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સરદાર પટ લ લોક શાસન સંથા, અમદાવાદ ખાતે ુ.પી.એસ.સી. વારા લેવાનાર
સીવીલ સિવસીઝ પર"#ા (IAS, IPS, IFS etc.) તૈયાર" માટનો

િશ#ણવગ( ૨૦૧૩-૧૪ માટ ની

વેશ પર"#ા માટ ઓનલાઇન અર1પ2કો મંગાવવામાં આવે છે . આ માટ ઉમેદવાર
http://ojas.guj.nic.in/

અથવા

http://ojas1.guj.nic.in/

વેબસાઇટ

પર

તા.૩/૬/૨૦૧૩

થી

તા.૧૬/૬/૨૦૧૩ (સમય રાિ2ના ૧૧.૫૯ કલાક <ુધી) દર?યાન અર1 કરવાની રહશે અને
અર1 કયા( બાદ પર"#ા ફ" ભરવા માટC ુ ં ચલન કાઢ"ને Fુજરાતની કોઇપણ કો?Hુટરરાઇઝડ
પોટ ઓJફસમાં જઇને તા.૩/૬/૨૦૧૩ થી તા.૧૯/૬/૨૦૧૩ <ુધી (પોટ ઓJફસના કામકાજના
સમય દર?યાન) પર"#ા ફ" ભર" શકશે. ઉમેદવાર તાKતરનો Photograph (10 kb) અને Signature
(10 kb) સાઇઝથી વધાર નહL તે ર"તે jpg format માં scan કર" કો?Hુટરમાં તૈયાર રાખવાનો રહશ.ે
K ઓનલાઇન અર1માં upload કરવાનો રહશે. અરજદાર પોતાના બધા જ શૈ#Mણક લાયકાત, વય
મયા( દા, Nિત અને અOય લાયકાતના

માણપ2ો પોતાની પાસે રાખવાના રહશે અને સંથા વારા

માંગણી થયેથી અP ૂક રRૂ કરવાના રહશે. વSુ માJહતી માટ ટોલT" નંબર 1800 233 5500
ઉપર સંપક( કરવો
2.
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+, (Category)

9 @54 A<

1

 B< +, (General Category)

48

2

$ 2$ 1 ' (SC Category)
CDE

16

3

$ 2$ 1 я4' (ST Category)
CDE

16

4

.шG..+, (SEBC Category)

16

5

шHк 'к+ (Physically Disabled Category)
(Blind, Deaf – mute and orthopedically
handicapped persons)
I$ ?Jк

04
100

3.

шG2*к <к C4 K
1.

шG2*к <к: કOU સરકાર ક રાVય સરકાર વારા કાયદાથી થાિપત માOય
ુિનવસWટ"/ડ"?ડ ુિનવસWટ"માંથી નાતક કર X ું હોYુ ં જોઇએ.

2.

LM<: ઉમેદવાર ભારતનો નાગJરક હોવો જોઇએ.

3.

આ તાલીમમાં K ઉમેદવારોની માZ ૃભાષા Fુજરાતી હોય અથવા K ઉમેદવારોએ
માયિમક અથવા ઉ]ચતર માયિમક પર"#ા Fુજરાતમાંથી પાસ કર" હોય અથવા
નાતક ક#ાની પર"#ા Fુજરાતમાંથી પાસ કર લ હોય અથવા ૧ લી ઓગ^ટ ૨૦૧૨
પહલા Fુજરાતમાં પાંચ વષ(નો સળગ વસવાટ કર લ હોય અને હાલ Fુજરાતમાં
થાયી હોય તેવા ઉમેદવારો આ તાલીમવગ(માં દાખલ થવા માટ લેવામાં આવતી
વેશ પર"#ામાં બેસી શકશે.

4.

શાર"Jરક િવકલાંગ તર"કની પા2તા ુપીએસસી વારા ન`" કયા( aુજબ
મળવાપા2 છે . (UPSC 4 EXAMINATION NOTICE NO. 04/2013-CSP DATED
$ ?)
5.03.2013 4 4 я5+N >я

5.

Nહરાતમાં દશા( વેલ તમામ ક ટગર"ના ઉમેદવારોનાં Jકસામાં શૈ#Mણક લાયકાત,
વયમયા( દા અને સામા1ક શૈ#Mણક પછાતવગ(ના ઉમેદવારCુ ં નોન-b"મીલેયર સટc
અને અOય જdર" લાયકાત માટ તા.૦૧/૦૮/૨૦૧3 ની fથિતને યાનમાં લેવામાં
આવશે.

