ુ રાતગૌણસેવા5સંદગીમંડળ, ગાંધીનગર.
જ
હરાત માંક: 84/ર01617

ટુ ર

- :કો

ોફ સીય સી (કાય મતા) કસોટ સંબધ
ં માં ઉમેદવાર માટની

ૂચનાઓ :-

( આ તમામ સ ૂચનાઓની પર્ીન્ટ મેળવી, અવ ય વાંચી અમલ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે .)

(૧) કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી કુલ- ૭૫ ગુણની રહેશ.ે

નો સમય ૧ કલાક અને

૧૫ િમનીટ કલાકનો છે . આ કસોટીનો અભ્યાસકર્મ તથા ગુણભાર આ મુજબ છે . પર્
૧એકસેલ પર્ેડશીટ - ૩૦ ગુણ, પર્
પર્

કર્માંક -

કર્માંક -૨ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ટ) - ૧૫ ગુણ,

કર્માંક - ૩પાવર પોઇન્ટ - ૧૫ ગુણ, પર્

કર્માંક - ૪ટે ન્ડર નોટીસ (અંગર્ેજી તથા ગુજરાતી) -

૧૫ ગુણનો છે .
(ર) પર્

કર્માંક ૧ થી ૩ ની ટે ટ અંગર્ેજી ભાષામાં લેવામાં આવશે. જ્યારે પર્

કર્માંક ૪ ની બાબત

પરત્વે ટે ટ અંગર્ેજી તથા ગુજરાતીમાં લેવામાં આવશે.
(૩) અભ્યાસકર્મમાં દશાર્વેલ પર્
આવશે.

કર્માંક ૧થી ૪ ની બાબતો પરત્વે પર્ પતર્ની હાડર્ કોપી આપવામાં

(પર્ પતર્) પરીક્ષા પ ૂણર્ થયા બાદ િનરીક્ષક ી ને ફર યાતપણે પરત કરવાનુ ં રહેશે.

(૪) આપના કોલલેટર (હોલ ટીકીટ) ઉપર આપના બેઠક નંબરનુ ં િ ટકર હાજરીપતર્કના અડિધયા
પર લગાડવામાં આવશે.

પરીક્ષા પ ૂણર્ થયા બાદ િનરીક્ષક ી ને ફરજીયાતપણે પરત કરવાનુ ં

રહેશે.
(૫) આ કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ માઇકર્ોસોફટ ઓફીસ ૨૦૦૭ ના વઝર્ન(version) માં લેવામાં
આવશે. કોમ્પ્યુટરપર્ોિફસીયન્સી ટે ટમાં ગુજરાતી ભાષા માટે

ફોન્ટ

ુ ી
ત

અને માઈકર્ોસોફટ

ઈન્ડીક લેન્ગવેજ ઈનપુટ ટુલ-૩ રહેશે. આ સોફ્ટવેરમાં ; (1)Gujarati Transliteration, (2)Gujarati
Typewriter,

(3)Gujarati

Typewriter

(G),

(4)Gujarati

Inscript,

(5)Gujarati

Indica,

(6)RemigntanIndica, (7)Special Characters તથા (8)Gujarati Terafontએ મુજબનાં આઠ (૮)
કી-બોડર્ ઉપલબ્ધ છે .
(૬) આ પરીક્ષામાં આપને પર્વેશ મંડળની જાહેર ખબર અને તેને સંબિં ધત સ ૂચનાઓને આધારે
ે રીના ખરાપણાને
આપે ઓન-લાઇન ભરે લઅરજીપતર્કમાંની િવગતો અને તે હેઠળની બાંહધ
આધીન રહીને આપવામાં આવે છે .
(૭) જો આપ જાહેરાતમાં દશાર્ યા મુજબની લાયકાત પિરપ ૂણર્ કરતા ના હો તો આ સુચના અન્વયે
આપને આ પરીક્ષામાં નહી બેસવા માટે સલાહ આપવામાં આવે છે .
(૮) પરીક્ષાખંડમાં ઉપિ થત થવા માટે આપે ડાઉનલોડ કરે લ કોલલેટર-કમ-હાજરીપતર્ક ઉપર ઓન
લાઇન અરજીમાં કેન કરીને અપલોડ કરે લ હોય તેવો પોતાનો ફોટો ચોટાડી પરીક્ષાખંડમાં
અચુક સાથે લાવવાનો રહેશે. અન્યથા, આ પરીક્ષામાં આપને બેસવા દે વામાં આવશે નહી.
(૯) ઉમેદવારે પરીક્ષાના એક કલાક અગાઉ પરીક્ષા થળે મંડળના અિધકારી ીને રીપોટ ગ કરવાનુ ં
રહેશે. અને આપને ફાળવવામાં આવેલ બ્લોકમાં આપના બેઠક નંબર પર બેસવાનુ ં રહેશે. આપે
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બેઠક મેળ યા બાદ આપને કોમ્પ્યુટર માટેના યુઝર આઇ. ડી અને પાસવડર્ આપવામાં આવશે
નાથી લોગ-ઇન થવાનુ ં રહેશે.
(૧૦) વડર્(ટે ન્ડર નોટીસ), એકસેલ, પાવરપોઇન્ટ અને આઉટલુક (ઈ-મેઈલ) ની પરીક્ષા સોફટવેર
ારા ખોલી આપવામાં આવેલ વડર્, એકસેલ, પાવરપોઇન્ટ અને આઉટલુક (ઈ-મેઈલ) માં જ
આપવાની રહેશે. વડર્, એકસેલ, પાવરપોઇન્ટ અને આઉટલુક (ઈ-મેઈલ) પરીક્ષામાં ઉમેદવારે
કોઈ ફાઈલ બનાવવાની રહેશે નહી. એ ફાઇલ સોફટવેર

