
ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ,  ગાધંીનગર  
 

મડંળની ાહરેાત રમાકંઃ ૬૬/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ અને 

 ા.ર. ૭૧/૨૦૧૬૧૭ થી ૮૧/૨૦૧૬૧૭ ંગેની સધુારા ાહરેાત 

 

        ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર વારા તારંિક સવંગોની સીધી ભરતી માટે 
(૧) તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજ ાહરેાત રમાકંઃ ૬૬/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ અન ે (૨) 
તા. ૨૮/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ ાહરેાત રમાકંઃ ૭૧/૨૦૧૬૧૭ થી ૮૧/૨૦૧૬૧૭ રરસ્ ધ કર  
ઓન-લાભન અરીપિકો મેળવવામા ંઆવેલ છે. આ તમામ સવંગોની રવગતવાર ાહરેાતોમા ં
ુ ા ન.ં ૯ મા ં પર ષા પ રતના રિ ષ્ક હઠેળ પેટા ુ ા (૧) મા ં યમેદવારો માટેની રથમ 

તબકાની ્પધાષ્મક લેખિત પર ષા માટેનો અ્યાસરમ, ગણુભાર અને સમયની નીચે જુબની 
રવગતો દિાષવેલ છે.  
(૧)  ્પધાા્ મક ેેિતત કસટી   (થથમ તક્ાની પર ્ા)  

(અ) ા.ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭ માટેની ્ પધાષ્ મક લેખિત કસોટ નો અ્ યાસરમ- ગણુભાર અને સમય 
નીચે   જુબનો રહિેે.  

રમ રવ્ય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામા્ ય ્ાન- ગજુરાતનો ભરતહાસ, ગૂોળ અને સં્  કૃરત, ભારત ુ ં

બધંારણ, રમતગમત, સામા્ય રવ્ાન, વતષમાન રવાહો, કોપ્ ટુરને 
લગતુ ંસામા્ ય ્ાન, ટે્ ટ ઓ  ર નનગગ, પયાષવરણ, ાહરે વહ વટ, 
સરકાર  યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડ ના્ ટર મેનજેમે્ ટ રવગેરે  

 

૩૦ 
 

૨ કલાક 

૨ ગજુરાતી સાહહ્ય, ગજુરાતી ્ યાકરણ  ૨૫ 
૩ ંરેી ્ યાકરણ ૨૦ 
૪ ગાખણરતક કસોટ ઓ, તાહકિક કસોટ ઓ ૧૫ 
૫ જ્ યાની તારંિક િ્ષખણક લાયકાતને (લત)ુમ) સબંરંધત રવ્ય ુ ંપેપર  ૬૦ 

 કુે ગણુ ૧૫૦ 

 

(ક) ા.ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ અને ા.ર. ૭૧/૨૦૧૬૧૭ થી ૮૧/૨૦૧૬૧૭ માટેની 
્ પધાષ્ મક લેખિત કસોટ નો અ્ યાસરમ- ગણુભાર અને સમય નીચ ે જુબનો રહિેે.   

રમ રવ્ય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામા્ ય ્ાન- ગજુરાતનો ભરતહાસ, ગૂોળ અને સં્  કૃરત, ભારત ુ ં

બધંારણ, રમતગમત, સામા્ય રવ્ાન, વતષમાન રવાહો, કોપ્ ટુરને 
લગતુ ંસામા્ ય ્ાન, ટે્ ટ ઓ  ર નનગગ, પયાષવરણ, ાહરે વહ વટ, 
સરકાર  યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડ ના્ ટર મેનજેમે્ ટ રવગેરે  

 

૩૦ 
 

૧૫૦ રમરનટ 

૨ ગજુરાતી સાહહ્ય, ગજુરાતી ્ યાકરણ  ૩૦ 
૩ ંરેી ્ યાકરણ ૩૦ 
૪ ગાખણરતક કસોટ ઓ, તાહકિક કસોટ ઓ ૩૦ 
૫ જ્ યાની તારંિક િ્ષખણક લાયકાતને (લત)ુમ) સબંરંધત રવ્ય ુ ંપેપર  ૮૦ 

 કુે ગણુ ૨૦૦ 



 

 

 યકત પર ષા પ રતમા ંસરકારરી વારા સામા્ય વહ વટ રવભાગના તા. ૧૭/૦૫/૨૦૧૬ 
ના પિથી ંરિક  ેર ાર કર ને નીચે જુબનો સધુારો કરવામા ંઆવેલ છે. તેથી હવે યકત 
તમામ સવંગોની ાહરેાતો માટેનો ્પધાા્ મક ેેિતત પર ્ાનટ અ્યાસરમ, ગણુભાર અને 
સમયગાળામા ંઆથી નીચે જુબનો સધુારો બહાર પાડવામા ંઆવે છે.   
 

