शासकीय संगणक टायप ग
ं प्रमाण त्र

रीक्षा

GCC-TBC 30 and 40 W.P.M.
(Government Certificate in Computer Typing Basic Course)

परीक्षार्थींसाठी परीक्षेसब
ं ंधी सर्वसाधारण माहिती, सच
ू ना व गण
ु दान योजना
एकूण गुण

१००

:-

(वस्तनु िष्ठ (Objective)



५० + संगणक टं कलेखि प्रात्यक्षक्षक

(Computer Typing Practical) ३० + गती उतारा (Speed Passage) २०

रीक्षा कालावधी :- ९० ममनिटे

पवभाग १


GCC TBC कॉम्प्युटर अभ्यासक्रमावर आधाररत ऑब्जेक्टटव प्रश्ि – गुण ५०
(कालावधी २५ ममनिटे )
प्रश्ि

वेळ

एकूण गण
ु

२५ वस्तनु िष्ठ प्रश्ि

२५ मिनिटे

५०

ास होण्यासाठी

ककमाि गण
ु (५०%)
२५

एकूण २५ वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टटव) बहुपर्यार्ी प्रश्ि असतील. प्रत्र्ेक बरोबर उत्तरयसयठी २ गण
ु असतील.
सदर वस्तनु िष्ठ प्रश्ि ववद्र्यर्थर्यालय िरयठी/इंग्रजी/हहंदी र्य तीिही भयषयंिध्र्े वयचतय र्ेतील.

पवभाग २


कॉम्प्यट
ं प्रॅक्टटकल
ु र टायप ग
प्रश्ि

रीक्षा : गण
ु ३० (कालावधी ५८ ममनिटे )
वेळ

एकूण

ास होण्यासाठी ककमाि गण
ु

१. ईिेल / Email

०८

०५

र्य तीिही प्रश्ियंसयठी एकत्रत्रत पयमसंग पध्दती

३. तटतय / Statement

२०

१०

मिळूि ववद्र्यर्थर्यालय ककियि १५ गण
ु मिळयले

(ममनिटांमध्ये)

२. पत्र / Letter
एकूण

३०

गण
ु

१५

५८ ममनिटे

३०

(50% एकत्रत्रत)

असेल.

म्हणजेच

र्य

तीिही

प्रश्ियंिध्र्े

तर तो ववद्र्यर्थी र्य ववभयगयिध्र्े पयस होईल.

पवभाग ३


गती उतारा : : गुण २० (कालावधी
प्रश्ि

गती उतयरय /
Speed Passage
एकूण

वेळ
०७
७ ममनिटे

७ ममनिटे )

एकूण गण
ु

ास होण्यासाठी ककमाि गण
ु

२०

र्य प्रश्ियिध्र्े पयस होण्र्यसयठी ५०% म्हणजेच

२०

प्रश्ियिध्र्े पयस होईल.

१०

गण
ु
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ववद्र्यर्थी

र्य

प्रत्र्ेक प्रश्ियसयठी वरीलप्रियणे कयलयवधी दे ण्र्यत आलेलय आहे . संगणकयच्र्य स्रीिवर वरील
उजव्र्य बयजूलय Timer हदसेल.

वेळे आधी प्रश्ि पण
ू ा झयल्र्यस सबमिट करण्र्यचे स्वयतंत्र्र् ववद्र्यर्थर्यालय

हदलेले आहे. परं तु जर त्र्य प्रश्िाची

निक्श्चत केलेली वेळ सं ली तर प्रश्ि automatic submit होईल.

प्रॅक्टटकल प्रश्ियंिधील ईिेल, लेटर, स्टे टिेंट आणण स्पीड हे प्रश्ि ठरयववक वेळेआधी पण
ू ा झयले असतील
तर ववद्र्यर्थी परत एकदय वयचि
ू घेऊ शकेल व कयही चक
ु य झयल्र्य असल्र्यस त्र्य दरू
ु स्त करूि घेतय र्ेतील.
ईिेल, पत्र, तटतय व गती उतयरय संगणकयच्र्य स्रीि वर डयव्र्य बयजस
ू हदसेल.


३० श.प्र.मि. परीक्षयर्थींिी संगणकयच्र्य स्रीि वर उजव्र्य बयजूस जसेच्र्य तसे टयईप करणे
अपेक्षक्षत आहे.



४० श.प्र.मि.परीक्षयर्थींिी ईिेल संगणकयच्र्य स्रीि वर उजव्र्य बयजूस जसेच्र्य तसे टयईप करणे
अपेक्षक्षत आहे . ४० श.प्र.मि. परीक्षेतील Letter चय प्रश्ि unformatted असेल म्हणजेच पत्रयचे
contents प्रश्ियिध्र्े सरळ ओळींिध्र्े हदसतील. प्रश्िपत्रत्रकेत हदलेल्र्य सच
ू िय व्र्वक्स्र्थत सिजूि
घेऊि व परीक्षय पररषदे िे हदलेल्र्य ियगादशािपर सच
ू ियंप्रियणे पत्र आणण तटतय हे संगणकयच्र्य
स्रीिवर उजव्र्य बयजस
ू टयईप करयर्चे आहे . ४० श.प्र.मि. ववद्र्यर्थर्यांिी प्रश्ियतील Text Matter
(Spellings/punctuation marks etc.) जसयच्र्य तसय करयवर्यचय आहे , तर्थयवप पत्र आणण
स्टे टिें टचे Formatting करतयिय ियगादशािपर सच
ू ियंचय कयटे कोर पणे वयपर करयर्चय आहे हे
परीक्षयर्थींिी लक्षयत घ्र्यवे.

प्रश्िनिहाय माहहती खालीलप्रमाणे


:-

पवभाग १: कॉम्प्यट
ु र अभ्यासक्रमावर आधाररत वस्तनु िष्ठ (Objective) प्रश्ि :५० गण
ु (कालावधी २५ ममनिटे ).

एकूण २५ वस्तनु िष्ठ (ऑब्जेटटीव) बहुपर्यार्ी प्रश्ि असतील. प्रत्र्ेक बरोबर उत्तरयसयठी २ गण
ु
असतील. सदर वस्तनु िष्ठ प्रश्ि ववद्र्यर्थर्यालय िरयठी/इंग्रजी/हहंदी र्य तीिही भयषयंिध्र्े वयचतय
र्ेतील.

वस्तनु िष्ठ प्रश्ियंिध्र्े कयही प्रश्ि जर तज्ञ समितीियर्ात चुकीचे ठरववण्र्यत आले तर एकय

निक्श्चत र्ॉम्र्ल
ुा यिस
ु यर ियटसा हदले जयतयत.

सत्र
ू : वस्तनु िष्ठ प्रश्िांचे प्रा्त गण
ु x ५०

÷ अचकू वस्तनु िष्ठ

प्रश्िांचे एकूण गण
ु

उपरोटत सत्र
अपण
ू यिस
ु यर प्रयप्त गण
ु
ू यांकयत आल्र्यस त्र्यचे लगतच्र्य पण
ू यांकयत रुपयंतर

करण्र्यत र्ेईल. अशयवेळी ववद्र्यर्थर्यालय ववषि अंकयतही गण
ु मिळू शकतयत.
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सदर प्रश्ियंकररतय प्रत्र्ेक प्रश्ियखयली ४ ककं वय २ पर्यार् असणयर आहे त.

त्र्यपैकी र्ोग्र्

पर्यार्यवर क्टलक करूि पढ
ु ील ऑब्जेटटीव प्रश्ियकडे जयर्चे आहे. ववद्र्यर्थर्यास एखयदय प्रश्ि कठीण
वयटत असल्र्यस तो ि सोडवतय Next Button दयबि
ू पढ
ु ील प्रश्ि सोडववतय र्ेईल. असे कठीण
वयटणयरे प्रश्ि वेळेच्र्य िर्यादेत ववद्र्यर्थर्यास पन्
ु हय सोडववतय र्ेतील.
२५ प्रश्ि सोडवि
ू झयल्र्यिंतर सबमिट बटियवर क्टलक करयवे.

एकूण २५ प्रश्ि असतील.

सवा

सबमिट बटियवर क्टलक केल्र्यिंतर

उत्तरे बदलतय र्ेणयर ियहीत र्यची िोंद घ्र्यवी. परं तु जर र्य प्रश्िाची
वेळ सं ली तर प्रश्ि automatic submit होईल.

निक्श्चत केलेली २५ ममनिटांची

नमन
ु ा प्रश्न :-

A
B
C

D

र्य प्रश्ियच्र्य उत्तरयसयठी A पर्यार् र्ोग्र् आहे. त्र्यसयठी A पर्यार्यवर क्टलक करुि Next
Button दयबयवर्यचे आहे .

पवभाग २ :

प्रॅक्टटकल प्रश्ि :

पवभाग २ मधील ३० श.प्र.मम. प्रॅटटीकल प्रश्िांचे स्वरु
शेवटी िमुिा
प्रश्ि १ :

प्रथम

त्र आणण स्टे टमें ट हिले आहे त.

ई-मेल

ाहू यात. सवव माहहतीिंतर

५ गुण (कालावधी ८ ममनिटे )

परीक्षेिध्र्े Email question कॉम्प्र्ट
ु र स्रीि च्र्य Left Side लय हदसेल. तो परीक्षयर्थीिे

जसयच्र्य तसय Answersheet िध्र्े Type करयर्चय आहे. शेवटी एक file attachment हदलेली
असेल.

ती attach करूि send र्य बटियवर क्टलक करयवे. ईमेल टाइ

झाल्यास पवद्याथी त्या िरु
ु स्त करू शकेल.
१

Email id

२

Subject

३

Body

४

File Attachment

५

Send

करत असतािा काही चुका

१ गुण

स्पेमलंगची एक जरी चूक झयली तरी गुण मिळणयर ियही.

१ गुण

स्पेमलंगची एक चूक झयली तर अधया गुण किी केलय जयईल.

१ गण
ु

१ गुण
१ गण
ु

स्पेमलंगची एक जरी चक
ू झयली तरी गण
ु मिळणयर ियही.
दोि चक
ु य झयल्र्यस गण
ु मिळणयर ियही.

चुकीची र्यईल ॲटॅ च केल्र्यस गुण मिळणयर ियहीत.
Send Button क्टलक करणे आवश्र्क आहे .
मिळणयर ियही.
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अन्र्र्थय गण
ु

प्रश्ि २ :

त्राचे टं कलेखि (Letter Typing) :- गुण १५ (कालावधी ३० ममनिटे )

गण
ु यंकि खयलील प्रियणे :



टायप ग
ं साठी ७.५ गुण :
प्रत्र्ेक चक
ु ीसयठी

/२ गण
किी करण्र्यत र्ेईल. म्हणजेच चक
ु
ु यंची संख्र्य जर १५ ककं वय

१

त्र्यपेक्षय अधधक असेल तर ७.५ पैकी शन्
ू र् गण
ु मिळतील.

चूक र्यचय अर्था स्पेमलंगिध्र्े चूक/शब्द वगळणे/िसलेलय शब्द टयईप करणे, अपण
ू ा टयर्वपंग,

Per Missing/Omitting/Adding Words, Incomplete Typing,



प्रेझेंटेशिसाठी ७.५ गुण :
1.

Heading

:

1 mark

3.

Address of Recipient

:

1 mark

2.

