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(�	�
к: �������-����	/2016-17/���ш �� !�-01/"# ��) 
к�% & ��к��'� к(�� ) *'� ���� ����+'� ,���  �� !� (class 1-2  ) �-ш!.�/0 2016- 17 

 (� 123��� ��к�� 4���� �
(�5�� �-ш!.�/6 7�. '+к�  	�9�'� ������ ':�.) 

   સરદાર પટ
લ લોક�શાસન સ�ંથા, અમદાવાદ ખાતે к�% & ��к��'� к(�� ) *'� 

���� ����+	�
 �/6-1-�'�  ,���'� к�	� �".;�.��.��., ��.;�.�"., ��.;�.�".,  

��.�".��.,  ��.��.��.,  ��.��.;�.  વગરે
 �વી �હ
ર � પઘા!" મક પર#$ાની તૈયાર# માટ
ના 

�-ш!.�/0 2016-17મા ં ૫સદં થવા માટ
ની �વેશ પર#$ા માટ
 ઓનલાઇન અર*પ+કો 

મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટ
 ઉમેદવાર
 http://ojas.guj.nic.in/ અથવા http://ojas1.guj.nic.in/ 

વેબસાઇટ પર ��.13/05/2016 :� ��.30/05/2016 (સમય રાિ+ના ૧૧.૫૯ કલાક 5ધુી) 

દર9યાન અર* કરવાની રહ
શે અને અર* કયા! બાદ પર#$ા ફ# ભરવા માટ
<ુ ં ચલન કાઢ#ને 

?જુરાતની કોઇપણ કો9BCટુરરાઇઝડ પો�ટ ઓFફસમા ં જઇને ��.13/05/2016 :� 

��.02/06/2016 5ધુી (પો�ટ ઓFફસના કામકાજના સમય દર9યાન) પર#$ા ફ# ભર# શકશે. 

ઉમેદવાર
 તા�તરનો Photograph (10 kb) અને Signature (10 kb) સાઇઝથી વધાર
 નહG તે ર#તે 

jpg format મા ં scan કર# કો9BCટુરમા ં તૈયાર રાખવાનો રહ
શે. � ઓનલાઇન અર*મા ં upload 

કરવાનો રહ
શે. અરજદાર
 પોતાના બધા જ શૈ$Hણક લાયકાત, વય મયા!દા, �િત અને અIય 

લાયકાતના �માણપ+ો પોતાની પાસે રાખવાના રહ
શે અને સ�ંથા Jવારા માગંણી થયેથી અKકૂ 

રMૂ કરવાના રહ
શે.  
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2.   ?@� 3.���� �-ш!.�/0 2016-17	�
 '�(�'� -�/�� �к �/6	�
 3AB� C23;'� ;� 

 �/6D2
 �B+3' к���	�
 ��'�� 7�.    
 

�

	 

'
 

��%9�D2
 

'�	 

E2�  

;�Fк 

5;' *'�	� (51%) ���� (7%)  ��9  (15%)  ����;��� (27%) 

NOુ

ષ 

મહ#લા 

(૩૩%) 

Hબન 

અનામ

ત Rુલ  

સSંયા 

NOુ

ષ 

મહ#લા 

(૩૩%) 

એસસી 

Rુલ  

સSંયા 

NOુ

ષ 

મહ#લા 

(૩૩%) 

એસટ# 

Rુલ  

સSંયા 

NOુ

ષ 

મહ#લા 

(૩૩%) 

એસસી

બીસી 

Rુલ  

સSંયા 

૧ �પીપા, 

અમદાવાદ 

100 ૩૪ ૧૭ ૫૧ ૫ ૨ ૭ ૧૦ ૫ ૧૫ ૧૮ ૯ ૨૭ 

૨ આરટ#સી, 

અમદાવાદ 

50 ૧૭ ૦૯ ૨૬ ૨ ૧ ૩ ૫ ૩ ૮ ૯ ૪ ૧૩ 

૩ આરટ#સી,  

5રુત 

50 ૧૭ ૦૯ ૨૬ ૨ ૧ ૩ ૫ ૩ ૮ ૯ ૪ ૧૩ 

૪ આરટ#સી,  

મહ
સાણા 

(પાટણ) 

50 ૧૭ ૦૯ ૨૬ ૨ ૧ ૩ ૫ ૩ ૮ ૯ ૪ ૧૩ 

૫ આરટ#સી, 

વડોદરા 

30 ૧૦ ૫ ૧૫ ૧ ૧ ૨ ૪ ૧ ૫ ૫ ૩ ૮ 

  280 ૯૫ ૨૨ 
 

૧૪૪ ૧૨ ૭ ૧૮ ૨૯ ૧૫ ૪૪ ૫૦ ૨૪ ૭૪ 

'HI: ઉ[ત �પીપા, અમદાવાદ અને તનેા િનય+ંણ હ
ઠળના ચાર
ય �ાદ
િશક તાલીમ ક̂_ોમા ંિનયત થયેલ Rુલ સીટો પૈક# ૩% સીટો શાર#Fરક 

િવકલાગં ઉમેદવારો  માટ
 ભરવાની રહ
શે. શાર#Fરક િવકલાગં ઉમેદવાર � ક
ટ
ગર#ના હોય તેમને તે ક
ટ
ગર#મા ંગણવાના રહ
શે.  

