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મૂંઝવણ અને માગર્દશર્ન

આપને મૂંઝવતા કાર�કદ�લક્ષી પ્રશ્નો નીચેના સરનામે અથવા ઈમેઈલ પર મોકલી શકશો.

E-MAIL :  vgoa109@gmail.com ફોન નં. ૦૭૯-૨૫૩૮૪૯૩૯

પત્ર વ્યવહારનું સરનામું  ઃ

વ્યવસાયી માગર્દશર્ન સંસ્થા, સરકારી કન્યા શાળાના મકાનમાં, રાયખડ, અમદાવાદ-૧

ન�ધઃ- ઉપરોકત માિહતી આપના �દશાસૂચન માટ� છ�. અંિતમ માિહતી સંસ્થાની વેબસાઇટ 

પર �વી. અથવા દ�િનક પેપરમાં �હ�રાત આવે તે પ્રમાણે અનુસરવું.

પ્રશ્ન ઃ  મ� માસ્ટર �ડગ્રી પ્રાપ્ત કરી છ�. મને UGC NET/ GSET પરીક્ષા િવશે માગર્દશર્ન 

આપશો.

 - િમતુલ મહ�તા,સાવક��ડલા, અમર�લી 

 - હ�માંગ રાવલ, િવસનગર 

� આપ કૉલેજમાં અધ્યાપક અથવા યુિનવિસર્ટીમાં અધ્યાપક તરીક� કાર�કદ� બનાવવા 

માગતા હોવ તો આપને NET અથવા GSET પરીક્ષા પાસ કરવાની હોય છ�. તો તેના માટ� 

કોઇ પણ િવષયની માસ્ટર �ડગ્રીમાં પંચાવન ટકા માક�સ સાથે પાસ કયુ� હોય અથવા અનુસ્નાતકના 

ચોથા સેમેસ્ટરમાં તમે ઍિપયર થયા હોવ તો આપ આ પરીક્ષા આપી શકો છો. આ પરીક્ષા અંગે 

ટૂંકમાં માિહતી નીચે મુજબ છ�. 

UGC- NET – નેશનલ એિલિજિબિલટી ટ�સ્ટ રા�ીય સ્તરની પરીક્ષા છ� તથા 

GSET (સ્ટ�ટ એિલિજિબિલટી ટ�સ્ટ) રાજ્ય સ્તરની પરીક્ષા છ�. આ બંને પરીક્ષાઓ આપ આપી 

શકો છો. NET પરીક્ષા એ દર વષ� જૂન અને �ડસેમ્બર એમ બે વખત લેવામાં આવે છ�. જ્યાર� 

GSET પરીક્ષા સમયાંતર� અનુક�ળતા અનુસાર લેવામાં આવે છ�. 

NET-GSET પરીક્ષાની િવગતવાર માિહતી નીચે પ્રમાણે છ�. 

NET પરીક્ષા પેટનર્ – આ પરીક્ષામાં ક�લ ૦૨ પેપર હોય છ�. આ પરીક્ષા કમ્પ્યૂટર બૅઝ્ડ 

હોય છ�. 

પેપર  માક�સ પ્રશ્નો

૧ ૧૦૦ ૫૦ – પ્રશ્નો – બધા ફરિજયાત

૨ ૨૦૦ ૧૦૦ – પ્રશ્નો – બધા ફરિજયાત 

આ બે પેપર ઓબ્જે�ક્ટવ પ્રકારના હોય છ�. આમાં નેગે�ટવ મા�ક�ગ નથી. 

• અભ્યાસક્રમ : 

પેપર-૧ : આ જનરલ ટાઇપનું પેપર હોય છ�. ઉમેદવારનો િશક્ષણ/ સંશોધન પ્રત્યેનો અિભગમ 

અથવા અિભયોગ્યતા ચકાસવા માટ�નું આ પેપર હોય છ�. આ ઉપરાંત �રઝિનંગ, 

એિબિલટી, કો�મ્પ્રહ�ન્સન, જનરલ અવેરનેસ, ઉમેદવારની યોગ્યતા ચકાસવા માટ�નું આ 

પેપર હોય છ�. આ પેપર તમામ િવષયો માટ� કોમન હોય છ�. 

