સુધારા જાહેરાત(Adv. No. 118/201617)
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગરની કચેરી દર્ારાહેડ ક્લાકર્/સમાજ ક યાણ િનિરક્ષક
સંવગર્

વગર્-૩ ની

જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ ઓન-લાઇન

જાહેરાત કર્માંક:૧૧૮/૨૦૧૬૧૭પર્િસધ્ધ કરવામાં આવેલ. સદર જાહેરાતના અભ્યાસકર્મમાં સુધારો
થતાં હવે ફકરા કર્માંક: ૯ (ક)અને (ખ) નીચે મુજબ વાંચવા.
(ક) ભાગ-૧ લેિખત કસોટી : ઓપ્ટીકલ માકર્ રીડીંગ (OMR) પર્ પતર્,ગુણ:૨૦૦,સમય ૨:૦૦ કલાક
અભ્યાસકર્મ

SrNo.
SubjectsCovered in the paper
Marks
Duration
1
General Knowledge : History of Gujarat, Geography 80 Marks
120 Minutes
of Gujarat, Art and Culture, Constitution of India,
General Science, Current Affairs of India and Gujarat,
Basic Knowledge of Computer, Environment, Public
Administration, Government schemes, Panchayati Raj
and Disaster Management.
2
Gujarati Grammar and Literature
50 Marks
3
English Grammar
40 Marks
4
Quantitative Aptitude and Test of Reasoning
30 Marks
Total 200 Marks
Note :
1
The objective type written test shall consists of Multiple Choice Question (MCQ)
and O.M.R (Optical Mark Reader) system.
2
Every question shall be of 1 Mark.
3
The candidate shall have to attempt all questions.
4
Everyunattempted question and Every attempted question with incorrect answer/
multiple answer/over writing answer shall carry a negative mark of 0.25.
5
In every question there shall be one option of “Not Attempted”. If the candidate
does not intend to answer, he may select this option. If the candidate selects this
option, the negative marks shall not be given.
ન ધ:કુલ જગા ના તર્ણ ગણા ઉમેદવારોને ભાગ-૨ (કોમ્પ્યુટર પર્ોિફિસયન્સી કસોટી) માટે
બોલાવવામાં આવશે.
(ખ) ભાગ-૨, કોમ્પ્યુટર પર્ોફીસીયન્સી(કાયર્ક્ષમતા)કસોટી, ગુણ-૧૦૦ સમય-૧ કલાક ૩૦ િમિનટ અભ્યાસકર્મ

Sr.
Particulars of Test
No.
1
Gujarati Typing Test
2
English Typing Test
3
Computer practical test with reference to the basic
knowledge of computer applications as prescribed
in Part III
Total

Marks
30 Marks
20 Marks
50 Marks

Sr. No.
1 Hour and 30
Minutes

100 Marks
2

આગળના ભાગ-૨ નાકર્મ નં. ૩ પર આપેલ Computer PracticalTest (Par t -I I I )નો િવગતવાર
અભ્યાસકર્મ

Sr.
Particulars
No.
1
Preparing a note in word file (English and Gujarati)
2
Preparing a Power Point Slide for presentation basedon data
provided.
3
Preparing an Excel spreadsheet and answering an arithmetic
problem.
`
Email ( with attachments )

Marks
10 Marks
15 Marks
15 Marks.
10 Marks

જાહેરાત કર્માંક ૧૧૮/૨૦૧૭૧૮ની અન્ય તમામ બાબતો યથાવત રહે છે .
લેિખત કસોટી ભાગ-૧ સંભવત: તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ યોજાનાર છે .

તા.૧૭/૦૩/૨૦૧૭
સિચવ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગાંધીનગર.

