
જા.કર્. ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ Ð  સમાજ ક યાણ િનરીક્ષક  વગર્-૩ તથા૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ સમાજ ક યાણ 
અિધકારી, વગર્-૩ સવંગ નીભાગ-૨ કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ માટેની તારીખની જાહરેાત 

 
મડંળ ારા િવિવધ િબન તાિંતર્ક સવંગ ની સીધી ભરતી માટેની પર્િસ  કરવામા ંઆવેલ જાહરેાત કર્માકંઃ 

(1) ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ Ð  સમાજ ક યાણ િનરીક્ષક  વગર્-૩ (2) ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ સમાજ ક યાણ અિધકારી, વગર્-
૩ સવંગ ની પર્થમ તબક્કાની  પધાર્ત્ મક લેિખત કસોટી તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ યોજવામા ંઆવેલ  હતી. ઉકત 
પધાર્ત્મક લેિખત કસોટીને અંતે  તે સવંગર્મા ં ભરવાની થતી જગ્યાઓના કેટેગરી વાઈઝ મેરીટના ધોરણે  
ક્વોલીફાયથયેલાતર્ણ ગણા ઉમેદવારોની ભાગ-૨ કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ માટે ઉમેદવારોની યાદી  
તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ મડંળની વેબસાઈટ ઉપર પર્િસધ્ધ કરવામા ંઆવી હતી.  

મા ંપસદંગી પામેલા જા.કર્.૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ ના ૨૦૧ ઉમેદવારોની કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ તારીખ 
૦૪/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવાનુ ંઅને જા.કર્.૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ ના ૨૨૨ ઉમેદવારોની કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ 
તારીખ ૦૫/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવાનુ ંનક્કી કરવામા ંઆવેલ છે. ની સબંધંીત ઉમેદવારોએ જ રી ન ધ લેવી. 

કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી ટે ટ પરીક્ષાનુ ં થળ અને સમય તથા કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો 
િવગતવાર કાયર્કર્મ પરીક્ષાની તારીખના ૧૦ િદવસ પહલેા ં મડંળની 
વેબસાઇટ ht t ps gsssbguj arat gov i n:// . . .  પર મકુવામા ંઆવશે. ની સબંિંધત દરેક ઉમેદવારોએ જ રી ન ધ 
લેવા તેમજ મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા આથી જણાવવામા ંઆવે છે. 

-:કો ટુર ોફ સીય સી (કાય મતા) કસોટ ના અ યાસ મ સબંધંમા ંઉમેદવાર માટની ચૂનાઓ :- 
(૧)  કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી કુલ- ૭૫ ગણુની રહશેે. નો સમય ૧-૧૫ કલાકનો છે. આ 
કસોટીનો અભ્યાસકર્મ તથા ગણુભાર આ મજુબ છે.  

• એકસેલ પેર્ડશીટ      ૧૫ ગણુ, 
• ઈ-મેઇલ કરવા (વીથ ફાઇલ એટેચમેન્ટ)    ૧૫ ગણુ, 
• પાવર પોઇન્ટ        ૧૫ ગણુ, 
• અંગેર્જી ટાઈપીંગ, ગજુરાતી ટાઇપીંગ તથા વડર્ ફોમેર્ટીંગ  ૩૦ ગણુ, 

(૨)  એકસેલ પેર્ડશીટ, ઈ-મેઇલ કરવા તથા પાવર પોઇન્ટ અંગર્જી ભાષામા ંરહશેે અને પર્ પતર્ની હાડર્ કોપી 
આપવામા ંઆવશે પરંત ુઇ-મેઇલમા ંફાઈલ એટેચમેન્ટ સોફ્ટ કોપીમા ંરહશેે. વડર્ ટાઈપીંગ ગજુરાતી તથા અંગેર્જી 
ભાષામા ંરહશેે અને તે અંગેના ફકરા હાડર્ કોપીમા ંઆપવામા ંઆવશે, વડર્ ફોમેર્ટીંગ ફકરો અંગેર્જી ભાષામા ંઅને સોફ્ટ 
કોપીમા ં રહશેે પરંત ુ કમાન્ડ હાડર્ કોપીમા ં આપવામા ં આવશે. પર્ પતર્ પરીક્ષા પણૂર્ થયા બાદ િનરીક્ષક 
(ઇન્વીજીલેટર) ી ને ફરજીયાતપણે પરત કરવુ.ં પર્ પતર્ કે તે અંગેની માિહતી ઉમેદવારને પરીક્ષા બાદ કોઇ પણ 
તબકે્ક આપવામા ંઆવશે નિહં. પર્ પતર્ પરત નિહ કરનાર ઉમેદવારના ંમાક્સર્ ગણતરીમા ંલેવામા ંઆવશે નિહ. 
 (3) આ કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) ટે ટ માઇકર્ોસોફટ ઓફીસ ૨૦૦૭ ના વઝર્ન (Versi on) મા ં
લેવામા ંઆવશે. કોમ્પ્યટુર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) ટે ટમા ંગજુરાતી ભાષા માટે  ફોન્ટ  તુી  અને માઈકર્ોસોફટ 
ઈન્ડીક લેન્ગવેજ ઈનપટુ ટુલ-૩ રહશેે. આ સોફ્ટવેરમાઆંઠ (૮) કી-બોડર્ ઉપલબ્ધ છે. 
(1 Guj arat i Transl i t erat i on)  , 
(2 Guj arat i Typewr i t er)  ,  
(3 Guj arat i Typewr i t er G)   ( ),  
(4 Guj arat i I nscr i pt)  ,  
(5 Godrej I ndi ca)   ,  
(6)Remi ngt on I ndi ca ,  
(7 Speci) al Charact ers  
(8 Guj arat i Teraf ont)   


