Knowledge Consortium of Gujarat
General Written Test for Recruitment of Various Posts
Revised Examination Schedule-2017
Date
03/08/2017
Thursday
03/08/2017
Thursday
04/08/2017
Friday
04/08/2017
Friday
04/08/2017
Friday

Time

Post

10:30 To 01:30

Head of Initiative

02:30 To 05:30

Program Officer

10:30 To 01:30

Project Executive

02:30 To 05:30

IT Manager

02:30 To 05:30

Legal Officer

N.B. Place of Examination: Gujarat Arts and Commerce College, Ellisbridge,
Ahmedabad
નોંધ: લયસાદ તથા લાાંચલાના સભમને ધ્માનભાાં યાખી યીક્ષાની તાયીખો રાંફાલલાભાાં
આલી છે .
લેખિત પરીક્ષા અંગે સ ૂચનાઓ:
૧. દયે ક ોસ્ટની રેખખત યીક્ષા ૦૩ કરાક અને ૧૦૦ ગુણની યહેળે.
૨. પ્રશ્નત્રભાાં આેર સ ૂચનાઓ અનુસાય જલાફ આલાના યહેળે.
૩. સ્નાતક/અનુસ્નાતક કક્ષા તથા અનુબલના જાહેય કયે ર ધ્ધતત પ્રભાણે પ્રાપ્ત કયે ર ગુણના
ટોટરના આધાયે જે ભેયીટ રીસ્ટ તૈમાય થમેર છે , તેભાાંથી ભેયીટના ક્રભાનુસાય રયક્રુટભેન્ટભાાં જાહેય
કયે ર જગ્માઓ અંગેના તનમભો અનુસાય જે તે જગ્માના છ ગણા ઉભેદલાયોને જ રેખખત યીક્ષાભાાં
ફોરાલલાભાાં આલળે. જેભને ભેયીટ રીસ્ટ અંગે કઈ યજુઆત કયલાની હોઈ તો જાહેય થમાના ફે
રદલસભાાં યજુઆત કયલી, ત્માયફાદ જાહેય થમેર ભેયીટ રીસ્ટ પાઈનર ગણાળે.
૪. જે અયજદાયોએ ગુણ ત્રક મુક્યા નથી, અથલા જેભના ગુણ/ટકાલાયી સ્ષ્ટ થતા નથી, તેભની
અયજીઓ આોઆ તનમભો અનુસાય યદ થમેર ગણાળે.

૫. યીક્ષાભાાં હાજયી આતી લખતે આે આધાયકાડડ/ઈરેક્ળન કાડડ/ડ્રાઈતલિંગ રામસન્સ ૈકીનો
ઓછાભાાં ઓછાં કોઈણ એક ઓખત્ર રાલલાનુ ાં યહેળ,ે અને લગડ તનરયક્ષક અથલા અતધકાયી ભાાંગે
ત્માયે ફતાલલાનુાં યહેળે.ફને ત્માાં સુધી આધાયકાડડ જ યાખવુ.ાં
૬. યીક્ષાનુ ાં સ્થ ગુજયાત આટડસ અને કોભસડ કોરેજ, એખરસખિજ અભદાલાદ યહેળે. તે અંગેની
ભારહતી લેફસાઈટ ય જાહેય થળે.
૭. જલાફલહી ઉય તથા/અંદયના ાન ય જે સ ૂચનાઓ આેરી હોમ તેનો ચુસ્ત અભર કયલો.
૮. ફધી યીક્ષાના જવાબો લેખિત સ્વરૂપમાાં આપવાના છે , ઓબ્જેક્ટીવ પ્રશ્નો નથી.
૯. યીક્ષાથીઓની માદી લેફસાઈટ ય મુકલાભાાં આલળે, તેભાાં ફેઠક નાંફય ણ આલાભાાં
આલળે.
૧૦. ઉભેદલાયને યીક્ષાખાંડભાાં પ્રલેળત્ર અને ઓખના પ ૂયાલા તસલામ પ્રલેળ ભળે નહીં, તથા
કોઈ ણ ચીજ સાથે યાખી ળકળે નહીં. ઉભેદલાયે કોઈણ પુસ્તક, હેન્ડ ફેગ, કાગ, સારહત્મ તથા
ભોફાઈર (સ્સ્લચ્ડ ઓપ કે સાઈરેન્ટ ભોડ કયે રો હળે તો ણ), કેલ્ક્યુરેટય જેલા કોઈ ણ તલજાણુ
સાધનો યાખલા નહીં. આલી લસ્ત ુ(ઓ) આની ાસેથી ભી આલળે તો, આ આ યીક્ષા અને
સયકાયની અન્મ યીક્ષાઓ ભાટે ણ ગેયરામક ઠયળો. ઉયાાંત આલી લસ્તુ(ઓ) જપ્ત કયલાભાાં
આલળે અને તળસ્તબાંગના પોજદાયી ગરાને ાત્ર ઠયળો.
૧૧. રેખખત યીક્ષાભાાં જેના ૬૦% ગુણ આલળે ભાત્ર તેભને જ સમ ૂહ ચચાડ, ઈન્ટયવ્યુ લગેયેભાાં
ફોરાલલાભાાં આલળે. ૬૦% ગુણ ના રાલનાયની ઉભેદલાયી આોઆ યદ થળે.
૧૨. યીક્ષાકેન્ર ય એક કરાક હેરા હોંચી જવુ,ાં આલ્મક છે .
૧૩. દયે ક ઉભેદલાયોને જલાફો રખલા ઉત્તયલહી આલાભાાં આલળે, તેભાાં ફેઠક નાંફય અલ્મ
રખલો. પ્રથભ ાન ય તભાભ તલગતો બયલી. સપ્રીભેન્ટયી તથા મુખ્મ જલાફલહી ય ખાંડ
તનરયક્ષકની સહી અચ ૂક રેલાની છે .
૧૪. ઇન્ટયનર ઓપ્ળન સાથે ૧૦ પ્રશ્નો યાખેર છે . દયે કના ૧૦ ગુણ છે , તેથી દયે ક પ્રશ્ન ૧૮ તભનીટ
ભાટેનો યહેળે.
૧૫. ઉભેદલાય નકર કયતાાં ગેયયીતત/ગેયતળસ્ત આચયતા જણાળે તો, ઉભેદલાયને ગેયરામક
ઠેયલલા ઉયાાંત, બતલષ્મની કેસીજી કે અન્મ સયકાયી યીક્ષાભાાં ફેસલા ભાટે પ્રતતફાંધ મુકલા
ઉયાાંત પોજદાયી ગરાાં સરહતની તળક્ષાત્ભક કામડલાહીને ાત્ર ઠયળે. સીસીટીલી કેભેયા રાગેરા
હોલાથી નકર કયનાય અચ ૂક કડાળે અને સજાને ાત્ર ફનળે, તેની નોંધ રેળો.
૧૬. યીક્ષા ળરૂ થમા છીથી પ્રલેળ ભી ળકળે નરહ, તથા આ રેખખત અને લણડનાત્ભક યીક્ષા
હોલાથી પ્રશ્નત્ર રખલાનો સભમ પ ૂયો ન થામ ત્માાં સુધી યીક્ષાખાંડ છોડી ળકાળે નહીં.

