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- : અ�ં�ે ટાઇપ�ગ અન ેલઘલુીપી(સટનેન�ાાફ) કસનટી સબંધંમા ંઉમદેવાફ માટનેી સચૂનાઓ :- 

( આ તમામ સૂચનાઓની �ીનટ મેે વી, અવશ્ વાંચી અમલ કફવા ઉમેદવાફનને  જાવવામાં આવે  ે.) 
 
 

(૧)    અં�ે� ટાઇપ�ગ અને લઘુલીપી (સટેનન�ાાફ) કસનટી બે અલગ અલગ ભાગમાં લેવામાં આવશે. બંનને કસનટી માટે અઅ્ાસામ, ગુજભાફ, સમ્ નીચે 

મુ બ  ે. 

કસનટીનન �કાફ: અ�ંે� ટાઇપ�ગ (શબદ  ઝપ:૪૦)  
 
િવભાગ- ૧                સમ્-૧૦ િમિનટ  

��ન િવગત ગુજ 
��ન  – ૧  િમિનટે ૪૦ શબદનની  ઝપ �માજે ૧૦ મીનીટમાં ૪૦૦ શબદનનન ાકફન ટાઇપ કફવન. સપેશબાફના સટનક સ ીત પાંચ 

સટનક બફાબફ  ક શબદ દશે. ૨૦૦૦ સટનક બફાબફ ૪૦૦  શબદન .  

ગુજ : ૨૫  

 
િવભાગ- ૨                  સમ્-૧ કલાક ૪૫  િમિનટ  

��ન િવગત ગુજ 
��ન – ૧  િ�નટેઝ મેટફનન ૪૦૦ શબદનનન ાકફન/ાકફા ધંધાદાફી પ� , સફકાફી પ� , ટેકનીકલ બાબત અદવા કાનૂની બાબતનને 

લગતન ાકફન.   

ગુજ : ૧૫  

��ન -૨    આંકઝા િવષ્ક કનઠન અદવા િવવફજપ�ક :  

(�નાનમર  ઇનવનઇસ)  ેમાં ૫ દી ૭ ઉભા પેટા કનલમવાેા ખાના અને ૧૨ દી ૧૪ સુધી આઝા કનલમની આઇટમન  શે 

,  ેને િદવપંિકત અંતફ (ઝબલ લાઇન સપેસ�ગ) માં ટાઇપ કફવી. ્નગ્  ગ્ા   લાઇન દનફવી.    

ગુજ : ૧૫  

��ન -૩  પાકુ સફવૈ્ું , ભફતી્ું, અદવા નાા ખનટનન િ સાબ દફેક ઇનફ કનલમ સાદે લગભગ ૪૦ દી ૫૦ આઇટમન ફ ેશે. તેને 

િદવપંિકત અંતફ (ઝબલ લાઇન સપેશ�ગ ) માં ટાઇપ કફવંુ 

ગુજ : ૨૫  

��ન -૪   લીદન�ાા :  

૪૦૦ શબદનનન  ેક ાક વાેન  સતપ� ધંધાદાફી પ� , સફકાફીપ� , ટેનઝફ, ાનમર , � ેફનામું,   ુકમ, પફીપ� , 

દસતાવે  , ટેકનીશલ અદવા કાનૂની બાબતને િદવપંિકત અંતફ (ઝબલ લાઇન સપેશ�ગ ) માં ટાઇપ કફવન.  

ગુજ : ૨૦ 

 
ન�ધ :- ચનકસાઇ , સુઘઝતા , શુધધ  નઝજી , િવફામ િચન નન અને ્નગ્ દેખાવ પફપવે ખાસ ધ્ાન આપવામાં આવશ.ે  
 
 
કસનટીનન �કાફ: અ�ંે� લઘલુીપી (સટનેન) (શબદ  ઝપ:૮૦)  સમ્ :  ગજુ : ૧૦૦ 

 

લઘુિલિપ ( કનઇપજ પધધિત ) માં અ ેવાલ લેવાની શૈલીમાં આઠ(૮) મીનીટના સમ્ માટે સામાન્ વાંચન માટેની બાબત 

વજરનાપમક �વચન , ધંધાદાફી અદવા સફકાફી પ� , કાનુની કા્દાનન અદવા વાિજિ ક બાબતને લગતા બે  ્નગ્ ાકફા વવચે બે મીનીટનન 

િવફામ સ ીત. દફેક ાકફાનન સમ્ ૪(ચાફ) મીનીટનન ફ ેશ.ે  

મૂેિલપી (અં�ે�)માં ઉતાફવા માટે આપવામાં આવેલન સમ્ ૧ કલાકને ૩૫ મીનીટ અનુસાફ િમિનટે ૭ શબદનની  ઝપના દફે 

ગજવામાં આવશે. 

ન�ધ :-  નઝજી, િવફામ િચન નન , ાકફાઓ અને ઉતાફતી વખતે ફાખેલી સુઘઝતાને ખાસ મ પવ અપાશે.   

 
 
(૨) અં�ે� ટાઇપ�ગ અને લઘુલીપી (સટેનન�ાાફ) માટેની બેઠકનંબફ મુ બ પફીકાની ી્વસદા નીચે મુ બ ફ ેશે.  
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�મ સમ્ બેઠક નબંફ કસનટીનન �કાફ 

૧ 
 ૧૧.૦૦ કલાકદી  14000001-14000190 અં�ે� ટાઇપ�ગ 

૨ 
 ૧૪.૦૦ કલાકદી  14000001-14000190 અં�ે� લઘુલીપી (સટનેન) 

 
 


