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૫સંદ થવા માટ ની

વેશ

પર!"ા માટ ઓનલાઇન અર(પ)કો મંગાવવામાં આવે છે . આ માટ ઉમેદવાર http://ojas.guj.nic.in/ અથવા
http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ પર .07/06/2013 : .17/6/2013 (સમય રાિ)ના ૧૧.૫૯ કલાક
3ુધી) દર7યાન અર( કરવાની રહશે અને અર( કયા બાદ પર!"ા ફ! ભરવા માટ : ું ચલન કાઢ!ને =ુજરાતની
કોઇપણ કો7@Aુટરરાઇઝડ પોટ ઓDફસમાં જઇને .07/06/2013 : .19/06/2013 3ુધી (પોટ
ઓDફસના કામકાજના સમય દર7યાન) પર!"ા ફ! ભર! શકશે. ઉમેદવાર તાતરનો Photograph (10 kb) અને
Signature (10 kb) સાઇઝથી વધાર નહE તે ર!તે jpg format માં scan કર! કો7@Aુટરમાં તૈયાર રાખવાનો રહશે.
 ઓનલાઇન અર(માં upload કરવાનો રહશે. અરજદાર પોતાના બધા જ શૈ"Fણક લાયકાત, વય મયા દા,
િત અને અGય લાયકાતના
અI ૂક રKૂ કરવાના રહશે.

માણપ)ો પોતાની પાસે રાખવાના રહશે અને સંથા Hવારા માંગણી થયેથી
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પીપા અમદાવાદ
થમ

ક ટગર!

અ.નં.

૧
૨
૩
૪
૫
૬
૭


અ:ુ3Fુ ચત જનિત (ST Category)
સા.શૈ.પ.વગ (SEBC Category)
શાર!Dરક િવકલાંગ (Physically Challenged)
Tધ િવકલાંગ (Blind)

Vુલ.

થમ

બી

તાલીમવગ

તાલીમવગ

તાલીમવગ

તાલીમવગ

તાલીમાથL

તાલીમાથL

તાલીમાથL

તાલીમાથL

ની સંMયા.

ની સંMયા

ની સંMયા.

ની સંMયા.

૪૮

૪૮

૨૪

૨૪

૧૬

૧૬

૦૮

૦૮

૧૬

૧૬

૦૮

૦૮

૧૬

૧૬

૦૮

૦૮

૦૩

૦૩
૦૨

૦૨

૫૦

૫૦

૦૧

૦૧

૧૦૦

૧૦૦

સંભિવત તાલીમ વગW :તાર!ખ

થમ તાલLમ વગ.

(૧)

3.

અ:ુ3Fુ ચત િત (SC Category)

બી

તાલીમ વગ: ું આયોજન

અ.નં.

(ર)

જનરલ ક ટગર! (General Category)

આર.ટ!.સી. અમદાવાદ

તા.૧૬/૮/૧૩ થી તા.૧૪/૧ર/ર૦૧૩

બીજો તાલીમ વગ

તા. ૧/૧ર/૧૩ થી તા.૩૧/૩/ર૦૧૪

шF!5.к Dк *' G
1.

шF!5.к

Dк:

કGX સરકાર ક રાYય સરકાર Hવારા કાયદાથી થાિપત
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2 સાથે ઉતીZ્ થયેલ હોવા જોઇએ.
: J'к 55 9к 1.

2.

LM D: ઉમેદવાર ભારતનો નાગDરક હોવો જોઇએ.

3.

આ તાલીમમાં  ઉમેદવારોની મા] ૃભાષા =ુજરાતી હોય અથવા  ઉમેદવારોએ માHયિમક
અથવા ઉ`ચતર માHયિમક પર!"ા =ુજરાતમાંથી પાસ કર! હોય અથવા નાતક ક"ાની પર!"ા
=ુજરાતમાંથી પાસ કર લ હોય અથવા ૧ લી ઓગaટ ૨૦૧૩ પહલા =ુજરાતમાં પાંચ વષનો
સળગ વસવાટ કર લ હોય અને હાલ =ુજરાતમાં થાયી હોય તેવા ઉમેદવારો આ તાલીમવગમાં
દાખલ થવા માટ લેવામાં આવતી

4.

વેશ પર!"ામાં બેસી શકશે.

શાર!Dરક િવકલાંગ તર!કની પા)તા Aુપીએસસી Hવારા નc! કયા dુજબ મળવાપા) છે . (1117 February, 2012 ના Employment News માં આપેલ UPSC ની જોગવાઇ dુજબ)

હરાતમાં દશા વેલ તમામ કટગર!ના ઉમેદવારોનાં Dકસામાં શૈ"Fણક લાયકાત, વયમયા દા

5.

