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હરાત 

( માકં: સી આરએસ-તાલીમ/2018-19/ વેશ પર ા-01/ઇડ પી) 
ક   સરકારની કચેર ઓ અને હર સાહસોની ભરતી  પર ા (class 1-2  ) િશ ણવગ  2018- 19 

 (આ જુરાત સરકાર વારા સચંા લત િશ ણવગ છે. નોકર  માટની હરાત નથી.) 

   સરદાર પટેલ લોકપર્શાસન સં થા, અમદાવાદ ખાતે ક   સરકારની કચેર ઓ અને 

હર સાહસોમા ં વગ-1-રની  ભરતીના કામે આઇ.બી.પી.એસ., આર.બી.આઇ., એસ.બી.આઇ.,  

એલ.આઇ.સી.,  એસ.એસ.સી.,  આર.આર.બી.  વગેરે વી જાહરે  પઘાર્ત્ મક પરીક્ષાની તૈયારી માટેના 

િશ ણવગ  2018-19મા ં ૫સદં થવા માટેની પર્વેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજીપતર્કો 

મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે  https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર 

તા.31/05/2018 થી તા.14/06/2018 (સમય રાિતર્ના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન અરજી 

કરવાની રહશેે અને અરજી કયાર્ બાદ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેનુ ંચલણ કાઢીને ગજુરાતની કોઇપણ 

કોમ્પ્યટુરાઇઝડ પો ટ ઓિફસમા ં જઇને તા.31/05/2018 થી તા.19/06/2018 સધુી (પો ટ 

ઓિફસના કામકાજના સમય દરમ્યાન) પરીક્ષા ફી ભરી શકશે. ઉમેદવારે તા તરનો Photograph 

(10 kb) અને Signature (10 kb) સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે jpg format મા ંscan કરી કોમ્પ્યટુરમા ં

તૈયાર રાખવાનો રહશેે.  ઓનલાઇન અરજીમા ંupload કરવાનો રહશેે. અરજદારે પોતાના બધા જ 

શૈક્ષિણક લાયકાત, વય મયાર્દા, જાિત અને અન્ય લાયકાતના પર્માણપતર્ો પોતાની પાસે રાખવાના 

રહશેે અને સં થા ધ્વારા માગંણી થયેથી અચકૂ રજૂ કરવાના રહશેે.  

ન ઘ:-ઓન લાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે પોતાનો જ ઇ-મેઇલ આઇ.ડી. અને મોબાઇલ 

 નબંર લખવો. થી સં થા ારા જ ર ૫ડયેથી સ૫ંકર્ કરી શકાય. 
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2.   ઉ ત જણાવેલ િશ ણવગ  2018-19મા ંનીચેની િવગતે એક વગમા ંજ યા જુબના 
 એવા બે તાલીમવગ ુ ંઆયોજન વષ દરિમયાન કરવામા ંઆવનાર છે.    
 
 

મ 
ન ં

સે ટર ુ ં
નામ 

 

ુલ  
બેઠક 

બન અનામત 
(51%) 

એસસી (7%) એસટ  (15%) એસસીબીસી (27%)

પુ
ષ 

મહીલા 
(૩૩%) 

કુ
લ 

પુ
ષ 

મહીલા 
(૩૩%) 

કુ
લ 

પુ ષ મહી
લા 
(૩૩%) 

કુ
લ 

પુ
ષ 

મહીલા 
(૩૩%) 

કુલ 

1. પીપા, 
અમદાવાદ 

100 ૩૪ ૧૭ ૫૧ ૪ ૩ ૭ ૧૦ ૫ ૧૫ ૧૮ ૯ ૨૭ 
100 ૩૪ ૧૭ ૫૧ ૪ ૩ ૭ ૧૦ ૫ ૧૫ ૧૮ ૯ ૨૭ 

2. આરટીસી, 
અમદાવાદ 

50 ૧૭ ૦૯ ૨૬ ૨ ૧ ૩ ૫ ૩ ૮ ૯ ૪ ૧૩ 

50 ૧૭ ૦૯ ૨૬ ૨ ૧ ૩ ૫ ૩ ૮ ૯ ૪ ૧૩ 
3. આરટીસી,  

સરુત 

50 ૧૭ ૦૯ ૨૬ ૨ ૧ ૩ ૫ ૩ ૮ ૯ ૪ ૧૩ 

4. આરટીસી,
મહસેાણા 

50 ૧૭ ૦૯ ૨૬ ૨ ૧ ૩ ૫ ૩ ૮ ૯ ૪ ૧૩ 

5. આરટીસી,  
રાજકોટ 

50 ૧૭ ૦૯ ૨૬ ૨ ૧ ૩ ૫ ૩ ૮ ૯ ૪ ૧૩ 
50 ૧૭ ૦૯ ૨૬ ૨ ૧ ૩ ૫ ૩ ૮ ૯ ૪ ૧૩ 

6. આરટીસી, 
વડોદરા 

30 ૧૦ ૫ ૧૫ ૧ ૧ ૨ ૪ ૧ ૫ ૫ ૩ ૮ 

30 ૧૦ ૫ ૧૫ ૧ ૧ ૨ ૪ ૧ ૫ ૫ ૩ ૮ 

 
 