 

� સભંિવત તાલીમ વગ` :- 
 

અ.ન.ં તાલીમ વગ!<ુ ંઆયોજન તાર#ખ 

(૧)
  

�થમ તાલLમ વગ!.  તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ થી તા.૩૦/૧૧/ર૦૧૬ 

(ર)
  

બીજો તાલીમ વગ!  તા. ૦૧/૧૨/૧૬ થી તા.૩૧/૦૩/ર૦૧૭ 

 

નbઘ – આ સ�ંથા ખાતે ર#નોવેશનની કામગીર# શO હોય આ સ�ંથા ખાતે યોજવામા ંઆવનાર બdે 

 તાલીમવગ! એક સાથે ?જુરાત કોલેજ અમદાવાદ ખાતે તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૬ થી 

 તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૬ દર9યાન યોજવા<ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવનાર છે. �મા ૫ણ સમય 

 સજંોગો eજુબ �થળ તથા સમયમા ંફ
રફાર કરવામા ંઆવશે.  �ની નbઘ લેવા િવનતંી છે.   
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3.  шJ!5.к ��Bк�� *'� ��K��  
 

1. шJ!5.к ��Bк��: ક
I_ સરકાર ક
 રાfય સરકાર Jવારા કાયદાથી �થાિપત 	�%B 

L2-'��M9 /# N# L2-'��M9 	�
:� O'��к થયેલ હોવા જોઇએ.  

2. ��PQ B��: ઉમેદવાર ભારતનો નાગFરક હોવો જોઇએ.  

3. આ તાલીમમા ં � ઉમેદવારોની માgભૃાષા ?જુરાતી હોય અથવા � ઉમેદવારોએ 

માJયિમક અથવા ઉiચતર માJયિમક પર#$ા ?જુરાતમાથંી પાસ કર# હોય અથવા 

�નાતક ક$ાની પર#$ા ?જુરાતમાથંી પાસ કર
લ હોય અથવા ૧ લી ઓગjટ ૨૦૧૬ 

પહ
લા ?જુરાતમા ં પાચં વષ!નો સળગ વસવાટ કર
લ હોય અને હાલ ?જુરાતમા ં

�થાયી હોય તેવા ઉમેદવારો આ તાલીમવગ!મા ંદાખલ થવા માટ
 લેવામા ંઆવતી 

�વેશ પર#$ામા ંબેસી શકશે.  

4. શાર#Fરક િવકલાગં તર#ક
ની પા+તા Cપુીએસસી Jવારા નk# કયા! eજુબ 

મળવાપા+ છે. (11-17 February, 2012 ના Employment News મા ંઆપેલ UPSC 

ની જોગવાઇ eજુબ)  

5. �હ
રાતમા ં દશા!વેલ તમામ ક
ટ
ગર#ના ઉમેદવારોના ં Fક�સામા ં શૈ$Hણક લાયકાત, 

વયમયા!દા અને સામા*ક શૈ$Hણક પછાતવગ!ના ઉમેદવાર<ુ ંનોન-l#મીલેયર સટm 

અને અIય જOર# લાયકાત માટ
 તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ ની n�થિતને Jયાનમા ંલેવામા ં

આવશે.  

 

4.  �B	B�6S�: (��.01/08/2016 T2I�) 
 

1. ઓછામા ંઓછા ૨૦ વષ! અને વoમુા ંવo ુર૮ વષ! 5ધુી, 

2. સામાIય વગ! (General Category) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા!દામા ંpટછાટ 

મળવાપા+ થશે નહG.  

3. સામા*ક અને શૈ$Hણક પછાતવગ! (SEBC) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા!દામા ં

વo ુ+ણ વષ!ની pટછાટ મળવાપા+ થશે.  
 

4. અ<5ુHૂચત �િત (SC) અને અ<5ુHૂચત જન�િત (ST) ના ઉમેદવારોને ઉપલી 

વયમયા!દામા ંવo ુપાચં વષ!ની pટછાટ મળવાપા+ થશે.  
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5. qધ ઉમેદવાર અને શાર#Fરક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી 

વયમયા!દામા ં11-17 February, 2012 ના Employment News મા ંઆપેલ UPSC ની 

જોગવાઇ eજુબ pટછાટ મળવાપા+ થશે 

 

 

U	 к�9�/�  

��K�� �V6   

(��.01/08/2016  

'� �+3) 

	W����K 

X97�9 
��K�� �V6 	�9�'� /.��   

(��.01/08/2016 '� �+3) 

1 
સામાIય વગ!  
(General Category) 

લrતુમ  ૨૦ વષ!  

અને મહતમ ર૮ વષ!  

pટછાટ 

મળવાપા+ નથી 

��.02/08/1988 *:�� ZB��;�S 3%	��� 

*'� ��.01/08/1996 *:�� �� ����� 

3%	���  

2 સા.શ.ૈપ.વગ!           
(SEBC Category) 

લrતુમ ૨૦ વષ! 

અને મહતમ  ૩૧ 

વષ!  

+ણ વષ! 

��.02/08/1985 *:�� ZB��;�S 3%	��� 

*'� ��.01/08/1996 *:�� �� ����� 

3%	��� 

3 
અ<5ુHુચત �િત         
(SC  Category) લrતુમ ૨૦ વષ! 

અને મહતમ ૩૩ વષ!  
પાચં વષ! 

��.02/08/1983 *:�� ZB��;�S 3%	��� 

*'� ��.01/08/1996 *:�� �� ����� 

3%	��� 4 
અ<5ુHુચત જન�િત  

(ST Category) 

5 
ш�� [�к -�к��
/ (Blind, Deaf – mute and orthopedically handicapped persons)   

'HI: 	W����K  10 �V6  X97�9 к�9�/�  ��"\ '�(� C23; 7� .     

5(1) સામાIય વગ!  
(General Category) 

લrતુમ  ૨૦ વષ! 

અને મહતમ ૩૮ વષ!  ઉપરો[ત ક
ટગર# 

વાઇઝ 

મળવાપા+ 

pટછાટ ઉપરાતં    

વધારાની ૧૦ 

વષ!ની pટછાટ 

Cપુીએસસીના 

િનયમો eજુબ  

તા.૦૨/૦૮/૧૯૭૮ અથવા "યારબાદ જIમલેા 

અને તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૬ અથવા ત ેપહ
લા 

જIમલેા 

5(2) સા.શ.ૈપ.વગ!             
(SEBC Category) 

લrતુમ  ૨૦ વષ! 

અને મહતમ ૪૧ વષ! 

તા.૦૨/૦૮/૧૯૭૫ અથવા "યારબાદ જIમેલા 

અને તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૬ અથવા ત ેપહ
લા 

જIમલેા 

5(3) અ<5ુHુચત �િત           
(SC  Category) લrતુમ  ૨૦ વષ! 

અને મહતમ ૪૩ વષ!  

તા.૦૨/૦૮/૧૯૭૩ અથવા "યારબાદ જIમેલા 

અને તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૬ અથવા ત ેપહ
લા 

જIમલેા 5(4) અ<5ુHુચત જન�િત  

(ST Category) 

 

5.  ���ш �� !�: 
 

1. �વેશ પર#$ા  માટ
 કોI ટ#ટ
ટ#વ એB ટ#ટCડુ Fરઝનીગ, જનરલ અવેરનેશ અને 

ઇs લીશ<ુ ં મળ# Rુલ-ર૦૦  માક!સ<ુ ં પે૫ર   MCQ  (Multiple Choice Question) 

eજુબ  લેવામા ંઆવશે.  �  નીચે eજુબ છે.  
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2. ���ш �� !� તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૬'� �-����'� �+3 ����	�
 ��ш�. ]'� -�/� 

'�(� C23; 7�.  
 

3. ��̂ 2�!� �� !� (Multiple Choice Question) ��5� :- 

��� х 

 
�	B -�VB 12. 

19-06-2016 ૧૧-૦૦ થી૧૩-૦૦  

(૧) કોI ટ#ટ
ટ#વ એB ટ#ટCડુ ૫૦ 

ર)વબ!લ અને નોન વબ!લ ર#ઝનGગ  
 

૫૦ 

(૩) ts લીશ ૫૦ 

(૪) જનરલ અવરનેસ અને કરI ટ અફ
ર ૫૦ 

E2� 12.  200 

���ш �� !� 	�9�D 2
 к�%&: *	S���S (િવગતવાર ક
I_ની �ણ �વેશપ+ (Hall Ticket) ઉમેદવાર 

http://ojas.guj.nic.in/ અથવા http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર# શકશે.)    

'HI :- (1) ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક �uમા ંએક કરતા ંવધાર
 જવાબ   

             બદલ �uના ૧/૩  ?ણુ બાદ કરવામા ંઆવશે.  

         (૨) qધ ઉમેદવારને વધારાના સમય તર#ક
 ૨૦ િમિનટ આપવામા ંઆવશે. 

         (૩) �uપ+ હ
gલુ$ી �કારનો હોય છે ( બvુિવધ પસદંગી �u ). 

         (૪) ?જુરાતી અને qwે* માJયમમા.ં          
 
 

4. �+� 9 к 9 #�?'�+#/-�%9 �?9 к��� ;�;�:-  

��.19-06-2016ને રિવવારના રોજ યો�નારા ૫રG$ાની હોલ ટ#ક#ટ 

તા.૧૩/૦૬/૨૦૧૬ થી તા.૧૯/૦૬/૨૦૧૬ (����'� 11.00 ��AB� T2I�) 

ડાઉનલોડ/િ�Iટ આઉટની નકલ મેળવી લેવાની રહ
શે. 
 

૬.  �વેશ ૫ર#$ા *	S���S, �#+S��, ��3к+9, T2�� *'� 	����.� х��� B+3��	�
 ��ш�. 

�	� ]   к�% &  х��� 5� !� �5�� 	�/�� �+ �� `/� �	�D2��� 5 -�кa � �5��'� ��ш�. 

��	3 ����	 кB�
 O :W�  ���� 	�/� 7� ��'� 5. �	�D2��� 5 -�кa � O ����-*	S���S, 

��.9 .��-*	S���S, ��-9 -��-�#+S��,  ��.9 .��-T2�� к� ��.9 .�� 	����.�(��9.) �Jк  

�5��'� ���ш�.  
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 �� !�'+ *bB���	:  

The examination consists of one papers. 