Reference no. & Date

4.

:

Subject & reference

5.

:

Salutation

6.

:

Paragraph

7.

:

Sign your name

8.

:

Enclosure(attachments)

:

½ mark
1 mark

½ mark

2 marks
1 mark
½mark

 संपण
ू ा पत्र प्रर्थित: टयईप करूि घ्र्यवे व त्र्यिंतर आवश्र्क त्र्य हठकयणी Enter

द्र्यवेत आणण

िंतर Formatting सरु
ु करयवे.
१.

कं िी चे िाव

त्ता : कं िीचे िाव टाई

झाल्यािंतर स् ेस िे ऊ िये.

कंपिीचे ियंव Bold व

Underline व Center Allignment apply करयवे. आतय कंपिीचे ियव व पत्तय ियऊसिे ककं वय
कीबोडाच्र्य सयहयय्र्यिे एकयच वेळी select करूि Center

Alignment

apply

करयवे.

र्ेर्थे

selection िध्र्े extra space select होणयर आहे र्यची िोंद घ्र्यवी. हय extra space Enter key
िळ
ु े मसलेटट होत असतो. Space Bar िळ
ु े ियही हे लक्षयत घ्र्यवे.
असणयऱ्र्य संदभा र. व हदियंक पव
ू ी एक blank line असयवी.
२.

कंपिीचे ियव, पत्तय र्यिंतर

जावक क्रमांक व हििांक : जयवक रियंक Left Margin पयसि
ू टयईप करयवय.

जयवक रियंक

टयईप झयल्र्यिंतर एकही स् ेस ि सोडता ककमाि चार वेळा Tab Key दयबि
ू हदियंक टयईप करयवय.
जयवक रियंक व हदियंक िंतर प्रनत/To पव
ू ी एक blank line असयवी.
३.

ज्याला

त्र

ाठवावयाचे त्याचा

त्ता

४.

पवषय व संिभव : पवषय व संिभव टाई

: To िंतर पत्तय टयईप झयलेलय आहे .

पव
ू ी एक blank line असयवी. To िंतर त्त्या व
ू ी Extra Enter िे ऊ िये.

पत्त्र्यिंतर ववषर्

झाल्यािंतर स् ेस ि िे ता Enter key press करावी.

ववषर्/Subject - Tab Key दोिदय press करूि पढ
ु े घ्र्यवय. िंतर ियऊस ककं वय की बोडाच्र्य
सयहयय्र्यिे ववषर् select करूि Font Bold करयवय.

तसेच संदभा/Reference - Tab Key दोिदय

press करूि पढ
ु े घ्र्यवय. िंतर ियऊस ककं वय कीबोडाच्र्य सयहयय्र्यिे संदभा select करूि Font Bold
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करयवय. शेवटच्र्य Character िंतर Space सोडू िर्े. संदभा िंतर िहोदर्/िहोदर्य/Dear Sir/Madam
पव
ू ी एक blank line असयवी.
५.

अमभवािि

: िहोदर् / Dear Sir

हे ियक्जािलय लयगि
ू च असयवे.

६.

मजकूर, आभार/धन्यवाि/कळावे/Thanking you : पॅरयग्रयर्च्र्य सरू
ु वयतीलय एकदय Tab Key

असयवय. Dear Sir व Paragraph मध्ये blank line िको.

Press करयवी व पॅरयग्रयर् संपल्र्यवर एकच Enter असयवय.
िको.

त्र्यिंतर एकच Enter

दोि Paragraph मध्ये blank line

ियऊस ककं वय कीबोडाच्र्य सयहयय्र्यिे पॅरय सरू
ु होतो नतर्थपयसि
ू Thanking you/धन्यवाि

यंत

मसलेटशि घेऊि पॅरयग्रयर्लय Justified Allignment करयवी. त्र्यिंतर एकच Enter असयवय. धन्र्वयद
ककं वय Thanking you िंतर blank line िको.
७.

आ ला पवश्वास,ू

कं िीचे िांव व हुदा : Yours faithfully ककं वय आपलय ववश्वयसू िंतर
Blank Line Space असयवेत. आपलय ववश्वयस/ू Yours Faithfully, पयसि
ू

हुद्दर्यपव
ू ी दोि
हुदय/Designation पर्ांत ियऊस ककं वय कीबोडाच्र्य सयहयय्र्यिे selection करयवे व Ruler चा वा र
करूि Left Indent च्या चौकोिावर क्टलक करुि drag करावे उदय. प्रश्ियिध्र्े जर ३.५ वर Indent

set केले असेल तर ववद्र्यर्थर्यालय ते हदसणयर आहे व ववद्र्यर्थर्यािे त्र्यप्रियणे उत्तरपत्रत्रकेत Ruler

वरील Left Indent ३.५ पर्ांत drag करयवे. म्हणजे Indent प्रश्ियप्रियणे पढ
ु े जयईल. र्य Selection
लय Center Alignment apply करयवी. िंतर जयस्तीचय Enter दे ऊ िर्े.
रूलरवर ३.५ इंडेंट असे सेट करावे :-

८.

सोबत : सोबत / Enclosure ियक्जािलय लयगूिच left alignment ठे वयवी. र्ेर्थेही

शेवटच्र्य अक्षरयिंतर/character िंतर Space ककंवय Enter दे ऊ िर्े.
त्र टाइ

करत असतािा जर काही चुका झाल्या तर पवद्याथी त्या िरु
ु स्त करू शकेल.
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उत्तराचे िमि
ु ा

त्र ३० श.प्र.मम.

रजत स्टे शिसव इंडस्रीज
गरू
ु दे व रोड, िब
ुं ई ४०००६३
रियंक : रजत/२७/२०१६

हदियंक : १० ऑगस्ट २०१६

प्रनत,
िेससा पंकज स्टे शिसा ियटा ,
१८, भवयिी शंकर रोड,
सयंतयरुज, िब
ुं ई ४००००५
पवषय : मालाची ऑडवर व अग्रिम रटकम

ाठपवणेबाबत

संिभव : आमचे जा.क्र. रजत/५१४ हि.२२/०६/२०१० चे

त्र

िहोदर्,
आपली ऑडार रियंक २२०, हदियंक ५ ऑगस्ट २०१६ रोजी मिळयली.

त्र्यबयबतीत आपणयस

आिचे उपरोटत संदभयाचे पत्र मिळयले असेलच.
आपणयस वविंती आहे की, हे पत्र मिळतयच आपली ियगणी निक्श्चत करयवी तसेच रुपर्े
२५,०००/- चय अधग्रि धियदे शही पयठवयवय, जेणेकरूि आम्ही ियगणीप्रियणे ियल तर्यर करूि १
िहहन्र्यच्र्य आत आपणयस ियलयचय संपण
ू ा परु वठय करू.
धन्र्वयद. कळयवे,
आपलय ववश्वयस,ू

प्रोप्रयर्टर
सोबत : कयही ियही.
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प्रश्ि ३ :

तटता टं कलेखि (Statement Typing) :- गुण १० (कालावधी २० ममनिटे )

गण
ु ांकि खालील प्रमाणे :


टायप ग
ं साठी ५ गण
ु :
प्रत्र्ेक चुकीसयठी

/२ गण
किी करण्र्यत र्ेईल. म्हणजेच चुकयंची संख्र्य जर १० ककं वय
ु

१

त्र्यपेक्षय अधधक असेल तर ५ पैकी शन्
ू र् गण
ु मिळतील.

चूक र्यचय अर्था स्पेमलंगिध्र्े चूक/शब्द वगळणे/िसलेलय शब्द टयईप करणे, चुकीचय अंक टयइप

करणे, अपण
ू ा टयर्वपंग, Per Missing/Omitting/Adding Words, Wrong Number Typing,
Incomplete Typing.


प्रेझेंटेशिसाठी ५ गण
ु :



Heading, Bold, Underline, Merge & Centered
Cell alignments : (Actual Table)



: 1 Mark

1 Mark for Column Heading and Center Alignment

1 Mark for cells alignment : ½ mark for vertical Middle allignment
and ½ mark for other cell alignments.




1 Mark for Column width
1 Mark for Borders.

 Statement Typing Guidelines

:

1. प्रश्ियिध्र्े ज्र्य Cell सेल िध्र्े स्टे टिेंट सरु
ु केले आहे Answersheet िधील त्र्यच Cell
िध्र्े स्टे टिेंट टयईप करयवे.
Formatting करयवे.

उदय. B3. आधी संपण
ू ा टयर्वपंग पण
ू ा करूि घ्र्यवे, त्र्यिंतर

2. Main Heading / िख्
ु र् िर्थळय टयईप करयवय.
3. त्र्यिंतर सवा रकयन्र्यंचे िर्थळे (Column Heading) प्रत्र्ेकी वेगळर्य Columns िध्र्े टयईप करयवेत.
4. Serial No. आणण सवा वववरण टयईप करयवे. प्रश्िपत्रत्रकेत िरयठी अंक असल्र्यस ववदर्यर्थर्यािे

िरयठी अंक टयईप करयवेत व English Numerics असल्र्यस English Numerics टयईप
करयवेत. िरयठी अंक टयईप करतयिय
ा़ उजवीकडील Numeric keyboard ि वयपरतय Regular
Keyboard मध्ये वर असणाऱ्या अंकांचा वा र करावा.
सवा Statistics म्हणजे शेवटचे तीिही रकयिे टयईप करत असतयियच Thousand Separater

दयखववण्र्यसयठी स्वल् पवराम म्पहणजेच Comma चा वा र करावा. र्य बयबीसयठी परीक्षेत
Formatting Tools चा वा र करु िये, याची कृ या िोंि घ्यावी.
5. आतय Formatting सरू
ु करयवे.

a. Serial No./अि.ु र.च्र्य Column ची Width र्ोग्र् नततकी करूि घ्र्यवी.

b. Particulars / वववरणच्र्य Column ची Width र्ोग्र् नततकी करूि घ्र्यवी.

c. शेवटच्र्य तीि रकयन्र्यंची Width ज्र्यिध्र्े Statistics असते, तीिही रकयिे एकसयरखी
Width असणे आवश्र्क आहे.

त्र्यसयठी तीिही रकयिे Excel Sheet च्र्य Column
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Name (viz. D, E, F जे असेल ते)
width र्ोग्र् नततकी करूि घ्र्यवी.

select करूि घ्र्यवेत व एकयच वेळी त्र्यंची

d. Main Heading Bold & Underline करयवे.

िंतर संपण
ू ा तटत्र्यचे िध्र्भयगी र्ेईल

अशय प्रकयरे selection करूि Heading लय Merge & Center command apply करयवी.

e. सवा रकयन्र्यंचे िर्थळे select करयवेत व त्र्यंिय Bold करयवे, तसेच Center Alignment
f.

apply करयवी.

आतय Serial No. select करयवेत व त्र्यंिय Center Alignment करूि घ्र्यवी.

g. त्र्यिंतर Main Heading सोडूि सगळे रकयिे select करूि त्र्यलय All Borders करयवी.

h. Main Heading पयसि
संपण
ू
ू ा स्टे टिेंट मसलेटट करुि त्र्यची vertical allignment
Middle ठे वयवी.

स्टे टमें ट टाइ

करत असतािा काही चुका झाल्यास पवद्याथी त्या िरू
ु स्त करू शकेल.

