
 
 

રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ , �જુરાત રા�ય ગાધંીનગર 

સરકાર� વા�ણ��યક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાઓ 

�ધુાર�લા અભાસક્રમ પ્રમાણે 

�ણુ પ્રદાન યોજનાઓ 

િવષયક:- ૧) ઝડપની કસોટ� �ગ્રે� લ��ુલપી ૮૦ શ.ઝ. 

           ૨) ઝડપની કસોટ� �જુરાતી લ��ુલપી ૭૫ શ.ઝ. 

           ૩) ઝડપની કસોટ� �હન્દ� લ��ુલપી ૭૫ �ુલ �ણુ ૧૦૦. 

1. પાસ થવા માટ� ૫૦ ટકા �ણુ જોઇએ. 

2. પ્ર�પત્ર ફકરા 'અ' અને 'બ' ના �ુલ �ણુ - ૧૦૦ છે. �માથંી ૧૦ (દશ) �ણુ ફકરા પાડવા , 

સ્વચ્છતા અને ચોકસાઇના (ફકરા 'અ' ના ૫ �ણુ અને 'બ' ના ૫ �ણુ) દશાર્વવા બાક�ના ૯૦ 

�ણુમાથંી ફકરા 'અ' ના ૪૫ �ણુ અને 'બ' ના ૪૫ �ણુ રહ�શે.� નીચ ે�જુબ દશાર્વ્યા પ્રમાણ ે

પ્રત્યેક ૩ �લુ દ�ઠ ૨ �ણુ કાપવા.  

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા  

૦૦ ૪૫ ૨૭ ૨૭ 

૦૩ ૪૩ ૩૦ ૨૫ 

૦૬ ૪૧ ૩૩ ૨૩ 

૦૯ ૩૯ ૩૬ ૨૧ 

૧૨ ૩૭ ૩૯ ૧૯ 

૧૫ ૩૫ ૪૨ ૧૭ 

૧૮ ૩૩ ૪૫ ૧૫ 

૨૧ ૩૧ ૪૮ ૧૩ 

૨૪ ૨૯   

3. ૪૮ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ �ણુ આપવો 

4. જવાબવહ� ઉપર ફકરો 'અ' તપાસતા અથવા પ્રત્યેક ફકરાની નીચે ૪૮ �લુો કરતા વ� ુ�લુો 

હોય તો ૦૦ �નુ્ય �ણુ છે એમ લખ�ુ.ં 

5. ફકરા 'અ' અને 'બ' ના નીચે ઉમેદવારને �ુલ ક�ટલી �લુો છે તે દશાર્વ� ુઅને ૪૫ �ણુમાથંી 

ક�ટલા �ણુ મેળવ્યા છે તે અલગ દશાર્વી �ુલ �ણુ ક�ટલા થાય તેનો સરવાળો કરવો આ પ્રમાણ ે

ફકરા 'બ' મા ંપણ દશાર્વ�ુ.ં 

6. જવાબવાહ�ના �ખુ�ષુ્ઠ ઉપર ફકરા ‘અ’ અને ‘બ’ ના અલગ અલગ �ણુ �કુો સરવાળો કરવો 

અને �કો અને શબ્દોમા ંલખી પર�ક્ષક� સહ� કરવી. 

        

 

 

  



 

 

રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ , �જુરાત રા�ય ગાધંીનગર 

સરકાર� વા�ણ��યક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાઓ 

�ધુાર�લા અભાસક્રમ પ્રમાણે 

�ણુ પ્રદાન યોજનાઓ 

િવષયક:- ૧) ઝડપની કસોટ� �ગ્રે� લ��ુલપી ૧૦૦ શ.ઝ. 

           ૨) ઝડપની કસોટ� �ગ્રે� લ��ુલપી ૧૨૦ શ.ઝ. 

           ૩) ઝડપની કસોટ� �જુરાતી લ��ુલપી ૯૦ શ.ઝ. 

1. પાસ થવા માટ� ૫૦ ટકા �ણુ જોઇએ. 

2. પ્ર�પત્ર ફકરા 'અ' અને 'બ' ના �ુલ �ણુ - ૧૦૦ છે. �માથંી ૧૦ (દશ) �ણુ ફકરા પાડવા , 

સ્વચ્છતા અને ચોકસાઇના (ફકરા 'અ' ના ૫ �ણુ અને 'બ' ના ૫ �ણુ) દશાર્વવા બાક�ના ૯૦ 

�ણુમાથંી ફકરા 'અ' ના ૪૫ �ણુ અને 'બ' ના ૪૫ �ણુ રહ�શે.� નીચ ે�જુબ દશાર્વ્યા પ્રમાણ ે

પ્રત્યેક ૩ �લુ દ�ઠ ૨ �ણુ કાપવા.  

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા 

૦૦ ૪૫ ૨૭ ૨૭ 

૦૩ ૪૩ ૩૦ ૨૫ 

૦૬ ૪૧ ૩૩ ૨૩ 

૦૯ ૩૯ ૩૬ ૨૧ 

૧૨ ૩૭ ૩૯ ૧૯ 

૧૫ ૩૫ ૪૨ ૧૭ 

૧૮ ૩૩ ૪૫ ૧૫ 

૨૧ ૩૧ ૪૮ ૧૩ 

૨૪ ૨૯   

3. ૯૦ શ.ઝ તથા ૧૦૦ શ.ઝ. માટ� ૪૦ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ �ણુ આપવા. (�નુ્ય) 

4. ૧૨૦ શ.ઝ માટ� ૪૮ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ �ણુ આપવો.(�નુ્ય) 

5. ફકરા 'અ' અને 'બ' ના નીચે ઉમેદવારને �ુલ ક�ટલી �લુો છે તે દશાર્વ� ુઅને ૪૫ �ણુમાથંી 

ક�ટલા �ણુ મેળવ્યા છે તે અલગ દશાર્વી �ુલ �ણુ ક�ટલા થાય તેનો સરવાળો કરવો આ પ્રમાણ ે

ફકરા 'બ' મા ંપણ દશાર્વ�ુ.ં 

6. જવાબવાહ�ના �ખુ�ષુ્ઠ ઉપર ફકરા ‘અ’ અને ‘બ’ ના અલગ અલગ �ણુ �કુો સરવાળો કરવો 

અને �કો અને શબ્દોમા ંલખી પર�ક્ષક� સહ� કરવી. 