Paper  (૧) કોI ટ#ટ
ટ#વ એB ટ#ટCડુ 50 Marks 

ર) વબ!લ અન ેનોન વબ!લ ર#ઝનGગ  50 Marks 

(૩) ts લીશ 50 Marks 

(૪) જનરલ અવરનસે અને કરI ટ અફ
ર 50 Marks 

Total  200 Marks  
 

      ૫ર#$ામા ંમેળવેલ ?ણુના આધાર
 ક
ટ
ગર# વાઇઝ મેર#ટ eજુબ મMુંર થયેલ જsયાના ૩ 

ગણા  ઉમેદવારોની ૫સદંગી યાદ# તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

   7. *�� к���'� � � :- 

  આ �હ
રાતના સદંભ!મા ં ફ[ત ઓન લાઇન જ અર* �વીકારવામા ં આવશે. 

ઉમેદવાર
 �હ
રાતમા ં દશા!વેલ તાર#ખ eજુબ ��.13/05/2016 :� ��.30/05/2016 ( સમય 

રા+ીના ૧૧.૫૯ કલાક 5ધુી) દર9યાન http://ojas.guj.nic.in/ અથવા http://ojas1.guj.nic.in/ 

વેબસાઇટ પર ઓન-લાઇન અર*પ+ક ભર# શકશે. સાથે સાથે આ અર*પ+ ન*કની પો�ટ 

ઓFફસમા ં જઇને ઓનલાઇન અર* કર# શકશે. � માટ
 પો�ટ ઓFફસને િનયત ચાx ઉમેદવાર
 

Kકૂવવાનો રહ
શે. ઉમેદવાર
 (૧) સૌ �થમ http://ojas.guj.nic.in/ અથવા http://ojas1.guj.nic.in/ 

વેબસાઇટ પર જzુ.ં હવે (૨) “Apply On line” પર Click કરzુ.ં (૩) �હ
રાત lમાકં સી*આરએસ -

તાલીમ/૨૦૧૬-૧૭/�વેશ પર#$ા-૧/ઇડ#પી “к�% & ��к��'� к(�� ) *'� ���� ����+'� 

,���  �� !� (class 1-2 ) �-ш!.�/6 2016-17 ”  પર “Details” પર {[લક કરવાથી ક
ટ
ગર# 

�માણે જsયાની િવગતવાર માFહતી વાચંી શકશો અને (૪) “Apply now” પર Click કરવાથી 

Application Format |લુશે �મા ંસૌ �થમ “Personal Details” ઉમેદવાર
 ભરવી. (અહG લાલ }ંદડ# 

(*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર�જયાત ભરવાની રહ
શે.) (૫). Personal Details ભરાયા બાદ 

“Education Details” ભરવા માટ
 “Education Qualification” પર click કરzુ.ં (૬)  જો વo ુલાયકાત 

દશા!વવા માગંતા હો તો “Add More Education” પર click કરzુ.ં (૭) તેની નીચે “Self Declaration” 

પર click કરzુ.ં "યારબાદ (૮) ઉપરની શરતો �વીકારવા માટ
 “Yes” પર click કરzુ.ં હવે અર* 
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Nણૂ! ર#તે ભરાઇ ગયેલ છે. (૯) હવે “Save” પર click કરવાથી તમાર# અર*નો Online �વીકાર 

થશે. (૧૦) અર* કયા! બાદ ઉમેદવારનો “Application Number” Generate થશે. � ઉમેદવાર
 

સાચવીને રાખવાનો રહ
શે. (૧૧) હવે Upload Photograph પર click કરો અહG તમારો Application 

Number type કરો અને તમાર# Birth date type કરો . "યાર બાદ ok પર click કરzુ.ં અહG photo 

અને signature upload કરવાના છે. ( photo <ુ ંમાપ ૫ સે.મી. �ચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ 

અને signature <ુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. �ચાઇ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી. ) ( Photo અને 

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

વધાર
 નFહ તે ર#તે Computer મા ં હોવા જોઇએ.) “browse button” પર Click કરો. હવે Kઝુ 

ફાઇલના �l#નમાથંી � ફાઇલમા ંjpg format મા ંતમારો photo store થયેલ છે., તે ફાઇલને select 

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

Click કરો. હવે બાMુમા ંતમારો photo દ
ખાશે. હવે આજ ર#તે Signature પણ upload કરવાની રહ
શે. 

