,
તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૮ થી તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૮ તેમજ તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૮
ુ ર
ટ

તથા તા. ૩૦/૦૧/૨૦૧૮ દર યાન મંડળ ારા યોજવામાં આવનાર કો

#ો$ફસીય'સી ટ()ટ *ગેની ,ુચનાઓ તા. ૨૧/૧૨/૨૦૧૭ ના રોજ મંડળની
વેબ સાઇટ પર 3ુકવામાં આવેલ છે . તેના અ7ુસધ
ં ાને ઉકત પર:;ાના #<પ=
સંદભ? ક(ટલાક ફ(રફારો સાથેની િવશેષ ,ુચનાઓ ઉમેદવારોના Cયાને 3ુકવામાં
આવે છે . Dની િવગતો નીચે 3ુજબ છે .
(૧) કો
(અ)

ટુ ર

ો ફસીય સી ટ ટનો અ યાસ મ અને

ુ ભાર
ણ

. . ૧૦૦/૨૦૧૬૧૭, ૧૦૧/૨૦૧૬૧૭, ૧૦૯/૨૦૧૬૧૭,
૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ માટ
સમય - ૧-૦૦ કલાક
#< Gમાંક

િવષય7ુ ં િવવરણ

Iુણ

૧

એકસેલ )#ેડશીટ

૧૦ Iુણ

૨

વડK ફોમ?ટLગ (*MેN)

૧૦ Iુણ

૩

પાવર પોઇ'ટ

૧૦ Iુણ

૪

Iુજરાતી ટાઇપLગ

૧૦ Iુણ

૫

ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટ( ચમે'ટ)

૧૦ Iુણ

+ુ લ

ુ
ણ

૫૦

ુ
ણ

ન-ધઃ#< Gમાંક- ૧ *MેN ભાષામાં હાડK કોપીમાં રહ(શે
#< Gમાંક- ૨ *MેN ભાષામાં સોફટ કોપીમાં રહ(શે પરં S ુ વડK ફોમ?ટLગના કમા'ડ હાડK
કોપીમાં રહ(શે.
#< Gમાંક- ૩ *MેN ભાષામાં હાડK કોપીમાં રહ(શે
#< Gમાંક- ૪ Iુજરાતી ભાષામાં હાડK કોપીમાં રહ(શે.
#< Gમાંક- ૫ *MેN ભાષામાં હાડK કોપીમાં રહ(શે પરં S ુ ફાઇલ એટ(ચમે'ટ સોફટ કોપીમાં
રહ(શે.

(૨)

ુ ર #ો$ફસીય'સી ટ( )ટ માઇGોસોફટ ઓ$ફસ - ૨૦૦૭ ના વઝKન (Version) માં લેવામાં આવશે.
ટ

આ કો
કો

ુ ર #ો$ફસીય'સી ટ( )ટમાં Iુજરાતી ભાષા માટ( ફો'ટ Uુિત અને માઇGોસોફટ ઇ'ડ:ક લVWવેજ ઇનXુટ
ટ

Yુલ- ૩ રહ(શ.ે આ સોફટવેરમાં નીચે દશાKZયા 3ુજબના [ુ દા [ુ દા ૮ #કારના ક:-બોડK ઉપલ\ધ છે .

(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

વડK , એકસેલ, પાવરપોઇ'ટ અને આઉટeુક (ઈ-મેઈલ) ની પર:;ા સોફટવેર ારા ખોલી આપવામાં
આવેલ વડK , એકસેલ, પાવરપોઇ'ટ અને આઉટeુક (ઈ-મેઈલ) માં જ આપવાની રહ(શ.ે વડK , એકસેલ,
પાવરપોઇ'ટ અને આઉટeુક (ઈ-મેઈલ) પર:;ામાં ઉમેદવાર( કોઈ ફાઈલ બનાવવાની રહ(શે નહ:.
એ ફાઇલ સોફટવેર

