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- : �જુરાતી ટાઇપ�ગ અને લ�લુીપી(સટટનનોા્ર) કસનટ� સબંધંમા ંઉમેદવાર માટટની �ચૂનાઓ :- 

( આ તમામ �ચૂનાઓની પીરી મેળવી, અવશ્ વાચંી અમલ કરવા ઉમદેવારોન ેજણાવવામા ંઆવ ેછે.) 
 

(૧)    �જુરાતી ીાઇપ�ગ અન ેલ�લુીપી (સીટનોોા્ર) કસોી� બ ેઅલગ અલગ ભાગમા ંલવેામા ંઆવશ.ે બ�ં ેકસોી� માીટ 

અભ્ાસસમ, �ણુભાર, સમ્ નીચ ે�જુબ છે. 
 
કસનટ�નન પકાર: �જુરાતી ટાઇપ (શબદ ઝડપ:૨૫)      �ુલ �ણુ-૧૦૦  

િવભાગ- ૧                સમ્-૧૦ િમિની  

પ્ િવગત �ણુ 

પ્ – ૧  િમિનીટ ૨૫ શબદોની  ઝપ પમાણ ે૧૦ મીનીીમા ં૨૫૦ શબદોનો ્કરો/્કરા ીાઇપ કરવો. 

સપશેબારના સીોક સ �ત પાચં સીોક બરાબર બક શબદ બશે. ૧૨૫૦ સીોક બરાબર ૨૫૦ શબદો 

ગણા્.  

�ણુ : ૨૫  

 
િવભાગ- ૨                  સમ્-૧ કલાક ૪૫  િમિની  

પ્ િવગત �ણુ 

પ્ -  ૧    િપરીટઝ મીેરનો ૨૫૦ શબદોનો ્કરો/્કરા ધધંાદાર� પત , સરકાર� પત , ીટકનીકલ બાબત 

અબવા કા�નૂી બાબતન ેલગતો ્કરો.   

�ણુ : ૧૫  

પ્ -૨    �કઝા િવષ્ક કોઠો અબવા િવવરણપતક :  

(પો્ોમો  ઇનવોઇસ) �મા ં૪ બી ૫ ઉભા પીેા કોલમવાળા ખાના અન ે૧૦ બી ૧૨ �ધુી 

આઝા કોલમની આઇીમો  શ ે, �ન ે�દપપંંત  તતર   (ઝબલ લાઇન સપસે�ગ ) મા ંીાઇપ 

કરવો. ્ોગ્ જગ્ા લાઇન દોરવી.    

�ણુ : ૧૫  

પ્ -૩  પા�ુ સરવૈ�ુ ં, ભરતી�ુ,ં અબવા ન્ા ખોીનો � સાબ દરટકમા ંકોલમ સાબ ેલગભગ ૩૫ બી 

૪૦ આઇીમો ર ટશ.ે તને ે�દપપંંત તતર (ઝબલ લાઇન સપશે�ગ ) મા ંીાઇપ કર�ુ ં

�ણુ : ૨૫  

પ્ -૪   લીબોોા્ :  

૨૫૦ શબદોનો છેકછાક વાળો  સતપત ધધંાદાર� પત, સરકાર�પત , ીટરઝર્ોમો , � ટરના�ુ,ં  

�ુકમ, પર�પત , દસતાવજે , ીટકનીશલ અબવા કા�નૂી બાબતન ે�દપપંંત તતર (ઝબલ 

લાઇન સપશે�ગ ) મા ંીાઇપ કર�ુ ં 

�ણુ : ૨૦ 

 
ન�ધ :-ચોકસાઇ , �ઘુઝતા , �ધુધ જોઝણી , િવરામ �ચર નો અને ્ોગ્ દટખાવ પરતવ ેખાસ ધ્ાન આપવામા ંઆવશ.ે  

 
કસનટ�નન પકાર: �જુરાતી લ�લુીપી (સટટનન) (શબદ ઝડપ:૬૦)  �ણુ : ૧૦૦ 

�જુરાતી લ��ુલિપ ( કોઇપણ પધધિત ) મા ં અ ટવાલ લેવાની શૈલીમા ંઆઠ(૮) મીનીીના સમ્ માીટ સામાર્ 

વાચંન માીટની બાબત ચા� ુવણોનાતમક , પવચન , ધધંાદાર� અબવા સરકાર� પત અબવા વા�ણ�જક બાબતને લગતા ૨ ્ોગ્ 

્કરા બ ેવચચ ેબે મીનીીનો િવરામ સ �ત. દરટક ્કરાનો સમ્ ૪(ચાર) મીનીીનો ર ટશે. દરટક ્કરાના શબદો ૨૪૦ �ુલ બે 

્કરાના ૪૮૦ શબદો.  

�ળૂ�લપી (�જુરાતીમા ં ઉતારવા માીટ આપવામા ં આવલેો સમ્ મીનીીટ ૭(સાત) શબદોના દરટ ૧ કલાકન ે ૧૦ 

મીનીીનો આપવામા ંઆવશ.ે 

ન�ધ :- જોઝણી, િવરામ �ચર નો , ્કરાઓ અન ેઉતારતી વખત ે�ઘુઝતાન ેમ તવ અપાશ.ે   
 
(૨) �જુરાતી ીાઇપ�ગ અન ેલ�લુીપી (સીટનોોા્ર) માીટની બઠેકનબંર �જુબ પર�કાની ી્વસબા નીચ ે�જુબ ર ટશ.ે  
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કમ સમય બેઠક નબંર કસનટ�નન પકાર 

૧ 
૧૧.૦૦ કલાકબી  

15000001- 15000210 �જુરાતી ીાઇપ 

૨ 15000211-15000408 �જુરાતી લ�લુીપી (સીટનો) 

૩ 
૧૪.૦૦ કલાકબી  

15000001- 15000210 �જુરાતી લ�લુીપી (સીટનો) 

૪ 15000211-15000408 �જુરાતી ીાઇપ 

 
 


