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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 ઃ  મને �.પી.એસ.સી. દ્વારા લેવાતી રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક વગર્-૩ની જગ્યા પર ભરતી 

માટ�ની સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા પદ્ધિત િવશે માિહતી આપશો. 

 - પટ�લ ધ્વિન એસ., કલોલ, િજ. ગાંધીનગર

 ગુજરાત સરકારના નાણા િવભાગ હસ્તકની રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક વગર્-૩ની જગ્યાઓ પર 

ઉમેદવાર પસંદ કરવા માટ� ગુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ દ્વારા પસંદગીની પ્રિક્રયા માટ� સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષા 

યોજવામાં આવે છ�. 

• શૈક્ષિણક લાયકાત : 

1. પરીક્ષા માટ� ઉમેદવાર ભારતની સંસદ ક� રાજ્ય િવધાનસભાના કાયદા હ�ઠળ સ્થાિપત કોઇ પણ 

યુિનવિસર્ટી ક� સંસદના એક્ટ દ્વારા સ્થાિપત શૈક્ષિણક સંસ્થા અથવા યુ.�.સી. ઍક્ટ-૧૯૫૬ના 

સેક્શન-૩ હ�ટળ યુિનવિસર્ટી તરીક� પ્રસ્થાિપત થયેલ શૈક્ષિણક સંસ્થાના સ્નાતકની પદવી ધરાવતા 

હોવા �ઇએ. 

2. અર�પત્રક સ્વીકારવાની છ�લ્લી તારીખ સુધીમાં જે ઉમેદવારોના ૨૦ વષર્ પૂરા થયેલા હોય અને 

િનયત લાયકાતની પદવીના છ�લ્લા સેિમસ્ટર/ વષર્ની પરીક્ષામાં ઉપ�સ્થત થયા છ� અથવા થવાના 

છ� પર�તુ જેનું પ�રણામ પ્રિસદ્ધ થયંશ ન હોય તેવા ઉમેદવારો િપ્રિલમનરી પરીક્ષા માટ� અર� કરી 

શકશે. પર�તુ તેઓએ �હ�રાતમાં દશાર્વેલી શૈક્ષિણક લાયકાતની પદવી મુખ્ય પરીક્ષા માટ�ની 

અર� કરવાની છ�લ્લી તારીખ સુધીમાં પ્રાપ્ત કર�લી હોવી �ઇએ. 

3. ગુજરાત મુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમોમાં ઠરાવ્યા પ્રમાણે કમ્પ્યૂટરના 

ઉપયોગ અંગેની પાયાની �ણકારી ધરાવતા હોવા �ઇએ. આ પ્રકારની લાયકાત નહ� ધરાવનાર 

ઉમેદવાર િનમણૂકને પાત્ર બનશે નહ�. 

4. ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા િહન્દી અથવા બંને ભાષાનું પયાર્પ્ત ઞ્જાન ધરાવતા હોવા �ઇએ. 

• વય મયાર્દા : 

સામાન્ય વગર્ના ઉમેદવાર માટ� ૨૦ વષર્થી ઓછી નહ� અને ૩૫ વષર્થી વધું નિહ�. 

મૂળ ગુજરાતના હોય તેવા અનામત ક�ટ�ગરીના ઉમેદવાર માટ� વયમયાર્દામાં િનયમોનુસાર છૂટછાટ 

મળવાપાત્ર છ�. 

•  પરીક્ષાની �પર�ખા : આ પરીક્ષા બે તબક્કામાં યોજવામાં આવશે. 

ક્રમ િવષય ક�લ ગુણ સમય

પ્રશ્નપત્ર-૧ જનરલ સ્ટડીઝ ૨૦૦ માક�સ્ ૧૨૦ િમિનટ

મુખ્ય પરીક્ષા (લેિખત) (વણર્નાત્મક)

ક્રમ િવષય ક�લ ગુણ સમય 

પ્રશ્નપત્ર-૧ ગુજરાતી ૧૦૦ માક�સ્ ૧૮૦ િમિનટ 

પ્રશ્નપત્ર-૨ અંગ્રે� ૧૦૦ માક�સ્ ૧૮૦ િમિનટ

પ્રશ્નપત્ર-૩ જનરલ સ્ટડીઝ-૧ ૧૦૦ માક�સ્ ૧૮૦ િમિનટ

પ્રશ્નપત્ર-૪ જનરલ સ્ટડીઝ-૨ ૧૦૦ માક�સ્ ૧૮૦ િમિનટ

  પેપર-૧ અને પેપર-૨ના પ્રશ્નપત્રનું સ્તર ધો. ૧૨ ઉચ્ચતર કક્ષાનું રહ�શે તથા પેપર-૩ તથા 

