ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ
અગત્યની �હ�રાત

નાયબ સેક્શન અિધકાર� વગર્-૩ અને નાયબ મામલતદાર વગર્-૩
(�હ�રાત ક્રમાંક: ૫૫/૨૦૧૮-૧૯) ની િપ્ર�લિમનર� પર�ક્ષા

GPSC દ્વારા નાયબ સેક્શન અિધકાર� વગર્-૩ અને નાયબ મામલતદાર વગર્-૩ (�હ�રાત ક્રમાંક: ૫૫/૨૦૧૮-૧૯) ની િપ્ર�લિમનર� પર�ક્ષા તા.
૧૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ રા�યના ૩૨ �જલ્લામાં, ૧૪૫૨ પેટા ક� દ્રો ખાતે યોજવામાં આવનાર છે . પ્ર�પત્ર ( સામાન્ય અભ્યાસ) બપોર બાદ
૦૩.૦૦ થી ૦૫.૦૦ દરિમયાન લેવામાં આવશે.
પર�ક્ષા આપનાર ઉમેદવારોને નીચે �ુજબ િવશેષ � ૂચનાઓ આપવામાં આવે છે :
૧. પર�ક્ષા શ� થવાના અડધા કલાક પહ�લા એટલે ક� બપોર� – ૦૨.૩૦ કલાક� ઉમેદવારોને પર�ક્ષાખંડમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ
સમય મયાર્દામા જ પર�ક્ષા ખંડમાં બેસી જ�ુ. ઉમેદવાર� પોતાના જ બેઠક નંબર ઉપર સ્થાન લે�.ું પ્રવેશપત્ર તા. ૧૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ બપોર�
૦૩.૦૦ કલાક �ુધી જ ડાઉનલોડ કર� શકાશે.
ે ર ક� અન્ય કોઇ પણ �ત�ું
૨. ઉમેદવાર� પ્રવેશ પત્ર અને લખાણ માટ� પેન િસવાય અન્ય કોઇ પણ ચીજ વસ્�ુ �વી ક� મોબાઇલ, ક� લ્�ુલટ
ઇલેક્ટ્રોિનક્સ ગેઝટ
ે સાથે રાખવા�ું નથી. જો કોઇ ઉમેદવાર ઉપરોક્ત ઉપકરણો સાથે પકડાશે તો તેમની ઉમેદવાર� રદ કરવામાં આવશે અને
આયોગના િનયમો અ�ુસાર િશક્ષાત્મક કાયર્વાહ�ના ભાગ�ુ પે આયોગ દ્વારા લેવાનાર ભિવષ્યના ભરતી પ્રસંગો માટ� પણ ગેરલાયક ઠ�રવવામાં
આવશે તેમજ ફોજદાર� કાયર્વાહ� પણ કરવામા આવશે.
૩. ઉમેદવારને એક જ જવાબવહ� આપવામાં આવશે.જવાબવહ� પર િપ્ર�ન્ટ થયેલ નંબર અને ઉમેદવારનો બેઠક નંબર સમાન છે , તે ઉમેદવાર�
ચકાસી લે�.ું પ્રવેશ મેળવ્યા બાદ ઉમેદવાર� ઇન્વી�લેટર દ્વારા અપાતી � ૂચના�ું કાળ�� ૂવર્ક પાલન કર�ુ.ં OMR શીટ મળ્યા બાદ તેનો
ચીવટથી અભ્યાસ કરવો અને પોતા�ું નામ, બેઠક નંબર, પ્ર�પત્રની સીર�ઝ, પર�ક્ષા ક� �ના શહ�ર�ું નામ, પર�ક્ષાની તાર�ખ, પર�ક્ષા�ું નામ અને
પોતાની જન્મ તાર�ખ િવગેર� બાબતો સાથે ઉમેદવાર� પોતાની સહ� કરવી તેમજ ઇન્વી�લેટરની સહ� કરાવવી. જો ઉમેદવાર� જવાબવહ�માં સહ�
નહ� કર� હોય તો, તેવી જવાબવહ� તપાસવામાં આવશે નહ�.
૪. ઉમેદવાર� કાળ� ક� વાદળ� બોલપેનથી કાળ�� ૂવર્ક કોડ�ગ કર�ુ.ં એક વખત કર� લ કોડ�ગ �ુધાર� શકાશે ન�હ. તે માટ� છે કછાક કરવી નહ� ક�
વ્હાઇટનર �વી વસ્�ુનો ઉપયોગ કરવો નહ�. જો કોઇ પણ સંજોગોમાં ઉમેદવાર વ્હાઇટનર ક� કર� ક્શન ઇન્ક �વી વસ્�ુનો ઉપયોગ કરશે તો તેવા
ઉમેદવારની OMR જબાબવહ� તપાસવામાં આવશે નહ�.
૫. ઉમેદવાર� જવાબવહ�માં રોલ નંબર ક� પ્ર�પત્ર �ુ�સ્તકાની સીર�ઝ ક� પ્ર�પત્ર �ુ�સ્તકાનો નંબર ખોટો લખેલ હશે ક� ખોટો એન્કોડ કર� લ હશે તો
તે જવાબવહ� પણ તપાસવામાં આવશે નહ�.
૬. પર�ક્ષા શ� થયાથી � ૂર� થાય ત્યાં �ુધી શાંિતથી પર�ક્ષા આપવી; કોઇ પણ પ્રકારની ચોર� ક� ગેરર�િત કરવી ન�હ; વાતચીત કરવી ન�હ ક�
મેસજ
ે આપલે કરવા નહ�.જો તેમ કરતા કોઇ ઉમેદવાર પકડાશે તો સખ્ત પગલાં લેવામાં આવશે. OMR શીટ વાળવી ન�હ�; કરચલી ન પડ� તે
ખાસ જો�ુ.ં જવાબવહ�ને પીન, ટાંકણી ક� દોરો બાંધવો ન�હ. ઉમેદવાર� પર�ક્ષા � ૂણર્ થયેથી OMR શીટ ઇન્વી�લેટરને અ� ૂક જમા કરવાની રહ�શ.ે
કોઇ પણ ઉમેદવારને પર�ક્ષા � ૂણર્ થાય તે પહ�લાં વગર્ ખંડ છોડવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે ન�હ. અસાધારણ સંજોગોમાં ઉમેદવારને
વગર્ખડં છોડવાની ફરજ પડ� તેવા સંજોગોમાં પ્ર�પત્ર સ�હત અન્ય પર�ક્ષા સા�હત્ય ઇન્વી�લેટરને પરત જમા કરાવ્યા બાદ જ પર�ક્ષા ખંડ
છોડવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે.
૭. લખાણ શ� કરતા પહ�લા પ્ર��ુ�સ્તકા તપાસી લેવી.; જો પ્ર��ુ�સ્તકા ખામીવાળ� હોવાની �ણ થાય તો �ુરત જ બદલી આપવા
ઇન્વી�લેટરને િવનંતી કરવી. પર�ક્ષા � ૂર� થયા બાદ ઉમેદવાર પ્ર�પત્ર લઇ જઇ શકશે. ઉમેદવાર� રફ કામ માટ� અલગ રફ શીટ ન માંગ�ું પરં � ુ
પ્ર�પત્ર માં જ રફ કામ કર�ુ.ં
ુ ક્ષી છે . દર� ક પ્ર�ના ઉ�રમાં A, B, C, D િવકલ્પો આપેલાં છે . OMR જવાબવહ�માં E િવકલ્પ છે . E િવકલ્પ “Not
૮.આ પ્ર�પત્રના બધા પ્ર�ો હ��લ
attempted“ �ગેનો રહ�શ.ે � ઉમેદવાર પ્ર�નો જવાબ આપવા ના ઇચ્છતા હોય તે આ િવકલ્પ પસંદ કર� શકશે. અને “Not attempted “ િવકલ્પ
પસંદ કરવાના �કસ્સામાં નેગેટ�વ મા�ક�ગ લા�ુ પડશે નહ�. તેથી ઉમેદવાર� સાચો િવકલ્પ શોધી જવાબવહ� (OMR Answer Sheet) માં સંબિં ધત
પ્ર�ના ક્રમ સામે આપેલ A, B, C, D ક� E ના વ�ુળ
ર્ ને � ૂર� � ૂ�ું � ૂર� / કાળ� શાહ�ની બોલપેનથી ડાકર્ કર�ુ.ં
૯. આ કસોટ�માં પ્રત્યેક ખોટા જવાબ, એકથી વ�ુ જવાબના �કસ્સામાં તથા એક પણ િવકલ્પ એનકોડ નહ� કરવાના �કસ્સામાં � તે જવાબના
િનિ�ત �ુણના ૦.૩ �ુણ મેળવેલ �ુણમાંથી કાપવામાં આવશે. એટલે ક� ખોટા જવાબો માટ� નેગેટ�વ �ુણની બાબત ઉમેદવાર� ધ્યાને રાખવાની
રહ�શ.ે
૧૦. પર�ક્ષા સંચાલનના ઉચ્ચ માપદં ડોને અ�ુસરવા તમામ પગલાં લેવામાં આવેલ છે . �થી કોઇ પણ ઉમેદવાર� ઉમેદવારોની લાગણી તથા
પ્ર�ક્રયા અને પધ્ધિતની અને ગોપિનયતાના ધોરણોની સમજણના અભાવે ગેરલાભ ઉઠાવતા લેભા�ુ તત્વોની શેહમાં આવ્યા િવના પોતાની મહ�નત
અને ક્ષમતા આધાર� પર�ક્ષા આપવા અ�ુરોધ કરવામાં આવે છે . જો કોઇ તત્વો ઉમેદવોરોને પ્રભાિવત કર� નાણાં ની માંગણી કર� તો તે �ગે
તાત્કા�લક લાંચ �શવત િવરોધી બ્�ુરોને �ણ કરવી.
૧૧. સીધી ક� આડકતર� ર�તે પર�ક્ષામાં સફળ થવા ઉમેદવાર� કોઇ વગ વાપરવાનો ક� ગેરકાયદ� સર પ્રયાસ કરવો ન�હ. કોઇ ઉમેદવાર, કોઇ પણ
પ્રકારની ગેરર�િત કરતા મા�ુમ પડશે તો તેને આયોગની ભરતી પર�ક્ષામાં ચોક્ક્સ સમય માટ� ક� કાયમ માટ� ગેરલાયક ઠ�રવવા સ�હતની દં ડનીય
કાયર્વાહ� કરવામાં આવશે �ની ન�ધ લેવી.
૧૨. ઉમેદવારોએ ફક્ત પ્રવેશપત્ર અને ઉમેદવારોની �ુચનાઓ ( પર�િશષ્ટ – ૧ અને ૨ ) જ ડાઉનલોડ કરવાના રહ� છે .

ઉમેદવારોને આ સૂચનાઓનું ચુસ્ત પણે પાલન કરવા જણાવવામાં આવે છે.
ગુજરાત �હે ર સેવા આયોગ તમામ ઉમેદવારોને શુભેચ્છા પાઠવે છે.
તારીખ: ૧૫/૧૨/૨૦૧૮