(૧)  ્પધાા્ મક ેેિતત કસટી   (થથમ તક્ાની પર ્ા)  
(અ) ા.ર. ૬૬/૨૦૧૬૧૭ માટેની ્ પધાષ્ મક લેખિત કસોટ નો અ્ યાસરમ- ગણુભાર અને સમય 

હવે નીચે  જુબનો રહિેે.  
 

રમ રવ્ય ગણુ સમયગાળો 
૧ સામા્ ય ્ાન- ગજુરાતનો ભરતહાસ, ગૂોળ અને સં્  કૃરત, ભારત ુ ં

બધંારણ, રમતગમત, સામા્ય રવ્ાન, વતષમાન રવાહો, 
કોપ ્ ટુરને લગતુ ંસામા્ ય ્ાન, ટે્ ટ ઓ  ર નનગગ, પયાષવરણ, 
ાહરે વહ વટ, સરકાર  યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડ ના્ ટર 
મેનેજમે્ ટ, ગાખણરતક કસોટ ઓ રવગેરે  

 

૨૦ 
 

૯૦ રમરનટ 

૨ ગજુરાતી સાહહ્ય, ગજુરાતી ્ યાકરણ  ૧૫ 
૩ ંરેી ્ યાકરણ ૦૫ 
૪ જ્ યાની તારંિક િ્ષખણક લાયકાતને (લત)ુમ) સબંરંધત રવ્ય ુ ં

પેપર  
૬૦ 

 કુે ગણુ ૧૦૦ 

 

 

(ક) ા.ર. ૬૭/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ અને ા.ર. ૭૧/૨૦૧૬૧૭ થી ૮૧/૨૦૧૬૧૭ માટેની 

્ પધાષ્ મક લેખિત કસોટ નો અ્ યાસરમ- ગણુભાર અને સમય હવે નીચે જુબનો રહિેે.  

 
રમ 

રવ્ય ગણુ સમયગાળો 

૧ સામા્ ય ્ાન- ગજુરાતનો ભરતહાસ, ગૂોળ અને સં્  કૃરત, ભારત ુ ં
બધંારણ, રમતગમત, સામા્ય રવ્ાન, વતષમાન રવાહો, 
કોપ ્ ટુરને લગતુ ંસામા્ ય ્ાન, ટે્ ટ ઓ  ર નનગગ, પયાષવરણ, 
ાહરે વહ વટ, સરકાર  યોજનાઓ, પચંાયતી રાજ અને ડ ના્ ટર 
મેનેજમે્ ટ, ગાખણરતક કસોટ ઓ રવગેરે  

 

૩૦ 
 

૧૨૦ 
રમરનટ 

૨ ગજુરાતી સાહહ્ય, ગજુરાતી ્ યાકરણ  ૨૦ 
૩ ંરેી ્ યાકરણ ૧૦ 
૪ જ્ યાની તારંિક િ્ષખણક લાયકાતને (લત)ુમ) સબંરંધત રવ્ય ુ ં

પેપર  
૯૦ 

 કુે ગણુ ૧૫૦ 
 



 

 

 

 યપર વણષ્યા જુબનો સધુારેલ અ્યાસરમ, ગણુભાર અને સમય ની સબંરંધત સવે 
યમેદવારોએ જૂર  નંધ લેવાની રહિેે. અને યકત ાહરેાતો અ્વયેની યકત િણ ુ ાઓ 
રસવાયની અ્ય તમામ રવગતો અગાય રરસ  કરવામા ં આવેલ ળૂ ાહરેાતોમા ં દિાષ્યા 
રમાણેની યથાવત રહિેે.      
 

 

્ થળઃ-  ગાધંીનગર 

તાર ત- ૨૮/૦૯/૨૦૧૬ 

 

સિિવ 

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ  
ગાધંીનગર 

 

 

 

 


