,
અગ યની

હરાત

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ

વારા તાંિ ક સંવગ ની સીધી ભરતી

માટ તા. ૨૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ (હરાત *માંકઃ ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ -િસ ધ
કર. ઓન-લાઇન અર4પ કો મેળવવામાં આવેલ છે . 7 પૈક.ની નીચે દશા; વેલ સંવગ ની -થમ
તબ>ાની MCQ પ?િતની ઓન-લાઇન @પધા;Aમક લેBખત કસોટ./ MCQ-OMR પ?િતની
@પધા; Aમક લેBખત કસોટ. ગાંધીનગર/ અમદાવાદ ખાતે યો(નાર છે . 7 અEવયે @પધા; Aમક
લેBખત કસોટ. માટની તાર.ખ ન>. કર.ને તા. ૦૮/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ મંડળની વેબસાઇટ પર
Hુકવામાં આવેલ છે . 7 સંદભI ઉકત દરક સંવગ;ની પર.Kા માટના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા
માટનો કાય;*મ નીચે દશા;Lયા -માણેનો મંડળ Mારા ન>. કરવામાં આવેલ છે . 7ની સંબિં ધત
ઉમેદવારોએ જOર. નPધ લેવી.
અિનવાય; કારણોસર મંડળ આ કાય;*મમાં ફરફાર કર. શકશે.
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ઉમેદવારોએ 7 તે સંવગ;ની -થમ તબ>ાની MCQ પ?િતની ઓન-લાઇન @પધા; Aમક
લેBખત કસોટ. / MCQ-OMR પ?િતની @પધા; Aમક લેBખત કસોટ. માટના કોલ-લેટર તથા તે
સાથેની જOર. Rુચનાઓ સSહત ઉપર દશા; વેલ િનયત તાર.ખ-સમયગાળા દરTયાન ''https://

ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પરથી અU ૂક (ON LINE) ડાઉનલોડ કર. તેની િ-Eટ કાઢ.
લેવાની રહશે.
-વેશપ

''ON LINE''

ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમેદવારોએ -થમ કોTXYુટરમાં (૧)

''https: // ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પર જ\ુ.ં (૨) MCQ-OMR પ?િતની @પધા;Aમક
લેBખત કસોટ. માટના ઉમેદવારોએ '' Print '' પર ''Click'' કર\ુ.ં (૩) Aયાર બાદ ''Primary

Call Latter'' પર ''Click'' કર ને Select job ના બોKમાંથી આપ 7 (હરાતનો કોલલેટર
ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તે (હરાત Select કર.ને િનયત બોકસમાં ''Confirmation

Number'' તથા ''Birth Date'' ટાઇપ કર.ને OK પર Click કરવાથી અલગ Window

માં આપનો Call letter (-વેશપ

) @*.ન પર દખાશે. 7 Call Latter તથા તે સાથેની

Rુચનાઓની િ-Eટ મેળવી લેવાની રહશે.
ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરલ કોલ-લેટર તથા Rુચનાઓની િવગતો ક 7 @પધા; Aમક
લેBખત કસોટ. સમયે હાજર.પ કની િવગતો ભરવા તેમજ પર.Kાની આગળની કાય;વાહ. માટ
] ૂબ જ ઉપયોગી હોઇ તે અU ૂક વાંચી જવી. ઓનલાઈન કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા સંદભI કોઈ
માગ;દશ;નની આવ_યકતા જણાય તો તે માટ મંડળના નાયબ સBચવ`ી (તાંિ ક પર.Kા) નો
કચેર. સમય દરTયાન ફોન નંબર:- ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫ક; કર. શકાશે.

થળઃ- ગાંધીનગર
તાર ખ- ૨૮/૦૯/૨૦૧૭

સ$ચવ
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
'જ
ગાંધીનગર

-: ઉમેદવારો માટેની વધારાની સ ૂચનાઓ :(આ તમામ સ ૂચનાઓ અવશ્ય વાાંચી અમલ કરવા ઉમેદવારને જણાવવામાાં આવે છે .)

