ગુજરાત ગૌણ સેવા ૫સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જાહેરાત કર્માંક : ૬૦/૨૦૧૫૧૬
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દર્ારા રે વન્યુ તલાટી વગ-ર્ ૩ સંવગર્ની સીધી ભરતી માટે ઓનલાઇન જાહેરાત કર્માંકઃ ૬૦/ર૦૧૫૧૬ અન્વયે તા. ૨૮-૦૨-ર૦૧૬ના રોજ લેિખત પરીક્ષા યોજાનાર છે .
ઉમેદવારોએ તા. ૧૨/૦૨/૧૬ ના રોજ બપોરના ૧૪-૦૦ કલાકથી તા.૨૮/૦૨/૧૬ના રોજ સવારના
૧૨.૦૦ કલાક દરમ્યાન પોતાનો પર્વેશપતર્ (કોલ લેટર) https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ
પરથી ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાનાં રહેશે. ઉમેદવારો માટે ની સ ૂચનાઓ મંડળની વેબસાઇટ
http://gsssb.gujarat.gov.in/ ઉપરથી મેળવી શકાશે.
પર્વેશપતર્ "On line" મેળવવા માટે (ડાઉનલોડ કરવા માટે ) ઉમેદવારોએ પર્થમ
કોમ્પ્યુટરમાં ;
1)

સૌ પર્થમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ જવુ.ં

2)

હવે " Call Letter" ૫ર Click કરવુ.ં ત્યારબાદ Select job ૫ર Click કરી જાહેરાત નંબર:

૬૦/ર૦૧૫૧૬ Select કરીને "Confirmation Number” તથા ‘‘Birth date‘‘ ટાઇપ કરીને ok
૫ર click કરવાથી અલગ Window માં આપના Call Letter (પર્વેશપતર્) કર્ીન ઉપર દે ખાશે.
આપના

Call Letter (પર્વેશપતર્)ની િપર્ન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે. જયારે ઉમેદવારો માટે ની

સ ૂચનાઓની પર્ીન્ટ ડાઉનલોડ કરવી ફરજીયાત છે .
ન ધ : (૧) ojas વેબસાઇટ પરથી Call Letter (પર્વેશપતર્)ની િપર્ન્ટ કરતાં પહેલાં કોમ્પ્યુટર સાથે
જોડેલ િપર્ન્ટરમાં A4 સાઇઝનુ ં setup ગોઠવવુ ં જ રી છે . (ર) ઉમેદવારે

તે સમયે ઓન લાઇન

અરજી Confirm કયાર્ બાદ મળે લ Confirmation Number અને અરજીમાં દશાર્વેલ Birth Date
જ પર્વેશપતર્ મેળવવા માટે વેબસાઇટમાં ટાઇપ કરવાની રહેશે તો જ પર્વેશપતર્ ડાઉનલોડ થશે

ની

જવાબદારી ઉમેદવારની છે . (૩) રે વન્યુ તલાટી વગર્-૩, સંવગર્ની સીધી ભરતી માટે ઓન-લાઇન
ં ી પ ૂછપરછ અંગે મંડળના કંટર્ોલ
જાહેરાત કર્માંકઃ ૬૦/ર૦૧૫૧૬ અન્વયે કોલ લેટર ડાઉનલોડ સંબધ
મના ફોન નંબર : ૦૭૯-૨૩૨૫૩૬૨૭ ઉપર કચેરી સમય (૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦ સુધી) દરમ્યાન (જાહેર
રજા િસવાય) સંપકર્ સાધવા તમામ ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી. લેિખત પરીક્ષા સમયે, કોલ લેટરની
િપર્ન્ટ રજૂ કરવી ફરજીયાત છે .
તા.૧૧/૦૨/૨૦૧૬
થળ: ગાંધીનગર
સિચવ

- : ઉમેદવાર માટે ની સ ૂચનાઓ :( આ તમામ સ ૂચનાઓ અવ ય વાંચી અમલ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે .)
1)

આ પરીક્ષામાં આપનો પર્વેશ મંડળની જાહેર ખબર અને તેને સંબિં ધત સ ૂચનાઓને
ે રીના
આધારે આપે ઓન-લાઇન ભરે લ અરજીપતર્કમાંની િવગતો અને તે હેઠળની બાંહધ
ખરાપણાને આધીન રહીને આપવામાં આવે છે .

2)

જો આપ જાહેરાતમાં દશાર્વયા
્ મુજબની લાયકાત પિરપ ૂણર્ કરતા ન હો તો, આપને
આ પરીક્ષામાં નહીં બેસવા સલાહ આપવામાં આવે છે .

3)

િનધાર્રીત પરીક્ષા સમય કરતા એક કલાક પહેલાં, એટલે કે, ૧૧:૦૦ વાગે આપે
આપની બેઠક પર હાજર થવાનુ ં રહેશે.

4)

પર્

પુિ તકામાં કુલ-૧૦૦ પર્ ો અને સમય ૧ કલાકનો રહેશે. દરે ક પર્

૧(એક)

ગુણનો રહેશે. આ કસોટીમાં િવગતવાર જાહેરાતમાં જણાવેલ અભ્યાસકર્મ અને ગુણભાર
મુજબના પર્ ો પ ૂછવામાં આવશે..
5)

ઉમેદવાર પરીક્ષાખંડમાં પર્વેશપતર્ અને ઓળખના પુરાવા િસવાય કોઇપણ ચીજ
સાથે રાખી શકશે નહીં. ઉમેદવારે કોઇપણ પુ તક, કાગળ, સાિહત્ય તથા પેજર,
મોબાઇલ,( વીચ્ડ ઓફ કે સાયલેન્ટ મોડ કરે લો હશે તો પણ) કેલ

ુ ેટર
લ

વા કોઇ પણ

િવજાણું સાધનો રાખવા નહી. આવી વ ત ુ(ઓ) આપની પાસેથી મળી આવશે તો, આપ
ગેરલાયક ઠરશો, ઉપરાંત, આવી વ ત ુ(ઓ) જપ્ત કરવામાં આવશે અને િશ તભંગના
ફોજદારી પગલાંને પાતર્ પણ ઠરશો.
6)

ઉમેદવારે રફકામ પર્ પુિ તકામાં કરવાનુ ં હોવાથી અલગ રફશીટ આપવામાં
આવશે નહીં. તેમ જ ઉમેદવાર પોતે પણ રફકામ માટે અલગથી કાગળ લાવી શકશે નહીં.

7)

પરીક્ષાખંડમાં ઉપિ થત થવા માટે આપે ડાઉનલોડ કરે લ કોલલેટર-કમ
હાજરીપતર્ક ઉપર પોતાનો ફોટો ચ ટાડી પરીક્ષાખંડમાં અચ ૂક સાથે લાવવાનો રહેશે.
અન્યથા, આ પરીક્ષામાં આપને બેસવા દે વામાં આવશે નહી. ઓનલાઇન અરજીમાં
ફોટો અપલોડ કરે લો હોય ત ન તેવો જ ફોટો હાજરીપતર્કમાં ચ ટાડવો ફરજીયાત છે .

8)

પરીક્ષામાં હાજરી આપતી વખતે, આપે ઓળખ માટે ઇલેક્શન કાડર્, ડર્ાઇવીંગ

વો

લાયસન્સ, પાનકાડર્ કે

કૂલ કોલેજનુ ં ફોટાવા

ઓળખપતર્, પૈકીનો ઓછામાં ઓછો

કોઇપણ એક પુરાવો સાથે રાખવાનો રહેશે અને ઇન્વીજીલેટર (વગર્ િનરીક્ષક) માંગે ત્યારે
તે બતાવવાનો રહેશ.ે
9)

OMR પધ્ધિતથી ઉ રપતર્માં જવાબો લખતા પહેલા OMR ઉ રપતર્ અને
પર્ પુિ તકા પરની તે અંગેની સ ૂચનાઓ ધ્યાનથી વાંચવી.પછી જ જવાબો લખવા.

10)

OMR ઉ રપતર્માં લખવા માટે ભુરી (બલુ
્ ) અથવા કાળી (બ્લેક) બોલ પોઇન્ટ
પેનનો ઉપયોગ કરવો. પેિન્સલનો ઉપયોગ િબલકુલ કરવાનો નથી. હાઇટ ઇન્ક, ઇરે ઝર
કે બ્લેડનો પણ ઉપયોગ કરવાનો નથી.

11)

OMR ઉ રપતર્માં ઉમેદવારે પોતાનો બેઠક કર્માંક, પર્ પુિ તકા નંબર આંકડામાં
તથા પર્ પુસિતકા
િસરીઝ અંગર્ેજી અક્ષરમાં અને OMR પધધિતમાં
સ ૂચવયા
્
્
્ મુજબ અચ ૂક
દશાર્વવાનો રહેશ.ે આ િસવાય અન્ય કોઇ લખાણ કે ઓળખ િચ

કરવા નિહં. અન્યથા

ક્ષિતયુક્ત OMR ઉ રપતર્ રદ ગણીને કોમ્પ્યુટર ચકાસશે નહી

ની જવાબદારી

ઉમેદવારની રહેશ.ે
12)

OMR ઉ રપતર્ ઉપર ઉમેદવારે િનયત જગ્યાએ પોતાની સહી કરવાની રહેશે
તેમજ OMR ઉ રપતર્ ઉપર ઇન્વીજીલેટર (વગર્િનરીક્ષક)ની સહી કરવામાં આવે તે
જોવાનુ ં રહેશ.ે ઉમેદવારની સહીના અભાવે OMR ઉ રપતર્ની ચકાસણી કરવામાં આવશે
નહીં અને તેમને ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. તેની અચ ૂક ન ધ લેવી.

13)

આ પરીક્ષાનુ ં ઉ રપતર્ OMR (ઓપ્ટીકલ માકર્ રીડીંગ) પધ્ધિતનુ ં રહેશ.ે
ઉમેદવારોએ તેમાં બેઠક કર્માંક તથા પર્ ના જવાબ સામે
બોલપોઇન્ટ પેનથી સંપ ૂણર્

14)

માં બ્ યુ અથવા બ્લેક

ંૂ
આ પર્માણે ઘટીને
દશાર્વવાનો રહેશ.ે

OMR ઉ રપતર્માં ખોટા, છે કછાકવાળા, એકથી વધુ િવક પો દશાર્વેલ તથા છોડી
દીધેલ જવાબના ગુણનુ ં મ ૂ યાંકન પર્ પુિ તકામાં આપવામાં આવેલ સ ૂચનાઓ મુજબ
(માઇનસ પધ્ધિતથી) કરવામાં આવશે. પર્ત્યેક ખોટા જવાબ, ખાલી છોડેલ જવાબ,
છે કછાક, કે એક કરતાં વધુ િવક પ માટે પર્ત્યેક જવાબ દીઠ ૦.રપ માઇનસ ગુણ કાપવામાં
આવશે. પરં ત ુ જો ઉમેદવાર જવાબ આપવા માંગતા ન હોય અને OMR ઉ રપતર્માં
િવક પ (E) ડાકર્ કરશે તો તેના માઇનસ ૦.રપ ગુણ કાપવામાં આવશે નિહં.

15)

ઉમેદવાર નકલ કરતા ગેરરીતી / ગેરિશ ત આચરતા જણાશે તો, ઉમેદવારને
ગેરલાયક ઠેરવવા ઉપરાંત, ભિવ યની પરીક્ષાઓમાં બેસવા માટે પર્િતબંધ મુકવા
ઉપરાંત ફોજદારી પગલાં સહીતની િશક્ષાત્મક કાયર્વાહીને પાતર્ ઠરશે.

16)

પરીક્ષા શ થયા પછીથી પર્વેશ મળી શકશે નહી તથા આ હેત ુલક્ષી પરીક્ષા હોવાથી
પર્ પતર્ લખવાનો સમય પ ૂરો ન થાય, ત્યાં સુધી, પરીક્ષાખંડ છોડી શકાશે નહી.

17)

ઉમેદવારે (૧) હાજરીપતર્કનુ ં અડિધયુ,ં તેમજ (૨) પરીક્ષા પ ૂણર્ થયેથી OMR
ઉ રપતર્ પરીક્ષા ખંડના ઇન્વીજીલેટર ીને (વગર્ િનરીક્ષક ીને) પરત સ પ્યા બાદ જ
પરીક્ષાખંડ છોડવાનો રહેશ.ે તેમાં ચ ૂક કરનાર ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવા ઉપરાંત
ભિવ યની પરીક્ષાઓમાં બેસવા માટે પર્િતબંધ મુકવા ઉપરાંત તેમની સામે ફોજદારી
પગલાં સહીતની કાયદે સરની કાયવ
ર્ ાહી કરવામાં આવશે. પરીક્ષા પ ૂણર્ થયેથી ઉમેદવાર
પર્વેશપતર્નો ઉપરનો અડધો ભાગ તેમજ પર્ પુિ તકા પોતાની પાસે રાખી શકશે.

18)

લેિખત પરીક્ષા પ ૂરી થયા બાદ, એક અઠવાડીયામાં પર્ોવીઝનલ આન્સર કી મંડળની
વેબસાઇટ http://gsssb.gujarat.gov.in ઉપર મ ૂકવામાં આવશે. પર્ોવીઝનલ આન્સર કી
સામેના વાંધા, આન્સર કી પર્િસધ્ધ થયાના એક અઠવાડીયાની અંદર જ રી આધારપુરાવા સાથે રજૂ કરવામાં આવશે તો, તે િવચારણામાં લેવામાં આવશે અને બાદમાં
ફાઇનલ આન્સર કી મંડળની વેબસાઇટ ઉપર પર્િસધ્ધ કરવામાં આવશે.

ના આધારે

પિરણામ તૈયાર કરવામાં આવશે પરં ત ુ ઉમેદવારની ભાગ- 2 ની પરીક્ષા માટે પસંદગી જ
તે કેટેગરી ના મેરીટ ના ધોરણે કરવામા આવશે.
19)

આ પરીક્ષા માં મંડળ ારા ઠરાવાયેલ લાયકી ગુણ (લઘુ મ લાયકી ગુણ ૪૦ ટકા)
તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે રહેશ.ે .

20)

સમગર્ ભરતી પર્િકર્યા પ ૂરી ન થાય તયાં
્ સુધી વચગાળાના તબકકે ગુણ, પિરણામ કે
રીચેકીંગની અરજી કે પરીક્ષા સંબિં ધત અનય
્ કોઇપણ બાબતની માિહતી મેળવવા માટે ની
કોઇ પણ અરજી/રજૂઆત િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં.

******

