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સધુાયા જાશયેાત તથા અગત્મની સચૂનાઓ 

વાલવજનનક કભવવ કરેજ, ગધયાની 1 (એક) જુનનમય ક્રાકવ  અને શ્રી વાલવજનનક કૉરેજ ઓપ 

એજ્યકેુળન ગધયાની 1 (એક) જુનનમય ક્રાકવની એભ લગવ-3 વલંગવની કુર-2 જગ્માઓ વીધી 

બયતીથી બયલા તાયીખ 5/2/2018 ના યજ જાશયેાત પ્રનવદ્ધ કયલાભા ં આલેર શતી. નળક્ષણ 

નલબાગના ત્ર ક્રભાકં –(1) કલટ/ISC-3/એન.ઓ.વી-140/15140/44/2016-17.તા 12/10/2017   

(2) કલટ/ISC-3/એન.ઓ.વી-228-15145/49/2016-17 થી આલેર સચૂના અનવુાય આ જગ્માઓ 

નાણા ંનલબાગ, વભારા અને ગજુ.ગોણ વેલા વદંગી ભડં, પ્રસ્થાનત નનમભ મજુફ વીધી 

બયતીથી બયલાની થતી શઈ ઉક્ત તા. 5/2/2018ને જાશયેાત અન્લમે આલેર અયજીઓ યદ કયી 

ઉભેદલાય ાવેથી નલેવયથી અયજીઓ ભગંાલલાભા ં આલે છે. નલગતલાય સચૂનાઓ નીચે 

જણાલેર કૉરેજ ની લેફવાઈડ ઉયથી જઈ ળકાળે. 

લેફવાઇટ એડ્રેવ :  
http://commercecollegegodhra.com, www.educationcollegegodhra.com 

1 સ્ધાવત્ભક યીક્ષા મજીને ભેયીટના ધયણે વદંગી માદી – પ્રનતક્ષા માદી તૈમાય કયલા ભાટે 

ઉભેદલાય ાવેથી અયજી ત્રક ભગંાલલાભા ંઆલે છે. 

2. બયલા ાત્ર જ્ગગ્માઑની  નલગત નીચે મજુફ છે. 

ક્રભ 
 

કરેજ નુ ંનાભ તથા એન.ઑ.વી. 
ના ત્ર ન/ં તા. 

જ્ગગ્માનુ ંનાભ  જ્ગગ્માની 
વખં્મા 

કેડેગયી  

1 શ્રી વાલવજનનક કૉરેજ ઓપ 
એજ્યકેુળન ગધયાકલટ/ISC-
3/એન.ઓ.વી-
140/15140/44/2016-17.તા 
12/10/2017 

જુનનમય ક્રાકવ 1 GENERAL 

2 વાલવજનનક કભવવ કરેજ, ગધયા 
કલટ/ISC-3/એન.ઓ.વી-228-
15145/49/2016-17 

જુનનમય ક્રાકવ 1 S.T. 

 



2 
 

(1) અનાભત જગાઓ પક્ત મૂ ગજુયાતના જે તે અનાભત કેટેગયીના ઉભેદલાય ભાટે 

જ અનાભત છે. 

(2) એક ઉભેદલાય એક જ અયજી કયી ળકવે. આભ છતા ં વજગલળાત જ કઈ 

ઉભેદલાયે એક થી લધ ુઅયજી કયેર શળે ત છેલ્રી અયજી ને  ભાન્મ યાખી ને અન્મ 

અયજીત્રક ને યદ ગણલાભા ંઆલળે. 

(3) આ જગ્માઓ ભાટે રુુ તેભજ ભશીરા ઉભેદલાય અયજી કયી ળકે છે. 

2. ગાય ધયણ 

નાણા ં નલબાગના તાયીખ 16/02/2006ના તથા તા 28/04/2010 અને તા 06/10/2011, 

20/10/2014 ના ઠયાલ ક્રભાકં : ખયચ-2002-57-ઝ,1 તેભજ તા. 20/10/2015 ના ઠયાલ ક્રભાકં : 

ખયચ-2002-57-(ાટવ -2)-ઝ,1 અન્લમે પ્રથભ ાચં લવ ભાટે પ્રનત ભાવ ભાટે રૂ. 19,950/- નનમત 

ફપક્વ ગાય થી નનભણ ૂકં અાળે. અને વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા.23/10/2015 ના ઠયાલ 

