ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર.
ગજ
જાહેરાત ક્રમાંક : ૮ર/ર૦૧૬-૧૭
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ ઘ્વારા “પ્રોબેશન ઓફિસર અને તેની સમકક્ષ વગગ૩” સંવગગની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન જાહેરાત ક્રમાંક : ૮ર/ર૦૧૬-૧૭ અન્વયે તા. ૦૪૦૯-ર૦૧૬ના રોજ બપોરના ૧ર-૦૦ થી ૧૪-૦૦ કલાક દરમમયાન લેખિત પરીક્ષા યોજાનાર છે .
ઉમેદવારોએ તા.૨૪-૦૮-ર૦૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૪-૦૦ કલાકથી તા.૪-૦૯-ર૦૧૬ના રોજ
બપોરના

૧ર-૦૦

કલાક

દરમ્યાન

પોતાનો

પ્રવેશપત્ર-

હાજરીપત્રક

(કોલ

લેટર)

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાના રહેશે. ઉમેદવારો
માટેની સ ૂચનાઓ મંડળની વેબસાઇટ http://gsssb.gujarat.gov.in/ઉપરથી મેળવી શકાશે.
પ્રવેશપત્ર- હાજરીપત્રક (કોલ લેટર) “On Line” મેળવવા માટે (ડાઉનલોડ કરવા માટે)
ઉમેદવારોએ પ્રથમ કોમ્્યુટરમાં;
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
: ૮ર/ર૦૧૬-૧૭ Select કરીને “Confirmation Number” તથા “Birth date” ટાઇપ કરીને ok પર
click કરવાથી અલગ Window માં આપના Call Letter (પ્રવેશપત્ર - હાજરીપત્રક)ની મપ્રન્ટ
મેળવી લેવાની રહેશે. જયારે ઉમેદવારો માટેની સ ૂચનાઓની પ્રીન્ટ ડાઉનલોડ કરવી િરજીયાત
છે .
નોંધ : (૧) Ojas વેબસાઇટ પરથી Call Letter (પ્રવેશપત્ર - હાજરીપત્રક)ની મપ્રન્ટ કરતાં પહેલાં
કોમ્્યુટર સાથે જોડેલ મપ્રન્ટરમાં A4 સાઇઝનુ ં setup ગોઠવવુ ં 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
ઉમેદવારની છે .

(૩)

“પ્રોબેશન ઓફિસર અને તેની સમકક્ષ વગગ-૩” સંવગગની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન
જાહેરાત ક્રમાંક : ૮ર/ર૦૧૬૧૭ અન્વયે કોલ લેટર ડાઉનલોડ સંબધ
ં ી પ ૂછપરછ અંગે
મંડળના કંટ્રોલ રૂમના િોન નંબર : ૦૭૯ ર૩ર .૫૩૬૩૦ / ૫૩૬ર૭ ઉપર કચેરી સમય
(૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦ સુધી) દરમ્યાન જાહેર રજા મસવાય) સંપકગ સાધવા ઉમેદવારોએ
નોંધ લેવી. લેખિત પરીક્ષા સમયે, કોલ લેટર- હાજરીપત્રકની મપ્રન્ટ રજૂ કરવી િરજીયાત
છે .

 વધુમાં મંડળે “પ્રોબેશન ઓફિસર અને તેની સમકક્ષ વગગ-૩” ની જગ્યાઓ ભરવા માટે
જાહેરાત ક્રમાંક : ૮ર/ર૦૧૬૧૭ તા.૧૯-૦૪-ર૦૧૬ ના રોજ પ્રમસધ્ધ કરે લ હતી. ભાગ૧ ની લેખિત પરીક્ષા માટે નીચે મુજબ અભ્યાસક્રમ મનયત કરવામાં આવેલ છે .
ક્રમ

૧

પ્રશ્નપત્રના મવષયો

સામાન્ય જ્ઞાનઃ-

ગુણ

ગુજરાતનો ઇમતહાસ, ભુગોળ અને સંસ્કૃમત,

૩૦

ભારતનુ ં બંધારણ, રમતગમત, સામાન્ય મવજ્ઞાન, વતગમાન પ્રવાહો,
કોમ્્યુટરને લગતુ ં સામાન્ય જ્ઞાન, ટેસ્ટ ઓિ રીઝનીંગ, પયાગવરણ,
જાહેર વફહવટ, સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતી રાજ અને ડીઝાસ્ટર
મેનેજમેન્ટ, ગાખણમતક કસોટીઓ વગેરે.
૨

ગુજરાતી સાફહત્ય, ગુજરાતી વ્યાકરણ.