પેપર-૪ના પ્રશ્નપત્રોનું સ્તર સ્નાતક કક્ષાનું રહ�શે. સ્ક્ર�િનંગ ટ�સ્ટ (પ્રાથિમક કસોટી)માં આયોગ દ્વારા 

નક્કી કરવામાં આવે તે ક�ટ�ગરીવાઇઝ લાયક� ધોરણ જેટલા ગુણ ધરાવતા ભરતી િનયમ, ભરતી પરીક્ષા 

િનયમ તથા �હ�રાતની �ગવાઇ મુજબ શૈક્ષિણક લાયકાત, વય વગેર� સંતોષતા હશે તેવા �હ�રાતમાં 

દશાર્વેલ જગ્યાના ક�ટ�ગરી વાઇઝ આશર� છ ગણા ઉમેદવારોને જ લેિખત મુખ્ય પરીક્ષામાં પ્રવેશ આપવામાં 

આવશે. 

સ્ક્ર�િનંગ ટ�સ્ટ (પ્રાથિમક કસોટી)માં મેળવેલા ગુણ આખરી પસંદગી માટ� ધ્યાને લેવામાં આવશે 

નહ�. આખરી પ�રણામ માત્ર મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાના આધાર� િનયત કરવામાં આવશે. 

પરીક્ષાનું માધ્યમ ગુજરાતી રહ�શે. િસવાય ક� મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાના પેપર-૨ (અંગ્રે�)નું માધ્યમ બધા 

ઉમેદવારો માટ� અંગ્રે� રહ�શે. 

• સરનામું : ગુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ, સેક્ટર ૧૦(એ), “છ-૩” સક�લ પાસે, “છ” રોડ, 

ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૧૦. વેબસાઇટ : https://gpsc.gujarat.gov.in/ 

• ન�ધ : ઉપરોક્ત માિહતી માત્ર �દશાસૂચ માટ� છ�. વધુ માિહતી માટ� જે તે જગ્યાની �હ�રાત આવે 

પ્રશ્ન ઃ હું બેચલર ઑફ �ફિઝયોથેરાપીની લાયકાત ધરાવું છું. મને ગુજરાત ગૌણ સેવા 

 પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવાતી �ફિઝયોથેરાિપસ્ટની ભરતી/ પરીક્ષા અંગેની માિહતી 

 આપશો.

 - પરમાર પર�શ ટી. 

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

હ�ઠળના ખાતાના વડાઓ હસ્તકની કચેરીમાં �ફિઝયોથેરાિપસ્ટ/ ટુ્યટર કમ �ફિઝયોથેરાિપસ્ટ વગર્-

૩ની સીધી ભરતીની જગ્યાઓ અન્વયે પસંદગી પ્રિક્રયા હાથ ધરવામાં આવે છ�. 

•   વય મયાર્દા :

 સામાન્ય વગર્ના ઉમેદવાર માટ� ૧૮ વષર્થી ઓછી નિહ� અને ૩૫ વષર્થી વધુ નિહ� હોવી 

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

છૂટછાટ મળવાપાત્ર છ�. 

•  શૈક્ષિણક લાયકાત : 

 ઉમેદવાર� ભારતમાં ક�ન્દ્રીય અથવા રાજ્ય અિધિનયમથી અથવા તે હ�ઠળ સ્થપાયેલી 

અથવા સંસ્થાિપત યુિનવિસર્ટીઓ પૈક� કોઇ પણ યુિનવિસર્ટીમાંથી અથવા સરકાર દ્વારા તે તરીક� 

માન્ય કર�લ બી� કોઇ પણ શૈક્ષિણક સંસ્થામાંથી અથવા યુિનવિસર્ટી ગ્રાન્ટ કિમશન અિધિનયમ, 

૧૯૫૬ની કલમ-૩ હ�ઠળ �ડમ્ડ યુિનવિસર્ટી તરીક� �હ�ર કર�લ કોઇ પણ યુિનવિસર્ટીમાંથી 

�ફિઝયોથેરાપીની પદવી ધરાવતો હોવો �ઇએ. 