उत्तराचे िमुिा स्टे टमें ट : ३० श.प्र.मम.

शाळे ची पवद्याथीसंख्या िशवपवणारा तटता

अिक्र
ु मांक

गावाचे िाव

१

कोपरगयव

२

२००५

२०१०

२०१५

१,२२९

१,४९१

१,६३२

रहयटय

६२४

८१२

९६३

३

श्रीरयिपरू

७१८

९०१

१,०२३

४

पयर्थडी

१,०१५

१,४१३

१,५१८

५

शेवगयव

५१४

७९२

९१७

६

श्रीगोंदय

३१७

६१५

१,१३१

७

िेवयसय

५१३

८६१

१,०१४

८

अहिदिगर

१,८२१

२,३३६

४,२३३
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पवभाग २ मधील ४० श.प्र.मम. प्रॅटटीकल प्रश्िांचे स्वरु
िमुिा

आता

त्र आणण स्टे टमें ट हिले आहे त.

प्रश्ि १ :

ई-मेल

ाहू यात. सवव माहहतीिंतर

५ गुण (कालावधी ८ ममनिटे )

४० श.प्र.मि. परीक्षेिध्र्े Email question कॉम्प्र्ट
ु र स्रीि च्र्य Left Side लय हदसेल. तो

परीक्षयर्थीिे जसयच्र्य तसय Answersheet िध्र्े Type करयर्चय आहे. शेवटी दोि file attachments

हदलेल्र्य असतील. त्र्य attach करूि send र्य बटियवर क्टलक करयवे. Send Button क्टलक
झयल्र्यवर ईिेल प्रश्ि सबमिट होईल. ईमेल टाइ
िरू
ु स्त करू शकेल.
१

To

२

cc and bcc

३

Subject

४

Body

५

Two File

६

Send

/२ गण
ु

१

+ /२ गण
ु
१

/२ गण
ु

१

१ गण
ु

/२ गण
ु

१

Attachments

प्रश्ि २ :

/२ गण
ु

१

+ १/२ गण
ु
१ गण
ु

करत असतािा काही चुका झाल्यास पवद्याथी त्या

स्पेमलंगची एक जरी चूक झयली तरी गण
ु मिळणयर ियही.

cc आणण bcc र्य प्रत्र्ेकयसयठी अधया गण
ु आहे . ज्र्य id
िध्र्े चक
ू होईल त्र्यसयठीचय अधया गण
ु मिळणयर ियही.

स्पेमलंगची एक जरी चूक झयली तरी गण
ु मिळणयर ियही.

स्पेमलंगची एक चूक झयली तर अधया गण
ु किी केलय जयईल.
दोि चुकय झयल्र्यस गण
ु मिळणयर ियही.

चक
ु ीची र्यईल ॲटॅ च केल्र्यस गण
ु मिळणयर ियहीत.
Send Button क्टलक करणे आवश्र्क आहे .
मिळणयर ियही.

अन्र्र्थय गण
ु

त्राचे टं कलेखि

Business Letter OR Personal Letter (Resume) :गण
ु १५ (कालावधी ३० ममनिटे )
परीक्षेिध्र्े ववद्र्यर्थर्यालय Business Letter आणण Personal Letter (Resume) र्य
दोहोंपैकी कोणतेही एक पत्र र्ेईल. Letter चय हय प्रश्ि unformatted असेल म्हणजेच पत्रयचे
contents प्रश्ियिध्र्े सरळ ओळींिध्र्े हदसतील. पत्र सरू
ु करण्र्यपव
ू ी प्रर्थित: प्रश्िपत्रत्रकेत हदलेल्र्य
सच
ू िय व्र्वक्स्र्थत सिजूि घ्र्यव्र्यत. िंतर पत्र टयईप करण्र्यस सरू
ु वयत करयवी. प्रश्ि स्रीिवर डयव्र्य
बयजूलय हदसेल. र्यसयठी गण
ु 15 आहे त व वेळ 30 मिनिटे आहे . परीक्षयर्थीिे उजव्र्य बयजूलय असलेल्र्य
Answer Sheet िध्र्े त्र्यलय हदलेले Letter परीक्षय पररषदे कडूि 40 words per minutes र्य
परीक्षेसद
ं भयात हदलेल्र्य ियगादशािपर सच
ू ियंचय अवलंब करूि टयइप करयर्चे आहे.
असतािा जर काही चुका झाल्या तर पवद्याथी त्या िरु
ु स्त करू शकेल.
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त्र टाइ

करत



त्रांसाठी

त्ता/Address

आणण

ररच्छे ि/Paragraph

यांसाठी

वेगवेगळया

ध्िती/Styles वा रल्या जातात. त्या खालीलप्रमाणे :
अि.ु क्र.
१

Style /

ध्ितीचे िांव

प्रनत च्र्य पढ
ु े र्ेणयऱ्र्य

कसे करावे याबद्िल माहहती व Preview
To ककं वय प्रनत Margin लय लयगि
ू टयईप करयवे. त्र्यिंतर

पत्त्र्यसयठी इंडेंन्ट स्टाईल एक टॅ ब दे ऊि Insert Merge Field च्र्य Recipient List

िधील First_Name ही field inset करयवी. िंतर Margin
पयसि
ू

दोि

टॅ ब

दे ऊि

Insert

Merge

Field

च्र्य

Recipient List िधील Address_Line1 ही field insert

करयवी. शेवटी Margin पयसि
तीि टॅ ब दे ऊि Insert
ू
Merge

Field

च्र्य

Recipient

List

Address_Line1 ही field insert करयवी.

िधील

Preivew खयलीलप्रियणे हदसेल :
प्रनत :

शयखय प्रिख
ु

भयरतीर् जीवि वविय निगि,

२

पॅरयग्रयर् सयठी इंडेंन्ट
स्टयईल

पण
ु े ४११००४

पॅरयग्रयर्च्र्य सरू
ु वयतील एक टॅ ब घ्र्यवय.
Preivew खयलीलप्रियणे हदसेल :
ववियियबद्दल

बोलयवर्यचे

झयले

तर

ववियि

हे

जमििीवर िेहिीच सरु क्षक्षत असते. पण ते त्र्यसयठी बिलेले

िसतेच. म्हणूि आर्ष्ु र्यत िेहिी अर्थापण
ू ा धोके िटकी
३

प्रनत च्र्य पढ
ु े र्ेणयऱ्र्य
पत्त्र्यसयठी ब्लॉक
स्टयईल

पत्करय जेणेकरूि उदयत्त ध्र्ेर्पत
ू ी तम्
ु हयलय प्रयप्त होईल.
To ककं वय प्रनत Margin लय लयगि
ू च सरू
ु करयवे.
प्रनत :

शयखय प्रिख
ु

भयरतीर् जीवि वविय निगि,
४

पॅरयग्रयर् सयठी ब्लॉक
स्टयईल

पण
ु े ४११००४

पॅरयग्रयर् Margin लय लयगि
ू च सरू
ु करयवय.
ववियियबद्दल बोलयवर्यचे झयले तर ववियि हे जमििीवर
िेहिीच सरु क्षक्षत असते. पण ते त्र्यसयठी बिलेले िसतेच.

म्हणि
आर्ष्ु र्यत िेहिी अर्थापण
ू
ू ा धोके िटकी पत्करय
जेणेकरूि उदयत्त ध्र्ेर्पत
ू ी तम्
ु हयलय प्रयप्त होईल.
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Business Letter आणण Personal Letter(Resume) या िोहोंबद्िलची माहहती
खालीलप्रमाणे :

* Business Letter / कायावलयीि
गण
ु यंकि खयलील प्रियणे :



त्राचे टं कलेखि :

टायप ग
ं साठी ७.५ गण
ु :
प्रत्र्ेक चुकीसयठी

/२ गण
किी करण्र्यत र्ेईल. म्हणजेच चुकयंची संख्र्य जर १५ ककं वय
ु

१

त्र्यपेक्षय अधधक असेल तर ७.५ पैकी शन्
ू र् गण
ु मिळतील.

चूक र्यचय अर्था स्पेमलंगिध्र्े चूक/शब्द वगळणे/िसलेलय शब्द टयईप करणे, अपण
ू ा टयर्वपंग,

Per Missing/Omitting/Adding Words, Incomplete Typing.


Business Letter / कायावलयीि

त्र प्रेझेंटेशिसाठी ७.५ गण
ु :

1.

Heading

3.

Address of 2 Recipients and Mail Merge :

2.
4.
5.
6.
7.
8.

Reference no. & Date

:
:

Subject & reference

:

Paragraph + Style

:

Salutation

Complementary Close
Enclosure

:
:
:

1 mark

½ mark

1+1 mark
½ mark
½ mark
2 mark

½ mark
½ mark

 कयर्यालर्ीि पत्र हे प्रश्िपत्रत्रकेत सलग हदसेल व ते unformatted असेल. ववद्र्यर्थर्यािे ते

ियगादशािपर सच
ू ियंचय अवलंब करूि टयईप करयवर्यचे आहे. पत्र सरू
ु करण्र्यपव
ू ी प्रर्थित: प्रश्िपत्रत्रकेत
हदलेल्र्य सच
ू िय व्र्वक्स्र्थत सिजूि घ्र्यव्र्यत. िंतर पत्र टयईप करण्र्यस सरू
ु वयत करयवी. ज्र्य हठकयणी
ओळ बदलणे अपेक्षक्षत असेल नतर्थे प्रश्ियिध्र्े ------------ अशी रे घ हदसेल. Enter Key press करूि
ओळ बदलयवी.

संपण
ू ा पत्र प्रर्थित: लेफ्ट सयईडलय टयईप करूि घ्र्यवे. पत्रयिध्र्े क्जर्थे क्जर्थे Email ककं वय

Website address असेल नतर्थे तो निळर्य रं गयिध्र्े र्ेऊि त्र्यस Hyperlink हदसू शकते.

ववद्र्यर्थर्यािे ती तशीच ठे वयवी. Email आणण website टयईप झयल्र्यिंतर एकदय एन्टर करूि Bottom

Border करयवी. To/प्रनत िंतर पत्तय टयईप करू िर्े. र्ेर्थे Mail Merge चे Fields insert करयर्चे
आहे त. लेटर टयइप करत असतयियच आवश्र्क त्र्य हठकयणी Enter व Tab द्र्यवेत आणण िंतर

Formatting सरु
ु करयवे. र्यकररतय परीक्षय पररषदे िे वेबसयईटवर हदलेल्र्य Exam Demo िधील
त्रबणझिेस लेटर चे प्रयत्र्क्षक्षक पहयवे.
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* एक महत्त्वाची सूचिा - कं िीच्या िावाव्यनतररटत कोणताही फॉन्ट साईज पवद्यार्थयाविे बिलू
िये. असे केल्यास गुण कमी होतील याची िोंि घ्यावी.
१.

कं िी चे िाव व

त्ता

:

कंपिीचे ियंव Bold व र्ॉन्ट सयईज २४ करयवय. आतय कंपिीचे

ियव व पत्तय ियऊसिे ककं वय कीबोडाच्र्य सयहयय्र्यिे एकयच वेळी select करूि Center Alignment

apply करयवी. र्यिंतर िंतर एक extra enter द्र्यवय. िंतर Email, Website टयइप करयवेत.