ક્રભાકં: વીઆયઆય-11-2015-312911-ગ,5 અને નાણા ં નલબાગના તા. 28/03/2016 ના ઠયાલ 

ક્રભાકં: ખયચ/2002/57/(ાટવ -3)/ઝ-1 તથા તા. 18/01/2017 ભા ંદળાવલેર ફરીઓ અને ળયતને 

આધીન નનભામેર ઉભેદલાય ાચં લવના અંતે તેની વેલાઓ વતંકાયક જણામેથી વફંનધત 

કચેયીભા ં જે તે વભમના વયકાયશ્રીના નનમભનવુાય ભલાાત્ર ગાય ધયણભા ં નનમનભત 

નનભણકૂ ભેલલાને ાત્ર થળે. 

3. યાષ્ટ્રીમતા : 

 ઉભેદલાય બાયતન નાગફયક શલ જઈએ અથલા ગજૂયાત મલુ્કી વેલા લગીકયણ અને 

બયતી (વાભાન્મ) નનમભ, 1967ના નનમભ-7 ની જગલાઈ મજુફની યાષ્ટ્રીમતા ધયાલત શલા 

જઈએ. 

4.(1) લમ ભમાવદા અને ળેક્ષણણક રામકાતની નલગત  

(ક) તા. 02/11/2018ના યજ ઉભેદલાયની ઉભય 18 લવથી ઓછી નફશ અને 33 લવથી લધ ુન 

શલી જઈએ. 
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(ખ) વીધી બયતીથી વદંગીભા ં નનભણકૂાત્ર થલા ભાટે ઉભેદલાય ઉચ્ચત્તય ભાધ્મનભક ળાા 

પ્રભાણત્ર યીક્ષા એચ.એવ.વી. (ધયણ-12) અથલા તેની વભકક્ષ વયકાયે ભાન્મ કયેર 

ળૈક્ષણણક રામકાત ધયાલતા શલા જઈળે. તેભજ આલી ળૈક્ષણણક રામકાત ન ધયાલતા 

ઉભેદલાયએ અયજી કયલી નશીં. 

(ગ) ગજુયાત મલુ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) નનમભ, 1967ભા ં ઠયાવ્મા પ્રભાણે 

કમ્પ્યટુયના ઉમગ અંગેની ામાની જાણકાયી ધયાલતા શલા જઈએ. 

(ઘ) ઉભેદલાય ગજુયાતી અથલા ફશન્દી અથલા ફનેં બાાનુ ંયૂત ુ ંજ્ઞાન ધયાલતા શલા જઈળે. 

નધ : 

(1) ઉભેદલાય જાશયેાતભા ંદળાવલેર ળૈક્ષણણક રામકાતની તભાભ નલગત ધ્માને રઈને જ 

અયજીત્રકભા ંનલગત બયલાની યશળેે. 

(2) કાયકુન વલંગવની ઉરી લમભમાવદા ભાટે ગજુયાત મલુ્કી વેલા લગીકયણ અને 

બયતી (વાભાન્મ) નનમભ-1967 તેભજ બયતી નનમભભા ં દળાવલેર જગલાઈ અને 

વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા. 29/09/2012 અને 06/10/2015 ના ઠયાલ ક્રભાકં: 

વીઆયઆય/112008/282323/ગ-5 ની જગલાઇઓ તેભજ તે અન્લમે લખત લખત 

થમેર સધુાયાને ધ્માને રેલાભા ંઆલેર છે. 

4(2).  લમભમાવદાભા ંછૂટછાટ :- 

ઉભેદલાયને નીચે મજુફ નનમભનવુાય છૂટછાટ ભલાાત્ર છે. 

(1) કાયકુન લગવ-3 વલંગવની જગાઓ ૈકી જે તે અનાભત લગવના ઉભેદલાય ભાટે 

જગાઓ અનાભત દળાવલેર છે તેલા લગવના ઉભેદલાયને ાચં લવની છૂટછાટ 

ભલાાત્ર થળે. 

(2) ઉભેદલાયએ જાનત અંગેનુ ંપ્રભાણત્ર ગજૂયાત વયકાય દ્વાયા લખત લખત નનમત 

કયેર નમનૂાભા ંભેલેર શવુ ંજઇએ. 

5. કમ્પ્યટુયની જાણકાયી  

ઉભેદલાય યાજ્મ વયકાયના વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા. 13/08/2008 તેભજ તા. 