અને સામા(ક શૈ"Fણક પછાતવગના ઉમેદવાર:ું નોન-f!મીલેયર સટg અને અGય જhર!
લાયકાત માટ તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૩ ની jથિતને Hયાનમાં લેવામાં આવશે.
4.

2 )
D D6 N: (.1/8/2013 PQ

1.

ઓછામાં ઓછા ૨૧ વષ અને વkુમાં વkુ ર૮ વષ 3ુધી

2.

સામાGય વગ (General Category) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા દામાં lટછાટ મળવાપા)
થશે નહE.
સામા(ક અને શૈ"Fણક પછાતવગ (SEBC) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા દામાં વkુ )ણ

3.

વષની lટછાટ મળવાપા) થશે.
અ:ુ3 ૂFચત િત (SC) અને અ:ુ3 ૂFચત જનિત (ST) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાદામાં વkુ

4.

પાંચ વષની lટછાટ મળવાપા) થશે.
Tધ ઉમેદવાર અને શાર!Dરક ખોડખાંપણ ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા દામાં 11-17

5.

February, 2012 ના Employment News માં આપેલ UPSC ની જોગવાઇ dુજબ lટછાટ
મળવાપા) થશે
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સામાGય વગ
(General Category)

સા.શૈ.પ.વગ
(SEBC Category)

3

અ:ુ3Fુ ચત િત
(SC Category)

4

અ:ુ3Fુ ચત જનિત
(ST Category)

5

5(1)

5(2)

5(3)

5(4)

લmુતમ ૨૧ વષ

lટછાટ

અને મહતમ ર૮ વષ

મળવાપા) નથી

)ણ વષ

અને મહતમ ૩૩ વષ

*' .1/8/199*:  
я% 
*' .1/8/1992 *:  
я% 

વષ

લmુતમ ૨૧ વષ

.2/8/1985 *: VD=N я% 

.2/8/198 *: VD=N я% 

લmુતમ ૨૧ વષ
અને મહતમ ૩૧

9 ' /.

.2/8/1980*: VD=N я% 
પાંચ વષ

*' .1/8/1992 *:  
я% 

ш Wк -к/ (Blind, Deaf – mute and orthopedically handicapped persons)
'XQ:
સામાGય વગ
(General Category)

સા.શૈ.પ.વગ
(SEBC Category)
અ:ુ3Fુ ચત િત
(SC Category)
અ:ુ3Fુ ચત જનિત
(ST Category)
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લmુતમ ૨૧ વષ
અને મહતમ ૩૮ વષ
લmુતમ ૨૧ વષ
અને મહતમ ૪૧ વષ

તા.૨/૮/૧૯૭૫ અથવા યારબાદ જGમેલા
ઉપરોnત ક ટગર!
વાઇઝ
મળવાપા)
lટછાટ ઉપરાંત
વધારાની ૧૦
વષની lટછાટ

લmુતમ ૨૧ વષ

Aુપીએસસીના

અને મહતમ ૪૩ વષ

િનયમો dુજબ

અને તા.૧/૮/૧૯૯૨ અથવા તે પહલા
જGમેલા
તા.૨/૮/૧૯૭ર અથવા યારબાદ જGમેલા
અને તા.૧/૮/૧૯૯૨ અથવા તે પહલા
જGમેલા
તા.૨/૮/૧૯૭૦ અથવા યારબાદ જGમેલા
અને તા.૧/૮/૧૯૯૨ અથવા તે પહલા
જGમેલા

5.

ш  !:
વેશ પર!"ા માટ કોGટ!ટ ટ!વ એ@ટ!ટAુડ Dરઝનીગ, જનરલ અવેરનેશ અને ઇoલીશ:ું મળ!

1.

Vુલ-ર૦૦ માક સ:ું પે૫ર MCQ (Multiple Choice Question)dુજબ લેવામાં આવશે.  નીચે
dુજબ છે .
2 =
ш  ! તા.ર૧/૦૭/૨૦૧૩ ' -' +я   ш. Z' -/ '( Eя

2.

7 .
2 !  ! (Multiple Choice Question)
[

3.
4.

 х

 D

-SD

12.

પેપર ૧.
(૧)
ર૧/૭/૨૦૧૩

૧૧-૦૦ થી ૧૩-૦૦

કોGટ!ટ ટ!વ એ@ટ!ટAુડ

૫૦

ર)વબલ અને નોન વબલ ર!ઝનEગ

૫૦

(૩) poલીશ

૫૦

(૪) જનરલ અવરનેસ અને કરGટ અફર

૫૦

]2  12.
ш  !

200

9 ^ 2 к %&: * NN (િવગતવાર કGXની ણ

વેશપ) (Hall Ticket) ઉમેદવાર

http://ojas.guj.nic.in/ અથવા http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કર! શકશે.)
'XQ :- (1) ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક
બદલ

qમાં એક કરતાં વધાર જવાબ

qના ૧/૩ =ુણ બાદ કરવામાં આવશે.

(૨) Tધ ઉમેદવારને

યેક પેપરમાં વધારાના સમય તર!ક ૨૦ િમિનટ આપવામાં

આવશે.
(૩)

ુ "ી
qપ) હ]લ

કારનો હોય છે ( બrુિવધ પસંદગી

q ).

(૪) =ુજરાતી અને Tsે( માHયમમાં.
(૫) દર ક િવષય માટ tતર!ક કટ ઓફ માક સ ૧૫ રહશે.

+ 9 к 9 #A'+#/-%9 A9 к ==:

5.

.1/07/2013 ને રિવવારના રોજ યોનારા ૫રE"ાની હોલ ટ!ક!ટ તા.૦૮/૦૭/૨૦૧૩ થી
2 ) ડાઉનલોડ/િ Gટ આઉટની નકલ મેળવી લેવાની
તા.ર૧/૭/૨૦૧૩ (' 11.00 CD PQ
રહશે.
૬.

વેશ ૫ર!"ા * NN, #+N, як+9, P2  х D+я  ш.   Z
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ш. સેGટરની

સગવડતા/ઉ૫લuઘતા તથા વહ!વટ! કારણોસર ૫ર!"ા થળ નકક! કરવાના આખર! અિઘકાર
પીપાના રહશે.

 !'+ *aD :

6.

The examination consists of one papers.
Paper I:

(૧) કોGટ!ટટ!વ એ@ટ!ટAુડ

50 Marks

ર) વબલ અને નોન વબલ ર!ઝનEગ

50 Marks

(૩) poલીશ

50 Marks

(૪) જનરલ અવરનેસ અને કરGટ અફર

50 Marks

Total

200 Marks

૫ર!"ામાં મેળવેલ =ુણના આધાર કટગર! વાઇઝ મેર!ટ dુજબ મંKુર થયેલ જoયાના ૩ ગણા
ઉમેદવારોની ૫સંદગી યાદ! તૈયાર કરવામાં આવશે.
7.

* к'   :-

આ હરાતના સંદભમાં ફnત ઓન લાઇન જ અર( વીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર
હરાતમાં દશા વેલ તાર!ખ dુજબ .07/06/2013 : .17/6/2013 ( સમય રા)ીના ૧૧.૫૯ કલાક
3ુધી) દર7યાન 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 પોટ ઓDફસમાં જઇને ઓનલાઇન અર( કર! શકશે.  માટ
પોટ ઓDફસને િનયત ચાv ઉમેદવાર I ૂકવવાનો રહશે. ઉમેદવાર (૧) સૌ

થમ http://ojas.guj.nic.in/ અથવા

http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ પર જxુ.ં હવે (૨) “Apply On line” પર Click કરxુ.ં (૩) હરાત fમાંક
સી(આર -તાલીમ/૨૦૧૩-૧૪/ વેશ પર!"ા ૨૦૧૩/૦૧/ઇડ!પી “к%& к' к( ) *' 
+' ,

 ! (class 1-2 ) -ш!./6 2013- 14 ” પર “Details” પર ynલક કરવાથી કટગર!

માણે જoયાની િવગતવાર માDહતી વાંચી શકશો અને (૪) “Apply now” પર Click કરવાથી Application
Format zુલશે માં સૌ

થમ “Personal Details” ઉમેદવાર ભરવી. (અહE લાલ {ંદડ! (*) િનશાની હોય તેની

િવગતો ફર}જયાત ભરવાની રહશે.) (૫). Personal Details ભરાયા બાદ “Education Details” ભરવા માટ
“Education Qualification” પર click કરxુ.ં (૬)

જો વkુ લાયકાત દશા વવા માંગતા હો તો “Add More

Education” પર click કરxુ.ં (૭) તેની નીચે “Self Declaration” પર click કરxુ.ં યારબાદ (૮) ઉપરની શરતો
વીકારવા માટ “Yes” પર click કરxુ.ં હવે અર( ~ ૂણ 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 રહશે. (૧૧) હવે Upload Photograph પર click કરો અહE
તમારો Application Number type કરો અને તમાર! Birth date type કરો . યાર બાદ ok પર click કરxુ.ં અહE
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 નDહ તે ર!તે Computer માં

હોવા જોઇએ.) “browse button” પર Click કરો. હવે Iુઝ ફાઇલના f!નમાંથી  ફાઇલમાં jpg format માં
તમારો photo store થયેલ છે ., તે ફાઇલને select કરો અને “Open” button ને Click કરો. હવે “browse” button
ની બાKુમાં “Upload” button પર Click કરો. હવે બાKુમાં 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 )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(માં 3ુધારો કરવાનો જણાય તો
કોઇપણ

કારનો 3ુધારો થઇ શકશે. પરં ] ું કGફમ થયા બાદ કોઇપણ

Edit કર! લેx.ું Confirm કયા પહલા
કારનો 3ુધારો શકય બનશે નહ!. સં~ ૂણ

ચકાસણી બાદ જો અર( 3ુધારવાની જhર ન જણાઇ તો જ Confirm Application પર Click કરxુ.ં તેથી
ઉમેદવારની અર(નો સંથામાં Online વીકાર થઇ જશે. અહE “Confirmation Number” Generate થશે.  હવે
પછ!ની બધી જ કાયવાહ! માટ જhર! હોય, ઉમેદવાર સાચવવાનો રહશ.ે (૧૩) હવે Print Application પર Click
કરxુ.ં અહE 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 કરxુ.ં અહE

તમારો Confirmation Number ટાઇપ કરવો અને Print Challan પર Click કર! ચલનની નકલ કાઢ! =ુજરાત
રાYયની કોઇપણ કો7@Aુટરરાઇઝડ પોટ ઓDફસમાં જઇને સામાGય વગ (General Category) ના ઉમેદવારો
પર!"ા ફ! પેટ b!.100/- + +J9 (яH b.1/-

અને અનામત કટગર!ના ઉમેદવારો પર!"ા ફ! પેટ

b!.50/- + +J9 (яH b.1/- ભર! દ વાના રહશે. (૧૫) લાલ દડ!વાળ! (*) માDહતી આપવી ફર(યાત
ુ ી ફોમ સબમીટ થઇ શકશે નહE. (૧૬) નોનf!મીલેયરની
છે . આ માDહતી ફોમમાં ભરવામાં નહE આવે યાં3ધ
િવગતો ફર(યાતપણે આપવાની રહશે. તે નહE આપનાર તે ઉમેદવારો જનરલ કટગર! બતાવશે તો ફોમ
સબમીટ થશે.
х'Xe-  :H 5 ! кD J:T 5
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8.

ш  ! h :
1.

તમામ કટગર!ના ઉમેદવારોએ

વેશ પર!"ાની ફ! ભરવી ફર}જયાત છે . અGયથા

વેશ

પર!"ામાં બેસી શકશો નહE.
2.

વેશ પર!"ા માટ ની ફ! ભરવા માટ ઉમેદવારો Yયાર OJAS ની વેબસાઇટ પર પોતાની અર(
સબમીટ કર યાર તેઓને અર( ફ! ભરવા માટ OJAS ની વેબસાઇટ પર )ણ નકલોની એક
પાના ઉપર િ Gટ મેળવવાની 3 ૂચના મળશે  ઉમેદવારોએ મેળવી લેવાની રહશે. 
પર!"ા ફ! ભરવા માટ : ું ચલન છે .

વેશ

3.

ઉમેદવાર

વેશ પર!"ા ફ! ભરવા માટ : ું ચલન Hવારા =ુજરાત રાYયની કોઇપણ

કો7@Aુટરરાઇઝડ પોટ ઓDફસમાં જઇને સામાGય વગ (General Category) ના ઉમેદવારો
પર!"ા ફ! પેટ b!.100/- + +J9 (яH b.1/- અને અનામત કટગર!ના ઉમેદવારો પર!"ા
ફ! પેટ b!.50/- + +J9 (яH b.1/- ભર! દ વાના રહશે.
4.

તમામ કટગર!ના ઉમેદવારોએ
આવવા:ું રહશે અGયથા

વેશ પર!"ાના રોજ પર!"ા ફ! ભયા ની નકલ સાથે લઇને

વેશ પર!"ામાં બેસવા દ વામાં આવશે નહE.

5.

અGય કોઇ ર!તે ફ! વીકારવામાં આવશે નહE.

6.

પોટ ઓDફસમાં ફ! ભરવાની છે લી તાર!ખ ૧૯/૬/૨૦૧૩ (પોટ ઓDફસના કામકાજના સમય
દર7યાન) ની રહશે.

9.

 %D P i(') :

1.

વેશપ) વગર પર!"ાખંડમાં

વેશ આપવામાં આવશે નહE અને

વેશ પર!"ા ફ! ભર લ

ચલનની નકલ પર!"ાખંડમાં 3ુપરવાઇઝરને રKૂ કરવાની રહશે. ફ! ભયાની ચલનની નકલ
રKૂ નહE કરનાર ઉમેદવારને પર!"ાખંડમાં બેસવા દ વામાં આવશે નહE.
2.

પર!"ાના સમય પહલાં પંદર િમિનટ અગાઉ ઉમેદવાર પોતાની બેઠક પર બેસી જવા:ું રહશે.

3.

તમાર! સાથે પર!"ા ખંડમાં કુલેટર, મોબાઇલ, ~ુતક, ગાઇડ, કાપલી ક તેવા કોઇપણ
છાપેલા ક હતFલFખત સાDહ ય રાખી શકાશે નહ!.

4.

પર!"ા શh થયા પછ! ~ ૂણ થાય યાં 3ુધી પર!"ા ખંડ છોડવા દ વામાં આવશે નહE.

5.

અનઅિધVૃત ~ુતક, પેપર, લેખમાંથી ક અGય ઉમેદવારોમાંથી નકલ કરવી નહE, ક નકલ
કરવા માટ

યાસો કરવા નહE. તેમજ તમારા પેપરમાંથી અGય ઉમેદવારોને નકલ કરવા દ વા

નહE. આ 3 ૂચનાના ભંગ બદલ પર!"ા માટ ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.
6.
7.

પર!"ા ~ ૂણ થવા માટ નો બેલ વાoયાથી ]ુરત ઉરવહ! િનર!"કને સ પી દ વી.
થમ તબcા:ું પર!ણામ આકjમક સંજોગો િસવાય તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૩ 3ુધીમાં સંથાના
નોટ!સ બોડ ઉપર હર કરવામાં આવશે.

8.

૫ર!"ામાં સફળ ઉમેદવારોને પ)થી ણ કરવામાં આવશે છતાંય પર!ણામ પીપાની
વેબસાઇટ www.spipa.gujarat.gov.in ઉપર d ૂકવામાં આવશે. જhર જણાય તો ‘પીપા’ ના
ટ Fલફોન નંબરો ઉપર સંપક કરવાથી પણ પDરણામ ણી શકાશે.

9.

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

ય" ક પરો" લાગવગ લગાડવાનો

કાર ટ કો મેળવવા માટ કોઇ

યાસ કરવા માટ (૨) બી:ું નામ

ધારણ કરવા માટ (૩) બી પાસે પોતા:ું નામ ધારણ કરાવવા માટ (૪) બનાવટ! ખોટા
દતાવેજો અથવા ની સાથે ચેડા કરવામાં આયા હોય તેવા દતાવેજો સાદર કરવા અથવા
ગેરર!િત આચરવા માટ (૫) યથાથ અથવા ખોટા અથવા મહ વની માDહતી lપાવતા હોય તેવા
િનવેદનો કરવા માટ (૬) પર!"ા માટ તેની ઉમેદવાર!ના સંબધ
ં માં અGય કોઇ અિનયિમત
અથવા અયોoય સાધનોનો આય લેવા માટ (૭) પર!"ા દર7યાન ગેરયાજબી સાધનોનો
ઉપયોગ કરવા માટ એટલે ક અGય ઉમેદવારની ઉરવહ!માંથી નકલ કરવા કુલેટર,
મોબાઇલ ~ુતક, ગાઇડ, કાપલી ક તેવા કોઇપણ છાપેલા ક હતFલFખત સાDહ યની મદદથી

અથવા વાતચીત Hવારા નકલ કરવા ક ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર!િતઓ પૈક! કોઇપણ
ગેરર!િત આચરવા માટ (૮) લખાણોમાં અyલલ ભાષા અથવા Fબભ સ બાબત સDહતની
ુ કરવા માટ (૧૦)
અ ] ૃત બાબત લખવા માટ (૯) પર!"ાખંડમાં અGય કોઇ ર!તે ગેરવતZક
પર!"ાના સંચાલન કરવા માટ રોકલા ટાફને સીધી ક આડકતર! ર!તે હરાન કરવા અથવા
શાર!Dરક ર!તે ઇ કરવા માટ (૧૧) ~ ૂવવતL ખંડોમાં િનDદ aટ કર લ તમામ અથવા કોઇપણ
Vૃ ય કરવા માટ અથવા યથા

સંગ મદદગીર! કરવા માટ અથવા (૧૨) પર!"ા આપવા માટ

તેને પરવાનગી આપતા તેના

વેશપ)માં આપવામાં આવેલી કોઇપણ 3 ૂચનાનો ભંગ કરવા

માટ દોિષત ઠયા હોય તો અથવા દોિષત હોવા:ું હર કAુ હોય તો તે ફોજદાર! કાયવાહ!ને
પા) થવા ઉપરાંત સંથા, તે  પર!"ાનો ઉમેદવાર હોય તે પર!"ામાંથી ગેરલાયક ઠરાવી
શકશે.
10.

ઉમેદવાર અર(પ)કમાં બતાવેલી કોઇપણ િવગત અને મૌFખક કસોટ! સમયે ઉમેદવાર રKૂ
કર લ જGમ તાર!ખ, શૈ"Fણક લાયકાત, વય, િત, અ:ુભવ વગેરને લગતા

માણપ)ો

ભિવaયમાં  તે તબcે ચકાસણી દર7યાન ખોટા માુમ પડશે તો તેની સામે યોoય
કાયદ સરની કાયવાહ! કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવાર! મંડળ Hવારા “રદ”
કરવામાં આવશે. તેમજ મૌFખક કસોટ! ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. તેમજ જો પસંદગી સંથા
Hવારા કોઇપણ તબcે “રદ” કરવામાં આવશે.
11.

સંથા Hવારા લેવાનાર પધા મક પર!"ામાં ઉીણ થવાથી જ ઉમેદવારને િનમZુક માટ નો હક
મળ! જતો નથી. િનમZ ૂક સમયે સાિધકાર!ને ઉમેદવાર બધી જ ર!તે યોoય છે તેમ સંતોષ
થાય તો જ ઉમેદવારને

12.

િશ"ણ વગમાં

વેશ આપવામાં આવશે.

પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને સંથાના િનયમ dુજબ શરતોને આિધન

િશ"ણ વગમાં

વેશ

મળશે..
13.

ઉમેદવાર પોતે પર!"ામાં સફળ થયો હોવાના કારણે જ

િશ"ણ વગમાં

વેશ માટ

દાવો

કરવાને હકદાર થશે નહE, સાિધકાર!ને પોતાને એવી ખાતર! થાય ક અયાસ સાh તે યોoય
જણાતો નથી તો તેને પડતો dુક! શકાશે.

િશ"ણ વગમાં

વેશ માટ સાિધકાર!નો િનણય

આખર! ગણાશે.
14.

આ હરાત તથા

િશ"ણ વગમાં

વેશ માટ કોઇપણ કારણોસર તેમાં ફરફાર કરવાની ક રદ

કરવાની આવયnતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સંથાને સં~ ૂણ હc/અિધકાર રહશે અને આ
માટ કારણો આપવા સંથા બંધાયેલ રહશે નહE.
15.

આ તાલીમ દર7યાન ઉમેદવારોને લોજEગ બોડગની યવથા ~ુર! પાડવામાં આવશે નહ!.
પરં ] ું લાયેર! 3ુિવઘા આ૫વામાં આવશે. લાયબેર! ડ!પોઝીટ પેટ hિપયા ર૦૦૦/- અને
તાલીમ ડ!પોઝીટ પેટ hિપયા ૫૦૦૦/- ભરવાના રહશે.

16.

આ તાલીમમાં તાલીમાથLએ િનયમીત હાજર રહવા:ું રહશે. ૭૫ ટકાથી ઓછ! હાજર! હશે
તેઓને તાલીમમાંથી ુખસદ આપી તેઓની તાલીમ ડ!પોઝીટ જ@ત કરવામાં આવશે.આ
ઉ૫રાંત બેચ શh થયા બાદ એક માસ 3ુઘી તાલીમાથLઓની હાજર! ઉ૫ર સતત નજર
રાખવામાં આવશે. આ દર7યાન સતત ગેરહાજર રહનાર તાલીમાથLનો

વેશ રદ કર!

િત"ાયાદ માંથી કટગર!/મેર!ટ dુજબ લાયક ઉમેદવારની ૫સંદગી કરવામાં આવશે. એક
અઠવાડ!યામાં ડ!પોઝીટની રકમ નહE ભરનારનો
10.

:- к к+9
1.
2.

વેશ રદ કરવામાં આવશે.

9 ' jG _/ ' х P i('):-

jG - ૨૦૦ માક સ:ું રહશે.

ુ "ી
qો હ]લ

કારના (Multiple Choice Questions) રહશે.

qોના જવાબો અલગ આપેલ ઉરવહ!માં જ લખવાના રહશે. જવાબો એચ.બી. પેGસીલ (HB
Pencil) થી ફnત () કર!ને આપવાના છે .

qપ)ની ભાષા =ુજરાતી/Tsે( રહશે. =ુજરાતી

ભાષાંતરમાં કોઇ =ુચ
ં વણ જણાય તો Tsે(માં ~ ૂછાયેલ

qની ભાષા:ું અથઘટન આખર!

ગણાશે.
3.

ઉરવહ!માં જવાબ આપવા માટ મા) HB Pencil નો જ ઉપયોગ કરવો. ઉમેદવાર )ણ થી
ચાર HB Pencil, રuબર અને સંચો સાથે અવય લાવવો.

4.

qપ)માં મહંદTશે નીચેના િવષયો આવર! લેતા
Paper
Paper I:

(૧)

qો ~ ૂછવામાં આવશે.
50 Marks

કોGટ!ટટ!વ એ@ટ!ટAુડ

(ર) વબલ અને નોન વબલ ર!ઝનEગ
(૩)

50 Marks
50 Marks

poલીશ

(૪) જનરલ અવરનેસ અને કરGટ અફર
Total

50 Marks
200 Marks

5.

ઉરવહ!માં િનયત જoયાએ તમારો બેઠક નંબર, નામ અને કટગર! (Category) અવય લખવી.

6.

ઉરવહ!માં જવાબ માટ પેGસીલથી કર લ િનશાની િસવાય:ું () કોઇપણ

કાર:ું લખાણ

અથવા એક કરતાં વkુ વૈકyપક ઉરો =ુણને પા) થશે નહE.
7.

ઉરવહ! ઉપર િનર!"કની સહ! છે ક નહE તેની ખા)ી કર! લેવી. જો તમાર! ઉરવહ! ઉપર
િનર!"કની સહ! નહE હોય તો તેવી ઉરવહ! d ૂયાંકન માટ ગણાશે નહE.

8.

ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક

qમાં એક કરતાં વધાર જવાબ બદલ

qના =ુણના ૩૩%

=ુણ બાદ કરવામાં આવશે. 

qનો જવાબ આપવામાં નહE આવે તેની કોઇ પેનટ! થશે

નહE.
9.

ઉમેદવાર સાચો બેઠક નંબર અને અર(માં દશા વેલ કટગર! ઉરવહ!માં અવય દશા વવાની
રહશે. બેઠક નંબર િસવાય અથવા ખોટા નંબરની ઉરવહ!ની ચકાસણી કરવામાં આવશે નહE. .

11.

 %D ш+:
1.

હરાતમાં  ક"ાની અનામત વગW માટ  જoયાઓ અનામત છે તેઓને જ ઉપલી
વયમયા દામાં lટછાટ મળશે. (ઉપર dુા નં ૪. માં જણાયા dુજબ)

2.

અનામત વગના ઉમેદવારો જો Fબન અનામત જoયા માટ અર( કરશે તો આવા ઉમેદવારોને
વયમયા દામાં lટછાટ મળશે નહE.

3.

સામા(ક અને શૈ"Fણક પછાતવગના ઉમેદવારોનો ઉત વગમાં સમાવેશ ન થતો
Tગે: ું

નોન-Dfિમનીલેયર

સટgDફકટ

સામા(ક

Gયાય

અને

અિધકાર!તા

હોવા

િવભાગના

તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પDરિશaટ- (ક) ના નdુનામાં તા.૩૧/૩/૨૦૧૩
ના રોજ ~ુરા થયેલ નાણાક!ય વષ ૨૦૧ર-૧૩ માટ : ું અથા ] ્ તા.૧/૪/૨૦૧૩ થી
તા.૧૯/૬/૨૦૧૩ દર7યાન મેળવેલ અસલ

માણપ) સંથા Hવારા મંગાવવામાં આવે યાર

રKુ કરવા:ું રહશે.
4.

જો સામા(ક અને શૈ"Fણક ર!તે પછાતવગના ઉમેદવાર આ અસલ

માણપ)ો સંથા Hવારા

મંગાવવામાં આવે તે સમયે રKુ કર લ નહE હોય તો તેઓની અર( િવચારણામાં લેવામાં
આવશે નહE.
5.

પર!"ા ફ! ભયા બાદ ર!ફંડ મળવાપા) નથી તથા અર( કયા બાદ પરત ખચી શકાશે નહE.

6.

ફ! ભયા િસવાયની અર( મળે લ હશે તો એકપણ િવચારણામાં લેવામાં આવશે નહE.

7.

સંથા તરફથી આપવામાં આવતી નવી 3 ૂચનાઓ જોવા માટ હરાતમાં દશા વેલ વેબસાઇટ
અવારનવાર જોતા રહx.ું