$ )
< <, @: (.1/8/2014 EO

4.

1.

ઓછામાં ઓછા ૨૧ વષ( અને વSુમાં વSુ ૩૦ વષ( <ુધી

2.

સામાOય વગ( (General Category) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા( દામાં gટછાટ
મળવાપા2 થશે નહL.

3.

સામા1ક અને શૈ#Mણક પછાતવગ( (SEBC) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા( દામાં
વSુ 2ણ વષ(ની gટછાટ મળવાપા2 થશે.

4.

અCુ< ૂMચત Nિત (SC) અને અCુ< ૂMચત જનNિત (ST) ના ઉમેદવારોને ઉપલી
વયમયા( દામાં વSુ પાંચ વષ(ની gટછાટ મળવાપા2 થશે.

5.

hધ

ઉમેદવાર

અને

શાર"Jરક

ખોડખાંપણ

ધરાવતા

ઉમેદવારોને

ઉપલી

વયમયા( દામાં UPSC ની EXAMINATION NOTICE NO. 04/2013-CSP DATED
5.03.2013 ની Nહરાતની જોગવાઇ aુજબ gટછાટ મળવાપા2 થશે.

P

к  +

K Q,

RK

K Q,

 4 +*

(.1/8/2014 4

S 3

(.1/8/2014 4 5я)

5я)
સામાOય વગ(
(General Category)

1

સા.શૈ.પ.વગ(
(SEBC Category)

2

gટછાટ

અને મહતમ ૩૦ વષ(

મળવાપા2 નથી

લiુતમ ૨૧ વષ(
2ણ વષ(

વષ(

અને તા.૧/૮/૧૯૯૩ અથવા તે પહલા
જOમેલા
અને તા.૧/૮/૧૯૯૩ અથવા તે પહલા
જOમેલા
તા.૨/૮/૧૯૭૯ અથવા jયારબાદ જOમેલા

લiુતમ ૨૧ વષ(

અCુ<Mુ ચત જનNિત
(ST Category)

4

તા.૨/૮/૧૯૮૪ અથવા jયારબાદ જOમેલા

તા.૨/૮/૧૯૮૧ અથવા jયારબાદ જOમેલા

અને મહતમ ૩૩

અCુ<Mુ ચત Nિત
(SC Category)

3

પાંચ વષ(

અને મહતમ ૩૫ વષ(

અને તા.૧/૮/૧૯૯૩ અથવા તે પહલા
જOમેલા

шHк 'к+ (Blind, Deaf – mute and orthopedically handicapped persons)

5

4TO: RK 10 Q, S 3 к  + N) 41 >$я? 3 .
સામાOય વગ(
(General Category)

5(1)

સા.શૈ.પ.વગ(
(SEBC Category)

5(2)

લiુતમ ૨૧ વષ(
અને મહતમ ૪૦ વષ(

ઉપરોlત કટગર"
વાઇઝ

અને મહતમ ૪૩ વષ(

gટછાટ ઉપરાંત
વધારાની ૧૦
વષ(ની gટછાટ

અCુ<Mુ ચત જનNિત
(ST Category)

5(4)

તા.૨/૮/૧૯૭૪ અથવા jયારબાદ જOમેલા

મળવાપા2

લiુતમ ૨૧ વષ(

અCુ<Mુ ચત Nિત
(SC Category)

5(3)

5.

લiુતમ ૨૧ વષ(

લiુતમ ૨૧ વષ(

ુપીએસસીના

અને મહતમ ૪૫ વષ(

િનયમો aુજબ

અને તા.૧/૮/૧૯૯૩ અથવા તે પહલા
જOમેલા
તા.૨/૮/૧૯૭૧ અથવા jયારબાદ જOમેલા
અને તા.૧/૮/૧૯૯૩ અથવા તે પહલા
જOમેલા
તા.૨/૮/૧૯૬૯ અથવા jયારબાદ જOમેલા
અને તા.૧/૮/૧૯૯૩ અથવા તે પહલા
જOમેલા

ш :
1.

પીપાની

2.

6

વેશ પર"#ા 2ણ તબ`ામાં લેવામાં આવશે. K નીચે aુજબ છે .

?U5:
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$ ? 3 .
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3.

$   (Multiple Choice Question)
X
х

 <

'Q<

.$*

૧૧-૦૦ થી ૧૩-૦૦

પેપર ૧. સામાOય અmયાસ
General Studies -1

૧૫૦

૧૪-૦૦ થી ૧૬-૦૦

પેપર ૨. સામાOય અmયાસ
General Studies -2 (CSAT)

૧૫૦

૧૪/૭/૨૦૧૩

I$  .$*
 ш 

300

 D $ кBZ: C @@ (િવગતવાર કOUની Nણ

વેશપ2 (Hall Ticket) ઉમેદવાર

http://ojas.guj.nic.in/ અથવા http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર" શકશે.)
4TO :- (1) ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક

nમાં એક કરતાં વધાર જવાબ બદલ

nના 0.33%

Fુણ બાદ કરવામાં આવશે.
(૨) hધ ઉમેદવારને
(૩) બંને

jયેક પેપરમાં વધારાના સમય તર"ક ૨૦ િમિનટ આપવામાં આવશે.

nપ2ો હZ ુલ#ી

કારના હોય છે ( બoુિવધ પસંદગી

nો ).

(૪) Fુજરાતી અને hpે1 માયમમાં.

4.

5 к !945!/'B -9 к ??:
તા.૧૪/૭/૨૦૧૩ ને રિવવારના રોજ યોNનારા

થમ તબ`ાની પર"#ા માટના

વેશપ2 (Hall Ticket) ઉમેદવાર http://ojas.guj.nic.in/ અથવા http://ojas1.guj.nic.in/
$ )
વેબસાઇટ ઉપરથી .5/7/2013 6 .14/7/2013 (4 11.00 ;< EO
ડાઉનલોડ/િ Oટ આઉટની નકલ મેળવી લેવાની રહશે.
5.

6

?U4 45 C\< :
The examination consists of two papers.

Paper I:

G.S. Paper I

(Duration Two Hours)

150 Marks

Current events of national and international importance.
History of India and Indian national movement.
Indian and World Geography – physical, social, economic
geography of India and the world.
Indian Polity and governance – constitution, political
system, Panchayati Raj, public policy, Rights Issues, etc.
Economic and social development – sustainable
development, poverty, inclusion. Demographics, social
sector initiative, etc.
General issues on environmental ecology, bio-diversity
and climate change – that do not require subject
specialization.
General Science.
Paper II: G.S. Paper II

(Duration Two Hours)

150 Marks

Comprehension
Interpersonal skill including communication skills
Logical reasoning and analytical ability
Decision making and problem solving
General mental ability
Basic numeracy (numbers and their relations, orders of
magnitude etc (Class X level),Data interpretation
(charts, graphs, cables, data sufficiency etc. - Class X
level)
English Language comprehension skills (Class X level)
Total

300 Marks

6.

]^'_< ?U5: '4?O к5  C4 X `_< ?U5: ,4 NB a# $
થમ તબ`ામાં મેળવેલ Fુણના આધાર કટગર" વાઇઝ મેર"ટ aુજબ મંRુર થયેલ

7.

જqયાના ૨.૫ ગણા ઉમેદવારોને rsિtય તબ`ા અને Z ૃtીય તબ`ા માટ
બોલાવવામાં આવશે. rsિtય અને Z ૃtીય તબ`ાCુ ં આયોજન એક જ Jદવસે
કરવામાં આવશે.
8.

]^'_< ?U5: '4?O к5  (Essay Test),

.$*: 50,

9.

X `_< ?U5: dк к5  (Personal Interview)

 <: @5c кк
$ : 100
.*

થમ તબ`ા (૩૦૦ Fુણ), rsિtય તબ`ો (૫૦ Fુણ) અને Z ૃtીય તબ`ો

10.

(૧૦૦ Fુણ) એમ 2ણેય તબ`ાના મળ"ને uુલ ૪૫૦ Fુણના આધાર ક ટગર"વાઇઝ
મેર"ટ
6.

માણે આખર" યાદ" તૈયાર કરવામાં આવશે.

Ce к4  :-

આ Nહરાતના સંદભ(માં ફlત ઓન લાઇન જ અર1 વીકારવામાં આવશે.
ઉમેદવાર Nહરાતમાં દશા( વેલ તાર"ખ aુજબ તા.૦૩/૦૬/૨૦૧૩ થી તા.૧૬/૦૬/૨૦૧૩ ( સમય
રા2ીના ૧૧.૫૯ કલાક <ુધી) દર?યાન http://ojas.guj.nic.in/ અથવા http://ojas1.guj.nic.in/
વેબસાઇટ પર ઓન-લાઇન અર1પ2ક ભર" શકશે. ઉમેદવાર (૧) સૌ

થમ http://ojas.guj.nic.in/

અથવા http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ પર જYુ.ં હવે (૨) “Apply On line” પર Click કરYુ.ં (૩)
Nહરાત

bમાંક:સીસપ-તાલીમ/૨૦૧૩-૧૪/ વેશ

પર"#ા

૨૦૧૩/૦૧/ટડ"

“#.$ .&.

 '()  (IAS, IPS, IFS etc.) 'ш*+, 2013-14” પર “Details” પર xlલક
કરવાથી ક ટગર"

માણે જqયાની િવગતવાર માJહતી વાંચી શકશો અને (૪) “Apply now” પર

Click કરવાથી Application Format yુલશે Kમાં સૌ

થમ “Personal Details” ઉમેદવાર ભરવી.

(અહL લાલ zંદડ" (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફર|જયાત ભરવાની રહશે.) (૫). Personal
Details ભરાયા બાદ “Education Details” ભરવા માટ “Education Qualification” પર click કરYુ.ં
(૬) જો વSુ લાયકાત દશા( વવા માંગતા હો તો “Add More Education” પર click કરYુ.ં (૭) તેની
નીચે “Self Declaration” પર click કરYુ.ં jયારબાદ (૮) ઉપરની શરતો વીકારવા માટ “Yes” પર
click કરYુ.ં હવે અર1 } ૂણ( ર"તે ભરાઇ ગયેલ છે . (૯) હવે “Save” પર click કરવાથી તમાર"
અર1નો Online વીકાર થશે. (૧૦) અર1 કયા( બાદ ઉમેદવારનો “Application Number”
Generate થશે. K ઉમેદવાર સાચવીને રાખવાનો રહશે. (૧૧) હવે Upload Photograph પર click
કરો અહL તમારો Application Number type કરો અને તમાર" Birth date type કરો . jયાર બાદ ok

પર click કરYુ.ં અહL photo અને signature upload કરવાના છે . ( photo Cુ ં માપ ૫ સે.મી. ~ચાઇ
અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અને signature Cુ ં 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 નJહ તે ર"તે Computer માં હોવા જોઇએ.) “browse button” પર
Click કરો. હવે Pુઝ ફાઇલના b"નમાંથી K ફાઇલમાં jpg format માં તમારો photo store થયેલ છે .,
તે ફાઇલને select કરો અને “Open” button ને Click કરો. હવે “browse” button ની બાRુ માં
“Upload” button પર Click કરો. હવે બાRુ માં તમારો photo દ ખાશે. હવે આજ ર"તે Signature પણ
upload કરવાની રહશે. (૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં “Confirm Application” પર Click કરો
અને “Application number” તથા Birth Date type કયા( બાદ OK પર Click કરવાથી 2ણ બટન (૧)
OK (૨) Show Application Preview અને (૩) Confirm Application દ ખાશે. ઉમેદવાર Show
Application Preview પર Click કર" પોતાની અર1 જોઇ લેવી. અર1માં <ુધારો કરવાનો જણાય
તો

Edit કર" લેY.ુ ં Confirm કયા( પહલા કોઇપણ

બાદ કોઇપણ

કારનો <ુધારો થઇ શકશે. પરં Z ુ ં કOફમ( થયા

કારનો <ુધારો શકય બનશે નહ". સં} ૂણ( ચકાસણી બાદ જો અર1 <ુધારવાની

જdર ન જણાઇ તો જ Confirm Application પર Click કરYુ.ં તેથી ઉમેદવારની અર1નો સંથામાં
Online વીકાર થઇ જશે. અહL “Confirmation Number” Generate થશે. K હવે પછ"ની બધી જ
કાય(વાહ" માટ જdર" હોય, ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશે. (૧૩) હવે Print Application પર Click
કરYુ.ં અહL તમારો Confirmation Number ટાઇપ કરવો. અને Print પર Click કર" અર1ની નકલ
કાઢ" સાચવી રાખવી. (૧૪)

વેશ પર"#ા ફ" ભરવા માટ C ુ ં ચલન મેળવવા માટ હવે Print

Challan પર Click કરYુ.ં અહL તમારો Confirmation Number ટાઇપ કરવો અને Print Challan પર
Click કર" ચલનની નકલ કાઢ" Fુજરાત રાVયની કોઇપણ કો?Hુટરરાઇઝડ પોટ ઓJફસમાં જઇને
સામાOય વગ( (General Category) ના ઉમેદવારો પર"#ા ફ" પેટ f!.100/- + 5  1яi

અને

અનામત કટગર"ના ઉમેદવારો પર"#ા ફ" પેટ f!.50/- + 5  1яi તા.૩/૬/૨૦૧૩ થી
તા.૧૯/૬/૨૦૧૩ <ુધીમાં (પોટ ઓJફસના કામકાજ દર?યાન) ભર" દ વાના રહશે. (૧૫) લાલ
ુ ી
દડ"વાળ" (*) માJહતી આપવી ફર1યાત છે . આ માJહતી ફોમ(માં ભરવામાં નહL આવે jયાં<ધ
ફોમ( સબમીટ થઇ શકશે નહL. (૧૬) નોનb"મીલેયરની િવગતો ફર1યાતપણે આપવાની રહશ.ે તે
નહL આપનાર તે ઉમેદવારો જનરલ ક ટગર" બતાવશે તો ફોમ( સબમીટ થશે.

7.
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2.

તમામ ક ટગર"ના ઉમેદવારોએ

વેશ પર"#ાની ફ" ભરવી ફર|જયાત છે . અOયથા

વેશ પર"#ામાં બેસી શકશો નહL.
3.

વેશ પર"#ા માટની ફ" ભરવા માટ ઉમેદવારો Vયાર OJAS ની વેબસાઇટ પર
પોતાની અર1 સબમીટ કર jયાર તેઓને અર1 ફ" ભરવા માટ OJAS ની
વેબસાઇટ પર 2ણ નકલોની એક પાના ઉપર િ Oટ મેળવવાની < ૂચના મળશે K
ઉમેદવારોએ મેળવી લેવાની રહશે. K

4.

ઉમેદવાર

વેશ પર"#ા ફ" ભરવા માટC ુ ં ચલન છે .

વેશ પર"#ા ફ" ભરવા માટ C ુ ં ચલન વારા Fુજરાત રાVયની કોઇપણ

કો?Hુટરરાઇઝડ પોટ ઓJફસમાં જઇને સામાOય વગ( (General Category) ના
ઉમેદવારો પર"#ા ફ" પેટ f!.100/- + 5  1яi

અને અનામત ક ટગર"ના

ઉમેદવારો પર"#ા ફ" પેટ f!.50/- + 5  1яi ભર" દ વાના રહશે.
5.

વેશ પર"#ા ફ" ભરવાના 2ણ નકલ પૈક" એક નકલ પોટ ઓJફસ પોતાની પાસે
રાખશે અને બે નકલ ઉમેદવારને ટ"ક"ટ લગાવીને પરત કરશે.

6.

ઉમેદવાર ઓનલાઇન એxHલક શન કરતી વખતે આપેલ મોબાઇલ નંબર પર
પર"#ા ફ" ભયા( નો

વેશ

SMS આવશે. SMS ન આવે તો ફ" ભર લ પોટ ઓJફસમાં

જઇને તપાસ કર" લેવી.
7.

તમામ કટગર"ના ઉમેદવારોએ

વેશ પર"#ાના રોજ પર"#ા ફ" ભયા(ની પીપાની

નકલ સાથે લઇને આવવાCુ ં રહશે અOયથા

વેશ પર"#ામાં બેસવા દ વામાં આવશે

નહL.
8.

અOય કોઇ ર"તે ફ" વીકારવામાં આવશે નહL.

9.

પોટ ઓJફસમાં ફ" ભરવાની છે લી તાર"ખ ૧૯/૬/૨૦૧૩ (પોટ ઓJફસના
કામકાજના સમય દર?યાન) ની રહશે.

8.

 кBZ : ઉમેદવાર અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા, <ુરત અને મહસાણામાંથી કોઇપણ
થળ પસંદ કર" શકશે. છતાંય ઉમેદવારના પર"#ા ક OU hગેનો આખર"
િનણ(ય પીપાનો રહશે.

9.

 B< E n14= :

1.

વેશપ2 વગર પર"#ાખંડમાં

વેશ આપવામાં આવશે નહL અને

વેશ પર"#ા ફ"

ભર લ ચલનની નકલ પર"#ાખંડમાં <ુપરવાઇઝરને રRૂ કરવાની રહશે. ફ" ભયા( ની

ચલનની નકલ રRૂ નહL કરનાર ઉમેદવારને પર"#ાખંડમાં બેસવા દ વામાં આવશે
નહL.
2.

પર"#ાના સમય પહલાં પંદર િમિનટ અગાઉ ઉમેદવાર પોતાની બેઠક પર બેસી
જવાCુ ં રહશે.

3.

તમાર" સાથે પર"#ા ખંડમાં ક ુલટ
ે ર, મોબાઇલ, }ુતક, ગાઇડ, કાપલી ક તેવા
કોઇપણ છાપેલા ક હતMલMખત સાJહjય રાખી શકાશે નહ".

4.

પર"#ા શd થયા પછ" } ૂણ( થાય jયાં <ુધી પર"#ા ખંડ છોડવા દ વામાં આવશે નહL.

5.

અનઅિધuૃત }ુતક, પેપર, લેખમાંથી ક અOય ઉમેદવારોમાંથી નકલ કરવી નહL, ક
નકલ કરવા માટ

યાસો કરવા નહL. તેમજ તમારા પેપરમાંથી અOય ઉમેદવારોને

નકલ કરવા દ વા નહL. આ < ૂચનાના ભંગ બદલ પર"#ા માટ ગેરલાયક ગણવામાં
આવશે.
6.
7.

પર"#ા } ૂણ( થવા માટ નો બેલ વાqયાથી Zુરત ઉtરવહ" િનર"#કને સપી દ વી.
થમ તબ`ાના સફળ ઉમેદવારોને પ2થી Nણ કરવામાં આવશે અને 2ણેય
તબ`ાના મેર"ટના

આધાર

તૈયાર

થનાર

hિtમ પર"ણામની

Nણ

પણ

ઉમેદવારોને પ2થી કરવામાં આવશે. છતાંય પર"ણામ પીપાની વેબસાઇટ
www.spipa.gujarat.gov.in ઉપર a ૂકવામાં આવશે. જdર જણાય તો ‘પીપા’ ના
ટMલફોન નંબરો ઉપર સંપક( કરવાથી પણ પJરણામ Nણી શકાશે.
8.

સંથા K કોઇ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવાર" માટ કોઇપણ
માટ કોઇ અિધકાર" પર

jય# ક પરો# લાગવગ લગાડવાનો

કાર ટ કો મેળવવા
યાસ કરવા માટ

(૨) બીNCુ ં નામ ધારણ કરવા માટ (૩) બીN પાસે પોતાCુ ં નામ ધારણ કરાવવા
માટ (૪) બનાવટ" ખોટા દતાવેજો અથવા Kની સાથે ચેડા કરવામાં આયા હોય
તેવા દતાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર"િત આચરવા માટ (૫) ખોટા અથવા
મહjવની માJહતી gપાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ (૬) પર"#ા માટ તેની
ઉમેદવાર"ના સંબધ
ં માં અOય કોઇ અિનયિમત અથવા અયોqય સાધનોનો આય
લેવા માટ (૭) પર"#ા દર?યાન ગેરયાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટ એટલે
ક અOય ઉમેદવારની ઉtરવહ"માંથી નકલ કરવા કુલેટર, મોબાઇલ }ુતક,
ગાઇડ, કાપલી ક તેવા કોઇપણ છાપેલા ક હતMલMખત સાJહjયની મદદથી અથવા
વાતચીત વારા નકલ કરવા ક ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર"િતઓ પૈક"
કોઇપણ ગેરર"િત આચરવા માટ (૮) લખાણોમાં અxલલ ભાષા અથવા Mબભjસ
બાબત સJહતની અ Z ૃત બાબત લખવા માટ (૯) પર"#ાખંડમાં અOય કોઇ ર"તે
ુ કરવા માટ (૧૦) પર"#ાના સંચાલન કરવા માટ રોકલા ટાફને સીધી
ગેરવત(ક
ક આડકતર" ર"તે હરાન કરવા અથવા શાર"Jરક ર"તે ઇN કરવા માટ (૧૧)

