
આરોગ્ય કમિશ્નરશ્રીની કચેરી બ્લોક ન.ં૫, પહલેો િાળ ડો.જીવરાજ િહતેા ભવન, ગાધંીનગર 
૧૪૬૬  સ્ટાફનર્સ વગસ-૩ ની ભરતી અંગેની જાહરેાત ક્રિાકં :૨૦૧૮૧૯/૧,  વર્સ-૨૦૧૮  

Email ID:nursingbranch.ms@gmail.com 
 

કમિશ્નરશ્રીની કચેરી, આરોગ્ય  તબીબી સેવાઓ, અને  તબીબી મિક્ષણ ગાાંધીનગર હસ્તકની રાજ્યની સરકારી હોસ્સ્િટલો /સામહુીક આરોગ્ય 
કેન્દ્ર ખાતે સ્ટાફનસસ  વગસ-૩ ની ૧૪૬૬ જગ્યાઓ િાટે નીચે જણાવેલ લાયકાત ધરાવતા ઉિેદવારો િાસેથી  સ્િધાસત્િક િરીક્ષા ધ્વારા સ્ટાફનસસની ભરતી  
અંગે  મનયત નમનુાિાાં ઓનલાઇન અરજીઓ િાંગાવવાિાાં આવે છે. આ િાટે ઉિેદવારે અરજી તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૮ (૧૪:૦૦ કલાક) થી  તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૮ 
(રાત્રીનાાં ૨૩.૫૯ કલાક) દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉિર મકુવાિાાં આવેલ સચુના મજુબ ફક્ત ઓન લાઇન કરવાની રહિેે. 
ઉિેદવારોનો તાજેતરનો િાસિોટસ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ (૧૫ K.B) અને સહીનો નમનુો (૧૫ K.B) સાઇઝથી વધે નહીં તે રીતે JPG ફોિેટિાાં સ્કેન કરી ઓન 
લાઇન અરજીિાાં અિલોડ કરવાનો રહિેે.  તિાિ ઉિેદવારે અરજીિત્રકોિાાં િોતાના િૈક્ષણણક લાયકાત, વય, જામત અંગેના તેિજ અન્દ્ય જરૂરી પ્રિાણિત્રો 
મજુબ જ મવગતો ભરવાની રહિેે.   

સ્ટાફનસસની ભરવાિાત્ર જગ્યાઓની મવગત તથા િૈક્ષણણક લાયકાત, િગાર ધોરણ, વયિયાસદા, વય િયાસદાિાાં છુટછાટ અને સાિાન્દ્ય સચુનાઓ 
ઉિરોકત વેબ સાઇટ ઉિર ઉિલબ્ધ છે.  
ભરવાિાત્ર  જગ્યાના  સાંદભે  અનાિતની  ટકાવારી  મજુબ  જામતવાર  ભરવાની  થતી  જગ્યાઓ:  

 

ક્રિ મવગત કુલ 
અન.ુજાતી 
(S.C) 

અન.ુજન. 
જાતી (S.T) 

િા.સૈ.િ(SEBC) 
િા.ખો.ખા. 

(PH) 
જનરલ 
(GEN) 

૧ અગાઉની ઘટ ૧૦૯ - ૪૦ ૬૯ ૧૮૮ - 

૨ 
અગાઉની ઘટ બાદ 
કરતાાં   ભરવાની 
જગ્યાઓ 

૧૩૫૭ ૯૪ ૨૦૩ ૩૬૬ ૫૪ ૬૯૪ 

 ઘટ સાથે કુલ ૧૪૬૬ ૯૪ ૨૪૩ ૪૩૫ ૨૪૨ ૬૯૪ 
 ફકત ભારતના નાગરીક  આ અરજી કરી િકિે. 
• િસાંદગી િાિનાર ઉિેદવારો િૈકી ઉિેદવારોિાાં િરણણત સ્ત્રી અથવા પરુૂષે હયાત િમત અથવા િત્ત્ન મસવાય અન્દ્ય લગ્ન કે લગ્ન કરાર કરેલ હિે તો 

તે ગેરલાયકાતિાાં ગણાિે મસવાય કે તેઓના અંગત કાયદા હઠેળ આ પ્રકારે લગ્ન કે લગ્ન કરાર કરવા છુટ હોય. 
• અનાિત જગ્યાઓ  ફક્ત મળુ ગજુરાતના સા.િૈ.િ.વ., અનસુણુચત જાતી તેિજ અનસુણુચત જન જાતીના ઉિેદવારો િાટે જ અનાિત છે.  
• િહહલાઓ િાટેની જગ્યાઓ ૩૦ ટકા મજુબ અનાિત છે. જેને જે તે કેટેગરી સાિે સરભર કરાિે.  
• િાજી સૈમનક િાટે કુલ ભરવાિાત્ર જગ્યાઓનાાં ૧૦ ટકા મજુબ જગ્યાઓ અનાિત છે. જે તે કેટેગરી સાિે સરભર કરાિે.  

       િા.ખો.ખા.ના ઉિેદવારો િાટે  ૩ ટકા લેખ ેજગ્યાઓ અનાિત છે અને આ ઉિેદવારોને જે તે કેટેગરી સાિે સિાવેિ કરવાિાાં આવિે. 
 પગાર ધોરણ:-  

 નાણા ંમવભાગના ંતા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬, તા.૦૧/૦૮/૨૦૦૬ તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ અને ર્ાિાન્ય વહહવટ મવભાગના ંતા.૦૪/૦૬/૨૦૦૯ 
અને તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ંઠરાવ અને નાણા ં મવભાગના તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫, તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૬ અને તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ ના ઠરાવની જોગવાઇઓને 
આધીન જે બોલીઓ/શરતો/મનયિો નક્કી કરેલ છે તે તેિજ હવે પછી વખતો વખત ર્રકારશ્રી ધ્વારા નક્કી કરવાિા ંઆવે તે બોલીઓ/િરતો/મનયિો 
ઉિેદવારને બાંધનકતાસ રહિેે. જે જોગવાઇઓ ને આમધન પ્રથિ િાાંચ વષસ િાટે સ્ટાફનસસ  વગસ-૩ ને રૂ.૩૧,૩૪૦/- ના િામસક હફકસ િગારથી લાયક 
ઉિેદવારને અજિાયિી ધોરણ ેમનિણુાંક આિિે. તે મસવાય અન્દ્ય કોઇ ભથ્થા કે લાભો િળવાિાત્ર રહિેે નહહિં. ત્યારબાદ િાાંચ વષસની સેવાઓ પરુી 
થયેથી તેિની સેવાઓ મનિણુાંક સત્તામધકારીને સાંતોષકારક જણાયે િગાર ધોરણ રૂ.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦, ગ્રેડ િે. રૂ.૨૮૦૦/- (સાતિા િગારિાંચ મજુબ 
િે.િેટ્રીક્સ લેવલ-૫ િ.ધો.રૂા.૨૯૨૦૦-૯૨૩૦૦ ના લઘતુિ િગારિાાં) અથવા સરકારશ્રી રારા જે તે જગ્યા િાટે વખતો વખત મનયત િગાર ધોરણિાાં 
મનિણુાંક િેળવવાને િાત્ર ઠરિે. 
શૈક્ષણણક લાયકાત:- 
(૧)   ઇન્દ્ડીયન નસીગ કાઉન્દ્સીલ ધ્વારા િાન્દ્ય સાંસ્થાઓિાાંથી િેળવેલ બેઝીક બી.એસ.સી.(નસીગ) (Regular) નો ડીગ્રી કોષસ.  

