
મડંળની ઓન-લાઇન જાહરેાત કર્માકંઃ૬૦/૨૦૧૫૧૬ અન્વયે, કલેક્ટર કચેરી હ તકનારેવન્ય ુતલાટી 

વગર્-૩ ની જગ્યાઓની સીધી ભરતી માટે તા.૧૪-૦૬-૨૦૧૬ થી તા:૧૮-૦૬-૨૦૧૬  દરિમયાન    

યોજાનાર  કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી સબંધંમા ંઉમેદવારો માટેની સચૂનાઓ : - 

 

(આ તમામ સચૂનાઓની પર્ીન્ટ મેળવી, અવ  ય વાચંી અમલ કરવા ઉમેદવારોને જણાવવામા ં

આવે છે. 

 કોલ-લેટર ડાઉન લોડ કરવાની સચૂનાઓ હવે પછી પર્િસધ્ધ કરવામા આવશે. ) 

(૧) કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી ૧૦૦ ગણુ ની રહશેે, નો સમય ૧ કલાક ૩૦ 

િમનીટનો છે. આ કસોટીનો અભ્યાસકર્મ તથા ગણુભાર નીચે મજુબ છે. 

૧ ગજુરાતી ટાઇપીંગ કસોટી ૨૦ ગણુ 

૨ અંગેર્જી ટાઇપીંગ કસોટી ર૦ ગણુ 

૩ આપેલ માિહતી ઉપરથી પેર્ઝેન્ટેશન માટેની લાઇડો 
તૈયાર કરવી 

૧૫ ગણુ 

૪ એકસેલ પેર્ડશીટ તૈયાર કરવી અને ગાણીતીય 
સમ યાના જવાબ કરવા  

૧૫ ગણુ 

૫ આપેલ વડર્ ડો મેુન્ટમા ં ભલૂો શોધવી અને 
પેલીંગ/ જોડણી સધુારવા. કોમેંટ રીમવુ, પેલીંગ 
ચેક, માજીર્ન સેટીંગ, ટેબલ ઇન્સટર્ , ટે ટ હાઇલાઇટ. 

૧૫ ગણુ 

૬ જાહરે કરેલ સરનામા ઉપર ઇ-મેઇલ મોકલવા.  ૧૫ ગણુ 

     કુલ: ૧૦૦ ગણુ 

 

 પૈકી કર્માકં ૨, ૩, ૪, ૫  અને ૬ ઉપરની બાબત પરત્વે ટે ટ અંગેર્જી ભાષામા ંલેવામા ં

આવશે. જ્યારે કર્માકં ૧ ની બાબત પરત્વે ટે ટ ગજુરાતીમા ંલેવામાઆંવશે. 



(૨) અભ્યાસકર્મમા ંદશાર્વેલ અનકુર્માકં ૧, ૨, ૩, ૪ અને ૬ ની બાબતો પરત્વે  પર્ પતર્ની હાડર્ 

કોપી આપવામા ંઆવશે. વધમુા પર્  કર્માકં૫ ની સચૂનાઓ હાડર્ કોપી મા ંઆપવામા ં

આવશે.  (પર્ પતર્ ) પરીક્ષા પણૂર્ થયા બાદ િનરીક્ષક ી ને ફરજીયાતપણે પરત કરવાનુ ં

રહશેે. 

(૩) આ કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ માઇકર્ોસોફટ ઓફીસ ૨૦૦૭ ના વઝર્ન versi on( ) મા ં

લેવામા ંઆવશે. કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટમા ંગજુરાતી ભાષા માટે  ફોન્ટ  તુી  અને 

માઈકર્ોસોફટ ઈન્ડીક લેન્ગવેજ ઈનપટુ ટુલ-૩ રહશેે. આ સોફ્ટવેરમા ંનીચે મજુબના ંઆઠ 

(૮) કી-બોડર્ ઉપલબ્ધ છે.   
 1. Gujarati Transliteration  
 2. Gujarati Typewriter  
 3. Gujarati Typewriter (G)  
 4. Gujarati Inscript 
 5. Gujarati Indica 
 6. RemigntanIndica 
 7. Special Characters.  
 8. Gujarati Terafont 

 

(૪) આ પરીક્ષામા ંઆપને પર્વેશ મડંળની જાહરે ખબર અને તેને સબંિંધત સચૂનાઓને આધારે 

આપે ઓનલાઇન ભરેલઅરજીપતર્કમાનંી િવગતો અને તે હઠેળના સોગદંનામાના 

ખરાપણાને આધીન રહીને આપવામા ંઆવે છે. 

