અગ્યની ાહેરાત
ુ રાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર.
ગજ
ુ ચુ િત ાતત ક્યાણની કિેરીની ાહેરાત રમાંક : DSCW/2012/1)
(અનસ
ુ ૂચિત ાતત ક્યાણ,
સીધી ભરતી પસંદગી સતમતત અને તનયામકરી, અનસ
ગાંધીનગર ્વારા રતસ્ધ કરવામાં આવેલ ાહેરાત અ્વયે

ુ રાત ગૌણ સેવા
જ

પસનદગી મનડળ ્વારા ‘‘ કચેરી અધિષક‘‘ વગગ-૩ સનવગગની સીિી ભરતી માટે ઓનલાઇન ાહેરાત રમાનક : DSCW/2012/1 અ્વયે તા. ૦૩-૦૭-ર૦૧૬ના રોજ બપોરના
૧ર-૦૦ થી ૧૩-૩૦ કલાક દરધમયાન લેખિત પરીષા યોાનાર છે . ઉમેદવારોએ તા.
ર૩-૦૬-ર૦૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૪-૦૦ કલાકથી તા.૦૩-૦૭-ર૦૧૬ના રોજ બપોરના
૧ર-૦૦ કલાક દર્યાન પોતાનો ઓનલાઇન રવેશપર- હાજરીપરક (કોલ લેટર)
https://ojas.gujarat.gov.in

વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાના રહેશે.

ઉમેદવારો માટેની સ ૂચનાઓ મનડળની વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in ઉપરથી
મેળવી શકાશે.
રવેશપર- હાજરીપરક (કોલ લેટર) “On Line” મેળવવા માટે (ડાઉનલોડ કરવા
માટે ) ઉમેદવારોએ રથમ કો્્યુટરમાન;
સૌ રથમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર જવુ.ન
હવે “Call Letter” પર Click કરવુ.ન ્યારબાદ Select job પર Click કરી ાહેરાત
નનબર : DSCW/2012/1 Select કરીને “Confirmation Number” તથા “Birth date” ટાઇપ
કરીને ok પર click કરવાથી અલગ Window માન આપના Call Letter

(રવેશપર -

હાજરીપરક)ની ધર્ટ મેળવી લેવાની રહેશે. જયારે ઉમેદવારો માટે ની સ ૂચનાઓની રી્ટ
ડાઉનલોડ કરવી ફરીયાત છે .
નંધ : (૧) Ojas વેબસાઇટ પરથી Call Letter (રવેશપર - હાજરીપરક)ની ધર્ટ કરતાન
પહેલાન કો્્યુટર સાથે જોડેલ ધર્ટરમાન A4 સાઇઝ ુ ન setup ગોઠવવુન જૂરી છે .
(ર)

ઉમેદવારે ે તે સમયે ઓન લાઇન અરી Confirm કયાગ બાદ મળે લ
Confirmation Number અને અરીમાન દશાગવેલ Birth Date જ રવેશપર મેળવવા
માટે વેબસાઇટમાન ટાઇપ કરવાની રહેશે. તો જ રવેશપર-હાજરીપરક ડાઉનલોડ
થશે. ેની જવાબદારી ઉમેદવારની છે .

(૩)

‘‘કચેરી અધિષક‘‘ વગગ-૩ સનવગગની સીિી ભરતી માટે ઓન-લાઇન ાહેરાત રમાનક
: DSCW/2012/1 અ્વયે કોલ લેટર ડાઉનલોડ સનબિ
ન ી પ ૂછપરછ ંગે મનડળના
કનરોલ ૂમના ફોન નનબર : ૦૭૯ ર૩ર ૫૭૩૦૪ / ૫૩૬ર૭ ઉપર કચેરી સમય
(૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦ સુિી) દર્યાન ાહેર રા ધસવાય) સનપકગ
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સાિવા