૨. પરીક્ષા માાં ઉપસ્થિત િવા માટે જરુરી બાબતો:(૧) આ પરીક્ષા માટે માંડળ દ્રારા ઓન લાઇન

ુ ેલ કોલલેટર કમ હાજરી પત્રક નીઆપે
ક

ડાઉનલોડકરે લ પ્રત. જેમાાં હાજરીપત્રકમાાં પોતાનો ફોટો ચોંટાડી સાથે અચ ૂક
લાવવાનો રહેશે. અન્યથાઆ પરીક્ષામાાં બેસવા દે વામાાં આવશે નહી.
(૨) પરીક્ષા ખાંડમાાં હાજરી આપતી વખતે આપના કોલલેટર સાથે આપનુ ાં ફોટા સાથેન ુ ાં
ઓળખ કાડડ નીચેના પૈકી કોઇ પણ એક અસલમાાં.
અ: ઈલેક્શન કાડડ અથવા ફોટા સાથેની મતદાર સ્લીપ
બ: ડ્રાઈવીંગલાયસન્સ,
ક:-પાનકાડડ
ડ :- સ્કૂલ/કોલેજનુાં ફોટાવાળાં ઓળખપત્ર
ઇ:-આધાર કાડડ
અચ ૂક સાથે રાખવાનુ ાં રહેશે. જે નનરીક્ષક અથવા માંડળ દ્વારા અનધકૃત અનધકારી માગે
ત્યારે બતાવવાનુ ાં રહેશે.

૩. ઓન-લાઇન થપર્ધાત્મક પરીક્ષાની કાર્તપધ્ર્ધતત:(૧)

નનયત સમયે આપે પરીક્ષા સ્થળમાાં પ્રવેશ મેળ્યા બાદ બે ક ્યવસ્થા પ્રમાણેની
ુ ર લેબમાાં આપના બે ક રમામાાંક પર સ્થાન રહણહણ કરવાનુ ાં રહેશે. અને ત્યાર બાદ
કોમ્્ ટ
ખાંડ નનરીક્ષક દ્વારા આપની ઓળખની ચકાસણી અને હાજરી પત્રકમાાં આપની સહી લેવા
અંગેની કાયડવાહી શરૂ કરવામાાં આવશે.

૪. કમ્્ ટુ ર પર ઓન-લાઇન પરીક્ષા:ુ રની ્યવસ્થા માંડળ તરફથી ર ૂરી પાડવામાાં આવશે.
(અ) ઓન લાઇન પરીક્ષા માટે કોમ્્ ટ
ુ ર લેબમાાં દરે ક ઉમેદવારે કોમ્્ ટ
ુ ર પર સ્થાન રહણહણ કયાડ બાદ પોતાને ફાળવેલ
કોમ્્ ટ
ુ ર યોય ય રીતે કાયડરત છે કે કેમ ત તે ચકાસી લેવાનુ ાં રહેશે. અને કોઇ તકલીફ હોય
કોમ્્ ટ
તો તે બાબતે લેબમાાં ઉપનસ્થત ટેકનીશીયનનુ ાં યાન દોરી તકલીફ રૂ ર કરાવી લેવાની
રહેશે. તે બાબતે પાછળથી કોઇ રજુઆત યાને લેવામાાં આવશે નહીં.

ુ રના સ્રમાીન પર ઓન-લાઇન પરીક્ષા માટેના
(બ) પ્રથમ દરે ક ઉમેદવારોએપોતાને ફાળવેલ કમ્્ ટ
પ્રોરહણામની કોમન ફાઇલ
આવેલ

ુ વામાાં આવેલ હશે જે ઓપન કરવા માટે આપે આપને આપવામાાં
ક

ુ ર આઇ.ડી. તથા પાસવડડ નાખીને
ઝ

Log In

કરતાાં ઓન-લાઇન પરીક્ષા માટેની

એ્લીકેશન ઓપન થશે. જો બાંને નાંબર પૈકી કોઇપણ એક નાંબર ખોટો ટાઇપ કરવામાાં
આવેલ હશે તો એ્લીકેશન ઓપન થશે નહીં. તેથી સાચો નાંબર ટાઇપ કરી તેની બાજુમાાં

Log in ના બટન પર ક્ક્લક કરવાનુાં રહેશે
(ક) દરે ક ઉમેદવારોએ

Log in

થયા પછી પરીક્ષા સાંદર્ભેની નીચે દશાડ્યા

ુ બની અગત્યની
જ

સ ૂચનાઓ અને શરતો પ્રથમ વાાંચી અને સમજી લેવાની રહેશે અને ત્યાર બાદ તેના સ્વીકાર
માટે

I Agree પર

ક્ક્લક કરવાનુ ાં રહેશે.

(Online Exam માાં નીચેની સ ૂચનાઓ

કુ વામાાં આવશે)

ુ ક્ષી પ્રશ્નોવાળી M.C.Q. પ્રકારની છે અને તેના કુ લ ૧૫૦ પ્રશ્નો છે . તમામ પ્રશ્નો ર ૂણડ
(૧) આ પરીક્ષા હેતલ
કરવા માટે ૨ કલાક નો સમય રાખવામાાં આવેલ છે . દરે ક સાચા જવાબનો ૧ માકડ સ મળશે.
જાહેરાતમાાં દશાડ્યા

ુ બ દરે ક પ્રશ્નના જવાબના નવકપોપોમાાં પાાંચમો નવકપોપ (E) Not Attempted
જ

દશાડવવામાાં આવેલ હશે. જો આપ કોઇ પ્રશ્નના સાચા જવાબનો નવકપોપ પસાંદ કરી ન શકવાના કારણે
તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માાંગતા ન હોય તો આપે પાાંચમા નવકપોપ (E) Not Attempted તિલેકટ
ુ કપાશે નહ.. જયારે સાચા જવાબ માટે મેળવેલ કુલ
કરે લ હશે તો તેવા પ્રશ્નોના માઇનિ ણક
ગુણમાાંથી પ્રત્યેક ખાલી છોડેલ અને ખોટા જવાબદીઠ ૦.૨૫ પ્રમાણે માઇનસ ગુણ કાપવામાાં આવશે.
(૨) અંરહણેજી ર્ભાષાને લગતા પ્રશ્નો/ જવાબો તેમજ ટેકનીકલ નવષયને લગતા પ્રશ્નો/ જવાબો અંરહણેજી
ર્ભાષામાાં આપવામાાં આવેલ છે જયારે તે નસવાયના બાકીના પ્રશ્નો/ જવાબો ગુજરાતી ર્ભાષામાાં
આપવામાાં આવશે.
(૩) Exam શરૂ થતાાં સ્રમાીન પર પહેલો પ્રશ્ન તથા તેના વૈકનપોપક જવાબો સડસ્લે થશે. તેમજ સ્રમાીનની
જમણી બાજુ પર ૧ િી ૧૫૦ પ્રશ્નોની પેનલ પણ સડસ્્લે થશે. દરે ક વખતે સ્રમાીન પર એક જ પ્રશ્ન
સડસ્્લે થશે. પ્રશ્નની નીચે

Mark for Review & Next, Clear Response, Save & Next,

Save & Review, Submit Exam ના

ટેબ પણ સડસ્્લે થશે

(૪) ઉમેદવારે દરે ક પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પ્રશ્નની નીચે આપેલ જવાબના નવકપોપોમાાંથી સાચા
જવાબની સામેના બોક્ષ પર ક્ક્લક કરવુ ાં અને ત્યાર બાદ

Save & Next પર

ક્ક્લક કરવાનુ ાં રહેશે

ક્ક્લક કયાડ બાદ જ તે પ્રશ્નનો જવાબ આપેલ/ રજીસ્ટડડ થયેલ ગણાશે. આથી

દરે ક પ્રશ્નના સાચા જવાબ પર ક્ક્લક કયાડ પછી

Save & Next પર

Save & Next પર

Save & Next પર

અચ ૂક ક્ક્લક કરવાનુ ાં રહેશે.

ક્ક્લક કરવાથી તે પ્રશ્નના નાંબરનો કલર લીલો થઇ જશે. અને ત્યાર પછીનો

રમાનમક પ્રશ્ન સડસ્્લે થશે. પરાં ત ુ પ્રશ્નના જવાબના નવકપોપ પર ક્ક્લક કયાડ વગર આગળના રમાનમક

પ્રશ્ન પર જવા માટે સ્રમાીનની જમણી બાજુએ આપવામાાં આવેલ ૧ થી ૧૫૦ પ્રશ્નોની પેનલમાાંથી
કોઇ પણ પ્રશ્ન નાંબર પર ક્ક્લક કરીને તે પ્રશ્ન ઓપન કરી શકાશે.
(૫) (અ) પ્રશ્ન ઓપન કયાડ પછી પ્રશ્નના જવાબનો નવકપોપ પસાંદ કરે લ ન હોય અથવા જે પ્રશ્નોના
જવાબનો નવકપોપ પસાંદ કરે લ હોય પરાં ત ુ

Save & Next

પર ક્ક્લક કરે લ ન હશે તો તેવા પ્રશ્નોના

નાંબર કેિરી કલરના દે ખાશે.
(બ)

પ્રશ્નના જવાબના નવકપોપને પસાંદ કરે લ હશે પરાં ત ુ તેને

રાખવો હોય તો

Mark for Review & Next

Save

ન કરતાાં નવચારણા માટે

ુ ાાં રાખી શકાશે અને તેવા
પર ક્ક્લક કરીને રી્ મ

પ્રશ્ન નાંબરનો કલર પીળા કલરનો દે ખાશે. આવા પ્રશ્નના જવાબના નવકપોપને પરીક્ષા ર ૂણડ થવાના
સમય પહેલાાં અન્ય યોય ય નવકપોપ પસાંદ કરીને અથવા તે જ નવકપોપને આખરી ગણવા માટે

& Next

પર ક્ક્લક કરવાનુ ાં રહેશે. અન્યથા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપેલો ગણાશે નહીં.

(ક) પ્રશ્નના જવાબના નવકપોપને પસાંદ કરે લ હશે પરાં ત ુ તેને
હોય તો

Save

Save & Review પર

Save

કરીને નવચારણા માટે રાખવો

ુ ાાં રાખી શકાશે અને તેવા પ્રશ્ન નાંબરનો કલર
ક્ક્લક કરીને રી્ મ

થકાર્ બ્લ્ ુ કલરનો દે ખાશે. આવા પ્રશ્નના જવાબના નવકપોપને પરીક્ષા ર ૂણડ થવાના સમય પહેલાાં
અન્ય યોય ય નવકપોપ પસાંદ કરીને અથવા તે જ નવકપોપને આખરી ગણવા માટે

Save & Next

પર

ક્ક્લક કરવાનુ ાં રહેશે. અન્ર્િા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપેલો ણકાશે.
(ડ)