 સભંિવત તાલીમ વગ  :- 
 

અ.ન.ં તાલીમ વગર્નુ ંઆયોજન તારીખ 

(૧)
  

પર્થમ તાલીમ વગર્.  તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ થી તા.૧૫/૧૨/ર૦૧૮ 

(ર)

  

બીજો તાલીમ વગર્  તા.૧૭/૧૨/૧૮ થી તા.૧૫/૦૪/ર૦૧૯ 
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3.  શૈ ણક લાયકાત અને પા તા  
 

1. શૈ ણક લાયકાત: કેન્દર્ સરકાર કે રાજ્ય સરકાર ધ્વારા કાયદાથી થાિપત મા ય 
િુનવસ ટ /ડ ડ િુનવસ ટ માથંી નાતક થયેલ હોવા જોઇએ.  

2. રા યતા: ઉમેદવાર ભારતનો નાગિરક હોવો જોઇએ.  
3. આ તાલીમમા ં  ઉમેદવારોની માતભૃાષા ગજુરાતી હોય અથવા  ઉમેદવારોએ 

માધ્યિમક અથવા ઉચ્ચતર માધ્યિમક પરીક્ષા ગજુરાતમાથંી પાસ કરી હોય અથવા 
નાતક કક્ષાની પરીક્ષા ગજુરાતમાથંી પાસ કરેલ હોય અથવા ૧ લી ઓગ ટ ૨૦૧૮ 
પહલેા ગજુરાતમા ંપાચં વષર્નો સળગ વસવાટ કરેલ હોય અને હાલ ગજુરાતમા ં
થાયી હોય તેવા ઉમેદવારો આ તાલીમવગર્મા ંદાખલ થવા માટે લેવામા ંઆવતી 
પર્વેશ પરીક્ષામા ંબેસી શકશે.  

4. જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોના ં િક સામા ં શૈક્ષિણક લાયકાત, 
વયમયાર્દા અને સામાજીક શૈક્ષિણક પછાતવગર્ના ઉમેદવારનુ ંનોન-કર્ીમીલેયર સટ  
તેમજ સબંિંઘત જાિત પર્માણ૫તર્ો તથા અન્ય તમામ ડોકયમેુન્ટ સં થા ારા  
તારીખે રજુ કરવા જણાવવામા ં આવે તે તારીખની િ થિતએ ઘ્યાનમા ં લેવામા ં
આવશે.   

4.  વયમયાદા: (તા.01/08/2018 ધુી) 
 

1. ઓછા ૨૦ વષર્ અને વધમુા ંવધ ુર૮ વષર્ સધુી, 
2. સામાન્ય વગર્ (General  Category)  ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ં ટછાટ 

મળવાપાતર્ થશે નહીં.  
3. સામાજીક અને શૈક્ષિણક પછાતવગર્ (SEBC)  ના  ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ં

વધ ુતર્ણ વષર્ની ટછાટ મળવાપાતર્ થશે.  
4. અનસુિૂચત જાિત (SC)  અને અનસુિૂચત જનજાિત (ST)  ના ઉમેદવારોને ઉપલી 

વયમયાર્દામા ંવધ ુપાચં વષર્ની ટછાટ મળવાપાતર્ થશે.  
5. અંધ ઉમેદવાર અને શારીિરક ખોડખાપંણ ઓછામા ંધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી 

વયમયાર્દામા ંવઘમુા ંવઘ ુદસ વષર્ની ટછાટ મળવાપાતર્ થશે. 
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5.  વેશ પર ા: 
 

૧.  પર્વેશ પરીક્ષા  માટે કોન્ ટીટેટીવ એપ્ ટીટયડુ િરઝનીગ, જનરલ અવેરનેસ અને  
  અંગેર્જીનુ ં મળી કુલ-ર૦૦  માકર્સનુ ં પે૫ર   MCQ  (Multiple Choice Question) 

મજુબ  લેવામા ંઆવશે.  
     ૨.  આ પર્વેશ ૫રીક્ષા ઓન લાઇન (ONLINE) રહશેે. ઓનલાઇન ૫રીક્ષાની પેર્કટીસ  
  માટે પીપાની  વેબસાઇટ ૫ર જાહરેાત મકુવામા ંઆવશે.   જોવા િવનતંી છે.   
   
3.  વેશ પર ા તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૮ ને રિવવારના રોજ લેવામા ંઆવશે. ની િવગત નીચે 
 જુબ છે.  
  