(૫) જો આપ જાહરેાતમા ં દશાર્ યા મજુબની લાયકાત પિરપણૂર્ કરતા ના હો તો આપને આ 

પરીક્ષામા ંનહી બેસવા સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

(૬) પરીક્ષાખડંમા ં ઉપિ થત થવા માટે આપે ડાઉનલોડ કરેલ કોલલેટર-કમ-હાજરીપતર્ક પર 

ઓન લાઇન અરજીમા ં કેન કરીને અપલોડ કરેલ હોય તેવો પોતાનો ફોટો ચોટાડી સાથે 

અચકુ લાવવાનો રહશેે. અન્યથા આ પરીક્ષામા ંબેસવા દેવામા ંઆવશે નહી. 

(૭) પરીક્ષામા ં હાજરી આપતી વખતે ઓળખ માટે ઇલેકશન કાડર્, ડર્ાઇવીંગ લાયસન્સ, 

પાનકાડર્,કે કલૂ/કોલેજનુ ં ફોટાવા ં ઓળખપતર્ સાથે રાખવાનુ ં રહશેે,  િનરીક્ષક માગેં 

ત્યારે બતાવવાનુ ંરહશેે.ફોટો આઇ.ડી ફુની ઝેરોક્ષ નકલ ફરિજયાત રજૂ કરવાની રહશેે. 



(૮) ઉમેદવારે પરીક્ષાના એક કલાક અગાઉ પરીક્ષા થળે મડંળના અિધકારી ીને રીપોટ ગ 

કરવાનુ ંરહશેે. અને આપને ફાળવવામા ંઆવેલ બ્લોકમા ંઆપના બેઠક નબંર પર બેસવાનુ ં

રહશેે. આપે બેઠક મેળ યા બાદ આપને કોમ્પ્યટુર માટેના યઝુર આઇ. ડી અને પાસવડર્ 

આપવામા ંઆવશે નાથી લોગ-ઇન થવાનુ ંરહશેે. 

(૯) વડર્, એકસેલ, પાવરપોઇન્ટ અને આઉટલકુ (ઈ-મેઈલ) ની પરીક્ષા સોફટવેર ારા ખોલી 

આપવામા ંઆવેલ વડર્, એકસેલ, પાવરપોઇન્ટ અને આઉટલકુ (ઈ-મેઈલ) મા ંજ આપવાની 

રહશેે. વડર્, એકસેલ, પાવરપોઇન્ટ અને આઉટલકુ (ઈ-મેઈલ)  પરીક્ષામા ંઉમેદવારે કોઈ 

ફાઈલ બનાવવાની રહશેે નહી. એ ફાઇલ સોફટવેર ારા ઓટોમેટીક બનશે. જો કોઇ 

ઉમેદવાર પરીક્ષાના સોફટવેર િસવાય ફાઇલ ઓપન કરી લખશે તો ઉમેદવારનુ ંપરીણામ 

માન્ય ગણાશે નહી. 

  

 (૧૦) કોલ લેટરમાનંી આ સચૂનાઓ ઉપરાતં મડંળની વેબસાઇટ  https://gsssb.gujrat.gov.in 

પરની વખતો વખતની સચૂનાઓ પણ અચકૂપણે વાચંવી. 

(૧૧) ઉમેદવારે પરીક્ષાની શ આતમા ંહાજરીપતર્કના અડિધયામા ંપોતાની તેમજ િનરીક્ષક ીની 

સહી કરાવી લેવાની રહશેે. તેમજ હાજરીપતર્કની નીચેના ભાગનુ ંઅડિધય ુપરીક્ષાખડંના 

િનરીક્ષક ીને પરત સ પ્યા બાદ જ પરીક્ષાખડં છોડવાનો રહશેે.તેમ ન કરનાર ઉમેદવારને 

પરીક્ષામા ંગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. પરીક્ષા પણૂર્ થયેથી ઉમેદવાર ફકત પર્વેશપતર્નો 

ઉપરનો અડધો ભાગ પોતાની પાસે રાખી શકશે. 

(૧૨) પરીક્ષાખડંમા ંઉમેદવારે કોઇપણ પર્કારના ઇલેકટર્ોનીકસ ઉપકરણો વા કે, મોબાઇલ ફોન, 

પેન ડર્ાઇવ, લેપટોપ, કોઇપણ પર્કારનુ ંઇલેકટર્ોનીકસ રેકોડર્ર લઇ જઇ શકશે નહીં. જો કોઇ 

ઉમેદવાર પાસે આવા કોઇ ઉપકરણ ઉપલબ્ધ થશે તો તેમજ તેવા કોઇ ઉપકરણનો 

ઉપયોગ કય  હશે નહીં તો પણ તે ઉમેદવારને અયોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવા 

બદલ/રાખવા બદલ દોષીત ગણીને તેમની ઉમેદવારી  તે તબકે્કથી રદ ગણવામા ં

આવશે. 

 



(૧૩) ઉમેદવારોની કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી કોમ્પ્યટુર પર લેવામા ંઆવશે. 

આ કસોટીના કુલ-૧૦૦ ગણુ રહશેે, જ્યારે સમય ૧ કલાક ૩૦ મીનીટ નો રહશેે.  

(૧૪) ઉમેદવારને કી બોડર્, માઉસ, કોમ્પ્યટુર  મડંળ તરફથી ઉપલબ્ધ કરવામા ં આવશે. 

ઉમેદવારને પોતાનુ ં કી બોડર્ લાવવાની પરવાનગી આપવામા ં આવશે નહીં. કોમ્પ્યટુર 

પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી શ  થતા ંપહલેા અને પરીક્ષા ખડંમા ંપર્વે યા બાદ કી 

બોડર્, માઉસ, કોમ્પ્યટુર બરાબર ચાલે છે તેની ખાતર્ી કરી લેવાની રહશેે. 

(૧૫) કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી સમયે કોમ્પ્ય ુટરમા ં કોઇ ટેકનીકલ ખામી 

જણાય તો ઉમેદવારે અન્ય ઉમેદવારને ખલેલ પહ ચાડયા વગર તેમજ પોતે કોઇ 

પગલાઓં લીધા વગર પોતાનુ ં થાન જાળવી રાખીને  (ઉભા થયા વગર)  વગર્ િનરીક્ષક ( 

ઇન્વીજીલેટર) ને જાણ કરવાની રહશેે. 

(૧૬) કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી માટે એક જ વાર   Log i n “   થઇ શકાશે. ૧ 

કલાક અને ૩૦ િમિનટ પરૂી થયા પહલેા ઉમેદવાર પોતે   Submit “  કરી દેશે. તો ફરીથી   

Log i n “   થઇ શકશે નહીં. 

(૧૭) કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી શ  થયા પહલેા ં ઉમેદવારે ઉ રપતર્મા ં

(કોમ્પ્યટુર ઉપર) આવ યક પતૂર્તા કરી લીધી છે તે બાબતે ખાસ કાળજી રાખવાની રહશેે. 

જ રી પતૂર્તા ઉમેદવારે કરી લીધી નહીં હોય તો એના માટે ઉમેદવાર પોતે જવાબદાર 

ગણાશે. ઉમેદવારે કોમ્પ્યટુર ઉપર િનિદર્ ટ આઇકોન પર ડબલ કલીક કરીને કોમ્પ્યટુર 

ખોલવાનુ ંરહશેે. ત્યારબાદ પોતાનુ ં  યઝુર નેઇમ અને પાસવડર્ (  કોમ્પ્યટુર લેબ. મા ં

ઉમેદવારને આપવામા ં આવશે.) એન્ટર કરીને કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટની િવન્ડોઝ 

ખોલવાની રહશેે. કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી શ  થવાની પાચં િમિનટ 

પહલેા ંઉમેદવાર Ôમોક ટે ટ ટાઇપીંગÔ કરી શકશે. પાચં િમિનટનુ ં Ôમોક ટે ટ ટાઇપીંગÔ પણૂર્ 

થયા પછી ટાઇપીંગ ટે ટની કર્ીન ખલુશે મા ં ઉમેદવારે કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ 

આપવાનો રહશેે.  



(૧૮) આ સચૂનાઓના પહલેા પેરેગર્ાફ અભ્યાસકર્મમા ંદશાર્વેલ ૧ અને ૨ ની બાબત પરત્વે ફોન્ટ 

Size  By Default  અગાઉથી િસલેકટ થયેલ હશે તેમજ પેસીંગ લાઇન પણ By 

Defaultઅગાઉથી િસલેકટ થયેલ હશે. 

(૧૯) પર્વેશપતર્ (કોલ લેટર) મેળવવા માતર્થી ઉમેદવારને નોકરી માટેનો કોઇ પણ પર્કારનો 

અિધકાર મળી જતો નથી. કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી માટે આપવામા ં

આવેલ પર્વેશ ઉમેદવારે ÔÕONLINE’’અરજીમા ંદશાર્વેલ િવગતોની ખરાઇને આધીન તથા 

પર્ોવીઝનલ રહશેે. 

(૨૦) ઉમેદવારે પરીક્ષાખડંમા ં તેમને આપવામા ંઆવતી સચૂનાઓનુ ંઅચકૂપણેપાલન કરવાનુ ં

રહશેે. 

(૨૧) પર્ પતર્ની હાડર્કોપીના પર્  કર્માકં ૩ થી ૬ અંતગર્ત તેના જવાબ મા ંકરવામા ંઆવેલ ભલૂો 

વી કે,  પેલીંગ / જોડણીની ભલૂ, માિ ન સેટીંગ, ફોન્ટ સાઇઝ, ટાઇપકામ ની ભલૂ 

બાબતે માક ગ અંગે ની કપાત, મડંળના િનણર્યાનસુાર કરવામા ંઆવશે. 

(૨૨) આખરી પિરણામ, લેિખત કસોટી(ભાગ-૧) તથા કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) 

કસોટી (ભાગ-૨) મા ંઉમેદવારે મેળવેલ સયંકુત ગણુના આધારે તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 

કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટમા ં ઉ ીણર્ થવા માટે લઘુ મ લાયકી ગણુ (Minimum 

qualifying marks)નુ ંધોરણ દરેક કેટેગરી ના ઉમેદવાર માટે ૪૦% (ચાલીસ ટકા) ગણુનુ ં

છે.  

(૨૩) કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટનો સમયગાળો ૧ કલાક ૩૦ િમિનટનો રહશેે. ૧ કલાક ૩૦ 

િમિનટ બાદ ટાઇપ થવાનુ ંઆપોઆપ બધં થઇ જશે. ૧ કલાક ૩૦ િમિનટ પહલેા જો 

ઉમેદવાર Confirm / Acceptકરીને તેમનુ ંટાઇપ કામ સબમીટ (Submit) કરી દેશે તો તે 

પછી ટાઇપ કામ થઇ શકશે નહીં. 

(૨૪) કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટનુ ંપિરણામ કોમ્યટુર પર્ોગર્ામીંગ આધારીત હોઇ, તેના રીચેકીંગ 

અંગેની અરજી પાછળથી ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નિહં. 



(૨૫) સમગર્ ભરતી પર્િકર્યા પરૂી ન થાય ત્યા ંસધુી વચગાળાના તબકકે ગણુ, પિરણામ કે પરીક્ષા 

સબંિંધત કોઇપણ બાબતની માિહતી મેળવવા સબંધેં કરવામા ંઆવેલ કોઇપણ પર્કારની 

અરજી ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહીં. 

(૨૬) આપ ગેરરીતી કે ગેરિશ ત આચરતા જણાશો તો િશક્ષાત્મક કાયર્વાહીને પાતર્ ઠરશો. 

----- X ----- 

 


