
     

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ,  ગાધંીનગર  
 

અગ્યનીહેરરાત 

        જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર ્ વારા તાકં સ સવંગીની સીધી તરતી 
માટે (૧) તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજ ાહરેાત રમાસંઃ ૬૬/૨૦૧૬૧૭થી૭૦/૨૦૧૬૧૭ અન ે
(૨) તા. ૨૯/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ ાહરેાત રમાસંઃ ૭૧/૨૦૧૬૧૭ થી ૮૧/૨૦૧૬૧૭ રકસ્ ધ  
સરી ઓન-લાભન અરીપ સો મેળવવામા ં આવલે છે. ે પૈસીની (૧) ા.ર. ૭૨/૨૦૧૬૧૭, 

ઇટ્રકટર રેડ-એ (ઇલેકરીકલ) (૨)ા.ર. ૭૯/૨૦૧૬૧૭, ઇટ્રકટર રેડ-સી (ઇલેકરીકલ) (૩)
ા.ર. ૭૫/૨૦૧૬૧૭, ઇટ્રકટર રેડ-બી (સીવીલ), (૪)ા.ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭, સીનીયર સવેયર
(૫)ા.ર. ૬૮/૨૦૧૬૧૭, કટયાન તારંિક મદદનીશ, (૬)ા.ર. ૮૦/૨૦૧૬૧૭, રથંપાલ, (૭)
ા.ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭, સવેયર, વગગ-૩સવંગીની ્ પધાત મસ લેિતત સસોટી/ઓન-લાભન ્ પધાત મસ 
લેિતત સસોટી માટેની તારીત નકી સરી તેની કવગતો તા. ૨૧/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ મડંળની 
વેબસાભટ પર સુવામા ંઆવેલ છે. ે સદંતે યસત દરેસ સવંગતની પરીષા માટેના સોલ-લેટર 
ડાયનલોડ સરવા માટેનો સા ત્રમ નીચે દ્ાત્ ્ ા રમાણેનો મડંળ વારા નકી સરવામા ંઆવેલ છે. 
ેની સબંકંધત યમેદવારોએ જૂરી નંધ લેવી.  
      અકનવા ત્ સારણોસર મડંળ આ સા ત્રમમા ંફેરફાર સરી ્સ્ે.  
 

અ. 
ન.ં 

હેરરાતરમાકં/ 

સવંગગનુંનામ 

પરીષાની
તારીખ/
સમય 

કોલલેટરડાયનલોડકરવામાટરની 

તારીખ-સમયનીરવગતો 

૧ ૭૨/૨૦૧૬૧૭
ઇટ્રકટરરેડ-એ
(ઇલેકરીકલ) 

૧૫/૧૧/૨૦૧૬
૧૨-૦૦થી૧૪-૦૦ 

તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૪-૦૦કલાકથી
તા.૧૫/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૨-૦૦કલાકસધુી 

૨ ૭૯/૨૦૧૬૧૭ 

ઇટ્રકટરરેડ-સી
(ઇલેકરીકલ) 

૧૬/૧૧/૨૦૧૬ 

૧૨-૦૦થી૧૪-૦૦ 

તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૪-૦૦કલાકથી 

તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૨-૦૦કલાકસધુી 

૩ ૭૫/૨૦૧૬૧૭ 

ઇટ્રકટરરેડ-બી
(સીવીલ) 

૧૭/૧૧/૨૦૧૬ 

૧૨-૦૦થી૧૪-૦૦ 

તા.૦૫/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૪-૦૦કલાકથી 

તા.૧૭/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૨-૦૦કલાકસધુી 

૪ ૬૭/૨૦૧૬૧૭ 

સીનીયરસવગયેર 

૨૦/૧૧/૨૦૧૬ 

૧૨-૦૦થી૧૪-૦૦ 

તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૪-૦૦કલાકથી 

તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૨-૦૦કલાકસધુી 

૫ ૬૮/૨૦૧૬૧૭ 

કટયાનતારંિકમદદનીશ 

૨૨/૧૧/૨૦૧૬ 

૧૨-૦૦થી૧૪-૦૦ 

તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૪-૦૦કલાકથી 

તા.૨૨/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૨-૦૦કલાકસધુી 

૬ ૮૦/૨૦૧૬૧૭ 

રથંપાલ 

૨૩/૧૧/૨૦૧૬ 

૧૨-૦૦થી૧૪-૦૦ 

તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૪-૦૦કલાકથી 

તા.૨૩/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૨-૦૦કલાકસધુી 

૭ ૬૬/૨૦૧૬૧૭ 

સવેયર 

૨૭/૧૧/૨૦૧૬ 

૧૨-૦૦થી૧૩-૩૦ 

તા.૧૬/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૪-૦૦કલાકથી 

તા.૨૭/૧૧/૨૦૧૬,બપોરર૧૨-૦૦કલાકસધુી 



 
 