4.  હ લુ ી ઓન લાઇન પર ા (Multiple Choice Question-On Line Exam):- 
તાર ખ 

 
સમય િવષય ણુ 

08-07-2018 ૧૧-૦૦ થી૧૩-૦૦ 

(૧) કોન્ ટીટેટીવ એપ્ ટીટયડુ ૫૦ 

ર)વબર્લ અને નોન વબર્લ રીઝનીંગ  
 

૫૦ 

(૩) ઇંગ્ લીશ (અંગેર્જી) ૫૦ 

(૪) જનરલ અવરનેસ અને કરન્ ટ અફેર ૫૦ 

ુલ ણુ  200 

વેશ પર ા માટ ુ ંક :  િવગતવાર કેન્દર્ની જાણ પર્વેશપતર્ (Hall Ticket) ઉમેદવાર  

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે.    
ન ધ :- (1) ખોટા જવાબ બદલ પર્ ના ૧/૩  ગણુ બાદ કરવામા ંઆવશે.  
         (૨) અંધ ઉમેદવારને વધારાના સમય તરીકે ૨૦ િમિનટ આપવામા ંઆવશે. 
         (૩) પર્ પતર્ હતેલુક્ષી પર્કારનુ ંરહશેે. ( બહિુવધ પસદંગી પર્  ). 

         (૪) ગજુરાતી અને અંગેર્જી બ ે ભાષામા ંરહશેે.          
 
 

5. હોલ ટ ક ટ ડાઉનલોડ/િ ટ આઉટ કરવા બાબત:-  
તા.08-07-2018ને રિવવારના રોજ યોજાનાર ૫રીક્ષાની હોલ ટીકીટ 

તા.૨૫/૦૬/૨૦૧૮ થી તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૮ (સવારના 11.00 વા યા ધુી)  દરમ્યાન 
ડાઉનલોડ કરી િપર્ન્ટ આઉટની નકલ મેળવી લેવાની રહશેે. 
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૬.  પર્વેશ ૫રીક્ષા અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, રુત અને મહસાણા(પાટણ) ખાતે યોજવામા ં
 આવશે. તમે    ક    ખાતે 5ર ા આ5વા માગતા હો તે ગે મા સુાર 5 િવક  પ 
 આ5વાના રહશે. પર્વેશ ૫રીક્ષાના થળ બદલવા કે અન્ય થળે પર્વેશ ૫રીક્ષાના આયોજન 
 અંગેના તમામ િનણર્યોમા ં પીપાનો િનણર્ય આખરી ગણાશે. પીપાના િનણર્ય સામે કોઇ૫ણ 
 પર્કારની ફરીયાદ/ રજુઆત ઘ્યાને લેવામા ંઆવશે નહીં.  
 

 પર ાનો અ યાસ મ:  
The examination consists of one papers. 

Paper  (૧) કોન્ ટીટેટીવ એપ્ ટીટયડુ 50 Marks 

ર) વબર્લ અન ેનોન વબર્લ રીઝનીંગ  50 Marks 

(૩) ઇંગ્ લીશ 50 Marks 

(૪) જનરલ અવરનસે અન ેકરન્ ટ અફેર 50 Marks 

Total 200 Marks  
 

      ૫રીક્ષામા ંમેળવેલ ગણુના આધારે કેટેગરી વાઇઝ મેરીટ મજુબ મજુંર થયેલ જગ્યાના ૩ 

ગણા  ઉમેદવારોની ૫સદંગી યાદી તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

   ૮. અર  કરવાની ર ત :- 
  આ જાહરેાતના સદંભર્મા ં ફક્ત ઓન લાઇન જ અરજી વીકારવામા ં આવશે. 

ઉમેદવાર જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ તારીખ મજુબ તા.31/05/2018 થી તા.14/06/2018 ( સમય 

રાતર્ીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન  https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર ઓન-લાઇન 

અરજીપતર્ક ભરી શકશે. ઉમેદવારે (૧) સૌ પર્થમ  https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર 
જવુ.ં ત્યારબાદ (૨) “Apply  On  line” મા ં Click કરવુ.ં (૩) જાહરેાત કર્માકં સીજીઆરએસ -

તાલીમ/૨૦૧૮-૧૯/પર્વેશ પરીક્ષા-૧/ઇડીપી “ક   સરકારની કચેર ઓ અને હર સાહસોની ભરતી  

પર ા (class 1-2 ) િશ ણવગ 2018-19 ” પર “Details” પર િક્લક કરવાથી કેટેગરી પર્માણે 

જગ્યાની િવગતવાર માિહતી વાચંી શકશો અને (૪) “Apply now” પર Click કરવાથી Application 

Format ખલુશે મા ં સૌ પર્થમ ઉમેદવારે “Personal  Details”  ભરવી. (અહીં લાલ ંદડી (*) 

િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહશેે.) (૫). Personal  Details ભરાયા બાદ 