૨૦

૩

અંગ્રેજી વ્યાકરણ.

૧૦

૪

સોશ્યલ વકગ , સોસીયોલોજી તેમજ સાયકોલોજી મવષયને અનુરૂપ

૯૦

સ્નાતક કક્ષાને લગતા પ્રશ્નો.
કુલ ગુણ:

૧૫૦

મંડળની તા.૧૯/૦૪૨૦૧/૬ની જાહેરાતમાં દશાગવેલ અન્ય તમામ બાબતો યથાવત
રહે છે .
સખચવ

તારીિ : ૨૪ /૦૮/૨૦૧૬
સ્થળ

: ગાંધીનગર

-: ઉમેદવાર માટેની સ ૂચનાઓ :આ તમામ સ ૂચનાઓ અવશ્ય વાંચી અમલ કરવા )
ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે .)
1)

આ પરીક્ષામાં આપનો પ્રવેશ મંડળની જાહેર િબર અને તેને સંબમં ધત સ ૂચનાઓને
આધારે આપે ઓનલાઇન ભરે લ અરજીપત્રકમાંની મવગતો અને તે હેઠળન-ીી
ે રીના િરાપણાને આધીન રહીને આપવામાં આવે છે .
બાંહધ

2)

જો આપ જાહેરાતમાં દશાગવ્યા મુજબની લાયકાત પફરપ ૂણગ કરતા ન હો તો, આપને આ
પરીક્ષામાં નહીં બેસવા સલાહ આપવામાં આવે છે .

3)

મનધાગરીત પરીક્ષા સમય કરતા એક કલાક પહેલાં૧૧ ,એટલે કે ,-૦૦ વાગે આપે આપની
બેઠક પર હાજર થવાનુ ં રહેશે.

4)

પ્રશ્ન પુસ્સ્તકામાં કુલ-૧૫૦ પ્રશ્નો અને સમય ૨ કલાકનો રહેશે દરે ક પ્રશ્ન .૧(એક) ગુણનો
રહેશેઆ કસોટીમાં મવગતવાર જાહેરાતમાં જણા .વેલ અભ્યાસક્રમ અને ગુણભાર
મુજબના પ્રશ્નો પ ૂછવામાં આવશે.

5)

ઉમેદવાર પરીક્ષાિંડમાં પ્રવેશપત્ર અને ઓળિના પુરાવા મસવાય કોઇપણ ચીજ સાથે
રાિી શકશે નહીં ઉમેદવારે કોઇપણ .પુસ્તક સાફહત્ય ,કાગળ ,તથા પેજર ,
(સ્વીોડ ઓિ કે સાયલેન્ટ મોડ કરે લો હશે તો પણ),મોબાઇલ કેલક્યુલેટર જેવા કોઇ
પણ મવજાણુ ં સાધનો રાિવા નહી. આવી વસ્તુ)ઓ( આપની પાસેથી મળી આવશે તો ,
આપ ગેરલાયક ઠરશો ,ઉપરાંત, આવી વસ્તુ)ઓ( જ્ત કરવામાં આવશે અને
મશસ્તભંગના િોજદારી પગલાંને પાત્ર પણ ઠરશો.

6)

ઉમેદવારે રિકામ પ્રશ્નપુસ્સ્તકામાં કરવાનુ ં હોવાથી અલગ રિશીટ આપવામાં આવશે
નહીં.તેમ જ ઉમેદવાર પોતે પણ રિકામ માટે અલગથી કાગળ લાવી શકશે નહીં .

7)

પરીક્ષાિંડમાં ઉપસ્સ્થત થવા માટે આપે ડાઉનલોડ કરે લ પ્રવેશપત્ર – હાજરીપત્રક
(કોલલેટર) ઉપર પોતાનો િોટો ચોંટાડી પરીક્ષાિંડમાં અચ ૂક સાથે લાવવાનો રહેશે .
,અન્યથા આ પરીક્ષામાં આપને બેસવા દે વામાં આવશે નહીઓનલાઇન અરજીમાં જેવો .
િોટો અપલોડકરે લો હોય તદ્દન તેવો જ િોટો હાજરીપત્રકમાં ચોંટાડવો િરજીયાત છે .