        

 
 
 
 

  



રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ , �જુરાત રા�ય ગાધંીનગર 

સરકાર� વા�ણ��યક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાઓ 

�ધુાર�લા અભાસક્રમ પ્રમાણે 

�ણુ પ્રદાન યોજનાઓ 

િવષયક:- �ગે્ર� ટાઇપ લખેન ૫૦ શબ્દ ઝડપ �ુલ �ણુ-૧૦૦ 

   પાસ થવા માટ� ૫૦ ટકા �ણુ જોઇએ. 

િવભાગ:  ૧ �ુલ �ણુ -૪૦ ઝડપની કસોટ�નો પ્ર� છે.સમય ૧૦ િમિનટ. 

૧)   ૨ �ણુ હાિંસયાની ગોઠવણીનો આપવો. 

૨)   ૨ �ણુ �દ્રવ –પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ કરવાના આપવા. 

૩)   ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા. 

�ુલ:   ૫ �ણુ. 

ન�ધ:-    હાિંસયાનો ગોઠવણો �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ન હોય અને ફકરા બરાબર પાડ�ા ન       

            હોય તો ઉપરોક્ત �ણુ આપવા નહ�. 

૪)    બાક�ના ૩૫ �ણુ ઝડપની કસોટ�ના નીચે જણાવ્યા �જુબ �લૂોના �ણુ કાપી �ણુ આપવા     

            િનચેના કોઠા �જુબ . 

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ 

આપવા 

�લુો �ણુ 

આપવા 

૦૦ ૩૫ ૧૦ ૨૫ ૨૦ ૧૫ 

૦૧ ૩૪ ૧૧ ૨૪ ૨૧ ૧૪ 

૦૨ ૩૩ ૧૨ ૨૩ ૨૨ ૧૩ 

૦૩ ૩૨ ૧૩ ૨૨ ૨૩ ૧૨ 

૦૪ ૩૧ ૧૪ ૨૧ ૨૪ ૧૧ 

૦૫ ૩૦ ૧૫ ૨૦ ૨૫ ૧૦ 

૦૬ ૨૯ ૧૬ ૧૯ ૨૫ થી વ� ુ�લુો હોય તો 

૦૦ (�નુ્ય)�ણુ આપવો 

  

૦૦ 

૦૭ ૨૮ ૧૭ ૧૮ 

૦૮ ૨૭ ૧૮ ૧૭ 

૦૯ ૨૬ ૧૯ ૧૬ 

૫)  નીચે જણાવ્યા �જુબની �લુો ગણતર�મા ંલેવી. 

  ૧) અક્ષરો�ુ ંરહ� જ�ુ.ં 

  ૨) અક્ષરને ફર�થી ટાઇપ કરવો. 

  ૩) એકને બદલે બીજો અક્ષર ટાઇપ કરવો અથવા ઉમેરવો.  

 ૪) ખોટ� જોડણી (સ્પેલ�ગ ખોટા હોવા) 

 ૫) શબ્દોના ખોટા ભાગ પાડવા. 

 ૬) િવરામ �ચન્હોની �લૂ. 

 ૭) શબ્દોને ભેગા ભેગા ટાઇપ કરવા. 

 ૮) શબ્દને છેક� નાખવો. 

 ૯) ફકરામા ં�ટલા શબ્દો ટાઇપ કરવાના રહ� �ય તે દર�ક શબ્દની �લૂ ગણવી. 

 ૧૦) સ્વચ્છતા અને ચોકસાઇ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપ�ુ.ં 

  



 

 

: :-  ૨ : : 

િવભાગ:-૨ �ુલ �ણુ ૬૦ સમય -૦૦-૪૫ િમિનટ. આ િવભાગમા ં�ુલ-૨ પ્ર�ો છે. 

પ્ર�:-૧  �ુલ �ણુ-૪૦  

આ પ્ર�મા ં૫૦૦ શબ્દોમા ં છેકછાકવાળો, હસ્તપ્રત.ધધંાદાર� પત્ર , સરકાર� પત્ર , ટ�ન્ડર ફોમર્, 

�કુમ, પર�પત્ર, દસ્તાવેજ, ટ�કિનકલ અને કા�નૂી બાબત ઇત્યાદ�ને પધ્ધિતસર ચોકસાઇ �વૂર્ક 

ટાઇપ કરવાનો હોય છે. 

-    ૨ �ણુ હાિસયાની ગોઠવણીના આપવા. 

-   ૨ �ણુ �દ્રવ પ�ંક્ત �તરના આપવા. 

-   ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા. 

બાક�ના ૩૫ �ણુ નીચે જણાવ્યા �જુબ �લૂો હોય તો તેના �ણુ આપવા. એક �લૂ દ�ઠ બે �ણુ કાપવા .� 

નીચેના કોઠા �જુબ આપવા.  

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ 

આપવા 

�લુો �ણુ 

આપવા 

૦૦ ૩૫ ૦૭ ૨૧ ૧૪ ૦૭ 

૦૧ ૩૩ ૦૮ ૧૯ ૧૫ ૦૫ 

૦૨ ૩૧ ૦૯ ૧૭ ૧૬ ૦૩ 

૦૩ ૨૯ ૧૦ ૧૫ ૧૭ ૦૧ 

૦૪ ૨૭ ૧૧ ૧૩ ૧૭ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ (�નુ્ય) 

�ણુ આપવા. ૦૫ ૨૫ ૧૨ ૧૧ 

૦૬ ૨૩ ૧૩ ૦૯ 

�લુો િવભાગ:-૧ના ક્રમાકં �જુબ ધ્યાનમા ંલેવી. 

પ્ર�:-૨   �ુલ �ણુ:-૨૦  

-   આ પ્ર�મા ં�કડાિવષયક કોઠો �દ્વ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ કરવાનો હોય છે અને યોગ્યત જગ્યાએ  

                   ઉભી/આડ� લાઇનો દોરવાની હોય છે. 