“Education Details” ભરવા માટે “Education Qualification” પર click કરવુ.ં (૬)  જો વધ ુલાયકાત 

દશાર્વવા માગંતા હો તો “Add More Education” પર click કરવુ.ં (૭) તેની નીચે “Self Declaration” 
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પર click કરવુ.ં ત્યારબાદ (૮) ઉપરની શરતો વીકારવા માટે “Yes” પર click કરવુ.ં હવે અરજી 

પણૂર્ રીતે ભરાઇ ગયેલ છે. (૯) હવે “Save” પર click કરવાથી તમારી અરજીનો Online  વીકાર 

થશે. (૧૦) અરજી કયાર્ બાદ ઉમેદવારનો “Application  Number”  Generate  થશે.  ઉમેદવારે 

સાચવીને રાખવાનો રહશેે. (૧૧) હવે Upload Photograph પર click કરો અહીં તમારો Application 

Number type કરો અને તમારી Birth date  type કરો . ત્યાર બાદ ok પર click કરવુ.ં અહીં photo 

અને signature  upload  કરવાના છે. ( photo નુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ 

અને signature નુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી. ) ( Photo અને 

Signature Upload  કરવા સૌ પર્થમ તમારો Photo અને Signature  jpg  format  (10  kb) સાઇઝથી 

વધારે નિહ તે રીતે Computer મા ં હોવા જોઇએ.) “browse  button” પર Click  કરો. હવે Choose 

ફાઇલના કર્ીનમાથંી  ફાઇલમા ંjpg  format મા ંતમારો photo store થયેલ છે., તે ફાઇલને select 

કરો અને “Open”  button  ને Click કરો. હવે “browse”  button ની બાજુમા ં“Upload”  button પર 

Click કરો. હવે બાજુમા ંતમારો photo  દેખાશે. આજ રીતે Signature પણ upload  કરવાની રહશેે. 

(૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં “Confirm  Application”  પર Click કરો અને “Application 

number” તથા Birth Date  type  કયાર્ બાદ OK પર Click કરવાથી તર્ણ બટન (૧) OK  (૨) Show 

Application Preview અને (૩) Confirm Application  દેખાશે. ઉમેદવારે Show Application Preview 

પર Click કરી પોતાની અરજી જોઇ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય તો   Edit  કરી લેવુ.ં 

Confirm કયાર્ પહલેા કોઇપણ પર્કારનો સધુારો થઇ શકશે. પરંત ુ ંકન્ફમર્ થયા બાદ કોઇપણ પર્કારનો 

સધુારો શકય બનશે નહી. સપંણૂર્ ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જ ર ન જણાય તો જ 

Confirm  Application  પર Click કરવુ.ં થી ઉમેદવારની અરજીનો સં થામા ંOnline વીકાર થઇ 

જશે. અહીં  “Confirmation Number” Generate થશે.  હવે પછીની બધી જ કાયર્વાહી માટે જ રી 

હોઇ, ઉમેદવારે સાચવવાનો રહશેે. (૧૩) હવે Print  Application  પર Click  કરવુ.ં અહીં તમારો 

Confirmation  Number  ટાઇપ  કરવો. અને Print  પર Click  કરી અરજીની નકલ કાઢી સાચવી 

રાખવી. (૧૪) પર્વેશ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેનુ ંચલન મેળવવા માટે હવે Print  Challan પર Click 

કરવુ.ં અહીં તમારો Confirmation Number ટાઇપ કરવો અને Print Challan પર Click કરી ચલનની 

નકલ કાઢી ગજુરાત રાજ્યની કોઇપણ કોમ્પ્યટુરાઇઝડ પો ટ ઓિફસમા ં જઇને સામાન્ય વગર્ 

(General Category) ના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી પેટે !.300/- + પો ટલ ચાજ સ ા.1ર/- અને 

અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો પરીક્ષા ફી પેટે !.100/- + પો ટલ ચાજ સ ા.1ર/- ભરવાના રહશેે. 
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(૧૫) લાલ દડીવાળી (*) માિહતી આપવી ફરજીયાત છે. આ માિહતી ફોમર્મા ંભરવામા ંનહીં આવે 

ત્યાસંધુી ફોમર્ સબમીટ થઇ શકશે નહીં. (૧૬) નોનકર્ીમીલેયરની િવગતો ફરજીયાતપણે આપવાની 

રહશેે. તે નહીં આપનાર તે ઉમેદવારો જનરલ કેટેગરી બતાવશે તો ફોમર્ સબમીટ થશે.   