18/03/2016ના વયકાયી ઠયાલ ન.ં વીઆયઆય-10-2007-120320-ગ.5 થી નક્કી કયેર 
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અભ્માવક્રભ મજુફ કમ્પ્યટુય અંગેનુ ંફેણઝક નરેજ ધયાલતા શલા અંગેનુ ંકઈણ તારીભ 

વસં્થાનુ ં પ્રભાણત્ર/ ભાકવળીટ ધયાલતા જઈળે. અથલા વયકાય ભાન્મ યનુનલનવિટી અથલા 

વસં્થાભા ંકમ્પ્યટુય જ્ઞાન અંગેના કઈણ ફડ્રભા/ ફડગ્રી કે વફટિફપકેટ કવ કયેર શમ તેલા 

પ્રભાણત્ર અથલા ફડગ્રી કે ફડ્રભા અભ્માવક્ર્ભભા ંકમ્પ્યટુય એક નલમ તયીકે શમ તેલા 

પ્રભાણત્ર અથલા ધયણ-10 અથલા ધયણ-12 ની યીક્ષા કમ્પ્યટુયના નલમ વાથે ાવ 

કયેર શમ તેલા પ્રભાણત્ર ધયાલતા શલા જઈળે. આ તફકે્ક આવુ ં પ્રભાણત્ર ન 

ધયાલતા ઉભેદલાય ણ અયજી કયી ળકળે. યંત ુઆલા ઉભેદલાયએ નનભણકુ વત્તાધીકાયી 

વભક્ષ કમ્પ્યટુયની ફેણઝક નરેજ ની યીક્ષા ાવ કમાવ નુ ં આવુ ં પ્રભાણત્ર નનભણકુ 

ભેલતા  શરેા અચકૂ યજૂ કયલાનુ ંયશળેે. અન્મથા નનભણ ૂકં વત્તાધીકાયી આલા ફકસ્વાભા ં

ઉભેદલાયની વદંગી “યદ” કયી ળકળે. 

6. ળૈક્ષણણક રામકાત / લમભમાવદા ભાટે નનધાવફયત તાયીખ :  

તભાભ ઉભેદલાયના ફકસ્વાભા ં ળૈક્ષણણક રામકાત, લમભમાવદા અને અન્મ જરૂયી રામકાત 

ભાટે જાશયેાત તાયીખ.     ની સ્સ્થનતને ધ્માનભા ંરેલાભા ંઆલળે. 

7. અયજી કયલાની યીત :- 

આ જાશયેાત ના વદંબવભા ં ઉભેદલાયએ જાશયેાત દળાવવ્મા મજુફ કભવવ કરેજ અને 

એજ્યકેુળન કરેજ ભાટે અયજી અરગ થી કયલાની યશળેે. તભાભ યીક્ષાઓની ભાકવળીટ, 

જાનત અંગેનુ ં પ્રભાણત્ર તેભજ અન્મ પ્રભાણત્રની પ્રભાણણત નકર વાથે ઇછુક 

ઉભેદલાયએ અયજી ભડાભા ંભડી આ જાશયેાત પ્રનવદ્ધ થમાના ફદન-15 ભા ંઆેર વયનાભે 

યજી. ટાર થી ભકરલાની યશળેે. ઉભેદલાયે અયજીના કલય ઉય જગાનુ ંનાભ દળાવલવુ.ં 

અધયૂી નલગત લાી તેભજ નનમત છીથી આલેર અયજીઓ ધ્માનભા ંરેલાળે નશીં. 

વયનામુ ં

            પ્રમખુશ્રી  
શ્રી ગધયા તાલકુા વાલવજનનક કેલણી ભડં 
વયકાયી રી ટેસ્ક્નક કરેજ ાવે, 
ફાભયરી યડ, ગધયા. 389001   
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યીક્ષા દ્ધનત : 

નનમત વભમભમાવદાભા ંભેર અયજીઓની પ્રાથનભક ચકાવણી (એક કયતા ંલધ ુઅયજી કયેર 

છે કે કેભ ? કયીને રામક ઉભેદલાયની યાજ્મ વયકાયશ્રીના વાભાન્મ લશીલટ નલબાગના તા. 

