�ુજરાત �હ�ર સેવા આયોગ
પ�રિશષ્ટ-૧
ુ �દના સંસ્�ૃત િવષયના લેક્ચરર, વગર્ -૨ (�.ક્ર. ૬૪/૨૦૧૭-૧૮)
આ�વ
પ્રાથિમક કસોટ�માં ઉપ�સ્થત રહ�તી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા �ગે ની ઉમેદવારોને �ુચનાઓ
ઉમેદવારોએ પ્રવેશપત્ર સાથે, “ઉમેદવારો માટ� ની માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ” (પ�રિશષ્ટ-૨) તથા જવાબવહ�નો ન�ુનો પણ http://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પરથી ડાઉનલોડ કર� લેવાનો રહ�શે.
૧. આયોગ દ્વારા પ્રિસધ્ધ થયેલ � ૂળ �હ�રાતની જોગવાઈ �ુજબ તા.૦૧/૧૧/૨૦૧૭ ના રોજ ઉમેદવાર િનયત વય તથા શૈક્ષ�ણક લાયકાત
ધરાવે છે તે શરતે જ ઉમેદવારને તદ્દન કામચલાઉ ધોરણે ઉમેદવારના અર�પત્રક્ની ચકાસણી કયાર્ િસવાય ઉમેદવારની પોતાની જવાબદાર�
ઉપર પ્રાથિમક કસોટ�માં પ્રવેશ આપવામાં આવે છે . જો કોઈપણ તબ�ે આયોગને એમ જણાશે ક� , ઉમેદવાર ભરતી િનયમો તથા �હ�રાતની
જોગવાઇઓ �ુજબ �મર, શૈક્ષ�ણક લાયકાત �ગેની ક� અન્ય જોગવાઈઓ/શરતો સંતોષતા નથી, તો ઉમેદવારનો પ્રાથિમક કસોટ�નો પ્રવેશ રદ
ગણાશે.
૨. પ્રાથિમક કસોટ�માં ૩૦૦ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણને ૫૦% �ુણ અને �બ� �ુલાકાતમાં ૧૦૦ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણને ૫૦% �ુણભાર ગણી
�ુ લ ૧૦૦ �ુણમાંથી �ુણ આપવામાં આવશે �ની ન�ધ લેવી.
૩. ઉમેદવાર� પોતાના ખચ� પર�ક્ષામાં ઉપ�સ્થત થવા�ું રહ�શ.ે
૪. પર�ક્ષાની જવાબવહ�માં આપ�ું નામ, રોલ નંબર, પર�ક્ષા�ું નામ વગેર� િવગતો ભરવાની થાય છે . પર�ક્ષા શ� થાય તે પહ�લાં આપે ૩૦
િમિનટ પહ�લા પર�ક્ષા ખંડમાં ઉપ�સ્થત થઇને આપ�ું સ્થાન ગ્રહણ કર� લે�.ું
૫. પર�ક્ષા શ�ુ થયા બાદ કોઈપણ સંજોગોમાં ઉમેદવારને પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહ�.
૬. પર�ક્ષાના �ુરા સમય દરમ્યાન પર�ક્ષા ખંડ છોડ� શકાશે નહ�.
૭. િનયમો�ુસાર મળવાપાત્ર હોય તે િસવાય લહ�યા (Scribe)ની �ુિવધા/મદદ આપવાની િવનંતી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે નહ�.
૮. આ કસોટ�માં પ્રત્યેક ખોટા જવાબના �કસ્સાઓમાં � તે જવાબના િનિ�ત �ુણના ૦.૩ �ુણ �ુ લ �ુણમાંથી કાપવામાં આવશે. એટલે ક� ખોટા
જવાબ માટ� નેગે�ટવ �ુણની બાબત ઉમેદવાર� ધ્યાને રાખવાની રહ�શ.ે પ્ર�પત્રમાં કોઇ પ્ર� �ગે ર�ૂઆત હોય તો કસોટ� � ૂર� થયા બાદ �રુ ત જ
લે�ખતમાં ક� દ્ર પરના આયોગના પ્રિતિનિધને આપવાની રહ�શ.ે
૯. જવાબવહ�માં જવાબ લખવા માટ� � ૂર�/કાળ� શાહ�ની (Blue/Black ink) બોલ પેન જ વાપરવાની રહ�શ.ે
૧૦. પર�ક્ષા ખંડમાં ઉમેદવાર� પ્રવેશપત્ર િસવાય કોઈ વસ્�ુ �વી ક� ન�ધો, નોટ, ક� લ�ુલટ
ે ર, �ુસ્તક, ગા�ણિતક સાધનો ક� કોષ્ટકો, તથા �ુટખા
વગેર� લાવવા નહ�. જો હોય તો તે આપના જોખમે પર�ક્ષા ખંડની બહાર �ુક� દ� વા.