-   પ્રત્યેક-૧ �લુ દ�ઠ ૨ �ણુ કાપવા � નીચેના કોઠા �જુબ આપવા. 

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ 

આપવા 

�લુો �ણુ 

આપવા 

૦૦ ૨૦ ૦૫ ૧૦ ૦૯ ૦૨ 

૦૧ ૧૮ ૦૬ ૦૮ ૧૦ ૦૦ 

૦૨ ૧૬ ૦૭ ૦૬ ૧૦ક� ૧૦ થી વ� ુ�લુો 

હોય તો ૦૦ (�નુ્ય) �ણુ 

આપવા. 

 

૦૩ ૧૪ ૦૮ ૦૪ 

-   �દ્વ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ના હોય તો ૧ �ણુ કાપવા. 

-   ઉભી /આડ� લાઇનો દોર�ના હોય તો ૧ �ણુ કાપવા. 

 

 

 

  



 

રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ , �જુરાત રા�ય ગાધંીનગર 

સરકાર� વા�ણ��યક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાઓ 

�ધુાર�લા અભાસક્રમ પ્રમાણે 

�ણુ પ્રદાન યોજનાઓ 

િવષયક:- �જુરાતી ટાઇપ લેખન ૩૫ શબ્દ ઝડપ �ુલ �ણુ-૧૦૦ 

   પાસ થવા માટ� ૫૦ ટકા �ણુ જોઇએ. 

િવભાગ: ૧ �ુલ �ણુ -૪૦ ઝડપની કસોટ�નો પ્ર� છે.સમય- ૧૦ િમિનટ. 

૧)   ૨ �ણુ હાિંસયાની ગોઠવણીનો આપવો. 

૨)   ૨ �ણુ �દ્રવ –પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ કરવાના આપવા. 

૩)   ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા. 

�ુલ:   ૫ �ણુ. 

ન�ધ:-    હાિંસયાનો ગોઠવણો �દ્રવ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ન હોય અને ફકરા બરાબર પાડ�ા ન       

            હોય તો ઉપરોક્ત �ણુ આપવા નહ�. 

૪)    બાક�ના ૩૫ �ણુ ઝડપની કસોટ�ના નીચે જણાવ્યા �જુબ પ્રત્યક્ષ ત્રણ �લુ દ�ઠ બે �ણુ કાપી �ણુ    

            આપવા િનચેના કોઠા �જુબ . 

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા 

૦૦ ૩૫ ૨૪ ૧૯ 

૦૩ ૩૩ ૨૭ ૧૭ 

૦૬ ૩૧ ૩૦ ૧૫ 

૦૯ ૨૯ ૩૩ ૧૩ 

૧૨ ૨૭ ૧૪ ૧૧ 

૧૫ ૨૫ ૩૫ ૦૦ 

૧૮ ૨૩ ૩૫ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ (�નુ્ય) �ણુ આપવો 

૨૧ ૨૧ 

૫)  નીચે જણાવ્યા �જુબની �લુો ગણતર�મા ંલેવી. 

  ૧) અક્ષરો�ુ ંરહ� જ�ુ.ં 

  ૨) અક્ષરને ફર�થી ટાઇપ કરવો. 

  ૩) એકને બદલે બીજો અક્ષર ટાઇપ કરવો અથવા ઉમેરવો.  

 ૪) ખોટ� જોડણી. 

 ૫) શબ્દોના ખોટા ભાગ પાડવા. 

 ૬) િવરામ �ચન્હોની �લૂ. 

 ૭) શબ્દોને ભેગા ભેગા ટાઇપ કરવા. 

 ૮) શબ્દને છેક� નાખવો. 

 ૯) ફકરામા ં�ટલા શબ્દો ટાઇપ કરવાના રહ� �ય તે દર�ક શબ્દની �લૂ ગણવી. 

 ૧૦) સ્વચ્છતા અને ચોકસાઇ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપ�ુ.ં 

 

 

  



 

: :-  ૨ : : 

િવભાગ:-૨ �ુલ �ણુ ૬૦ સમય -૦૦-૪૫ િમિનટ. આ િવભાગમા ં�ુલ-૨ પ્ર�ો છે. 

પ્ર�:-૧  �ુલ �ણુ-૪૦  

આ પ્ર�મા ં૫૦૦ શબ્દોમા ં છેકછાકવાળો, હસ્તપ્રત.ધધંાદાર� પત્ર , સરકાર� પત્ર , ટ�ન્ડર ફોમર્, 

�કુમ, પર�પત્ર, દસ્તાવેજ, ટ�કિનકલ અને કા�નૂી બાબત ઇત્યાદ�ને પધ્ધિતસર ચોકસાઇ �વૂર્ક 

ટાઇપ કરવાનો હોય છે. 

-    ૨ �ણુ હાિસયાની ગોઠવણીના આપવા. 

-   ૨ �ણુ �દવ પ�ંક્ત �તરના આપવા. 

-   ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા. 

બાક�ના ૩૫ �ણુ નીચે જણાવ્યા �જુબ �લૂો હોય તો તેના �ણુ આપવા. એક �લૂ દ�ઠ બે �ણુ કાપવા .� 

નીચેના કોઠા �જુબ આપવા.  

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ 

આપવા 

�લુો �ણુ 

આપવા 

૦૦ ૩૫ ૦૬ ૨૩ ૧૨ ૧૧ 

૦૧ ૩૩ ૦૭ ૨૧ ૧૩ ૦૯ 

૦૨ ૩૧ ૦૮ ૧૯ ૧૪ ૦૭ 

૦૩ ૨૯ ૦૯ ૧૭ ૧૫ ૦૫ 

૦૪ ૨૭ ૧૦ ૧૫ ૧૬ ૦૩ 

૦૫ ૨૫ ૧૧ ૧૩ ૧૭ ૦૧ 

ન�ધ:- ૨૦ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ (�નુ્ય) �ણુ આપવો. �લુો િવભાગ:-૧ના ક્રમાકં ૫ �જુબ ગણતર�મા ં લેવી. 