        યમેદવારોએ ે તે સવંગતની ્ પધાત મસ લેિતત સસોટી માટેના સોલ-લેટર તથા તે સાથેની 

જૂરી સચુનાઓ સહહત યપર દ્ાતવેલ કન્ત તારીત-સમ્ગાળા દર્ ્ ાન ''https:// 

ojas.guj.nic.in''  વેબસાભટ પરથી અચસૂ (ON LINE) ડાયનલોડ સરી તેની કર્ટ સાઢી 

લેવાની  રહે્ ે.   

નંધઃ- યસત  ણે સવંગીની ઓન-લાભન ્પધાતમસ લેિતત સસોટી માટે સામા્્ સચૂનાઓની 

નીચે  ઓન-લાભન રનપ  સબંધંી વધારાની સચૂનાઓ પણ સુવામા ંઆવેલ છે. ેની કર્ટ 

સાઢી લભ તેનો અ્્ાસ પણ સરી લેવો.     

  રવે્પ  ''ON LINE''  ડાયનલોડ સરવા માટે યમેદવારોએ રથમ સો્ ્ ટુરમા ં (૧) 

''https: // ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાભટ પર જવુ.ં (૨)  '' Print  Call Latter'' પર 

''Click'' સરવુ.ં (૩)  ્ ાર બાદ Select job ના બોષમાથંી આપ ે ાહરેાતનો સોલલેટર 
ડાયનલોડ સરવા માગંતા હો્ તે ાહરેાત Select સરીને કન્ત બોસસમા ં ''Confirmation 

Number'' તથા ''Birth Date'' ટાભપ સરીન ેOK  પરClick  સરવાથી અલગ Window 

મા ંઆપનો Call letter (રવે્પ  ) ્ રીન પર દેતા્ે. ે Call Latterતથા તે સાથેની 
સચુનાઓની કર્ ટ મેળવી લેવાની રહે્ ે. યમેદવારોએ ડાયનલોડ સરેલ સોલ-લેટર તથા 

સચુનાઓની કવગતો સે ે ્ પધાત મસ લેિતત સસોટી સમ્ે હાજરીપ સની કવગતો તરવા તેમજ 

પરીષાની આગળની સા ત્વાહી માટે બૂ જ યપ્ોગી હોભ તે અચસૂ વાચંી જવી. ઓનલામન 

સોલ લેટર ડાયનલોડ સરવા સદંતે સોમ માગતદ્તનની આવ્્સતા જણા્ તો તે માટે મડંળના 

ના્બ સિચવરી (તાકં સ પરીષા) નો સચેરી સમ્ દર્ ્ ાન ફોન નબંર:-૦૭૯-૨૩૨૫૩૬૨૮

૫ર સ૫ંસત સરી ્સા્ે. 
 

 

્થળઃ-ગાધંીનગર 

તારીખ-૦૮/૧૧/૨૦૧૬ 

 

સચિવ 

ગજુરાતગૌણસેવાપસદંગીમડંળ 

ગાધંીનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 



-: ા.ર. ૬૮/૨૦૧૬૧૭ અને ૮૦/૨૦૧૬૧૭ ની ઓન-લાભન ્પધાતમસ 

પરીષા માટેના યમેદવારો માટેની વધારાની સચૂનાઓ :- 

(આ તમામ સચૂનાઓ અવ્્ વાચંી અમલ સરવા યમેદવારને જણાવવામા ંઆવ ેછે.) 

૨.પરીષામાંયપ્્થતથવામાટરજરુરીબાબતો:- 

(૧) આ પરીષા માટે મડંળ રારા ઓન લાભન સેુલ સોલલેટર સમ હાજરી પ સ નીઆપે 

ડાયનલોડસરેલ રત. ેમા ં હાજરીપ સમા ં પોતાનો ફોટો ચંટાડી સાથે અચસૂ 

લાવવાનો રહે્ ે. અ્્થાઆ પરીષામા ંબેસવા દેવામા ંઆવ્ે નહી. 

(૨) પરીષા તડંમા ં હાજરી આપતી વતતે આપના સોલલેટર સાથે આપનુ ં ફોટા 

સાથેનુઓંળત સાડતનીચેના પૈસી સોભ પણ એસ અસલમા.ં 

  અ: મલે્્ન સાડત અથવા ફોટા સાથેની મતદાર ્લીપ 

  બ: રામવંગલા્સ્સ, 

  સ:-પાનસાડત  

  ડ :- ્ લૂ/સોલેજનુ ંફોટાવાળં ઓળતપ  

  ભ:-આધાર સાડત 

અચસૂ સાથે રાતવાનુ ં રહે્ ે. ે કનરીષસ અથવા મડંળ વારા અકધ ૃત અકધસારી માગે 

્ારે બતાવવાનુ ં રહે્ ે. 

૩.ઓન-લાઇન્પધાગ્મકપરીષાનીકાયગપ્ધરત:- 

(૧) કન્ત સમ્ે આપ ે પરીષા ્ થળમા ં રવે્ મેળ્ ્ ા બાદ બે સ ્ ્ વ્ થા રમાણેની 

સો્ ્ ટુર લબેમા ંઆપના બે સ રમાસં પર ્ થાન ણહણ સરવાનુ ંરહે્ ે. અને  ્ ાર બાદ 

તડં કનરીષસ વારા આપની ઓળતની ચસાસણી અને હાજરી પ સમા ંઆપની સહી લેવા 

ંગેની સા ત્વાહી ્ૂ સરવામા ંઆવ્ે.  

૪.ક્ ટુરપરઓન-લાઇનપરીષા:- 

(અ) ઓન લાભન પરીષા માટે સો્ ્ ટુરની ્્વ્ થા મડંળ તરફથી રરૂી પાડવામા ં આવ્ે. 

સો્ ્ ટુર લબેમા ંદરેસ યમેદવારે સો્ ્ ટુર પર ્ થાન ણહણ સ્ાત બાદ પોતાન ેફાળવેલ 

સો્ ્ ટુર ્ો ્ રીતે સા ત્રત છે સે સેમ ત તે ચસાસી લેવાનુ ંરહે્ ે. અને સોભ તસલીફ હો્ 



તો ત ે બાબત ે લબેમા ં યપક્ થત ટેસની્ી્નનુ ં ્ ્ ાન દોરી તસલીફ રૂર સરાવી લેવાની 

રહે્ ે. તે બાબતે પાછળથી સોભ રજુઆત ્ ્ ાન ેલેવામા ંઆવ્ ેનહં.  

(બ) રથમ દરેસ યમેદવારોએપોતાને ફાળવેલ સ્ ્ ટુરના ્ રીન પર ઓન-લાભન પરીષા માટેના 

રોણામની સોમન ફાભલ સુવામા ંઆવેલ હ્ે ે ઓપન સરવા માટે આપે આપને આપવામા ં

આવેલ ઝુર આભ.ડી. તથા પાસવડત નાતીને Log In સરતા ંઓન-લાભન પરીષા માટેની 

એ્ લીસે્ન ઓપન થ્ે. જો બનેં નબંર પૈસી સોભપણ એસ નબંર તોટો ટાભપ સરવામા ં

આવેલ હ્ે તો એ્ લીસે્ન ઓપન થ્ે નહં. તેથી સાચો નબંર ટાભપ સરી તેની બાજુમા ં

Log in ના બટન પર ્્લસ સરવાનુ ંરહે્ ે  

(સ) દરેસ યમેદવારોએ Log inથ્ા પછી પરીષા સદંતેની નીચે દ્ાત્ ્ ા જુબની અગ ્ ની 

સચૂનાઓ અને ્રતો રથમ વાચંી અને સમી લેવાની રહે્ ે અને  ્ ાર બાદ તનેા ્ વીસાર 

માટે I Agree પર ્્લસ સરવાનુ ંરહે્ ે.  

 

(Online Exam માંનીિેનીસિૂનાઓ કુવામાંઆવશે) 

(૧)  આ પરીષા હતેલુષી રનોવાળી M.C.Q. રસારની છે અને તેના કુલ૧૫૦રનો છે. તમામ રનો રણૂત 

સરવા માટે ૨ કલાક નો સમ્ રાતવામા ં આવેલ છે. દરેસ સાચા જવાબનો ૧ માસતસ મળ્ે. 

ાહરેાતમા ંદ્ાત્ ્ ા જુબ દરેસ રનના જવાબના કવસોપોમા ંપાચંમો કવસોપ (E)  Not Attempted 

દ્ાતવવામા ંઆવેલ હ્ે. જો આપ સોભ રનના સાચા જવાબનો કવસો પ પસદં સરી ન ્સવાના સારણ ે

તે રનનો જવાબ આપવા માગંતા ન હો્ તો આપે પાચંમા કવસોપ  (E) Not Attempted રસલેકટ

કરરલ ેશે તો તેવા ર્નોના માઇનસ ગણુ કપાશે ને.. જ્ારે સાચા જવાબ માટે મેળવેલ ુલ 

ણુમાથંી ર ્ ેસ ખાલી છોડરલ અને ખોટા જવાબદીઠ ૦.૨૫ રમાણ ે માભનસ ણુ  સાપવામા ં

આવ્ે. 

(૨) ંણેી તાષાન ેલગતા ર્ નો/ જવાબો ંણેી તાષામા ંઆપવામા ંઆવેલ છે જ્ારે તે કસવા્ના 

બાસીના ર્ નો/ જવાબો જુરાતી તાષામા ંઆપવામા ંઆવ્ે.  

(૩) Exam્ૂ થતા ં ્ રીન પર પહલેો રન તથા તેના વસૈકો પસ જવાબો હડસ્ લે થ્ે. તેમજ ્ રીનની 
જમણી બાજુ પર ૧ થી ૧૫૦ રનોની પેનલ પણ હડ્ ્ લે થ્ે. દરેસ વતતે ્ રીન પર એસ જ રન 

હડ્ ્ લે થ્ે. ર્ નની નીચ ેMark for Review & Next, Clear Response, Save & Next, 

Save &Review,  Submit Exam ના ટેબ પણ હડ્ ્ લે થ્ ે 

(૪) યમેદવારે દરેસ રનનો જવાબ આપવા માટે રનની નીચે આપેલ જવાબના કવસો પોમાથંી સાચા 

જવાબની સામેના બોષ પર ્્લસ સરવુ ંઅને  ્ ાર બાદ Save& Next પર ્્લસ સરવાનુ ંરહે્ ે 

Save& Next પર ્્લસ સ્ાત બાદ જ તે ર્ નનો જવાબ આપલે/ રી્ ટડત થ્ેલ ગણા્ે. આથી 



દરેસ ર્ નના સાચા જવાબ પર ્્લસ સ્ાત પછી Save& Next પર અચસૂ ્્લસ સરવાનુ ંરહે્ ે. 

Save & Next પર ્્લસ સરવાથી તે ર્ નના નબંરનો સલર લીલો થભ જ્ે. અને  ્ ાર પછીનો 

રકમસ ર્ ન હડ્ ્ લે થ્ે. પરંત ુર્ નના જવાબના કવસો પ પર ્્લસ સ્ાત વગર આગળના રકમસ 

ર્ ન પર જવા માટે ્ રીનની જમણી બાજુએ આપવામા ંઆવેલ ૧ થી ૧૫૦ ર્ નોની પેનલમાથંી 

સોભ પણ ર્ ન નબંર પર ્્લસ સરીને તે ર્ ન ઓપન સરી ્સા્ે. 

(૫) (અ)  ર્ ન ઓપન સ્ાત પછી ર્ નના જવાબનો કવસો પ પસદં સરેલ ન  હો્ અથવા ે ર્ નોના 

જવાબનો કવસલ   પ પસદં સરેલ હો્ પરંત ુ Save & Nextપર ્્લસ સરેલ ન હ્ે તો તેવા 
ર્ નોના નબંર સેસરી સલરના દેતા્ે.  

 (બ)  ર્ નના જવાબના કવસો પને પસદં સરેલ હ્ે પરંત ુ તેને Saveન સરતા ં કવચારણા માટે 
રાતવો હો્ તો Mark for Review & Nextપર ્્લસ સરીને રી્ મુા ંરાતી ્સા્ે અને તેવા 
ર્ ન નબંરનો સલર પીળા સલરનો દેતા્ે. આવા ર્ નના જવાબના કવસો પને પરીષા રણૂત થવાના 

સમ્ પહલેા ંઅ્ ્   ્ો  ્  કવસો પ પસદં સરીને અથવા તે જ કવસો પને આતરી ગણવા માટે Save 

& Nextપર ્્લસ સરવાનુ ંરહે્ ે. અ્ ્ થા તે ર્ નનો જવાબ આપલેો ગણા્ે નહં.  

(ક)  ર્ નના જવાબના કવસો પને પસદં સરેલ હ્ે પરંત ુતેને Saveસરીને કવચારણા માટે રાતવો 
હો્ તો Save & Review પર ્્લસ સરીને રી્ મુા ંરાતી ્સા્ે અને તેવા ર્ ન નબંરનો સલર  

્સા્ લો  ુસલરનો દેતા્ે. આવા ર્ નના જવાબના કવસો પને પરીષા રણૂત થવાના સમ્ પહલેા ં

અ્ ્   ્ો  ્  કવસો પ પસદં સરીને અથવા તે જ કવસો પને આતરી ગણવા માટે Save & Next પર 

્્લસ સરવાનુ ંરહે્ ે. અટયથાતેર્નનોજવાબઆપેલોગણાશે. 

 (ડ)   ે ર્ નોના જવાબોના કવસો પો પસદં સરી Save & Nextપર ્્લસ સરેલ હ્ે તેવા તમામ 
ર્ નોના નબંરોનો સલર લીલો દેતા્ે,  ે રમાણ ેબાજુમા ંઆપેલ ૧ થી ૧૫૦ ર્ નોની પેનલમા ં

જુદા જુદા સલરમા ં હડ્ ્ લ ેથ્ે. ેના પરથી યમેદવારને સેટલા ર્ નોના જવાબ આપલેા છે તેનો 

્ ્ ાલ આવી ્સ્ે. એસ વાર આપેલ જવાબનો કવસો પ બદલવાની જૂર જણા્ તો બાજુમા ંઆપેલ 

રનોની પેનલમાથંી ે તે ર્ નના નબંર પર ્્લસ સરી ર્ ન ઓપન સરીને ClearResponse
પર ્્લસ સરીને ફરીથી સાચા જવાબનો કવસો પ પર ્્લસ સરીને  Save & Nextપર ્્લસ 
સરવાથી જવાબનો કવસો પ બદલી ્સા્ે. 

(૬) જો સોભ યમેદવાર વારા લૂથી એસઝામ કવ્ ડો સલોઝ સરવામા ંઆવ્ે તો ચતેવણી સાથે રનુઃ 

એસઝામમા ંLog In થભ ્સા્ે. પરંત ુએસઝામ કવ્ ડો સલોઝ થ્ા પછી ફરીથી એસઝામમા ંલોગ 

ભન થ્ા સધુીના તફાવતના સમ્ માટે વધારાનો સમ્ આપવામા ં આવ્ે નહં  ેની 

યમેદવારોએ નંધ લેવી.  



(૭) બધા ર્ નોના જવાબ અપાભ ન ા્  ્ ા ંસધુી Submit Examપર ્્લસ સરવુ ંનહં. અન ેજો 
લૂથી ્્લસ સરવામા ંઆવ્ે તો એસઝામ દર્ ્ ાન મા  બ ેવાર એસઝામમા ંચેતવણી સાથ ેપાછા 

ફરી ્સા્ે.  

(૮) ઓન-લાભન બધા જ ર્ નોના જવાબ અપાભ ગ્ા બાદ પરીષાનો સમ્ રણૂત થ્ા પહલેા ંSubmit 

Exam પર ્્લસ સરવાથી GoBack to Exam અને FinalSubmit નુ ંબોષ ઓપન થ્ે. ેમા ં

FinalSubmitપર ્્લસ સરવાથી આપની ઓન લાભન પરીષાની એ્ લીસે્ન સબમીટ થભ જ્ે. 

એસવાર FinalSubmitપર ્્લસ સ્ાત પછી એસઝામમા ંપાછા ફરી ્સા્ે નહં.  

(૯) દરેસ ર્ નનો જવાબ કસલેસટ સ્ાત પછી Save & Nextપર ્્લસ સરવુ ંઆવ્ ્ સ છે Save & 

Nextપર ્્લસ સરવામા ંનહં આવ ેતો ત ેર્ નનો જવાબ આપેલ ગણા્ ેનહં આમ Save  ન 

સરવાના સારણે સોભ ુ્  સેલી યતી થ્ે તો તેની જવાબદારી યમેદવારની પોતાની રહે્ ે.  

(૧૦)  પરીષાનો સમ્ રરૂો થતા ંઆપની એ્ લીસે્ન Auto Submitથભ જ્ે. તેથી યમેદવારે 
પરીષાનો સમ્ રણૂત થભ ગ્ા બાદ સબમીટ સરવાનુ ંરહે્ ે નહં   

(૧૧) યમેદવારો પરીષા ્ૂ થ્ા પછી પરીષા રણુત થ્ા સધુી પરીષાતડં છોડી ્સ્ે નહં સોમ તાસ 

સજંોગો કસવા્ આ ટંુસા સમ્મા ંયમેદવારને વગતતડંની બહાર જવા દેવામા ંઆવ્ે નહી. 

(૧૨) દરેસ સો્ ્ ટુર લેબમા ં સો્ ્ ટુર ટેસની્ી્ન યપક્ થત હ્ે ે આપન ે ફસત આપની તસનીસી 

ફરી્ાદ રુર સરવામા ંમદદૂપ થ્ે. 

 

 

 

 

 