પેપર-૨ : આપે પસંદ કર�લ અનુસ્નાતક કક્ષાના િવષયનું આ પેપર હોય છ�. 

 આપ આ બંને પેપરના અભ્યાસક્રમ અને અદ્યતન માિહતી માટ� https://nta.

ac.in/વેબસાઇટ �ઇ શકો છો. 

 આ બંને પરીક્ષાઓ કૉલેજ/ યુિનવિસર્ટીમાં જે તે િવષયના અધ્યાપક બનવા માટ�નીપરીક્ષા 

છ�. આ પરીક્ષાઓની વધુ માિહતી નીચે જણાવેલી વેબસાઇટ પરથી મેળવી શકાશે. 

૧. https://nta.ac.in/   ૨. http://www.gujaratset.in/ 

પ્રશ્ન ઃ મને ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાતી લેબોર�ટરી આિસસ્ટન્ટ 

વગર્-૩ની ભરતી અંગે માગર્દશર્ન આપશો. 

 - ચાવડા દ�વાંશી, વેરાવળ, િજ. ગીર-સોમનાથ 

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જુદા જુદા િવભાગોના િનયંત્રણ 

હ�ઠળના ખાતાના વડાઓ હસ્તકની કચેરીઓમાં વગર્-૩ના જુદા જુદા તાંિત્રક સંવગ�ની સીધી 

ભરતીની જગ્યાઓ અન્વયે પસંદગી પ્રિક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છ�. 

• શૈક્ષિણક લાયકાત : - 

1. ઉમેદવાર� રાજ્ય અથવા ક�ન્દ્ર સરકારના ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા 

બોડર્માંથી ઉચ્ચતર માધ્યિમક શાળા પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા (ધોરણ ૧૨) સાયન્સ 

પ્રવાહમાંથી પાસ કર�લી હોવી �ઇએ અથવા 

2. સરકાર� માન્ય કર�લ તેને સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતો હોવો �ઇએ તેમજ લેબોર�ટરીનો 

કોસર્ કર�લો હોવો �ઇએ.

3. ગુજરાત મુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા 

પ્રમાણેની કમ્પ્યૂટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની �ણકારી ધરાવતો હોવો �ઇએ. 

4. ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા િહન્દી અથવા બન્ને ભાષાનું પૂરતું ઞ્જાન ધરાવતો હોવો 

�ઇએ. 

• વય મયાર્દા : 

 સામાન્ય વગર્ના ઉમેદવાર માટ� ૧૮ વષર્થી ઓછી નહ� અને ૩૩ વષર્થી વધુ ન હોવી 

�ઇએ. 

 મૂળ ગુજરાતના હોય તેવા અનામત ક�ટ�ગરીના ઉમેદવારો માટ� વયમયાર્દામાં 

િનયમાનુસાર છૂટછાટ મળવાપાત્ર છ�. 

• પરીક્ષા પદ્ધિત : 

1. પ્રથમ તબક્કામાં સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી અન ે

2. બી� તબક્કામાં કમ્પ્યૂટર પ્રો�ફિશયન્સી ટ�સ્ટ – એમ બે કસોટી લેવામાં આવશે. 

ક્રમ િવષય ગુણ સમયગાળો

૧ સામાન્ય ઞ્જાન, ગુજરાતનો ઇિતહાસ, ભૂગોળ અને 

સંસ્ક�િત, ભારતનું બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય 

િવઞ્જાન, વતર્માન પ્રવાહો, કમ્પ્યૂટરને લગતું સામાન્ય 

ઞ્જાન, ટ�સ્ટ ઓફ �રઝિનંગ, પયાર્વરણ, �હ�ર વહીવટ, 

સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને �ડઝાસ્ટર 

મેનેજમેન્ટ, ગિણતીક કસોટીઓ...