૧૧. પર�ક્ષા ખંડમાં મોબાઇલ, પેજર, ક�લ્�ુલટ
ે ર ક� અન્ય પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોિનક્સ સાધનો લઇ જવા પર પ્રિતબંધ છે . જો કોઇ ઉમેદવાર આવા
સાધનો સાથે પકડાશે તો, �રુ ત જ તેમ�ું લખવા�ું બંધ કરાવવામાં આવશે અને ઉ�રવહ� તથા પ્ર�પત્ર ઉમેદવાર પાસેથી પરત લઇ લેવામાં
આવશે અને તે �ગે� ું પ્રાથિમક િનવેદન ઉમેદવાર� આપવા�ું રહ�શે અને તેઓને નીચેની � ૂચના-૧૫-H-(૯) માં િન�દ� ષ્ટ િશક્ષાઓ પૈક� કોઇ એક
અથવા વ�ુ િશક્ષા થઈ શકશે �ની ઉમેદવાર� ન�ધ લેવા િવનંતી છે . આવા ઉમેદવારને પર�ક્ષાનો સમય �ુણર્ થાય ત્યાં �ુધી પર�ક્ષા ખંડની બહાર
જવાની મં�ૂર� આપવામાં આવશે નહ�.
૧૨. ઉમેદવાર દ્વારા જવાબવહ�માં જો રોલ નંબર/પ્ર� �ુ�સ્તકા િસ�રઝ ક� પ્ર� �ુ�સ્તકા નંબર ખોટા લખવામાં આવશે ક� ખોટા એનકોડ (Encode)
કરવામાં આવશે તો જવાબવહ� તપાસવામાં આવશે નહ�.
૧૩. પ્ર�પત્રમાં કોઇ પ્ર� �ગે આપની ર�ૂઆત હોય તો કસોટ� � ૂર� થયા બાદ �ુરત જ લે�ખતમાં ક� ન્દ્ર પરના આયોગના પ્રિતિનિધને આપવાની
રહ�શ.ે
ર્ માં બોલ પેનથી ડાકર્ કર�ુ.ં વ�ુળ
ર્ ડાકર્ કરવામાં થો�ુ પણ રહ� જશે તો
૧૪. ઓએમઆર (OMR) શીટમાં જવાબ �ુિનિશ્રત કયાર્ બાદ જ વ�ુળ
શ� છે ક� ઓટોમે�ટક મશીન/ર�ડર તેની ન�ધ લેશે ન�હ/તેને વાંચી શકાશે ન�હ. આથી ઉમેદવાર � જવાબને સાચા ગણતા હોય તે જવાબવાળા
વ�ળ
ર્ ુ ને �ુર���ુ ું ડાકર્ કરવા�ું યાદ રાખ�ું અને વ�ળ
ર્ ુ નો કોઇ ભાગ ડાકર્ કરવાનો સ્હ�જ પણ રહ� ન �ય તે ખાસ ધ્યાન રાખ�ુ.ં આ પ્રમાણે �ુર���ુ ું
ુ ર્ જવાબદાર� ઉમેદવારની
વ�ળ
ર્ ુ ડાકર્ ન કરવાને કારણે કોઇ પ્ર�ની ઓટોમે�ટક મશીન/ર�ડર દ્વારા ન�ધ લેવામાં આવશે નહ�, તે માટ� ની સં�ણ
રહ�શ.ે આ બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. એકથી વ�ુ વ�ુળ
ર્ ને ડાકર્ કરવામાં આવ્યા હશે તે જવાબને ખોટો ગણવામાં આવશે
૧૫. ઉમેદવારોએ નીચેની � ૂચના તથા આ સાથે રાખવામાં આવેલ પ�રિશષ્ટ-૨ની �ુચનાઓ ધ્યાન� ૂવર્ક વાંચવી, �ના ભંગ બદલ આયોગ
ઉમેદવારની િવ�ધ્ધ યોગ્ય તે કાયર્વાહ� કરશે.
