ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
મંડળ દ્વારા વિવિધ તાંવિક સંિર્ગોની સીધી ભરતી માટેની પ્રવસદ્ધ કરિામાં આિેલ જાહેરાત
ુ ેદ) (2) ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯- આસીસ્ટન્ટ
ક્રમાંકઃ (1) ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯- આસીસ્ટન્ટ ફામાાસીસ્ટ (આયવ
મશીનમેન, િર્ગગ-૩ સંિર્ગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગ્મક લેિતત કસટટ માર્ગ-૨૦૨૦ માં જુદ જુદ
તાર તટએ યટજિામાં આિેલ હતી. ઉકત સ્પધાગ્મક લેિતત કસટટ ને અંતે જે તે સંિર્ગગમાં ભરિાની
થતી જગ્યાઓના િણ ર્ગણા ઉમેદિારટ ( ૪૦ % લઘુત્તમ લાયક ગુણની મયાગદામાં ઉપલબ્ધ
ઉમેદિારટ) ને બીજા તબક્કાની કમ્પ્યુટર પ્રટફિસીયન્સી ટે સ્ટ માટે લાયક (કિટલીિાય) ર્ગણિામાં
આિેલ છે . તેિા ઉમેદિારટની સંિર્ગગ-જાહેરાતિાર યાદ નીર્ે આપેલ લીન્ક િાલલ પર મ ૂકિામાં
આિેલ છે . જે સંબવં ધત ઉમેદિારટને જટલ લેિા માટે આથી જણાિિામાં આિે છે .
ુ ેદ) (અહીં ક્લિક કરો)
૧. જા.ક્ર. ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯, આસીસ્ટન્ટ ફામાાસીસ્ટ (આયવ
૨. જા.ક્ર. ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન
(૧)

(અહીં ક્લિક કરો)

ઉકત સંિર્ગોની બીજા તબક્કાની કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસીયન્સી ટે સ્ટ માટે નટ જાહેરાત- સંિર્ગગિાર

વિર્ગતિાર કાયગક્રમ હિે પછ જાહેર કરિામાં આિશે.
(૨) કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસીયન્સી પર ક્ષાનુ ં સ્થળ અને સમય તથા કટલ લેટર ડાઉનલટડ કરિા માટે નટ

વિર્ગતિાર

કાયગક્રમ

પર ક્ષાની

તાર તના

૧૦

ફદિસ

પહેલાં મંડળની

િેબસાલટ

https://gsssb.gujarat.gov.in પર મુકિામાં આિશે. જેની સંબવં ધત દરે ક ઉમેદિારટએ જરૂર
નોંધ લેિા તેમજ મંડળની િેબસાલટ જટતા રહેિા આથી જણાિિામાં આિે છે .

ુ ભાર
(૧) કોમ્પ્યટુ ર પ્રોફફસીયન્સી ટેસ્ટનો અભ્યાસક્રમ અને ગણ
(અ) જા.ક્ર. ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯ માટે
સમય - ૧-૦૦ કિાક
પ્રશ્ન ક્રમાંક

વિષયનુ ં વિિરણ

ગુણ

૧

એકસેલ સ્પ્રેડશીટ

૧૦ ગુણ

૨

ઈ-મેલલ કરિા (િીથ િાલલ એટે ર્મેન્ટ)

૧૦ ગુણ

૩

પાિર પટલન્ટ

૧૦ ગુણ

૪

િડગ ટાલપીંર્ગ/ િડગ િટમેટીંર્ગ (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)

૨૦ ગુણ

ુ
કુ િ ગણ

ુ
૫૦ ગણ

(બ) જા.ક્ર. ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯ માટે
સમય - ૧-૧૫ કિાક
પ્રશ્ન ક્રમાંક

(૨)

વિષયનુ ં વિિરણ

ગુણ

૧

એકસેલ સ્પ્રેડશીટ

૧૫ ગુણ

૨

ઈ-મેલલ કરિા (િીથ િાલલ એટે ર્મેન્ટ)

૧૫ ગુણ

૩

પાિર પટલન્ટ

૧૫ ગુણ

૪

િડગ ટાલપીંર્ગ/ િડગ િટમેટીંર્ગ (અંગ્રેજી તથા ગુજરાતી)

૩૦ ગુણ

ુ
કુ િ ગણ

ુ
૭૫ ગણ

આ કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસીયન્સી ટેસ્ટ ઓફિસ - ૨૦૧૩ ના િર્ગન (Version) માં લેિામાં આિશે. કટમ્પ્યુટર
પ્રટફિસીયન્સી ટેસ્ટમા ગુજરાતી ભાષા માટે િટન્ટ શ્રુતી અને માલક્રટસટફ્ટ ઈન્ડ ક લેંગ્િેજ ઈનપુટ ટુલ ૩ રહેશે.
આ સટફ્ટિેરમાં નીર્ે મુજબનાં આઠ (૮) ક -બટડગ ઉપલબ્ધ છે .

(૩)

1.

Gujarati Transliteration

2.

Gujarati Typewriter

3.

Gujarati Typewriter (G)

4.

Gujarati Inscript

5.

Godrej Indica

6.

Remigntan Indica

7.

Special Characters.

8.

Gujarati Terafont

િડગ , એકસેલ, પાિરપટલન્ટ અને આઉટલુક (ઈ-મેઈલ) ની પર ક્ષા સટિટિેર દ્વારા તટલી આપિામાં આિેલ
િડગ , એકસેલ, પાિરપટલન્ટ અને આઉટલુક (ઈ-મેઈલ) માં જ આપિાની રહેશે. િડગ , એકસેલ, પાિરપટલન્ટ
અને આઉટલુક (ઈ-મેઈલ) પર ક્ષામાં ઉમેદિારે કટઈ િાઈલ બનાિિાની રહેશે નહ . એ િાલલ સટિટિેર
દ્વારા ઓટટમેટ ક બનશે. જટ કટલ ઉમેદિાર પર ક્ષાના સટિટિેર વસિાય િાલલ ઓપન કર લતશે તટ
ઉમેદિારનુ ં પર ણામ માન્ય ર્ગણાશે નહ .

(૪)

ઉમેદિારને ક બટડગ , માઉસ, કટમ્પ્યુટર મંડળ તરિથી ઉપલબ્ધ કરિામાં આિશે. ઉમેદિારને પટતાનુ ં ક બટડગ
લાિિાની પરિાનર્ગી આપિામાં આિશે નહીં. કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસટટ શરૂ થતાં પહેલા
અને પર ક્ષા તંડમાં પ્રિેશ્યા બાદ આપને િાળિેલ કટમ્પ્યુટર ક બટડગ , માઉસ, કટમ્પ્યુટર બરાબર ર્ાલે છે તેની
તાિી કર લેિાની રહેશે.

(૫)

કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસટટ સમયે કટમ્પ્યુટરમાં કટલ ટેકનીકલ તામી જણાય તટ ઉમેદિારે
અન્ય ઉમેદિારને તલેલ પહોંર્ાડયા િર્ગર તેમજ પટતે કટલ પર્ગલાંઓ લીધા િર્ગર પટતાનુ ં સ્થાન જાળિી
રાતીને (ઉભા થયા િર્ગર) િર્ગગ વનર ક્ષક ( લન્િીજીલેટર) ને જાણ કરિાની રહેશે.

(૬)

જા.ક્ર. ૧૬૩/૨૦૧૮૧૯ માટે કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસટટ નટ સમયર્ગાળટ ૧-૦૦ કલાકનટ
રહેશે. ૧-૦૦ કલાક બાદ ટાલપીંર્ગ થિાનુ ં આપટઆપ બંધ થલ જશે. ૧-૦૦ કલાક પહેલાં જટ ઉમેદિાર
Confirm / Accept કર ને તેન ુ ં ટાલપીંર્ગ કામ સબમીટ કર દે શે તટ તેના પછ ટાલપીંર્ગ કામ થલ શકશે નહીં.

(૭)

જા.ક્ર. ૧૫૬/૨૦૧૮૧૯ માટે કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસટટ નટ સમયર્ગાળટ ૧-૧૫ કલાકનટ
રહેશે. ૧-૧૫ કલાક બાદ ટાલપીંર્ગ થિાનુ ં આપટઆપ બંધ થલ જશે. ૧-૧૫ કલાક પહેલાં જટ ઉમેદિાર
Confirm / Accept કર ને તેન ુ ં ટાલપીંર્ગ કામ સબમીટ કર દે શે તટ તેના પછ ટાલપીંર્ગ કામ થલ શકશે નહીં.

(૮)

પ્રશ્નપિની હાડગ કટપીના પ્રશ્ન ક્રમાંક ૧ થી ૪ અંતર્ગગત તેના જિાબ માં કરિામાં આિેલ ભ ૂલટ જેિી કે, સ્પેલીંર્ગ
/ જટડણીની ભ ૂલ, માર્જિન સેટીંર્ગ, િટન્ટ સાલર્, ટાલપકામ ની ભ ૂલ બાબતે માફકિંર્ગ અંર્ગે ની કપાત, મંડળના
વનણગય અનુસાર કરિામાં આિશે.

(૯)

આતર પફરણામ, પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગ્મક લેિતત કસટટ તથા બીજા તબક્કાની કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસીયન્સી
(કાયગક્ષમતા) કસટટ એમ બંને કસટટ માં ઉમેદિારે મેળિેલ સંયકુ ત ગુણના આધારે તૈયાર કરિામાં આિશે.
કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસીયન્સી ટેસ્ટમાં ઉત્તીણગ થિા માટે લઘુત્તમ લાયક ગુણ (Minimum qualifying marks) નુ ં
ધટરણ દરે ક કેટેર્ગર ના ઉમેદિારટ માટે ૪૦% (ર્ાલીસ ટકા) ગુણનુ ં વનયત થયેલ છે .

(૧૦)

કટમ્પ્યુટર પ્રટફિસીયન્સી ટેસ્ટનુ ં પફરણામ કટમ્પયુટર પ્રટગ્રામીંર્ગ આધાર ત હટલ, તેના ર ર્ેકીંર્ગ અંર્ગેની અરજી
ધ્યાને લેિામાં આિશે નફહિં.

તા. ૨૫/૦૯/૨૦૨૦
સ્થળઃ- ર્ગાંધીનર્ગર

સિર્િ
ગુજરાત ર્ગૌણ સેિા પસંદર્ગી મંડળ
ર્ગાંધીનર્ગર

