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     મડંળની �હ
રાત �માકંઃ (1) ૧૪૭/૨૦૧૮૧૯- આસી�ટ�ટ ક�રુ
ટર, (2)  ૧૭૧/૨૦૧૮૧૯- 

!પુરવાઇઝર ઇ��&'ટર (ઇ�ફોમ+શન ટ
કનોલો. /પુ),  (3) ૧૭૩/૨૦૧૮૧૯- !પુરવાઇઝર 

ઇ��&'ટર (સીવીલ ક��&કશન એ�ડ ઇ�4ા�&કચર /પુ), (4) ૧૭૫/૨૦૧૮૧૯- !પુરવાઇઝર 

ઇ��&'ટર (ક
િમકલ /પુ),  (5)  ૧૭૬/૨૦૧૮૧૯ !પુરવાઇઝર ઇ��&'ટર (:લા�ટ;ક /પુ) (6)  

૧૭૮/૨૦૧૮૧૯ - !પુરવાઇઝર ઇ��&'ટર (=�ટુ; ક>ચર એ�ડ હ
ર ?
સીસ /પુ) (7)  

૧૭૯/૨૦૧૮૧૯ - !પુરવાઇઝર ઇ��&'ટર (ગારમે�ટસ /પુ),  વગB-૩ સવંગCની Dથમ 

તબGાની � પધાBI મક લેJખત કસોટ;ને Lતે M તે સવંગBમા ંભરવાની થતી જPયાઓના Sણ 

ગણા ઉમેદવારો ( ૪૦ % લXYુમ લાયક; Zણુની મયાBદામા ંઉપલ=ધ ઉમેદવારો) ને બી� 

તબGાની કો[:�ટુર Dો\ફસીય�સી ટ
�ટ માટ
 લાયક (કવોલીફાય) થયેલ ઉમેદવારોની યાદ; 

તા. ૨૫/૧૦/૨૦૧૯ ના રોજ Dિસ^ કરવામા ં આવેલ છે. ઉકત યાદ; સાથે કો[:�ટુર 

Dો\ફસીય�સી ટ
�ટનો અaયાસ�મ અને તેને સબંિંધત ક
ટલીક !ચૂનાઓ cકુવામા ંઆવેલ છે. 

Mમા ંcdુા ન.ં (૨) મા ં " આ કો���ટુર �ો�ફસીય�સી ટ��ટ ઓ�ફસ - ૨૦૦૭ ના વઝ�ન (Version) મા ં

લેવામા ંઆવશે. કો���ટુર �ો�ફસીય�સી ટ��ટમા  $જુરાતી ભાષા માટ� ફો�ટ )તુી અને માઇ,ોસો-ટ 

ઈ�ડ0ક લ12વેજ ઈન3ટુ  4ુલ ૩ રહ�શે. આ સો-ટવેરમા ંનીચે 8જુબના ંઆઠ (૮) ક0-બોડ� ઉપલ@ધ છે.   

1.   Gujarati Transliteration   2.   Gujarati Typewriter   3.   Gujarati Typewriter (G)   4.   Gujarati 

Inscript    5.   Gujarati Indica    6.   Remigntan Indica   7.   Special Characters.   8.   Gujarati 

Terafont 

 

  એ �માણે દશા�વેલ છે. તેના બદલે હવે  (૨)   આ કો���ટુર �ો�ફસીય�સી ટ��ટ ઓ\ફસ 

- ૨૦૧૩ ના વઝBન (Version) મા ંલેવામા ંઆવશે. કો���ટુર �ો�ફસીય�સી ટ��ટમા  $જુરાતી 

ભાષા માટ� ફો�ટ )તુી અને માઇ,ોસો-ટ ઈ�ડ0ક લ12વજે ઈન3ટુ  4ુલ ૩ રહ�શ.ે આ સો-ટવરેમા ં

નીચે 8જુબના ંઆઠ (૮) ક0-બોડ� ઉપલ@ધ છે.   

1.   Gujarati Transliteration     2.   Gujarati Typewriter     3.   Gujarati Typewriter (G)     4.   Gujarati 

Inscript    5.   Gujarati Indica     6.   Remigntan Indica     7.   Special Characters.     8.   Gujarati 

Terafont 

એ �માણેનો Nધુારો થયેલ છે. Pની સબંિંધત ઉમદેવારોએ જRર0 નSધ લેવા જણાવવામા ં

આવે છે.  

                                                                                          

�થળઃ- ગાધંીનગર                           સWચવ  

તા. ૦૪/૧૧/૨૦૧૯                 $જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 