૨૦

૯૦ િમિનટ

૨ ગુજરાતી સાિહત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ ૧૫

૩ અંગ્રે� વ્યાકરણ ૦૫

૪ જગ્યાની તાંિત્રક શૈક્ષિણક લાયકાત (લઘુત્તમ)ને 

સંબંિધત િવષયનું પૅપર

૬૦

                                            ક�લ ગુણ ૧૦૦

• પ્રશ્નપત્રમાં ક�ટલાક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહ�શે અને ક�ટલાક પ્રશ્નો અંગ્રે�માં રહ�શે. 

• ક્રમ ૧ થી ૩ માટ� અભ્યાસક્રમનું િવષયવસ્તુ ધોરણ ૧૦ (S.S.C.)ની સમકક્ષ રહ�શે. 

• ક્રમ ૪ માટ� અભ્યાસનું િવષયવસ્તુ સંબંિધત સંવગર્ના ભરતી િનયમોમાં જે લઘુત્તમ 

શૈક્ષિણક લાયકાત િનયત કરવામાં આવી છ� તેની સમકક્ષ રહ�શે. 

• આ પરીક્ષા MCQ અને OMR પદ્ધિત દ્વારા લેવામાં આવે છ�. 

• નેગે�ટવ ૦.૨૫ મા�ક�ગ લાગુ પડશે. 

પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષામાં પાસ થનારા ઉમેદવારની બી� 

તબક્કાની કમ્પ્યૂટર પ્રો�ફિશઅ�ન્સ ટ�સ્ટ લેવામાં આવે છ�. 

જે સંવગર્ના ભરતી િનયમોમાં ઉમેદવારો માટ�ની લઘુત્તમ શૈક્ષિણક લાયકાત ધોરણ 

૧૦ અથવા ધોરણ ૧૨ પાસ અથવા તેની સમકક્ષ અથવા આઇટીઆઇ અથવા �ડપ્લોમાની 

િનયત કરવામાં આવેલી હોય તેવા સંવગર્ના ઉમેદવારો માટ�ની કમ્પ્યૂટર પ્રો�ફિશઅ�ન્સ 

પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ : 

સમય : ૦૧ કલાક 

પ્રશ્ન 

ક્રમાંક

િવષયનું િવવરણ ગુણ

૧ ઍક્સેલ સ્પ્રેડશીટ ૧૦

૨ ઇ-મેઇલ કરવા (િવથ ફાઇલ ઍટ�ચમેન્ટ) ૧૦

૩ પાવર પોઇન્ટ ૧૦

૪ વડર્ ટાઇિપંગ/ વડર્ ફોમ��ટ�ગ (અંગ્રે� તથા ગુજરાતી) ૨૦

                                                          ક�લ ગુણ ૫૦

પસંદગી યાદી તૈયાર કરવાની પદ્ધિત : 

ઉમેદવારો પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષા અને બી� તબક્કાની કમ્પ્યૂટર 

પ્રો�ફિશઅ�ન્સ ટ�સ્ટ, એમ બંને કસોટીમાં મેળવેલા ગુણના મે�રટના આધઆર� ક�ટ�ગરીવાઇઝ 

ભરવાની થતી જગ્યાની િવગતો ધ્યાને લઇ પસંદગી/ પ્રિતક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવે છ�. 

ન�ધ – આ માિહતી માત્ર �દશાસૂચન માટ� છ�. તેમાં લાયકાતના ધારાધોરણો મંડળ દ્વારા 

પ્રિસદ્ધ થતી નવી �હ�રાત મુજબ રહ�શે. તેથી આ માિહતીને અંિતમ ગણવી નહ�. 

સરનામું : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, બ્લોક નં. ૨, પહ�લો માળ, કમર્યોગી ભવન, 

સેક્ટર ૧૦(એ), ગાંધીનગર. વેબસાઇટ : https://gsssb.gujarat.gov.

in/ 