र्यतील र्टत Email, Website हे शब्द ियऊस ककं वय कीबोडाच्र्य सयहयय्र्यिे मसलेटट करूि Bold

करयवेत. र्य ओळीलय Center Alignment apply करयवी. र्यिंतर एकदय एन्टर करूि Bottom
Border करयवी.

२.

जावक क्रमांक व हििांक

: Bottom Border च्र्य खयली जयस्तीचय Enter ि दे तय

Ref.No./जयवक रियंक टयईप करूि त्र्यिंतर एकही स् ेस ि सोडता ककमाि चार वेळा Tab Key
दयबि
ू हदियंक पढ
ु े न्र्यवय. र्यिंतर िंतर एक extra enter द्र्यवय.

३.

Recipient List & Mail Merge

: To िंतर पत्तय टयईप करू िर्े. To िंतर Mail Merge

चय वयपर करूि Recipient List करयर्ची आहे . Menu िधील Mailing Tab लय click करूि

Select Recipient लय click करयवे. र्ेर्थे एक New Address List चय Dialogue Box हदसेल.

प्रश्ियिध्र्े हदलेले दोि Recipients ची र्ेर्थे Entry करयर्ची आहे. पहहलय Recipient Enter

झयल्र्यवर New Entry लय click करूि दस
ु री entry करयवी. टयइप केलेले Recipient चे ियव पण
ू ा
हदसले ियही तर ते Navigation Key िधील Left Arrow press करूि तम्
ु ही पयहू शकतय. दोन्ही
entries झयल ्र्यवर OK Button click करयवे.
आतय To च्र्य खयली merge fields insert
करयवर्यचे आहे त. र्यसयठी To च्र्य खयली click करयवे आणण Ribbon िध्र्े हदसत असलेल्र्य Insert
Merge Fields लय click करयवे. First_Name insert करूि एक enter द्र्यवय, Address_Line1

insert करूि एक enter द्र्यवय, Address_Line2 insert करूि एक enter द्र्यवय. पत्त्र्यिंतर एक
Blank Line असयवी.

* प्रश्िपत्रत्रकेत Address सयठी जी Style हदलेली असेल त्र्यप्रियणे Style apply करयवी. Styles
बद्दल ियहहती आधी हदली आहे.
४.

पवषय व संिभव : Subject select करूि त्र्यस Bold करयवे. त्र्यपढ
ु े असणयऱ्र्य matter लय

click करूि त्र्यस underline करयवे. र्यप्रियणेच Reference select करूि त्र्यस Bold करयवे.
त्र्यपढ
ु े असणयऱ्र्य matter लय click करूि त्र्यस underline करयवे.

* जर प्रश्ियिध्र्े Paragraph लय Block Style हदलेली असेल त्र्य पत्रयतील ववषर् व संदभा Margin

लय लयगि
ू च ठे वयवय. जर प्रश्ियिध्र्े Paragraph लय Indent Style हदलेली असेल त्र्य पत्रयतील ववषर्
व संदभा Margin पयसि
ं र िंतर एक extra enter द्र्यवय.
ू एक टॅ ब दे ऊि पढ
ु े घ्र्यवय. संदभाित

५.

अमभवािि

: िहोदर्/िहोदर्य/Dear Sir/Madam हे ियक्जािलय लयगि
ू च असयवे. र्यिंतर िंतर

एक extra enter द्र्यवय.
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६.

Paragraphs and Styles : पत्रयतील िजकूर करतयिय ववद्र्यर्थर्यािे आधी प्रश्िपत्रत्रकेत

पॅरयग्रयर्सयठी जी Style हदलेली असेल त्र्यप्रियणे Style apply करयर्ची आहे. Styles बद्दल ियहहती

आधी हदली आहे. त्र्यिंतर ियऊस ककं वय कीबोडाच्र्य सयहयय्र्यिे पॅरय सरू
ु होतो नतर्थपयसि
ू Thanking
you/धन्यवाि

यंत मसलेटशि घेऊि पॅरयग्रयर्लय Allignment Justified करूि घ्र्यवी. प्रत्र्ेक िवीि

पॅरयग्रयर् पव
ू ी एक extra enter द्र्यवय.

७.

Complementary Close

:

Yours faithfully ककं वय आपलय ववश्वयसू िंतर हुद्दय
म्हणजेच Complimentary Close. प्रश्ियिध्र्े complimentary close ची position जशी सयंधगतली
आहे तशी ठे वयवी. उदय. Right Hand Side ककं वय Left Hand Side.

* जर Complimentary Close Left Hand Side लय घेण्र्यस सयंधगतलय असेल तर त्र्यलय इतर
Formatting करू िर्े. तो तसयच Left hand Side लय ठे वयवय.

* जर Complementary Close Right Hand Side लय घेण्र्यस सयंधगतले असेल तर आपलय
ववश्वयस/ू Yours

Faithfully,

पयसि
ू

हुदय/Designation पर्ांत ियऊस ककं वय कीबोडाच्र्य
सयहयय्र्यिे selection करयवे व Ruler चा वा र करूि Left Indent च्या चौकोिावर क्टलक
करावे व Left Indent 3.5 ला च drag करावे. र्य Selection लय Center Alignment
apply करयवी.

Complementary Close िध्र्े सहीसयठी दोि Blank Enter असणे आवश्र्क आहे.

Complementary Close िंतर एक extra enter द्र्यवय व सोबत/encl टयइप करयवे.

८.

सोबत : सोबत / Enclosure ियक्जािलय लयगि
ू च left alignment ठे वयवी.

आतय merge field चय preview पयहयवय. त्र्यसयठी Mailings Tab लय click करूि Preview

Result लय click करूि पन्
ु हय Preview Result लय click करयवे. आतय ति
ु च्र्य पत्रयिध्र्े To च्र्य

पढ
ु े Recipients हदसतील. दोन्ही Recipients पयहण्र्यसयठी Preview Result लय click करूि
Previous / Next click करूि बघू शकतय. र्यिंतर Finish Mail Merge लय click करयवे.

पत्र टयइप करतयिय जर कयही चुकय झयल्र्य असतील तर ववद्र्यर्थर्यािे त्र्य दरू
ु स्त करूि घ्र्यव्र्यत.

Guidelines - GCC-TBC Exam 30 and 40 w.p.m.

Page 13

कायावलयीि
सूचिा

त्र : िमुिा प्रश्ि त्रत्रका व सोडपवलेले उत्तराचा Preview

प्रश्ि १.

खयलील कयर्यालर्ीि पत्र हदलेल्र्य सच
ू ियंबरहुकूि करयवे.

प्रश्ि ३.

ज्र्यलय पत्र पयठवयर्चे आहे त्र्यचय पत्तय हय ब्लॉक स्टयईल िध्र्े घ्र्य आणण िेल िजा

प्रश्ि २.

प्रश्ि ४.
प्रश्ि ५.

कंपिीचे ियंव बोल्ड आणण सेंटर अलयइििें ट करय.
कर्ल््स हदलेल्र्य स्टयईल िध्र्े इन्सटा करय.
पॅरयग्रयर् इंडेंट स्टयईल िध्र्े करय.

सन्ियनित शेवट उजव्र्य बयजस
ू लेफ्ट इंडेंट ३.५ सेंटर अलयईििें ट िे सेट करयवे.

िहयरयष्र रे डडंग कंपिी ----- बोहरी आळी, रवववयर पेठ, ----- पण
ु े ४११००२ ------------ ईिेल :
mtc@gmail.com वेबसयइट :

www.mahatrading.org ---------- संदभा र.िहय/५०५/२०१६ हदियंक २४

ऑटटोबर २०१६ ----- प्रनत, ------ स्वरयज स्टे शिसा ------ डेटकि क्जिखयिय, -------- पण
ु े ४११००४ ---

---- हहियलर्य एंटरप्रयइजेस ------ शनिवयर पेठ, -------- पण
ु े ४११०३० ----- ववषर् : स ्टे शिरी खरे दी
करणेववषर्ी ------ संदभा : आपले हदियंक १५ ऑटटोबर २०१६ रोजीचे पत्र
उपरोटत

संदभयािस
ु यर

आम्ही

प्रर्थित:

आिच्र्य

कंपिीकडूि

ववववध

------ िहोदर्, --------

प्रकयरची

स्टे शिरी

खरे दी

करण्र्यववषर्ी दयखवलेल्र्य आस्र्थेबद्दल धन्र्वयद. ------आिची कंपिी ववववध प्रकयरची शयलेर् तसेच

कयर्यालर्यंिध्र्े लयगणयऱ्र्य स्टे शिरी वस्तच
ूं ी ठोक भयवयत ववरी करते. ववववध ियियंककत कंपिींबरोबर
आिचय करयर असि
ू त्र्यंच्र्यकडूि आम्ही र्यर िोठर्य प्रियणयवर अशय वस्तच
ूं ी खरे दी करूि ठोक
भयवयत पि
ु :ववरी करत असतो. आपल्र्यकडूि आम्हयस र्ेणयऱ्र्य ियगणीवर आम्ही जयस्तीत जयस्त सट
ू

दे ऊ शकू.------------- र्य पत्रयसोबत आिच्र्यकडील स्टे शिरी वस्तच
ूं ी र्यदी आणण दरपत्रक सोबत जोडत
आहोत. आपल्र्य आवश्र्कतेिस
ु यर कृपर्य लवकरयत लवकर आम्हयलय आपली खरे दी ऑडार पयठवयवी ही

वविंती. आम्ही आपल्र्यलय सदै व उत्कृष्ठ सेवेची हिी दे तो. ------------ कळयवे, धन्र्वयद, -------------आपलय ववश्वयस,ू --------- िहयरयष्र टे डडंग कंपिी कररतय ------- प्रोप्रयर्टर -------- सोबत : दरपत्रक

* वरील कयर्यालर्ीि पत्र पढ
ु े सोडवि
ू दयखववले आहे . सोडववलेले हे पत्र केवळ ििन्
ु र्यदयखल हदलेले
असि
ू प्रत्र्क्ष परीक्षेिध्र्े र्ॉन्ट सयइज र्यपेक्षय िोठी असते. परीक्षेतील

त्र Format झाल्यावर िोि

ािंवर येऊ शकते. परीक्षेिध्र्े असे झयल्र्यस ववद्र्यर्थर्यािे ते तसेच दोि पयियंवर ठे वयवे. पत्र पण
ू ा

झयल्र्यवर Mailing Tab िधील Preview Result click केल्र्यवर प्रनत च्र्य पढ
ु े ववद्र्यर्थर्यािे Mail
Merge च्र्य Recipient List िध्र्े केलेल्र्य दोिही पत्ते हदसतील.
त्र टाइ

करत असतािा काही चुका झाल्यास पवद्याथी त्या िरू
ु स्त करू शकेल.
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महाराष्र रे डडंग कं िी
बोहरी आळी, रवववयर पेठ,
पण
ु े ४११००२

ईमेल : mtc@gmail.com वेबसाइट : www.mahatrading.org
संदभा र.िहय/५०५/२०१६

हदियंक २४ ऑटटोबर २०१६

प्रनत,

<<First_Name>>

<<Address Line 1>>
<<Address Line 2>>
पवषय : स ्टे शिरी खरे दी करणेववषर्ी

संिभव : आपले हदियंक १५ ऑटटोबर २०१६ रोजीचे पत्र
िहोदर्,
उपरोटत संदभयािस
ु यर आम्ही प्रर्थित: आिच्र्य कंपिीकडूि ववववध प्रकयरची स्टे शिरी खरे दी

करण्र्यववषर्ी दयखवलेल्र्य आस्र्थेबद्दल धन्र्वयद.

आिची कंपिी ववववध प्रकयरची शयलेर् तसेच कयर्यालर्यंिध्र्े लयगणयऱ्र्य स्टे शिरी वस्तच
ूं ी ठोक

भयवयत ववरी करते. ववववध ियियंककत कंपिींबरोबर आिचय करयर असि
ू त्र्यंच्र्यकडूि आम्ही र्यर
िोठर्य प्रियणयवर अशय वस्तच
ूं ी खरे दी करूि ठोक भयवयत पि
ु :ववरी करत असतो. आपल्र्यकडूि
आम्हयस र्ेणयऱ्र्य ियगणीवर आम्ही जयस्तीत जयस्त सट
ू दे ऊ शकू.

र्य पत्रयसोबत आिच्र्यकडील स्टे शिरी वस्तच
ंू ी र्यदी आणण दरपत्रक सोबत जोडत आहोत.

आपल्र्य आवश्र्कतेिस
ु यर कृपर्य लवकरयत लवकर आम्हयलय आपली खरे दी ऑडार पयठवयवी ही वविंती.
आम्ही आपल्र्यलय सदै व उत्कृष्ठ सेवेची हिी दे तो.
कळयवे, धन्र्वयद,
आपलय ववश्वयस,ू

िहयरयष्र टे डडंग कंपिी कररतय

प्रोप्रयर्टर
सोबत : दरपत्रक
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* Personal Letter (Resume) / व्यक्टतगत
गण
ु यंकि खयलील प्रियणे :



त्राचे टं कलेखि :

टायप ग
ं साठी ७.५ गण
ु :
प्रत्र्ेक चुकीसयठी

/२ गण
किी करण्र्यत र्ेईल. म्हणजेच चुकयंची संख्र्य जर १५ ककं वय
ु

१

त्र्यपेक्षय अधधक असेल तर ७.५ पैकी शन्
ू र् गण
ु मिळतील.

चूक र्यचय अर्था स्पेमलंगिध्र्े चूक/शब्द वगळणे/िसलेलय शब्द टयईप करणे, अपण
ू ा टयर्वपंग,

Per Missing/Omitting/Adding Words, Incomplete Typing.


Personal Letter (Resume) / व्यक्टतगत
1. Name & Address of Sender

त्र प्रेझेंटेशिसाठी ७.५ गण
ु :

2. Address of 2 Recipients and Mail Merge
3. Subject & reference
4. Salutation

5. Paragraph
6. Style

7. Personal Details
8. Table

9. Complementary Close
10. Enclosure

:

½ mark

:

½ mark

:
:
:
:
:
:
:
:

1+1 mark
½ mark
½ mark
½ mark
1 mark
1 mark

½ mark

½ mark

 व्र्क्टतगत पत्र हे प्रश्िपत्रत्रकेत सलग हदसेल व ते unformatted असेल. ववद्र्यर्थर्यािे ते
ियगादशािपर सच
ू ियंचय अवलंब करूि टयईप करयवर्यचे आहे. पत्र सरू
ु करण्र्यपव
ू ी प्रर्थित: प्रश्िपत्रत्रकेत
हदलेल्र्य सच
ू िय व्र्वक्स्र्थत सिजूि घ्र्यव्र्यत. िंतर पत्र टयईप करण्र्यस सरू
ु वयत करयवी. ज्र्य हठकयणी
ओळ बदलणे अपेक्षक्षत असेल नतर्थे प्रश्ियिध्र्े ------------ अशी रे घ हदसेल. Enter Key press करूि
ओळ बदलयवी.

संपण
ू ा पत्र प्रर्थित: लेफ्ट सयईडलय टयईप करूि घ्र्यवे. पत्रयिध्र्े क्जर्थे क्जर्थे Email ककं वय

Website address असेल नतर्थे तो निळर्य रं गयिध्र्े र्ेऊि त्र्यस Hyperlink हदसू शकते.
ववद्र्यर्थर्यािे ती तशीच ठे वयवी.

To/प्रनत िंतर पत्तय टयईप करू िर्े. र्ेर्थे Mail Merge चे Fields insert करयर्चे आहे त.

लेटर टयइप करत असतयियच आवश्र्क त्र्य हठकयणी Enter व Tab द्र्यवेत आणण िंतर Formatting

सरु
ु करयवे. र्यकररतय परीक्षय पररषदे िे वेबसयईटवर हदलेल्र्य Exam Demo िधील व्र्क्टतगत पत्रयचे
प्रयत्र्क्षक्षक पहयवे.

टे बल करतयिय प्रश्ियिधील Table लय ककती columns व Rows आहे त हे बघि
ू घ्र्यवेत व

त्र्यप्रियणे Insert Table िध्र्े जयऊि Table Insert करयवे. व contents Type करूि घ्र्यवेत.
टे बल खयली एक Blank ओळ ठे वि
ू पढ
ु ील सवा matter टयइप करूि घ्र्यवय.
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* एक महत्त्वाची सूचिा - Personal Letter मध्ये कोणताही फॉन्ट साईज पवद्यार्थयाविे बिलू
िये. असे केल्यास गुण कमी होतील याची िोंि घ्यावी.
१.

िाव व

त्ता

:

पत्र पयठवणयऱ्र्यचे ियंव Bold करयवे. ियव व पत्त्र्यिंतर हदियंक पव
ू ी एक

extra enter द्र्यवय. आतय ियवयपयसि
ू हदियंक पर्ांत selection करयवे आणण Ruler चा वा र करूि
इंडेंटच्या चौकोिावर क्टलक करावे व Left Indent 3.5 ला च drag करावे. र्यिंतर िंतर एक extra
enter द्र्यवय.
२.

Recipient List & Mail Merge : To िंतर पत्तय टयईप करू िर्े. To िंतर Mail Merge

चय वयपर करूि Recipient List करयर्ची आहे . Menu िधील Mailing Tab लय click करूि

Select Recipient लय click करयवे. र्ेर्थे एक New Address List चय Dialogue Box हदसेल.

प्रश्ियिध्र्े हदलेले दोि Recipients ची र्ेर्थे Entry करयर्ची आहे. पहहलय Recipient Enter

झयल्र्यवर New Entry लय click करूि दस
ु री entry करयवी. टयइप केलेले Recipient चे ियव पण
ू ा
हदसले ियही तर ते Navigation Key िधील Left Arrow press करूि तम्
ु ही पयहू शकतय. दोन्ही
entries झयल्र्यवर OK Button click करयवे.
आतय To च्र्य खयली merge fields insert करयवर्यचे आहे त. र्यसयठी To च्र्य खयली click करयवे
आणण Ribbon िध्र्े हदसत असलेल्र्य Insert Merge Fields लय click करयवे. First_Name
insert

करूि

एक

enter

द्र्यवय,

Address_Line1

insert

करूि

एक

enter

Address_Line2 insert करूि एक enter द्र्यवय. पत्त्र्यिंतर एक Blank Line असयवी.

द्र्यवय,

* प्रश्िपत्रत्रकेत Address सयठी जी Style हदलेली असेल त्र्यप्रियणे Style apply करयवी. Styles
बद्दल ियहहती आधी हदली आहे.
३.

पवषय व संिभव : Subject select करूि त्र्यस Bold करयवे. त्र्यपढ
ु े असणयऱ्र्य matter लय

click करूि त्र्यस underline करयवे. र्यप्रियणेच Reference select करूि त्र्यस Bold करयवे.
त्र्यपढ
ु े असणयऱ्र्य matter लय click करूि त्र्यस underline करयवे.

* जर प्रश्ियिध्र्े Paragraph लय Block Style हदलेली असेल त्र्य पत्रयतील ववषर् व संदभा Margin

लय लयगि
ू च ठे वयवय. जर प्रश्ियिध्र्े Paragraph लय Indent Style हदलेली असेल त्र्य पत्रयतील ववषर्
व संदभा Margin पयसि
ू एक टॅ ब दे ऊि पढ
ु े घ्र्यवय. संदभा िंतर एक Blank Line असयवी.
४.

अमभवािि

:

मा.महोिय/Respected Sir हे ियक्जािलय लयगि
ू च असयवे. र्यस Justified

५.

मजकूर, आभार/धन्यवाि/कळावे/Thanking you : पत्रयतील िजकूर करतयिय ववद्र्यर्थर्यािे

Allignment करू िर्े. र्यिंतर िंतर एक extra enter द्र्यवय.

आधी प्रश्िपत्रत्रकेत पॅरयग्रयर्सयठी जी Style हदलेली असेल त्र्यप्रियणे Style apply करयवी.

अमभवयदि िंतर असणयऱ्र्य पहहल्र्य पॅरयग्रयर्लय Justified Allignment करूि घ्र्यवी. ियऊस ककं वय
कीबोडाच्र्य सयहयय्र्यिे टे बलखयली असलेलय पॅरय सरू
ु होतो नतर्थपयसूि Thanking you/धन्यवाि
मसलेटशि घेऊि पॅरयग्रयर्लय Justified Allignment करूि घ्र्यवी.

यंत

व्र्क्टतगत पत्रयिध्र्े अमभवयदि िंतर एक Para असणयर आहे तसेच टे बल िंतरही Para असणयर
आहे. त्र्यिळ
ु े िोन्हीकडे Styles apply करयव्र्य लयगतील.
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६.

Styles :

प्रश्ियिध्र्े हदलेल्र्य Styles िीट वयचूि घ्र्यव्र्यत व र्ोग्र् त्र्य हठकयणी त्र्य

७.

व्यक्टतगत माहहती

apply करयव्र्यत. Styles बद्दल ियहहती आधी हदली आहे.
:

व्यक्टतगत माहहती/Personal Details पव
ू ी आणण िंतर एक Blank

Line असल्र्यची खयत्री करयवी. Personal Details र्य हे डडंगलय click करूि त्र्यस Bold, Center व
Underline करयवे. िंतर र्यखयली असलेले Details Type करत असतयिय जी ववसगा धचन्हे (colon :)

आहे त ती एकय खयली एक र्ेतील र्यची दक्षतय घ्र्यवी. उदय. Name िंतर 3 Tabs दे ऊि ववसगा धचन्ह
द्र्यवे व त्र्यखयली बयकीची ववसगा धचन्हे र्ेतील र्यप्रियणे टॅ ब द्र्यवेत. ववसगा धचन्हयच्र्य डयव्र्य बयजूलय
असलेले

Name

पयसि
ू

Qualification

पर्ांतचे

Address..........Qualification.

Text

Bold

करूि

घ्र्यवे.

उदय.

Name,

Qualification िंतर दोि एन्टर द्र्यवेत. म्हणजेच टे बलपव
ू ी एक Blank Line असयवी.
८.

टे बल

:

टे बलिध्र्े शैक्षणणक ियहहती टयइप केलेली आहे . टे बल Format करतयिय. संपण
ू ा

टे बल मसलेटट करयवय व त्र्यस Center Allign करयवे. र्यसयठी टे बलच्र्य डयव्र्य बयजल
ू य वरती असलेलय
Four Headed Arrow click करयवय म्हणजे संपण
ू ा टे बल मसलेटट होईल. त्र्यिंतर टे बलचे कॉलि
हे डडंग मसलेटट करयवेत व त्र्यंिय Bold करयवे.
असयवी. व िंतर पढ
ु ील पॅरयग्रयर् टयईप करयवय.


