
ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 
 

જાહરેાત ક્રમાકં: ૧૯૦/૨૦૨૦૨૧ “હડે કલાકક ” વગક-૩ સવંગકની 
કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ યોજવા માટેની અગત્યની જાહરેાત  

 

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર દ્વારા તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૧ ના રોજ પ્રસસધ્ધ 
કરવામા ંઆવેલ જાહરેાત ક્રમાકં  ૧૯૦/૨૦૨૦૨૧ - “હડે કલાકક ” વગક-૩ સવંગકની પ્રથમ તબક્કાની 
સ્ પધાક્ મક લેિતત પરક્ા ાાગ-૧ તા. ૨૦/૦૩/૨૦૨૨ ના રોજ યોજવામા ં આવેલ હતી. ઉકત 
સ્પધાક્મક લેિતત કસોટકના અંતે કેટેગરક વાઇઝ ારવાની થતી જગાના ત્રણ ગણા ઉમેદવારો (૪૦% 
લઘતુ્તમ લાયકક ગણુની મયાકદામા)ં ને બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયક 
(કવોલીિાય) ગણવામા ંઆવેલ છે. તેવા ઉમેદવારોની યાદક નીચે આપેલ લીન્ ક િાઇલ પર ૂ કકવામા ં
આવેલ છે. જે સબંસંધત ઉમેદવારોને જોઇ લેવા માટે આથી જણાવવામા ંઆવે છે. 

 

૧.  જા.ક્ર. ૧૯૦/૨૦૨૦૨૧, હડે કલાકક   (અહીં ક્લલક કરો)  
 

ઉકત સવંગકની બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ તા. ૦૪/૦૬/૨૦૨૨ ના રોજ 
યોજવામા ંઆવશે. કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસશયન્સી પરક્ાનુ ંસ્થળ અને સમય તથા કોલ લેટર ડાઉનલોડ 
કરવા માટેનો સવગતવાર કાયકક્રમ મડંળની વેબસાઇટ  https://gsssb.gujarat.gov.in પર ૂ કુવામા ં
આવશે. જેની સબંસંધત દરેક ઉમેદવારોએ જરૂરક નોંધ લેવા તેમજ મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા 
આથી જણાવવામા ંઆવે છે. 

 

(૧) કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટનો અભ્યાસક્રમ અને ગણુાાર: 
 

Part  II 
Syllabus for Computer Proficiency Test 

Sr. No. Particulars of Test Marks Duration 

1 Gujarati Typing Test 30 Marks 1 Hour And 30 Minutes 

2 English Typing Test 20 Marks 

3 Computer  Practical Test with 

Reference to The Basic Knowledge 

Of Computer Applications as 

Prescribed in Part - III 

50 Marks 

 Total 100 Marks  
 

https://gsssb.gujarat.gov.in/
https://gsssb.gujarat.gov.in/images/SELECTION-LIST-190-2020-21.pdf


 
Part - III 

Practical Test for Computer proficiency 

Sr. No. Particulars Marks 

1 Preparing a Note in Word File 10 Marks 

2 Preparing a Power Point Slide for 
Presentation Based on Data Provided 

15 Marks 

3 Preparing an Excel Spreadsheet and 
Answering an Arithmetic Problem  

15 Marks 

4 E-Mails ( With Attachments) 10 Marks 

 
(૨) આ કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ ઓફિસ-૨૦૧૩ ના વઝકન (Version) મા ંલેવામા ંઆવશે. 

કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટમા ગજુરાતી ાાષા માટે િોન્ટ શ્રસુત અને માઈક્રોસોફ્ટ ઈન્ડકક 
લેંગ્વેજ ઈનપટુ ટુલ 3 રહશેે. આ સોફ્ટવેરમા ંનીચે ૂજુબના ંઆઠ (૮) કક-બોડક 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) આતરક પફરણામ, પ્રથમ તબક્કાની સ્પધાક્મક લેિતત કસોટક તથા બીજા તબક્કાની કોમ્પ્યટુર 
પ્રોફિસીયન્સી (કાયક્મતા) કસોટક એમ બનેં કસોટકમા ંઉમેદવારે મેળવેલ સયંકુત ગણુના 
આધારે તૈયાર કરવામા ંઆવશે. કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટમા ંઉત્તીણક થવા માટે લઘતુ્તમ 
લાયકક ગણુ (Minimum qualifying marks) નુ ંધોરણ દરેક કેટેગરક ના ઉમેદવારો માટે ૪૦% 
(ચાલીસ ટકા) ગણુનુ ંસનયત થયેલ છે. 

 

                                                                     
સ્થળ – ગાધંીનગર     સિચવ  
તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૨       ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ  
                   ગાધંીનગર  