પ્ર�:-૨   �ુલ �ણુ:-૨૦  

-   આ પ્ર�મા ં�કડાિવષયક કોઠો �દ્વ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ કરવાનો હોય છે અને યોગ્યત જગ્યાએ  

                   ઉભી/આડ� લાઇનો દોરવાની હોય છે. 

-   પ્રત્યેક-૧ (એક)�લુ દ�ઠ ૨ �ણુ કાપવા � નીચેના કોઠા �જુબ આપવા. 

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ 

આપવા 

�લુો �ણુ 

આપવા 

૦૦ ૨૦ ૦૪ ૧૨ ૦૮ ૦૪ 

૦૧ ૧૮ ૦૫ ૧૦ ૦૯ ૦૨ 

૦૨ ૧૬ ૦૬ ૦૯ ૧૦ ૦૦ 

૦૩ ૧૪ ૦૭ ૦૬ ૧૦ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ (�નુ્ય) 

�ણુ આપવા 

-   �દ્વ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ના હોય તો ૧ �ણુ કાપવા. 

-   ઉભી /આડ� લાઇનો દોર�ના હોય તો ૧ �ણુ કાપવા. 

 

 

 

 

 

  



રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ , �જુરાત રા�ય ગાધંીનગર 

સરકાર� વા�ણ��યક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાઓ 

�ધુાર�લા અભાસક્રમ પ્રમાણે 

�ણુ પ્રદાન યોજનાઓ 

િવષયક:- �ગે્ર� ટાઇપ લેખન ૪૦ શબ્દ ઝડપ �ુલ �ણુ-૧૦૦ 

   પાસ થવા માટ� ૫૦ ટકા �ણુ જોઇએ. 

િવભાગ: ૧ �ુલ �ણુ -૨૫ છે. ઝડપની કસોટ�નો પ્ર� છે.સમય- ૧૦ િમિનટ. 

૧)   ૨ �ણુ હાિંસયાની ગોઠવણીનો આપવો. 

૨)   ૨ �ણુ �દ્રવ –પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ કરવાના આપવા. 

૩)   ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા.  

�ુલ:   ૫ �ણુ. 

ન�ધ:-    હાિંસયાનો ગોઠવણો �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ન હોય અને ફકરા બરાબર પાડ�ા ન       

            હોય તો ઉપરોક્ત �ણુ આપવા નહ�.  

૪)    બાક�ના ૨૦ �ણુ ઝડપની કસોટ�ના નીચે જણાવ્યા �જુબ પ્રત્યેક બે �લુ દ�ઠ એક �ણુ કાપી �ણુ  

            આપવા નીચેના કોઠા �જુબ . 

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા 

૦૦ ૨૦ ૧૮ ૧૧ 

૦૨ ૧૯ ૨૦ ૧૦ 

૦૪ ૧૮ ૨૨ ૦૯ 

૦૬ ૧૭ ૨૪ ૦૮ 

૦૮ ૧૬ ૨૬ ૦૭ 

૧૦ ૧૫ ૨૮ ૦૬ 

૧૨ ૧૪ ૩૦ ૦૫ 

૧૪ ૧૩ ૩૦ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ (�નુ્ય) �ણુ આપવા 

૧૬ ૧૨ 

૫)  નીચે જણાવ્યા �જુબની �લુો ગણતર�મા ંલેવી. 

  ૧) અક્ષરો�ુ ંરહ� જ�ુ.ં 

  ૨) અક્ષરને ફર�થી ટાઇપ કરવો. 

  ૩) એકને બદલે બીજો અક્ષર ટાઇપ કરવો અથવા ઉમેરવો.  

 ૪) ખોટ� જોડણી. 

 ૫) શબ્દોના ખોટા ભાગ પાડવા. 

 ૬) િવરામ �ચન્હોની �લૂ. 

 ૭) શબ્દોને ભેગા ભેગા ટાઇપ કરવા. 

 ૮) શબ્દને છેક� નાખવો. 

 ૯) ફકરામા ં�ટલા શબ્દો ટાઇપ કરવાના રહ� �ય તે દર�ક શબ્દની �લૂ ગણવી. 

 ૧૦) સ્વચ્છતા અને ચોકસાઇ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપ�ુ.ં 

  

 

  



િવભાગ-૨ �ુલ �ણુ ૭૫ સમય-૧ કલાક ૪૫ િમિનટ 

         આ િવભાગમા ં�ુલ ૪ પ્ર�ો છે  

પ્ર�:-૧ �ુલ �ણુ ૧૫  

        પ્ર�મા ંધધંાદાર� પત્ર, સરકાર� પત્ર, ટ�કનીકલ બાબત અથવા કા�નુી બાબત, િપ્રન્ટ�ડ મેટરનો 

ફકરો ઇત્યાદ�, ચોકસાઇ �વુર્ક સ્વચ્છતાથી ટાઇપ કરવાના હોય છે. પધ્ધિતસર �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ં

ટાઇપ કયાર્ ન હોય તો ૨ �ણુ કાપવા. પ્રત્યેક ૩ �લુ દ�ઠ-૨ �ણુ કાપવા.  

પ્ર�:-૨ �ુલ �ણુ ૧૫ 

        પ્ર�મા ં�કડા�કય િવષયક કોઠો અથવા િવવરણ પત્રક ટાઇપ કરવાનો હોય છે. કોઠો અથવા      

પત્રકમા ં ઉભી લાઇનો અથવા આડ� લાઇનો પધ્ધિતસર દોર� ના હોય તો ૨ �ણુ કાપવા, પ્રત્યેકને        

�દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ના હોય તો ૨ �ણુ કાપવા, પ્રત્યેક �લુ દ�ઠ �ણુ ૨ કાપવા.   

પ્ર�:-૩ �ુલ �ણુ ૨૫ 

        આ પ્ર�મા ંપા�ુ સરવૈ�,ુ ભરતી� ુઅથવા નફા તોટાનો �હસાબી પધ્ધિતસર ટાઇપ કરવાનો હોય 

છે. માગ્યા �જુબ �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ન હોય તો ૨ �ણુ કાપવા, ઉભી લાઇનો અથવા આડ�      

લાઇનો પધ્ધિતસર દોર� ના હોય તો ૨ �ણુ કાપવા, પ્રત્યેક ૩ �લુ દ�ઠ �ણુ ૨ કાપવા. 