} ૂવ(વતW ખંડોમાં િનJદ ^ટ કર લ તમામ અથવા કોઇપણ uૃjય કરવા માટ અથવા
યથા

સંગ મદદગીર" કરવા માટ અથવા (૧૨) પર"#ા આપવા માટ તેને

પરવાનગી આપતા તેના

વેશપ2માં આપવામાં આવેલી કોઇપણ < ૂચનાનો ભંગ

કરવા માટ દોિષત ઠયા( હોય તો અથવા દોિષત હોવાCુ ં Nહર કુ( હોય તો તે
ફોજદાર" કાય(વાહ"ને પા2 થવા ઉપરાંત સંથા, તે K પર"#ાનો ઉમેદવાર હોય તે
પર"#ામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે.
9.

ઉમેદવાર અર1પ2કમાં બતાવેલી કોઇપણ િવગત અને મૌMખક કસોટ" સમયે
ઉમેદવાર રRૂ કર લ જOમ તાર"ખ, શૈ#Mણક લાયકાત, વય, Nિત, અCુભવ વગેરને
લગતા

માણપ2ો ભિવ^યમાં K તે તબ`ે ચકાસણી દર?યાન ખોટા માXુમ પડશે

તો તેની સામે યોqય કાયદ સરની કાય(વાહ" કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારની
ઉમેદવાર" મંડળ વારા “રદ” કરવામાં આવશે. તેમજ મૌMખક કસોટ" ગેરલાયક
ઠરાવવામાં આવશે. તેમજ જો પસંદગી સંથા વારા કોઇપણ તબ`ે “રદ” કરવામાં
આવશે.
10.

સંથા વારા લેવાનાર પધા( jમક પર"#ા, િનબંધ lસોટ" અને સા#ાjકાર કસોટ"માં
ઉtીણ( થવાથી જ ઉમેદવારને િનમુક માટનો હક મળ" જતો નથી. િનમ ૂક સમયે
સtાિધકાર"ને ઉમેદવાર બધી જ ર"તે યોqય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારને
િશ#ણ વગ(માં

11.

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને સંથાના િનયમ aુજબ શરતોને આિધન
વગ(માં

12.

વેશ આપવામાં આવશે.
િશ#ણ

વેશ મળશે..

ઉમેદવાર પોતે પર"#ામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ

િશ#ણ વગ(માં

વેશ માટ

દાવો કરવાને હકદાર થશે નહL, સtાિધકાર"ને પોતાને એવી ખાતર" થાય ક
અmયાસ સાd તે યોqય જણાતો નથી તો તેને પડતો aુક" શકાશે.

િશ#ણ વગ(માં

વેશ માટ સtાિધકાર"નો િનણ(ય આખર" ગણાશે.
13.

આ Nહરાત તથા

િશ#ણ વગ(માં

વેશ માટ કોઇપણ કારણોસર તેમાં ફરફાર

કરવાની ક રદ કરવાની આવયlતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સંથાને સં} ૂણ(
હ`/અિધકાર રહશે અને આ માટ કારણો આપવા સંથા બંધાયેલ રહશે નહL.
10.

6' к к5 
1.

oK-1

 4 oK p+ 4 х E n14=:“જનરલ ટડ"ઝ પેપર -૧” ૧૫૦ માક( સCુ ં રહશે.

ુ #ી
nો હZલ

કારના (Multiple Choice Questions) રહશે.
2.

oK-2 “જનરલ ટડ"ઝ પેપર -૨” ૧૫૦ માક( સCુ ં રહશ.ે
(Multiple Choice Questions) રહશે.

nો હZ ુલ#ી

કારના

(9: ?4  - jqя< 3 .)
3.

nોના જવાબો અલગ આપેલ ઉtરવહ"માં જ લખવાના રહશે. જવાબો એચ.બી.
પેOસીલ (HB Pencil) થી ફlત () કર"ને આપવાના છે .

nપ2ની ભાષા

Fુજરાતી/hpે1 રહશે. Fુજરાતી ભાષાંતરમાં કોઇ Fુચ
ં વણ જણાય તો hpે1માં
} ૂછાયેલ
4.

nની ભાષાCુ ં અથ(ઘટન આખર" ગણાશે.

ઉtરવહ"માં જવાબ આપવા માટ મા2 HB Pencil નો જ ઉપયોગ કરવો. ઉમેદવાર
2ણ થી ચાર HB Pencil, રબર અને સંચો સાથે અવય લાવવો.

5.

ઉtરવહ"માં િનયત જqયાએ તમારો બેઠક નંબર, નામ અને કટગર" (Category)
અવય લખવી.

6.

ઉtરવહ"માં જવાબ માટ પેOસીલથી કર લ િનશાની િસવાયCુ ં () કોઇપણ

કારCુ ં

લખાણ અથવા એક કરતાં વSુ વૈકxપક ઉtરો Fુણને પા2 થશે નહL.
7.

ઉtરવહ" ઉપર િનર"#કની સહ" છે ક નહL તેની ખા2ી કર" લેવી. જો તમાર"
ઉtરવહ" ઉપર િનર"#કની સહ" નહL હોય તો તેવી ઉtરવહ" a ૂયાંકન માટ
ગણાશે નહL.

8.

ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક

nમાં એક કરતાં વધાર જવાબ બદલ

Fુણના ૩૩% Fુણ બાદ કરવામાં આવશે. K

nના

nનો જવાબ આપવામાં નહL આવે

તેની કોઇ પેનટ" થશે નહL.
9.

ઉમેદવાર સાચો બેઠક નંબર અને અર1માં દશા( વેલ ક ટગર" ઉtરવહ"માં અવય
દશા( વવાની રહશે. બેઠક નંબર િસવાય અથવા ખોટા નંબરની ઉtરવહ"ની ચકાસણી
કરવામાં આવશે નહL.

10.

થમ તબ`ાCુ ં પર"ણામ આકfમક સંજોગો િસવાય તા.૨૫/૭/૨૦૧૩ <ુધીમાં
સંથાના નોટ"સ બોડ( અને સંથાની વેબસાઇટ ઉપર Nહર કરવામાં આવશે.

11.

Rૂના

nોપ2ો પીપાની વેબસાઇટ પર ઉપર a ૂકવામાં આયા છે . Kના આધાર

nોપ2ો િવશેની સમજ પ^ટ થશે.
11 .  B< ш5 :
1.

Nહરાતમાં K ક#ાની અનામત વગ માટ K જqયાઓ અનામત છે તેઓને જ
ઉપલી વયમયા( દામાં gટછાટ મળશે. (ઉપર aુા નં ૪. માં જણાયા aુજબ)

2.

અનામત વગ(ના ઉમેદવારો જો Mબન અનામત જqયા માટ અર1 કરશે તો આવા
ઉમેદવારોને વયમયા( દામાં gટછાટ મળશે નહL.

3.

સામા1ક અને શૈ#Mણક પછાતવગ(ના ઉમેદવારોનો ઉત વગ(માં સમાવેશ ન થતો
હોવા hગેC ુ ં નોન-Jbિમનીલેયર સટcJફક ટ તા.૩૧/૩/૨૦૧૩ ના રોજ }ુરા થયેલ
નાણાક"ય વષ( ૨૦૧૨-૧૩ માટ C ુ ં અથા( Z ્ તા.૧/૪/૨૦૧૩થી તા.૧૬/૬/૨૦૧૩

દર?યાન મેળવેલ અસલ

માણપ2 સંથા વારા મંગાવવામાં આવે jયાર રRુ

કરવાCુ ં રહશે.
4.

જો સામા1ક અને શૈ#Mણક ર"તે પછાતવગ(ના ઉમેદવાર આ અસલ

માણપ2ો

સંથા વારા મંગાવવામાં આવે તે સમયે રRુ કર લ નહL હોય તો તેઓની અર1
િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહL.
5.

પર"#ા ફ" ભયા( બાદ ર"ફંડ મળવાપા2 નથી તથા અર1 કયા( બાદ પરત ખચી
શકાશે નહL.

6.

ફ" ભયા( િસવાયની અર1 મળે લ હશે તો એકપણ િવચારણામાં લેવામાં આવશે
નહL.

7.

સંથા તરફથી આપવામાં આવતી નવી < ૂચનાઓ જોવા માટ Nહરાતમાં દશા( વેલ
વેબસાઇટ અવારનવાર જોતા રહY.ુ ં

તાર"ખ:૧/૬/૨૦૧૩
થળ: અમદાવાદ

નાયબ મહાિનદ શક
સરદાર પટ લ લોક શાસન સંથા,
અમદાવાદ

