ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
તાંત્રિક સંવગોની સીધી ભરતીના ઉમેદવારો માટે ની અગત્યની ૂ ચનના

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જુદા જુદા તાંત્રિક સંવગોની સીધી ભરતી
માટે પ્રત્રસધ્ધ કરવામાં વવે
યોજવામાં વવે

નીચે દર્ાાવે

પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાાત્મક

પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે

ાયક ઠરે

મંડળની વેબ સાઇટ પર

ુ વામાં વવે
ક

જાહેરાતો અન્વયે નવેમ્બર- ૨૦૧૬ માં

ુ ર
ેખિત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની કોમ્્ ટ

(કવો ીિાય થયે ) ઉમેદવારોની યાદી પ્રત્રસદ્ધ કરી
ુ ર
હતી. ઉકત સંવગોની બીજા તબક્કાની કોમ્્ ટ

ુ રી માસમાં તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૭ ના રોજ યોજવાનો મંડળ
પ્રોફિસીયન્સી ટે સ્ટ વગામી િેબ્રવ

દ્વારા ત્રનણાય કરવામાં વવે

છે .

જાહેરાત ક્રમાંક / સંવગગ ન ંુ નામ

અ.

પરીક્ષાની તારીખ

પરીક્ષાની ત્રવગત

નં.
૧

૬૭/૨૦૧૬૧૭ - સીનીયર સવગયેર

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ
કોમ્પ્યટ

૨

૬૮/૨૦૧૬૧૭ - કન્યાન તાંત્રિક મદદનીશ

૨૮/૦૨/૨૦૧૭

ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ
કોમ્પ્યટ

૩
૪
૫
૬

૭૨/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્રકટર ગ્રેડ-એ
(ઇલેકરીકલ)
૭૫/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્રકટર ગ્રેડ-બી
(સીવીલ)
૭૯/૨૦૧૬૧૭ - ઇન્સ્રકટર ગ્રેડ-સી
(ઇલેકરીકલ)
૮૦/૨૦૧૬૧૭ - ગ્રંથપાલ

૨૮/૦૨/૨૦૧૭
૨૮/૦૨/૨૦૧૭
૨૮/૦૨/૨૦૧૭
૨૮/૦૨/૨૦૧૭

ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ
કોમ્પ્યટ
ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ
કોમ્પ્યટ
ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ
કોમ્પ્યટ

ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ
કોમ્પ્યટ

કોમ્્ ટુ ર પ્રોફિસીયન્સી પરીક્ષાનું સ્થળ અને સમય તથા કો

ેટર ડાઉન ોડ

કરવા માટેનો ત્રવગતવાર કાયાક્રમ પરીક્ષાની તારીિના ૧૫ ફદવસ પહે ાં મંડળની
વેબસાઇટ

https://gsssb.gujarat.gov.in

ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ
વવે છે .

પર

કુ વામાં વવર્ે. જેની સંબત્રં ધત દરે ક

ેવા તેમજ મંડળની વેબસાઇટ જોતા રહેવા વથી જણાવવામાં

ુ ભાર
(૧) કોમ્પ્યટુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટે સ્ટનો અભ્યાસક્રમ અને ગણ
પરીક્ષાની તારીખ ૨૮/૦૨/૨૦૧૭
સમય - ૧-૧૫ કલાક

નોંધઃ-

પ્રશ્ન ક્રમાંક

ત્રવષયનુ ં ત્રવવરણ

ગુણ

૧

એકસે

૧૫ ગુણ

૨

ઈ-મેઇ

૩

પાવર પોઇન્ટ

૧૫ ગુણ

૪

વડા ટાઇપીંગ/ વડા િોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)

૩૦ ગુણ

ુ
કુ લ ગણ

ુ
૭૫ ગણ

સ્પ્રેડર્ીટ
કરવા (વીથ િાઇ

એટેચમેન્ટ)

૧૫ ગુણ

જે પૈકી પ્રશ્ન ક્રમાંક- ૪ પૈકીના વડા િોમેટીંગ ત્રસવાયના તમામ પ્રશ્નો માટે પ્રશ્નપિની હાડા કોપી
વપવામાં વવર્ે. જે (પ્રશ્નપિ) પરીક્ષા પ ૂણા થયા બાદ ત્રનરીક્ષકશ્રી ને િરજીયાતપણે પરત
કરવાનુ ં રહેર્ે.

(૨)

ુ ર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટમાં ગુજરાતી ટાઇપીંગ ગુજરાતી ઇન્ડીક ઇનપુટ - ૩ ના વર્ાનમાં શ્રુત્રત િોન્ટમાં
કોમ્્ ટ
જ કરવાનુ ં રહેર્ે. ( શ્રુત્રત િોન્ટમાં ટાઇપ કરવા માટે નીચે દર્ાાવ્યા

ુ બના જુદા જુદા ૮ પ્રકારના કીજ

બોડા ના ત્રવકલ્પોની સુત્રવધા મળર્ે.)

(૩)

1.

Gujarati Transliteration

2.

Gujarati Typewriter

3.

Gujarati Typewriter (G)

4.

Gujarati Inscript

5.

Gujarati Indica

6.