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

number” તથા Birth Date type કયા! બાદ OK પર Click કરવાથી +ણ બટન (૧) OK (૨) Show 

Application Preview અને (૩) Confirm Application દ
ખાશે. ઉમેદવાર
 Show Application Preview 

પર Click કર# પોતાની અર* જોઇ લેવી. અર*મા ં5ધુારો કરવાનો જણાય તો  Edit કર# લેzુ.ં 

Confirm કયા! પહ
લા કોઇપણ �કારનો 5ધુારો થઇ શકશે. પરંgુ ંકIફમ! થયા બાદ કોઇપણ �કારનો 

5ધુારો શકય બનશે નહ#. સNંણૂ! ચકાસણી બાદ જો અર* 5ધુારવાની જOર ન જણાઇ તો જ 

Confirm Application પર Click કરzુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર*નો સ�ંથામા ંOnline �વીકાર થઇ 

જશે. અહG “Confirmation Number” Generate થશે. � હવે પછ#ની બધી જ કાય!વાહ# માટ
 જOર# 

હોય, ઉમેદવાર
 સાચવવાનો રહ
શે. (૧૩) હવે Print Application પર Click કરzુ.ં અહG તમારો 

Confirmation Number ટાઇપ કરવો. અને Print પર Click કર# અર*ની નકલ કાઢ# સાચવી 

રાખવી. (૧૪) �વેશ પર#$ા ફ# ભરવા માટ
<ુ ંચલન મેળવવા માટ
 હવે Print Challan પર Click 

કરzુ.ં અહG તમારો Confirmation Number ટાઇપ કરવો અને Print Challan પર Click કર# ચલનની 

નકલ કાઢ# ?જુરાત રાfયની કોઇપણ કો9BCટુરરાઇઝડ પો�ટ ઓFફસમા ં જઇને સામાIય વગ! 

(General Category) ના ઉમેદવારો પર#$ા ફ# પેટ
 c!.300/- + �+O9� (�3M� c�.1�/- અને 

અનામત ક
ટ
ગર#ના ઉમેદવારો પર#$ા ફ# પેટ
 c!.100/- + �+O9� (�3M� c�.1�/- ભર# દ
વાના 

રહ
શે. (૧૫) લાલ �દડ#વાળ# (* ) માFહતી આપવી ફર*યાત છે. આ માFહતી ફોમ!મા ંભરવામા ંનહG 
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આવે "યા5ંધુી ફોમ! સબમીટ થઇ શકશે નહG. (૧૬) નોનl#મીલેયરની િવગતો ફર*યાતપણે 

આપવાની રહ
શે. તે નહG આપનાર તે ઉમેદવારો જનરલ ક
ટ
ગર# બતાવશે તો ફોમ! સબમીટ થશે.   

х��'Hf- �વેશ ૫ર#$ા *	S���S, �#+S��, ��3к+9, T2�� �:� 	����.� х��� B+3��	�
 

��ш�. �	� ]   к�% &  х��� 5� !� �5�� 	�/�� �+ �� `/� �	�D2��� 5 -�кa � �5��'� 

��ш�. ��	3 ����	 кB�
 O :W�  ���� 	�/� 7� ��'� 5. �	�D2��� 5 -�кa � O ����-*	S���S, 

��.9 .��-*	S���S, ��-9 -��-�#+S��, ��.9 .��-T2�� к� ��.9 .�� 	����.�(��9.) �Jк  

�5��'� ���ш�.  

8.  ���ш �� !� g :  

1. તમામ ક
ટ
ગર#ના ઉમેદવારોએ �વેશ પર#$ાની ફ# ભરવી ફર�જયાત છે. અIયથા 

�વેશ પર#$ામા ંબેસી શકશો નહG.  

2. �વેશ પર#$ા માટ
ની ફ# ભરવા માટ
 ઉમેદવારો fયાર
 OJAS ની વેબસાઇટ પર 

પોતાની અર* સબમીટ કર
 "યાર
 તેઓને અર* ફ# ભરવા માટ
 OJAS ની 

વેબસાઇટ પર +ણ નકલોની એક પાના ઉપર િ�Iટ મેળવવાની 5ચૂના મળશે � 

ઉમેદવારોએ મેળવી લેવાની રહ
શે. � �વેશ પર#$ા ફ# ભરવા માટ
<ુ ંચલન છે.  

3. ઉમેદવાર
 �વેશ પર#$ા ફ# ભરવા માટ
<ુ ંચલન Jવારા ?જુરાત રાfયની કોઇપણ 

કો9BCટુરરાઇઝડ પો�ટ ઓFફસમા ં જઇને સામાIય વગ! (General Category) ના 

ઉમેદવારો પર#$ા ફ# પેટ
 c!.300/- + �+O9� (�3M� c�.1�/- અને અનામત 

ક
ટ
ગર#ના ઉમેદવારો પર#$ા ફ# પેટ
 c!.100/- + �+O9� (�3M� c�.1�/- ભર# 

દ
વાના રહ
શે.  

4. તમામ ક
ટ
ગર#ના ઉમેદવારોએ �વેશ પર#$ાના રોજ પર#$ા ફ# ભયા!ની નકલ સાથે 

લઇને આવવા<ુ ંરહ
શે અIયથા �વેશ પર#$ામા ંબેસવા દ
વામા ંઆવશે નહG.  

5. અIય કોઇ ર#તે ફ# �વીકારવામા ંઆવશે નહG.  

6. પો�ટ ઓFફસમા ં ફ# ભરવાની છે�લી તા.૦૨/૦૬/૨૦૧૬(પો�ટ ઓFફસના 

કામકાજના સમય દર9યાન) ની રહ
શે.  
 

