GSSSB Bin-Sachivalay Clerk 2014 - Syllabus
ભાગ-૧ : લે9ખત કસોટI : ઓ\ટIકલ માક રIડOગ (OMR) []૫@, પેપરઃ૧, ુણઃર૦૦, સમયઃ

(ક)

@ણ કલાક.
ુજરાતનો ઇિતહાસ અને સંb-ૃિત

૨૫ ુણ

2.

ુજરાતી Uયાકરણ

ર૫ ુણ

3.

ZFેA Uયાકરણ

ર૫ ુણ

4.

ભારત અને ુજરાતના વત.માન બનાવો,

૫૦ ુણ

n

1.

સામાPય િવyાન, એXટ&ટુડ hવોPટ&ટટ&વ.
કોDXYુટરના ઉપયોગની પાયાની 4ણકાર&ના
સંદભ.માં કોDXYુટર થીયર&.
6.

4હર વહ&વટ અને ભારતNું સંિવધાન

ર૫ ુણ
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5.

૫૦ ુણ

ર૦૦ ુણ
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ન_ધ : (૧) (i) પર&9ા Multiple Choice Question (MCQ ) અને Optical Mark Reader(OMR)
પGધિતની રહશ.ે (ii) દર ક IVનો ૦૧ (એક) ુણ રહશ.ે (iii) ઉમેદવાર બધા IVોના જવાબ
આપવાના રહશ.ે (iv) ખોટા જવાબ દ&ઠ, મેળવેલ ુણમાંથી ૦.ર૫ ુણ કમી કરવામાં
આવશે, નેગેટ&વ માકગ લાુ પડશે. (v) દર ક IVના જવાબોમાં એક િવક7પ “Not
attempted” રહશે ઉમેદવાર કોઇ IVનો જવાબ આપવા ના ઇnછતા હોય તો, આ િવક7પ
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પસંદ કર& શકશે અને “Not attempted”  િવક7પ પસંદ કરવાના Oકbસામાં નેગેટ&વ માકગ
લાુ પડશે નહR. (vi) IVના આપેલા બધા િવક7પોમાંથી કોઇ પણ િવક7પ પસંદ નહR
કરવામાં આવે તો, મેળવેલ ુણમાંથી ૦.ર૫ ુણ કમી (નેગેટ&વ માકગ) કરવામાં આવશે.
(ર) લે*ખત પર&9ામાં ઉiીણ. થનાર ઉમેદવારોને કોDXYુટર કાય.9મતા કસોટ& માટ

.m

બોલાવવામાં આવશે. -ુ લ ખાલી જ0યાના ZદાK પાંચ ગણા Kટલા ઉમેદવારોને
કોDXYુટર કોDપીટPસી (કાય.9મતા) કસોટ& માટ બોલાવવામાં આવશે.

ે કોDXYુટરના ઉપયોગની પાયાની 4ણકાર&ના સંદભ.માં
(૩) ઉપર ૫ (પાંચ) માં દશા. વલ

w

કોDXYુટર થીયર&. Zગે નો અયાસSમ 4હરાત ના Zતે જોડલ એપેPડ&9 E =ુજબ નો

w

રહશ.ે

w

(ખ)

ભાગ-ર: કો`\aુટર કો`પીટbસી (કો`\aુટર કાયKમતા) કસોટI : પેપરઃર, ુણઃ૧૦૦, સમયઃ ૧

કલાક ૩૦ મીનીટ.
1.

ુજરાતી ટાઇપRગ કસોટ&

૨૦ ુણ

2.

ZFેA ટાઇપRગ કસોટ&

ર૦ ુણ

3.

