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અગ� યની �હ
રાત 

        �જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર � વારા તાિં�ક સવંગ�ની સીધી ભરતી 

માટ� (૧) તા. ૦૮/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ *હ�રાત ,માકંઃ ૮૭/૨૦૧૬૧૭ થી ૯૭/૨૦૧૬૧૭ અને 

(૨) તા. ૧૭/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ *હ�રાત ,માકંઃ ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ 1િસ� ધ  

કર2 ઓન-લાઇન અર7પ�કો મેળવવામા ંઆવલે છે. : પકૈ2ની નીચે દશા>વેલ સવંગ�ની 1થમ  

તબAાની MCQ-OMR / MCQ ઓન-લાઇન પBિતની Cપધા>Dમક લેEખત કસોટ2 તેમજ બી* 

તબAાની કોGHIટુર 1ોJફસીયMસી ટ�Cટ ગાધંીનગર/ અમદાવાદ ખાત ેયો*નાર છે. : અMવયે 

કોGHIટુર 1ોJફસીયMસી ટ�Cટ માટ�ની તાર2ખ નA2 કર2ને તા. ૦૬/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ અને 

Cપધા>Dમક લેEખત કસોટ2 માટ�ની તાર2ખ નA2 કર2ને તા. ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ ના રોજ મડંળની 

વેબસાઇટ પર Nકુવામા ંઆવલે છે. : સદંભO ઉકત દર�ક સવંગ>ની પર2Qા માટ�ના કોલ-લેટર 

ડાઉનલોડ કરવા માટ�નો કાય>,મ નીચે દશા>R યા 1માણેનો મડંળ Sારા નA2 કરવામા ંઆવલે છે. 

:ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ જUર2 નVધ લેવી.  

      અિનવાય> કારણોસર મડંળ આ કાય>,મમા ંફ�રફાર કર2 શકશે.  
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        ઉમેદવારોએ : તે સવંગ>ની  1થમ  તબAાની MCQ-OMR / MCQ ઓન-લાઇન પBિતની 

Cપધા>Dમક લેEખત કસોટ2 તેમજ બી* તબAાની કોGHIટુર 1ોJફસીયMસી ટ�Cટ માટ�ના કોલ-લેટર 

તથા તે સાથનેી જUર2 Wચુનાઓ સJહત ઉપર દશા>વેલ િનયત તાર2ખ-સમયગાળા દરG યાન 

''https:// ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાઇટ પરથી અXકૂ (ON LINE) ડાઉનલોડ કર2 તેની 

િ1Mટ કાઢ2 લેવાની  રહ�શ.ે   

ન�ધઃ- *.,. ૧૨૦/૨૦૧૬૧૭, ૧૨૨/૨૦૧૬૧૭ અન ે૧૩૦/૨૦૧૬૧૭ ના ઉકત �ણે સવંગ�ની 

ઓન-લાઇન Cપધા>Dમક લેEખત કસોટ2 માટ� સામાMય Wચૂનાઓની નીચે ઓન-લાઇન 1[પ� 

સબંધંી વધારાની Wચૂનાઓ પણ Nકુવામા ંઆવલે છે. :ની િ1Mટ કાઢ2 લઇ તેનો અ\યાસ પણ 

કર2 લેવો.     

  1વેશપ� ''ON LINE''  ડાઉનલોડ કરવા માટ� ઉમેદવારોએ 1થમ કોG H Iટુરમા ં (૧) 

''https: // ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાઇટ પર જ]ુ.ં (૨) MCQ-OMR / MCQ ઓન-લાઇન 

પBિતની Cપધા>Dમક લેEખત કસોટ2 માટ�ના ઉમદેવારોએ '' Print Call Latter'' પર ''Click'' 

કર]ુ.ં (૩) 1ોJફસીયMસી ટ�Cટ માટ�ના ઉમેદવારોએ '' Second Level Exam Print Call 

Latter'' પર ''Click'' કર]ુ.ં (૪) D યાર બાદ Select job ના બોQમાથંી આપ : *હ�રાતનો 

કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માગંતા હોય ત ે *હ�રાત Select કર2ને િનયત બોકસમા ં

''Confirmation Number'' તથા ''Birth Date'' ટાઇપ કર2ને OK  પર Click  કરવાથી 



અલગ Window મા ંઆપનો Call letter (1વેશપ� ) C ,2ન પર દ�ખાશે. : Call Latter 

તથા તે સાથનેી Wચુનાઓની િ1M ટ મેળવી લેવાની રહ�શે.  

      ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કર�લ કોલ-લેટર તથા Wચુનાઓની િવગતો ક� : C પધા>D મક 

લેEખત કસોટ2 સમય ે હાજર2પ�કની િવગતો ભરવા તેમજ પર2Qાની આગળની કાય>વાહ2 માટ� 

_બૂ જ ઉપયોગી હોઇ તે અXકૂ વાચંી જવી. ઓનલાઈન કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા સદંભO કોઈ 

માગ>દશ>નની આવaયકતા જણાય તો તે માટ� મડંળના નાયબ સEચવbી (તાિં�ક પર2Qા) નો 

કચેર2 સમય દરG યાન ફોન નબંર:- ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સ૫ંક> કર2 શકાશ.ે 
 

 

� થળઃ-  ગાંધીનગર 

તાર ખ- ૦૫/૦૭/૨૦૧૭ 

 

સ#ચવ 

&જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ  

ગાંધીનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-: ઓન-લાઇન Cપધા>Dમક કસોટ2ના ઉમેદવારો માટ�ની વધારાની 

Wચૂનાઓ :- 

(આ તમામ Wચૂનાઓ અવaય વાચંી અમલ કરવા ઉમદેવારન ેજણાવવામા ંઆવ ેછે.) 

૨.  પર 1ા મા ંઉપ3�થત થવા માટ
 જ5ુર  બાબતો:- 

(૧) આ પર2Qા માટ� મડંળ eારા ઓન લાઇન Nકુ�લ કોલલેટર કમ હાજર2 પ�ક નીઆપે 

ડાઉનલોડકર�લ 1ત. :મા ં હાજર2પ�કમા ં પોતાનો ફોટો ચVટાડ2 સાથે અXકૂ 

લાવવાનો રહ�શે. અMયથાઆ પર2Qામા ંબેસવા દ�વામા ંઆવશે નહ2. 

(૨) પર2Qા ખડંમા ંહાજર2 આપતી વખતે આપના કોલલેટર સાથે આપfુ ંફોટા સાથfેુ ં

ઓળખ કાડ> નીચેના પૈક2 કોઇ પણ એક અસલમા.ં 

  અ: ઈલેgશન કાડ> અથવા ફોટા સાથેની મતદાર Cલીપ 

  બ: hાઈવiગલાયસMસ, 

  ક:-પાનકાડ> 

  ડ :- Cjૂલ/કોલેજfુ ંફોટાવાkં ઓળખપ� 

  ઇ:-આધાર કાડ> 

અXકૂ સાથે રાખવાfુ ં રહ�શ.ે : િનર2Qક અથવા મડંળ Sારા અિધjૃત અિધકાર2 માગે 

Dયાર� બતાવવાfુ ં રહ�શ.ે 

૩. ઓન-લાઇન � પધા<� મક પર 1ાની કાય<પ>ધિત:- 

(૧) િનયત સમય ે આપ ે પર2Qા C થળમા ં 1વશે મળેR યા બાદ બેઠક R યવC થા 1માણનેી 

કોG H Iટુર લેબમા ંઆપના બેઠક ,માકં પર C થાન nહણ કરવાfુ ંરહ�શ.ે અન ેD યાર બાદ 

ખડં િનર2Qક Sારા આપની ઓળખની ચકાસણી અન ેહાજર2 પ�કમા ંઆપની સહ2 લેવા 

oગેની કાય>વાહ2 શU કરવામા ંઆવશ.ે  

૪.  કA B Cટુર પર ઓન-લાઇન પર 1ા:- 

(અ) ઓન લાઇન પર2Qા માટ� કોG H Iટુરની RયવC થા મડંળ તરફથી pરૂ2 પાડવામા ં આવશ.ે 

કોG H Iટુર લેબમા ંદર�ક ઉમદેવાર� કોG H Iટુર પર C થાન nહણ કયા> બાદ પોતાન ેફાળવલે 

કોG H Iટુર યોqય ર2ત ેકાય>રત છે ક� ક�મ ? ત ેચકાસી લવેાfુ ંરહ�શ.ે અન ેકોઇ તકલીફ હોય 



તો ત ે બાબત ે લેબમા ં ઉપિC થત ટ�કનીશીયનfુ ં � યાન દોર2 તકલીફ sૂર કરાવી લેવાની 

રહ�શ.ે ત ેબાબત ેપાછળથી કોઇ રtુઆત � યાન ેલેવામા ંઆવશ ેનહi.  

(બ) 1થમ દર�ક ઉમદેવારોએપોતાન ેફાળવલે કG H Iટુરના C ,2ન પર ઓન-લાઇન પર2Qા માટ�ના 

1ોnામની કોમન ફાઇલ Nકુવામા ંઆવલે હશ ે: ઓપન કરવા માટ� આપ ેઆપન ેઆપવામા ં

આવલે Iઝુર આઇ.ડ2. તથા પાસવડ> નાખીન ેLog In કરતા ંઓન-લાઇન પર2Qા માટ�ની 

એH લીક�શન ઓપન થશ.ે જો બનં ે નબંર પકૈ2 કોઇપણ એક નબંર ખોટો ટાઇપ કરવામા ં

આવલે હશ ેતો એH લીક�શન ઓપન થશ ેનહi. તથેી સાચો નબંર ટાઇપ કર2 તનેી બાtુમા ં

Log in ના બટન પર vgલક કરવાfુ ંરહ�શ ે 

(ક) દર�ક ઉમદેવારોએ Log in થયા પછ2 પર2Qા સદંભOની નીચે દશા>R યા Nજુબની અગD યની 

Wચૂનાઓ અન ેશરતો 1થમ વાચંી અન ેસમ7 લેવાની રહ�શ ેઅન ેD યાર બાદ તનેા C વીકાર 

માટ� I Agree પર vgલક કરવાfુ ંરહ�શ.ે  

 

(Online Exam મા ંનીચેની Eચૂનાઓ Gકુવામા ંઆવશે) 

(૧)  આ પર2Qા હ�wલુQી 1[ોવાળ2 M.C.Q. 1કારની છે અન ેતનેા Kુલ ૧૫૦ LMો છે. તમામ 1[ો pણૂ> 

કરવા માટ� ૨ કલાક નો સમય રાખવામા ં આવલે છે. દર�ક સાચા જવાબનો ૧ માક>સ મળશ.ે 

*હ�રાતમા ંદશા>R યા Nજુબ દર�ક 1[ના જવાબના િવકxપોમા ંપાચંમો િવકxપ (E)  Not Attempted 

દશા>વવામા ંઆવલે હશ.ે જો આપ કોઇ 1[ના સાચા જવાબનો િવકx પ પસદં કર2 ન શકવાના કારણે 

ત ે1[નો જવાબ આપવા માગંતા ન હોય તો આપ ેપાચંમા િવકxપ  (E)  Not Attempted  િસલેકટ 

કર
લ હશે તો તેવા LN નોના માઇનસ &ણુ કપાશે નહO. જયાર� સાચા જવાબ માટ� મળેવલે jુલ 

�ણુમાથંી 1D યકે ખાલી છોડ
લ અને ખોટા જવાબદ ઠ ૦.૨૫ 1માણ ેમાઇનસ �ણુ કાપવામા ંઆવશ.ે 

(૨) on7ે ભાષાન ેલગતા 1a નો/ જવાબો તમેજ ટ�કનીકલ િવષયન ેલગતા 1a નો/ જવાબો on7ે 

ભાષામા ં આપવામા ં આવલે છે જયાર� ત ે િસવાયના બાક2ના 1a નો/ જવાબો �જુરાતી ભાષામા ં

આપવામા ંઆવશ.ે  

(૩) Exam શU થતા ં C ,2ન પર પહ�લો 1[ તથા તનેા વકૈિx પક જવાબો JડસH લે થશ.ે તમેજ C ,2નની 