ારા ઓટોમેટ:ક બનશે. જો કોઇ ઉમેદવાર પર:;ાના સોફટવેર િસવાય ફાઇલ

ઓપન કર: લખશે તો ઉમેદવાર7ુ ં પર:ણામ મા'ય ગણાશે નહ:.
(૪)

ઉમેદવારને ક: બોડK , માઉસ, કો

ુ ર મંડળ તરફથી ઉપલ\ધ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારને પોતા7ુ ં
ટ

ક: બોડK લાવવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહL. કો

ુ ર #ો$ફસીય'સી (કાયK;મતા) કસોટ:
ટ

શg થતાં પહ(લા અને પર:;ા ખંડમાં #વેhયા બાદ આપને ફાળવેલ કો

(૫)

કો

ુ ર બરાબર ચાલે છે તેની ખા=ી કર: લેવાની રહ(શ.ે
ટ

કો

ુ ર #ો$ફસીય'સી (કાયK;મતા) કસોટ: સમયે કો
ટ

ટુ ર ક: બોડK , માઉસ,

ટુ રમાં કોઇ ટ(કનીકલ ખામી જણાય તો

ઉમેદવાર( અ'ય ઉમેદવારને ખલેલ પહiચાડયા વગર તેમજ પોતે કોઇ પગલાંઓ લીધા વગર પોતા7ુ ં
)થાન jળવી રાખીને (ઉભા થયા વગર) વગK િનર:;ક ( ઇ'વીNલેટર) ને jણ કરવાની રહ(શ.ે
(૬)

કો

ુ ર #ો$ફસીય'સી (કાયK;મતા) કસોટ: માટ( એક જ વાર “ Log in “ થઇ શકાશે. પર:;ાનો
ટ

સમય ૧-૦૦ કલાક X ૂરો થયા પહ(લા ઉમેદવાર પોતે “ Submit “ કર: દ( શ.ે તો ફર:થી “ Log in “
થઇ શકશે નહL. કો

ુ ર #ો$ફસીય'સી ટ( )ટનો સમય ૧-૦૦ કલાક બાદ સમય X ૂણK થવાના કારણે
ટ

ટાઇપ થવા7ુ ં આપોઆપ બંધ થઇ જશે. એ સમય પહ(લા જો ઉમેદવાર Confirm / Accept કર:ને
તેમ7ુ ં ટાઇપ કામ સબમીટ (Submit) કર: દ( શે તો તે પછ: ટાઇપ કામ થઇ શકશે નહL.
(૭)

#<પ=ના #< Gમાંક ૧ થી ૪ *તગKત તેના જવાબ માં કરવામાં આવેલ m ૂલો Dવી ક( , )પેલLગ /
જોડણીની m ૂલ, માopન સેટLગ, ફો'ટ સાઇઝ, ટાઇપકામ ની m ૂલ બાબતે મા$કqગ મડં ળના િનણKય
અ7ુસાર કરવામાં આવશે.

(૮)

આખર: પ$રણામ, #થમ તબrાની )પધાKsમક લેtખત કસોટ: તથા બીj તબrાની કો

ટુ ર

ુ ત Iુણના આધાર(
#ો$ફસીય'સી (કાયK;મતા) કસોટ: એમ બંને કસોટ:માં ઉમેદવાર( મેળવેલ સ ં ક
તૈયાર કરવામાં આવશે. કો

ટુ ર #ો$ફસીય'સી ટ()ટમાં ઉvીણK થવા માટ( લwુvમ લાયક: Iુણ

(Minimum qualifying marks) 7ુ ં ધોરણ દર( ક ક(ટ(ગર: ના ઉમેદવારો માટ( ૪૦% (ચાલીસ ટકા) Iુણ7ુ ં
િનયત થયેલ છે .
(૯)

કો

ુ ર #ો$ફસીય'સી ટ()ટ7ુ ં પ$રણામ કો
ટ

ટુ ર #ોMામLગ આધાર:ત હોઇ, તેના ર:ચેકLગ *ગેની

અરN Cયાને લેવામાં આવશે ન$હy.

)થળઃ- ગાંધીનગર
તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૮

સtચવ
Iુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગાંધીનગર

