 

multiple choice questions. 

3) The level of questions shall be of that B.Sc. Nursing Course. 

4) Every question shall be of 1 mark. 

 

(૧)  પ્રશ્નપત્રિાાં કુલ- ૧૦૦ પ્રશ્નો રહિેે. દરેક પ્રશ્ન- ૧ ગણુનો રહિેે. દરેક પ્રશ્ નના જવાબના આપવાિાાં 

આવેલ કુલ-૪ મવકલ્પો પૈકી આપે સાચો મવકલ્પ પસાંદ કરીને તેના પર ઉપર વણસવ્યા મજુબ 

ઘ  ાંટીને દિાસવવાનો રહિેે.  

(૨)  ઉકત જાહરેાત અન્વયે કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની થતી જગ્યાઓ ધ્યાને લઇ લઘતુ્તિ લાયકી 

ગણુનુાં ર્ોરણ સરકારશ્રીની સ્ થાયી ચ  ચનાઓ અનસુાર િાંડળ દ્વારા  ત તે સિયે મનયત કરવાિાાં 

આવિે. પરાંત ુતેિાાં કોઇપણ કેટેગરીના ઉિેદવારો િાટે ૪૦ ટ્કા માકગસ કરતાાં ઓછાં લઘતુ્તિ 

લાયકી ગણુનુાં ર્ોરણ કોઇપણ સાંજોગોિાાં નક્કી કરી િકાિે નહીં. અને આિ, િાંડળ દ્વારા મનયત 

કરવાિાાં આવેલ લઘતુ્તિ લાયકી ગણુની મવગતો અને ભરવાની થતી કેટેગરી વાઇઝ જગ્ યાની 

સાંખ્ યાને ધ્ યાને લઇ પસાંદગી યાદી તયૈાર કરવાિાાં આવિે.  
 



 

 

 

(૩)  ઉક્ત સાંવગસની ખાસ સ્પર્ાસત્િક પરીક્ષા િાટેની ચચુનાઓ, પરીક્ષાનો સિય અને તારીખ તથા 

કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા િાટેનો મવગતવાર કાયસક્રિ હવે પછી િાંડળની વેબસાઇટ પર 

પ્રમસધ્ર્ કરવાિા આવિે,  તની સાંબાંમર્ત દરેક ઉિેદવારે જરૂરી નોંર્ લેવા તેિજ િાંડળની 

વેબસાઇટ જોતા રહવેા આથી જણાવવાિાાં આવે છે. 
 

 
 

સ્ થળઃ   ગાાંર્ીનગર  

 

સબચવ 

તારીખઃ  ૦૭/૦૭/૨૦૨૨ ગજુરાત ગૌણ સેવા પસાંદગી િાંડળ,  ગાાંર્ીનગર  

 