પ્ર�:-૪ �ુલ �ણુ ૨૦ 

        આ પ્ર� લીથોગ્રાફ નો છે. �મા ં છેકછાક વાળો હસ્તપત્ર, ધધંાદાર� પત્ર, સરકાર� પત્ર, ટ�ન્ડર 

ફોમર્, �હ�રના�ુ,ં �કુમ પ�રપત્ર, દસ્તાવેજ, ઇત્યાદ�, �ુદંરતાથી યોગ્ય ફોમર્મા ંટાઇપ કરવાના હોય છે,       

તેમજ �ંુક �પો પણ ર�તે ટાઇપ કરવાના હોય છે. માગ્યા �જુબ �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ં ટાઇપ ક�ુર્ ન         

હોય તો ૨ �ણુ કાપવા. માગ્યા �જુબ ફકરા અને પેટા ફકરા બરાબરના હોય તો-૧ �ણુ કાપવો.        

પ્રત્યેક ૩ �લુ દ�ઠ ૨ �ણુ કાપવા.  

પ્ર�:-૧ થી ૪ મા ં�લુોની ગણતર� િવભાગ-૧ મા ંક્રમાકં ૧ થી ૧૦ મા ંજણાવ્યા �જુબ ગણતર�મા ંલેવી.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ , �જુરાત રા�ય ગાધંીનગર 

સરકાર� વા�ણ��યક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાઓ 

�ધુાર�લા અભાસક્રમ પ્રમાણે 

�ણુ પ્રદાન યોજનાઓ 

િવષયક:- �ગે્ર� ટાઇપ લેખન ૬૦ શબ્દ ઝડપ �ુલ �ણુ-૧૦૦ 

   પાસ થવા માટ� ૫૦ ટકા �ણુ જોઇએ. 

િવભાગ: ૧ �ુલ �ણુ -૪૦ ઝડપની કસોટ�નો પ્ર� છે.સમય- ૧૦ િમિનટ. 

૧)   ૨ �ણુ હાિંસયાની ગોઠવણીનો આપવો. 

૨)   ૨ �ણુ �દ્રવ –પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ કરવાના આપવા. 

૩)   ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા. 

�ુલ:   ૫ �ણુ. 

ન�ધ:-    હાિંસયાનો ગોઠવણો �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ન હોય અને ફકરા બરાબર પાડ�ા ન       

            હોય તો ઉપરોક્ત �ણુ આપવા નહ�. 

૪)    બાક�ના ૩૫ �ણુ ઝડપની કસોટ�ના નીચે જણાવ્યા �જુબ પ્રત્યેક એક �લુદ�ઠ એક �ણુ કાપી      

            િનચેના કોઠા �જુબ. 

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા 

૦૦ ૩૫ ૧૧ ૨૪ ૨૨ ૧૩ 

૦૧ ૩૪ ૧૨ ૨૩ ૨૩ ૧૨ 

૦૨ ૩૩ ૧૩ ૨૨ ૨૪ ૧૧ 

૦૩ ૩૨ ૧૪ ૨૧ ૨૫ ૧૦ 

૦૪ ૩૧ ૧૫ ૨૦ ૨૬ ૦૯ 

૦૫ ૩૦ ૧૬ ૧૯ ૨૭ ૦૮ 

૦૬ ૨૯ ૧૭ ૧૮ ૨૮ ૦૭ 

૦૭ ૨૮ ૧૮ ૧૭ ૨૯ ૦૬ 

૦૮ ૨૭ ૧૯ ૧૬ ૩૦ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ 

(�નુ્ય) �ણુ આપવા ૦૯ ૨૬ ૨૦ ૧૫ 

૧૦ ૨૫ ૨૧ ૧૪ 

૫)  નીચે જણાવ્યા �જુબની �લુો ગણતર�મા ંલેવી. 

  ૧) અક્ષરો�ુ ંરહ� જ�ુ.ં 

  ૨) અક્ષરને ફર�થી ટાઇપ કરવો. 

  ૩) એકને બદલે બીજો અક્ષર ટાઇપ કરવો અથવા ઉમેરવો.  

 ૪) ખોટ� જોડણી. 

 ૫) શબ્દોના ખોટા ભાગ પાડવા. 

 ૬) િવરામ �ચન્હોની �લૂ. 

 ૭) શબ્દોને ભેગા ભેગા ટાઇપ કરવા. 

 ૮) શબ્દને છેક� નાખવો. 

 ૯) ફકરામા ં�ટલા શબ્દો ટાઇપ કરવાના રહ� �ય તે દર�ક શબ્દની �લૂ ગણવી. 

 ૧૦) સ્વચ્છતા અને ચોકસાઇ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપ�ુ.ં 

  



 

 

િવભાગ:-૨ 

પ્ર�:-૧  �ુલ �ણુ-૪૦  

આ પ્ર�મા ં૬૦૦ શબ્દોમા ં છેકછાકવાળો, હસ્તપ્રત.ધધંાદાર� પત્ર , સરકાર� પત્ર , ટ�ન્ડર ફોમર્, 

�કુમ, પર�પત્ર, દસ્તાવેજ, ટ�કિનકલ અને કા�નૂી બાબત ઇત્યાદ�ને પધ્ધિતસર ચોકસાઇ �વૂર્ક 

ટાઇપ કરવાનો હોય છે. 

-    ૨ �ણુ હાિસયાની ગોઠવણીના આપવા. 

-   ૨ �ણુ �દ્રવ પ�ંક્ત �તરના આપવા.  

-   ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા. 

બાક�ના ૩૫ �ણુ નીચે જણાવ્યા �જુબ �લૂો હોય તો તેના �ણુ કાપવા એક �લૂ દ�ઠ બે �ણુ કાપવા .� નીચેના 

કોઠા �જુબ આપવા.  