04/01/2016 ના જાશયેનાભા ક્રભાકં : GS/2015/2/BRT/102015/315/K થી ભજૂંય કયલાભા ં

આલેર યીક્ષા દ્ધનત અનવુાય (1) પ્રથભ તફક્કાભા ં રેખીત સ્ધાવત્ભક કવટી (OMR) 

બાગ-1 એએનઇ 2 ત્માયફાદ ફીજા તફક્કાભા ં કુર જગાના અંદાજીત ભેયીટના ધયણે 

કેટેગયી લાઇઝ ત્રણ ગણા ઉભેદલાયની કમ્પ્યટુય પ્રફપવીમન્વી (કામવક્ષભતા) ટેસ્ટ બાગ-2 

એભ ફે કવટીઓ રેલાભા ંઆલળે. જેની નલગત નીચે મજુફ યશળેે. 

(ક) બાગ- ૧ : રેણખત કવટી : ઓપ્્ટકર ભાકવ  યીફડિંગ (OMR) પ્રશ્નત્ર, ગણુ : ૨૦૦, વભમ 

ફે કરાક. 

૧ ગજુયાતન ઇનતશાવ અને વસં્કૃનત ૨૫ ગણુ 
૨ ગજુયાતી વ્માકયણ ૨૫ ગણુ 

 
૩ અંગેજી વ્માકયણ ૨૫ ગણુ 
૪ બાયત અને ગજુયાતના લતવભાન ફનાલ, વાભાન્મ નલજ્ઞાન, 

એ્ટીટયડુ ક્લોંફટટેફટલ. 
૫૦ ગણુ 

૫ કમ્પ્યટુયના ઉમગ ની ામાની જાણકાયીના વદંબવભા ં કમ્પટુય 
નથમફય એેન્ડીક્ષ- G 

૨૫ ગણુ 

૬  જાશયે લશીલટ અને બાયતનુ ંવનલિંધાન ૫૦ ગણુ 
 કુર ૨૦૦ ગણુ 
 

નોંધ: (૧) (i)યીક્ષા MultipleChoice Question (MCQ) અને OpticalMarkRead (OMR) 

દ્ધનતની યશળેે. (ii)દયેક પ્રશ્નન ૧ ગણુ યશળેે. (iii) ઉભેદલાયે ફધા પ્રશ્નના ં જલાફ 

આલાના યશળેે. (iv) ખટા જલાફ દીઠ, છેકછાક લાા કે એક કે કયતા ંલધ ુનલકલ્ વદં 

કયેરા જલાફદીઠ ભેલેર ગણુભાથંી ૦.૨૫ ગણુ કભી કયલાભા ંઆલળે, નેગેફટલ ભાફકિંગ 

રાગ ુડળે. (v) દયેક પ્રશ્નના ંજલાફભા ંએક નલકલ્ “E” “Notattempted” યશળેે, ઉભેદલાય 

કઈ પ્રશ્નના ં જલાફ આલા ના ઇચ્છતા શમ ત, આ નલકલ્ વદં કયી ળકળે અને 
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“NotAttempted” નલકલ્ વદં કયલાના ફકસ્વાભા ં નેગેફટલ ભાફકિંગ રાગ ુડળે નશીં. (vi) 

પ્રશ્નના ં આેરા ફધા નલકલ્ભાથંી કઈ ણ નલકલ્ વદં નશીં કયલાભા ં આલે ત, 

ભેલેર ગણુભાથંી ૦.૨૫ ગણુ કભી (નેગેફટલ ભાફકિંગ) કયલાભા ંઆલળે.  

(૨) રેણખત યીક્ષાભા ં ઉતીણવ થનાય ઉભેદલાયને બાગ-૨ કમ્પટુય પ્રફપળીમનંળ (કમ્પટુય 

કામવક્ષભતા) કવટી ભાટે ફરાલલાભા ંઆલળે. કુર ખારી જગાના અંદાજે ભેયીટના ધયણે 

કેટેગયીલાય ત્રણ ગણા જેટરા ઉભેદલાયને કમ્પટુય પ્રફપળીમનંળ (કમ્પટુય કામવક્ષભતા) 

કવટી ભાટે ફરાલલાભા ંઆલળે. 

(૩) ઉય ક(૫) ભા ં દળાવલેર કમ્પ્યટુયના ઉમગની ામાની જાણકાયીના વદંબવભા ં

કમ્પટુયથીમયી અંગેના અભ્માવક્રભ જાશયેાતના અંતે જડેર અેન્ડીક્ષ- G મજુફ ન યશળેે. 

(ખ) બાગ-૨ : કમ્પટુય પ્રફપળીમનંળ (કમ્પટુય કામવક્ષભતા) કવટી ગણુ:૧૦૦, વભમ : ૧ 

કરાક ૩૦ નભનનટ. 

૧ ગજુયાતી ટાઈનિંગ કવટી ૨૦ ગણુ 
૨ અંગે્રજી ટાઈનિંગ કવટી ૨૦ ગણુ 
૩ કમ્પ્યટુયના ઉમગ ની ામાની જાણકાયીના વદંબવભા ં

કમ્પટુય પે્રપ્ક્ટકર કવટી. એેન્ડીક્ષ- એચ 
૬૦ ગણુ 

 કુર ૧૦૦ ગણુ 
નોંધ: ઉય ખ(૩) ભા ં દળાવલેર કમ્પ્યટુયના ઉમગની ામાની જાણકાયીના વદંબવભા ં

કમ્પટુય પે્રપ્ક્ટકર કવટી અંગેન અભ્માવક્રભ જાશયેાતના અંતે જડેર અેન્ડીક્ષ- H મજુફ 

ન યશળેે. 

(ગ) રઘતુ્તભ રામકી ધયણ : 

ભેયીટ માદી તૈમાય કયલા ભાટેનુ ંધયણ વસં્થા ઠયાલળે.યંત ુયીક્ષા નનમભની જગલાઈ 

મજુફ કઈ ણ વજંગભા ંઅનાભત કેટેગયી વફશતની તભાભ કેટેગયીના ઉભેદલાય ભાટે 

રઘતુ્તભ રામકી ધયણ,દયેક કવટી ભાટે કરૂ ગણુના ૪૦ % ગણુના યશળેે.રેણખત કવટીભા ં

ભેફયટના ધયણે ઉત્તીણવ થનાય ઉભેદલાય ૈકી કુર ખારી જગાઓની વખં્માના કેટેગયીલાય 
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૩(ત્રણ) ગણા ઉભેદલાયને કમ્પટુય  પ્રફપળીમનંળ (કામવક્ષભતા) કવટી ભાટે ફરાલલાભા ં

આલળે. 

(ઘ) (૧) કાયકુન લગવ-૩ વલંગવની જગા ભાટેની ભેયીટ માદી બાગ-૧ રેણખત કવટી: 

ઓપ્્ટકર ભાકવ  યીફડિંગ (ઓ.એભ.આય) પ્રશ્નત્ર તથા બાગ-૨ કમ્પટુય પ્રફપળીમનંળ (કમ્પટુય 

કામવક્ષભતા) કવટી ફને્નભા ંભેલેર વયંકુ્ત ગણુના આધાયે તૈમાય કયલાભા ંઆલળે. 

(૨) આ જાશયેાત શઠેની જગા ભાટે ભોણખક કવટી રેલાભા ંઆલળે. 

(૩) વદંગી માદી તૈમાય કયલાની દ્ધનત:- 

      ઉભેદલાયએ ઉક્ત પ્રથભ તબ્ફક્કા બાગ-૧ ની સ્ધાવત્ભક રેણખત યીક્ષા અને ફીજા 

તબ્ફક્કા બાગ-૨ ની કમ્પટુય પ્રફપળીમનંળ ટેસ્ટ-એભ ફનેં  કવટીભા ં ભેલેર વયંકુ્ત 

ગણુના આધાયે કેટેગયી લાઇઝ બયલાની થતી જગાની નલગત ધ્માને રઈ વદંગી માદી 

તૈમાય કયલાભા ંઆલળે. 

૧૦. વાભાન્મ ળયત :- 

    (૧) જાશયેાતભા ં જે કેટેગયીના ઉભેદલાય ભાટે જગાઓ અનાભત છે તેલી કેટેગયીના 

ઉભેદલાયને જ ઉરી લમ ભમાવદાભા ંછૂટછાટ ભળે.  

(૨) અનાભત લગવના ઉભેદલાયએ જાનત અંગેનુ ંવક્ષભ વત્તાનધકાયીનુ ંપ્રભાણત્ર ગજુયાત 

વયકાય દ્વાયા લખતલખત નનમત કયેર નમનૂાભા ંભેલેર શવુ ંજઈએ. 

 વક્ષભ અનધકાયી દ્વાયા અામેર આવુ ંપ્રભાણત્ર યજૂ ન કયી ળકનાય ઉભેદલાય વાભાન્મ 

ઉભેદલાય ભાટે નક્કી થમેર લમભમાવદા ભા ંઆલતા નશીં શમ ત તેઓની ઉભેદલાયી યદ 

થળે. 

