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ુ રાત વહ વટ સેવા વગ–1 અને
જ

હર સેવા આયોગ

અગ યની

હરાત

ુ રાત ુ ક સેવા વગ–1 અને 2 તથા જ
ુ રાત નગરપા લકા
જ
( હરાત માંક: 10/2019-20) ની િ લિમનર પર ા

ુ ય અિધકાર સેવા વગ–2

આયોગ ારા ગુજરાત વહીવટી સેવા વગર્ – ૧ ગુજરાત મુ કી સેવા વગર્ – ૧ અને ૨ તથા ગુજરાત નગરપાિલકા મુખ્ય અિધકારી સેવા વગર્ - ૨
(જાહેરાત કર્માંક: ૧૦/૨૦૧૯-૨૦) ની િપર્િલિમનરી પરીક્ષા તા. ૧૩/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ રાજ્યના ૩૨ િજ લામાં, ૬૬૪ પેટા કેંદર્ો ખાતે યોજવામાં આવનાર છે .
પર્ પતર્ – ૧ ( સામાન્ય અભ્યાસ-૧) સવારના ૧૦:૦૦ થી ૦૧.૦૦ અને પર્ પતર્ – ૨ ( સામાન્ય અભ્યાસ-૨) બપોર બાદ ૦૩.૦૦ થી ૦૬.૦૦ દરિમયાન
લેવામાં આવશે.આમ બંને
પ નો સમયગાળો 3-3 કલાકનો રહશે.
ુ બ િવશેષ ૂચનાઓ આપવામાં આવે છે . 
 પર ા આપનાર ઉમેદવારોને નીચે જ
૧. પરીક્ષા શ થવાના અડધા કલાક પહેલા એટલે કે પર્ પતર્ – ૧ માટે સવારે ૦૯.૩૦ કલાકે અને પર્ પતર્ – ૨ માટે બપોરે – ૦૨.૩૦ કલાકે ઉમેદવારોને
પરીક્ષાખંડમાં પર્વેશ આપવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ સમય મયાર્દામા જ પરીક્ષા ખંડમાં બેસી જવુ. ઉમેદવારે પોતાના જ બેઠક નંબર ઉપર થાન
લેવ.ું પર્વેશપતર્ તા. ૧૩/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ સવારના ૧૦.૦૦ કલાક સુધી જ ડાઉનલોડ થઈ શકશે. ત્યારબાદ કોઈ ઉમેદવાર પર્વેશપતર્ ડાઉનલોડ
કરી શકશે નહી.
ુ ટ
ે ર કે અન્ય કોઇ પણ જાતનુ ં ઇલેક્ટર્ોિનક્સ
લ
૨. ઉમેદવારે પર્વેશ પતર્ અને લખાણ માટે પેન િસવાય અન્ય કોઇ પણ ચીજ વ ત ુ વી કે મોબાઇલ, કે
ે સાથે રાખવાનુ ં નથી. જો કોઇ ઉમેદવાર ઉપરો ત ઉપકરણો સાથે પકડાશે તો તેમની ઉમેદવાર રદ કરવામાં આવશે અને આયોગના િનયમો
ગેઝટ
ુ ાર િશ ા મક કાયવાહ ના ભાગ ુ પે આયોગ ારા લેવાનાર ભિવ યના ભરતી સંગો માટ પણ ગે રલાયક ઠરવવામાં આવશે.
અ સ
૩. ઉમેદવારને એક પર્ પતર્ માટે એક જ જવાબવહી (OMR) આપવામાં આવશે.જવાબવહી પર િપર્ંન્ટ થયેલ નંબર અને ઉમેદવારનો બેઠક નંબર
સમાન છે , તે ઉમેદવારે ચકાસી લેવ.ું પર્વેશ મેળ યા બાદ ઉમેદવારે ઇન્વીજીલેટર ારા અપાતી સ ૂચનાનુ ં કાળજીપ ૂવર્ક પાલન કરવુ.ં OMR શીટ
મ યા બાદ તેનો ચીવટથી અભ્યાસ કરવો અને પોતાનુ ં નામ, બેઠક નંબર, પર્ પતર્ની સીરીઝ, પરીક્ષા કેં ના શહેરનુ ં નામ, પરીક્ષાની તારીખ,
પરીક્ષાનુ ં નામ અને પોતાની જન્મ તારીખ િવગેરે બાબતો સાથે ઉમેદવારે પોતાની સહી કરવી તેમજ ઇન્વીજીલેટરની સહી કરાવવી. જો ઉમેદવારે
જવાબવહીમાં સહી નહી કરી હોય તો, તેવી જવાબવહી તપાસવામાં આવશે નહી.
૪. ઉમેદવારે કાળી કે વાદળી બોલપેનથી કાળજીપ ૂવર્ક એનકોડીંગ કરવુ.ં એક વખત કરે લ એનકોડીંગ સુધારી શકાશે નિહ. તે માટે છે કછાક કરવી નહી
કે Whitener ક White fluid ક Correction ink વી વ ત ુનો ઉપયોગ કરવો નહી. જો કોઇ પણ સંજોગોમાં ઉમેદવાર આવી વ ત ુનો ઉપયોગ કરશે
તો તેવા ઉમેદવારની OMR જવાબવહી તપાસવામાં આવશે નહી.
૫. ઉમેદવારે જવાબવહીમાં રોલ નંબર કે પર્ પતર્ પુિ તકાની સીરીઝ કે પર્ પતર્ પુિ તકાનો નંબર ખોટો લખેલ હશે કે ખોટો એનકોડ કરે લ હશે તો તે
જવાબવહી પણ તપાસવામાં આવશે નહી.
૬. પરીક્ષા શ થયાથી પ ૂરી થાય ત્યાં સુધી શાંિતથી પરીક્ષા આપવી; કોઇ પણ પર્કારની ચોરી કે ગેરરીિત કરવી નિહ; વાતચીત કરવી નિહ કે મેસેજ
આપલે કરવા નહી.જો તેમ કરતા કોઇ ઉમેદવાર પકડાશે તો સખ્ત પગલાં લેવામાં આવશે. OMR શીટ વાળવી નિહં; કરચલી ન પડે તે ખાસ જોવુ.ં
જવાબવહીને પીન, ટાંકણી કે દોરો બાંધવો નિહ. ઉમેદવારે પરીક્ષા પ ૂણર્ થયેથી OMR શીટ ઇન્વીજીલેટરને અચ ૂક જમા કરવાની રહેશે. કોઇ પણ
ઉમેદવારને પરીક્ષા પ ૂણર્ થાય તે પહેલાં વગર્ ખંડ છોડવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નિહ. અસાધારણ સંજોગોમાં ઉમેદવારને વગર્ખડં
છોડવાની ફરજ પડે તેવા સંજોગોમાં પર્ પતર્ સિહત અન્ય પરીક્ષા સાિહત્ય ઇન્વીજીલેટરને પરત જમા કરા યા બાદ જ પરીક્ષા ખંડ છોડવાની
પરવાનગી આપવામાં આવશે.
૭. લખાણ શ કરતા પહેલા પર્ પુિ તકા તપાસી લેવી; જો પર્ પુિ તકા ખામીવાળી હોવાની જાણ થાય તો ત ુરત જ બદલી આપવા ઇન્વીજીલેટરને
િવનંતી કરવી. પરીક્ષા પ ૂરી થયા બાદ ઉમેદવાર પર્ પતર્ લઇ જઇ શકશે. ઉમેદવારે રફ કામ માટે અલગ રફ શીટ ન માંગવું પરં ત ુ પર્ પતર્ માં જ રફ
કામ કરવુ.ં
ુ
પ ના બધા
ોહ લ
ી કારના છે . દરક
ના ઉ રમાં A, B, C, D એમ ચાર િવક પો આપેલાં છે . યાર OMR જવાબવહ માં A, B,
8. બં ે
C, D, E એમ પાંચ િવક પ છે . E િવક પ “Not attempted” ગે નો રહશે. ઉમેદવાર
નો જવાબ આપવા ન ઇ છતા હોય તેમણે આ ‘E’
િવક પ પસંદ કરવાનો રહશે. અને “Not attempted “ િવક પ પસંદ કરવાના ક સામાં નેગેટ વ મા કગ લા ુ પડશે નહ . તેથી ઉમેદવાર સાચો
ુ
ૂર ૂ ં ુ ૂર / કાળ શાહ ની
િવક પ શોધી જવાબવહ (OMR Answer Sheet) માં સંબિં ધત
ના મ સામે આપેલ A, B, C, D ક E ના વ ળને
બોલપેનથી ડાક કર .ંુ
9. આ કસોટ માં યેક ખોટા જવાબ, એકથી વ ુ જવાબના ક સામાં તથા એક પણ િવક પ એનકોડ નહ કરવાના ક સામાં તે જવાબના િનિ ત
ુ ના 0.3 ણ
ુ
ુ બ કાપવામાં આવશે. એટલે કે ખોટા જવાબો માટે નેગેટીવ ગુણની બાબત ઉમેદવારે ધ્યાને રાખવાની રહેશે.
ણ
જ
૧૦. પરીક્ષા સંચાલનના ઉચ્ચ માપદંડોને અનુસરવા તમામ પગલાં લેવામાં આવેલ છે . થી કોઇ પણ ઉમેદવારે ઉમેદવારોની લાગણી તથા પર્િકર્યા
અને પધ્ધિતની અને ગોપિનયતાના ધોરણોની સમજણના અભાવે ગેરલાભ ઉઠાવતા લેભાગુ તત્વોની શેહમાં આ યા િવના પોતાની મહેનત અને
ક્ષમતા આધારે પરીક્ષા આપવા અનુરોધ કરવામાં આવે છે .જો કોઇ તત્વો ઉમેદવોરોને પર્ભાિવત કરી નાણાંની માંગણી કરે તો તે અંગે તાત્કાિલક
લાંચ શવત િવરોધી બ્યુરોને જાણ કરવી.
૧૧. સીધી કે આડકતરી રીતે પરીક્ષામાં સફળ થવા ઉમેદવારે કોઇ વગ વાપરવાનો કે ગેરકાયદે સર પર્યાસ કરવો નિહ. કોઇ ઉમેદવાર, કોઇ પણ પર્કારની
ગેરરીિત કરતા માલુમ પડશે તો તેને આયોગની ભરતી પરીક્ષામાં ચોક્ક્સ સમય માટે કે કાયમ માટે ગેરલાયક ઠેરવવા સિહતની દંડનીય કાયર્વાહી
કરવામાં આવશે ની ન ધ લેવી.
૧૨. ઉમેદવારોએ ફક્ત પર્વેશપતર્ અને ઉમેદવારોની સુચનાઓ ( પરીિશ ટ – ૧ અને ૨ ) જ ડાઉનલોડ કરવાના રહે છે .
૧૩. ઉમેદવારોને આ સ ૂચનાઓનું ચુ તપણે પાલન કરવા જણાવવામાં આવે છે .

ુ રાત
જ
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