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ 

આપવા 

૦૦ ૩૫ ૦૬ ૨૩ ૧૨ ૧૧ 

૦૧ ૩૩ ૦૭ ૨૧ ૧૩ ૦૯ 

૦૨ ૩૧ ૦૮ ૧૯ ૧૪ ૦૭ 

૦૩ ૨૯ ૦૯ ૧૭ ૧૫ ૦૫ 

૦૪ ૨૭ ૧૦ ૧૫ ૧૬ ૦૩ 

૦૫ ૨૫ ૧૧ ૧૩ ૧૭ ૦૧ 

ન�ધ:- ૨૦ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ (�નુ્ય) �ણુ આપવો. �લુો િવભાગ:-૧ના ક્રમાકં ૫ �જુબ ગણતર�મા ં લેવી. 

પ્ર�:-૨   �ુલ �ણુ:-૨૦  

-   આ પ્ર�મા ં�કડાિવષયક કોઠો �દ્વ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ કરવાનો હોય છે અને યોગ્યત જગ્યાએ  

                   ઉભી/આડ� લાઇનો દોરવાની હોય છે. 

-   પ્રત્યેક-૨ (બ)ે�લુ દ�ઠ ૨ �ણુ કાપવા � નીચેના કોઠા �જુબ આપવા. 

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ 

આપવા 

૦૦ ૨૦ ૦૪ ૧૨ ૦૮ ૦૪ 

૦૧ ૧૮ ૦૫ ૧૦ ૦૯ ૦૨ 

૦૨ ૧૬ ૦૬ ૦૯ ૧૦ ૦૦ 

૦૩ ૧૪ ૦૭ ૦૬ ૧૦ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ (�નુ્ય) 

�ણુ આપવા 

-   �દ્વ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ના હોય તો ૧ �ણુ કાપવા. 

-   ઉભી /આડ� લાઇનો દોર�ના હોય તો ૧ �ણુ કાપવા. 

 

 

 

 

 

  



 

રા�ય પર�ક્ષા બોડર્, �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગર 

સરકાર� વા�ણ�યક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાઓ 

�ધુાર�લ અભ્યાસક્રમ ૧૯૮૯ 

�ણુ પ્રદાન યોજના  

િવષય:- ૧. �જુરાતી ટાઇપ લેખન ૨૫ શબ્દ ઝડપ �ુલ �ણુ-૧૦૦ 

         ૨. �હન્દ� ટાઇપ લખેન ૨૫ શબ્દ ઝડપ �ુલ �ણુ-૧૦૦  

ન�ધ:- પાસ થવા માટ� ૫૦ ટ્કા �ણુ જોઇએ.  

િવભાગ-૧ �ુલ �ણુ ૨૫ છે. ઝડપની કસોટ�નો પ્ર� છે. સમય-૧૦ િમિનટ  

 ૨ �ણુ હાિસયાની ગોઠવણીના આપવા. 

 ૨ �ણુ �દ્રવ-પ�ક્ત �તરમા ંટાઇપ કરવાના આપવા. 

 ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા.  

           �ુલ.  ૫ �ણુ   

ન�ધ: હાિંસયાની ગોઠવણી, �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ન હોય અને ફકરા બરાબર પાડ�ા ન હોય 

તો આપવા નહ�. બાક�ના ૨૦ �ણુ ઝડપની કસોટ�ના નીચ ેજણાવ્યા �જુબ પ્રત્યક્ષ બે �લુ દ�ઠ �ણુ 

કાપી �ણુ આપવાના રહ�શે.  

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા 

૦૦ ૨૦ ૧૪ ૧૩ 

૦૨ ૧૯ ૧૬ ૧૨ 

૦૪ ૧૮ ૧૮ ૧૧ 

૦૬ ૧૭ ૨૦ ૧૦ 

૦૮ ૧૬ ૨૨ ૦૯ 

૧૦ ૧૫ ૨૪ ૦૮ 

૧૨ ૧૪ ૨૫ ૦૭ 

૨૫ કરતા વ� ુ�લુો હોય તો �ણુ ૦૦ (�નુ્ય) આપવા  
 

• નીચે જણાવ્યા �જુબની �લુો ગણતર�મા ંલેવી.  

       ૧. અક્ષરો�ુ ંરહ� જ�ુ ં

       ૨. અક્ષરને ફર�થી ટાઇપ કરવો. 

       ૩. એક ને બદલે બીજો અક્ષર ટાઇપ કરવો અથવા ઉમેરવો. 

       ૪. ખોટ� જોડણી. 

       ૫. શબ્દોના ખોટા ભાગ પાડવા. 

       ૬. િવરામ �ચન્હોની �લુ. 

       ૭. શબ્દને ભેગા ભગેા ટાઇપ કરવા. 

       ૮. શબ્દને છેક� નાખો. 

       ૯. ફફરામા ં�ટલા શ્બ્દો ટાઇપ કરવાના રહ� �ય તે દર�ક શબ્દની �લુ ગણવી. 

      ૧૦. સ્વચ્છતા અને ચોકસાઇ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપ�ુ.ં  
 
 
 

  



 
 

િવભાગ-૨ �ુલ �ણુ ૭૫ સમય-૧ કલાક ૪૫ િમિનટ 

         આ િવભાગમા ં�ુલ ૪ પ્ર�ો છે  

પ્ર�:-૧ �ુલ �ણુ ૧૫  

        પ્ર�મા ંધધંાદાર� પત્ર, સરકાર� પત્ર, ટ�કનીકલ બાબત અથવા કા�નુી બાબત, િપ્રન્ટ�ડ મેટરનો 

ફકરો ઇત્યાદ�, ચોકસાઇ �વુર્ક સ્વચ્છતાથી ટાઇપ કરવાના હોય છે. પધ્ધિતસર �દ્રવ-પ�ંક્ત �તરમા ં

ટાઇપ કયાર્ ન હોય તો ૨ �ણુ કાપવા.  

પ્ર�:-૨ �ુલ �ણુ ૧૫ 

        પ્ર�મા ં�કડા�કય િવષયક કોઠો અથવા િવવરણ પત્રક ટાઇપ કરવાનો હોય છે. કોઠો અથવા        

પત્રકમા ં ઉભી લાઇનો અથવા આડ� લાઇનો પધ્ધિતસર દોર� ના હોય તો ૨ �ણુ કાપવા, પ્રત્યેકને        

�દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ના હોય તો ૨ �ણુ કાપવા, પ્રત્યેક �લુ દ�ઠ �ણુ ૨ કાપવા.   

પ્ર�:-૩ �ુલ �ણુ ૨૫ 

        આ પ્ર�મા ંપા�ુ સરવૈ�,ુ ભરતી� ુઅથવા નફા તોટાનો �હસાબી પધ્ધિતસર ટાઇપ કરવાનો હોય 

છે. માગ્યા �જુબ �દ્રવ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ન હોય તો ૨ �ણુ કાપવા, ઉભી લાઇનો અથવા આડ�        

લાઇનો પધ્ધિતસર દોર� ના હોય તો ૨ �ણુ કાપવા, પ્રત્યેક ૩ �લુ દ�ઠ �ણુ ૨ કાપવા. 

પ્ર�:-૪ �ુલ �ણુ ૨૦ 

        આ પ્ર� લીથોગ્રાફ નો છે. �મા ં છેકછાક વાળો હસ્તપત્ર, ધધંાદાર� પત્ર, સરકાર� પત્ર, ટ�ન્ડર 

ફોમર્, �હ�રના�ુ,ં �કુમ પ�રપત્ર, દસ્તાવેજ, ઇત્યાદ�, �ુદંરતાથી યોગ્ય ફોમર્મા ંટાઇપ કરવાના હોય છે,        

તેમજ �ંુક �પો પણ ર�તે ટાઇપ કરવાના હોય છે. માગ્યા �જુબ �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ં ટાઇપ ક�ુર્ ન        

હોય તો ૨ �ણુ કાપવા. માગ્યા �જુબ ફકરા અને પેટા ફકરા બરાબરના હોય તો-૧ �ણુ કાપવો.        

પ્રત્યેક ૩ �લુ દ�ઠ ૨ �ણુ કાપવા.  

પ્ર�:-૧ થી ૪ મા ં�લુોની ગણતર� િવભાગ-૧ મા ંક્રમાકં ૧ થી ૧૦ મા ંજણાવ્યા �જુબ ગણતર�મા ંલેવી.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

રા�ય પર�ક્ષા બોડર્, �જુરાત રા�ય ,ગાધંીનગર 

સરકાર� વા�ણ�ય પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાઓ 

�ધુાર�લા અભ્યાસક્રમ પ્રમાણે 

�ણુ પ્રદાન યોજના 

િવષય :  ૧) િનમ્ન કક્ષા �ગ્રે� લ��ુલપી િમિનટ� ૬૦ શ.ઝ.  

  ૨) િનમ્ન કક્ષા �જુરાતી  લ��ુલપી િમિનટ� ૬૦ શ.ઝ. 

  ૩) િનમ્ન કક્ષા �હન્દ�  લ��ુલપી િમિનટ� ૬૦ શ.ઝ. 

     �ુલ �ણુ -૧૦૦ 

૧) પાસ થવા માટ� ૫૦ ટકા �ણુ જોઈએ. 

૨) પ્ર�પત્રમા ંફકરો “અ” અને “બ” ના �ુલ �ણુ -૧૦૦ છે.  

�માથી ૧૦ (દશ) �ણુ ફકરા પાડવા , સ્વચ્છતાઓ ચોકસાઈના (ફકરા) “અ” અને “બ” ના પ્રત્યેક 

૫ �ણુ �જુબ અલગ-અલગ દશાર્વવા, બાક�ના ૪૫ �ણુ ફકરા “અ” ના અને ૪૫ �ણુ :બ” ના 

મળ� ૯૦ �ણુ � નીચે �જુબ દશાર્વ્યા પ્રમાણે �ત્યેક ૩ �લુ દ�ઠ ૨ �ણુ કાપવા.  

�લૂો �ણુ આપવા �લૂો �ણુ આપવા 

૦૦ ૪૫ ૨૧ ૩૧ 

૦૩ ૪૩ ૨૪ ૨૯ 

૦૬ ૪૧ ૨૭ ૨૭ 

૦૯ ૩૯ ૩૦ ૨૫ 

૧૨ ૩૭ ૩૩ ૨૩ 

૧૫ ૩૫ ૩૬ ૨૧ 

૧૮ ૩૩ ૩૬ થી વ� ુ�લુો ૦૦ �નૂ્ય �ણુ 

આપવા. 

અ) જવાબવહ� ઉપર ફકરો “અ” તપાસતા �ત્યેક ફકરાની નીચે ૩૬ (છત્રીસ) �લૂો કરતા વ� ુ

�લૂો હોય તો ૦૦ �નુ્ય �ણુ છે. એમ લખાય . 

બ) ફકરા “અ” અને “બ” નીચે ઉમેદવારને �ુલ ક�ટલી �લૂો છે તે દશાર્વ�ુ ંઅને ૪૫ �ણુમાથંી 

ક�ટલા �ણુ મેળવ્યા છે તે �ણુ દશાર્વવા અને સ્વચ્છતા ફકરા અને ચોકસાઈના ૫ �ણુમાથંી 

ક�ટલા �ણુ મેળવ્યા છે તે અલગ દશાર્વી ફકરા “અ” ના �ુલ �ણુ ક�ટલા થાય તેનો સરવાળો 

કરવો. આ પ્રમાણે ફકરા “બ” મા ંપણ દશાર્વ�ુ.ં  

ક) જવાબવહ�ના �ખુ�ષૃ્ઠ ઉપર ફકરા “અ” અને “બ” ના અલગ અલગ �ણુ �કુ� સરવાળો કરવો 

અને �ણુ �કો અને શબ્દોમા ંલખી પર�ક્ષક� સહ� કરવી.  

 

 

 

 

  



 

રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ , �જુરાત રા�ય ,ગાધંીનગર 

સરકાર� વા�ણ�ય પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાઓ 

�ધુાર�લા અભ્યાસક્રમ ૧૯૮૯ 

�ણુ પ્રદાન યોજના 

િવષય: : �જુરાતી ટાઇપ લેખન ૪૦ શ.ઝ. �ુલ �ણુ -૧૦૦ 

ન�ધ : પાસ થવા માટ� ૫૦% �ણુ જોઈએ. 