ારા ઓટોમેટીક બનશે. જો કોઇ

ઉમેદવાર પરીક્ષાના સોફટવેર િસવાય ફાઇલ ઓપન કરી લખશે તો ઉમેદવારનુ ં પરીણામ
માન્ય ગણાશે નહી.
(૧૧) પરીક્ષામાં હાજરી આપતી વખતે ઓળખ માટે ઇલેકશન કાડર્, ડર્ાઇવીંગ લાયસન્સ, પાનકાડર્,કે
કૂલ/કોલેજનુ ં ફોટાવા ં ઓળખપતર્ પૈકીનો ઓછામાં ઓછો કોઇપણ એક પુરાવો સાથે
રાખવાનો રહેશે અને ઇન્વીજીલેટર (વગર્ િનરીક્ષક) માંગે ત્યારે બતાવવાનો રહેશે.
(૧ર)કોલ લેટરમાંની આ સ ૂચનાઓ ઉપરાંત મંડળની વેબસાઇટ https://gsssb.gujrat.gov.in પરની
વખતો વખતની સ ૂચનાઓ પણ અચ ૂકપણે વાંચવી.
(૧૩)ઉમેદવારે પરીક્ષાની શ આતમાં હાજરીપતર્કના અડિધયામાં પોતાની તેમજ િનરીક્ષક ીની સહી
કરાવી

લેવાની

રહેશે.

તેમજ

હાજરીપતર્કની

નીચેના

ભાગનુ ં અડિધયુ પરીક્ષાખંડના

િનરીક્ષક ીને પરત સ પ્યા બાદ જ પરીક્ષાખંડ છોડવાનો રહેશે.તેમ ન કરનાર ઉમેદવારને
પરીક્ષામાં ગેરલાયક ઠરાવવામાં આવશે. પરીક્ષા પ ૂણર્ થયેથી ઉમેદવાર ફકત પર્વેશપતર્નો
ઉપરનો અડધો ભાગ પોતાની પાસે રાખી શકશે.
(૧૪)કમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ શ

થતાં પહેલાં તમામ ઉમેદવારોએ ફરજીયાતપણે બાયોમેટર્ીક

પ િતથી િફંગરિપર્ન્ટ આપવાની રહેશે. અને અસલ પર્માણપતર્ોની ચકાસણી સમયે પુનઃ િફંગર
િપર્ન્ટ આપવાની રહેશે. જો કોઇ ઉમેદવારના િફંગર િપર્ન્ટ મેચ નહીં થાય તો તેવા ઉમેદવારને
ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.
(૧૫) પરીક્ષાખંડમાં ઉમેદવારે કોઇપણ પર્કારના ઇલેકટર્ોનીકસ ઉપકરણો

વા કે, મોબાઇલ ફોન, પેન

ડર્ાઇવ, લેપટોપ, કોઇપણ પર્કારનુ ં ઇલેકટર્ોનીકસ રે કોડર્ર લઇ જઇ શકશે નહીં. જો કોઇ ઉમેદવાર
પાસે આવા કોઇ ઉપકરણ ઉપલબ્ધ થશે તો તેમજ તેવા કોઇ ઉપકરણનો ઉપયોગ કય હશે
નહીં તો પણ તે ઉમેદવારને અયોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવા બદલ/રાખવા બદલ દોષીત
ગણીને તેમની ઉમેદવારી

તે તબક્કે થી રદ ગણવામાં આવશે.

(૧૬) ઉમેદવારોની કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી કોમ્પ્યુટર પર લેવામાં આવશે. આ
કસોટીના કુલÐ૭૫ ગુણ રહેશે, જ્યારે સમય ૧ કલાક ૧૫ મીનીટ નો રહેશે.
(૧૭)ઉમેદવારને કી બોડર્, માઉસ, કોમ્પ્યુટર મંડળ તરફથી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારને
પોતાનુ ં કી બોડર્લાવવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી
(કાયક્ષ
ર્ મતા) કસોટી શ

થતાં પહેલા અને પરીક્ષા ખંડમાં પર્વે યા બાદ કી બોડર્, માઉસ,

કોમ્પ્યુટર બરાબર ચાલે છે તેની ખાતર્ી કરી લેવાની રહેશે.
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(૧૮)કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી સમયે કોમ્પ્યુટરમાં કોઇ ટે કનીકલ ખામી જણાય તો
ઉમેદવારે અન્ય ઉમેદવારને ખલેલ પહ ચાડયા વગર તેમજ પોતે કોઇ પગલાંઓ લીધા વગર
પોતાનુ ં થાન જાળવી રાખીને

