અગત્યની જાહેરાત

ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર.
જાહેરાત ક્રમાંક: ૧૪૫/ર૦૧૭૧૮

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ઘ્વારા યોજાનાર નીચે મુજબ પરીક્ષા માટે, ઉમેદવારોએ,

પોતાનો ઓનલાઇન પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર તથા ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ)
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાના રહેશે.
ક્રમ
૧.

જાહેરાત ક્રમાંક
૧૪૫/ર૦૧૭૧૮

પરીક્ષાનું નામ /

પરીક્ષાની તારીખ / વાર/

કોલ લેટર ડાઉનલોડ

સંવગગ

સમય.

કરવાનો સમયગાળો

“નનરીક્ષક”

૨૮/૦૭/ર૦૧૯, રનવવાર

તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૯ના રોજ

Prel i mi nary

બપોરે

Exami nat i on
(Screeni ng Test –

૧૨:૦૦

થી

૧૩:૦૦

કલાક

૧૪.૦૦ કલાક થી
તા.૨૮/૦૭/૨૦૧૯ બપોરના
૧૨:૦૦ કલાક સુધી

Obj ect i ve t ypeOMR)

પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) “On Line” મેળવવા માટે (ડાઉનલોડ કરવા માટે )

ઉમેદવારોએ પ્રથમ કોમ્પ્યુટરમાં,સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર જવુ.ં

હવે “Call Letter” પર Click કરવુ.ં ત્યારબાદ Select job પર Click કરી જાહેરાત નંબર:

૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ Select કરીને “Confirmation Number” તથા “Birth date” ટાઇપ કરીને ok પર click

કરવાથી અલગ Window માં આપના Call Letter

(પ્રવેશપત્ર - હાજરીપત્રક)ની નપ્રન્ટ મેળવી

લેવાની રહેશ.ે જયારે ઉમેદવારો માટે ની સ ૂચનાઓની પ્રીન્ટ ડાઉનલોડ કરવી ફરજીયાત છે .

નોંધ : (૧) Ojas વેબસાઇટ પરથી Call Letter (પ્રવેશપત્ર - હાજરીપત્રક)ની નપ્રન્ટ કરતાં પહેલાં
કોમ્પ્યુટર સાથે જોડેલ નપ્રન્ટરમાં A4 સાઇઝનું setup ગોઠવવું જરૂરી છે .

(ર)

ઉમેદવારે જે તે સમયે ઓન લાઇન અરજી Confirm કયાગ બાદ મળે લ Confirmation

Number અને અરજીમાં દશાગવેલ Birth Date જ પ્રવેશપત્ર મેળવવા માટે વેબસાઇટમાં

ટાઇપ કરવાની રહેશે. તો જ પ્રવેશપત્ર-હાજરીપત્રક ડાઉનલોડ થશે. જેની જવાબદારી
(૩)

ઉમેદવારની છે .

જા.ક્ર: ૧૪૫/ર૦૧૭૧૮ “નનરીક્ષક” વગગ-૩ સંવગગની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન

જાહેરાત અન્વયે કોલ લેટર ડાઉનલોડ સબંધી પ ૂછપરછ અંગે મંડળના કંટ્રોલ રૂમના
ફોન નંબર: ૦૭૯ ર૩ર ૫૭૩૦૪ / ૫૩૬ર૭ ઉપર કચેરી સમય (૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦

સુધી) દરમ્પયાન (જાહેર રજા નસવાય) સંપકગ સાધવા ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી. લેખખત
(૪)

(૫)

પરીક્ષા સમયે, કોલ લેટર- હાજરીપત્રકની નપ્રન્ટ રજૂ કરવી ફરજીયાત છે .

કોલ-લેટર ડાઉનલોડ ન થતો હોય તેવા ઉમેદવારોએ મંડળની કચેરી ખાતે કચેરી

સમય દરનમયાન (જાહેર રજાના દદવસો નસવાય) ૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦ સુધી રૂબરૂ સંપગક
કરવો.

પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) ગુજરાતી ભાષામાં જ હશે અન્ય કોઇ ભાષામાં

ટ્રાન્સલેટ કરાવેલ હશે તો માન્ય રાખવામાં આવશે નદહ.

તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૯
સ્થળ : ગાંધીનગર

સખચવ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ

વેબ સાઇટ ઉપર મુકવાની જાહેરાત
:: ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ ::

( આ તમામ સ ૂચનાઓ અવશ્ય વાંચી અમલ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે .)

(૧) આ પરીક્ષામાં આપનો પ્રવેશ મંડળની જાહેર ખબર અને તેને સંબધીત સ ૂચનાઓને આધારે

આપે ઓન-લાઈન ભરે લી અરજીપત્રકમાંની નવગતો અને તે હેઠળના સોંગદનામાના
ખરાપણાને આનધન રહીને આપવામાં આવે છે . જો આપે અરજીપત્રકમાં દશાગવેલ શૈક્ષખણક

લાયકાત, વય, જાનત, જેન્ડર, કે અન્ય કોઇપણ માદહતી ભનવષ્યમાં કોઇપણ તબક્કે ખોટી/
ક્ષનતયુકત હોવાનુ ં મંડળને જણાશે તો આપની ઉમેદવારી /પસંદગી /નનમણ ૂક, મંડળ
નનયમોનુસાર "રીજનરે ટ" / "રદ" થવા પાત્ર ઠરશે.

દ્વારા

(૨) જો આપ જાહેરાતમાં દશાગવ્યા મુજબ નનરીક્ષક વગ-ગ ૩ Prohi bi t i on & Exci se Depart ment ,
RR, 2008 (Rul es 3D)ના Appendi x માં ઉલ્લેખ કયાગ મુજબ શારીદરક માપદં ડો ધરાવતા ન
હોય તો આ સુચના અન્વયે આપને આ પરીક્ષામાં નહીં બેસવા માટે સલાહ આપવામાં આવે

છે . તેમજ ભાગ-૨ Physi cal Test (Qual i f yi ng Test ) વખતે Appendi x માં ઉલ્લેખીત (A)

અને (B) વજન,ઉંચાઈ,છાતી(પુરુષ ઉમેદવાર)ના માપદં ડો અંગે ચકાસણીની કાયવ
ગ ાહી મેદડકલ
ઓફીસરની હાજરીમાં હાથ ધરવામાં આવશે. તેમજ (C) અને (D) અંગે ની કાયગવાહી નનમણુકં
સત્તાધીકારી દ્વારા નનમણકં ૂ વખતે કરવામાં આવશે.

(૩) પરીક્ષાખંડમાં ઉપસ્સ્થત થવા માટે આપે ડાઉનલોડ કરે લ કોલલેટર-કમ-હાજરીપત્રક ઉપર

પોતાનો ફોટો ચોંટાડી પરીક્ષાખંડમાં અચ ૂક સાથે લાવવાનો રહેશ.ે અન્યથા, આ પરીક્ષામાં
આપને બેસવા દે વામાં આવશે નહી. ઓનલાઇન અરજીમાં જેવો ફોટો અપલોડ કરે લો હોય
તદ્દન તેવો જ ફોટો હાજરીપત્રકમાં ચોંટાડવો ફરજીયાત છે .

(૪) પરીક્ષાખંડમાં આપે આપની ઓળખ માટે - ઇલેક્શન કાડગ, આધાર કાડગ, ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ,

પાનકાડગ, કે સ્કૂલ/કોલેજનુ ં ફોટાવાળુ કોઈપણ એક ઓરીજીનલ ઓળખપત્ર સાથે રાખવાનુ ં
રહેશ.ે જે નનરીક્ષક માંગે ત્યારે બતાવવાનુ ં રહેશે

(૫) આ પરીક્ષા MCQ - OMR (મલ્ટીપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન-ઓ્ટીકલ માકગ રીડર) પધ્ધનતની રહેશે.
ઉમેદવારોએ તેમાં બેઠક ક્રમાંક તથા પ્રશ્નના જવાબ સામેના
પેનથી સંપ ૂણગ

માં બ્લ ૂ/ બ્લેક બોલપોઇન્ટ

ઘુટં ીને દશાગવવાનો રહેશ.ે જવાબ સામેના આપેલ વર્ુળ
ગ જો અધ ૂરું ઘટં ૂ વામાં

આવશે તો તે જવાબ માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.