અથવા 
ઇન્દ્ડીયન નસીગ કાઉન્દ્સીલ ધ્વારા િાન્દ્ય સાંસ્થાઓિાાંથી િેળવલે જનરલ નસીગ એન્દ્ડ િીડવીફરીનો ડીપ્લોિાાં કોષસ અથવા 
સરકારશ્રી ધ્વારા િાન્દ્ય કરેલ સિકક્ષ િૈક્ષણણક લાયકાત. 

(ર)   ઓકઝીલરીનસસ એન્દ્ડ િીડવાઇફ (ANM) અને ફીિેલ હલે્થ વકસર (F.H.W)  જેઓ રાજયસરકાર અથવા િાંચાયત સેવાિાાં છેલ્લા ૧૦ વષસ થી 
મનયમિત મનિણકુથી ફરજો બજાવતા હોય અને જાહરેાતિાાં દિાસવ્યા મજુબની બી.એસ.સી. (નસીંગ) અથવા જી.એન.એિ.ની િૈક્ષણણક લાયકાત 
ધરાવતા હોય તેઓ િણ આ જગ્યા િાટે અરજી કરી િકે છે. અને તેઓને સરકારશ્રીના પ્રવસતિાન મનયિોનસુાર વય િયાસદાિાાં છુટછાટ 
િળવાિાત્ર રહિેે. િરાંત ુકોઇિણ સાંજોગોિાાં ઉંિર ૪૫ વષસ કરતા વધવી જોઇએ નહી. 



(૩)   અરજી કરતી વખતે ગજુરાત નસીગ કાઉન્દ્સીલિાાં રજીસ્ટડસ નસસ અને રજીસ્ટડસ િીડવાઇફન ુકાયિી અથવા સિયાાંતરે રીન્દ્યઅુલ કરાવેલ 
રજીસ્ટે્રિન હોવ ુફરજીયાત છે. અરજી િત્રકિાાં રજીસ્ટડસ નસસ તેિજ રજીસ્ટડસ િીડવાઇફ અથવા સિકક્ષ લાયકાતનો રજીસ્ટે્રિન નાંબર અવશ્ય 
દિાસવવાનો રહિેે. અન્દ્ય કોઇિણ આધારો ગ્રાહય રાખવાિાાં આવિે નહી. 

     (૩) ગજુરાતી/હહન્દ્દી બાંને ભાષાનુાં  પરુત ુાં  જ્ઞાન  ધરાવતો  હોવો જોઇએ. 
કોમ્પ્યટુર અંગે જાણકારી:-  

ઉિેદવાર રાજ્ય સરકારનાાં ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ  અને ભરતી (સાિાન્દ્ય) મનયિો, ૧૯૬૭ અન્દ્વયે ઠરાવેલ કોમ્પ્યટુરના ઉિયોગ 
અંગેની િાયાની જાણકારી ધરાવતો હોવો જોઇિે. સાિાન્દ્ય વહહવટ મવભાગના તા.૧૩/૦૮/૦૮ ના સરકારી ઠરાવ ક્રિાાંક:સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-
૧૨૦૩૨૦-વ.૫ થી નક્કી કરેલ અભ્યાસક્ર્િ મજુબ કોમ્પ્યટુર અંગેનુાં બેણઝક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુાં કોઇ િણ સરકાર િાન્દ્ય તાલીિ સાંસ્થાનુાં 
પ્રિાણિત્ર / િાકસિીટ ધરાવતા હોવા જોઇિે. તથા સરકાર િાન્દ્ય યમુનવસીટી અથવા સાંસ્થાિાાં કોમ્પ્યટુર જ્ઞાન અંગેના કોઇ િણ ડીપ્લોિા અભ્યાસક્ર્િિાાં 
કોમ્પ્યટુર એક મવષય તરીકે હોય તેવા પ્રિાણિત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની િરીક્ષા કોમ્પ્યટુરના મવષય સાથે િસાર કરેલ હોય તેવા 
પ્રિાણિત્રો ધરાવતા હોવા જોઇિે. આ તબકે્ક આ પ્રિાણિત્ર ન ધરાવતા ઉિેદવારો િણ અરજી કરી િકિે. િરાંત ુ મનિણુાંક િેળવતા િહલેા આ 
પ્રિાણિત્ર અચકુ રજુ કરવાનુાં રહિેે.  અન્દ્યથા મનિણુાંક િેળવવાને િાત્ર ઠરિે નહીં.  
વય િયાસદા:-  
 જાહરેાત પ્રમસધ્ધ થયાની  તારીખે  ઉિેદવારની  વય  ૪૦  વષસથી વધ ુ હોવી જોઇએ  નહી. 

વય િયાસદાિાં છુટછાટ:-  
• મળુ ગજુરાતના હોય તેવા અન.ુજાતી, અન.ુજન.જાતી, સાિાજીક િૈક્ષણણક રીતે િછાત ઉિેદવારોનાાં હકસ્સાિાાં ઉિલી વયિયાસદાિાાં મનયિોનસુાર 

િાાંચ (૫) વષસની છુટછાટ આિવાિાાં આવિે. 
• ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુઅિાંગતા ધરાવતા ઉિેદવારોને  ઉિલી વયિયાસદા ૧૦ વષસની છુટછાટ આિવાિાાં આવિે. 
• સાિાન્દ્ય વહહવટી મવભાગનાાં તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવની જોગવાઇ મજુબ િહહલા ઉિેદવારોને ઉિલી વયિયાસદા ૦૫ વષસની છુટછાટ 

આિવાિાાં આવિે.અનાિત કેટેગરીના િહહલા અરજદારોને અનાિત તરીકે િળતી ઉિલી વયિયાસદાની છુટછાટ ઉિરાાંત િહહલા તરીકેની ૦૫ 
વષસની છુટછાટ આિવાિાાં આવિે. 

• િાજી સૈમનક ઉિેદવારો કે જેઓએ જળ,વાય ુઅને ભમુિ આિસ ફોસીસિાાં ઓછાિાાં ઓછા છ (૬) િાસની સેવા કરી હોય અને િાજી સૈમનક તરીકેનુાં 
સક્ષિ અમધકારીનુાં ઓળખકાડસ/પ્રિાણિત્ર ધરાવતાાં હોય તો િળવાિાત્ર ઉિલી વય િયાસદાિાાં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સિયગાળો ઉિરાાંત 
ત્રણ (૩) વષસ સધુીની છુટછાટ િળિે.  

• તિાિ  અનાિત કેટેગરીના ઉિેદવારોની ઉિલી વય િયાસદા છુટછાટ સાથે કોઇ િણ સાંજોગોિાાં મનયત તારીખે ૪૫ વષસથી વધવી જોઇએ 
નહી. 

પર્દંગી પ્રક્રીયા:-  
• િરીક્ષા O.M.R. (Optical Mark Reader) િધ્ધમતથી લેવાિાાં આવિે., જેિાાં નસીગ મવષયના ૧૦૦ પ્રશ્નો તેિજ ગજુરાતી મવષયના ૧૦૦ પ્રશ્નો 

MCQ (Multiple choice question) ધ્વારા પછુવાિાાં આવિે.(પ્રશ્ન િત્રનો નમનુો સાિેલ છે.)  
• િેિર-૧ નસીંગ મવષયનુાં રહિેે. જેિાાં ફન્દ્ડાિેન્દ્ટલ ઓફ નસીંગ-૨૦ ગણુ, િેડીકલ સજીકલ નસીંગ-૨૦ ગણુ,િીડવાઇફરી અને િીડીયાટ્રીક 

નસીંગ-૨૦ ગણુ, િેન્દ્ટલ હલે્થ અને સાયક્યાટ્રીક નસીંગ-૨૦ ગણુ, કોમ્યનુીટી હલે્થ નસીંગ-૨૦ ગણુ આિ કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો પછુવાિાાં આવિે 
અને દરેક પ્રશ્નનો ૧ ગણુ રહિેે. આ મવષયો િાટેનો અભ્યાસક્રિ ઇન્દ્ડીયન નસીંગ કાઉન્દ્સીલ ધ્વારા મનધાસરીત કરેલ સીલેબસ મજુબનો રહિેે. 

• િેિર-૨ ગજુરાતી ભાષાના િેિર િાટે પછુવાિાાં આવનાર અભ્યાસક્રિ ધોરણ-૧૨ હાયર સેકન્દ્ડરી કક્ષાથી નીચેનુાં રહિેે નહીં. જેિાાં ભાષા 
(Language)-૩૦ ગણુ, વ્યાકરણ (Grammar)-૪૦ ગણુ અને સાહીત્ય (Literature)-૩૦ ગણુ આિ કુલ-૧૦૦ પ્રશ્નો પછુવાિાાં આવિે અને દરેક 
પ્રશ્ન નો ૧ ગણુ રહિેે. 

• િકય ત્યાાં સધુી િરીક્ષા સબાંમધત બધી જ સચુનાઓ િોબાઇલ નાંબર ઉિર SMS થી અથવા www.gujhealth.gujarat.gov.in વેબસાઇટ િર 
(Latest News િાાં) આિવાિાાં આવિે. આથી અરજી િત્રકિાાં િોબાઇલ નાંબર અવશ્ય  દિાસવવો અને ભરતી પ્રહક્રયા પણુસ થાય  ત્યાાં  સધુી 
આિેલ િોબાઇલ નાંબર જાળવી રાખવો  જરૂરી છે. અને www.gujhealth.gujarat.gov.in વેબસાઇટ મનરાંતર જોતાાં રહવેુાં.  

• સ્િધાસત્િક િરીક્ષા િાટે નસીગ મવષયને લગતી િરીક્ષા ૧૦૦ ગણુની રહિેે. જેિાાં ઉત્તીણસ થવા િાટે ૫૦ ટકા ગણુ જરૂરી છે. અનાિત કેટેગરી 
િાટે જરૂરીયાત મજુબના ઉિેદવાર ઉિલબ્ધ ન થાય તો િાસીંગ ધોરણ નસીંગ મવષયિાાં ૪૦% સધુી ઘટાડવાની સત્તા ભરતી સમિતીને રહિેે. 
િરીક્ષા િાટેનો સિય બે કલાકનો રહિેે. િરીક્ષા ગજુરાતી અથવા અંગ્રેજી ભાષાિાાં આિી િકાિે. 

• ગજુરાતી ભાષાની િરીક્ષા ૧૦૦ ગણુની રહિેે. જેિાાં ઉત્તીણસ થવા િાટે ૩૫ ટકા ગણુ જરૂરી છે. િરીક્ષા ફકત ગજુરાતી ભાષાિાાં આિી િકાિે. 
• બને્ન િરીક્ષાિાાં િાસ થવ ુજરૂરી છે, િરાંત ુનસીગના મવષયિાાં તેિજ ગજુરાતી ભાષાની આિ બને્ન િરીક્ષાિાાં િેળવેલ કુલ ગણુના આધારે િેરીટ 

લીસ્ટ બનાવવાિાાં આવિે. 
• દરેક ખોટા પ્રશ્નના જવાબ િાટે ૦.૨૫ ગણુ બાદ કરવાિાાં આવિે.  

પરીક્ષા ફી.  
(૧)  “General” કેટેગરી Select કરનાર ઉિેદવારો િાટે અરજી ફી. રૂ. ૩૦૦/- + િોસ્ટ ઓફીસ ચાર્જ ભરવાનો રહિેે. અનસુણુચત જામત, અનસુણુચત 

જન. જામત,  સાિાજીક અને િૈક્ષણણક રીતે િછાત વગસ તથા િારીહરક મવકલાાંગ  ઉિેદવારો િાટે સરકારશ્રીના પ્રવતસિાન મનયિોઅનસુાર 
ફી/ચાર્જ ભરવાનો રહિેે નહી.  

http://www.gujhealth.gujarat.gov.in/
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 (ર)  “General” કેટેગરી Select કરનાર ઉિેદવારોએ ઓન લાઇન અરજી કયાસ બાદ OJAS  વેબ સાઇટ ઉિરથી અરજી િત્રકની સાથે આિેલ િોસ્ટ 
ઓફીસના ૩ (ત્રણ) ચલણની A-4 સાઇઝની મપ્રન્દ્ટ  લઇને તે કોઇ િણ કોમ્પ્યટુરાઇઝડ  િોસ્ટ  ઓફીસિાાં રજુ કરવાથી તેઓ ધ્વારા ફી 
સ્વીકારવાિાાં આવિે  

(૩) “General” કેટેગરી Select કરનાર ઉિેદવારોએ આ ત્રણ ચલણ િૈકી એક ચલણ િોસ્ટ ઓફીસ રાખિ.ે અને બીજા બે સહી/ મસક્કા કરી 
ઉિેદવારને િરત કરિે.  જે ઉિેદવારે સાચવી રાખી િરીક્ષા સ્થળે અચકૂ રજુ કરવાની રહિેે. જો આ ચલણ રજુ નહી કરે તો તે ઉિેદવારને 
િરીક્ષાિાાં બેસવા દેવાિાાં આવિે નહીં.  

(૪) િોસ્ટ  ઓફીસિાાં ફી ભરવાની છેલ્લી તા.૨૨/૦૬/૨૦૧૮ ના િોસ્ટ ઓફીસના કાિકાજ સિય સધુી રહિેે.  
(૫) ફી ભયાસ બાદ રીફાંડ િળવાિાત્ર નથી. તેિજ “General” કેટેગરી Select કરનાર ઉિેદવારોની ફી ભયાસ વગરની અરજી િાન્દ્ય રહિેે નહીં.  
(૬) િરીક્ષા ફી ભરવાથી ઉિેદવારને SMS થી ફી ભયાસની જાણ કરવાિાાં આવિે. જો ઉિેદવારને SMS ન િળે તો તાત્કાણલક ઉિેદવારે િોસ્ટ 

ઓફીસનો સાંિકસ કરવાનો રહિેે.  
ર્ાિાન્ય  સચુનાઓ : 
(૧) સદર ભરતી સાંબાંમધત તિાિ સચુનાઓ / મવગતો વખતો વખત www.gujhealth.gujarat.gov.in અથવા https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ 

િરથી જોવા િળિ.ે  
(ર) ઉિેદવારે મનયત અરજી િત્રકિાાં ભરેલી મવગતો સિગ્ર ભરતી િહક્રયા િાટે આખરી ગણવાિાાં આવિે અને તેના પરુાવાઓ (અસલ અને 

પ્રિાણણત નકલ) આ ખાતા ધ્વારા જયારે િાંગાવવાિાાં આવે ત્યારે જે તે સ્થળે અને સિયે સ્વખચ ેરૂબરૂ રજુ કરવાના રહિેે. અન્દ્યથા અરજી 
િત્રક રદ જાહરે  કરવાિાાં આવિે.  

(૩) િારીહરક અિક્તતા (ફકત ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુઅને ૭૦ ટકા સધુીની One Lower limb ની Locomotor disability ધરાવતા ઉિેદવારે Online 
અરજી ફોિસિાાં અંગત િાહહતી કે મવગતોિાાં િોતાની અિક્તતાની ટકાવારી દિાસવવાની રહિેે.  

(૪) અનાિત કેટેગરીના ઉિેદવારોના હકસ્સાિાાં જામતનુાં પ્રિાણિત્ર, વય િયાસદા, િૈક્ષણણક લાયકાત, લાગ ુિડે ત્યાાં નોન હક્રિીલીયર સટીફીકેટ 
જાહરેાત પ્રમસધ્ધ થયાની તારીખની સ્સ્થમતએ ધ્યાનિાાં લેવાિે.  

(૫) આ સાંવગસની ભરતી પ્રહક્રયાિાાં આખરી િસાંદગી િાિેલ ઉિેદવારની મનિણુાંક સત્તામધકારી ઠરાવે તે િરતોને આધીન મનિણુાંક િેળવવાને િાત્ર 
ઠરિે.  

(૬) ઉિેદવાર િોતે આખરી િસાંદગી યાદીિાાં સિામવષ્ટ થવા િાત્રથી સાંબાંમધત જગ્યા ઉિર મનિણુાંક કરવાનો દાવો કરવાને હક્કદાર થિે નહહ. 
મનિણુાંક કરનાર સત્તામધકારીને િોતાને એવી ખાતરી થાય કે જાહરે સેવા સારુ તે ગજુરાત મલુ્કી  સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સાિાન્દ્ય ) 
મનયિો ૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ મનયિોનસુાર અને આ જગ્યાના પ્રવતસિાન ભરતી મનયિો અનસુાર યોગ્ય જણાતો નથી. તો જે તે તબકે્ક આવા 
ઉિેદવારને તેની મનિણુાંક બાબતે મનિણુાંક સત્તામધકારીનો  મનણસય આખરી ગણાિે.  

(૭) આ ભરતી પ્રહક્રયા સાંપણૂસિણ ેસાંવગસના પ્રવતસિાન ભરતી મનયિો તેિજ ભરતી પ્રહક્રયાના મનયિોને આધીન રહિેે. (નકલ સાિેલ છે.)  
(૮)  આ જાહરેાત કોઇિણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેિાાં ફેરફાર કરવાની કે જગ્યાઓની સાંખ્યાઓ િાાં વધઘટ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થિે તો 

તેિ કરવાનો ખાતાને સાંપણૂસ હક્ક / અમધકાર રહિેે. આ િાટે કારણો આિવા બાંધાયેલ રહિેે નહહ. તેિજ તેવા સાંજોગોિાાં ભરેલ અરજી અને 
િરીક્ષા ફી િરત િળિ ેનહહ.  

(૯) આ અંગેનુાં ઓનલાઇન અરજી િત્રક વેબ સાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉિર ઓનલાઇન ભરવાનુાં રહિેે. ઓનલાઇન અરજી ફોિસ કોઇિણ 
કોમ્પ્યટુર કે જેની સાથે ઇન્દ્ટરનેટ સમુવદ્યા ઉિલબ્ધ હોય તે ઉિર ભરી િકાિે. ઇ-ગ્રાિ કેન્દ્રિાાં િણ સમુવદ્યા ઉિલબ્ધ  હોય છે.  

(૧૦) અરજી િત્રક ભરતા િહલેાાં વેબ સાઇટ િર મકુવાિાાં આવેલ ઉિેદવાર િાટેની સચુનાઓ અને ઓન લાઇન અરજી િત્રક ભરવા બાબતની 
સચુનાઓ કાળજીપવૂસક  અભ્યાસ કરવા મવનાંતી છે. અને ત્યારબાદ જ ઓનલાઇન અરજી િત્રક ભરવુાં.  

(૧૧) ફકત ઓનલાઇન અરજી િત્રકો જ િાન્દ્ય ગણાિે, જો અન્દ્ય કોઇ િણ પ્રકારે અરજી િત્રકો િોકલવાિાાં આવિે તો તે રદબાતલ ગણાિે 
(૧૨) આ ભરતી નાિદાર સમુપ્રિકોટસિાાં દાખલ કરવાિાાં આવેલ એસ.એલ.િી.નાં.૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/ ૨૦૧૨ ના આખરી ચકુાદાને આધીન રહિેે.  
(૧૩)      OMR િીટિાાં ફક્ત િાકીંગ જ કરવાનુાં હોઇ અરજદારને િરીક્ષા સિયે કોઇિણ સાંજોગોિાાં રાઇટર(Writer)ની સમુવધા િળવાિાત્ર નથી. 
અરજી કરવાની રીતઃ- 

આ જાહરેાતના સાંદભસિાાં સમિમત ધ્વારા https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ િારફત કરેલ ઓનલાઇન વેબસાઈટ િારફત ઓનલાઈન અરજી 
જ સ્વીકારવાિાાં આવિે. ઉિેદવારે જાહરેાતિાાં દિાસવ્યા તા.૦૯/૦૬/૨૦૧૮ થી  તા.૨૧/૦૬/૨૦૧૮.  (સિય રાત્રીના ૨૩.૫૯ કલાક સધુી) 
દરમ્યાન વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in  િર અરજી િત્રક ભરી િકિે.     

૧. ઉિેદવારે સૌ પ્રથિ કોમ્પ્યટુરિાાં ઈન્દ્ટરનેટ વેબસાઈટ https://ojas.gujarat.gov.in િર જવુાં હવે  
૨. Current Advertisement િાાં જાહરેાત િર ક્લીક કરવુાં.  
૩. Apply Now િર click કરવુાં.   
૪. Click here for more details િર click કરવાથી જગ્યાની મવગતો િળિે.  
૫. Apply Now િર click કરવાથી Window  ખલુિે જેિાાં Skip િર Click કરવુાં. જેથી Application Format  દેખાિે.  Application Format િાાં સૌ 

પ્રથિ "Personal Details"  ઉિેદવારે ભરવી  (અહીંલાલ (*) ફાંદડી મનિાની હોય તેની મવગતો ફરજીયાત ભરવાની રહિેે. 
૬. Personal Details ભરાયા બાદ Educational details ભરવા િાટે Educational details િર click કરવુાં. 
૭. તેની નીચે Self declaration િાાં Yes / No િર Click કરવુાં. 

http://www.gujhealth./


૮.   હવે  Save િર Click કરવાથી તિારી અરજીનો Online સ્વીકાર થિે. અહી ઉિેદવારનો Application number generate થિે. જે ઉિેદવારે 
સાચવીને રાખવાનો રહિેે અને હવે િછી આ જાહરેાતના સાંદભસિાાં કમિશ્નરશ્રી, આરોગ્યની કચેરી સાથેના કોઇિણ િત્ર વ્યવહારિાાં આજ નાંબર 
દિાસવવાનો રહિેે. 

૯. હવે િેજના ઉિરના ભાગિાાં Upload photo િર Click કરો, અહીં તિારો Application Number Type કરો અને તિારી Birth  date type કરો 
ત્યાર બાદ ok િર Click કરો, અહીં Photo અને Signature Upload કરવાના છે. (ફોટાનુાંિાિ િ સેિી ઉંચાઇ અને ૩.૬ સેિી િહોળાઇ અને 
Signature નુાં િાિ ૨.િ સેિી ઉંચાઇ અને ૭.૫ સેિી િહોળાઇ રાખવી) Photo અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથિ તિારો Photo અને 
Signature JPG Format િાાં (15 kb સાઇઝથી વધારે નહી તે રીતે Computer િાાં હોવો જોઇએ.) "Browse" Button િર Click કરો હવે Choose 
File ના સ્ક્રીન િાાંથી જે ફાઇલિાાં JPG Format િાાં તિારો Photo Store થયેલ છે તે ફાઇલ ને Select કરો અને "Open Button" નેClick કરો. 
હવે "Browse" Button ની બાજુિાાં "Upload Button િર Click કરો. હવે બાજુિાાં તિારો Photo દેખાિે. હવે આજ રીતે Signature િણ upload 
કરવાની રહિેે. 

૧૦. હવે િેજના ઉિરના ભાગિાાં Online Application Tab િાાં Confirm Application િર Click કરો અને Application Number તથા Birth Date 
Type કયાસબાદ Ok િર Click કરવાથી બે  બટન, ૧- Application Preview ૨- Confirm Application દેખાિે. ઉિેદવારે Show Application 
Preview િર Click કરી િોતાની અરજી જોઇ લેવી. અરજીિાાં સધુારો કરવાનો જણાયતો Edit Application ઉિરClick કરીને સધુારો કરી લેવો. 
અરજી Confirm કયાસ િહલેા કોઇિણ પ્રકારનો સધુારો અરજીિાાં કરી િકિે. િરાંત ુઅરજી Confirm કયાસ બાદ અરજીિાાં કોઇિણ સધુારો થઇ 
િકિે નહી. જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન જણાય તોજ Confirm Application િરClick કરવાથી ઉિેદવારની અરજીનો સમિમતિાાં Online 
સ્વીકાર થઇ જિે, અહી "Confirmation Number" Generate થિે. જે હવે િછીની બધી જ કાયસવાહી િાટે જરૂરી હોઇ, ઉિેદવારે સાચવવાનો 
રહિેે ."Confirmation Number" મસવાય કોઇ િણ િત્ર વ્યવહાર કે અન્દ્ય કોઇ િણ કાયસવાહી કરી િકિે નહી. 

૧૧. હવે  Print Application િર Click કરવુાં અહીં તિારો "Confirmation Number" ટાઇિ કરવો અને Print િર Click કરી અરજીની નકલ કાઢી 
સાચવી રાખવી.(અતે્રની કચેરીિાાં જ્યારે િણ હાજર રહવેાનુાં કહવેાિાાં આવે ત્યારે આ નકલ હોવી ફરજીયાત રહિેે.) 

૧૨. જો અરજી િાાં આિે િોબાઇલ નાંબર આિેલ હિે તો અરજી  "Confirm" થયેથી તરુત જ આિને અરજીિાાં દિાસવેલ નાંબર ઉિર SMS િળિ.ે 
આિના િોબાઇલ નાંબર ઉિર એન. આઇ. સી. દ્વારા આ જાહરેાત સાંદભે SMS થી જાણ કરવાિાાં આવિે. ઉિેદવારે અરજી િત્રકિાાં દિાસવેલ 
િોબાઇલ નાંબર બદલવો નહી.ઉિર જાહરેાતિાાં દિાસવેલ સાંવગસની જગ્યાના ભરતી મનયિો અન્દ્વયે િૈક્ષણણક લાયકાત, વયિયાસદા, વયિયાસદાિાાં 
છુટછાટ, અરજી ફી અને િસાંદગીની િદ્ધમતની મવગતો અને જાહરેાતની અન્દ્ય તિાિ મવગતો એન. આઈ. સી. ની વેબસાઈટ 
https://ojas.gujarat.gov.in ઉિર દિાસવેલ છે. ઉિેદવારે ઓન લાઈન અરજી િત્રક િાાં બતાવેલી કોઈ િણ મવગત અને ઉિેદવારે મનિણુાંક 
સત્તામધકારી સિક્ષ રજુ કરેલ જન્દ્િ તારીખ, િૈક્ષણણક લાયકાત, વય, જામત, અન્દ્ય લાયકાતો ને લગતા પ્રિાણિત્રો ભમવષ્યિાાં જે તે તબકે્ક 
મનિણુાંક અમધકારી દ્વારા ચકાસણી દરમ્યાન ખોટા િાલિુ િડિે તો તેની સાિે કાયદેસરની કાયસવાહી કરવાિાાં આવિે. આવા ઉિેદવારોની 
ઉિેદવારી રદ કરવાિાાં આવિે. તેિજ ઉિેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવાિાાં આવિે તેિજ આવા ઉિેદવારની જો િસાંદગી/ મનિણુાંક થયેલ હિે 
તો કોઈ િણ તબકે્ક રદ કરવાિાાં આવિે.આ સાંવગસની સીધી ભરતી પ્રહક્રયા સાંપણૂસ િણે ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સાિાન્દ્ય) 
મનયિો ૧૯૬૭ વખતો વખત સધુાયાસ મજુબ અને તે અન્દ્વયે આ સાંવગસ ના ઘડવાિાાં આવેલ ભરતી મનયિોને આધીન રહિેે. આ જગ્યાની 
ભરતી પ્રહક્રયાના અનસુાંધાને આ જાહરેાત િાાં કોઈ િણ કાયદેસર ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો તેિ કરવાનો 
સાંપણૂસ હક્ક/અમધકાર ભરતી કિીટી/  કમિશ્નરશ્રી (આરોગ્ય) નો રહિેે અને  આ િાટે કારણો આિવા બાંધાયેલ નથી. 

 (જાહરેાતના નમનુાને િાન. કમિશ્નરશ્રી(આ.) દ્વારા નોંધ િર િાંજુરી આિેલ છે.) 
રવાના કયુસ               િાંજુર કયુસ 

    -SD- 
   સભ્ય                 અધ્યક્ષ 

સ્ટાફનસસ સ્િધાસત્િક િહરક્ષા સમિમત અને           સ્ટાફનસસ સ્િધાસત્િક િહરક્ષા સમિમત અને 
      હોદાની રુએ અમધક મનયાિક, તબીબી સેવાઓ     હોદાની રુએ કમિશ્નર આરોગ્ય, તબીબી સેવાઓ અને  

ગાાંધીનગર      તબીબી મિક્ષણ (ત.સે.) ગાાંધીનગર 
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ir the caiie oi Aur:ilian l{urse }'{idr',iie cr Female jiea:fi \i'or}'-er ir

tL subcidrl2:e s:rr'ice of lh: Goi'en:::ce: ar'iiol rn th. subai':ilu::

seric: ol nt Panchal'a: a.trc i1'hc tc:s:ss lle o'-t,:l:a:;:; a'

prescnl;eC i:: ciause &i oi r,:le i, aai' be elisible ibr ap;cilnie:: r':

-rh3 tcsi iE3iltianed il rLii: -: aboi'e 't-ct ial; ol ep='"-'rnr'Leli or tli --'osr

s.eniio::ed ir rule-2 s.lal1 be tle dai: io:'&; p',:r?cse oi'settioiiq'ol fr:

s,;cl ios,:

Froilidej '.lia:'i-ne ui,-per age lim:t rray b: r;1zleC I]1 ia\,cl oi a

cr':€tdzt= ri,trl is alieaay 'rl tha sen'ices 6i th6 $91'3161i3iit ci Grljaial

i::. accci,ia.ac: r.n-r-a -rhe pio.r':slors oi &: Gujara: Citri Ser"ii;s

Clessifica:tr a::d Recru:-g,en: (Geleraj) Rues, 19o-

1. Tbe selecled caldidate sha^tl be on the probaiiol iol apenod'rf one

J-eaf .

5. Tlie selected ca:ldidate sla11 d'rn-ng his probatiol period be req',:ried ro

pass ib.e q',:alif;rng exarninatioir foi computer icrowledge i'q accorde'rce

r,,.i''-]-i the provisions of the Gujarat Cii'ii Sen'ices Con.rputer

Cornperenc-v Training and Examiaadcn Rules, 2005.

(c)
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b. Th- s:lEcred canCidaie shalJ be required ro pajs arr::ianiiailo! in

GLrj eiati or Hradi or boil in accorda:rce ii.iij: tl,:e mles irr;s.rib.d bj, the

Golen::::elt,

Ti: selecred candidate shall hai,e to undeigo such iraii:iitl arC io pass

sucr e-'.aminaliol as mal be presciibed b1. the G,_r\ €mr3li.