કોDXYુટરના ઉપયોગની પાયાની 4ણકાર&ના

૬૦ ુણ

સંદભ.માં કોDXYુટર Iેકટ&કલ કસોટ&.
;ુ લ
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૧૦૦ ુણ

ે કોDXYુટરના ઉપયોગની પાયાની 4ણકાર&ના સંદભ.માં
ઉપર ૩(!ણ) માં દશા. વલ

(૧)
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ન_ધ:

કોDXYુટર Iેકટ&કલ કસોટ&. Zગે નો અયાસSમ 4હરાત ના Zતે જોડલ એપેPડ&9 F
=ુજબ નો રહશ.ે 

ટાઇપRગની ઝડપ, ચોકસાઇ સાથે કલાકના ૫૦૦૦ ક&.ડ&IેશPસ (key depressions)

(૨)

થી ઓછ& નહR, તેટલી હોવી જોઇશે.
(ગ) લdુeમ લાયકI ધોરણ: 

મેર&ટ યાદ& તૈયાર કરવા માટN ું લાયક& ધોરણ મંડળ ઠરાવશે. પરં J ુ પર&9ા િનયમોની



ar
ug

જોગવાઇ =ુજબ, કોઇપણ સંજોગોમાં અનામત ક ટગર& સOહતની તમામ કટગર&ના ઉમેદવારો માટ

લcુiમ લાયક& ધોરણ, દર ક કસોટ& માટ -ુ લ ુણના ૪૦ % ુણ રહશ.ે લે*ખત કસોટ&માં ઉiીણ. થનાર
ઉમેદવારોને કોDXYુટર કોDપીટPસી (કાય.9મતા) કસોટ& માટ બોલાવવામાં આવશે.
(ઘ)

(૧) કાર-ુ નની જ0યા માટ ની મેર&ટ યાદ& ભાગ ૧ : લે*ખત કસોટ& : ઓXટ&કલ માક. ર&ડRગ

.m

(OMR) IV૫! તથા ભાગ-ર: કોDXYુટર કોDપીટPસી (કોDXYુટર કાય.9મતા) કસોટ& :
બંનેમાં મેળવેલ સંYhુ ત ુણના આધાર તૈયાર કરવામાં આવશે.

w

(૨) આ 4હરાત હઠળની જ0યા માટ મૌખીક કસોટ& (ઇPટરUYુ) લેવામાં આવશે નહR.

ઉપર =ુજબ તૈયાર કર લ મેર&ટ યાદ&ના ૧૦(દસ) ટકા Kટલી ઉમેદવારોની ુણવiાNુસાર

w

(ચ)

w

Sમાંક (મેર&ટ) માં પા! ઠરતા ઉમેદવારોના નામ દશા.વતી Iિત9ાયાદ& તૈયાર કર& 4હર

૧૦.

કરવામાં આવશે. આ યાદ& તૈયાર કરતી વખતે દર ક ક ટગર&Nું િનયમાNુસાર IિતિનિધWવ
જળવાય તે જોવામાં આવશે.

સામાbય શરતો :(૧) 4હરાતમાં K ક9ાની અનામત વગ માટ જ0યાઓ અનામત છે તેઓને જ ઉ૫લી વયમયા.દામાં
zટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપા! zટછાટ ગણતર&માં લીધા બાદ વcુમાં વcુ ૪૫ વષ.ની dમર ુધી
જ ઉ૫લી વયમયા.દામાં zટછાટ મળશે.
(૨) સા.અને શૈ.૫.વગ.ના ઉમેદવારોએ ઉત વગ.માં સમાવેશ ન થતો હોવા ZગેN ું િનયત ન= ૂનાNું
સરકારીના સામાજક Pયાય અને અિધકાર&તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ
પOરિશrટ-ક

(ુજરાતીમાં)

ના

ન= ૂનામાં Iમાણ૫!

મંડળ

માંગે

Wયાર

રxુ

કરવાNું રહશ.ે

તા.૧/૦૪/ર૦૧૩ થી તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૪ ના સમયગાળાની આવકને Gયાને લઇ, તા.૧/૦૪/૨૦૧૪ થી
અર કરવાની છે fલી તારIખ:૦૬/૦૯/૨૦૧૪ દર`યાન મેળવેલ ઉgત વગમાં સમાવેશ ન થતો હોવા
*ગેના અસલ [માણ૫@નો નંબર અને તેની તારIખ ઓનલાઈન અર કરતી વખતે દશા વવાનો
રહશ.ે પર&9ા બાદ, Iમાણપ!ોની ચકાસણી સમયે સ9મ અિધકાર& ારા અપાયેલ આwું Iમાણપ! રxૂ
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