તાર!ખ: ૦૧/૦૬/૨૦૧૩
થળ:- અમદાવાદ

નાયબ મહાિનદ શક
સરદાર પટલ લોક શાસન સંથા,
અમદાવાદ

2   '
%;Y

: '+ 'E i'+
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(class 1-2 etc.) -ш!./6 2013- 14
( 12я к 4 (5 -ш!./6 7 .
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સરદાર
પટ લ
લોક શાસન
સંથા, અમદાવાદ ખાતે к%& к' к( ) *' 
+ 
/6 1- '
,' к  ;2....,
".=..., .=."., .=."., ."..,
..., ..=., વગેર વી હર પઘા મક
પર!"ાની તૈયાર! માટ ના -ш!./0 2013- 14 માટ ની વેશ
પર!"ા માટ ઓનલાઇન અર(પ)કો મંગાવવામાં આવે છે . આ
માટ
ઉમેદવાર
http://ojas.guj.nic.in/
અથવા
http://ojas1.guj.nic.in/ વેબસાઇટ પર  7/6/ 2013 :
.17/06/2013 (સમય રાિ)ના ૧૧.૫૯ કલાક 3ુધી) દર7યાન
અર( કરવાની રહશે અર(૫) ઉમેદવાર પોતાના કો7@Aુટરથી
અથવા સાયબર ક ફમાંથી ઓનલાઇન સબમીટ કર! શકશે. અર(
કયા બાદ પર!"ા ફ! ભરવા માટ : ુ ં ચલન કાઢ!ને =ુજરાતની
કોઇપણ
કો7@Aુટરરાઇઝડ
પોટ
ઓDફસમાં
જઇને
.07/06/2013 : .19/06/2013 3ુધી પર!"ા ફ!
ભરવાની રહશે.
વેશ પર!"ા ફ! ભર લ ચલનની નકલ
પર!"ાખંડમાં 3ુપરવાઇઝરને રKૂ કરવાની રહશે. ફ! ભયા ની
ચલન નકલ રKૂ નહE કરનાર ઉમેદવારને પર!"ામાં બેસવા
દ વામાં આવશે નહE.
2.
AB я. -ш!./0 2013-14 NID'
J х 100  :H)' = /0 : .9 ..
* NN х 50  :H)' = /0 D+' 7 .
3. પીપા તથા ાદ શીક તાલીમ કGX ખાતે તાલીમવગW માટ
ભરવાની થતી
જoયાઓ _/' -/,к 9/ , શૈ"Fણક
લાયકાત અને પા)તા, વય-મયા દા, પર!"ા ફ!, પર!"ા Tગેની
િવગત, અર( કરવાની ર!ત વગેર http://www.spipa.
gujarat.gov.in/અનેhttp://ojas.guj.nic.in/અથવાhttp://ojas1.guj.
nic.in/ વેબસાઇટ પરથી મેળવી લેવાની રહશે. ઓનલાઇન ફોમ
ભરતા પહલા આ િવગતો જોઇ લેવાની રહશે.
4.
વkુ માDહતી માટ ઉnત જણાવેલ વેબસાઇટ જોવી અથવા
ટોલ ! નંબર 1800 233 5500 ઉ૫ર સં૫ક કરવો.
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J, * NN
fમાંક:સી(આર-તાલીમ/૨૦૧૩-૧૪/ વેશ પર!"ા-0૧/૨૦૧૩/ઇડ!પી

Draft Newspaper Advertisement

Training for preparation of Central Govt. offices &
Public Sector Recruitment Exam (Class 1-2 etc.) year
2013-14
(This is for providing training to Central Government
class 1-2 recrutment Exam aspirants by Government of
Gujarat and not a job advertisement)
Online Applications are invited for entrance test for
admission for coaching class in Sardar Patel Institute of
Public Administration, Ahmedabad (SPIPA) from
candidates aspiring to Exam (Class 1-2 etc.) conducted by
UPSC, IBPS, RBI, SBI, LIC, SSC, RRB etc. The
interested candidates are required to apply online on
http://ojas.guj.nic.in/ or
http://ojas1.guj.nic.in from
07-06-2013 to 17-06-2013 (till 11.59 pm). After filling
online application, the candidates should print out the
challan an deposit the fee in computerized post-offices
from 07-06-2013 to 19-06-2013. Candidates can also fill
online application by his own computer or from cyber café
The copy of challan will have to be shown to supervisor in
the Exam Hall. Candidate without copy of challan will not
be allowed to appear in the Exam.
2. The above described Training classes-2013-2014
will be held at SPIPA-Ahmedbad 100 trainee - 2
batches & our Regional Training Centre- Ahmedbad
50 trainee - 2 batches.
3. All other necessary details with respect to candidate
education qualifications, age limit, exam fee, SPIPA &
Regional Training centre no. of vacancy/ category, details
pertaining to exam for how to apply, how to dowanload
or print hall ticket etc are made available on website
http://www.spipa.gujarat.gov.in and http://ojas.guj.nic.in/
or http://ojas1.guj.nic.in/.Candidates are requested to visit
the website carefully before submitting the application
form.
4. For further details, kindly visit the above website or
contact Toll free number 1800 233 5500

Deputy Director General
SPIPA, Ahmedabad
No. CGR-TRG/2013-14/Entrance Exam 2013-01/EDP