 ગુજરાત મુલ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી િનયમો ૧૯૬૭માં ઠરાવ્યા પ્રમાણેની 

કમ્પ્યૂટરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની �ણકારી ઉમેદવાર ધરાવતો હોવો �ઇશે.  

ઉમેદવાર ગુજરાતી અથવા િહન્દી અથવા બંને ભાષાનું પૂરતું ઞ્જાન ધરાવતો હોવો �ઇશે. 

•  પરીક્ષા પદ્ધિત : 

 પ્રથમ તબક્કામાં સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી અને બી� તબક્કામાં કમ્પ્યૂટર પ્રો�ફિશ�ન્સ 

ટ�સ્ટ એમ બે કસોટી લેવામાં આવશે. 

•  સ્પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી (પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા) :

 સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ નીચે મુજબનો રહ�શે.

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 ઑફ �રઝિનંગ, પયાર્વરણ, �હ�ર વહીવટ, 

સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને �ડઝાસ્ટર 

મૅનેજમેન્ટ, ગાિણતીક કસોટીઓ વગેર�. 

૩૦

૧૨૦ િમિનટ

૨ ગુજરાતી સાિહત્ય ગુજરાતી વ્યાકરણ ૨૦

૩ અંગ્રે� વ્યાકરણ ૧૦

૪ જગ્યાની તાંિત્રક શૈક્ષિણક લાયકાતને (લઘુત્તમ) 

સંબંિધત િવષયનું પેપર

૯૦

          ક�લ ગુણ ૧૫૦

 પ્રશ્નપત્રમાં ક�ટલાક પ્રશ્નો ગુજરાતીમાં રહ�શે અને ક�ટલાક પ્રશ્નો અંગ્રે�માં રહ�શે. ક્રમ ૧ 

થી ૩ માટ� અભ્યાસક્રનું િવષયવસ્તુ ધોરણ ૧૨ (H.S.C.)ની સમકક્ષ રહ�શે. ક્રમ-૪ માટ� 

અભ્યાસક્રમનું િવષયવસ્તુ સંબંિધત સંવગર્ના ભરતી િનયમોમાં જે લઘુત્તમ શૈક્ષિણક લાયકાત િનયત 

કરવામાં આવેલ 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 થનાર ઉમેદવારની બી� તબક્કાની 

કમ્પ્યૂટર પ્રો�ફિશ�ન્સ ટ�સ્ટ લેવામાં આવે છ�. 

 જે સંવગર્ના ભરતી િનયમોમાં ઉમેદવારો માટ�ની શૈક્ષિણક લાયકાત સ્નાતક ક� તેથી વધુ 

િનયત કરવામાં આવેલી હોય તેવા સંવગર્ના ઉમેદાવરો માટ�ની કમ્પ્યૂટર પ્રો�ફિશ�ન્સ પરીક્ષાનો 

અભ્યાસક્રમ :

સમય :  ૧.૧૫ કલાક 

પ્રશ્ન 

ક્રમાંક

િવષયનંુ િવવરણ ગુણ

૧ એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ ૧૫

૨ ઇમેઇલ કરવા (િવથ ફાઇલ એટ�ચમેન્ટ) ૧૫

૩ પાવર પોઇન્ટ ૧૫

૪ વડર્ ટાઇિપંગ, વડર્ ફોમ��ટ�ગ (અંગ્રે�, ગુજરાતી) ૩૦

                    ક�લ ગુણ ૭૫ ગુણ

• પસંદગી/ પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવાની પદ્ધિત : 

ઉમેદવારોએ ઉક્ત પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાર્ત્મક લેિખત પરીક્ષા અને બી� તબક્કાની કમ્પ્યૂટર 

પ્રો�ફિશ�ન્સ ટ�સ્ટ એમ બંને કસોટીમાં મેળવેલા ગુણના મે�રટ્સને આધાર� ક�ટ�ગરીવાઇઝ ભરવાની 

થતી જગ્યાની િવગતો ધ્યાને લઇ પસંદગી/ પ્રતીક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. 

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

કરાતી નવી �હ�રાત મુજબના રહ�શે, તેથી આ માિહતીને અંિતમ માિહતી ગણવામાં ન આવે. 

સરનામું :  ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ

 “કમર્યોગી ભવન”, બ્લોક નં. ર, પહ�લો માળ,

 િનમાર્ણ ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦-એ

 ગાંધીનગર-૩૮ર૦૧૦. 

વેબસાઇટ : https://gsssb.gujarat.gov.in/ 