1

8. T'tre selecreC candi,late shal.l be r;quire.d to gei trins:ifeerseii

re_gisiered u.jri th: Gu_ia.at Nursieg Coirrcit as p.eg:s=:c! \lurs: o:

i.:.Jii:rr: \ jjj.,,i:i i:,q:..,al::_:.j:c;r,::3.:,:....,,.;:, j,:i:i..:..;,.

a-r,J Health i'is:iors Aci I9dg, ai fre :iir.:e oi aprh.:::i,-,:.

9. lte cryLitd.z;_: appcla::d io -&e posi sldj- i- sc caui::i 5e lia..,je uo

se.,e ].D er,1' Cei^e.::ce s::-,j:.=s o:- pD-it L-o]]J;L-;e,j .,-tii:_r _a= aefei:c: oi

1ldja icr a peiod of loi .iess *::r ibu i,36.-; iiic];j:.,-:s li.= p:rioi ii ai:.,,

,_0.a, ..1 ry i.,i rg

jDro v:d;i rnai -,ie candi,iai-,

(a) sha]] i:ci be reaujred io sen,! 5r- aicr;sa:d ali:i ih= :>:prA. ,_ri:eu yea::

iior:: il:e ,iare of her cr ils alpoirrirneni;

(bi Slal] eoi ord:.r:ar-ily be required :c sen e as a.aresad a_rtei a_rra:qlE ihe

age ci for5-five years.

14. The selecred caldidate shajl be requrr-ed to fu-zish a securrr, ard sureir

bold ln such foqii, for sucl am,tunt and for sucn peiiod as na_v be

p:e_r::.ibeC by rhe Govero..:ren i.

B-u. order aad in Lhe na::r; of Govenor of Gujarat.

a*:'
@i,:esl Paimar)

Under Secr:-ar,. tc Gover^-aeni.

I

I

It\
{\
I

{
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NOTIFICATION

Health and Family Welfare Department

Sachivalaya, Gandhinagar.

Dated the, 15th September, 2012.

(

i

I

I
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t- (-l
'. V Jr

. ^.vu.'

J,--

No. GP 13 - NSG/702072/IlIzlE:- tn exercise ofthe powers conferred by the

proviso to article 309 of the Constitution of lndia, the Governor of Gujarat

hereby makes the following rules further to amend the staff nurse, Class lll, in

the Gujarat Subordinate Services, under the Commissionerate of Health,

Medical Services, Medical Education and Research, Recruitment Rules, 2009,

namely:-

1. These rules may be called the staff nurse, Class lll, Recruitment

(Amendment) Rules, i012.

2. In the staff nurse, Class lll, Recruitment Rules, 2009, for rule 2, ths

following shali be substiiuteci, namely:-

"2. Appointment to the post of siaff nu:.se, shall be made by direct

selection tn the basis of the result of ihe competiiive examination.,'

By order and in the name ofthe Gcvernor of Gujarat,

\
i \ -.'.,
lY'

{Ka*nlesh Shah)

Under Secreiary io Government.

a^\ r?- 
]7

B',r 
,

Copy to,
- The Manager, Govt. Central Press, Gandhinagar with a request to publish the same

in the Government Extra Ordinary Gazette anci send 50 copies to this department.
- The Commissioner (H., M.S. & M.E.), 5-Dr. Jirrraj Mehta Bhavan, Gandhinagar.
- fdditional Director, ry.S./M.E./P.H., 5-Dr. Jivraj Mehta Bhavan, Gandhinagar.
- Legislative and Parliamentary Affairs Department, Sachivaiaya, Gandhinagar.
- Select File - 2OL2.

./

1t t/aJ
'.J

', "\ '-.1-u ?
N\)li \.?
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Constitution
of India.

NOTIFICATION
HEALT}I AND FAMILY IVELFARE DEPRTMENT,' 

Sachivatya, Gandhinagar,
Dated the 6tb August, 2013.

No: GPi 12AtrSG/102013/332/E.:- In exercise of 'the porvers conferrecl by the
proviso to article 309 of the constitution of India. the Govemor of Guj arat
hereby makes the foliorving rules. to provide for regurating the melhod of
competitive Examination for recruitment to ttle post of Staff Nurse. ciass III.
in the Subordinaie services in ihe commissionerate of Health. Medical
Services and Medical Education anci Research. Gujarat State. namel_v:_
i. Short tittie.-

( I ) These rules malr' be calred the staii Nr-rrse. crass III, competitive
Examinaiion Ruies. 2013.

(2) The1 shall come in to lorce on the daie of their pLrblicaiion in the
Ofiicial Gazette.

(3) The,u- shali apply to the persons. lvho are eligible to be appointed bv
direci recruiinent as staffNurse. Class III. in the suborciinate senices
in tie Commissionelaie of Heaith. lvleCical Sen.ices and \,ledice.l
Fducatioi: and Research. Gnjar.al State.

l. Definitions.-

In these :.iiies, '_in]ess riie cciir-es: oiirei-uvise iequires. _

(a) "Appeaiir" aeans ai.t Ap;cenci-_-< ap,.encic-d io iilese {ues:
(b) "Ccinnlssioner" neals the C.u-i:ilsstoae.. o: Fle:iil^ \,,fe,ii,-el

Sei-r'ices ald :\.{,-dicai Ed,-rcatici: and R.:searci::
{c) "E:.:a;rii::aricn', n:a::s ..".e coirpitiiive examinalion helC bi. ihe

Fratinaiioit aliirorii-,; rindei these t es for rhe lurpose oi diiscr
recruiirleli to the posi oi Slaii Nru.se. Cjass III:

(d) "E:aninatic:: aiithoiiil " rneans ar a'.r:iroril eploinrec aai aurrror.izec
b\ ihe Govel.l-ri::eni lo crrnduct ihe Frarailation:

(e) "Goleirnenr" lleans iite Gor.eru.u,-ni or'Gu jalat:
L Eligibilitr.-

.{ r-iill;rliiii sil::il :lt, c: :.,t:,1;:l:ri :i:. :..i:l:s:::::: r r ,l-.3 F1.::-ri:.:ri .r.. ,r,..ri.
he is :r ciiize:-, r.l hci::.

-1. Disqualification ibr appoiltm€Dl on grounri of piural marri:rge._
{t) No peis,-rn.-

(a) wii''. rii-rs enieiei-i in:t', Lli iLra:r:lated l nl..r.iri-qa ii iih a pg1.5a--.r1

hil ing a -ipouse iir ing : trr
(b) \\ho. havi'e a spoLrse ri'ing. has enrered into or contmcrer.i a

marriage rvith anl perscn. shal] be eligible tbr appointment ttr tjre
l'1ost:

_))



Plovidec thai subject 1o the i:rc-u isions oi an]' lar'i' fol' the

time being in force- the State Governmeni ma;v' il satisfied that ihere

are special grounds for doing so. exempt an)-' person from the operaiion

of this sub-rule.

(2) The candidate shall deciare in the appiication iorm ri'hether he ot'she. as

the case may be. is married and. in the case oi the male candidate

w'hether he has more thail one ivife iiving anC in r'he case of ibrnale

candidate r,r,'hethel si-te has maried to a mal whc has alleadr'' anciher

rvife lii'ing.

5. Age Limii.
A canciidate shali have atiaineci the mtnirnuni age anci shall not have atiained

the maximum age prescr.ibed in the ieievali iec.Liitment rules on tire date as

specilied in the acilefiisemeni.

6. Educational qualification'-
(1)Acandiiatepossessingtnerequisiteed.lcar.icnaiquaiificaiiorribrthe

appointn-rent to Se post of Stair Nurse. Ciass IIf il the suboiditiate

service of tire Oifice oi the Corunissicler oi Fiealth' Medicai Service

and lvledical Ed.',:caiior aJd Researcl- G-''.iaiat Si:'te' 't 'er tha r:ltia::

recnit;neni rr-ries shall 'ue eiig:'cle fc; ain-'issicr h ihe e:\anine.iion

(l) A cari'iidate shaii letl'.Liie io gs: tiii:seil iegisiered' r"'ith ih: Grliaia'

Nursing C'.-'uncii ii-i accoica;'Ice 'ui'ial rhe iiovisioi-ls ct tile Guiaiai

Nruses. \iidri i,,'es and Heaiih Visit'-r:'s Aci. 1963 al the rine oi
naking an alP licair.''l '

(-3) Candidaie iausi have baslc xno'"viec-s; i-ri ccnliuieL appllcation a-'

prescribei in tj:ti Glijeiai Cii ii serices ciassiilcaiioq at1i Rect'uiin]ti1:

lGerreral; FLries. 195:'
-. -{dmissicn to the E:ramin:tioa'-

A canciidate rvho applies ald pai s ii'le pfesliibe!:l i:ees slrall be a.iii.ili.,ed l':

the esamination:

Provided that il ar an-,' lim: t1'le ca.ndicirrte is iounci nct eligil'le beci:iise

he cioes noi possess the ieqiiisite eiiucaiioittri q iiaiillc ariolls ol: rloes rr\i

,.,,"<<,=sq eiioihiiii-r' ir acci-ridaltce r.r'irll ihe Pi''tr isiols t''f luie 6 abt'r'e- hi-:

candidature shall be canceiiet'l even if ire a.ttains the qr-ialiif ing standnr,,l tr-.:'

the eraninatit''i-t.

8. Holding of Eramination.-
(1) The Examination allthoii+ si:eii. on t'eceil in-s the req:-risitior-r tion the

Govemment. b1 an ativerriseilent pubiished in ihe pl'ominelli ne\\s

papers r'videll circuiated in the Srate ct-rll iirr the applictttitrn in tl"

prescribed tbrm tl.oin rhe canciidates possessil.tg t'etlriisite qLielii.ati!)ill-

(]) The Eranrinatic-,n authol ii}.. c.'n receir'ins t,i-le re..luisitit.lt.t tl.o:l tile

Gov.eriment.shallholdicL]llpetitileexanrinationfbrselectionli
carididatgs tbr recrrLitment tt', ihe post of StatT Nut.se. Class IIl. in t]re

J
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Subordinate Service in the office of the Commissioner of Health.

Medicai Service and Medical Education ancl Research. Gujarat State

(3) The date. time and the places for holding the examination shall be

decided by the Examination authoriry'. .

(4) The Candidate shall require to appear in the examination at his orvn

expenses.

9, Application for appearing in Examination'-
(l) A candidate rvho desires to appear at the examination shall submit an

application in snch form. rvithin such time limit as may be plescribed

by the examination authority alon-e rvith such fbes in such marrnei as

may be deteimined by the Government. iioin iime to tine.

(2) Fees once paid shall noi be refunded or held over tbr the subsequent

exarniitaiion in an,! circlimstances.

10. Appearance at the exar"nination.-

(i)No candidate sliall be allorveC to appeff at the e:taminaiion uirless

the examination authoritv is satisfied that-

(i) the candidate pcssesses the requisite qualiiicaiior r-ildei ihe

recinitmeni rules fbr the said post: and

(ii) he has paiC the requisite i'ees aiongwi'rl 'r-i-,e application.

(l r The oerisi,-'n ol tire exaninatiorr authL'liiiv as lo ihe elisibilin oi a

calii'ilte iirr ain:issi,.l lo ih. er'einiiaii'-'r sn:ii be ill:ai.

11. Syliabus.-
( i ) The esaia.:la-.iol sna11 contiise oi ii: pa-lers sleciilec i: ;ppenoiril.

anci ihe s1'1ia:,-:s :lii eaci'l papei shali b: as s:-ici-i lr:r !e'r*i b;; th; hdiar
NBisilig Cttiilci::ir;i s:e:::l:.'l :lsa:lsi eaail'.taEer il rLre sai:j Ap;ren'Ji:i.

il) Fach papei' -shali :ani i C'; Mai<s ancl eacn shali be oi iu'c hciiis

duraric.rn-

12. Pledium of *anination.-
The r::ediirr rrl;:rai:ri::etion ci Papei-I i\-iusiie Suc.ieci) sirall be GLtiaraii

or Englisb and criPapei-li {Gqiarati I :rngnage.t sr.iali ae Gujarr'i.

1-3. Quelifling stradard lbr passing oiesaminaiicn.-
Th+ ,.:,raii=r in.r r:cn,i:r.:Js tcl. slssi::s tit: esanitirii,ti.: sh:.,1j le :ls

deternri.neii b1 :he Erriminaiic-'ir a'-trlrt t'iT.

1J. Result of the Erinlirarion antl prep:lr:ltion ol seiect iisr enci 11'aiting

list.

i1) Tire Frr':l l,-r;.:li,.rii lili:Lriil shlll celrse i,.a riep;iie :ll. s:leci iisi .':

s c;essiirl .'ir::Ji.lirtes ir: Prl|i-l in il-ie ,-'r.i:r tri tilei;' lileiii c-rii tl-:t

besis oi 3gsi.gate nal'ks lln3lili il\\'sirieri io each candic-lele il the

e\amina:iLrr in!'l shall t'orl ard the satire \r.'iti.r iis itL'onlneniiation it'

rhe Coi::rl: ss ic n:r.

)ss



(2) The Examination auihcrit"- shail cause tc prepare list of name of
candidates to be kepr' in a r.vaiting iist in Part-Il as fur as feasible fbr-

about tea perceni of the number of candidaies recommended blv tne

e:raminaiion authoritl' under sub-mle( i ) ibr recommenciatior cli
Cemanc by. the Connrissioner.

The Examination a'.rihority shali alsc reccmnend the names oi
successful candidates belor,ging ic ine Scheduied Casies. Sched',rleci

Tri'bes. Sociaiil and Educationaiil Backrvarc Classes. \:,ionen-

Ph_1,-'sica1i,v Handicap Persons ano Er-serl'icenien to the extent of the

number ofvacaircies i'eseived fcr sucir caierories.

(3)

15. Pablication of Resuit.

{1) The Examination ar-rihoritl sirall s,.rbiriii a cc:or ol the resuit to
Comnissionei and ti:e ofirce cf iiie Comnissioi'ier shall pubiisl-l

sa1n9 0n 'uvebsite.

tii:

i_t i3

!3
The E.laminaiicn authorit]' shali comrnunicaie the result ic
successf,ll candid.a.tes iiidi":iCuail r' il :n: na.rurei' a.q rnai'
deternined tl i.'.

16. ii-o right to atiroiat::?enl.-
Tlie p.assilg oiihe e-<ailinaticn slajl ::ci .:.: 1-se1i co:ii:' ',-ri,oi-r a caitdiiare
;-ni ;::h, t.l a.:uci:ri:r::::, a:i j :tc cl,icica.t ..i.,, a. ;1,,-.ol:ii--C :.. r-:--: ::.i'.
,.in!ess ::'re a;cri:ilil:.rg a',ir,-:oiiti is sai:sll:i'.
cc;isideiec aL3c3ss4i'-' :i-rat th; canalcr....

i1;tt0:ir:n:3::i :':' r-'r-ii; :c -re:-1 :i :.
17. lie{:ical Erani*aiicn.-

TneCeuitiidatestr-uaiiilc-,jiirralctrirriraer:
m:dica.! e:<a.n:inalioi: i,: a-'c.rldr:r:e ,i ii:t iit.:

:-:r!;1'S-::ii i:l!lillnes aS ill?-, l!'
.= -r'_;i;;1i3 ir. .ii is;i.;:. .:.

sira:l i"eciitr: io go ih.rougi'r li.tt

;-:i,'s ;,r e,..i.: bi ihe Co\;;rl,.r;-,:
in that behali.

18. Dsciplilary actioe.
_\ ,.....r:..1-.j r:.L.r i: -- Lc-- 'r,.^ .-1..-;4.-";

(a) obrainilg sr.rppoii i'o| iiis can'jiciari:l'e c\ i:ii) 1.it3an:i. L\i

(b) i:upiersr.natiits.,.-'i'

{ c I rir-1ir.ll'inS int ;.e;5.. 11.31!.r11 br r..:r._',,',:, s.. :.. .: :

(d) s,.rbilliiiilg labricated !:r^ci:iil:iI: .r1 l.j.r,-',,.1]s1.11-; \\iiicit it;rte ..er,:

ianpered. r\ ith. L.\r:

nukii'rg sttitemeiir iii:icit ale incc.it'ect ,,\; f::ise r)i. sUllp!.!-ssi _
materia.l i'a'^is c'rr ill'rnuatior. trt
restoring to. an'' oihe!' ineguiiu rri i.i-niniLrpii merrns in cL)i11ecii,,,r

s ith his candidatuie tir:'th". e\ilntinaiiL)n. or'

r,rsing untbir means dr-iring the e\aminrrilin. Lrr'

rvriiing rrelevant ntatter. incir"iding ar"\sLu..l languiigc
pc.rnt g-.rpLic nia::r. iti :hg -r.';ip;-r. ..;

4)
^..+i- ^ -:&

(e)

(i)

€)
0,



misbehaving in any other manner in the examination hail. or

harassing or doing bodil1' harm to the staff empioyed bl the

Examination authoriry for the conduct ofthe examination- or

attempting to commit or. as the case mav be. abetting the

commission of all or any of the acts specified in the foregoing

clauses. or

vioiating any of the conditions for admission to appear in the

examination as prescribed and specified in the admission certiflcate.

may. in addition to rendering himself liable to criminal prosecr-rtion-

be liabie -
(1)to be disqualified b.v the Exarnination authority from the

examinaiion tbi which he is a candidate. oi
(2) to be deban'ed eithet permanently or for a speciireC period-

(l) b1,' the Erarninatio:i arithoritl. tlom appearing in any

examination or {iom any interview 1br direct seleciion to

be held b1'' it. or

bv the State Govet'nmenr. flom an-v employmeat under it :

Provided that no penairy rnder ciause {1) or (2)

s:rali be imposed except after giving the candidate an

cpportuniry oi being heard oi represenlation as he ma-v

rvish to make in that behail or

{3) to disciptiaary actioi'l rndei iile ieievani r:ies- ii ir; is in
Gi!e!'iui3:li seil-ice.

19. rv-lark-Sheet and rechecki*g of rrvlaris.-

r I \ A i-!n.;rn2t.: .; r'r,-, desires tc ha'r* irts i-lrLri:s oi iire exallini,liol.:

rechec(ea- ri:aj' appli' 1c ine F::an:i:nariol au:noiiq; aic,-rgw ilir slci.i iees

as ma-u-. be ii:iec-i;i the Coiamissi-rirer ibl each oaper r'';itliil a perici oi
fiireen da1's il'otl the date oi ueciaraiiol oi ri.t; :esr,i: o: til<
era-n-tinatic;r.

(2) A cancidate. ri'nr desires lLr i13r,:3 i13 r::ark-sas:r of ihe :san:inltiol:

sha.l1 apui., iL1 il: F:tarninaiion anrnoli:i a-irgli:ir-h s'.1:i iees as irilr b€

tiseci b1' the Exatlinaiicn ar.thoriil *'iii-tii'i a peiierd of i-ineen ia]-s iioili
Lh: ri:te oi d:ch:'itilor. ci il']e l3siil:.

20. Prohibition to rse certain devices in the eraminrrtioa hr:li.-

A candidate shall not be rrliorved trr cinl u irli him anr. oiher eiee-ulilic

commr-rnication del'ices iike ceilulai phone. calcLtlaror. pager. larrtop- e4.

21. Conduct:rnd regulttion of Ir:rmination.-
Tire examinrtir)it 'l'"ithtrf il] shall rigi:i:'.!e illl ilt;:el'-' L';iLiillg li'
appointrnent r-li etaiiiiners and cont{ict !r!' e\i'.iil i!-liliiLln i.tl itct'trlr-ience tiitil

the procecir-ire aCoprea bl it an.-i in conlirrmil ri iih iire Goi '=illneni's oiiei

in that behaitl

(t
(i)

(k)

(1)

{ii I



Appendix- I
{See rule-1i)

Paper and syllabus fcr the cornpetitive Examinaiicn for recruitmeni to the
post of Staff Nurse, Class IIl.

Paper- Syllabus

Paper-i

Nursing s'rbject

Total 100 marks

(1) Fundamental of Nulsing

t3) Midlr'iier;r. anC peiiatric Nu-rsing
(.4) lvienta.l health aiid pslcriai:ic NLrrsin-e

(5) i Coinmuliiv heal:h Nri-isirg
?ctal }'iari;

Farei'-li ili

, I r !:*..-.--^-
'. 
j t \. ! ar'l r.t t:c,.:

, -l ; L;i.-;a'-lile

Tctal Flariis

Ncie -
ii)Aboie test cLrnsl:it's ci i:tLli:lci: .tii-.ice ,,:-.::esi:,,.-: ,l:.ICe) at,i -i.,cii r.,i'i_.it:

nark *'ith iiegati.e nerkirg s.. s:e:l :.:. i.r.l-( '"-,.:r, :: ieducisC tiri :r:,:i
\t:,-\;.lC ili:ir1.lir h:.,::,-: .,:. .:.i.-r:.3 5r ;i;1--11.:.

(1)Tiie staridai'-i trf clesiions ,.r i Guiaiati sti:il nci i: i,,-',i ei ihai thi.ii L.i irr..
Higher Secondrn schooi Ceniilcaie c.\air ir;it irrri crrr.rcir-icreci [r-r iirl
G-r-l i arat S econcia.n and H i oh :r S ecl-.nrialr I c Llci.tii Lr :t B i;tiL1.

81 order ai-id in m; nal.ne !rl t!.te Gor-enc-rr of Gr,riarar.

-)l

J)

{ l-,r r. \

L}.l\ €l'lUIlen!.

(2) Meciicai surgicai Nursii,g

G,:iarzt' iaagua-ee

Tciai i00 marks

!:nCei Secleiu:.. :,,.
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9.

The Secretary to the Govemcr of Gujarat- Raj Bhavan. Gandhinagar. (By letter)

The Principal Secreta4v to the Chief Minister- Sacl-rivalaya- Gandhinagar'

The Personal Secretary to the Minister ofhealth' Sachivalaya, Gandhinagar'

The Personal Secretary to the state Minister ofhealth. Sachivalaya, Gandhinagat.

The Secretary. General Administrative Department" Sachivalay-a' Gandhinagar'

The commissioner of Health. Medical Services and Medical Education and

Research. Gandhinagar.

Additional Direcior. iviedical Services' Gandhinagar.

Manager, Govemment central Press. Gandhinagar - wiih a request to publish the

notification in Gujarat Gazerre artd send 50 copies to this depafment'

Select file.