ઉમેદવારોએ નંિ લેવી. લેખિત પરીષા સમયે, કોલ લેટર- હાજરીપરકની ધર્ટ
રજૂ કરવી ફરીયાત છે .
ુ ૂખચત ાધત ક્યાણ,
સીિી ભરતી પસનદગી સધમધત અને ધનયામકરી, અ સ
ગાનિીનગરની કચેરી ્વારા તા.૧૪/૦૯/ર૦૧ર તથા તા.૩૦/૧ર/ર૦૧રના રોજ
વતગમાનપરમાન તથા ઓનલાઇન રધસ્િ કરવામાન આવેલ ાહેરાતમાન દશાગ વેલ અ્ય
તમામ બાબતો યથાવત રહે છે .
- : ઉમેદવાર માટેની સ ૂિનાઓ :( આ તમામ સ ૂચનાઓ અવ્ય વાનચી અમલ કરવા
ઉમેદવારોને જણાવવામાન આવે છે .)
1)

આ પરીષામાન આપનો રવેશ સીિી ભરતી પસનદગી સધમધત અને ધનયામકરી,
ુ ૂખચત ાધત ક્યાણ, ગાનિીનગરની કચેરી ્વારા તા.૧૪/૦૯/ર૦૧ર તથા
અ સ
તા.૩૦/૧ર/ર૦૧રના રોજ વતગમાનપરમાન તથા ઓનલાઇન રધસ્િ કરવામાન
આવેલ ાહેરાત અને તેને સનબધન િત સ ૂચનાઓને આિારે આપે ઓન-લાઇન ભરે લ
ે રીના િરાપણાને આિીન રહીને
અરીપરકમાનની ધવગતો અને તે હેઠળની બાનહિ
આપવામાન આવે છે .

2)

જો આપ ાહેરાતમાન દશાગ ્યા જુજબની લાયકાત પપરપ ૂણગ કરતા ન હો તો, આપને
આ પરીષામાન નહં બેસવા સલાહ આપવામાન આવે છે .

3)

ધનિાગરીત પરીષા સમય કરતા એક કલાક પહેલાં, એટલે કે, ૧૧-૦૦ વાગે આપે
આપની બેઠક પર હાજર થવા ુન રહેશે.

4)

રન પુ્તતકામાન કુલ-૧૦૦ રનો અને સમય ૧.૩૦ (દોઢ) કલાકનો રહેશે. દરે ક
રન ૦ર(બે)
અ્યાસરમ અને

5)

ુ નો રહેશે. આ કસોટીમાન ધવગતવાર ાહેરાતમાન જણાવેલ
ણ
ુ ભાર જુજબના રનો પ ૂછવામાન આવશે.
ણ

ઉમેદવાર પરીષાિનડમાન રવેશપર અને ઓળિના પુરાવા ધસવાય કોઇપણ ચીજ
સાથે રાિી શકશે નહં. ઉમેદવારે કોઇપણ પુતતક, કાગળ, સાપહ્ય તથા પેજર,
મોબાઇલ,(તવી્ડ ઓફ કે સાયલે્ટ મોડ કરે લો હશે તો પણ) કેલયુલેટર ેવા
કોઇ પણ ધવા ુ ન સાિનો રાિવા નહી. આવી વત ુ(ઓ) આપની પાસેથી મળી
આવશે તો, આપ ગેરલાયક ઠરશો, ઉપરાનત, આવી વત (ુ ઓ) જ્ત કરવામાન
આવશે અને ધશતતભનગના ફોજદારી પગલાનને પાર પણ ઠરશો.

6)

ઉમેદવારે રફકામ રનપુ્તતકામાન કરવા ુન હોવાથી અલગ રફશીટ આપવામાન
આવશે નહં. તેમ જ ઉમેદવાર પોતે પણ રફકામ માટે અલગથી કાગળ લાવી
શકશે નહં.
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7)

પરીષાિનડમાન ઉપ્તથત થવા માટે આપે ડાઉનલોડ કરે લ રવેશપર – હાજરીપરક
(કોલલેટર) ઉપર પોતાનો ફોટો ચંટાડી પરીષાિનડમાન અચ ૂક સાથે લાવવાનો
રહેશે. અ્યથા, આ પરીષામાન આપને બેસવા દે વામાન આવશે નહી. ઓનલાઇન
અરીમાન ેવો ફોટો અપલોડ કરે લો હોય તદન તેવો જ ફોટો હાજરીપરકમાન
ચંટાડવો ફરીયાત છે .

8)

પરીષામાન હાજરી આપતી વિતે, આપે ઓળિ માટે ઇલે્શન કાડગ , રાઇવંગ
લાયસ્સ, પાનકાડગ કે તકૂલ કોલેજ ુન ફોટાવાુ ઓળિપર, પૈકીનો ઓછામાન
ઓછો કોઇપણ એક પુરાવો સાથે રાિવાનો રહેશે અને ઇ્વીીલેટર (વગગ
ધનરીષક) માનગે ્યારે તે બતાવવાનો રહેશે.

9)

ઓ્ટીકલ માકગ રીડંગ (O.M.R.) / M.C.Q. પ્િધતથી ઉતરપરમાન જવાબો
લિતા પહેલા O.M.R. ઉતરપર અને રનપુ્તતકા પરની તે ંગેની સ ૂચનાઓ
્યાનથી વાનચવી.પછી જ જવાબો લિવા.

10)

O.M.R. ઉતરપરમાન લિવા માટે ભુરી (્લુ) અથવા કાળી (્લેક) બોલ પોઇ્ટ
પેનનો ઉપયોગ કરવો. પે્્સલનો ઉપયોગ ખબલકુલ કરવાનો નથી. ્હાઇટ ઇ્ક,
ઇરે ઝર કે ્લેડનો પણ ઉપયોગ કરવાનો નથી.

11)

O.M.R. ઉતરપરમાન ઉમેદવારે પોતાનો બેઠક રમાનક, રનપુ્તતકા નનબર ંકડામાન
તથા રનપુધતતકા ધસરીઝ ંજેી અષરમાન અને O.M.R. પ્િધતમાન સ ૂચ્યા જુજબ
અચ ૂક દશાગ વવાનો રહેશે. આ ધસવાય અ્ય કોઇ લિાણ કે ઓળિ ખચન કરવા
નપહં. અ્યથા ષધતયુ્ત O.M.R. ઉતરપર રદ ગણીને કો્્યુટર ચકાસશે નહી
ેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહેશે.

12)

O.M.R. ઉતરપર ઉપર ઉમેદવારે તનયત જ્યાએ પોતાની સહી કરવાની
રહેશે તેમજ O.M.R. ઉતરપર ઉપર ઇ્વીીલેટર (વગગ તનરીષક)ની સહી
કરવામાં આવે તે જોવાન ંુ રહેશે. ઉમેદવારની સહીના અભાવે O.M.R.
ઉતરપરની િકાસણી કરવામાં આવશે નહં અને તેમને ગે રલાયક
ઠરાવવામાં આવશે. તેની અચ ૂક નંધ લેવી.

13)

આ પરીષા ુન ઉતરપર O.M.R. (ઓ્ટીકલ માકગ રીડંગ) પ્િધત ુન રહેશે.
ઉમેદવારોએ તેમાન બેઠક રમાનક તથા રનના જવાબ સામે
્લેક બોલપોઇ્ટ પેનથી સનપ ૂણગ

14)

આ રમાણે

માન ્્યુ અથવા

ટન ૂ ીને દશાગ વવાનો રહેશે.

O.M.R. પ્િધતથી ઉતરપરોના જ ૂ્યાનકન માટે આપના સાચા-િોટા જવાબ, એક
કરતાન વ ુ ધવક્પો દશાગ વેલ જવાબ, છે કછાક તથા છોડી દીિેલ જવાબોને
્યાનમાન લેવામાન આવશે. િોટા, છે કછાકવાળા, એકથી વ ુ ધવક્પો દશાગ વેલ તથા
છોડી દીિેલ જવાબના

ુ
ુ ન જ ૂ્યાનકન રનપુ્તતકામાન આપવામાન આવેલ
ણ

સ ૂચનાઓ જુજબ (માઇનસ પ્િધતથી) કરવામાન આવશે. ર્યેક િોટા જવાબ,
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િાલી છોડેલ જવાબ, છે કછાક, કે એક કરતાન વ ુ ધવક્પ માટે ર્યેક જવાબ દીઠ
મેળવેલ

ુ માનથી ૦.રપ માઇનસ
ણ

ુ કાપવામાન આવશે. પરન ુ જો ઉમેદવાર
ણ

રનનો જવાબ આપવા ના ઇ્છતા હોય અને O.M.R. ઉતરપરમાન ધવક્પ (E)
“Not attempted” ધવક્પ પસનદ કરશે / ડાકગ કરશે તો તેના માઇનસ ૦.રપ

ુ
ણ

કાપવામાન આવશે નપહં.
15)

ઉમેદવાર નકલ કરતા ગે રરીતી / ગે રતશ્ત આિરતા જણાશે તો,
ઉમેદવારને ગે રલાયક ઠેરવવા ઉપરાંત, ભતવ્યની પરીષાઓમાં બેસવા
માટે રતતબંધ મકુ વા ઉપરાંત ફોજદારી પગલાં સહીતની તશષા્મક
કાયગવાહીને પાર ઠરશે.

16)

ુ ષી પરીષા
પરીષા શૂ થયા પછીથી રવેશ મળી શકશે નહી તથા આ હે લ
હોવાથી રનપર લિવાનો સમય પ ૂરો ન થાય, ્યાન સુિી, પરીષાિનડ છોડી શકાશે
નહી

17)

ઉમેદવારે (૧) રવેશપર - હાજરીપરક

(કોલ લેટર) ુન અડધિયુ,ન તેમજ (૨)

પરીષા પ ૂણગ થયેથી O.M.R. ઉતરપર પરીષા િનડના ઇ્વીીલેટરરીને (વગગ
ધનરીષકરીને) પરત સં્યા બાદ જ પરીષાિનડ છોડવાનો રહેશે. તેમાન ચ ૂક કરનાર
ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવા ઉપરાનત ભધવ્યની પરીષાઓમાન બેસવા માટે
રધતબનિ જુકવા ઉપરાનત તેમની સામે ફોજદારી પગલાન સહીતની કાયદે સરની
કાયગવાહી કરવામાન આવશે. પરીષા પ ૂણગ થયેથી ઉમેદવાર રવેશપરનો ઉપરનો
અડિો ભાગ તેમજ રનપુ્તતકા પોતાની પાસે રાિી શકશે.
18)

લેખિત પરીષા પ ૂરી થયા બાદ, એક અઠવાડીયામાન રોવીઝનલ આ્સર કી
મનડળની વેબસાઇટ ઉપર જ ૂકવામાન આવશે. રોવીઝનલ આ્સર કી સામેના વાનિા,
આ્સર કી રધસ્િ થયાના એક અઠવાડીયાની ંદર જૂરી આિાર-પુરાવા સાથે
રજૂ કરવામાન આવશે તો, તે ધવચારણામાન લેવામાન આવશે અને બાદમાન ફાઇનલ
આ્સર કી મનડળની વેબસાઇટ ઉપર રધસ્િ કરવામાન આવશે.

19)

આ પરીષા માન મનડળ વારા ઠરાવાયેલ લાયકી

ુ (લ ત
ુ મ લાયકી
ણ

ુ ૪૦
ણ

ટકા) તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે રહેશે.
20)

સમજ ભરતી રપરયા પ ૂરી ન થાય ્યાન સુિી વચગાળાના તબકકે

ુ , પપરણામ
ણ

કે રીચેકંગની અરી કે પરીષા સનબધન િત અ્ય કોઇપણ બાબતની માપહતી
મેળવવા માટે ની કોઇ પણ અરી/રજૂઆત ધવચારણામાન લેવામાન આવશે નહં.
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