8)

પરીક્ષામાં હાજરી આપતી વિતે ,આપે ઓળિ માટે ઇલેક્શન કાડગ ,સાઇવીંગ લાયસન્સ ,
સ્કૂલ કોલેજનુ ં િોટાવાળ પાનકાડગ કેીુ ઓળિપત્ર, પૈકીનો ઓછામાં ઓછો કોઇપણ એક
પુરાવો સાથે રાિવાનો રહેશે અને ઇન્વીજીલેટર

વગગ)મનરીક્ષક( માંગે ત્યારે તે

બતાવવાનો રહેશે .
9)

ઓ્ટીકલ માકગ રીડીંગ (O.M.R.) / M.C.Q. પધ્ધમતથી ઉત્તરપત્રમાં જવાબો લિતા
પહેલા O.M.R. ઉત્તરપત્ર અને પ્રશ્નપુસ્સ્તકા પરની તે અંગેની સ ૂચનાઓ ધ્યાનથી
વાંચવી.પછી જ જવાબો લિવા .

10)

O.M.R.

ઉત્તરપત્રમાં લિવા માટે ભુરી બોલ પોઇન્ટ (ુલેક) અથવા કાળી (ુુ)

.પેસ્ન્સલનો ઉપયોગ ખબલકુલ કરવાનો નથી .પેનનો ઉપયોગ કરવો વ્હાઇટ ઇન્ક ,
.ઇરે ઝર કે ુલેડનો પણ ઉપયોગ કરવાનો નથી
11)

O.M.R. ઉત્તરપત્રમાં ઉમેદવારે પોતાનો બેઠક ક્રમાંકપ ,ીરશ્નપુસ્સ્તકા નંબર આંકડામાં
તથા પ્રશ્નપુમસ્તકા મસરીઝ અંગ્રેજી અક્ષરમાં અને O.M.R. પધ્ધમતમાં સ ૂચવ્યા મુજબ અચ ૂક
દશાગવવાનો રહેશઆ
ે
મસવાય અન્ય કોઇ લિાણ કે ઓળિ ખચહ .ીન કરવા નફહિં .

અન્યથા ક્ષમતયુક્તO.M.R. ઉત્તરપત્ર રદ ગણીને કોમ્્યુટર ચકાસશે નહી જેની
જવાબદારી ઉમેદવારની રહેશે .
12)

O.M.R. ઉત્તરપત્ર ઉપર ઉમેદવારે નનયત જગ્યાએ પોતાની સહી કરવાની રહેશે તેમજ
O.M.R. ઉત્તરપત્ર ઉપર ઇન્વીજીલેટર ની સહી કરવામાં

વે તે જોવાસ ંુ )વગી નનરીર્ક(

ઉમેદવારની .રહેશેસહીના અભાવે O.M.R. ઉત્તરપત્રની ચકાસણી કરવામાં
અને તેમને ગે રલાયક ઠરાવવામાં
13)

વશે .તેની અોં ૂક નોંધ લેવી .

આ પરીક્ષાનુ ં ઉત્તરપત્ર O.M.R.ઉમેદવારોએ .પધ્ધમતનુ ં રહેશે (ઓ્ટીકલ માકગ રીડીંગ)
તેમાં બેઠક ક્રમાંક તથા પ્રશ્નના જવાબ સામે
પેનથી સંપ ૂણગ

14)

વશે નહીં

માં ુ્યુ અથવા ુલેક બોલપોઇન્ટ

આ પ્રમાણે ઘટં ૂ ીને દશાગવવાનો રહેશે.

O.M.R. પધ્ધમતથી ઉત્તરપત્રોના મ ૂ્યાંકન માટે આપના સાચા ,િોટા જવાબ-એક કરતાં
વધુ મવક્પો દશાગવેલ જવાબ ,છે કછાક તથા છોડી દીધેલ જવાબોને ધ્યાનમાં લેવામાં
આવશે ્પો દશાગવલ
ે એકથી વધુ મવક ,છે કછાકવાળા ,િોટા .તથા છોડી દીધેલ જવાબના
ગુણનુ ં મ ૂ્યાંકન પ્રશ્નપુસ્સ્તકામાં આપવામાં આવેલ સ ૂચનાઓ મુજબમાઇનસ )
(પધ્ધમતથીકરવામાં આવશે,પ્રત્યેક િોટા જવાબ . િાલી છોડેલ જવાબ ,છે કછાકકે ,
એક કરતાં વધુ મવક્પ માટે પ્રત્યેક જવાબ દીઠ૦ .રપ માઇનસ ગુણ કાપવામાં આવશે.
પરં ત ુ જો ઉમેદવાર પ્રશ્નનો જવાબ આપવા ના ઇોછતા હોય અને O.M.R. ઉત્તરપત્રમાં
મવક્પ (E) “Not attempted” મવક્પ પસંદ કરશે / ડાકગ કરશે તો તેના માઇનસ ૦રપ .
.ગુણ કાપવામાં આવશે નફહિં