ખાસ ન ઘ- પર્વેશ ૫રીક્ષા અમદાવાદ, વડોદરા, રાજકોટ, રુત અને મહસાણા(પાટણ) ખાતે 
યોજવામા ંઆવશે. તમે    ક    ખાતે 5ર ા આ5વા માગતા હો તે ગે મા સુાર 5 િવક  પ 
આ5વાના રહશે. પર્વેશ ૫રીક્ષાના થળ બદલવા કે અન્ય થળે પર્વેશ ૫રીક્ષાના આયોજન અંગેના 
તમામ િનણર્યોમા ં પીપાનો િનણર્ય આખરી ગણાશે. પીપાના િનણર્ય સામે કોઇ૫ણ પર્કારની 
ફરીયાદ/ રજુઆત ઘ્યાને લેવામા ંઆવશે નહીં.  
 

8.  વેશ પર ા ફ :  
 

1. તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પર્વેશ પરીક્ષાની ફી ભરવી ફરિજયાત છે. અન્યથા 
પર્વેશ પરીક્ષામા ંબેસી શકશે નહીં.  

2. પર્વેશ પરીક્ષા માટેની ફી ભરવા માટે ઉમેદવારો જ્યારે OJAS ની વેબસાઇટ પર 
પોતાની અરજી સબમીટ કરે ત્યારે તેઓને અરજી ફી ભરવા માટે OJAS ની 
વેબસાઇટ પર તર્ણ નકલોની એક પાના ઉપર િપર્ન્ટ મેળવવાની સચૂના મળશે  
ઉમેદવારોએ મેળવી લેવાની રહશેે.  પર્વેશ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેનુ ંચલન છે.  

3. ઉમેદવારે પર્વેશ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેના ચલન ધ્વારા ગજુરાત રાજ્યની કોઇપણ 
કોમ્પ્યટુરરાઇઝડ પો ટ ઓિફસમા ં જઇને સામાન્ય વગર્ (General Category) ના 
ઉમેદવારો પરીક્ષા ફી પેટે !.300/- + પો ટલ ચાજ સ ા.1ર/- અને અનામત 
કેટેગરીના ઉમેદવારો પરીક્ષા ફી પેટે !.100/- + પો ટલ ચાજ સ ા.1ર/- ભરી 
દેવાના રહશેે.  
 

4. તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પર્વેશ પરીક્ષાના રોજ પરીક્ષા ફી ભયાર્ની નકલ સાથે 
લઇને આવવાનુ ંરહશેે અન્યથા પર્વેશ પરીક્ષામા ંબેસવા દેવામા ંઆવશે નહીં.  

5. અન્ય કોઇ રીતે ફી વીકારવામા ંઆવશે નહીં.  
 

6. પો ટ ઓિફસમા ં ફી ભરવાની છે લી તારીખ ૧૯/૦૬/૨૦૧૮(પો ટ ઓિફસના 
કામકાજના સમય દરમ્યાન) ની રહશેે.  
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9.  સામા ય ચૂનાઓ :  
 

1. પર્વેશપતર્ વગર પરીક્ષાખડંમા ંપર્વેશ આપવામા ંઆવશે નહીં.  

2. ઓન લાઇન પરીક્ષાના સમય પહલેા ંતર્ીસ િમિનટ અગાઉ ઉમેદવારે પોતાની બેઠક 
પર બેસી જવાનુ ંરહશેે. 

3. તમારી સાથે પરીક્ષા ખડંમા ં કે લેુટર, મોબાઇલ, પુ તક, ગાઇડ, કાપલી કે તેવા 
કોઇપણ છાપેલા કે હ તિલિખત સાિહત્ય રાખી શકાશે નહી.  

4. પરીક્ષા શ  થયા પછી પણૂર્ થાય ત્યા ંસધુી પરીક્ષા ખડં છોડવા દેવામા ંઆવશે નહીં.   
5. અનઅિધકૃત પુ તક, પેપર, લેખમાથંી કે અન્ય ઉમેદવારોમાથંી નકલ કરવી નહીં, કે 

નકલ કરવા માટે પર્યાસો કરવા નહીં. તેમજ તમારા પેપર માથંી અન્ય ઉમેદવારોને 
નકલ કરવા દેવા નહીં. આ સચૂનાના ભગં બદલ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ગણવામા ં
આવશે.  

6. પર્વેશ ૫રીક્ષા પિરણામ આકિ મક સજંોગો િસવાય તા.૨૪/૦૭/૨૦૧૮ સધુીમા ં
સં થાના નોટીસ બોડર્ ઉપર જાહરે કરવામા ંઆવશે. 

7. ૫રીક્ષામા ં સફળ ઉમેદવારોને પતર્થી જાણ કરવામા ં આવશે છતાયં પિરણામ 
પીપાની વેબસાઇટ https://spipa.gujarat.gov.in ઉપર મકૂવામા ંઆવશે. જ ર 
જણાય તો Ô પીપાÕ ના ટેિલફોન નબંરો ઉપર સપંકર્ કરવાથી પણ પિરણામ જાણી 
શકાશે.   

8. સં થા  કોઇ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઇપણ પર્કારે ટેકો મેળવવા 
માટે કોઇ અિધકારી પર પર્ત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પર્યાસ કરવા માટે 
(૨) બીજાનુ ંનામ ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસે પોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા 
માટે (૪) બનાવટી ખોટા દ તાવેજો અથવા ની સાથે ચેડા કરવામા ંઆ યા હોય 
તેવા દ તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરરીિત આચરવા માટે (૫) યથાથર્ અથવા 
ખોટા અથવા મહત્વની માિહતી પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટે (૬) 
પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ંઅન્ય કોઇ અિનયિમત અથવા અયોગ્ય 
સાધનોનો આ ય લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દરમ્યાન ગેર યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ 
કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની સાથે મળીને નકલ કરવા કે લેુટર, 
મોબાઇલ પુ તક, ગાઇડ, કાપલી કે તેવા કોઇપણ છાપેલા કે હ તિલિખત સાિહત્યની 
મદદથી અથવા વાતચીત ધ્વારા નકલ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારને નકલ 
કરાવવાની ગેરરીિતઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીિત આચરવા માટે (૮) પરીક્ષાખડંમા ં
અન્ય કોઇ રીતે ગેરવતર્ણકુ કરવા માટે (૦૯) પરીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે રોકેલા 
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ટાફને સીધી કે આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા શારીિરક રીતે ઇજા કરવા માટે 
(૧૦) પવૂર્વતીર્ ખડંોમા ં િનિદર્ ટ કરેલ તમામ અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવા માટે 
અથવા યથા પર્સગં મદદ કરવા માટે અથવા (૧૧) પરીક્ષા આપવા માટે તેને 
પરવાનગી આપતા તેના પર્વેશપતર્મા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઇપણ સચૂનાનો ભગં 
કરવા માટે દોિષત ઠયાર્ હોય તો અથવા દોિષત હોવાનુ ંજાહરે કયુર્ હોય તો તે 
ફોજદારી કાયર્વાહીને પાતર્ થવા ઉપરાતં સં થા, તે  પરીક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે 
પરીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે. 

9. ઉમેદવારે અરજીપતર્કમા ં બતાવેલી કોઇપણ િવગત અને મૌિખક કસોટી સમયે 
ઉમેદવારે રજૂ કરેલ જન્મ તારીખ, શૈક્ષિણક લાયકાત, વય, જાિત, અનભુવ વગેરેને 
લગતા પર્માણપતર્ો ભિવ યમા ં  તે તબકે્ક ચકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલમુ પડશે 
તો તેની સામે યોગ્ય કાયદેસરની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારની 
ઉમેદવારી સં થા ધ્વારા “રદ” કરવામા ંઆવશે.  

10. સં થા ધ્વારા લેવાનાર પધાર્ત્મક પરીક્ષામા ંઉ ીણર્ થવાથી જ ઉમેદવારને પર્વેશ 
માટેનો હક મળી જતો નથી. પર્વેશ સમયે સ ાિધકારીને ઉમેદવાર બધી જ રીતે 
યોગ્ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને પર્િશક્ષણ વગર્મા ંપર્વેશ આપવામા ં
આવશે.    

11. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને સં થાના િનયમ મજુબ શરતોને આિધન પર્િશક્ષણ 
વગર્મા ંપર્વેશ મળશે..   

12. ઉમેદવાર પોતે પરીક્ષામા ંસફળ થયો હોવાના કારણે જ પર્િશક્ષણ વગર્મા ંપર્વેશ માટે  
દાવો કરવાને હકદાર થશે નહીં, સ ાિધકારીને પોતાને એવી ખાતરી થાય કે 
અભ્યાસ સા  તે યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને પડતો મકુી શકાશે. પર્િશક્ષણ વગર્મા ં
પર્વેશ માટે સ ાિધકારીનો િનણર્ય આખરી ગણાશે.   

13. આ જાહરેાત તથા પર્િશક્ષણ વગર્મા ંપર્વેશ માટે કોઇપણ કારણોસર તેમા ં ફેરફાર 
કરવાની કે રદ કરવાની આવ યક્તા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સં થાને સપંણૂર્ 
હક્ક/અિધકાર રહશેે અને આ માટે કારણો આપવા સં થા બધંાયેલ રહશેે નહીં. 

14. આ તાલીમ દરમ્ યાન ઉમેદવારોને લોજીંગ બોડ ગની  યવ  થા પરુી પાડવામા ં
આવશે નહી.  પરંત ુલાયબેર્રી સિુવઘા આ૫વામા ંઆવશે. લાયબેરી ડીપોઝીટ પેટે 
ા.ર૦૦૦/- અને તાલીમ ડીપોઝીટ પેટે ા.૫૦૦૦/- ભરવાના રહશેે.  