Remigntan Indica

7.

Special Characters.

8.

Gujarati Terafont

વડા , એકસે , પાવરપોઇન્ટ અને વઉટલુક (ઈ-મેઈ ) ની પરીક્ષા સોિટવેર દ્વારા િો ી
વપવામાં વવે

વડા , એકસે , પાવરપોઇન્ટ અને વઉટલુક (ઈ-મેઈ ) માં જ વપવાની રહેર્ે.

વડા , એકસે , પાવરપોઇન્ટ અને વઉટલુક (ઈ-મેઈ )
બનાવવાની રહેર્ે નહી. એ િાઇ
સોિટવેર ત્રસવાય િાઇ
(૪)

પરીક્ષામાં ઉમેદવારે કોઈ િાઈ

સોિટવેર દ્વારા ઓટોમેટીક બનર્ે. જો કોઇ ઉમેદવાર પરીક્ષાના

ઓપન કરી

િર્ે તો ઉમેદવારનુ ં પરીણામ માન્ય ગણાર્ે નહી.

ુ ર મંડળ તરિથી ઉપ બ્ધ કરવામાં વવર્ે. ઉમેદવારને
ઉમેદવારને કી બોડા , માઉસ, કોમ્્ ટ
પોતાનુ ં કી બોડા

ુ ર પ્રોફિસીયન્સી
ાવવાની પરવાનગી વપવામાં વવર્ે નહીં. કોમ્્ ટ

(કાયાક્ષમતા) કસોટી ર્રૂ થતાં પહે ા અને પરીક્ષા િંડમાં પ્રવેશ્યા બાદ વપને િાળવે
ુ ર કી બોડા , માઉસ, કોમ્્ ટ
ુ ર બરાબર ચા ે છે તેની િાિી કરી
કોમ્્ ટ

ેવાની રહેર્ે.

(૫)

ુ ર પ્રોફિસીયન્સી (કાયાક્ષમતા) કસોટી સમયે કોમ્્ ટરમાં
ુ
કોમ્્ ટ
કોઇ ટેકનીક
ઉમેદવારે અન્ય ઉમેદવારને િ ે
પોતાનુ ં સ્થાન જાળવી રાિીને

િામી જણાય તો

પહોંચાડયા વગર તેમજ પોતે કોઇ પગ ાંઓ
(ઉભા થયા વગર)

ીધા વગર

વગા ત્રનરીક્ષક ( ઇન્વીજી ેટર) ને જાણ

કરવાની રહેર્ે.
(૬)

ુ ર પ્રોફિસીયન્સી (કાયાક્ષમતા) કસોટી માટે એક જ વાર “ Log i “ થઇ ર્કાર્ે. પરીક્ષાનો
કોમ્્ ટ
સમય ૧-૧૫ ક ાક પ ૂરો થયા પહે ા ઉમેદવાર પોતે “ Sub it “ કરી દે ર્ે. તો િરીથી “ Log i “
ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટનો સમય
થઇ ર્કર્ે નહીં. કોમ્્ ટ

૧-૧૫ ક ાક બાદ સમય પ ૂણા થવાના

કારણે ટાઇપ થવાનુ ં વપોવપ બંધ થઇ જર્ે. એ સમય પહે ા જો ઉમેદવાર Confirm / Accept
કરીને તેમનુ ં ટાઇપ કામ સબમીટ (Submit) કરી દે ર્ે તો તે પછી ટાઇપ કામ થઇ ર્કર્ે નહીં.
(૭)

પ્રશ્નપિની હાડા કોપીના પ્રશ્ન ક્રમાંક ૧ થી ૪ અંતગાત તેના જવાબ માં કરવામાં વવે
કે, સ્પે ીંગ / જોડણીની

ૂ , માર્જિન સેટીંગ, િોન્ટ સાઇર્, ટાઇપકામ ની

ૂ

ૂ ો જેવી

બાબતે માફકિંગ

અંગે ની કપાત, મંડળના ત્રનણાય અનુસાર કરવામાં વવર્ે.
(૮)

વિરી પફરણામ, પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાાત્મક

ુ ર
ેખિત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્્ ટ

પ્રોફિસીયન્સી (કાયાક્ષમતા) કસોટી એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારે મેળવે

ુ ત ગુણના વધારે
સં ક

ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટમાં ઉત્તીણા થવા માટે
તૈયાર કરવામાં વવર્ે. કોમ્્ ટ

તુત્તમ

ાયકી ગુણ

(Minimum qualifying marks) નુ ં ધોરણ દરે ક કેટેગરી ના ઉમેદવારો માટે ૪૦% (ચા ીસ ટકા)
ગુણનુ ં ત્રનયત થયે
(૯)

છે .

ુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટનુ ં પફરણામ કોમ્ ટ
ુ ર પ્રોગ્રામીંગ વધારીત હોઇ, તેના રીચેકીંગ
કોમ્્ ટ
અંગેની અરજી ધ્યાને

ેવામાં વવર્ે નફહિં.

સ્થળઃ- ગાંધીનગર
તા.

૨૫/૦૧/૨૦૧૭

સખચવ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગાંધીનગર

