
- : Annexure – A :- 

૧. જુનિયર ક્લાર્ક સવંર્કિી ર્ોમ્યટુર (અગ્રેજી/ગજુરાતી) ટાઈપીર્ ટેસ્ટ માટે રાજર્ોટ મહાિર્રપાલલર્ાિી 
વેબસાઇટ પરથી ર્ોલ લેટર ડાઉિલોડ ર્રીિે નિયત ર્રેલ સ્થળે હાજર રહવેાનુ ંરહશેે.  

૨. ઉર્ત ર્ોમ્યટુર ટાઈપીંર્ ટેસ્ટ ગજુરાતી ઈન્ડીર્ (INDIC) ફોટમા ંઆપવાિી રહશેે.    

૩. ર્ોમ્યટુર ટાઈપીંર્ ટેસ્ટમા ંઉમેદવારિે ગજુરાતી તેમજ અગ્રેજીમા ંટાઈપીંર્ ટેસ્ટ આપવાિી રહશેે.  

૪. ટાઈપીર્ ટેસ્ટમા ં ઉમેદવારિે પેરેગ્રાફ/િોધ નવર્ેરે જેવી વહીવટી બાબતોનુ ં ટાઈપીર્ ર્રવાનુ ં રહશેે. જે 

પરૂ્ક થયાબાદ ઉમેદવારે ટાઈપ ર્રેલ ટેસ્ટ પેપર નિન્ટ ર્રવાનુ ંરહશેે. જે નિન્ટ થયાબાદ ઉમેદવારે પોતાનુ ં
િામ અિે એપ્લીરે્શિ િબર લખવાિા રહશેે.  

૫. આ ટાઈપીર્ ટેસ્ટ માટે અમારી વેબસાઈટ ઉપરથી ડાઉિલોડ ર્રેલ ર્ોલલેટર અચરૂ્ સાથે લાવવાિો રહશેે. 

અન્યથા પરીક્ષામા ંબસેવા દેવામા ંઆવશે િહી. 

૬. ટાઈપીર્ ટેસ્ટમા ં હાજરી આપતી વખતે ઓળખ માટે આધારર્ાડક, ડ્રાઈનવર્ લાયસન્સ, ચટુર્ી ર્ાડક, 

પાિર્ાડક, પાસપોટક નવર્ેરે પૈર્ી ર્ોઈએર્ ફોટો ઓળખપત્ર સાથે રાખવાનુ ંરહશેે. સપુરવાઇઝર માર્ે ત્યારે 

બતાવવાનુ ંરહશેે.  

૭. ટાઈપીર્ ટેસ્ટ રે્ન્ર/ટાઈપીર્ ટેસ્ટખડમા ંર્ોઈપર્ િર્ારિા લબિઅનધકૃત પસુ્તર્ો, ર્ાર્ળો સાહહત્ય, પેજર, 

મોબાઇલ, રે્લ્ક્યલુેટર, પેિડ્રાઈવ, હાડકહડસ્ર્, ઇલેક્રોનિર્ ર્ેજેટ નવર્ેરે જેવા નવજાણુ ંસાધિો લાવી શર્ાશે 

િહહ. જો પરીક્ષાખડમા ંઆ િતીબનધત વસ્ત ુસાથે લાવેલ હશો તો ર્ેરરીનતિો રે્સ ર્ર્વામા ંઆવશે.  

૮. નિધાકરીત સમય ર્રતા ૬૦ નમનિટ પહલેા પરીક્ષા રે્ન્ર/ટાઈપીર્ ટેસ્ટ રે્ન્ર ઉપર પહોચી પોતાિી 

બેઠર્િબર પર જેતે બ્લોર્મા ંબસેવુ.ં  

૯. ઉમેદવારિે ટાઈપીર્ ટેસ્ટ શરૂ થયા પછીથી િવેશ મળી શર્શે િહી. તેમજ જરૂરી સચૂિા બાદજ 
પરીક્ષાખડ છોડી શર્ાશે.          

૧૦. ટાઈપીર્ ટેસ્ટ પરૂ્ક થયેથી ઉમેદવાર િવેશપત્રિો ઉપરિો અડધો ભાર્ તેમજ િશ્નપસુ્સ્તર્ા પોતાિી પાસે 

રાખી શર્ાશે.  

૧૧. ઉમેદવારે પોતાિા સ્વખચે ટાઈપીર્ ટેસ્ટ રે્ન્ર ખાતે ઉપસ્થીત થવાનુ ંરહશેે. (આ માટે ર્ોઈ પર્ િર્ારનુ ં

TA/DA મળવાપાત્ર િથી.)  

૧૨. ઉમેદવાર ર્ેરરીતી/ર્ેરનશસ્ત આચરતા જર્ાશે તો ઉમેદવારિે ર્ેરલાયર્ા ઠેરવવા ઉપરાતં ભનવષ્યિી 
પરીક્ષાઓમા ંબસેવા માટે િનતબધ મરુ્વા સહહતિી નશક્ષાત્મર્ ર્ાયકવાહીિે પાત્ર ઠરશે. 



૧૩. ઉમેદવારિે નિયત િમિુાનુ ંટાઈપીંર્ મેટર (ગજુરાતી તથા અંગ્રેજીમા ંછાપવુ)ં ટાઇપ ર્રવામાટે ૨૦ 

મીિીટિી સમયમયાકદામા ંટાઇપ ર્રવા માટે આપવામા ંઆવશે. 

૧૪. ઉમેદવારે આપવામા ંઆવેલ ટાઈપીંર્ મેટર ચોક્કસાઈ પવૂકર્ ટાઈપીંર્ ર્રવાનુ ંરહશેે. 

૧૫. આ પરીક્ષા ઉમેદવારોિી ટાઈપીંર્ સ્પીડ /ર્ોમ્પ્યટુર ર્ૌશલ્ક્યિી ચર્ાસર્ી માટેિી હોવાથી ઉમેદવારે 
આપવામા ંઆવેલ મેટર ર્ોઇપર્ િર્ારિી ભલૂ વર્ર ટાઈપીંર્ ર્રવાિી રહશેે. 

૧૬. ઉમેદવારે “ર્ોમ્પ્યટુર ટાઈપીંર્િી ચોક્કસાઈપવૂકર્િી ન્યિુતમ ૫૦૦૦ ર્ી હડિેશિ પર અવર / ૧૭ વડક પર 
મીિીટિી ન્યિુતમ સ્પીડ ” હોવાથી આપવામા ંઆવેલ મેટર ર્ોઇપર્ િર્ારિી ભલૂ વર્ર ટાઈપીંર્ 

ર્રવાનુ ંરહશેે. 

૧૭. ઉમેદવાર દ્વારા ટાઈપીંર્ ર્રવામા ંઆવેલ મેટરમા ંજે વડક/શબ્દ ભલૂ ભરેલો હશે તે પેરેગ્રાફિી જે-તે 

લાઈિ ઉમેદવારિી સ્પીડિા ર્ૌશલ્ક્ય માટે ધ્યાિે લવેામા ંઆવશે િહી, તેમજ ઉમેદવાર દ્વારા ટાઇપ 

ર્રવામા ંઆવેલ કુલ લાઈિો પૈર્ી ૫૦% લાઈિો રે્ તેથી વધ ુલાઈિોમા ંક્ષનતવાળા વડક/શબ્દો હશે તો તે 
ઉમેદવારિે ભરતીમા ંઆર્ળિી ર્ાયકવાહી માટે ર્ેરલાયર્ ર્ર્વામા ંઆવશે. 

 

                 
 

 

                    

 