15. આ તાલીમમા ં તાલીમાથીર્એ િનયિમત હાજર રહવેાનુ ં રહશેે. ૭૫ ટકાથી ઓછી 
હાજરી હશે તેઓને તાલીમમાથંી રુખસદ આપી તેઓની તાલીમ ડીપોઝીટ જપ્ ત 
કરવામા ંઆવશે. આ ઉ૫રાતં બેચ શ  થયા બાદ એક માસ સઘુી તાલીમાથીર્ઓની 
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હાજરી ઉ૫ર સતત નજર રાખવામા ંઆવશે. આ દરમ્ યાન સતત ગેરહાજર રહનેાર 
તાલીમાથીર્નો પર્વેશ રદ કરી પર્િતક્ષાયાદીમાથંી કેટેગરી/મેરીટ મજુબ લાયક 
ઉમેદવારની ૫સદંગી કરવામા ંઆવશે.  

10.  ાથિમક કસોટ  માટના પ  ગેની ખાસ ચૂનાઓ:- 
 
 

1. પ  - ૨૦૦ માકર્સનુ ં રહશેે. પર્ ો હતેલુક્ષી પર્કારના (Multiple Choice 

Questions) રહશેે.  
2. પર્વેશ ૫રીક્ષાનુ ંઆયોજન ઓન લાઇન (ON LINE) કરવામા ંઆવશે.  
3. પર્ પતર્મા ંમહ અંશે નીચેના િવષયો આવરી લેતા પર્ ો પછૂવામા ંઆવશે. 

Paper  
Paper (૧)    કોન્ ટીટેટીવ એપ્ ટીટયડુ 50 Marks 

(ર)  વબર્લ અન ેનોન વબર્લ રીઝનીંગ  50 Marks 

(૩)    ઇંગ્ લીશ 50 Marks 

(૪)   જનરલ અવરનસે અને કરન્ ટ અફેર 50 Marks 

                             Total 200 Marks 
 

4. પર્ પતર્ની ભાષા ગજુરાતી અને અંગેર્જી રહશેે. ગજુરાતી ભાષાતંરમા ંકોઇ ગુચંવણ જણાય 
તો અંગેર્જીમા ંપછૂાયેલ પર્ ની ભાષાનુ ંઅથર્ઘટન આખરી ગણાશે.  

5. ખોટા જવાબ બદલ પર્ ના ગણુના ૩૩% ગણુ બાદ કરવામા ંઆવશે.  પર્ નો જવાબ 
આપવામા ંનહીં આવે તેની કોઇ પેન ટી થશે નહીં. 

6. પર્વેશપતર્ વગર પરીક્ષાખડંમા ંપર્વેશ આપવામા ંઆવશે નહીં. 
7.  ઓનલાઇન પરીક્ષાના સમય પહલેા ં૩૦ િમિનટ અગાઉ ઉમેદવારે પોતાની બેઠક પર બેસી 

જવાનુ ંરહશેે. 
8. ઉમેદવાર પોતાની સાથે પરીક્ષા ખડંમા ંકે લેુટર, મોબાઇલ વગેરે વા કોઈપણ ઈલેક્ટર્ીક 

સાધનો, પુ તક, ગાઇડ, કાપલી કે તેવા કોઇપણ છાપેલુ ંકે હ તિલિખત સાિહત્ય રાખી શકાશે 
નહી. 

9. અનઅિધકૃત પુ તક, પેપર, લેખમાથંી કે અન્ય ઉમેદવારોમાથંી નકલ કરવી નહીં, કે નકલ 
કરવા માટે પર્યાસો કરવા નહીં. તેમજ તમારા પેપરમાથંી અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરવા 
દેવી નહીં. આ સચૂનાના ભગં બદલ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે.  
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10. ઓનલાઇન પરીક્ષા શ  થયા પછી પણૂર્ થાય ત્યા ંસધુી પરીક્ષા ખડં છોડવા દેવામા ંઆવશે 
નહીં. 

11. ઓનલાઇન પરીક્ષા શ  થયા પહલેા ઉમેદવારે તેમને ફાળવવામા ં આવેલ કોમ્પ્યટુર 
યવિ થત છે કે કેમ? માઉસ બરાબર ચાલે છે કે કેમ? તે ચકાસી લેવુ.ં જો કંઇ ખામી 
જણાય તો ઉમેદવારે તમારા ઇિન્વજીલેટરને જાણ કરવી.  

12. ઓનલાઇન પરીક્ષા શ  થયા પહલેા ઉમેદવારને તેમનો User ID & Password આપવામા ં
આવશે.  ઉમેદવારે સભંાળીને રાખવો. તમારા કોમ્પ્યટુરમા ંપરીક્ષા શ  થયાના ૧૦ િમિનટ 
પહલેા ંUser ID & Password Entered કરવાના રહશેે. થી ઓનલાઇન પરીક્ષા માટેનુ ંવેબ 
પેજ ખલુી જશે.  ખલુતા ંજ તમારા કોમ્પ્યટુરનુ ં કી-બોડર્ એકસેસ બધં થઇ જશે અને 
ઓનલાઇન પરીક્ષા િનધાર્રીત સમયે રન થઇ જશે  માતર્ માઉસથી જ એક્સેસ કરી શકાશે. 
દરેક ઉમેદવારે પરીક્ષા શાિંતપણુર્ રીતે આપવાની રહશેે. 

