
 

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

     મડંળ દ્વારા તાતં્રિક સવંગગની સીધી ભરતી માટેની પ્રત્રસદ્ધ કરવામા ંઆવેલ જાહરેાત 
ક્રમાકંઃ (૧) ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯- અત્રધક મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ), (૨) ૧૫૯/૨૦૧૮૧૯ - 
લેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટ, વગગ-૩ સવંગોની પ્રથમ તબક્કાની સ્ પધાગત્ મક લેખિત કસોટી માર્ગ-
૨૦૨૦ મા ંજુદી જુદી તારીિોએ યોજવામા ંઆવેલ હતી. ઉકત સ્પધાગત્મક લેખિત કસોટીન ે
અંતે જે ત ેસવંગગમા ંભરવાની થતી જગ્યાઓના િણ ગણા ઉમેદવારો ( ૪૦ % લઘતુ્તમ 
લાયકી ગણુની મયાગદામા ંઉપલબ્ધ ઉમેદવારો) ને બીજા તબક્કાની કમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી 
ટેસ્ટ માટે લાયક (કવોલીિાય) ગણવામા ંઆવેલ છે. તેવા ઉમેદવારોની સવંગગ-જાહરેાતવાર 
યાદી નીર્ે આપેલ લીન્ ક િાઇલ પર મકૂવામા ંઆવેલ છે. જે સબંતં્રધત ઉમેદવારોને જોઇ લેવા 
માટે આથી જણાવવામા ંઆવે છે.  

 

૧.  જા.ક્ર. ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯, અત્રધક મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ)   (અહીં ક્લલક કરો) 

૨.  જા.ક્ર. ૧૫૯/૨૦૧૮૧૯, લેબોરેટરી આસીસ્ટન્ટ      (અહીં ક્લલક કરો) 

      

(૧)  ઉકત સવંગોની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી ટેસ્ટ તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ  
એલ.જે. કેમ્પપસ, અમદાવાદ િાતે યોજવામા ંઆવશે.  

(૨)  કોમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી પરીક્ષાનો સમય તથા કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો 
ત્રવગતવાર કાયગક્રમ પરીક્ષાની તારીિના ૧૦ ફદવસ પહલેા ં મડંળની વેબસાઇટ  

https://gsssb.gujarat.gov.in  પર મકુવામા ંઆવશે. જેની સબંતં્રધત દરેક ઉમદેવારોએ 
જરૂરી નોંધ લેવા તેમજ મડંળની વબેસાઇટ જોતા રહવેા આથી જણાવવામા ંઆવે છે.  

(૧)  કોમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી ટેસ્ટનો અભ્યાસક્રમ અને ગણુભાર 

  
 

      (અ)  જા.ક્ર. ૧૫૩/૨૦૧૮૧૯  અન ે૧૫૯/૨૦૧૮૧૯ માટે  

 
 

 

                                                             સમય - ૧-૦૦ કલાક 
પ્રશ્ન ક્રમાકં ત્રવષયનુ ંત્રવવરણ ગણુ 

૧ એકસેલ સ્ પ્રેડશીટ ૧૦ ગણુ 
૨ ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ િાઇલ એટેર્મેન્ ટ)  ૧૦ ગણુ 

૩ પાવર પોઇન્ ટ ૧૦ ગણુ 

૪ વડગ ટાઇપીંગ/ વડગ િોમેટીંગ (અંગ્રેજી તથા ગજુરાતી)   ૨૦ ગણુ 

 કુલ ગણુ   ૫૦ ગણુ 
   

 

 

 

 

https://gsssb.gujarat.gov.in/
https://gsssb.gujarat.gov.in/
https://gsssb.gujarat.gov.in/images/WEB-LIST-153.pdf
https://gsssb.gujarat.gov.in/images/WEB-LIST-159.pdf


(૨)   આ કોમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી ટેસ્ટ ઓફિસ - ૨૦૧૩ ના વર્ગન (Version) મા ંલેવામા ંઆવશે. કોમ્પ્યટુર 
પ્રોફિશીયન્સી ટેસ્ટમા  ગજુરાતી ભાષા માટે િોન્ટ શ્રતુી અને માઇક્રોસોફ્ટ ઈન્ડીક લેંગ્વેજ ઈનપટુ  ટુલ 
૩ રહશેે. આ સોફ્ટવેરમા ંનીર્ે મજુબના ંઆઠ (૮) કી-બોડગ ઉપલબ્ધ છે.   