૧૧. વાભાન્મ સચૂનાઓ :- 

(૧) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભા ંબયેર નલગત વભગ્ર બયતી પ્રફક્રમા ભાટે આખયી ગણલાભા ં

આલળે અને તેનાયુાલાલ પ્રભાણત્રની ચકાવણી વભમે અવરભા ં યજૂ કયલાના યશળેે. 

અન્મથા ઉભેદલાયી જે તે તફકે્ક યદ કયલાભા ંઆલળે.  
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(૨) ઉભેદલાયે અયજી ત્રકભા ંજે પટ રગાલેર શળે તેની ાવટવ  વાઇઝના પટા એક 

કયતા ંલધ ુકીઓ તાની ાવે યાખલી અને જાશયેાતની વભગ્ર પ્રફક્રમાભા ંતે જ પટાની 

કી ઉમગ કયલાન યશળેે. (જેભ કે યીક્ષા વભમે શાજયી ત્રકભા ં રગાલેર તેભજ 

અવર પ્રભાણત્રની ચકાવણી વભમે તે જ પટાની કી યજૂ કયલાની યશળેે, 

(૩) ઉભેદલાયે અયજી ત્ર બયતી લખતે જે ભફાઇર નફંય દળાવલેર છે તે જ નફંય ચાલ ુ

યાખલ અને બયતી પ્રફક્રમા ણૂવ થામ ત્મા ંસધુી જાલી યાખલ 

(૪) વસં્થા જે કઈ ઉભેદલાયને (૧) તેને ઉભેદલાયી ભાટે કઈણ પ્રકાયે ટેક ભેલલા ભાટે 

પ્રત્મક્ષ કે યક્ષ રાગલગ રગાડલાન પ્રમાળ કયલા ભાટે (૨) ફીજાનુ ંનાભ ધાયણ કયલા 

ભાટે (૩) ફીજા ાવે તાનુ ં નાભ ધાયણ કયલા ભાટે (૪) ફનાલટી  ખટા દસ્તાલેજ 

અથલા જેની વાથે ચેડા ંકયલાભા ંઆવ્મા શમ તેલા દસ્તાલેજ વાદય કયલા અથલા ગેયયીનત 

આચયલા ભાટે (૫) મથાથવ અથલા ખટા અથલા ભશત્લની ભાફશતી છુાલતા શમ તેલા 

નનલેદન કયલા ભાટે (૬) યીક્ષા ભાટે તેની ઉભેદલાયીના વફંધંભા ંઅન્મ કઈ અનનમનભત 

અથલા અમગ્મ વાધનન આશ્રમ રેલા ભાટે (૭) યીક્ષા દયમ્પમાન ગેયવ્માજફી વાધનન 

ઉમગ કયલા ભાટે એટરે કે અન્મ ઉભેદલાયની ઉતયલાશી ભાથી નકર કયલા, સુ્તક, 

ગાઈડ, કારી કે તેલા કઇણ છાેરા કે શસ્તણરણખત વાફશત્મની ભદદથી, ભફાઈર, 

અથલા અન્મ ઇરેક્રનનક ઉકયણ વાથે યાખલા કે, તેન ઉમગ કયલ અથલા લાતચીત 

દ્વાયા નકર કયલા કે ઉભેદલાયને નકર કયલાની ગેયયીનતઓ ૈકી કઇણ ગેયયીનત 

આચાયલા ભાટે (૮) રખાણભા ંઅશ્રીર બાા અથલા બીબ્ત્વ ફાફત વફશતની અપ્રસ્તતુ 

ફાફત રખલા ભાટે (૯) યીક્ષા ખડંભા ં અન્મ કઈ યીતે ગેયલતવણકૂ કયલા ભાટે (૧૦) 

યીક્ષાના વચંારન કયલા ભાટે ભડંે યકેરા સ્ટાપની વીધી કે આડકતયી યીતે શયેાન કયલા 

અથલા ળાયીફયક યીતે ઈજા કયલા ભાટે (૧૧) લૂવલતી ક્રભ-૧ થી ૧૦ ખડંભા ંનનફદિષ્ટ્ટ કયેર 

તભાભ અથલા કઇણ કૃત્મ કયલાન પ્રમત્ન કયલા ભાટે અથલા મથા પ્રવગં ભદદગીયી 

કયલા ભાટે અથલા (૧૨) યીક્ષા આલા ભાટે તેને યલાનગી આતા તેના પ્રલેળત્રભા ં

આલાભા ંઆલેરી કઇણ સચૂનાન બગં કયલા ભાટે દનત ઠમાવ શમ ત અથલા દનત  

શલાનુ ં જાશયે  કયુું શમ ત તે પજદાયી કામવલાશીને ાત્ર થલા ઉયાતં (ક) વસં્થા જે 

યીક્ષાન ઉભેદલાય શમ તે યીક્ષા ભાથી ગેયરામક ઠયાલી ળકળે અથલા (ખ) (૧) વસં્થા 
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વીધી વદંગી ભાટે રેલાતી કઇણ યીક્ષાભા ં ફેવલાભાથી અથલા (૨) યાજ્મ વયકાય 

તાના શઠેની કઇણ નકયીભાથી કામભી યીતે અથલા નનફદિષ્ટ્ટ મદુત ભાટે ફાકાત કયી 

ળકળે.  

(૧૩) ગજુયાત જાશયે વેલા આમગ, અન્મ બયતી ફડવ , અન્મ વયકાયી/ અધવ વયકાયી/ 

વયકાય શસ્તકની વસં્થાઓ દ્વાયા ઉભેદલાય ક્યાયેમ ણ ગેયરામક ઠયાલેર શમ અને 

ગેયરામક ઠયાવ્મા વભમ ચાલ ુ શળે ત તેલા ઉભેદલાયની ઉભેદલાયી જે તે તફકે્ક 

આઆ યદ થલાને ાત્ર ફનળે.  

(૫)  ઉભેદલાયે અયજીત્રકભા ં ફતાલેરી કઈણ નલગત અને અવર પ્રભાણત્રની 

ચકાવણી વભમે યજૂ કયેર જન્ભ તાયીખ, ળૈક્ષણણક રામકાત, લમ, જાનત, અનબુલ નલગેયેને 

રગતા પ્રભાણત્ર બનલષ્ટ્મભા ંજે તે તફકે્ક ચકાવણી દયમ્પમાન ખટા ભાલભૂ ડળે ત તેની 

વાભે મગ્મ કામદેવયની કામવલાશી કયલાભા ંઆલળે. આલા ઉભેદલાયની ઉભેદલાયી વસં્થા 

દ્વાયા  “યદ્દ” કયલાભા ં આલળે. અન્મ વલંગોની બયતી ભાટે ણ ગેયરામક ઠયાલલાભા ં

આલળે. તેભજ જ વદંગી,નનભણ ૂકં, થમેર શળે ત વદંગી,નનભણ ૂકં વસં્થા નનભણ ૂકં 

કયનાય વત્તાનધકાયી દ્વાયા કઈણ તફકે્ક “યદ્દ” કયલાભા ંઆલળે. 

(૬) વસં્થા દ્વાયા રેલાનાય સ્ધાવભક કવટી કે કમ્પટુય પ્રફપળીમનંળ કવટીભા ંઉતીણવ થલાથી 

જ ઉભેદલાયને નનભણકૂ શક્ક ભી જત નથી. નનભણ ૂકં વભમે વત્તાનધકાયીને ઉભેદલાય ફધી 

જ યીતે મગ્મ છે તેભ વતં થામ ત જ ઉભેદલાય ને નનભણ ૂકં આલાભા ંઆલળે 

(૭) વદંગી ાભેર ઉભેદલાયે નનભણ ૂકં વત્તાનધકાયી ઠયાલે તે ળયતને આધીન નનભણ ૂકં 

ભેલલાને ાત્ર થળે. 

(૮) ઉભેદલાય તે યીક્ષાભા ંવપ થમ શલાના કાયણે જ વફંનંધત જગા ઉય નનભણ ૂકં 

કયલાન દાલ કયલાને શક્કદાય થળે નશીં, નનભણ ૂકં કયનાય વત્તાનધકાયીને તાને એલી 

ખાત્રી થામ કે જાશયે વેલા વારંુ ઉભેદલાય મગ્મ જણાત નથી ત તેને ડત મકૂી ળકળે. 

નનભણ ૂકં ફાફતે તેઓન નનણવમ આખયી ગણાળે. 
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(૯) બયતી પ્રફક્રમા વંણૂવણે ગજુયાત મલુ્કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) 

નનમભ-૧૯૬૭ (લખત લખતના સધુાયા વફશત) અને તે અન્લમે જે તે વલંગવના ઘડલાભા ં

આલેર બયતી નનમભને આનધન યશળેે. 

(૧૦) વભગ્ર બયતી પ્રફક્રમા ણૂવ ન થામ ત્મા ં સધુી કઈ ણ પ્રકાયની ભાફશતી ભાગતી 

આય.ટી.આઈ. એકટ શઠેની કઈણ અયજી ધ્માને રેલાભા ંઆલળે નશીં. 

૧૨. આ જાશયેાત તથા બયતી પ્રફક્રમાભા ંકઈણ કાયણવય તેભા ં પેયપાય કયલાની કે “યદ્દ” 

કયલાની આલશ્મકતા ઊબી થામ ત તેભ કયલાન વસં્થાને વંણૂવ શક્ક/ અનધકાય યશળેે. 

અને વસં્થા આ ભાટે કાયણ આલા ફધંામેર યશળેે નશીં. 

તાયીખ :   30/08/૨૦૧૯.    પ્રમખુશ્રી 

સ્થ : ગધયા.   શ્રી ગધયા તાલકુા  વાલવજનનક કેલણી ભડં 

        ગધયા 
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APPENDIX-G 

(1) Operating System and office productivity tools 

(i) Microsoft Windows. 

(ii) MS Word- including Advanced Features 

(iii) MS Outlook 

(iv) File and Folder Management 

(v) Internet Familiarity, Usages and E-mail. 

(vi) Understanding Wide Area Network, Wireless LAN and connecting 

LAN to WAN 

(vii) Information on Internet explorer usages and various options/ setting 

available  

(viii) Overview & Usages of PDF 

(ix) Microsoft Office 

(2) Microsoft Office Indic (Gujarati) 

(i) Introduction about MS Office- Indic. 

(ii) Introduction about Desktop, Mouse, Keyboard, etc. 

(iii) How to start Word? Methods of starting Word. 

(iv) How to Change Language English to Gujarati. 

(v) Introduction about the Gujarati Keyboards. 

(vi) Introduction about the Gujarati IME, Difference between 

Remington and Transliteration K/B 

(vii) How to operate the K/B what is Transliteration K/B 

(viii) How to type different Characters and Words from Transliteration 

K/B 

(ix) How to use IME help? How to use spelling grammars check in 

Gujarati ? 

(x) What is smart Tag? What is thesaurus ? 
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(xi) How to change the menu from English to Gujarati. 

(xii) Convert the ASCII font to Unicode from TBIL Converter 

(3) Troubleshooting, Installation and Best practices. 

(i) Understanding Storage devices. 

(ii) How to use a DVD/CD/ROM and floppy 

(iii) Burning DVD/CD 

(iv) Taking data on and from a flash drive, pen drive. 

(v) Using data and resources from a Local Area Network 

(vi) Using FTP for uploading and downloading of Data from the 

internet. 

(vii) Information on Scanner and Scanner Software usage / 

Configuration 

(4) Installations : 

(i) Installing basic software’s like MS office etc 

(ii) CD Burning Software (Nero, etc) 

(iii) Installing or adding printers 

(iv) Installing or adding Fonts 

(v) Installing sound drivers 

(vi) Installing drivers for any new hardware 

(vii) Installing new software and removing them using the control 

panel 

(5) Best Practices. 

(i) General Security concepts (Covering orientation on the criticality 

of the password protection, guidelines on forming new 

passwords, guidelines on protection, of the assigned accounts) 

(ii) Disk Cleanup 

(iii) Regular updating of anti virus software 
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(iv) Scandisk 

(v) Backups in detail including the following : 

a. Backup through Application 

b. Backup through Utilities and Tools. 

c. Record Retention. 

(6) Troubleshooting : 

(i) Troubleshooting Tools 

(ii) Troubleshooting Viruses 

(iii) Troubleshooting Fundamentals 

(iv) Problems that keep a computer from starting 

(v) Troubleshooting OS, Network 

(vi) Problems after a Computer Boots 

APPENDIX-H 

Practical Test 

(i) Preparing a tender notice in word file 30 Marks 
(ii) Preparing a slide from presentation based on data provided 10 Marks 
(iii) Preparing an excel spreadsheet and answering an arithmetic 

problem 
10 Marks 

(iv) Error check and spelling correction in given word document 
and other functions. 
- Comment remove 
- Spelling check 
- Bold-Remove (Rewriting of paragraph). etc. 

10 Marks 

 