13. ઓનલાઇન પરીક્ષા સમયે ઉમેદવારને ફાળવેલ કોમ્પ્યટુર બાબત કોઇ તકલીફ હોય તો તે 
બાબતે તેમના ઇન્વીિલ ટરને જાણ કરવી.   

14. ઓનલાઇન પરીક્ષા િનધાર્રીત સમય પણૂર્ થતા આપે આપેલ પરીક્ષા આપો આપ સેવ થઇ 
બધં થઇ જશે.  

 

11.  સામા ય શરતો:  
1. અનામત વગર્ના ઉમેદવારો જો િબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયાર્દામા ં ટછાટ મળશે નહી.  
2. તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇ ય ુથયેલ “ ઉ ત વગર્મા ંસમાવેશ નહી 

થવા અંગેનુ ં પર્માણ૫તર્” ની મહ મ અવઘી ઇ યુ ં થયા સિહત તર્ણ નાણાકીય 
વષર્ની રહશેે. ૫રંત ુઆવ ુ ઇ ય ુ પર્માણ૫તર્ સબિંઘત જાહરેાત માટે ઓન લાઇન 
અરજી કરવાની છે લી તારીખ ( આ જાહરેાત માટે તા.૧૪/૦૬/૨૦૧૮) સઘુીમા ં
ઇ ય ુ કરાયેલ હોવુ ં જોઇશે. ન ઘ:- ઉ તવગર્મા ં સમાવેશ નહીં હોવા અંગેના 
પર્માણ૫તર્ની માન્યતા/ વી િત તથા સમયગાળા અંગે અવિઘના અથર્ઘટન બાબતે 
સરકાર ીના ઠરાવ/૫રી૫તર્ોની જોગવાઇઓ આખરી ગણાશે.  

3. ઉ ત વગર્મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા અંગેનુ ંપર્માણ૫તર્ આ૫વા માટે ૬ મા૫દંડો 
ઘ્યાને લેવાય છે. પર્માણ૫તર્ોની અવિઘ હવે તર્ણ વષર્ની છે. ૫રંત ુ ંઉકત મા૫દંડો 
પૈકી કોઇ૫ણ મા૫દંડમા ંઆ અવિઘ દરમ્યાન  ફેરફાર થાય તો તેની વૈિચ્છક 
જાહરેાત સબિંઘત ઉમેદવારે તથા તેના માતા િપતા/ વાલીએ વય ંસબિંઘત  
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4. સ ાિઘકારી તેમજ તેના ારા પર્માણ૫તર્ોમા ંકોઇ ફેરફાર કરવામા ંઆવે તો તેની 
જાણ પીપાને કરવાની રહશેે. ઉ ત વગર્મા ંઆવી જાહરેાત નહીં કરીને કોઇ૫ણ 
િવગત પાવશે તો તેઓ કાયદેસરની કાયર્વાહીને પાતર્ બનશે. અને તેઓએ 
મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ કરવામા ંઆવશે. ઉ ત વગર્મા ંસમાવેશ નહી થવા 
અંગેના પર્માણ૫તર્ મેળવવા માટેના કોઇ૫ણ મા૫દંડમા ંફેરફારની વૈિચ્છક જાહરેાત 
કરવાની જવાબદારી  ઉમેદવારે તથા તેના માતા િપતા/ વાલીની યિકતગત રીતે 
અને સયંકુત રીતે રહશેે.  

5. ઉમેદવારના અસલ પર્માણપતર્ો સં થા ધ્વારા મગંાવવામા ંઆવે તે સમયે રજુ કરેલ 
નહીં હોય તો તેઓની અરજી િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. 

6. પરીક્ષા ફી ભયાર્ બાદ રીફંડ મળવાપાતર્ નથી તથા અરજી કયાર્ બાદ પરત ખેંચી 
શકાશે નહીં.  

7. ફી ભયાર્ િસવાયની અરજી મળેલ હશે તો તેને િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.  
8. સં થા તરફથી આપવામા ંઆવતી નવી સચૂનાઓ જોવા માટે જાહરેાતમા ંદશાર્વેલ 

વેબસાઇટ અવારનવાર જોતા રહવે ુ.ં    
 
 

         સહ -( ક.એમ.ભીમ યાણી,IAS) 
તા. ૧૯/૦૫/૨૦૧૮                                                                                            નાયબ મહાિનદેર્શક 
થળ:- અમદાવાદ                                                                                   સરદાર પટેલ લોકપર્શાસન સં થા, 

અમદાવાદ 
 


