
 

ભાવનગર મહાનગરાલકા- ભાવનગર  
 

 

-:  Junior Clerk  ની સીધી ભરતી માટે પ્રોવવઝન મેરીટ ીસ્ટના ઉમેદવારો માટે કોમ્પ્યટુર ટાઈીંગની અગત્યની સચુનાઓ  :- 
 
 

કોમ્પ્યટુર ટાઈીંગ ટેસ્ટનાાં કેન્દ્રનુાં નામ અને સરનામુાં 
કોમ્પ્યટુર ટાઈીંગ 
ટેસ્ટની તારીખ  

રીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે ઉસ્સ્થત 
થવાનો સમય (રરોટીંગ સમય) 

 કોમ્પ્યટુર ટાઈીંગ ટેસ્ટનો સમય 

શ્રી સ્લામભનાયામણ ગરુુકુ કોમ્પ્યટુય વામન્વ કોરેજ, 
સ્લામભનાયામણ ગરુુકુ, વયદાયનગય, બાલનગય 

તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૦, 
યમલલાય 

વલાયે  ૧૦-૦૦ કરાકે ફોયે ૧૨-૦૦ કરાકે 

 

1.  ઉભદેલાયોએ આ વાથનેી તભાભ સચુનાઓ ધ્માનપલુવક લાાંચીન ેતનેો કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ ટેસ્ટ દયમ્પમાન ચસુ્તણ ેઅભર કયલાનો યશળે.ે 
2. આ કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ ટેસ્ટ પક્ત કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગની આલડત નક્કી કયલા ભાટે રલેાભાાં આલનાય છે , તભેાાં ભેલરે ભાકવવ 

ઉભદેલાયનાાં પામનર ભયેીટભાાં ગણલાભાાં આલળ ેનહશ. યાંત, આ કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ ટેસ્ટ ાવ કયલી પયજજમાત છે.  

3.  આ ટાઈીંગ ટેસ્ટ ાવ કયનાય ઉભદેલાયન ેજ તનેાાં રખેિત યીક્ષા ફાદનાાં મનમત થમરે પામનર ભહેયટનાાં આધાયે  મનમભોનવુાય જે-ત ે
કેટેગયીભાાં શાઈએસ્ટ ભયેીટ મજુફ મનભણુાંક આલાભાાં કે લઈેટીંગ-રીસ્ટભાાં યાિલાભાાં આલળ.ે  

4.  આ કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ ટેસ્ટભાાં ગેયશાજય યશનેાય ઉભદેલાયની ઉભદેલાયી યદ ગણલાભાાં આલળ ેઅન ેઆ બયતી આ જગ્મા ય તઓેનો 
કોઈ શક્ક-દાલો યશળે ેનહશ, જેની િાવ નોંધ રલેી.   

5.  આ કોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ ટેસ્ટ / યીક્ષાના કુર ફ ેબાગ છે –  
   (૧) ગજુયાતી ટાઈીંગ (ગજુયાતી ઈન્ડીક / શ્રતુી પોન્ટભાાં) - વભમ ૧૫ મભનીટ 

   (૨) અંગે્રજી ટાઈીંગ - વભમ ૧૫ મભનીટ 
6. દયેક ટેસ્ટભાાં ૧૫ મભનીટભાાં ૧૨૫૦ કી-ડીપ્રળેન જેટરી ઓછાભાાં ઓછી ઝડન ેજ ભાન્મ ગણલાભાાં આલળે.  
7. ફન્ન ેટેસ્ટભાાં ૪૦ % ાવીંગ ભાકવ યાિલાભાાં આલરે છે અને સ્કોયીંગ ટેનવ મનચ ેમજુફ યશળે ે– 

 ઉદાહરણ તરીકે –  
If, Total Master Key Strokes in the given Paragraph for typing = 1766 

And Total Marks = 20 

Then, Marks per Correct Key stroke  =    20 / 1766  = 0.011325 

 
 
 
 
  
 
 
8. ગજુયાતી અન ેઅંગે્રજી ટાઇીંગ પ્રકે્ટીવ ભાટે રોગ-ઇન કમાવ છી 5 ભીનીટ નો પ્રકે્ટીવ વભમ પાલલાભાાં આલરે છે. જે વભમ દયમ્પમાન દયેક 

ઉભદેલાયે ગજુયાતી ઇન્ડીક/શ્રમુત પોન્ટભાાં ોતાના દ્વાયા ઉમોગ થનાય કી-ફોડવ રઆેઉટ મવરકે્ટ કયી ચકાવણી કયી રલેી, અન ેમવસ્ટભના  કી-
ફોડવ અન ેભાઉવની ણ ચકાવણી કયી રલેાની યશળે.ે ોતાની ટાઇીંગની બાાને “Alt+Shift” કી ની ભદદ થી અંગે્રજી કે ગજુયાતી કયી ળકે છે. 

