ક

સરકારની કચેર ઓ અને

ક

હર સાહસોની ભરતી પર

સરકારની કચેર ઓ અને

5ર

ા (વગ-1-2) િશ ણવગ 2018- 19

હર સાહસોની ભરતી પર

વેશ 5ર

ાની

ા (class 1-2 ) િશ ણવગ 2018- 19

ા ઓનલાઇનને બદલે ઓફ લાઇન લેવાની હોઇ જ ર
( માંક: સી આરએસ-તાલીમ/2018-19/ વેશ પર

ુ ના
ચ

ા-01/ઇડ પી)

સરદાર પટેલ લોકપર્શાસન સં થા, અમદાવાદ ખાતે કેન્દર્ સરકારની કચેરીઓ અને જાહેર
સાહસોમાં વગર્ ૧-રની

ભરતીના કામે આઇ.બી.પી.એસ., આર.બી.આઇ., એસ.બી.આઇ.,

એલ.આઇ.સી., એસ.એસ.સી., આર.આર.બી., વગેરે
માટે ના

વી જાહેર

પઘાર્ત્મક પરીક્ષાની તૈયારી

િશ ણવગ 2018-19 માટે ની પર્વેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજીપતર્કો મંગાવવામાં

આવેલ કે

ની પર્વેશ ૫રીક્ષાની સંભિવત તારીખ ૦૮/૦૭/૨૦૧૮ રાખવામાં આવેલ વહીવટી

કારણોસર પર્વેશ૫રીક્ષા મુલત્વી રાખવામાં આવેલ હતી. આ પર્વેશ ૫રીક્ષા ઓન લાઇનને બદલે
હવે ઓફ લાઇન લેવાનુ ં નકકી કરવામાં આવે છે .

નો કાયકર્
ર્ મ નીચે મુજબ નકકી કરવામાં આવેલ

છે . આ પર્વેશ ૫રીક્ષા માટે અરજી કરી, ફી ભરનાર સંબિં ઘત ઉમેદવારે આ બાબતની ન ઘ લેવા
તેમજ આ બાબતે સં થાની વેબસાઇટ https://spipa.gujarat.gov.in અને

ઓજસની વેબસાઇટ

https://ojas.gujarat.gov.in ચકાસતા રહેવા જણાવવામાં આવે છે .
અ.નં

5ર

ાના આયોજન

ગે ની

નકક થયેલ તાર ખ

િવગત
૧

પર્વેશ

પરીક્ષા

માટેની

હોલ તા.૨૭/૦૮/૧૮ થી તા.૦૨/૦૯/૧૮

ટીકીટ ડાઉનલોડ કરી મેળવવા (સવારના ૧૧.૦૦ વાગ્યા સુધી)
માટે ની તારીખ
૨

પર્વેશ પરીક્ષાની તારીખ

તા.૦૨/૦૯/૨૦૧૮(રિવવાર)
૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦

1

1.

ઓફ લાઇન 5ર
1.

ા

આ સં થા

ગે ની ખાસ

ૂચનાઓ:-

ારા આ૫વામાં આવેલ મુળ જાહેરાતમાં જયાં ઓન લાઇન ૫રીક્ષા

લખવામાં આવેલ છે . તે રદ કરી ઓફ લાઇન ૫રીક્ષા વાંચવા આથી સુઘારો
કરવામાં આવે છે .
2.

ુ ક્ષી પર્કારના (Multiple Choice
- ૨૦૦ માકર્સનુ ં રહેશે. પર્ ો હેતલ

પ

Questions) રહેશે.
3.

પર્ ોના

જવાબો

અલગ

આપેલ

ઉ રવહીમાં જ

લખવાના

રહેશે.

જવાબો

કાળી/વાદળી બોલ પોઇન્ટ પેનથી ફક્ત () કરીને આપવાના છે . પર્ પતર્ની ભાષા
ં વણ જણાય તો
ગુજરાતી અને અંગર્ેજી રહેશે. ગુજરાતી ભાષાંતરમાં કોઇ ગુચ
અંગર્ેજીમાં પ ૂછાયેલ પર્ ની ભાષાનુ ં અથર્ઘટન આખરી ગણાશે.
4.

ઉ રવહીમાં જવાબ આપવા માટે માતર્ કાળી/વાદળી બોલ પોઇન્ટ પેનનો જ
ઉપયોગ કરવાનો હોઇ. ઉમેદવારે તર્ણ થી ચાર કાળી/વાદળી બોલ પોઇન્ટ પેન
સાથે અવ ય લાવવી.

5.

પર્ પતર્માં મહંદઅંશે નીચેના િવષયો આવરી લેતા પર્ ો પ ૂછવામાં આવશે.
તાર ખ

સમય

02-09-2018

૧૧-૦૦ થી૧૩-૦૦

િવષય
(૧) કોન્ટીટે ટીવ એપ્ટીટયુડ

૫૦

ર)વબર્લ અને નોન વબર્લ રીઝનીંગ

૫૦

(૩) ઇંગ્લીશ (અંગર્ેજી)

૫૦

(૪) જનરલ અવરનેસ અને કરન્ટ અફેર

૫૦

ુલ
વેશ પર

ુ
ણ

200

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

https://ojas.gujarat.gov.in
6.

ુ
ણ

વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકશે.

ઉ રવહીમાં િનયત જગ્યાએ બેઠક નંબર, પર્

૫તર્ બુકલેટ સીરીઝ અને કેટેગરી

(Category) અવ ય લખવી.
7.

ઉ રવહીમાં જવાબ માટે બોલપોઇન્ટથી કરે લ િનશાની િસવાયનુ ં () કોઇપણ
પર્કારનુ ં લખાણ અથવા એક કરતાં વધુ વૈકિ પક ઉ રો ગુણને પાતર્ થશે નહીં.
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8.

ઉ રવહી ઉપર િનરીક્ષકની સહી છે કે નહીં તેની ખાતર્ી કરી લેવી. જો તમારી
ઉ રવહી ઉપર િનરીક્ષકની સહી નહીં હોય તો તેવી ઉ રવહી મ ૂ યાંકન માટે
ગણાશે નહીં.

9.

ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક પર્ માં એક કરતાં વધારે જવાબ બદલ પર્ ના
ગુણના ૩૩% ગુણ બાદ કરવામાં આવશે.

પર્ નો જવાબ આપવામાં નહીં આવે

તેના માટે કોઇ ગુણની કપાત કરવામાં આવશે નહીં.
10.

ઉમેદવારે સાચો બેઠક નંબર, પર્

૫તર્ બુકલેટ સીરીઝ અને અરજીમાં દશાર્વેલ

કેટેગરી ઉ રવહીમાં અવ ય દશાર્વવાની રહેશે. અઘુરી િવગત વાળી ઉ રવહીની
ચકાસણી કરવામાં આવશે નહીં.અને આ અંગેની તમામ જવાબદારી ઉમેદવારની
રહેશે.
11.

સં થા ારા પર્િસઘ્ઘ કરવામાં આવેલ મુળ જાહેરાતના મુદા નં.૧૦:-“ પર્ાથમીક કસોટી
માટે ના પર્

૫તર્ અંગેની ખાસ સુચનાઓ ” ના મુદા નં. ૨ અને ૧૦ થી ૧૪ હવે

ઘ્યાને લેવાના રહેશે નહી.
12.

આ ઉ૫રાંત મુળ જાહેરાતમાં આ૫વામાં આવેલ અન્ય તમામ સુચનાઓ યથાવત
રહેશે.
સ હ( ક.એમ.ભીમ યાણી, IAS)

તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૮
થળ:- અમદાવાદ

નાયબ મહાિનદેર્ શક
સરદાર પટેલ લોકપર્શાસન સં થા,
અમદાવાદ
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