A. ઉમેદવાર� પ્રવેશપત્ર હાજર�પત્રક ડાઉનલોડ કર� પર�ક્ષાના સમયે સાથે લાવવા તથા લે�ખત કસોટ� �ગે ઉમેદવારોને � ૂચનાઓ (પ�રિશષ્ટ-૧)
તથા ઉમેદવારો માટ� માગર્દશર્ક � ૂચનાઓ (પ�રિશષ્ટ-૨) તથા જવાબવહ�નો ન�ુનો પણ ડાઉનલોડ કર�, ધ્યાનથી વાંચી પર�ક્ષા આપવા
આવ�ુ.ં
B. પ્ર�ોના જવાબો િસવાય કોઇપણ અસંગત િવગતો, ટ�કા િવગેર� જવાબવહ�/પ્ર� �ુ�સ્તકામાં લખવી નહ�.
C. પર�ક્ષાનો સમય � ૂરો થયા પછ� ઉમેદવાર� જવાબ લખવા�ું ચા�ુ રાખ�ું ન�હ.
D. પર�ક્ષાખંડમાં શાંિત �ળવવાની રહ�શે તેમજ વાતચીત કરવાની સં� ૂણર્ મનાઇ છે .

E. પર�ક્ષા સમય દરમ્યાન ઉમેદવારને �ુપરવાઇઝર/િનર�ક્ષક તરફથી � � ૂચનાઓ આપવામાં આવે તે� ું �ુસ્ત પાલન કરવા�ું રહ�શ.ે જો
ઉમેદવાર તેમ ન�હ કર� ક� અઘ�ટત અથવા અ�ુ�ચત આચરણ કરશે તો તેઓને પર�ક્ષાખંડમાંથી ઉઠાડ� � ૂકવામાં આવશે તેમજ, આયોગને
યોગ્ય જણાય તે �ુજબ અન્ય િશક્ષાને પાત્ર પણ તેઓ ઠરશે, �ની ન�ધ લેવી.
F. પર�ક્ષાથ� તર�ક� આપને કોઇ ફ�રયાદ હોય તો તે લે�ખતમાં આયોગના સ�ચવશ્રીને મોકલવી.
G. પર�ક્ષાખંડમાંથી બહાર નીકળ્યા બાદ પર�ક્ષાખંડની આ�ુ બા�ુ ઉભા રહ�� ું ન�હ ક� ફર�ું ન�હ.
H. ચેતવણીઓ:(૧) કોઇપણ પ્રકાર� ટ� કો મેળવવા માટ� એટલે ક� આયોગના અધ્યક્ષશ્રી, સભ્યશ્રી અથવા કોઇ અિધકાર�/કમર્ચાર� પર પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ
લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટ� , અથવા (૨) બી��ું નામ ધારણ કરવા માટ� , અથવા બી� પાસે પોતા�ું નામ ધારણ કરાવવા માટ� ,
અથવા (૩) બનાવટ� દસ્તાવેજો અથવા દસ્તાવેજો સાથે ચેડા કરવામાં આવ્યાં હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા માટ� , અથવા (૪) ખોટા
િનવેદનો કરવા માટ� અથવા મહત્વની મા�હતી �પાવતા હોય તેવા િનવેદન કરવા માટ� , અથવા (૫) પર�ક્ષા માટ� તેની ઉમેદવાર�ના સંબધ
ં માં
અન્ય કોઇ અિનયિમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય લેવા માટ� , અથવા (૬) પર�ક્ષા દરમ્યાન ગેરર�િતઓનો ઉપયોગ કરવા માટ� એટલે
ક� અન્ય ઉમેદવારની જવાબવહ�માંથી નકલ કરવાનો ક� કરવા દ� વાનો, �ુસ્તક, ગાઈડ, કાપલી, ક� તેવા કોઇપણ છાપેલાં ક� હસ્ત�લ�ખત
સા�હત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા નકલ કરવા ક� અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરાવવાની ગેરર�િતઓ પૈક� કોઇપણ ગેરર�િત આચરવા
માટ� ક� મોબાઇલ ફોનનો ઉપયોગ કરવા માટ� , અથવા મોબાઇલ ફોન ચા�ુ હાલતમાં ક� સ્વીચ્ડ ઓફ મોડમાં પણ સાથે રાખવા માટ� , અથવા
(૭) પર�ક્ષાખંડમાં �ુમ્રપાન, અશાંિત ક� ધાંધલ કરવા માટ� , અથવા અન્ય કોઇ ર�તે ગેરવતર્�કં ૂ કરવા માટ� , અથવા (૮) પર�ક્ષા માટ� આયોગે
િનમેલા સ્ટાફને સીધી ક� આડકતર� ર�તે હ�રાન કરવા અથવા શાર��રક ર�તે ઇ� કરવા માટ� , અથવા (૯) યથા પ્રસંગે ઉપર દશાર્વલ
ે (૧) થી
(૮) ખંડોમાં િન�દ� ષ્ટ કર� લા તમામ અથવા કોઇપણ કાયર્ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટ� અથવા મદદગાર� કરવા માટ� , અથવા દોિષત ઠરાવે
અથવા ઠરાવ્યા હોય તે ઉમેદવાર સામે ફોજદાર� કાયર્વાહ� કરવામાં આવશે.
તે ઉપરાંત,
(a) આયોગ તેઓ � પર�ક્ષાના ઉમેદવાર હોય તે પર�ક્ષામાં તેમને ગેરલાયક ઠરાવી શકશે.
(b) આયોગ ધ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી માટ� યોજવામાં આવતી તેવી કોઇપણ �બ� �ુલાકાત (ઇન્ટરવ્�ુ) માટ� કાયમ અથવા અ�ુક
સમય માટ� બાકાત રાખશે, ગેરલાયક ઠરાવશે.
(c) આયોગ પોતે લીધેલી કોઇ પર�ક્ષા અથવા કર� લી કોઇ પસંદગીમાંથી, અને રા�ય સરકાર પોતાની નીચેની કોઇ નોકર� માટ� કાયમ અથવા
અ�ુક �ુદત માટ� બાકાત કર� શકશે.
(d) જો તે સરકાર� નોકર�માં હોય, તો સ�ુ�ચત િનયમો હ�ઠળ િશસ્તભંગના પગલાં લઇ શકશે.
(૧૦) ઉપરોકત િવગતોમાં િન�દ� ષ્ટ કર� લ િશક્ષાઓ કરતાં પહ�લા આયોગ દ્વારા/સરકાર દ્વારા ઉમેદવારને-કમર્ચાર�ને,
(૧) આરોપનામામાં તેમના સામેના સ્પષ્ટ આરોપો અથવા ક� સોનો પ્રકાર,
(૨) લે�ખતમાં િશક્ષા �ગે બચાવના�ુ,ં હક�કત ર�ુ કરવા અને
(૩) િશક્ષા �ગે િનયત સમયમયાર્દામાં �બ� ર�ુ આત કરવાની તક આપવામાં આવશે.
૧૬(૧) આ પર�ક્ષા�ું સૌ પ્રથમ કામચલાઉ પ�રણામ બહાર પાડવામાં આવશે. આ પ�રણામમાં ઉમેદવારોને કામચલાઉ ધોરણે સફળ �હ�ર
કરવામાં આવશે. તમામ ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રો તથા અન્ય બાબતોની ચકાસણી ભરતી િનયમો તથા �હ�રાતની જોગવાઈ અ�ુસાર કરવામાં
આવશે. આ ચકાસણી બાદ ક� ટ�ગર�વાઈઝ જગ્યાની સંખ્યાને ધ્યાને લઈને �બ� �ુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારો�ું આખર� પ�રણામ �હ�ર કરવામાં
આવશે. �બ� �ુલાકાત માટ� ૦૧ જગ્યા માટ� ૦૬, ૦૨ જગ્યામાટ� ૦૮, ૦૩ જગ્યા માટ� ૧૦ અને ૦૪ ક� તેથી વ�ુ જગ્યા માટ� જગ્યાના ત્રણ ગણા
ઉમેદવારો ને �બ� �ુલાકાત માટ� બોલાવવામાં આવશે. આ ર�તે �બ� �ુલાકાત માટ� બોલાવવાના ઉમેદવારો પૈક� � તે ક� ટ�ગર�ના છે લ્લા
ઉમેદવારના �ુણ �ટલા જ સરખા �ુણ ત્યાર પછ�ના ઉમેદવારના હશે તેમને પણ �બ� �ુલાકાતને પાત્ર ગણવામાં આવશે. આ પ્રમાણે થશે તો
�બ� �ુલાકાતને પાત્ર ઉમેદવારની સંખ્યામાં વધારો થશે. ઉપર દશાર્વલ
ે નોમ્સર્ પ્રમાણે �બ� �ુલાકાત માટ� બોલાવવાના થતા ઉમેદવારોની
સંખ્યા �ુર� થયા બાદ � ઉમેદવારની અર� ચકાસણીને પાત્ર કામચલાઉ પ�રણામમાં સમાવેશ થયેલ હોય અને �હ�રાતની બધી જ જોગવાઈ
સંતોષતા હશે તો પણ �બ� �ુલાકાતને પાત્ર ગણવામાં આવશે નહ� �ની દર� ક ઉમેદવાર� ન�ધ લેવી.