જો તકરીપ રાગે તો મનયીક્ષકનુાં યીક્ષા ચાલુાં થતા શરેા ધ્માન દોયવુાં. 
9.  ગજુયાતી અને અંગે્રજી ટાઈીંગભાાં પ્રશ્ન પકયો કોમ્પ્યટુય સ્રીનના ઉયના અડધા બાગભાાં આલાભાાં આલળે. જેન ેજોઈને તનેી નીચે 

આરે સ્રીનભાાં ટાઈીંગ કયલાનુાં યશળે.ે પકયાની મપ્રન્ટ આઉટ આલાભાાં આલળે નશીં. ગજુયાતી ટાઈીંગ યીક્ષા ળરૂ થતા શરેા દયેક 
ઉભદેલાયે ગજુયાતી બાા Indic વોફ્ટલયેથી મવરકે્ટ કયીન ેઅન ેપ્રકે્ટીવ વભમ દયમ્પમાન મવરકે્ટ કયેર કી-ફોડવ રઆેઉટ, મવરકે્ટ છે તનેી 
ચકાવણી કયી તમૈાય યશવે ુાં. યીક્ષા દયમ્પમાન ઉભદેલાયન ેઆરે ભમાવદીત વભમ દયમ્પમાન ટાઈીંગ કયેર પકયાન ેએહડટ કયી ળકળ.ે 
યીક્ષાનો ૧૫ મભનીટનો વભમ પણૂવ થમા ફાદ કે વફમભટ કયી દીધા છી ઉભદેલાય દ્વાયા ટાઈ કયેર પકયાનો મપ્રવ્ય ુજોઈને ોતાના 
ાવલડવથી કન્પભવ કયતા, ટાઈીંગ યીક્ષા પણૂવ થળે. જો ઉભદેલાય ોતાના ાવલડવ થી કન્પભવ નશી કયે તો 1 મભનીટભાાં ઓટોભહેટક 
કન્પભવ થઈ જળે. 

10.  ગજુયાતી અન ેઅંગે્રજી ટાઈીંગની યીક્ષા લચ્ચ ે2 મભનીટનો લઇેટીંગ વભમ યશળેે. 
11.  ઉભદેલાયે યીક્ષા વોફ્ટલયે મવલામ કોઈણ વોફ્ટલયે યીક્ષા દયમ્પમાન ઉમોગભાાં રીધરે શળ ેતો ત ેગેયયીતી ગણાળે.  
12.  કોઈણ પ્રકાયના ઈરકે્રોમનક ઉકયણ જેલા કે ભોફાઇર, બ્લટુથૂ, કેલ્ક્યરુટેય, રેટો, જેય, આઈ-ડે લગેયે યીક્ષા િાંડભાાં રઈ જલા 

દેલાભાાં આલળે નશી અન ેતભે ન કયતા થતી ચકૂની જલાફદાયી ઉભદેલાયની ોતાની યશળેે. 
13. યીક્ષાભાાં શાજયી આતી લિત ેઉભદેલાયે OJAS ની લફેવાઇટ ઉયથી ડાઉનરોડ કયેર પ્રલળેત્ર   તભેજ ઓિ ભાટે ઈરકે્ળન કાડવ, 

ડ્રાઈલીંગ રામવન્વ, ાનકાડવ કે સ્કુર/કોરજેનુાં પોટાલાળુ ઓિત્ર , આધાય કાડવ કૈી કોઈણ એક વાથ ેયાિલાનુાં યશળે,ે જે લગવ-
મનયીક્ષક ભાાંગે ત્માયે ફતાલલાનુાં યશળે.ે  

14. ઉભદેલાયે યીક્ષા કેન્ર િાત ેસ્લિચ ેશાજય થલાન ુયશળે.ે 

Sr 
No 

Roll 
No 

Master Paragraph                                                                                                                                                               
Key Strokes 

Candidate Total  
Key Strokes 

Error  
Key- strokes 

Correct  
Key Strokes 

Obtained Marks 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (h) 

     (d) – (e ) (f)  x  0.011325 

1 418 1766 1762 37 1725 19.535 

2 6 1766 1771 77 1694 19.184 

3 129 1766 1741 58 1683 19.059 



 

ભાવનગર મહાનગરાલકા- ભાવનગર  
15. ઉભદેલાયોએ ગજુયાતી અન ેઅંગે્રજી એભ ફાંન ેકોમ્પ્યટુય ટાઈીંગ ટેસ્ટ ાવ કયલાના યશળેે 
16. દયેક ઉભદેલાયે આ કોમ્પ્યટુય  ટાઈીંગ ટેસ્ટ  પ્રથભ પ્રમત્ન ેજ ાવ કયલાની યશળે.ે જો કોઇ ઉભદેલાય પ્રથભ પ્રમત્ન ેાવ કયલાભાાં 

મનષ્પ જળ ેતો ત ેઉભદેલાયન ેબયતી પ્રહકમાની આગની કામવલાશીભાાં ફોરલલાભાાં આલળ ેનહશ. અન ેતભેની ઉભદેલાયી યદ ગણલાભાાં 
આલળ ે

17. ઉભદેલાયે યીક્ષા ળરૂ થતા શરેા અટેર ેકે ૧૧:૪૫ કરાક શરેા ઉભદેલાયે પ્રલળે ભેલલાનો યશળે.ે ત્માય છીથી પ્રલળે ભી ળકળ ે
નશી તથા આ ફાફત ેકોઈ યજુઆત ધ્માન ેરલેાભાાં આલળ ેનશી . 

18. ખાસ નોંધ- માત્ર ને માત્ર પ્રોવવઝન મેરીટ ીસ્ટના કુ-૧૧૪ ઉમેદવારો એ જે પ્રવેશત્ર OJAS ની વેબસાઇટ ઉરથી ડાઉનોડ 
કરવાનો રહશેે. 

 
------- 


