ુ ારા
ધ

હરાત (

. . 98/201617 )

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની જાહેરાત કર્માંક ૯૮/૨૦૧૬૧૭, િવિવધ ખાતાના વડા હ તકની િસિનયર
ક્લાકર્ વગર્-૩ સંવગર્ની સીધી ભરતી માટેની તા.૧૩/૦૮/૨૦૧૭ના રોજ લેવાયેલી લેિખત પરીક્ષા માં ઉ ીણર્ થયેલા
ઉમેદવારોનું ભાગ-૧ નું આખરી પરીણામ તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૭ના રોજ પર્િસધ્ધ કરવામાં આવેલ

ત ુ. તેમાં લઘુ મ

લાયકી ગુણના ધોરણને ધ્યાને લઈ મેરીટના ધોરણે કોમ્પ્યુટર પર્ોફીસીયન્સી ટે ટ (ભાગ-૨) માટે લાયક ઠરે લ
ઉમેદવારોની કોમ્પ્યુટર પર્ોફીસીયન્સી (કોમ્પ્યુટર કાયર્ક્ષમતા) કસોટી તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૮ અને
રોજ યોજવામાં આવનાર છે
ભાગ-2 કો

ના અભ્યાસકર્મમાં નીચે મુજબનો સુધારો ધ્યાને લેવાનો રહેશે.

ટુ ર ોફ સીય સી (કાય મતા) કસોટ , ુ લ

Question. No.
1
2

તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૮ના

ુ -100, સમય-1 કલાક 30 િમિનટ
ણ

Particulars of Test

Marks

Gujarati Typing Test

30 Marks

English Typing Test

20 Marks

3

Preparing a note in word file

10 Marks

4

Preparing a Power Point Slide for presentation based on
dataprovided.
Preparing an Excel spreadsheet and answering an
arithmeticproblem.
Emails (with attachments)

15 Marks

5
6

15 Marks
10 Marks
Total- 100 Marks

ન ધ :Question.No.1:ગુજરાતી ભાષામાં હાડર્ કોપીમાં રહેશે.
Question. No.2: અંગર્ેજી ભાષામાં હાડર્ કોપીમાં રહેશે.
Question. No.3:અંગર્ેજી ભાષામાં સોફ્ટ કોપીમાં રહેશે.
Question.No.4 & 5: અંગર્ેજી ભાષામાં હાડર્ કોપીમાં રહેશે.
Question. No. 6:અંગર્ેજી ભાષામાં હાડર્ કોપીમાં રહેશે, પરં ત ુattachment softકોપીમાં રહેશે.
(૧)

આ કોમ્પ્યુટર પર્ોફીસીયન્સી ટે ટ માઈકર્ોસોફ્ટ ઓફીસ ૨૦૦૭ના વઝર્ન (Version)માં લેવામાં આવશે.

કોમ્પ્યુટર પર્ોફીસીયન્સી ટે ટમાં ગુજરાતી ભાષા માટે ફોન્ટ

ુ ી અને માઈકર્ોસોફ્ટ ઈન્ડીક લેન્ગવેજ ઈનપુટ ટુલ-૩
ત

રહેશે. આ સોફ્ટવેરમાં નીચે મુજબના આઠ (8) કી-બોડર્ ઉપલબ્ધ છે .

1. Gujarati Transliteration
2. Gujarati Typewriter
3. Gujarati Typewriter (G)
4. Gujarati Inscript
5. Gujarati Indica

6. Remington Indica
7. Special Characters
8. Gujarati Terafont

(૨)

ગુજરાતી ટાઇપીંગ, અંગર્ેજી ટાઇપીંગ, વડર્, 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)
બનાવવાની રહેશે નહી. એ ફાઇલ સોફટવેર

પરીક્ષામાં ઉમેદવારે કોઈ ફાઈલ

ારા ઓટોમેટીક બનશે. જો કોઇ ઉમેદવાર પરીક્ષાના સોફટવેર

િસવાય ફાઇલ ઓપન કરી લખશે તો ઉમેદવારનું પરીણામ માન્ય ગણાશે નહી.
(૩)

ઉમેદવારને કી બોડર્, માઉસ, કોમ્પ્યુટર મંડળ તરફથી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે. ઉમેદવારને પોતાનું કી બોડર્
લાવવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી શ થતાં પહેલા
અને પરીક્ષા ખંડમાં પર્વે યા બાદ આપને ફાળવેલ કોમ્પ્યુટર કી બોડર્, માઉસ, કોમ્પ્યુટર બરાબર ચાલે છે તેની
ખાતર્ી કરી લેવાની રહેશે.

(૪)

કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયક્ષ
ર્ મતા) કસોટી સમયે કોમ્પ્યુટરમાં કોઇ ટેકનીકલ ખામી જણાય તો ઉમેદવારે
અન્ય ઉમેદવારને ખલેલ પહ ચાડયા વગર તેમજ પોતે કોઇ પગલાંઓ લીધા વગર પોતાનું થાન જાળવી
રાખીને (ઉભા થયા વગર) વગર્ િનરીક્ષક ( ઇન્વીજીલેટર) ને જાણ કરવાની રહેશે.

(૫)

કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયક્ષ
ર્ મતા) કસોટી માટે એક જ વાર “Log in“થઇ શકાશે. પરીક્ષાનો સમય ૧-૩૦
કલાક પ ૂરો થયા પહેલા ઉમેદવાર પોતે “ Submit “કરી દે શે. તો ફરીથી “ Log in “થઇ શકશે નહીં. કોમ્પ્યુટર
પર્ોિફસીયન્સી ટે ટનો સમય ૧-૩૦ કલાક બાદ સમય પ ૂણર્ થવાના કારણે ટાઇપ થવાનું આપોઆપ બંધ થઇ
જશે. એ સમય પહેલા જો ઉમેદવાર Confirm / Acceptકરીને તેમનું ટાઇપ કામ સબમીટ (Submit) કરી દે શે
તો તે પછી ટાઇપ કામ થઇ શકશે નહીં.

(૬)

પર્ પતર્ના પર્

કર્માંક ૧ થી ૬ અંતગર્ત તેના જવાબ માં કરવામાં આવેલ ભ ૂલો

વી કે, પેલીંગ / જોડણીની

ભ ૂલ, માિ ન સેટીંગ, ફોન્ટ સાઇઝ, ટાઇપકામ ની ભ ૂલ બાબતે માિકર્ંગ, મંડળના િનણય
ર્ અનુસાર કરવામાં
આવશે.
(૭)

આખરી પિરણામ, પર્થમ તબક્કાની પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી
(કાયર્ક્ષમતા) કસોટી એમ બંને કસોટીમાં ઉમેદવારે મેળવેલ સંયકુ ત ગુણના આધારે તૈયાર કરવામાં આવશે.
કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટમાં ઉ ીણર્ થવા માટે લઘુ મ લાયકી ગુણ (Minimum qualifying marks)નું
ધોરણ દરે ક કેટેગરી ના ઉમેદવારો માટે ૪૦% (ચાલીસ ટકા) ગુણનું િનયત થયેલ છે .

(૮)

કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટનું પિરણામ કોમ્યુટર પર્ોગર્ામીંગ આધારીત હોઇ, તેના રીચેકીંગ અંગેની અરજી
ધ્યાને લેવામાં આવશે નિહં
ઉમેદવારોને કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા તેમજ ઉમેદવારો માટેની સુચનાઓ તથા ઉક્ત પરીક્ષાનો િવગતવાર

કાયર્કર્મ હવે પછી મંડળની વેબસાઈટ પર મુકવામાં આવશે તેથી મંડળની વેબસાઈટ જોતા રહેવાનું રહેશ.ે
તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૮
સિચવ
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ
ગાંધીનગર