टे बल पण
ू ा झयल्र्यवर त्र्यिंतर एक Blank Line

र्थोडटर्यत सयंगयर्चे झयले तर टे बलपव
ू ी आणण टे बलिंतर एक Blank Line असयवी.

९.

Complimentary Close

:

Yours faithfully ककं वय आपलय ववश्वयसू िंतर सही

करणयऱ्र्यचे ियव म्हणजेच Complimentary Close. प्रश्ियिध्र्े complimentary close ची
position जशी सयंधगतली आहे तशी ठे वयवी. उदय. Right Hand Side ककं वय Left Hand Side.

* जर Complimentary Close Left Hand Side लय घेण्र्यस सयंधगतलय असेल तर त्र्यलय इतर
Formatting करू िर्े. तो तसयच Left hand Side लय ठे वयवय.

* जर Complementary Close Right Hand Side लय घेण्र्यस सयंधगतले असेल तर आपलय
ववश्वयस/ू Yours

Faithfully,

पयसि
ू

हुदय/Designation पर्ांत ियऊस ककं वय कीबोडाच्र्य
सयहयय्र्यिे selection करयवे व Ruler चा वा र करूि Left Indent च्या चौकोिावर क्टलक
करावे व Left Indent 3.5 ला च drag करावे. र्य Selection लय Center Alignment
apply करयवी.

Complementary Close िध्र्े सहीसयठी दोि Blank Enter असणे आवश्र्क आहे.

Complementary Close िंतर एक extra enter द्र्यवय व सोबत/encl टयइप करयवे.
१०.

सोबत : सोबत / Enclosure ियक्जािलय लयगि
ू च left alignment ठे वयवी.
आतय merge field चय preview पयहयवय. त्र्यसयठी Mailings Tab लय click करूि

Preview Result लय click करूि पन्
ु हय Preview Result लय click करयवे. आतय ति
ु च्र्य पत्रयिध्र्े

To च्र्य पढ
ु े Recipients हदसतील. दोन्ही Recipients पयहण्र्यसयठी Preview Result लय click
करूि Previous / Next click करूि बघू शकतय. र्यिंतर Finish Mail Merge लय click करयवे.
त्र टाइ

करतािा जर काही चुका झाल्या असतील तर पवद्यार्थयाविे त्या िरू
ु स्त करूि घ्याव्यात.
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व्यक्टतगत
सूचिा

त्र : िमुिा प्रश्ि त्रत्रका व सोडपवलेले उत्तराचा Preview

प्रश्ि १.

पत्र पयठववणयऱ्र्यचे ियव बोल्ड करय आणण ियव व पत्तय उजव्र्य बयजस
ू लेफ्ट इंडेंट च्र्य

प्रश्ि २.

ज्र्यलय पत्र पयठवयर्चे आहे त्र्यचय पत्तय हय ब्लॉक स्टयईल िध्र्े घ्र्य आणण िेल िजा

सयहयय्र्यिे ३.५ लय सेट करय.

कर्ल््स हदलेल्र्य स्टयईल िध्र्े इन्सटा

प्रश्ि ३.

पॅरयग्रयर् ब्लॉक स्टयईल िध्र्े करय.

प्रश्ि ४.

करय.

सन्ियनित शेवट उजव्र्य बयजस
ू लेफ्ट इंडेंट ३.५ सेंटर अलयईििें ट िे सेट करयवे.

िधुरय ियरयर्ण पवयर, ----- फ्लॅ ट र.५, वविलकंु ज, ----- कोर्थरूड, पण
ु े २९ ----- हदियंक २४ ऑटटोबर

२०१६ ----- प्रनत, ------ वीणय वल्डा टूसा ॲण्ड रॅ व्हल्स, ------ डेटकि क्जिखयिय, -------- पण
ु े ४११००४
------- सकयळ पेपसा प्रय. मल. ------ शनिवयर पेठ, -------- पण
ु े ४११०३० ----- ववषर् : टलयका पदयसयठी

अजा ------ संदभा : आपली हदियंक १५ ऑटटोबर २०१६ रोजीची जयहहरयत ------ ियििीर् िहोदर्, ------- उपरोटत संदभयािस
ु यर िी आपल्र्य कंपिीिध्र्े टलयका र्य पदयसयठी अजा करीत आहे. कृपर्य िलय

स्वत:चे कौशल्र् सयदर करण्र्यची एक संधी द्र्यवी. ------------ वैर्क्टतक ियहहती ------- ियव : िधुरय
ियरयर्ण पवयर ----- पत्तय : फ्लॅ ट र.५, वविल कंु ज सोसयर्टी, --------- कोर्थरूड, पण
ु े २९-------

िोबयईल िं : ९८७६५४३२१० ------- ईिेल आर्डी : madhura@gmail.com ------- जन्ि हदियंक :
२४ ऑटटोबर १९९६ ------- शैक्षणणक व तयंत्रत्रक पयत्रतय :
अ.र.

परीक्षय पयस

पयस झयलेले वषा

बोडा

१

बी.कॉि.

२०१५

पण
ु े र्नु िव्हमसाटी

२

इंग्रजी टं कलेखि ४० श.प्र.मि.

िोव्हें बर २०१४

िहयरयष्र रयज्र् परीक्षय

अ श्रेणी

३

जीसीसी टीबीसी इंग्रजी ३०

एवप्रल २०१६

िहयरयष्र रयज्र् परीक्षय

अ श्रेणी

श.प्र.मि.

पररषद
पररषद

गण
ु /श्रेणी
६८.७६

िी ियझ्र्य वतीिे खयत्री दे ते की आपल्र्य कंपिीत िलय सेवय दे ण्र्यची संधी हदल्र्यस िी िि लयवि
ू
कयि करे ि.-------- धन्र्वयद, ----- आपली ववश्वयस-ू ------- िधरु य ियरयर्ण पवयर ----- सोबत :
आवश्र्क झेरॉटस कॉपी

* वरील व्र्क्टतगत पत्र (Resume) पढ
दयखववले आहे. सोडववलेले हे
ु े सोडवि
ू

पत्र केवळ

ििन्
ु र्यदयखल हदलेले असि
ू प्रत्र्क्ष परीक्षेिध्र्े र्ॉन्ट सयइज र्यपेक्षय िोठी असते. पत्र करतयिय परीक्षय
पररषदे िे हदलेल्र्य ियगादशािपर सच
ू ियंचय कयटे कोरपणे अवलंब करयवय. परीक्षेतील
झाल्यावर िोि

त्र Format

ािंवर येऊ शकते. परीक्षेिध्र्े असे झयल्र्यस ववद्र्यर्थर्यािे ते तसेच दोि पयियंवर

ठे वयवे. पत्र परू ण
् झयल्र्यवर Mailing Tab िधील Preview Result click केल्र्यवर प्रनत च्र्य पढ
ु े
ववद्र्यर्थर्यािे Mail Merge च्र्य Recipient List िध्र्े केलेले दोिही पत्ते हदसतील.
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मधुरा िारायण

वार,

फ्लॅ ट र.५, वविलकंु ज,
कोर्थरूड, पण
ु े २९

हदियंक २४ ऑटटोबर २०१६
प्रनत,
<<First_Name>>
<<Address Line 1>>
<<Address Line 2>>
पवषय : टलयका पदयसयठी अजा
संिभव : आपली हदियंक १५ ऑटटोबर २०१६ रोजीची जयहहरयत
ियििीर् िहोदर्,
उपरोटत संदभयािुसयर िी आपल्र्य कंपिीिध्र्े टलयका र्य पदयसयठी अजा करीत आहे . कृपर्य िलय स्वत:चे
कौशल्र् सयदर करण्र्यची एक संधी द्र्यवी.

वैयक्टतक माहहती
िाव

:

त्ता

:

िधरु य ियरयर्ण पवयर

फ्लॅ ट र.५, वविल कंु ज सोसयर्टी,
कोर्थरूड, पुणे २९

मोबाईल िं

:

ईमेल आयडी

:

madhura@gmail.com

जन्म हििांक

:

२४ ऑटटोबर १९९६

शैक्षणणक व तांत्रत्रक
अ.क्र.

रीक्षा

ात्रता

९८७६५४३२१०

:

ास

ास झालेले वषव

१

बी.कॉि.

२०१५

२

इंग्रजी टं कलेखि ४० श.प्र.मि.

िोव्हें बर २०१४

बोडव/
पुणे र्ुनिव्हमसाटी

िहयरयष्र रयज्र् परीक्षय

गुण/श्रेणी
६८.७६

अ श्रेणी

पररषद
३

जीसीसी टीबीसी इंग्रजी ३०
श.प्र.मि.

एवप्रल २०१६

िहयरयष्र रयज्र् परीक्षय

अ श्रेणी

पररषद

िी ियझ्र्य वतीिे खयत्री दे ते की आपल्र्य कंपिीत िलय सेवय दे ण्र्यची संधी हदल्र्यस िी िि लयवि
ू कयि करे ि.
धन्र्वयद,
आपली ववश्वयसू

िधुरय ियरयर्ण पवयर
सोबत : आवश्र्क झेरॉटस कॉपी
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प्रश्ि ३ : तटता टं कलेखि (Statement Typing) :- गुण १०

(कालावधी २० ममनिटे )

गुणांकि खालील प्रमाणे :


टायप ग
ं साठी ५ गण
ु :
प्रत्र्ेक चुकीसयठी

/२ गण
किी करण्र्यत र्ेईल. म्हणजेच चुकयंची संख्र्य जर १० ककं वय
ु

१

त्र्यपेक्षय अधधक असेल तर ५ पैकी शन्
ू र् गण
ु मिळतील.

चूक र्यचय अर्था स्पेमलंगिध्र्े चूक/शब्द वगळणे/िसलेलय शब्द टयईप करणे, चुकीचय अंक टयइप

करणे, अपण
ू ा टयर्वपंग, Per Missing/Omitting/Adding Words, Wrong Number Typing,
Incomplete Typing.


प्रेझेंटेशिसाठी ५ गण
ु :







Heading + Figures in Rs.

:

1

:

1

vertical Middle allignment

:

1

Borders

:

1

Column Headings and Allignment
Other Cell Allignment including
Column Width

For Questions on Functions

/2 Mark + 1/2 Mark
/2 Mark
/2 Mark

:

1

/2 Mark

:

2 Marks

/2 Mark

महत्त्वाची सूचिा : चक
ु ीच्या Cell मध्ये Statement केले तर शून्य गुण ममळतील.
 Statement Typing Guidelines :
प्रश्ियिध्र्े ज्र्य Cell सेल िध्र्े स्टे टिेंट सरु
ु केले आहे Answersheet िधील त्र्यच Cell
िध्र्े स्टे टिें ट टयईप करयवे.

उदय. B3. आधी संपण
ू ा स्टे टिें ट टयइप करूि घ्र्यवे, त्र्यिंतर

Formatting करयवे. र्यकररतय परीक्षय पररषदे िे वेबसयईटवर हदलेल्र्य Exam Demo िधील स्टे टिें टचे
प्रयत्र्क्षक्षक पहयवे.
Serial Numbers सयठी Auto Fill command वयपरयर्ची आहे. Serial No. 1 टयइप

करयवय. Ribbon िधील उजवीकडच्र्य commands बघण्र्यसयठी कोपऱ्र्यत असलेल्र्य Arrow लय
click करूि Fill बटिलय click करयवे. िग series लय click करयवे. एक Dialogue Box हदसेल.
तेर्थे Series in - Column,

Type - Linear,

Step Value 1,

button click करयवे. १ ते ८ Serial numbers fill झयलेले हदसतील.
Figures

टयईप

करत

असतयिय

Thousand

Separater

स्वल् पवराम म्पहणजेच Comma चा वा र करावा.

जसे

Stop Value

दयखववण्र्यसयठी
1,510.00

keyboard

वरील

र्य बयबीसयठी परीक्षेत

Formatting Tools चा वा र करु िये, याची कृ या िोंि घ्यावी.
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तसेच मराठी व हहंिी माध्यमाच्या पवद्यार्थयांिी प्रश्िात जर मराठी अंक असतील तर keyboard
मधील qwert च्या वर असणाऱ्या अंकांचा वा र करूि मराठी अंक टाइ
असतील तर numaric keypad चा वा र करूि इंिजी अंक टाइ

करावेत.

करावेत. इंिजी अंक

प्रश्ियिध्र्े शेवटी चयर Functions हदलेले आहे त. िेिि
ू धील Formula Tab लय click करूि

प्रश्ियत सयंधगतल्र्यप्रियणे त्र्य त्र्य Cell िध्र्े र्ोग्र् ते Function वयपरूि ररझल्ट द्र्यवय.
Functions करूि झयल्र्यवर column width िळ
ु े Result view ि होतय हॅश (######) signs
आले तरी ते तसेच ठे वयवेत. त्र्यिळ
ु े गण
ु किी होणयर ियहीत.
आतय Formatting सरू
ु करयवे.
i.

Serial No./अि.ु र.च्र्य Column ची Width र्ोग्र् नततकी करूि घ्र्यवी.

j.

Particulars / वववरणच्र्य Column ची Width र्ोग्र् नततकी करूि घ्र्यवी.

k. Leader Dot ची Width र्ोग्र् नततकी करूि घ्र्यवी.
l.

शेवटच्र्य चयर रकयन्र्यंची Width ज्र्यिध्र्े Statistics असते, चयरही रकयिे एकसयरखी
Width असणे आवश्र्क आहे .

त्र्यसयठी चयरही रकयिे म्हणजेच Columns select करूि

घ्र्यवेत व एकयच वेळी त्र्यंची width र्ोग्र् नततकी करूि घ्र्यवी.
m. Ribbon िधील डयवीकडच्र्य commands बघण्र्यसयठी कोपऱ्र्यत असलेल्र्य Arrow लय
click करयवे. आतय Main Heading Bold & Underline करयवे.

िंतर संपण
ू ा तटत्र्यचे

िध्र्भयगी र्ेईल अशय प्रकयरे selection करूि Heading लय Merge & Center
command apply करयवी व र्ॉन्ट सयईज 16 करयवय. (एक िहत्त्वयची सच
ू िय - Main
Heading व्र्नतररटत कोणतयही र्ॉन्ट ववद्र्यर्थर्यािे बदलू िर्े. असे केल्र्यस गण
किी
ु
होतील र्यची िोंद घ्र्यवी.)
n. आतय Main Heading च्र्य खयलील text असलेली row select करूि र्य text लय Merge & Center command च्र्य drop down list िधील Merge across command
apply करयवी व त्र्यलय right allignment करयवी.
o. आतय खयलीलप्रियणे formating करयवे :
i. Serial Number व त्र्यखयलील cell select करूि त्र्यस Bold आणण Merge &
Center करयवे.
ii. Particulars व त्र्यशेजयरील रकयिय आणण र्य दोहोंच्र्य खयलील cells select करूि
त्र्यस Bold आणण Merge & Center करयवे.
iii. शेवटच्र्य चयर रकयन्र्यंसयठी दोि दोि रकयन्र्यंिय मिळूि एक column heading आहे .
प्रयत्र्क्षक्षकयत दयखवल्र्यप्रियणे र्य दोि रकयन्र्यंिय select करूि त्र्यस Bold आणण
Merge & Center करयवे. म्हणजे आतय merge झयलेले दोि रकयिे व त्र्यखयली
प्रत्र्ेकी दोि उप-रकयिे म्हणजेच sub-columns हदसतील. असे हे चयर sub-columns
select करूि त्र्यस Bold करयवे व त्र्यस Center Allignment करयवी.
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p. आतय आपल्र्य स्टे टिें टचे सवा column headings select करूि त्र्यस All Border
apply करयवी.
q. आतय 1 ते 8 Serial No. select करयवेत व त्र्यंिय Center Alignment करूि घ्र्यवी.
r. त्र्यिंतर particulars िधील सवा ८ items select करूि त्र्यचे indent एकय Step िे
वयढवयवे.
s. आतय त्र्यशेजयरील रकयन्र्यतील Leaders dot select करूि त्र्यंिय Center Alignment
करूि घ्र्यवी.
t.

आपल्र्य स्टे टिें टच्र्य Column Heading खयली असलेले संपण
ू ा स्टॅ हटक्स्टटस select करयवे व
Borders िधूि Outside Border लय click करयवे. िंतर Particulars चे ८ items आणण
Leaders Dots select करूि Outside Border करयवी.

u. आतय शेवटच्र्य चयर कॉलम्सचे अंक select करयवेत आणण More Borders िध्र्े जयऊि
inside vertical border लय click करयवे.
v. शेवटी असलेल्र्य Functions च्र्य चयर Cells िय select करूि त्र्यलय All Borders करयवी.
w. Main Heading पयसि
ू संपण
ू ा स्टे टिें ट मसलेटट करयवे व त्र्यची vertical allignment
Middle ठे वयवी. Ribbon िधील उजवीकडच्र्य commands बघण्र्यसयठी कोपऱ्र्यत
असलेल्र्य Arrow लय click करयवे.
x. Main Heading पयसि
ू संपण
ू ा स्टे टिें ट मसलेटट करयवे आणण Home Tab िधील Cells
group िधील Format command चय वयपर करूि Row Height 25 करयवी.
स्टे टिें ट टयइप करतयिय जर कयही चुकय झयल्र्य असतील तर ववद्र्यर्थर्यािे त्र्य दरू
ु स्त करूि घ्र्यव्र्यत.
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स्टे टमें ट : िमुिा प्रश्ि त्रत्रका व सोडपवलेले उत्तराचा Preview

क्जल््यानिहाय झालेल्या

स्
ु तक पवक्रीचा तटता
आकडे हजयरयत

अिुक्रमांक

२०१३-१४

क्जल््याचे िाव

पवज्ञाि

२०१४-१५
मराठी

पवज्ञाि

मराठी

१

ियगपूर

..

३,५६७.००

१,५००.००

३,४५०.००

६,८९६.००

२

चंद्रपुर

..

३,४५५.००

६,८००.००

५,७८९.००

४,८९६.००

३

गडधचरोली

..

६,४३५.००

७,८००.००

८,९७६.००

४,२५४.००

४

ियंदेड

..

२,५००.००

७,०००.००

५,८७६.००

५,३२४.००

५

गोंहदर्य

..

६,०००.००

५,५००.००

३,८००.००

८,२३४.००

६

अिरयवती

..

२,१५०.००

५,४६७.००

४,८९०.००

७,४५६.००

७

अकोलय

..

४,६००.००

२,४५६.००

४,९००.००

४,८९७.००

८

र्वतियळ

..

६,४५०.००

७,५६०.००

४,८७५.००

६,९००.००

प्रश्ि र. १.

२०१३-१४ िधील ववज्ञयि ववषर्यची बेरीज सेल E15 िध्र्े कयढय.

प्रश्ि र. २.

२०१३-१४ िधील िरयठी ववषर्यची सरयसरी सेल F15 िध्र्े कयढय.

प्रश्ि र. ३.

२०१४-१५ िधील ववज्ञयि ववषर्यची Maximum Value सेल G15 िध्र्े कयढय.

प्रश्ि र. ४.

२०१४-१५ िधील िरयठी ववषर्यची Minimum Value सेल H15 िध्र्े कयढय.

खयली स्टे टिें टचय प्रश्ि हदलय आहे . व तो पुढे सोडवूि दयखववलय आहे . सोडववलेले हे स्टे टिें ट केवळ

ििुन्र्यदयखल हदलेले असूि प्रत्र्क्ष परीक्षेिध्र्े र्ॉन्ट सयइज र्यपेक्षय िोठी असते. ववद्र्यर्थर्यांिी परीक्षय पररषदे िे
हदलेल्र्य सूचियचय कयटे कोर अवलंब करयवय.

उत्तराचा preivew :

क्जल््यानिहाय झालेल्या

स्
ु तक पवक्रीचा तटता
आकडे हजयरयत

अिुक्रमांक

२०१३-१४

क्जल््याचे िाव

पवज्ञाि

२०१४-१५
मराठी

पवज्ञाि

मराठी

१

ियगपूर

..

३,५६७.००

१,५००.००

३,४५०.००

६,८९६.००

२

चंद्रपुर

..

३,४५५.००

६,८००.००

५,७८९.००

४,८९६.००

३

गडधचरोली

..

६,४३५.००

७,८००.००

८,९७६.००

४,२५४.००

४

ियंदेड

..

२,५००.००

७,०००.००

५,८७६.००

५,३२४.००

५

गोंहदर्य

..

६,०००.००

५,५००.००

३,८००.००

८,२३४.००

६

अिरयवती

..

२,१५०.००

५,४६७.००

४,८९०.००

७,४५६.००

७

अकोलय

..

४,६००.००

२,४५६.००

४,९००.००

४,८९७.००

८

र्वतियळ

..

६,४५०.००

७,५६०.००

४,८७५.००

६,९००.००

३५,१५७.००

५,५१०.३८

८,९७६.००

४,२५४.००
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पवभाग ३ : गती उतारा (Speed Passage) ३० श.प्र.मम. आणण ४० श.प्र.मम. :गण
ु २० (कालावधी ७ ममनिटे )
प्रत्र्ेक चुकीसयठी १/२ गण
ु किी करण्र्यत र्ेईल. (स्पेमलंगिध्र्े चुक/शब्द वगळणे/ उतयऱ्र्यत

िसलेलय शब्द टयईप करणे, अपण
ू ा टयर्वपंग (Per Missing/Omitting/Adding Words, Incomplete
Typing) म्हणजेच चुकयंची संख्र्य जर २० पेक्षय अधधक असेल तर ववद्र्यर्थी अित्त
ु ीणा होईल.

ववद्र्यर्थर्याचय स्पीड वेळेआधी पण
ू ा झयलय असेल तर ववद्र्यर्थी परत एकदय वयचूि घेऊ शकेल व

कयही चक
ु य झयल्र्य असल्र्यस त्र्य दरू
ु स्त करूि घेतय र्ेतील.

गती उतारा (Speed Passage) सरू
ु होण्या व
ू ी ३० सेकंिांचा काऊंटडाऊि टायमर स्क्रीिवर

हिसेल. या तीस सेकंिाच्या कालावधीत गती उतारा टाई

करता येणार िाही.

झाल्यािंतर Speed Passage चा ७ ममनिटांचा टायमर सरू
ु होईल.
आ ला स् ीड

ॅसेज

ण
ू व करावयाचा आहे .

३० सेकंि

ण
ू व

या ७ ममनिटांमध्ये पवद्यार्थयाविे

मराठी आणण हहंिी फॉन्ट :
३१ ऑटटोबर २०१३ शयसि निणार्यिस
ु यर िरयठी आणण हहंदी सयठी र्नु िकोड प्रणयली िस
ु यर

र्ॉन्ट वयपरयवय अशय सच
ू िय आहे त.

त्र्यिस
ु यर िरयठी/हहंदी टं कलेखि कळर्लकयलय अिरू
ु प असय ISM

– Unicode – Remington Marathi
परीक्षयंसयठी हय Font वयपरण्र्यत र्ेईल.

मंगल र्य र्ॉन्टचय वयपर करयवय.

िरयठी व हहंदी र्य दोन्ही

तसेच र्य र्ॉन्टिध्र्े प्रश्िधचन्ह, उद्गयरधचन्ह, कंस अशय कीज उपलब्ध ियहीत, त्र्यसयठी

Switch Key चय वयपर करयवय लयगतो.

अशय कीज परीक्षेति
ू वगळल्र्य जयतील.

ववद्र्यर्थर्यालय परीक्षेच्र्य दष्टीिे हे अडचणीचे होऊ िर्े म्हणूि

रीक्षेत ISM बाबतचे Font Settings पवद्यार्थयावला केंद्रसमन्वयकाकडूि उ लब्ध करूि हिले

जाणार आहे त. पवद्यार्थयाविे स्वत: ISM बाबतीतले कोणतेही सेहटंगज्ा बिलू ियेत.

 कॉम्प्यट
ं प्रॅक्टटकल
ु र टायप ग
 ३० श.प्र.मम.

रीक्षा

:-

रीक्षेमधील काही सववसाधारण सूचिा

:

1. सवा प्रश्ियंसयठी आवश्र्क असलेल्र्य Page Setup, Line Spacing, Font Face, Font

Size र्य बयबी By Default हदलेल्र्य असणयर आहे त. तसेच दोन्ही ऑप्शन्स डडसेबल असतील.
त्र्यिळ
ु े ववद्र्यर्थी त्र्यत बदल करू शकणयर ियहीत.

2. प्रत्र्ेक वयटर् पण
ू ा झयल्र्यवर एकच स् ेस द्र्यवय.

3. हहंदीिध्र्े वयटर् पण
ू ा करण्र्यकररतय दं ड वयपरयवय, पण
ू वा वरयि/Fullstop प्रियणेच दं डसध्
ु दय
शब्दयलय लयगि
ू च असयवय. तत्पव
ू ी स्पेस दे ऊ िर्े.
उदय. : भयरत एक बहुभयषी दे श है ।

4. Letter contents व Speed िध्र्े प्रत्र्ेक पॅरयग्रयर्च्र्य सरू
ु वयतीलय एकदय Tab Key दयबयवी.

5. Word Wrap Facility असल्र्यिळ
ु े पॅरय संपल्र्यवर fullstop िंतर एकही स्पेस ि सोडतय
Enter Key दयबयवी. Line to Line Type करू िये.
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6. कंपिीचे ियंव व पत्त्र्यिंतर संदभा र./Ref No. टयईप झयल्र्यवर एकही स् ेस ि िे ता ककियि
४ टॅ ब की वयपरूि हदियंक टयईप करयवय.

7. Letter टयईप करीत असतयिय खयलील बयबींिध्र्े शेवटच्या Character िंतर Space सोडू िये.











कंपिीचे ियव टयईप झयल्र्यवर
पत्तय टयईप झयल्र्यवर

संदभा र. टयईप झयल्र्यवर
हदियंक टयईप झयल्र्यवर
ववषर् टयईप झयल्र्यवर
संदभा टयईप झयल्र्यवर
पॅरयग्रयर् संपल्र्यवर

Yours faithfully/आपलय ववश्वयसू Designation/हुद्दय टयईप झयल्र्यवर
Encl.: Nil टयईप झयल्र्यवर
सोबत : Nil टयईप झयल्र्यवर

8. परीक्षेिध्र्े संगणक स्रीिवरील Left Side लय Question Paper व Right side लय
Answer Sheet असणयर आहे.

9. तसेच पत्र, स्टे टिें ट व स्पीड िध्र्े केलेले मसलेटशि कधी कधी ववद्र्यर्थर्याकडूि चुकूि डडमलट

होऊ शकते. ववद्र्यर्थर्यालय ते परत टयईप करयवे लयगू िर्े म्हणूि कॉम्प्र्ट
ु रिध्र्े उपलब्ध
असलेली UNDO बटिची सवु वधय Quick Access Toolbar िध्र्े उपलब्ध करुि हदली आहे.

10. ववद्र्यर्थर्यािे परीक्षेत कोणत्र्यही शॉटा कट कीचय वयपर करू िर्े.

11. परीक्षेत जयस्तीचय एक स्पेस आणण/ककं वय जयस्तीचय एक एन्टर ियन्र् रयहील. त्र्यपेक्षय जयस्तीचे
स्पेसेस ककं वय जयस्तीचे एन्टर असल्र्यस ते चुकयंिध्र्े िोजले जयतील व त्र्यबयबत गण
ु किी
करण्र्यत र्ेतील.

 कॉम्प्यट
ं प्रॅक्टटकल
ु र टायप ग
 ४० श.प्र.मम.

रीक्षा

:-

रीक्षेमधील काही सववसाधारण सूचिा

:

1. प्रश्ियंसयठी आवश्र्क असलेल्र्य Page Setup, Line Spacing, Font Face र्य बयबी By
Default हदलेल्र्य असणयर आहे त.

ववद्र्यर्थर्यािे त्र्यत बदल करू िर्े. Font Size िध्र्े र्टत

परीक्षय पररषदे िे हदलेल्र्य सच
ू ियंपरु तयच बदल करयवय. अियवश्र्क हठकयणी Font Size
बदलल्र्यस गण
ु किी होतील र्यची िोंद घ्र्यवी.

2. प्रत्र्ेक वयटर् पण
ू ा झयल्र्यवर एकच स् ेस द्र्यवय.

3. हहंदीिध्र्े वयटर् पण
ू ा करण्र्यकररतय दं ड वयपरयवय, पण
ू वा वरयि/Fullstop प्रियणेच दं डसध्
ु दय
शब्दयलय लयगि
ू च असयवय. तत्पव
ू ी स्पेस दे ऊ िर्े.

a. उदय. : भयरत एक बहुभयषी दे श है ।
4. Letter करतयिय प्रश्ियिध्र्े हदलेल्र्य सच
ू िेप्रियणे व ियगादशािपर सच
ू ियंचय अवलंब करूि करयवेत.

5. Speed िध्र्े Word Wrap Facility असल्र्यिळ
ु े पॅरय संपल्र्यवर fullstop िंतर एकही स्पेस
ि सोडतय Enter Key दयबयवी. Line to Line Type करू िये.
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6. परीक्षेिध्र्े संगणक स्रीिवरील Left Side लय Question Paper व Right side लय
Answer Sheet असणयर आहे.

7. तसेच पत्र, स्टे टिें ट व स्पीड िध्र्े केलेले मसलेटशि कधी कधी ववद्र्यर्थर्याकडूि चक
ु ू ि डडमलट

होऊ शकते. ववद्र्यर्थर्यालय ते परत टयईप करयवे लयगू िर्े म्हणूि कॉम्प्र्ट
ु रिध्र्े उपलब्ध
असलेली UNDO बटिची सवु वधय Quick Access Toolbar िध्र्े उपलब्ध करुि हदली आहे.

8. ववद्र्यर्थर्यािे परीक्षेत कोणत्र्यही शॉटा कट कीचय वयपर करू िर्े.



टी

:-

अंध पवद्यार्थयांबाबत :- अंध ववद्र्यर्थर्यांिय इंग्रजी टं कलेखि ३० श.प्र.मि. परीक्षेस िदतिीस (सिेत्र
वयचक)

घेवि
ू

बसण्र्यसयठी

शयसियिे

शयसिनिणार्

२००१/९३९७५/(१९०/२००१)सयमश-१, हद.१०/१०/२००१
ववद्र्यर्थर्यांिय सिेत्र वयचकयिे (िदतिीस)

शयलेर्

िस
ु यर

मशक्षण

ियन्र्तय

ववभयग

र

हदलेली आहे.

:

तसेच

बीजीई
अंध

वयटर्, शब्द वयचल्र्यिंतर ते टं कमलणखत करण्र्यस

ऊशीर लयगण्र्यची शटर्तय लक्षयत घेऊि टं कलेखि परीक्षेच्र्य ववभयग २ सयठी (गती उतयरय) ७
मिनिटयंऐवजी १० मिनिटे म्हणजेच ३ मिनिटे अनतररटत वेळ दे ण्र्यस शयसियिे शयसिनिणार् शयलेर्
मशक्षण ववभयग र : बीजीई २००१/९३९७५/(१९०/२००१)सयमश-१, हद. ३१ डडसेंबर २००१ िस
ु यर
ियन्र्तय हदलेली आहे .

ही सवलत संगणक टं कलेखि (जीसीसी टीबीसी) परीक्षेसयठी िरयठी / हहंदी / इंग्रजी ३० आणण

४० शब्द प्रनत मिनिट र्य ववषर्यंसयठी लयगू रयहील.

हिव्यांग पवद्यार्थयांबाबत :- हदव्र्यंग ववद्र्यर्थर्यांिय टं कलेखि कौशल्र् प्रयप्त करण्र्यसयठी

आवश्र्क

असणयऱ्र्य अवर्वयंिध्र्े म्हणजे हयत ककं वय बोटे र्यिध्र्े ४० टटके ककं वय त्र्यहूि अधधक
कयर्िस्वरुपी हदव्र्यंगत्व आलेले असल्र्यस व क्जल्हय शल्र् धचककत्सकयंिी (क्जल्हय मसक्व्हल सजाि)

तसे प्रियणणत केलेले असल्र्यस ३० श.प्र.मि. गतीची परीक्षय र्य टं कलेखियच्र्य परीक्षेतील गती
उतयऱ्र्यसयठी हदव्र्यंग उिेदवयरयस ७ मिनिटयंऐवजी १० मिनिटे म्हणजेच ३ अधधक मिनिटयंची
सवलत

दे ण्र्यस

शयसियिे,

शयलेर्

मशक्षण

ववभयग,

शयसि

निणार्

२०१५/प्र.र,२७२/एस.डी.-२, हदियंक २० ऑटटोबर २०१६ िस
ु यर ियन्र्तय हदलेली आहे .

र.

परीक्षय-

ही सवलत संगणक टं कलेखि (जीसीसी टीबीसी) परीक्षेसयठी िरयठी / हहंदी / इंग्रजी ३० आणण

४० शब्द प्रनत मिनिट र्य ववषर्यंसयठी लयगू रयहील.

स्वयक्षररत/आर्ट
ु त

िहयरयष्र रयज्र् परीक्षय पररषद,
पण
ु े-४११००१
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