(૬) OMR પધ્ધનતથી ઉત્તરપત્રમાં જવાબો લખતા પહેલા તે અંગેની સ ૂચનાઓ અચ ૂકપણે વાંચવી,

પછી જ જવાબો લખવા. OMR ઉત્તરપત્રમાં સ્વહસ્તે બેઠક ક્રમાંક, પ્રશ્નપુસ્સ્તકા નંબર આંકડામાં
તથા પ્રશ્નપુસ્સ્તકા કોડ અંગ્રેજી અક્ષરમાં અને OMR પધ્ધનતમાં સ ૂચવ્યા મુજબ અચ ૂક દશાગવાનો

રહેશ.ે આ નસવાય અન્ય કોઇ લખાણ કે ઓળખ ખચહન કરવા નદહ. અન્યથા ક્ષનતયુક્ત OMR
ઉત્તરપત્ર રદ ગણીને કોમ્પ્યુટર ચકાશશે નહી જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેશ.ે

(૭) નનધાગરીત પરીક્ષા સમય કરતા ૧-૦૦ કલાક અગાઉ આપે આપની બેઠક પર અચ ૂક હાજર
થવાનુ ં રહેશ.ે

(૮) OMR પધ્ધનતથી ઉત્તરપત્રોના મ ૂલ્યાંકન માટે આપના સાચા-ખોટા જવાબ, એક કરતાં વધુ
ે જવાબ, છે કછાક, અધ ૂરું ઘટં ૂ ે લ વર્ુળ
નવકલ્પો દશાગવલ
ગ તથા છોડી દીધેલ જવાબોને ધ્યાનમાં
ે તથા
લેવામાં આવશે. ખોટા, છે કછાકવાળા, અધ ૂરું ઘટં ૂ ે લ વર્ુળ
ગ , એકથી વધુ નવકલ્પો દશાગવલ
છોડી દીધેલ જવાબના ગુણનુ ં મ ૂલ્યાંકન પ્રશ્નપુસ્સ્તકામાં આપવામાં આવેલ સ ૂચનાઓ મુજબ
(માઇનસ પધ્ધનતથી) કરવામાં આવશે. પ્રત્યેક ખોટા જવાબ, ખાલી છોડેલ જવાબ, છે કછાક,

અધ ૂરું ઘટં ૂ ે લ વર્ુળ
ગ , કે એક કરતાં વધુ નવકલ્પ માટે પ્રત્યેક જવાબ દીઠ ૦.રપ માઇનસ ગુણ
કાપવામાં આવશે.

(૯) પરીક્ષામાં મોબાઇલ સાથે લાવવા પર પ્રનતબંધ છે . તેમજ સાથે ખબન-અનધકૃત પુસ્તકો
ે ર વગેરે જેવા કોઈપણ નવજાણુ સાધનો
કાગળો, સાદહત્ય તથા પેજર, કેલ્યુલટ

રાખવા પર

ુ
પ ૂણગ પ્રનતબંધ છે . તેમ છતાં જો આવી વસ્ર્ઓ
આપની પાસેથી મળી આવશે તો આપ

ુ
આપોઆપ ગેરલાયક ઠરશો તેમજ આવી વસ્ર્ઓ
જ્ત કરવામાં આવશે. આ સ ૂચનાનો ભંગ

કરનાર ઉમેદવાર નશસ્તભંગના પગલાંને પાત્ર ઠરશે.

(૧૦) ઉમેદવારો પરીક્ષા શરૂ થયા પછી પરીક્ષા પ ૂણગ થાય ત્યાં સુધી પરીક્ષાખંડ છોડી શકશે નહીં.

કોઈ ખાસ સંજોગોમાં સ્થળ પર હાજર મંડળના પ્રનતનનનધની મંજુરી નસવાય આ ટુંકા સમયમાં
ઉમેદવારને વગગખડં ની બહાર જવા દે વામાં આવશે નહી.

(૧૧)OMR Sheet માં ઉમેદવારની સહી ફરજીયાત છે . ઉમેદવારે ઉત્તરપત્રમાં નનયત જગ્યાએ

પોતાની સહી તેમજ ખંડ નનરીક્ષકની સહી કરે લ/કરાવેલ નહીં હોય તો તેવા ઉમેદવારનુ ં
ઉત્તરપત્ર (OMR Sheet ) મંડળ દ્વારા રદ કરવામાં આવશે. તેથી OMR Sheet ખંડ નનરીક્ષકને
સુપ્રત કરતાં પહેલાં ઉકત નવગતો અવશ્ય ચકાસી લેવી.

(૧૨) ઉમેદવારે પરીક્ષાની શરૂઆતમાં હાજરીપત્રકનુ ં અડનધયુ તેમજ પરીક્ષા પ ૂણગ થયેથી ઉત્તરપત્ર

(OMR Sheet ), પરીક્ષા ખંડના નનરીક્ષકશ્રીને પરત સો્યા બાદ જ પરીક્ષાખંડ છોડવાનો રહેશે.