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 
 

(૩)  વડગ, એકસેલ, પાવરપોઇન્ટ અને આઉટલકુ (ઈ-મેઈલ) ની પરીક્ષા સોિટવેર દ્વારા િોલી આપવામા ં
આવેલ વડગ, એકસેલ, પાવરપોઇન્ટ અને આઉટલકુ (ઈ-મેઈલ) મા ંજ આપવાની રહશેે. વડગ, એકસેલ, 

પાવરપોઇન્ટ અને આઉટલકુ (ઈ-મેઈલ)  પરીક્ષામા ંઉમેદવારે કોઈ િાઈલ બનાવવાની રહશેે નહી. 
એ િાઇલ સોિટવેર દ્વારા ઓટોમેટીક બનશે. જો કોઇ ઉમેદવાર પરીક્ષાના સોિટવેર ત્રસવાય િાઇલ 
ઓપન કરી લિશે તો ઉમેદવારનુ ંપરીણામ માન્ય ગણાશે નહી. 

(૪) ઉમેદવારને કી બોડગ, માઉસ, કોમ્પ્યટુર મડંળ તરિથી ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવશે. ઉમેદવારને પોતાનુ ં
કી બોડગ લાવવાની પરવાનગી આપવામા ંઆવશે નહીં. કોમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસોટી 
શરૂ થતા ંપહલેા અને પરીક્ષા િડંમા ંપ્રવેશ્યા બાદ આપને િાળવેલ કોમ્પ્યટુર કી બોડગ, માઉસ, કોમ્પ્યટુર 
બરાબર ર્ાલે છે તેની િાિી કરી લેવાની રહશેે. 

(૫) કોમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસોટી સમયે કોમ્પ્યટુરમા ં કોઇ ટેકનીકલ િામી જણાય તો 
ઉમેદવારે અન્ય ઉમેદવારને િલેલ પહોંર્ાડયા વગર તેમજ પોતે કોઇ પગલાઓં લીધા વગર પોતાનુ ં
સ્થાન જાળવી રાિીને  (ઉભા થયા વગર)  વગગ ત્રનરીક્ષક ( ઇન્વીજીલેટર) ને જાણ કરવાની રહશેે. 

(૬) કોમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસોટીનો સમયગાળો  ૧-૦૦ કલાકનો રહશેે. ૧-૦૦ કલાક બાદ 
ટાઇપીંગ થવાનુ ંઆપોઆપ બધં થઇ જશે. ૧-૦૦ કલાક પહલેા ંજો ઉમેદવાર Confirm / Accept  

કરીને તેનુ ંટાઇપીંગ કામ સબમીટ કરી દેશે તો તેના પછી ટાઇપીંગ કામ થઇ શકશે નહીં. 

(૭) પ્રશ્નપિની હાડગકોપીના પ્રશ્ન ક્રમાકં ૧ થી ૪ અંતગગત તેના જવાબ મા ંકરવામા ંઆવેલ ભલૂો જેવી કે, 
સ્ પલેીંગ / જોડણીની ભલૂ, માર્જિન સેટીંગ, િોન્ટ સાઇર્, ટાઇપકામ ની ભલૂ બાબતે માફકિંગ અંગે ની 
કપાત, મડંળના ત્રનણગય અનસુાર કરવામા ંઆવશે. 

(૮) આિરી પફરણામ, પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાગત્મક લેખિત કસોટી તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યટુર 
પ્રોફિશીયન્સી (કાયગક્ષમતા) કસોટી એમ બનંે કસોટીમા ંઉમેદવારે મેળવેલ સયંકુત ગણુના આધારે 
તૈયાર કરવામા ંઆવશે. કોમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી ટેસ્ટમા ંઉત્તીણગ થવા માટે લઘતુ્તમ લાયકી ગણુ  

 

 

 (Minimum qualifying marks) નુ ંધોરણ દરેક કેટેગરી ના ઉમેદવારો માટે ૪૦% (ર્ાલીસ ટકા) ગણુનુ ં
ત્રનયત થયેલ છે.  



(૯) કોમ્પ્યટુર પ્રોફિશીયન્સી ટેસ્ટનુ ંપફરણામ કોમ્પ્યટુર પ્રોગ્રામીંગ આધારીત હોઇ, તેના રીર્ેકીંગ અંગેની 
અરજી ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નફહિં.                                                                                      

      
 

તા.  ૦૪/૦૬/૨૦૨૧   

સ્થળઃ- ગાધંીનગર   

 

સખર્વ 

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 

 

 