૧૬(૨) પ્રાથિમક કસોટ�માં મેળવેલ �ુણ આખર� પસંદગી માટ� ગણવામાં આવશે. પ્રાથિમક કસોટ�માં ૧૦% ક� તેથી ઓછા �ુણ હશે તો તેમને
�બ� �ુલાકાતને પાત્ર ગણવામાં આવશે નહ�.
૧૭. પર�ક્ષા � ૂણર્ થયા બાદ પ્ર�પત્રોના જવાબોની કામચલાઉ ‘ક�’ (Provisional Answer Key) આયોગની કચેર�ની વેબસાઇટ

www.gpsc.gujarat.gov.in પર પ્રિસધ્ધ કરવામાં આવશે. જવાબોની કામચલાઉ ‘ક�’ (Provisional Answer Key) બાબતે ઉમેદવારને જો
કોઇ ર�ૂઆત કરવાની હોય તો, આવી ર�ૂઆત જવાબોની કામચલાઉ ‘ક�’ (Provisional Answer Key) પ્રિસધ્ધ થયાની તાર�ખથી �દન-૭માં
આયોગની કચેર�ને મળ� �ય તે ર�તે જ મોકલી આપવાની રહ�શે. આ સમયમયાર્દા બાદ મળે લ ર�ૂઆત િવચારણામાં લેવામાં આવશે ન�હ.
જવાબોની કામચલાઉ ‘ક�’ (Provisional Answer Key) સંદભ� ર�ૂઆત કરવા માટ� ઉમેદવાર� તેમની ર�ૂઆત સંદભ� સાચા જવાબો માટ� ના

આધાર/� ૂરાવાની નકલ બીડ�ને જ આયોગની કચેર�ને ર�ૂઆત કરવાની રહ�શે. આધાર/� ૂરાવાની નકલ િવનાની કોઇ ર�ૂઆત
આયોગની કચેર� દ્વારા ધ્યાને લેવામાં આવશે ન�હ.
*****

પ�રિશષ્ટ-૨
ુ �દના સંસ્�ૃત િવષયના લેક્ચરર, વગર્ -૨ (�.ક્ર. ૬૪/૨૦૧૭-૧૮)
આ�વ
પ્રાથિમક કસોટ� આપતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય, ઉમેદવારો માટ� માગર્ દશર્ક � ૂચનાઓ
ુ ક્ષી પર�ક્ષા :
(ક) હ��લ
ુ ક્ષી-બ�ુ િવકલ્પી (MCQ-Multiple Choice Question) પ્રકાર�ું રહ�શ.ે �માં ભાગ-૧ તથા ભાગ-૨�ું માધ્યમ
આ પર�ક્ષા�ું પ્ર�પત્ર હ��લ
�ુજરાતી/�ગ્રે� રહ�શ.ે આ પ્રકારની પર�ક્ષામાં આપે વણર્નાત્મક જવાબો લખવાના રહ�શે ન�હ. પરં � ુ દર� ક પ્ર� માટ� ચાર � ૂ�ચત જવાબો
આપવામાં આવેલ હશે, �માંથી દર� ક પ્ર� માટ� આપે એક જવાબ પસંદ કરવાનો રહ�શ.ે આ િવવરણનો હ�� ુ આપને પર�ક્ષાના પ્ર�પત્રના
માળખાથી વાક� ફ કરવાનો છે . �થી આવી �ણકાર�ના અભાવે આપને કંઇ સહન કરવા�ું ન આવે ક� કોઇ �ુશ્ક� લી ન પડ�.
(ખ) પ્ર�પત્ર�ું સ્વ�પ :
પ્ર�પત્ર ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ �ું સં�ક્ુ ત પ્ર�પત્ર પ્ર� �ુ�સ્તકાના સ્વ�પ�ું હશે, �માં ૩૦૦ �ુણના ૩૦૦ પ્ર�ો (ભાગ-૧ પ્ર�ો-૧૦૦ �ુણ-૧૦૦
માધ્યમ -�ુજરાતી તથા ભાગ-૨ પ્ર�ો-૨૦૦ �ુણ-૨૦૦ માધ્યમ- સંસ્�ૃત) આપવામાં આવેલ હશે, � ૧૮૦ િમિનટની સમય મયાર્દામાં � ૂણર્
કરવાના રહ�શે અને દર� ક પ્ર�ની નીચે A, B, C, D & E �ચન્હ સામે �ુ�ચત જવાબ આપવામાં આવેલ હશે. આપે ચાર જવાબો પૈક�, એક સાચો
જવાબ પસંદ કરવાનો રહ�શ.ે (ઉદાહરણ �પે નીચે આપવામાં આવેલ ન� ૂના�પ પ્ર� ધ્યાન� ૂવર્ક જોવા િવનંતી છે .) જો ઉમેદવાર� તમામ િવકલ્પો
ખાલી રાખ્યા હોય (encode કયાર્ ના હોય) અથવા ખોટા જવાબ આપેલ હોય તો પ્રત્યેક િનિ�ત �ુણના ૦.૩ Negative Marks કાપવાના રહ�શ.ે
અને જો પાંચમો િવકલ્પ E Not Attended િવકલ્પ જ encode કય� હશે તો તે માટ� પ્ર� માટ� કોઇ Negative Marks કાપવાના રહ�શે નહ�. જો
આપ એક થી વ�ુ જવાબ પસંદ કરશો તો તેવા જવાબને રદ ગણી તેના �ુણ આપવામાં આવશે નહ�.
ઉદાહરણ :- ભારત�ું ક�ું રા�ય સૌથી લાંબો દ�રયા �કનારો ધરાવે છે ?

(A) મહારાષ્ટ્ર (B) તામીલના�ુ (C) �ુજરાત (D) �ધ્રપ્રદ� શ (E) Not Attended
ઉપ�ુક
ર્ ત ઉદાહરણમાં સાચો જવાબ (C) �ુજરાત છે . આથી ઉમેદવાર� જવાબવહ�માં ‘C’�ું વ�ળ
ર્ ુ � ૂર�/કાળ� શાહ�ની બોલપેનથી �ુર���ુ ું ડાકર્ કર�ુ.ં
ઉમેદવાર� જવાબમાં ‘�ુજરાત’ લખ�ું ન�હ. જો એક થી વ�ુ જવાબ આપશો તો તે જવાબ રદ ગણી તેના �ુણ આપવામાં આવશે ન�હ. આથી આ
બાબતે ખાસ કાળ� રાખવી /ચીવટ રાખવી.
(ગ) જવાબ આપવાની પદ્ધિત :
પર�ક્ષાખંડમાં આપને અલગથી જવાબવહ� આપવામાં આવશે. આપે આપના જવાબ આ જવાબવહ�માં લખવાના રહ�શ.ે જવાબવહ� િસવાય, અલગ
ર્
લખેલા જવાબ તપાસવામાં આવશે ન�હ. જવાબવહ� પર પ્ર�ોની સંખ્યા આપવામાં આવેલ હશે. દર� ક પ્ર�ની સામે A, B, C & D �ચહ્નવાળા વ�ુળ
આપવામાં આવેલ હશે. પ્ર��ુ�સ્તકાનો પ્ર� વાંચીને, તેનો સાચો જવાબ શોધીને આપે જવાબવહ�માં તે જ પ્ર� સામેના વ�ળ
ર્ ુ ને નીચે દશાર્વ્યા
�ુજબ �ુર� ર�તે (દા.ત. આપનો જવાબ ‘C’ હોય તો) �ુર� / કાળ� શાહ�ની બોલપેનથી ભર� દ� વા�ું રહ�શ.ે

A

B

D

E

ન�ધ :- ઉપર�ુ ં ઉદાહરણ ઉમેદવારોને માગર્દશર્ન મળે તે માટ� આપવામાં આવેલ છે . � અભ્યાસક્રમને ધ્યાનમાં રાખીને આપેલ નથી તેની ખાસ ન�ધ લેવી.

એ મહત્વ�ું છે ક� :(૧) જવાબવહ�ના ઉપયોગ સમયે તે વળે ન�હ, કરચલીઓ પડ� ન�હ ક� ફાટ� ન �ય તેની કાળ� રાખવી.