15)

ઉમેદવાર નકલ કરતા ગે રરીતી / ગે રનશસ્ત

ચરતા જણાશે તો ,ઉમેદવારને ગે રલાયક

ુ વા ઉપરાંત ,ફોજદારી
ઠેરવવા ઉપરાંત ભનવરયની પરીર્ાઓમાં પ્રેસવા માટે બનતપ્રંધ ક્ષક
પગલાં સહીતની નશર્ાત્મક કાયીવાહીને પાત્ર ઠરશે.
16)

ુ ક્ષી પરીક્ષા હોવાથી
પરીક્ષા શરૂ થયા પછીથી પ્રવેશ મળી શકશે નહી તથા આ હેતલ
પ્રશ્નપત્ર લિવાનો સમય પ ૂરો ન થાય, ત્યાં સુધી, પરીક્ષાિંડ છોડી શકાશે નહી

17)

ઉમેદવારે (૧)પ્રવેશપત્ર - હાજરીપત્રક (કોલ લેટર)નુ ં અડમધયુ,ં તેમજ (૨)પરીક્ષા
પ ૂણગ થયેથી O.M.R. ઉત્તરપત્ર પરીક્ષા િંડના ઇન્વીજીલેટરશ્રીને

વગગ)મનરીક્ષકશ્રીને(

પરત સોં્યા બાદ જ પરીક્ષાિંડ છોડવાનો રહેશેતેમ .ીાીં ચ ૂક કરનાર ઉમેદવારને
ગેરલાયક ઠરાવવા ઉપરાંત ભમવષ્યની પરીક્ષાઓમાં બેસવા માટે પ્રમતબંધ મુકવા
ઉપરાંત તેમની સામે િોજદારી પગલાં સહીતની કાયદે સરની કાયગવાહી કરવામાં
આવશેપરીક્ષા પ ૂણગ થયેથી ઉમેદવાર પ્રવેશપત્રનો ઉપરનો અડધો ભાગ તેમજ

.

.પ્રશ્નપુસ્સ્તકા પોતાની પાસે રાિી શકશે
18)

લેખિત પરીક્ષા પ ૂરી થયા બાદએક અઠવાડીયામાં પ્રોવીઝનલ આન્સર કી મંડળની ,
આન્સર કી ,પ્રોવીઝનલ આન્સર કી સામેના વાંધા .વેબસાઇટ ઉપર મ ૂકવામાં આવશે

પુરાવા સાથે રજૂ કરવામાં -પ્રમસધ્ધ થયાના એક અઠવાડીયાની અંદર જરૂરી આધાર
તે મવચારણામાં લેવામાં આવશે અને બાદમાં િ ,આવશે તોીાઇનલ આન્સર કી મંડળની
વેબસાઇટ ઉપર પ્રમસધ્ધ કરવામાં આવશે .
19)

આ પરીક્ષામાં મંડળ દ્વારા ઠરાવાયેલ ભાગ-૧ લેખિત પરીક્ષાના ૧૫૦ કુલ ગુણના
પ્રશ્રનપત્ર માટે અનામત કેટેગરી સફહત તમામ કેટેગરીના ઉમેદવાર

માટે લઘુત્તમ

લાયકી ધોરજ્ઞ કુલ ગુણના ૪૦ ટકા ગુણ ગણતા, દરે ક કેટેગરીના ઉમેદવાર માટે લઘુત્તમ
લાયકી ગુણ ૬૦(સાઇઠ) ગુણનુ ં રહેશે .
20)

સમગ્ર ભરતી પ્રફક્રયા પ ૂરી ન થાય ત્યાં સુધી વચગાળાના તબકકે ગુણપફરણામ કે ,
રીચેકીંગની અરજી કે પરીક્ષા સંબમં ધત અન્ય કોઇપણ બાબતની માફહતી મેળવવા માટેની
કોઇ પણ અરજીરજૂઆત મવચારણામાં લેવામા/ીં આવશે નહીં.

તારીિ :
સ્થળ

/ ૦૮ /૨૦૧૬

: ગાંધીનગર

સખચવ