જમણી બાtુ પર ૧ થી ૧૫૦ LMોની પેનલ પણ JડC H લે થશ.ે દર�ક વખત ેC ,2ન પર એક જ 1[ 

JડC H લે થશ.ે 1a નની નીચ ેMark for Review & Next, Clear Response, Save & Next, 

Save & Review,  Submit Exam ના ટ�બ પણ JડC H લ ેથશ ે 

(૪) ઉમદેવાર� દર�ક 1[નો જવાબ આપવા માટ� 1[ની નીચે આપલે જવાબના િવકx પોમાથંી સાચા 

જવાબની સામનેા બોQ પર vgલક કર]ુ ંઅન ેD યાર બાદ Save & Next પર vgલક કરવાfુ ંરહ�શ ે

Save & Next પર vgલક કયા> બાદ જ ત ે1a નનો જવાબ આપલે/ ર7C ટડ> થયલે ગણાશ.ે આથી 



દર�ક 1a નના સાચા જવાબ પર vgલક કયા> પછ2 Save & Next પર અXકૂ vgલક કરવાfુ ંરહ�શ.ે 

Save & Next પર vgલક કરવાથી તે 1a નના નબંરનો કલર લીલો થઇ જશે. અન ેD યાર પછ2નો 

,િમક 1a ન JડC H લે થશ.ે પરંw ુ1a નના જવાબના િવકx પ પર vgલક કયા> વગર આગળના ,િમક 

1a ન પર જવા માટ� C ,2નની જમણી બાtુએ આપવામા ંઆવલે ૧ થી ૧૫૦ 1a નોની પનેલમાથંી 

કોઇ પણ 1a ન નબંર પર vgલક કર2ન ેત ે1a ન ઓપન કર2 શકાશ.ે 

(૫) (અ)  1a ન ઓપન કયા> પછ2 1a નના જવાબનો િવકx પ પસદં કર�લ ન  હોય અથવા : 1a નોના 

જવાબનો િવકx પ પસદં કર�લ હોય પરંw ુSave & Next પર vgલક કર�લ ન હશ ેતો તવેા 1a નોના 

નબંર ક
સર  કલરના દ�ખાશ.ે  

 (બ)  1a નના જવાબના િવકx પન ે પસદં કર�લ હશ ે પરંw ુ તને ે Save ન કરતા ં િવચારણા માટ� 

રાખવો હોય તો Mark for Review & Next પર vgલક કર2ન ેર2R Iમુા ંરાખી શકાશ ેઅન ેતવેા 

1a ન નબંરનો કલર પીળા કલરનો દ�ખાશ.ે આવા 1a નના જવાબના િવકx પન ેપર2Qા pણૂ> થવાના 

સમય પહ�લા ંઅM ય  યોq ય િવકx પ પસદં કર2ન ેઅથવા ત ેજ િવકx પન ેઆખર2 ગણવા માટ� Save 

& Next પર vgલક કરવાfુ ંરહ�શ.ે અM યથા ત ે1a નનો જવાબ આપલેો ગણાશ ેનહi.  

(ક)  1a નના જવાબના િવકx પન ેપસદં કર�લ હશ ેપરંw ુતને ેSave કર2ન ેિવચારણા માટ� રાખવો 

હોય તો Save & Review પર vgલક કર2ન ેર2R Iમુા ંરાખી શકાશ ેઅન ેતવેા 1a ન નબંરનો કલર  

�કાય RSC ુકલરનો દ�ખાશ.ે આવા 1a નના જવાબના િવકx પન ેપર2Qા pણૂ> થવાના સમય પહ�લા ં

અM ય  યોq ય િવકx પ પસદં કર2ન ેઅથવા ત ેજ િવકx પન ેઆખર2 ગણવા માટ� Save & Next પર 

vgલક કરવાfુ ંરહ�શ.ે અT યથા તે LN નનો જવાબ આપેલો ગણાશે. 