9.  ��	�%B T h('�) :  
 

1. �વેશપ+ વગર પર#$ાખડંમા ં�વેશ આપવામા ંઆવશે નહG અને �વેશ પર#$ા ફ# 

ભર
લ ચલનની નકલ પર#$ાખડંમા ં5પુરવાઇઝરને રMૂ કરવાની રહ
શે. ફ# ભયા!ની 

ચલનની નકલ રMૂ નહG કરનાર ઉમેદવારને પર#$ાખડંમા ંબસેવા દ
વામા ંઆવશે 

નહG.  
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2. પર#$ાના સમય પહ
લા ં પદંર િમિનટ અગાઉ ઉમેદવાર
 પોતાની બેઠક પર બેસી 

જવા<ુ ંરહ
શે. 

3. તમાર# સાથે પર#$ા ખડંમા ંક
��લેુટર, મોબાઇલ, N�ુતક, ગાઇડ, કાપલી ક
 તેવા 

કોઇપણ છાપેલા ક
 હ�તHલHખત સાFહ"ય રાખી શકાશે નહ#.  

4. પર#$ા શO થયા પછ# Nણૂ! થાય "યા ં5ધુી પર#$ા ખડં છોડવા દ
વામા ંઆવશે નહG.   

5. અનઅિધRૃત N�ુતક, પેપર, લેખમાથંી ક
 અIય ઉમેદવારોમાથંી નકલ કરવી નહG, ક
 

નકલ કરવા માટ
 �યાસો કરવા નહG. તેમજ તમારા પેપરમાથંી અIય ઉમેદવારોને 

નકલ કરવા દ
વા નહG. આ 5ચૂનાના ભગં બદલ પર#$ા માટ
 ગેરલાયક ગણવામા ં

આવશે.  

6. પર#$ા Nણૂ! થવા માટ
નો બેલ વાsયાથી gરુત ઉ�રવહ# િનર#$કને સbપી દ
વી.  

7. �વેશ ૫ર#$ા પર#ણામ આકn�મક સજંોગો િસવાય તા.૦૪/૦૭/૨૦૧૬ 5ધુીમા ં

સ�ંથાના નોટ#સ બોડ! ઉપર �હ
ર કરવામા ંઆવશે. 

8. ૫ર#$ામા ં સફળ ઉમેદવારોને પ+થી �ણ કરવામા ં આવશે છતાયં પર#ણામ 

�પીપાની વેબસાઇટ www.spipa.gujarat.gov.in ઉપર eકૂવામા ંઆવશે. જOર જણાય 

તો ‘�પીપા’ ના ટ
Hલફોન નબંરો ઉપર સપંક! કરવાથી પણ પFરણામ �ણી શકાશે.   

9. સ�ંથા � કોઇ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવાર# માટ
 કોઇપણ �કાર
 ટ
કો મેળવવા 

માટ
 કોઇ અિધકાર# પર �"ય$ ક
 પરો$ લાગવગ લગાડવાનો �યાસ કરવા માટ
 

(૨) બી�<ુ ંનામ ધારણ કરવા માટ
 (૩) બી� પાસે પોતા<ુ ંનામ ધારણ કરાવવા 

માટ
 (૪) બનાવટ# ખોટા દ�તાવેજો અથવા �ની સાથે ચેડા કરવામા ંઆ�યા હોય 

તેવા દ�તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર#િત આચરવા માટ
 (૫) યથાથ! અથવા 

ખોટા અથવા મહ"વની માFહતી pપાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ
 (૬) 

પર#$ા માટ
 તેની ઉમેદવાર#ના સબંધંમા ંઅIય કોઇ અિનયિમત અથવા અયોsય 

સાધનોનો આ�ય લેવા માટ
 (૭) પર#$ા દર9યાન ગેર�યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ 

કરવા માટ
 એટલે ક
 અIય ઉમેદવારની ઉ�રવહ#માથંી નકલ કરવા ક
��લેુટર, 

મોબાઇલ N�ુતક, ગાઇડ, કાપલી ક
 તેવા કોઇપણ છાપેલા ક
 હ�તHલHખત સાFહ"યની 

મદદથી અથવા વાતચીત Jવારા નકલ કરવા ક
 ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની 

ગેરર#િતઓ પૈક# કોઇપણ ગેરર#િત આચરવા માટ
 (૮) લખાણોમા ંઅ{�લલ ભાષા 

અથવા Hબભ"સ બાબત સFહતની અ��gતૃ બાબત લખવા માટ
 (૯) પર#$ાખડંમા ં

અIય કોઇ ર#તે ગેરવત!�કુ કરવા માટ
 (૧૦) પર#$ાના સચંાલન કરવા માટ
 રોક
લા 

�ટાફને સીધી ક
 આડકતર# ર#તે હ
રાન કરવા અથવા શાર#Fરક ર#તે ઇ� કરવા માટ
 

(૧૧) Nવૂ!વત� ખડંોમા ં િનFદ�jટ કર
લ તમામ અથવા કોઇપણ Rૃ"ય કરવા માટ
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અથવા યથા �સગં મદદગીર# કરવા માટ
 અથવા (૧૨) પર#$ા આપવા માટ
 તેને 

પરવાનગી આપતા તેના �વેશપ+મા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઇપણ 5ચૂનાનો ભગં 

કરવા માટ
 દોિષત ઠયા! હોય તો અથવા દોિષત હોવા<ુ ં �હ
ર કCુ! હોય તો તે 

ફોજદાર# કાય!વાહ#ને પા+ થવા ઉપરાતં સ�ંથા, તે � પર#$ાનો ઉમેદવાર હોય તે 

પર#$ામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે. 

10. ઉમેદવાર
 અર*પ+કમા ં બતાવેલી કોઇપણ િવગત અને મૌHખક કસોટ# સમયે 

ઉમેદવાર
 રMૂ કર
લ જIમ તાર#ખ, શૈ$Hણક લાયકાત, વય, �િત, અ<ભુવ વગેર
ને 

લગતા �માણપ+ો ભિવjયમા ં� તે તબkે ચકાસણી દર9યાન ખોટા મા�મુ પડશે 

તો તેની સામે યોsય કાયદ
સરની કાય!વાહ# કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારની 

ઉમેદવાર# મડંળ Jવારા “રદ” કરવામા ં આવશે. તેમજ મૌHખક કસોટ# ગેરલાયક 

ઠરાવવામા ંઆવશે. તેમજ જો પસદંગી સ�ંથા Jવારા કોઇપણ તબkે “રદ” કરવામા ં

આવશે. 

11. સ�ંથા Jવારા લેવાનાર �પધા!"મક પર#$ામા ંઉ�ીણ! થવાથી જ ઉમેદવારને િનમ�કુ 

માટ
નો હક મળ# જતો નથી. િનમ�કૂ સમયે સ�ાિધકાર#ને ઉમેદવાર બધી જ ર#તે 

યોsય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને �િશ$ણ વગ!મા ં�વેશ આપવામા ં

આવશે.    

12. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને સ�ંથાના િનયમ eજુબ શરતોને આિધન �િશ$ણ 

વગ!મા ં�વેશ મળશે..   

13. ઉમેદવાર પોતે પર#$ામા ંસફળ થયો હોવાના કારણે જ �િશ$ણ વગ!મા ં�વેશ માટ
  

દાવો કરવાને હકદાર થશે નહG, સ�ાિધકાર#ને પોતાને એવી ખાતર# થાય ક
 

અ�યાસ સાO તે યોsય જણાતો નથી તો તેને પડતો eકુ# શકાશે. �િશ$ણ વગ!મા ં

�વેશ માટ
 સ�ાિધકાર#નો િનણ!ય આખર# ગણાશે.   

14. આ �હ
રાત તથા �િશ$ણ વગ!મા ં �વેશ માટ
 કોઇપણ કારણોસર તેમા ં ફ
રફાર 

કરવાની ક
 રદ કરવાની આવ�ય[તા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સ�ંથાને સNંણૂ! 

હk/અિધકાર રહ
શે અને આ માટ
 કારણો આપવા સ�ંથા બધંાયેલ રહ
શે નહG. 

15. આ તાલીમ દર9 યાન ઉમેદવારોને લોજGગ બોડ�ગની � યવ� થા Nરુ# પાડવામા ં

આવશે નહ#.  પરંgુ ંલાય�ેર# 5િુવઘા આ૫વામા ંઆવશે. લાયબેર# ડ#પોઝીટ પેટ
 

Oા.ર૦૦૦/- અને તાલીમ ડ#પોઝીટ પેટ
 Oા.૫૦૦૦/- ભરવાના રહ
શે.  

16. આ તાલીમમા ં તાલીમાથ�એ િનયમીત હાજર રહ
વા<ુ ં રહ
શે. ૭૫ ટકાથી ઓછ# 

હાજર# હશે તેઓને તાલીમમાથંી �ુખસદ આપી તેઓની તાલીમ ડ#પોઝીટ જB ત 

કરવામા ંઆવશે.આ ઉ૫રાતં બેચ શO થયા બાદ એક માસ 5ઘુી તાલીમાથ�ઓની 
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હાજર# ઉ૫ર સતત નજર રાખવામા ંઆવશે. આ દર9 યાન સતત ગેરહાજર રહ
નાર 

તાલીમાથ�નો �વેશ રદ કર# �િત$ાયાદ માથંી ક
ટ
ગર#/મેર#ટ eજુબ લાયક 

ઉમેદવારની ૫સદંગી કરવામા ંઆવશે. એક અઠવાડ#યામા ંડ#પોઝીટની રકમ નહG 

ભરનારનો �વેશ રદ કરવામા ંઆવશે.   
 

10.  ��:-	к к�+9  	�9�'� �i�K `/�'� х�� T h('�):- 
 

1. �i�K - ૨૦૦ માક!સ<ુ ં રહ
શે. �uો હ
gલુ$ી �કારના (Multiple Choice 

Questions) રહ
શે.  

2. �uોના જવાબો અલગ આપેલ ઉ�રવહ#મા ં જ લખવાના રહ
શે. જવાબો 

કાળ#/વાદળ# બોલ પોઇIટ પેનથી ફ[ત (�) કર#ને આપવાના છે. �uપ+ની ભાષા 

?જુરાતી/qw*ે રહ
શે. ?જુરાતી ભાષાતંરમા ં કોઇ ?ુચંવણ જણાય તો qwે*મા ં

Nછૂાયેલ �uની ભાષા<ુ ંઅથ!ઘટન આખર# ગણાશે.  

3. ઉ�રવહ#મા ં જવાબ આપવા માટ
 મા+ કાળ#/વાદળ# બોલ પોઇIટ પેનનો જ 

ઉપયોગ કરવો. ઉમેદવાર
 +ણ થી ચાર કાળ#/વાદળ# બોલ પોઇIટ પેન સાથે 

અવ�ય લાવવી.  

4. �uપ+મા ંમહદંqશે નીચેના િવષયો આવર# લેતા �uો Nછૂવામા ંઆવશે. 
Paper  

Paper (૧)    કોI ટ#ટ
ટ#વ એB ટ#ટCડુ 50 Marks 

(ર)  વબ!લ અન ેનોન વબ!લ ર#ઝનGગ  50 Marks 

(૩)    ts લીશ 50 Marks 

(૪)   જનરલ અવરનસે અને કરI ટ અફ
ર 50 Marks 

                             Total 200 Marks 

 

5. ઉ�રવહ#મા ં િનયત જsયાએ તમારો બેઠક નબંર, નામ અને ક
ટ
ગર# (Category) 

અવ�ય લખવી.   

6. ઉ�રવહ#મા ં જવાબ માટ
 બોલપોઇIટથી કર
લ િનશાની િસવાય<ુ ં (�) કોઇપણ 

�કાર<ુ ંલખાણ અથવા એક કરતા ંવo ુવૈક{�પક ઉ�રો ?ણુને પા+ થશે નહG.  

7. ઉ�રવહ# ઉપર િનર#$કની સહ# છે ક
 નહG તેની ખા+ી કર# લેવી. જો તમાર# 

ઉ�રવહ# ઉપર િનર#$કની સહ# નહG હોય તો તેવી ઉ�રવહ# e�ૂયાકંન માટ
 

ગણાશે નહG.  
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8. ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક �uમા ંએક કરતા ં વધાર
 જવાબ બદલ �uના 

?ણુના ૩૩% ?ણુ બાદ કરવામા ંઆવશે. � �uનો જવાબ આપવામા ંનહG આવે 

તેની કોઇ પેન�ટ# થશે નહG.  

9. ઉમેદવાર
 સાચો બઠેક નબંર અને અર*મા ંદશા!વેલ ક
ટ
ગર# ઉ�રવહ#મા ંઅવ�ય 

દશા!વવાની રહ
શે. બેઠક નબંર િસવાય અથવા ખોટા નબંરની ઉ�રવહ#ની ચકાસણી 

કરવામા ંઆવશે નહG. .   
 

11.  ��	�%B ш��+:  

1. �હ
રાતમા ં � ક$ાની અનામત વગ` માટ
 � જsયાઓ અનામત છે તેઓને જ 

ઉપલી વયમયા!દામા ંpટછાટ મળશે. (ઉપર e�ુા ન ં૪. મા ંજણા�યા eજુબ)  

2. અનામત વગ!ના ઉમેદવારો જો Hબન અનામત જsયા માટ
 અર* કરશે તો આવા 

ઉમેદવારોને વયમયા!દામા ંpટછાટ મળશે નહG.  

3. સામા*ક અને શૈ$Hણક પછાતવગ!ના ઉમેદવારોનો ઉdત વગ!મા ંસમાવેશ ન થતો  

હોવા qગ<ેુ ં નોન-Flિમનીલેયર સટmFફક
ટ સામા*ક Iયાય અને અિધકાર#તા 

િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પFરિશjટ- (ક) ના 

નeનુામા ંતા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ Nરુા થયેલ નાણાક#ય વષ! ૨૦૧૫-૧૬ માટ
<ુ ં

અથા!g ્ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૩૦/૦૫/૨૦૧૬ દર9યાન મેળવેલ અસલ 

�માણપ+ સ�ંથા Jવારા મગંાવવામા ંઆવે "યાર
 રMુ કરવા<ુ ંરહ
શે.  

4. જો સામા*ક અને શૈ$Hણક ર#તે પછાતવગ!ના ઉમેદવાર
 આ અસલ �માણપ+ો 

સ�ંથા Jવારા મગંાવવામા ંઆવે તે સમયે રMુ કર
લ નહG હોય તો તેઓની અર* 

િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહG. 

5. પર#$ા ફ# ભયા! બાદ ર#ફંડ મળવાપા+ નથી તથા અર* કયા! બાદ પરત ખ�ચી 

શકાશે નહG.  

6. ફ# ભયા! િસવાયની અર* મળેલ હશે તો એકપણ િવચારણામા ં લેવામા ં આવશે 

નહG.  

7. સ�ંથા તરફથી આપવામા ંઆવતી નવી 5ચૂનાઓ જોવા માટ
 �હ
રાતમા ંદશા!વેલ 

વેબસાઇટ અવારનવાર જોતા રહ
zુ.ં    

�� /- (��.��.*	��.�,IAS) 

તા.૨૮/૦૪/૨૦૧૬                                                                                            નાયબ મહાિનદ�શક                                                      

�થળ:- અમદાવાદ                                                                                   સરદાર પટ
લ લોક�શાસન સ�ંથા, 

                                                                                                                                        અમદાવાદ 
 