જે પ્રશ્નોના જવાબોના નવકપોપો પસાંદ કરી

Save & Next

પર ક્ક્લક કરે લ હશે તેવા તમામ

પ્રશ્નોના નાંબરોનો કલર લીલો દે ખાશે, જે પ્રમાણે બાજુમાાં આપેલ ૧ થી ૧૫૦ પ્રશ્નોની પેનલમાાં
જુદા જુદા કલરમાાં સડસ્્લે થશે. જેના પરથી ઉમેદવારને કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ આપેલા છે તેનો
ખ્યાલ આવી શકશે. એક વાર આપેલ જવાબનો નવકપોપ બદલવાની જરૂર જણાય તો બાજુમાાં આપેલ
પ્રશ્નોની પેનલમાાંથી જે તે પ્રશ્નના નાંબર પર ક્ક્લક કરી પ્રશ્ન ઓપન કરીને
પર ક્ક્લક કરીને ફરીથી સાચા જવાબનો નવકપોપ પર ક્ક્લક કરીને

Clear Response

Save & Next

પર ક્ક્લક

કરવાથી જવાબનો નવકપોપ બદલી શકાશે.
(૬) જો કોઇ ઉમેદવાર દ્વારા

ૂલથી એકઝામ નવન્ડો કલોઝ કરવામાાં આવશે તો ચેતવણી સાથે રુન

એકઝામમાાં Log In થઇ શકાશે. પરાં ત ુ એકઝામ નવન્ડો કલોઝ થયા પછી ફરીથી એકઝામમાાં લોગ
ઇન થયા સુધીના તફાવતના સમય માટે વધારાનો સમય આપવામાાં આવશે નહીં

જેની

ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.
(૭) બધા પ્રશ્નોના જવાબ અપાઇ ન જાય ત્યાાં સુધી

Submit Exam

પર ક્ક્લક કરવુ ાં નહીં. અને જો

ૂલથી ક્ક્લક કરવામાાં આવશે તો એકઝામ દરમ્યાન માત્ર બે વાર એકઝામમાાં ચેતવણી સાથે પાછા
ફરી શકાશે.

(૮) ઓન-લાઇન બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ અપાઇ ગયા બાદ પરીક્ષાનો સમય ર ૂણડ થયા પહેલાાં Submit

Exam પર ક્ક્લક કરવાથી Go Back to Exam અને Final Submit નુાં બોક્ષ ઓપન થશે. જેમાાં
Final Submit પર ક્ક્લક કરવાથી આપની ઓન લાઇન પરીક્ષાની એ્લીકેશન સબમીટ થઇ જશે.
એકવાર

Final Submit

પર ક્ક્લક કયાડ પછી એકઝામમાાં પાછા ફરી શકાશે નહીં.

(૯) દરે ક પ્રશ્નનો જવાબ નસલેકટ કયાડ પછી

Next

પર ક્ક્લક કરવુ ાં આવશ્યક છે

પર ક્ક્લક કરવામાાં નહીં આવે તો તે પ્રશ્નનો જવાબ આપેલ ગણાશે નહીં આમ

કરવાના કારણે કોઇ
(૧૦)

Save & Next

Save &
Save

ન

શ્ુ કેલી ઉર્ભી થશે તો તેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહેશે.

પરીક્ષાનો સમય ર ૂરો થતાાં આપની એ્લીકેશન

Auto Submit

થઇ જશે. તેથી ઉમેદવારે

પરીક્ષાનો સમય ર ૂણડ થઇ ગયા બાદ સબમીટ કરવાનુ ાં રહેશે નહીં
(૧૧) ઉમેદવારો પરીક્ષા શરૂ થયા પછી પરીક્ષા રુણડ થયા સુધી પરીક્ષાખાંડ છોડી શકશે નહીં કોઈ ખાસ
સાંજોગો નસવાય આ ટુાંકા સમયમાાં ઉમેદવારને વગડખડાં ની બહાર જવા દે વામાાં આવશે નહી.
ુ ર લેબમાાં કોમ્્ ટ
ુ ર ટેકનીશીયન ઉપનસ્થત હશે જે આપને ફકત આપની તકનીકી
(૧૨) દરે ક કોમ્્ ટ
ફરીયાદ રુર કરવામાાં મદદરૂપ થશે.