િવભાગ: ૧) �ુલ �ણુ ૪૦ ઝડપની કસોટ�નો પ્ર� છે. સમય ૧૦ િમિનટ  

૧) ૨ �ણુ હાિંસયાનો ગોઠવણોના આપવા.  

૨) ૨ �ણુ �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ંટાઈપ કરવાના આપવા.  

૩) ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા.  

�ુલ �ણુ ૫  

ન�ધ : હાિંસયાની ગોઠવણો. �દ્રવ -પ�ંક્ત �તરમા ંટાઈપ ક�ુર્ ન હોય અને ફકરા બરાબર પાડ�ા ન હોય તો 

ઉપરોક્ત �ણુ આપવા નહ�.  

૪) બાક�ના ૩૫ �ણુ ઝડપનો કસોટ�ના નીચે જણાવ્યા �જુબ �લૂોના કાપી �ણુ આપવા � નીચેના કોઠા 

�જુબ છે.  

�લૂો �ણુ આપવા �લૂો �ણુ આપવા 

૦૦ ૩૫ ૧૪ ૨૧ 

૦૧ ૩૪ ૧૫ ૨૦ 

૦૨ ૩૩ ૧૬ ૧૯ 

૦૩ ૩૨ ૧૭ ૧૮ 

૦૪ ૩૧ ૧૮ ૧૭ 

૦૫ ૩૦ ૧૯ ૧૬ 

૦૬ ૩૯ ૨૦ ૧૫ 

૦૭ ૨૮ ૨૧ ૧૪ 

૦૮ ૨૭ ૨૨ ૧૩ 

૦૯ ૨૬ ૨૩ ૧૨ 

૧૦ ૨૫ ૨૪ ૧૧ 

૧૧ ૨૪ ૨૫ ૧૦ 

૧૨ ૨૩ ૨૫ થી વ� ુ�લૂો હોય તો �નૂ્ય �ણુ આપવા 

૧૩ ૨૨ 

૫) નીચે જણાવ્યા �જુબની �લૂો ગણતર�મા ંલેવી. 

૧) અક્ષરો�ુ ં રહ� જ�.ુ (૨) અક્ષરને ફર�થી ટાઈપ કરવો (૩) એક ને બદલે બીજો અક્ષર ટાઈપ કરવો 

અથવા ઉમેરવો (૪) ખોટ� જોડણી (૫) શબ્દોના ખોટા ભાગ પાડવા (૬) િવરામ �ચન્હોની �લૂો (૭) શબ્દોને 

છેક� નાખવો (૮) શબ્દને છે. (૯) ફકરામા ંજયા ંશબ્દો ટાઈપ કરવાના રહ� �ય તે દર�ક શબ્દની �લૂો 

ગણવી. (૧૦) સ્વચ્છતા અને ચોકસાઈ ઉપર ધ્યાન આપ�ુ.ં  

 

 

 
  



 

િવભાગ:-૨ 

�ુલ �ણુ-૬૦ સમય-૪૫ િમિનટ  

પ્ર�:-૧  �ુલ �ણુ-૪૦  

આ પ્ર�મા ં૪૦૦ શબ્દોમા ં છેકછાકવાળો, હસ્તપ્રત.ધધંાદાર� પત્ર , સરકાર� પત્ર , ટ�ન્ડર ફોમર્, 

�કુમ, પ�રપત્ર, દસ્તાવેજ, ટ�કિનકલ અને કા�નૂી બાબત ઇત્યાદ�ને પધ્ધિતસર ચોકસાઇ �વૂર્ક 

ટાઇપ કરવાનો હોય છે. 

-    ૨ �ણુ હાિસયાની ગોઠવણીના આપવા. 

-   ૨ �ણુ �દ્રવ પ�ંક્ત �તરના આપવા. 

-   ૧ �ણુ ફકરા પાડવાના આપવા. 

બાક�ના ૩૫ �ણુ નીચે જણાવ્યા �જુબ �લૂો હોય તો તેના �ણુ કાપવા એક �લૂ દ�ઠ બે �ણુ કાપવા .� નીચેના 

કોઠા �જુબ આપવા.  

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ 

આપવા 

૦૦ ૩૫ ૧૮ ૨૩ ૩૬ ૧૧ 

૦૩ ૩૩ ૨૧ ૨૧ ૩૯ ૦૯ 

૦૬ ૩૧ ૨૪ ૧૯ ૪૨ ૦૭ 

૦૯ ૨૯ ૨૭ ૧૭ ૪૫ ૦૫ 

૧૨ ૨૭ ૩૦ ૧૫ ૪૮ ૦૩ 

૧૫ ૨૫ ૩૩ ૧૩ ૫૧ ૦૧ 

 �લુો િવભાગ:-૧ના ક્રમાકં ૫ �જુબ ગણતર�મા ં લેવી. 

પ્ર�:-૨   �ુલ �ણુ:-૨૦  

-   આ પ્ર�મા ં�કડાિવષયક કોઠો �દ્વ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ કરવાનો હોય છે અને યોગ્યત જગ્યાએ  

                   ઉભી/આડ� લાઇનો દોરવાની હોય છે. 

-   પ્રત્યેક-૩ (ત્રણ)�લુ દ�ઠ ૨ �ણુ કાપવા � નીચેના કોઠા �જુબ આપવા. 

�લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ આપવા �લુો �ણુ 

આપવા 

૦૦ ૨૦ ૧૨ ૧૨ ૨૪ ૦૪ 

૦૩ ૧૮ ૧૫ ૧૦ ૨૭ ૦૨ 

૦૬ ૧૬ ૧૮ ૦૯ ૩૦ ૦૦ 

૦૯ ૧૪ ૨૧ ૦૬ ૧૦ થી વ� ુ�લુો હોય તો ૦૦ (�નુ્ય) 

�ણુ આપવા 

-   �દ્વ-પ�ંક્ત �તરમા ંટાઇપ ક�ુર્ ના હોય તો ૧ �ણુ કાપવા. 

-   ઉભી /આડ� લાઇનો દોર�ના હોય તો ૧ �ણુ કાપવા. 

 

 

  