(ઉભા થયા વગર)

ખંડ િનરીક્ષક ( ઇન્વીજીલેટર) ને જાણ

કરવાની રહેશે.
(૧૯) કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી માટે એક જ વાર “ Log in “ થઇ શકાશે. ૧ કલાક
અને ૧૫ િમિનટ પ ૂરી થયા પહેલા ઉમેદવાર પોતે “ Submit “ કરી દે શે, તો ફરીથી “ Log in “
થઇ શકશે નહીં.
(ર૦)

કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી શ

થયા પહેલાં ઉમેદવારે ઉ રપતર્માં

(કોમ્પ્યુટર ઉપર) આવ યક પ ૂતર્તા કરી લીધી છે તે બાબતે ખાસ કાળજી રાખવાની રહેશે.
જ રી પ ૂતત
ર્ ા ઉમેદવારે કરી લીધી નહીં હોય તો એના માટેઉમેદવાર પોતે જવાબદાર ગણાશે.
(ર૧) ત્યારબાદ પોતાનુ ં યુઝર નેઇમ અને પાસવડર્ (

કોમ્પ્યુટર લેબ.માં ઉમેદવારને આપવામાં

આવશે.) એન્ટર કરીને કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટની િવન્ડોઝ ખોલવાની રહેશે. ત્યારબાદ
કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી શ

થવાની પાંચ િમિનટ પહેલાં ઉમેદવાર ‘મોક

ટે ટ ટાઇપીંગÔ અંગર્ેજી તથા ગુજરાતી ભાષામાં કરી શકશે. પાંચ િમિનટનુ ં ‘મોક ટે ટ ટાઇપીંગ‘
પ ૂણર્ થયા પછી ટાઇપીંગ ટે ટની

કર્ીન ખુલશે

માં ઉમેદવારે કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ

આપવાનો રહેશે.
(ર૨)પર્વેશપતર્ (કોલ લેટર) મેળવવા માતર્થી ઉમેદવારને નોકરી માટેનો કોઇ પણ પર્કારનો અિધકાર
મળી જતો નથી. કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી માટે આપવામાં આવેલ પર્વેશ
ઉમેદવારે ÔÕONLINE’’ અરજીમાં દશાર્વેલ િવગતોની ખરાઇને આધીન તથા પર્ોવીઝનલ રહેશે.
(ર3)ઉમેદવારે પરીક્ષાખંડમાં તેમને આપવામાં આવતી સ ૂચનાઓનુ ં અચ ૂકપણેપાલન કરવાનુ ં રહેશે.
(ર૪) તમામ પર્ ોની ગુણાંકનની પધ્ધિત મંડળ ધ્વારા નકકી કયાર્ મુજબની જ રહેશે.

તમામ

ઉમેદવાર માટે આખરી અને બંધનકતાર્ રહેશે.
(ર૫)આખરી પિરણામ, પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી(ભાગ-૧) તથા કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા)
ુ ત ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે.
કસોટી (ભાગ-૨) માંઉમેદવારે મેળવેલ સંયક
કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટમાં ઉ ીણર્ થવા માટે લઘુ મ લાયકી ગુણ (Minimum qualifying
marks)નુ ં ધોરણ દરે ક કેટેગરી ના ઉમેદવાર માટે ૪૦% (ચાલીસ ટકા) ગુણનુ ં રહેશે.
(ર૬)કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટનો સમયગાળો ૧ કલાક ૧૫ િમિનટનો રહેશે. ૧ કલાક ૧૫ િમિનટ
બાદ ટાઇપીંગ થવાનુ ં આપોઆપ બંધ થઇ જશે. ૧ કલાક ૧૫ િમિનટ પહેલા જો ઉમેદવાર
Confirm / Acceptકરીને તેમનુ ં ટાઇપીંગ કામ સબમીટ (Submit) કરી દે શે તો તેના પછી
ટાઇપીંગ કામ થઇ શકશે નહીં.
(ર૭)કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટીનુ ં પિરણામ કોમ્યુટર પર્ોગર્ામીંગ આધારીત હોઇ,
તેના રીચેકીંગ અંગેનીઅરજી પાછળથી ધ્યાને લેવામાં આવશે નિહં.
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(ર૮)સમગર્ ભરતી પર્િકર્યા પ ૂરી ન થાય ત્યાં સુધી વચગાળાના તબકકે ગુણ, પિરણામ કે રીચેકીંગની
અરજી કે પરીક્ષા સંબિં ધત અન્યથા કોઇપણ બાબતની માિહતી મેળવવા માટે ની કોઇપણ
પર્કારની અરજી / રજૂઆતિવચારણામાં લેવામાં આવશે નહીં.
(ર૯) આપ ગેરરીતી કે ગેરિશ ત આચરતા જણાશો તો િશક્ષાત્મક કાયવ
ર્ ાહીને પાતર્ ઠરશો.
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