(૨) પ્ર� �ુ�સ્તકાની સીર�ઝ (A, B, C & D) જમણી બા�ુ ના �ુણા પર આપેલ છે , આપે તે િસર�ઝ જવાબવહ�ની પાછળના ભાગમાં � ૂર� / કાળ�
શાહ�ની બોલપેનથી આપેલ વ�ુળ
ર્ માં એનકોડ કરવી અને ચોરસ ખાનામાં સીર�ઝ લખવી.
ર્ ુ માં બોલપેનથી ડાકર્ કર�ુ.ં વ�ળ
ર્ ુ ડાકર્ કરવામાં થો�ુ પણ રહ� જશે તો શ�
(૩) ઓએમઆર (OMR) શીટમાં જવાબ �ુિનિશ્રત કયાર્ બાદ જ વ�ળ
છે ક� ઓટોમે�ટક મશીન/ર�ડર તેની ન�ધ લેશે ન�હ/તેને વાંચી શકાશે ન�હ. આથી ઉમેદવાર � જવાબને સાચા ગણતા હોય તે જવાબવાળા વ�ળ
ર્ ુ ને
�ુર���ુ ું ડાકર્ કરવા�ું યાદ રાખ�ું અને વ�ુળ
ર્ નો કોઇ ભાગ ડાકર્ કરવાનો સ્હ�જ પણ રહ� ન �ય તે ખાસ ધ્યાન રાખ�ુ.ં આ પ્રમાણે �ુર���ુ ું વ�ળ
ર્ ુ
ુ ર્ જવાબદાર� ઉમેદવારની રહ�શ.ે આ
ડાકર્ ન કરવાને કારણે કોઇ પ્ર� ઓટોમે�ટક મશીન/ર�ડર દ્વારા ન�ધ લેવામાં આવશે નહ�, તે માટ� ની સં�ણ
બાબતે આયોગની કોઇ જવાબદાર� રહ�શે નહ�. એકથી વ�ુ વ�ળ
ર્ ુ ને ડાકર્ કરવામાં આવ્યા હશે તે જવાબને ખોટો ગણવામાં આવશે.
(૪) એકવાર ડાકર્ કર� લ વ�ળ
ર્ ુ ને/જવાબને, ત્યારબાદ બદલી શકાશે ન�હ. આથી શાંિતથી અને �ુર��રુ � િવચારણા કયાર્ બાદ જવાબ આપવો/વ�ળ
ર્ ુ
ડાકર્ કર�ુ.ં
(૫) ન�ધ/ચેતવણી : ઉમેદવારોના ધ્યાને ખાસ લાવવામાં આવે છે ક� અ�ુક ઉમેદવારો પોતાના રોલ નંબર, પ્ર��ુ�સ્તકાની િસ�રઝ ક� તેના �વી
અગત્યની બાબતોમાં ખો�ું એનકોડ�ગ કર� છે /અ�ુ� એનકોડ�ગ કર� છે �ના કારણે તેમની ઉમેદવાર� રદ થાય છે . આપના �કસ્સામાં આ�ું ન બને
તે માટ� � ૂરતી કાળ� રાખવી.
(ઘ) ક� ટલીક મહત્વની જોગવાઇઓ :
૧. પર�ક્ષાની જવાબવહ�માં આપ�ું નામ, રોલ નંબર, પર�ક્ષા�ું નામ વગેર� િવગતો ભરવાની થાય છે . આથી પર�ક્ષા શ� થવાના ૩૦ િમિનટ પહ�લા
આપે પર�ક્ષા ખંડમાં ઉપ�સ્થત થઇને આપ�ું સ્થાન ગ્રહણ કર� લે�.ું
૨. પર�ક્ષા શ� થયા પછ� કોઇપણ સંજોગોમાં ઉમેદવારને પર�ક્ષામાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે ન�હ.
૩. પર�ક્ષામાં પ્રવેશ માટ� પ્રવેશપત્ર અને હાજર�પત્રક લાવવાના રહ�શ.ે

૪. પર�ક્ષાના �ુરા સમય દરમ્યાન પર�ક્ષાખંડ છોડવાની પરવાનગી મળશે ન�હ.
૫. પર�ક્ષા �ુર� થયા બાદ, જવાબવહ� િનર�ક્ષક પાસે જમા કરાવવાની રહ�શ.ે પ્ર��ુ�સ્તકા ઉમેદવાર� લઇ જવાની રહ�શ.ે
૬. આપે જવાબવહ�માં બંને ભાગની િવગતો � ૂર� / કાળ� શાહ�ની બોલપેનથી લખવાની છે .
૭. પ્ર��ુ�સ્તકા પર આપેલ �ુચનાઓ આપે કાળ�� ૂવર્ક વાંચવી અને તે� ું ચો�સપણે પાલન કર�ુ.ં
૮. રફ પેપર, ડ્રો�ગના સાધનો ક� ગા�ણિતક સાધનો, ક� લ્�ુલટ
ે ર તથા મોબાઇલ લાવવા ન�હ.
૯. રફ-કામ પ્ર��ુ�સ્તકાની કોર� જગ્યાએ કર�ુ.ં રફ-કામ માટ� અલગ કાગળ આપવામાં આવશે ન�હ.
(ચ) િવશેષ � ૂચનાઓ :
પર�ક્ષાખંડમાં આપને િનર�ક્ષક ધ્વારા જવાબવહ� આપવામાં આવશે. જવાબવહ� પર નંબર છપાયેલ છે ક� ક� મ તેની ખાત્રી કરવી. જો નંબર
વગરની જવાબવહ� હોય તો �ુરત જ િનર�ક્ષક પાસેથી બદલાવી લેવી. જવાબવહ� પર માંગેલ મા�હતી � ૂર�/કાળ� શાહ�ની બોલપેનથી ભરવી.
િનર�ક્ષક� જવાબવહ� પર �ુંક� સહ� કરવાની છે , િનર�ક્ષક� સ�હ કર� લ છે ક� ન�હ તેની ખાત્રી કર� લેવી. જો સહ� ન હોય તો તેની �ણ િનર�ક્ષકને
વહ�લી તક� કર�ને સહ� મેળવી લેવી. િનર�ક્ષકની સહ� િવનાની જવાબવહ� આયોગ માન્ય ગણશે ન�હ. પર�ક્ષા ખંડમાં િનર�ક્ષક તરફથી આપને
પ્ર��ુ�સ્તકા આપવામાં આવશે. પ્ર��ુ�સ્તકા મળ્યેથી તેના પર A, B, C or D લખેલ છે ક� ક� મ તેમજ પ્ર��ુ�સ્તકા પર નંબર લખાયેલ છે ક� ક� મ
તેમજ તેના બધા પાનાઓ છપાયેલ છે ક� ક� મ તેની ખાત્રી કરવી. જો તેમ ન જણાય તો તે બદલાવી લેવી. �યાં �ુધી િનર�ક્ષક પ્ર��ુ�સ્તકા
ખોલવા�ું ન કહ� ત્યાં �ુધી તે ખોલવી ન�હ અને તેના પરની � ૂચનાઓ શાંિતથી વાંચવી. પ્ર��ુ�સ્તકા પર આપેલ ખાનામાં બોલપેનથી
‘બેઠકનંબર‘ લખવો. જવાબવહ� પર પ્ર��ુ�સ્તકાની િસર�ઝ આપેલ ખાનામાં લખવી અને તેની નીચે � ૂર� અથવા કાળ� શાહ�ની બોલપેનથી
એનકોડ કરવી.
(છ) પર�ક્ષા�ું સમાપન :
િનર�ક્ષક દ્વારા લખવા�ું બંધ કરવા�ું જણાવવામાં આવે ક� �ુરત જ આપે લખવા�ું બંધ કર�ુ.ં �યાં �ુધી િનર�ક્ષક આપની પાસે આવીને
જવાબવહ� પરત ન લે અને આપને પર�ક્ષાખંડ છોડવાની પરવાનગી ન આપે ત્યાં �ુધી આપે આપની જગ્યા પર શાંિતથી બેસ�ુ.ં

(જ) આ પર�ક્ષામાં લગભગ તમામ ક� દ્રો પર CCTV ક� મર
ે ાનો ઉપયોગ કરવામાં આવનાર છે . ક� મર
ે ાના િવડ�યો ર� કોડ�ગના આધાર� કોઇ ઉમેદવાર�
કોઇપણ પ્રકારની પ�રિશષ્ટ-૧ની � ૂચના ક્રમાંક ૧૫માં દશાર્વલ
ે ગેરર�િત કરવા�ું સા�બત થશે તો તે � ૂચનામાં દશાર્વ્યા �ુજબ િશક્ષાને પાત્ર ઠરશે
�ની ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી.
******