તેમ ન કરનાર ઉમેદવારને પરીક્ષામાં ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે અને તેવા ઉમેદવાર સામે
કાયદે સરની કાયવ
ગ ાહી મંડળ ધ્વારા કરવામાં આવશે. પરીક્ષા પ ૂણગ થયેથી ઉમેદવાર
પ્રવેશપત્રનો ઉપરનો અડધો ભાગ તેમજ પશ્નપત્ર પોતાની પાસે રાખી શકશે.

(૧૩) પ્રશ્નપત્ર સામાન્ય જ્ઞાન અંગેના કુલ-૧૦૦ પ્રશ્નો ૧૦૦ ગુણના રહેશ.ે દરે ક પ્રશ્ન-૧ ગુણનો રહેશે.
દરે ક પ્રશ્નના જવાબના આપવામાં આવેલ કુલ-૪ નવકલ્પો પૈકી આપે સાચો નવકલ્પ પસંદ
કરીને તેના પર ઉપર વણગવ્યા મુજબ ઘટં ૂ ીને દશાગવવાનો રહેશ.ે જો આપ કોઇ પ્રશ્ન ના સાચા

જવાબનો નવકલ્પ પસંદ કરી ન શકવાના કારણે તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માંગતા ન હોય તો

ે હશે
આપે પાંચમા નવકલ્પ (E) પર ઘટં ૂ ીને દશાગવવાનો રહેશ.ે ઉમેદવારે (E) નવકલ્પ દશાગવલ
તો માઇનસ ગુણ કપાશે નદહિં અન્યથા આવા પ્રશ્નના ખાલી છોડેલ પશ્ન તરીકે ૦.૨૫ માઇનસ
ગુણ કપાશે.

(૧૪) આ પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રની પ્રોનવઝનલ આન્સર-કી પરીક્ષાની તારીખ બાદ મંડળની વેબ સાઇટ
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પર મુકવામાં આવશે. જે આપે જોઇ લેવાની રહેશ.ે

(૧૫) આ પરીક્ષામાં મંડળ દ્વારા ઠરાવાયેલ લઘુત્તમ લાયકી ગુણ ૪૦ ટકા પ્રમાણે તમામ કેટેગરીના
ઉમેદવારો માટે રહેશ.ે

(૧૬) સમગ્ર ભરતી પ્રદક્રયા પ ૂરી ન થાય ત્યાં સુધી વચગાળાના તબકકે ગુણ, પદરણામ કે

રીચેકીંગની અરજી કે લેખખત પરીક્ષા સંબનં ધત અન્ય કોઇપણ બાબતને ખાનગી પ્રકારની

ગણવાની હોવાથી તેવી માદહતી મેળવવા માટે ની કોઇ પણ અરજી/રજૂઆત નવચારણામાં
લેવામાં આવશે નહીં.

(૧૭)

કોલ

લેટરમાંની

આ

સ ૂચનાઓ

ઉપરાંત

મંડળની

વેબસાઇટ

ht t ps://gsssb.guj arat .gov.i n પરની વખતો વખતની સ ૂચનાઓ પણ અચ ૂકપણે વાંચવી.

(૧૮) ઉમેદવારે રફકામ પ્રશ્નપુસ્સ્તકામાં કરવાનુ ં હોવાથી અલગ રફશીટ આપવામાં આવશે નહીં.
તેમ જ ઉમેદવાર પોતે પણ રફકામ માટે અલગથી કાગળ લાવી શકશે નહીં.

(૧૯) ઉમેદવાર નકલ કરતા ગેરરીતી / ગેરનશસ્ત આચરતા જણાશે તો, ઉમેદવારને ગેરલાયક
ઠેરવવા ઉપરાંત, ભનવષ્યની પરીક્ષાઓમાં બેસવા માટે પ્રનતબંધ મુકવા ઉપરાંત ફોજદારી
પગલાં સહીતની નશક્ષાત્મક કાયવ
ગ ાહીને પાત્ર ઠરશે.

(૨૦) ઉમેદવારે પરીક્ષા ખંડમાં તેમને આપવામાં આવતી સુચનાઓનો અચ ૂકપણે પાલન કરવાનુ ં
રહેશ.ે

તારીખ :૧૮/૦૭/૨૦૧૯
સ્થળ : ગાંધીનગર

સખચવ

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ

