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જાહેરાત
(ક્રમાાંક: સીજીઆરએસ-તાલીમ/૨૦૧૪-૧૫/પ્રવેશ પરીક્ષા-૦૧/ઇડીપી)
કેન્દર સરકારકી કીેરીન

કે જાહેર સાહસ કી ીરતી પરીક્ષા (class 1-2 ) પ્રશશક્ષણવર્ગો ૨૦૧૪- ૧૫

ુ રાત સરકાર ધ્વારા સાંીાલલત પ્રશશક્ષણવર્ગગ છે . ક કરી માટે કી જાહેરાત કથી.)
(આ ગજ
સરદાર પટે લ લ કપ્રશાસક સાંસ્થા,
જાહેર

સાહસ માાં વર્ગગ -૧-રકી

એસ.બી.આઇ.,

એલ.આઇ.સી.,

ીરતીકા

ય.ુ પી.એસ.સી.,

કામે

એસ.એસ.સી.,

મદાવાદ ખાતે કેન્દર સરકારકી કીેરીન

આર.આર.બી.

કે

આઇ.બી.પી.એસ., આર.બી.આઇ.,

વર્ગે રે જેવી જાહેર સ્પર્ઘાગ ્મક પરીક્ષાકી

તૈયારી માટેકા પ્રશશક્ષણવર્ગો ૨૦૧૪-૧૫માાં ૫સાંદ થવા માટે કી પ્રવેશ પરીક્ષા માટે નકલાઇક

રજીપત્રક

માંર્ગાવવામાાં

આવે

છે .

આ

માટે

ઉમેદવારે

http://ojas.guj.nic.in/

થવા

http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ પર તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૪ થી તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૪ (સમય રાશત્રકા
ુ ી) દરમ્યાક
૧૧.૫૯ કલાક સધ
માટે ન ાંુ

ીલક

કાઢીકે

રજી કરવાકી રહેશે

ુ રાતકી
ગજ

ક ઇપણ

કે

રજી કયાગ બાદ પરીક્ષા ફી ીરવા

ક મ્્યટુ રરાઇઝડ

પ સ્ટ

નફફસમાાં

જઇકે

ુ ી (પ સ્ટ નફફસકા કામકાજકા સમય દરમ્યાક)
તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૪ થી તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૪ સધ
પરીક્ષા ફી ીરી શકશે. ઉમેદવારે તાજેતરક Photograph (10 kb)

કે Signature (10 kb) સાઇઝથી

વધારે કહીં તે રીતે jpg format માાં scan કરી ક મ્્યટુ રમાાં તૈયાર રાખવાક રહેશે. જે નકલાઇક
રજીમાાં upload કરવાક રહેશે.
કે

રજદારે પ તાકા બધા જ શૈક્ષલણક લાયકાત, વય મયાગદા, જાશત

ન્દય લાયકાતકા પ્રમાણપત્ર પ તાકી પાસે રાખવાકા રહેશે
ચ ૂક રજૂ કરવાકા રહેશે.

થયેથી

1

કે સાંસ્થા ધ્વારા માાંર્ગણી

ુ બકા બે
ઉક્ત જણાવેલ પ્રશશક્ષણવર્ગો ૨૦૧૪-૧૫માાં કીીેકી શવર્ગતે એક વર્ગગ માાં જગ્યા મજ

૨.

વર્ગગ ન ાંુ આય જક કરવામાાં આવકાર છે .
પ્ર્યેક તાલીમવર્ગગમાાં તાલીમાથીનકી સાંખ્યા.
કે ટેર્ગરી

.કાં.

જકરલ કે ટેર્ગરી (General Category)

૧

નુસલુ ીત જાશત (SC Category)

૨

નુસલુ ીત જકજાશત (ST Category)

૩

સા.શૈ.પ.વર્ગગ (SEBC Category)

૪

શારીફરક શવકલાાંર્ગ (Physically Challenged)

૫

અંધ શવકલાાંર્ગ (Blind)

૬
૭

કુ લ.



સ્પીપા
મદાવાદ
.

આરટીસી

આરટીસી

સુરત

વડ દરા

મદાવાદ

૪૮

૨૪

૨૪

૧૪

૧૬

૦૮

૦૮

૦૫

૧૬

૦૮

૦૮

૦૫

૧૬

૦૮

૦૮

૦૫

૦૨

૦૨

૦૧

૫૦

૫૦

૩૦

૦૩
૦૧
૧૦૦

સાંીશવત તાલીમ વર્ગો :તાલીમ વર્ગગન ાંુ આય જક

.કાં.

આરટીસી.

તારીખ

(૧)

પ્રથમ તાલLમ વર્ગગ.

તા.૧૯/૮/૧૪ થી તા.૩૧/૧ર/ર૦૧૪

(ર)

બીજ તાલીમ વર્ગગ

તા. ૧/૧/૧૫ થી તા.૩૦/૪/ર૦૧૫

૩.

શૈક્ષલણક લાયકાત
1.

કે પાત્રતા

શૈક્ષલણક લાયકાત: કેન્દર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર ધ્વારા કાયદાથી સ્થાશપત માન્દય
યશુ કવસીટી/ડીમ્ડ યશુ કવસીટીમાાંથી સ્કાતક થયેલ હ વા જ ઇએ.

2.

રાષ્ટ્રીયતા: ઉમેદવાર ીારતક કાર્ગફરક હ વ જ ઇએ.

3.

ુ રાતી હ ય
આ તાલીમમાાં જે ઉમેદવાર કી માત ૃીાષા ગજ
માધ્યશમક

2

થવા જે ઉમેદવાર એ

ુ રાતમાાંથી પાસ કરી હ ય
થવા ઉચ્ીતર માધ્યશમક પરીક્ષા ગજ

થવા

ુ રાતમાાંથી પાસ કરે લ હ ય
સ્કાતક કક્ષાકી પરીક્ષા ગજ

થવા ૧ લી નર્ગષ્ટ્ટ ૨૦૧૪

ુ રાતમાાં પાાંી વષગક સળર્ગ વસવાટ કરે લ હ ય
પહેલા ગજ

ુ રાતમાાં
કે હાલ ગજ

સ્થાયી હ ય તેવા ઉમેદવાર આ તાલીમવર્ગગ માાં દાખલ થવા માટે લેવામાાં આવતી
પ્રવેશ પરીક્ષામાાં બેસી શકશે.
4.

ુ ીએસસી ધ્વારા કક્કી કયાગ મજ
ુ બ
શારીફરક શવકલાાંર્ગ તરીકેકી પાત્રતા યપ
મળવાપાત્ર છે . (11-17 February, 2012 કા Employment News માાં આપેલ UPSC
ુ બ)
કી જ ર્ગવાઇ મજ

5.

જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ તમામ કેટેર્ગરીકા ઉમેદવાર કાાં ફકસ્સામાાં શૈક્ષલણક લાયકાત,
વયમયાગદા
કે

કે સામાજીક શૈક્ષલણક પછાતવર્ગગ કા ઉમેદવારન ાંુ ક ક-ક્રીમીલેયર સટી

ન્દય જરૂરી લાયકાત માટે તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૪ કી સ્સ્થશતકે ધ્યાકમાાં લેવામાાં

આવશે.
૪.

ુ ી)
વયમયાગદા: (તા.૧/૮/૨૦૧૪ સધ

1.

નછામાાં નછા ૨૧ વષગ

2.

સામાન્દય વર્ગગ (General Category) કા ઉમેદવાર કે ઉપલી વયમયાગ દામાાં છુટછાટ

ુ ાાં વધ ુ ર૮ વષગ સધ
ુ ી,
કે વધમ

મળવાપાત્ર થશે કહીં.
3.

સામાજીક

કે શૈક્ષલણક પછાતવર્ગગ (SEBC) કા ઉમેદવાર કે ઉપલી વયમયાગ દામાાં

વધ ુ ત્રણ વષગકી છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
4.

ુ ૂલીત જાશત (SC)
નસ

કે

ુ ૂલીત જકજાશત (ST) કા ઉમેદવાર કે ઉપલી
નસ

વયમયાગદામાાં વધ ુ પાાંી વષગકી છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
5.

અંધ

ઉમેદવાર

કે

શારીફરક

ખ ડખાાંપણ

ધરાવતા

ઉમેદવાર કે

ઉપલી

વયમયાગદામાાં 11-17 February, 2012 કા Employment News માાં આપેલ UPSC કી
ુ બ છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે
જ ર્ગવાઇ મજ

3

કે ટેર્ગરી

ક્ર્મ

પાત્રતા વષગ

મળવાપાત્ર

(તા.૧/૮/૨૦૧૪ કા

છુટછાટ

પાત્રતા વષગ માટે કી ર્ગણતરી
(તા.૧/૮/૨૦૧૪ કા ર જ)

ર જ)
૧

કે મહતમ ર૮ વષગ

૩

નુસલુ ીત જાશત
(SC Category)

૪

નુસલુ ીત જકજાશત
(ST Category)

છુટછાટ
મળવાપાત્ર કથી

લઘુતમ ૨૧ વષગ

સા.શૈ.પ.વર્ગગ
(SEBC Category)

૨

કે મહતમ ૩૧

ત્રણ વષગ

કે મહતમ ૩૩ વષગ

થવા ્યારબાદ જન્દમેલા

કે તા.૧/૮/૧૯૯૩ થવા તે પહેલા
જન્દમેલા
તા.૨/૮/૧૯૮૩

વષગ
લઘુતમ ૨૧ વષગ

તા.૨/૮/૧૯૮૬

થવા ્યારબાદ જન્દમેલા

કે તા.૧/૮/૧૯૯૩

થવા તે પહેલા

જન્દમેલા
તા.૨/૮/૧૯૮૧ થવા ્યારબાદ જન્દમેલા
પાાંી વષગ

કે તા.૧/૮/૧૯૯૩

થવા તે પહેલા

જન્દમેલા

શારીફરક શવકલાાંર્ગ (Blind, Deaf – mute and orthopedically handicapped persons)

૫

કોંધ: મળવાપાત્ર ૧૦ વષગ છુટછાટ કે ટેર્ગરી વાઇઝ કીીે મુજબ છે .
સામાન્દય વર્ગગ
(General Category)

૫(૧)

સા.શૈ.પ.વર્ગગ
(SEBC Category)

૫(૨)

નુસલુ ીત જાશત
(SC Category)

૫(૩)

નુસલુ ીત જકજાશત
(ST Category)

૫(૪)

૫.

લઘુતમ ૨૧ વષગ

સામાન્દય વર્ગગ
(General Category)

લઘુતમ ૨૧ વષગ
કે મહતમ ૩૮ વષગ
લઘુતમ ૨૧ વષગ
કે મહતમ ૪૧ વષગ

તા.૨/૮/૧૯૭૬
ઉપર ક્ત કે ટર્ગરી
વાઇઝ
મળવાપાત્ર
છુટછાટ ઉપરાાંત
વધારાકી ૧૦
વષગકી છુટછાટ

લઘુતમ ૨૧ વષગ

યુપીએસસીકા

કે મહતમ ૪૩ વષગ

શકયમ મુજબ

થવા ્યારબાદ જન્દમેલા

કે તા.૧/૮/૧૯૯૩

થવા તે પહેલા

જન્દમેલા
તા.૨/૮/૧૯૭૩

થવા ્યારબાદ જન્દમેલા

કે તા.૧/૮/૧૯૯૩

થવા તે પહેલા

જન્દમેલા
તા.૨/૮/૧૯૭૧

થવા ્યારબાદ જન્દમેલા

કે તા.૧/૮/૧૯૯૩

થવા તે પહેલા

જન્દમેલા

પ્રવેશ પરીક્ષા:
1.

પ્રવેશ પરીક્ષા

માટે ક ન્દટીટેટીવ એ્ટીટયડુ ફરઝકીર્ગ, જકરલ

વેરકેશ

કે

ઇગ્લીશન ાંુ મળી કુ લ-ર૦૦ માકગ સન ાંુ પે૫ર MCQ (Multiple Choice Question)
ુ બ લેવામાાં આવશે. જે કીીે મજ
ુ બ છે .
મજ

2.

પ્રવેશ પરીક્ષા તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૪કે રશવવારકા ર જ લેવામાાં આવશે. જેકી શવર્ગત
ુ બ છે .
કીીે મજ
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3.

ુ ક્ષી પરીક્ષા (Multiple Choice Question) પે૫ર :હેતલ
તારીખ

સમય

શવષય
(૧)

૦૬-૦૭-૨૦૧૪

૧૧-૦૦ થી૧૩-૦૦

ગુણ

ક ન્દટીટેટીવ એ્ટીટયડુ

ર)વબગલ

૫૦

કે ક ક વબગલ રીઝકીંર્ગ

૫૦

(૩) ઇંગ્લીશ
(૪) જકરલ

૫૦

વરકેસ

કે કરન્દટ

ફેર

૫૦

કુ લ ગુણ
પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ન ાંુ કે ન્દર:
http://ojas.guj.nic.in/

૨૦૦

મદાવાદ (શવર્ગતવાર કેન્દરકી જાણ પ્રવેશપત્ર (Hall Ticket) ઉમેદવાર

થવા http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉકલ ડ કરી શકશે.)

કોંધ :- (૧) ખ ટા જવાબ બદલ

થવા એક પ્રશ્નમાાં એક કરતાાં વધારે જવાબ

બદલ પ્રશ્નકા ૧/૩ ગુણ બાદ કરવામાાં આવશે.
(૨) અંધ ઉમેદવારકે વધારાકા સમય તરીકે ૨૦ શમશકટ આપવામાાં આવશે.
ુ ક્ષી પ્રકારક હ ય છે ( બહુશવધ પસાંદર્ગી પ્રશ્ન ).
(૩) પ્રશ્નપત્ર હેતલ

(૪) ગુજરાતી

4.

કે અંગ્રે જી માધ્યમમાાં.

હ લ ટીકીટ ડાઉકલ ડ/શપ્રન્દટ આઉટ કરવા બાબત:તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૪કે

રશવવારકા

રજ

ય જાકારા

૫રીંક્ષાકી

હલ

ટીકીટ

ુ ી) ડાઉકલ ડ/શપ્રન્દટ
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૪ થી તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૪ (સવારકા ૧૧.૦૦ વાગ્યા સધ
આઉટકી કકલ મેળવી લેવાકી રહેશે.
૬.

પ્રવેશ ૫રીક્ષા

મદાવાદ, વડ દરા, રાજક ટ, સરુ ત ખાતે ય જવામાાં આવશે. તમે જે

કેન્દર

ુ ાર ૩ શવકલ્પ આ૫વાકા રહશે. તેમજ તાલીમ
ખાતે ૫રીક્ષા આ૫વા માર્ગતા હ તે અંર્ગે ક્રમાનસ
ુ ાર ૪-શવકલ્પ સ્પીપા- મદાવાદ, આર.ટી.સીકયાાં સ્થળે લેવા માર્ગે છે તેકા ૫ણ ક્રમાનસ
મદાવાદ, આર-ટી-સી-વડ દરા કે આર.ટી.સી-સરુ ત પૈકી આ૫વાકા રહેશે.
5.

પરીક્ષાક

ભ્યાસક્રમ:
The examination consists of one papers.

Paper

ુ
(૧) ક ન્દટીટેટીવ એ્ટીટયડ

50 Marks

ર) વબગલ

50 Marks

કે ક ક વબગલ રીઝકીંર્ગ

50 Marks

(૩) ઇંગ્લીશ
(૪) જકરલ
Total
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વરકેસ

કે કરન્દટ

ફેર

50 Marks
200 Marks

ુ કા આધારે કેટેર્ગરી વાઇઝ મેરીટ મજ
ુ બ માંજુર થયેલ જગ્યાકા
૫રીક્ષામાાં મેળવેલ ગણ
૩ ર્ગણા ઉમેદવાર કી ૫સાંદર્ગી યાદી તૈયાર કરવામાાં આવશે.
૭.

રજી કરવાકી રીત :-

આ જાહેરાતકા સાંદીગમાાં ફક્ત નક લાઇક જ

રજી સ્વીકારવામાાં આવશે.

ુ બ તા.૦૭/૦૬/૨૦૧૪ થી તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૪ ( સમય
ઉમેદવારે જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ તારીખ મજ
ુ ી) દરમ્યાક http://ojas.guj.nic.in/
રાત્રીકા ૧૧.૫૯ કલાક સધ
વેબસાઇટ પર નક-લાઇક
નફફસમાાં જઇકે નકલાઇક

થવા http://ojas1.guj.nic.in/

રજીપત્રક ીરી શકશે. સાથે સાથે આ

રજીપત્ર કજીકકી પ સ્ટ

રજી કરી શકશે. જે માટે પ સ્ટ નફફસકે શકયત ીાર્જ ઉમેદવારે

ચ ૂકવવાક રહેશે. ઉમેદવારે (૧) સૌ પ્રથમ http://ojas.guj.nic.in/

થવા http://ojas1.guj.nic.in/

વેબસાઇટ પર જવ.ાંુ હવે (૨) “Apply On line” પર Click કરવ.ાંુ (૩) જાહેરાત ક્રમાાંક સીજીઆરએસ તાલીમ/૨૦૧૪-૧૫/પ્રવેશ પરીક્ષા-૨/ઇડીપી “કેન્દર સરકારકી કીેરીન

કે જાહેર સાહસ કી ીરતી

પરીક્ષા (class 1-2 ) પ્રશશક્ષણવર્ગગ ૨૦૧૪-૧૫ ” પર “Details” પર ક્ક્લક કરવાથી કેટેર્ગરી પ્રમાણે
જગ્યાકી શવર્ગતવાર માફહતી વાાંીી શકશ

કે (૪) “Apply now” પર Click કરવાથી Application

ુ શે જેમાાં સૌ પ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ીરવી. ( હીં લાલ ફાં દડી (*) શકશાકી
Format ખલ
હ ય તેકી શવર્ગત ફરજજયાત ીરવાકી રહેશે.) (૫). Personal Details ીરાયા બાદ “Education
Details” ીરવા માટે “Education Qualification” પર click કરવ.ાંુ (૬) જ વધ ુ લાયકાત દશાગવવા
માાંર્ગતા હ ત “Add More Education” પર click કરવ.ાંુ (૭) તેકી કીીે “Self Declaration” પર click
કરવ.ાંુ ્યારબાદ (૮) ઉપરકી શરત સ્વીકારવા માટે “Yes” પર click કરવ.ાંુ હવે
ીરાઇ ર્ગયેલ છે . (૯) હવે “Save” પર click કરવાથી તમારી

રજી પ ૂણગ રીતે

રજીક Online સ્વીકાર થશે. (૧૦)

રજી કયાગ બાદ ઉમેદવારક “Application Number” Generate થશે. જે ઉમેદવારે સાીવીકે
રાખવાક રહેશે. (૧૧) હવે Upload Photograph પર click કર
type કર

હીં તમાર Application Number

કે તમારી Birth date type કર . ્યાર બાદ ok પર click કરવ.ાંુ

signature upload કરવાકા છે . ( photo ન ાંુ માપ ૫ સે.મી. ઉંીાઇ
signature ન ાંુ માપ ૨.૫ સે.મી. ઉંીાઇ
Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમાર Photo

હીં photo

કે

કે ૩.૬ સે.મી. પહ ળાઇ

કે

કે ૭.૫ સે.મી. પહ ળાઇ રાખવી. ) ( Photo

કે Signature

કે Signature jpg format (10 kb) સાઇઝથી વધારે કફહ તે

ુ ફાઇલકા સ્ક્રીકમાાંથી જે
રીતે Computer માાં હ વા જ ઇએ.) “browse button” પર Click કર . હવે ચઝ

6

ફાઇલમાાં jpg format માાં તમાર photo store થયેલ છે ., તે ફાઇલકે select કર

કે “Open”

button કે Click કર . હવે “browse” button કી બાજુમાાં “Upload” button પર Click કર . હવે
બાજુમાાં તમાર photo દે ખાશે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવાકી રહેશે. (૧૨) હવે
પેજકા ઉપરકા ીાર્ગમાાં “Confirm Application” પર Click કર

કે “Application number” તથા

Birth Date type કયાગ બાદ OK પર Click કરવાથી ત્રણ બટક (૧) OK (૨) Show Application
Preview

કે (૩) Confirm Application દે ખાશે. ઉમેદવારે Show Application Preview પર Click કરી

પ તાકી

રજી જ ઇ લેવી.

ુ ાર કરવાક જણાય ત
રજીમાાં સધ

Edit કરી લેવ.ાંુ Confirm કયાગ

ુ ાર થઇ શકશે. પરાં ત ાંુ કન્દફમગ થયા બાદ ક ઇપણ પ્રકારક સધ
ુ ાર શકય
પહેલા ક ઇપણ પ્રકારક સધ
બકશે કહી. સાંપ ૂણગ ીકાસણી બાદ જ

ુ ારવાકી જરૂર ક જણાઇ ત જ Confirm
રજી સધ

Application પર Click કરવ.ાંુ તેથી ઉમેદવારકી

રજીક સાંસ્થામાાં Online સ્વીકાર થઇ જશે.

હીં

“Confirmation Number” Generate થશે. જે હવે પછીકી બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હ ય,
ઉમેદવારે સાીવવાક

રહેશે. (૧૩) હવે Print Application પર Click કરવ.ાંુ

Confirmation Number ટાઇપ કરવ .

કે Print પર Click કરી

હીં તમાર

રજીકી કકલ કાઢી સાીવી

રાખવી. (૧૪) પ્રવેશ પરીક્ષા ફી ીરવા માટે ન ાંુ ીલક મેળવવા માટે હવે Print Challan પર Click
કરવ.ાંુ

હીં તમાર Confirmation Number ટાઇપ કરવ

કે Print Challan પર Click કરી ીલકકી

ુ રાત રાજ્યકી ક ઇપણ ક મ્્યટુ રરાઇઝડ પ સ્ટ નફફસમાાં જઇકે સામાન્દય વર્ગગ
કકલ કાઢી ગજ
(General Category) કા ઉમેદવાર પરીક્ષા ફી પેટે રૂ!.૧૦૦/- + પ સ્ટલ ીાજીસ રૂા.૧ર/-

કે

કામત કેટેર્ગરીકા ઉમેદવાર પરીક્ષા ફી પેટે રૂ!.૫૦/- + પ સ્ટલ ીાજીસ રૂા.૧ર/- ીરી દે વાકા
રહેશે. (૧૫) લાલ ફૂદડીવાળી (*) માફહતી આપવી ફરજીયાત છે . આ માફહતી ફ મગમાાં ીરવામાાં કહીં
ુ ી ફ મગ સબમીટ થઇ શકશે કહીં. (૧૬) ક કક્રીમીલેયરકી શવર્ગત ફરજીયાતપણે
આવે ્યાાંસધ
આપવાકી રહેશે. તે કહીં આપકાર તે ઉમેદવાર જકરલ કેટેર્ગરી બતાવશે ત ફ મગ સબમીટ થશે.
ખાસકોંર્ઘ- પ્રવેશ ૫રીક્ષા
કેન્દર

મદાવાદ, વડ દરા, રાજક ટ, સરુ ત ખાતે ય જવામાાં આવશે. તમે જે

ુ ાર ૩ શવકલ્પ આ૫વાકા રહશે. તેમજ
ખાતે ૫રીક્ષા આ૫વા માર્ગતા હ તે અંર્ગે ક્રમાનસ

ુ ાર ૪-શવકલ્પ સ્પીપા- મદાવાદ, આર.ટી.સીતાલીમ કયાાં સ્થળે લેવા માર્ગે છે તેકા ૫ણ ક્રમાનસ
મદાવાદ, આર-ટી-સી-વડ દરા કે આર.ટી.સી-સરુ ત પૈકી આ૫વાકા રહેશે.
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૮.

પ્રવેશ પરીક્ષા ફી:
1.

તમામ કેટેર્ગરીકા ઉમેદવાર એ પ્રવેશ પરીક્ષાકી ફી ીરવી ફરજજયાત છે .

ન્દયથા

પ્રવેશ પરીક્ષામાાં બેસી શકશ કહીં.
2.

પ્રવેશ પરીક્ષા માટેકી ફી ીરવા માટે ઉમેદવાર જ્યારે OJAS કી વેબસાઇટ પર
પ તાકી

રજી સબમીટ કરે ્યારે તેનકે

રજી ફી ીરવા માટે OJAS કી

વેબસાઇટ પર ત્રણ કકલ કી એક પાકા ઉપર શપ્રન્દટ મેળવવાકી સ ૂીકા મળશે જે
ઉમેદવાર એ મેળવી લેવાકી રહેશે. જે પ્રવેશ પરીક્ષા ફી ીરવા માટે ન ાંુ ીલક છે .
3.

ુ રાત રાજ્યકી ક ઇપણ
ઉમેદવારે પ્રવેશ પરીક્ષા ફી ીરવા માટે ન ાંુ ીલક ધ્વારા ગજ
ક મ્્યટુ રરાઇઝડ પ સ્ટ નફફસમાાં જઇકે સામાન્દય વર્ગગ (General Category) કા
ઉમેદવાર પરીક્ષા ફી પેટે રૂ!.૧૦૦/- + પ સ્ટલ ીાજીસ રૂા.૧ર/-

કે

કામત

કેટેર્ગરીકા ઉમેદવાર પરીક્ષા ફી પેટે રૂ!.૫૦/- + પ સ્ટલ ીાજીસ રૂા.૧ર/- ીરી
દે વાકા રહેશે.
4.

તમામ કેટેર્ગરીકા ઉમેદવાર એ પ્રવેશ પરીક્ષાકા ર જ પરીક્ષા ફી ીયાગ કી કકલ સાથે
લઇકે આવવાન ાંુ રહેશે

5.
6.

ન્દયથા પ્રવેશ પરીક્ષામાાં બેસવા દે વામાાં આવશે કહીં.

ન્દય ક ઇ રીતે ફી સ્વીકારવામાાં આવશે કહીં.
પ સ્ટ નફફસમાાં ફી ીરવાકી છે લ્લી તારીખ ૨૦/૦૬/૨૦૧૪(પ સ્ટ નફફસકા
કામકાજકા સમય દરમ્યાક) કી રહેશે.

૯.

સામાન્દય સ ૂીકાન :

1.

પ્રવેશપત્ર વર્ગર પરીક્ષાખાંડમાાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે કહીં

કે પ્રવેશ પરીક્ષા ફી

ુ રવાઇઝરકે રજૂ કરવાકી રહેશે. ફી ીયાગ કી
ીરે લ ીલકકી કકલ પરીક્ષાખાંડમાાં સપ
ીલકકી કકલ રજૂ કહીં કરકાર ઉમેદવારકે પરીક્ષાખાંડમાાં બેસવા દે વામાાં આવશે
કહીં.
2.

પરીક્ષાકા સમય પહેલાાં પાંદર શમશકટ

ર્ગાઉ ઉમેદવારે પ તાકી બેઠક પર બેસી

જવાન ાંુ રહેશે.
3.

તમારી સાથે પરીક્ષા ખાંડમાાં કેલ્યુલેટર, મ બાઇલ, પસ્ુ તક, ર્ગાઇડ, કાપલી કે તેવા
ક ઇપણ છાપેલા કે હસ્તલલલખત સાફહ્ય રાખી શકાશે કહી.

4.
5.

ુ ી પરીક્ષા ખાંડ છ ડવા દે વામાાં આવશે કહીં.
પરીક્ષા શરૂ થયા પછી પ ૂણગ થાય ્યાાં સધ
ક શધકત
ૃ પસ્ુ તક, પેપર, લેખમાાંથી કે

ન્દય ઉમેદવાર માાંથી કકલ કરવી કહીં, કે

કકલ કરવા માટે પ્રયાસ કરવા કહીં. તેમજ તમારા પેપરમાાંથી
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ન્દય ઉમેદવાર કે

કકલ કરવા દે વા કહીં. આ સ ૂીકાકા ીાંર્ગ બદલ પરીક્ષા માટે ર્ગે રલાયક ર્ગણવામાાં
આવશે.
6.

પરીક્ષા પ ૂણગ થવા માટે ક બેલ વાગ્યાથી તરુ ત ઉત્તરવહી શકરીક્ષકકે સોંપી દે વી.

7.

પ્રવેશ ૫રીક્ષા પરીણામ આકસ્સ્મક સાંજ ર્ગ

ુ ીમાાં
શસવાય તા.૧૮/૦૭/૨૦૧૪ સધ

સાંસ્થાકા ક ટીસ બ ડગ ઉપર જાહેર કરવામાાં આવશે.
8.

૫રીક્ષામાાં સફળ ઉમેદવાર કે પત્રથી જાણ કરવામાાં આવશે છતાાંય પરીણામ
સ્પીપાકી વેબસાઇટ www.spipa.gujarat.gov.in ઉપર મ ૂકવામાાં આવશે. જરૂર જણાય
ત ‘સ્પીપા’ કા ટે લલફ ક કાંબર ઉપર સાંપકગ કરવાથી પણ પફરણામ જાણી શકાશે.

9.

સાંસ્થા જે ક ઇ ઉમેદવારકે (૧) તેકે ઉમેદવારી માટે ક ઇપણ પ્રકારે ટે ક મેળવવા
માટે ક ઇ

શધકારી પર પ્ર્યક્ષ કે પર ક્ષ લાર્ગવર્ગ લર્ગાડવાક પ્રયાસ કરવા માટે

(૨) બીજાન ાંુ કામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસે પ તાન ાંુ કામ ધારણ કરાવવા
માટે (૪) બકાવટી ખ ટા દસ્તાવેજ
તેવા દસ્તાવેજ સાદર કરવા
ખ ટા

થવા જેકી સાથે ીેડા કરવામાાં આવ્યા હ ય

થવા ર્ગે રરીશત આીરવા માટે (૫) યથાથગ

થવા

થવા મહ્વકી માફહતી છુપાવતા હ ય તેવા શકવેદક કરવા માટે (૬)

પરીક્ષા માટે તેકી ઉમેદવારીકા સાંબધ
ાં માાં

ન્દય ક ઇ

શકયશમત

થવા

ય ગ્ય

સાધક ક આશ્રય લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્યાક ર્ગેરવ્યાજબી સાધક ક ઉપય ર્ગ
કરવા માટે એટલે કે

ન્દય ઉમેદવારકી ઉત્તરવહીમાાંથી કકલ કરવા કેલ્યુલેટર,

મ બાઇલ પસ્ુ તક, ર્ગાઇડ, કાપલી કે તેવા ક ઇપણ છાપેલા કે હસ્તલલલખત સાફહ્યકી
મદદથી

થવા વાતીીત ધ્વારા કકલ કરવા કે ઉમેદવારકે કકલ કરાવવાકી

ર્ગેરરીશતન પૈકી ક ઇપણ ર્ગે રરીશત આીરવા માટે (૮) લખાણ માાં
થવા લબી્સ બાબત સફહતકી

ક્લલલ ીાષા

પ્રસ્ત ૃત બાબત લખવા માટે (૯) પરીક્ષાખાંડમાાં

ુ કરવા માટે (૧૦) પરીક્ષાકા સાંીાલક કરવા માટે ર કેલા
ન્દય ક ઇ રીતે ર્ગે રવતગણક
સ્ટાફકે સીધી કે આડકતરી રીતે હેરાક કરવા

થવા શારીફરક રીતે ઇજા કરવા માટે

(૧૧) પ ૂવગવતી ખાંડ માાં શકફદિ ષ્ટ્ટ કરે લ તમામ
થવા યથા પ્રસાંર્ગ મદદર્ગીરી કરવા માટે

થવા ક ઇપણ કૃ્ય કરવા માટે

થવા (૧૨) પરીક્ષા આપવા માટે તેકે

પરવાકર્ગી આપતા તેકા પ્રવેશપત્રમાાં આપવામાાં આવેલી ક ઇપણ સ ૂીકાક ીાંર્ગ
કરવા માટે દ શષત ઠયાગ હ ય ત

થવા દ શષત હ વાન ાંુ જાહેર કયગ ુ હ ય ત તે

ફ જદારી કાયગવાહીકે પાત્ર થવા ઉપરાાંત સાંસ્થા, તે જે પરીક્ષાક ઉમેદવાર હ ય તે
પરીક્ષામાાંથી ર્ગે રલાયક ઠરાવી શકશે.
10.

ઉમેદવારે

રજીપત્રકમાાં બતાવેલી ક ઇપણ શવર્ગત

કે મૌલખક કસ ટી સમયે

ઉમેદવારે રજૂ કરે લ જન્દમ તારીખ, શૈક્ષલણક લાયકાત, વય, જાશત,
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ુ વ વર્ગે રેકે
ની

ુ પડશે
લર્ગતા પ્રમાણપત્ર ીશવષ્ટ્યમાાં જે તે તબક્કે ીકાસણી દરમ્યાક ખ ટા માલમ
ત તેકી સામે ય ગ્ય કાયદે સરકી કાયગવાહી કરવામાાં આવશે. આવા ઉમેદવારકી
ઉમેદવારી માંડળ ધ્વારા “રદ” કરવામાાં આવશે. તેમજ મૌલખક કસ ટી ર્ગેરલાયક
ઠરાવવામાાં આવશે. તેમજ જ પસાંદર્ગી સાંસ્થા ધ્વારા ક ઇપણ તબક્કે “રદ” કરવામાાં
આવશે.
11.

ુ
સાંસ્થા ધ્વારા લેવાકાર સ્પધાગ ્મક પરીક્ષામાાં ઉત્તીણગ થવાથી જ ઉમેદવારકે શકમણક
માટેક હક મળી જત કથી. શકમણ ૂક સમયે સત્તાશધકારીકે ઉમેદવાર બધી જ રીતે
ય ગ્ય છે તેમ સાંત ષ થાય ત જ ઉમેદવારકે પ્રશશક્ષણ વર્ગગ માાં પ્રવેશ આપવામાાં
આવશે.

12.

ુ બ શરત કે આશધક પ્રશશક્ષણ
પસાંદર્ગી પામેલ ઉમેદવારકે સાંસ્થાકા શકયમ મજ
વર્ગગ માાં પ્રવેશ મળશે..

13.

ઉમેદવાર પ તે પરીક્ષામાાં સફળ થય હ વાકા કારણે જ પ્રશશક્ષણ વર્ગગ માાં પ્રવેશ માટે
દાવ કરવાકે હકદાર થશે કહીં, સત્તાશધકારીકે પ તાકે એવી ખાતરી થાય કે
ુ ી શકાશે. પ્રશશક્ષણ વર્ગગમાાં
ભ્યાસ સારૂ તે ય ગ્ય જણાત કથી ત તેકે પડત મક
પ્રવેશ માટે સત્તાશધકારીક શકણગય આખરી ર્ગણાશે.

14.

આ જાહેરાત તથા પ્રશશક્ષણ વર્ગગમાાં પ્રવેશ માટે ક ઇપણ કારણ સર તેમાાં ફેરફાર
કરવાકી કે રદ કરવાકી આવલયક્તા ઉીી થાય ત તેમ કરવાક સાંસ્થાકે સાંપ ૂણગ
હક્ક/ શધકાર રહેશે

15.

ુ ી પાડવામાાં
આ તાલીમ દરમ્યાક ઉમેદવાર કે લ જીંર્ગ બ ડનર્ગકી વ્યવસ્થા પર
આવશે કહી.
રૂા.ર૦૦૦/-

16.

કે આ માટે કારણ આપવા સાંસ્થા બાંધાયેલ રહેશે કહીં.

પરાં ત ાંુ લાયબ્રેરી સશુ વર્ઘા આ૫વામાાં આવશે. લાયબેરી ડીપ ઝીટ પેટે
કે તાલીમ ડીપ ઝીટ પેટે રૂા.૫૦૦૦/- ીરવાકા રહેશે.

આ તાલીમમાાં તાલીમાથીએ શકયમીત હાજર રહેવાન ાંુ રહેશે. ૭૫ ટકાથી નછી
હાજરી હશે તેનકે તાલીમમાાંથી રુખસદ આપી તેનકી તાલીમ ડીપ ઝીટ જ્ત
ુ ી તાલીમાથીનકી
કરવામાાં આવશે.આ ઉ૫રાાંત બેી શરૂ થયા બાદ એક માસ સર્ઘ
હાજરી ઉ૫ર સતત કજર રાખવામાાં આવશે. આ દરમ્યાક સતત ર્ગે રહાજર રહેકાર
તાલીમાથીક

ુ બ લાયક
પ્રવેશ રદ કરી પ્રશતક્ષાયાદ માાંથી કેટેર્ગરી/મેરીટ મજ

ઉમેદવારકી ૫સાંદર્ગી કરવામાાં આવશે. એક
ીરકારક પ્રવેશ રદ કરવામાાં આવશે.
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ઠવાડીયામાાં ડીપ ઝીટકી રકમ કહીં

૧૦.

પ્રાથશમક કસ ટી માટેકા પ્રશ્નપત્ર અંર્ગે કી ખાસ સ ૂીકાન:1.

પ્રશ્નપત્ર - ૨૦૦ માકગ સન ાંુ રહેશે. પ્રશ્ન

ુ ક્ષી પ્રકારકા (Multiple Choice
હેતલ

Questions) રહેશે.
2.

પ્રશ્ન કા

જવાબ

લર્ગ આપેલ

ઉત્તરવહીમાાં જ

લખવાકા

રહેશ.ે

જવાબ

કાળી/વાદળી બ લ પ ઇન્દટ પેકથી ફક્ત () કરીકે આપવાકા છે . પ્રશ્નપત્રકી ીાષા
ુ રાતી/અંગ્રેજી રહેશે. ગજ
ુ રાતી ીાષાાંતરમાાં ક ઇ ગી
ગજ
ાં ુ વણ જણાય ત અંગ્રેજીમાાં
પ ૂછાયેલ પ્રશ્નકી ીાષાન ાંુ
3.

થગર્ઘટક આખરી ર્ગણાશે.

ઉત્તરવહીમાાં જવાબ આપવા માટે માત્ર કાળી/વાદળી બ લ પ ઇન્દટ પેકક જ
ઉપય ર્ગ કરવ . ઉમેદવારે ત્રણ થી ીાર કાળી/વાદળી બ લ પ ઇન્દટ પેક સાથે
વલય લાવવી.

4.

પ્રશ્નપત્રમાાં મહાંદઅંશે કીીેકા શવષય આવરી લેતા પ્રશ્ન પ ૂછવામાાં આવશે.
Paper
Paper

(૧)

(ર) વબગલ
(૩)

50 Marks

ુ
ક ન્દટીટેટીવ એ્ટીટયડ

50 Marks

કે ક ક વબગલ રીઝકીંર્ગ

50 Marks

ઇંગ્લીશ

(૪) જકરલ

વરકેસ

કે કરન્દટ

ફેર

Total

5.

50 Marks
200 Marks

ઉત્તરવહીમાાં શકયત જગ્યાએ તમાર બેઠક કાંબર, કામ

કે કેટેર્ગરી (Category)

વલય લખવી.
6.

ઉત્તરવહીમાાં જવાબ માટે બ લપ ઇન્દટથી કરે લ શકશાકી શસવાયન ાંુ () ક ઇપણ
પ્રકારન ાંુ લખાણ

7.

ુ કે પાત્ર થશે કહીં.
થવા એક કરતાાં વધ ુ વૈકક્લ્પક ઉત્તર ગણ

ઉત્તરવહી ઉપર શકરીક્ષકકી સહી છે કે કહીં તેકી ખાત્રી કરી લેવી. જ તમારી
ઉત્તરવહી ઉપર શકરીક્ષકકી સહી કહીં હ ય ત તેવી ઉત્તરવહી મ ૂલ્યાાંકક માટે
ર્ગણાશે કહીં.

8.

ખ ટા જવાબ બદલ

થવા એક પ્રશ્નમાાં એક કરતાાં વધારે જવાબ બદલ પ્રશ્નકા

ુ કા ૩૩% ગણ
ુ બાદ કરવામાાં આવશે. જે પ્રશ્નક જવાબ આપવામાાં કહીં આવે
ગણ
તેકી ક ઇ પેકલ્ટી થશે કહીં.
9.

ઉમેદવારે સાી બેઠક કાંબર

કે

રજીમાાં દશાગ વેલ કેટેર્ગરી ઉત્તરવહીમાાં

દશાગવવાકી રહેશે. બેઠક કાંબર શસવાય
કરવામાાં આવશે કહીં. .
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વલય

થવા ખ ટા કાંબરકી ઉત્તરવહીકી ીકાસણી

૧૧.

સામાન્દય શરત :
1.

જાહેરાતમાાં જે કક્ષાકી

કામત વર્ગો માટે જે જગ્યાન

કામત છે તેનકે જ

ુ બ)
ઉપલી વયમયાગદામાાં છુટછાટ મળશે. (ઉપર મદ્દુ ા કાં ૪. માાં જણાવ્યા મજ
કામત વર્ગગકા ઉમેદવાર જ લબક

2.

કામત જગ્યા માટે

રજી કરશે ત આવા

ઉમેદવાર કે વયમયાગ દામાાં છુટછાટ મળશે કહીં.
3.

સામાજીક

કે શૈક્ષલણક પછાતવર્ગગ કા ઉમેદવાર ક ઉન્નત વર્ગગ માાં સમાવેશ ક થત

હ વા અંર્ગે ન ાંુ ક ક-ફક્રશમકીલેયર સટીફફકેટ સામાજીક ન્દયાય

કે

શધકારીતા

ુ ામાાં
શવીાર્ગકા તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬કા ઠરાવથી શકયત થયેલ પફરશશષ્ટ્ટ- (ક) કા કમક
તા.૩૧/૩/૨૦૧૪કા ર જ પરુ ા થયેલ કાણાકીય વષગ ૨૦૧૩-૧૪ માટે ન ાંુ
તા.૧/૪/૨૦૧૪ થી તા.૧૮/૦૬/૨૦૧૪ દરમ્યાક મેળવેલ

થાગત ્

સલ પ્રમાણપત્ર સાંસ્થા

ધ્વારા માંર્ગાવવામાાં આવે ્યારે રજુ કરવાન ાંુ રહેશે.
4.

જ સામાજીક

કે શૈક્ષલણક રીતે પછાતવર્ગગ કા ઉમેદવારે આ

સલ પ્રમાણપત્ર

સાંસ્થા ધ્વારા માંર્ગાવવામાાં આવે તે સમયે રજુ કરે લ કહીં હ ય ત તેનકી

રજી

શવીારણામાાં લેવામાાં આવશે કહીં.
5.

પરીક્ષા ફી ીયાગ બાદ રીફાં ડ મળવાપાત્ર કથી તથા

રજી કયાગ બાદ પરત ખેંીી

શકાશે કહીં.
6.

ફી ીયાગ શસવાયકી

રજી મળે લ હશે ત એકપણ શવીારણામાાં લેવામાાં આવશે

કહીં.
7.

સાંસ્થા તરફથી આપવામાાં આવતી કવી સ ૂીકાન જ વા માટે જાહેરાતમાાં દશાગ વેલ
વેબસાઇટ

તા.

/૦૫/૨૦૧૪

સ્થળ:-

મદાવાદ

વારકવાર જ તા રહેવ.ાંુ
કાયબ મહાશકદે શક
સરદાર પટેલ લ કપ્રશાસક સાંસ્થા,
મદાવાદ
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