 (ડ)   : 1a નોના જવાબોના િવકx પો પસદં કર2 Save & Next પર vgલક કર�લ હશ ેતવેા તમામ 

1a નોના નબંરોનો કલર લીલો દ�ખાશે,  : 1માણે બાtુમા ંઆપલે ૧ થી ૧૫૦ 1a નોની પનેલમા ં

tુદા tુદા કલરમા ં JડC H લ ેથશ.ે :ના પરથી ઉમદેવારન ેક�ટલા 1a નોના જવાબ આપલેા છે તનેો 

z યાલ આવી શકશે. એક વાર આપલે જવાબનો િવકx પ બદલવાની જUર જણાય તો બાtુમા ંઆપલે 

1[ોની પનેલમાથંી : ત ે1a નના નબંર પર vgલક કર2 1a ન ઓપન કર2ન ેClear Response 

પર vgલક કર2ન ે ફર2થી સાચા જવાબનો િવકx પ પર vgલક કર2ને  Save & Next પર vgલક 

કરવાથી જવાબનો િવકx પ બદલી શકાશ.ે 

(૬) જો કોઇ ઉમદેવાર Sારા {લૂથી એકઝામ િવM ડો કલોઝ કરવામા ંઆવશ ે તો ચતેવણી સાથ ે pનુઃ 

એકઝામમા ંLog In થઇ શકાશ.ે પરંw ુએકઝામ િવM ડો કલોઝ થયા પછ2 ફર2થી એકઝામમા ંલોગ 

ઇન થયા Wધુીના તફાવતના સમય માટ� વધારાનો સમય આપવામા ં આવશે નહi  :ની 

ઉમદેવારોએ નVધ લવેી.  



(૭) બધા 1a નોના જવાબ અપાઇ ન *ય D યા ંWધુી Submit Exam પર vgલક કર]ુ ંનહi. અન ેજો 

{લૂથી vgલક કરવામા ંઆવશ ેતો એકઝામ દરG યાન મા� બ ેવાર એકઝામમા ંચેતવણી સાથ ેપાછા 

ફર2 શકાશ.ે  

(૮) ઓન-લાઇન બધા જ 1a નોના જવાબ અપાઇ ગયા બાદ પર2Qાનો સમય pણૂ> થયા પહ�લા ંSubmit 

Exam પર vgલક કરવાથી Go Back to Exam અન ેFinal Submit fુ ંબોQ ઓપન થશ.ે :મા ં

Final Submit પર vgલક કરવાથી આપની ઓન લાઇન પર2Qાની એH લીક�શન સબમીટ થઇ જશ.ે 

એકવાર Final Submit પર vgલક કયા> પછ2 એકઝામમા ંપાછા ફર2 શકાશ ેનહi.  

(૯) દર�ક 1a નનો જવાબ િસલેકટ કયા> પછ2 Save & Next પર vgલક કર]ુ ંઆવa યક છે Save & 

Next પર vgલક કરવામા ંનહi આવ ેતો ત ે1a નનો જવાબ આપલે ગણાશ ેનહi આમ Save  ન 

કરવાના કારણ ેકોઇ Naુ ક�લી ઉભી થશ ેતો તનેી જવાબદાર2 ઉમદેવારની પોતાની રહ�શ.ે  

(૧૦)  પર2Qાનો સમય pરૂો થતા ં આપની એH લીક�શન Auto Submit થઇ જશ.ે તથેી ઉમદેવાર� 

પર2Qાનો સમય pણૂ> થઇ ગયા બાદ સબમીટ કરવાfુ ંરહ�શ ેનહi   

(૧૧) ઉમદેવારો પર2Qા શU થયા પછ2 પર2Qા pણુ> થયા Wધુી પર2Qાખડં છોડ2 શકશ ેનહi કોઈ ખાસ 

સજંોગો િસવાય આ }ુકંા સમયમા ંઉમદેવારન ેવગ>ખડંની બહાર જવા દ�વામા ંઆવશે નહ2. 

(૧૨) દર�ક કોG H Iટુર લેબમા ં કોG H Iટુર ટ�કનીશીયન ઉપિC થત હશ ે : આપન ે ફકત આપની તકનીક2 

ફર2યાદ sુર કરવામા ંમદદUપ થશ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


