
ઙૃઞળીદ ઽૉળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ 
ઇઙ લફૂ ઽૉળીદ 

 
ઙૃઞળીદ ઽૉળ ઼ૉષી ઈલ્ઙ ીળી દીળૂઘ ૩૨/૨૯/૪૨૩૮,  દીળૂઘ ૩૩/૨૯/૪૨૩૮ ઇફૉ 
દીળૂઘ ૩૱/૨૯/૪૨૩૮ નળ લીફ વૉષીફીળ ઙૃઞળીદ ષઽૂષડૂ ઼ૉષી, ષઙ-૩ ઇફૉ ઙઞૃળીદ રૃ ગૂ 
઼ૉષી,  ષઙ-૩ ઇફૉ ષઙ‐૪ ( ઽૉળીદ રીઅગ: ૨૯/૪૨૩૬‐૩૭) ફૂ રૃ લ વૉઘૂદ બળૂ ીરીઅ 
઼રીષૉસ ધલૉવ ૨૭ ુષહલફી બ ફૂ બળૉઘી ઈ રીથૉ ુફલદ ગળષીરીઅ ઈષૉવ ઝૉ.



જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-૧ અને જુરાત ુ ક  સેવા વગ-૧ અને વગ-૨, 
હરાત માકંઃ૦૯/૨૦૧૪-૧૫ ુ ય લેખીત પર ા માટ પ  ની પરખા 

પ -૧   જુરાતી (ફર જયાત) 
૩ કલાક        ર૦૦ ણુ 

૧ િનબધં (૪૦૦ શ દો) 
વૈચાર ક/વણના મક/આ મકથા મક અને સમાજની જલવતં સમ યાઓને લગતા 
િવષયો. 

૨૦ 

૨ કા ય પં કતનો િવચાર િવ તાર. ૧૦ 
૩ ે માથંી જુરાતીમા ંભાષાતંર ૧૦ 
૪ અર  લેખન/અહવાલ લેખન ૧૦ 
૫ પ  યવહાર/અર  (માગણી પ , ફ રયાદ,િવનતંી પ ) ૧૦ 
૬ પ કાર પ રષદ (ઊ , ખેત િધરાણ, ૃિષ સમ યાઓ, િસચાઈ, ૂષણ વી 

સમ યાઓ સ હત) 
૧૦ 

૭ ભુે છા/અભનદંન પ  ૧૦ 
૮ ચાર મા યમો માટ િનવેદન તૈયાર કર ુ.ં ૧૦ 
૯ ઔપચા રક ભાષણો તૈયાર કરવા.( વાગત, િવદાય, ઉદઘાટન વગેર) ૧૦ 
૧૦ સવંાદ કૌશ ય Ð બે ય કતઓ વ ચેનો સવંાદ 

( ૂથ ચચા, સભા ુ ં કામકાજ, પાણીનો , ૃિષ સમ યા, આરો ય િવષયક બાબતો, ામ 
સફાઈ વગેર) 

૧૦ 

૧૧ સારાશંલેખન એક તૃીયાશં સારાશં લેખન કર  િશષક આપ ુ.ં ૧૦ 
૧૨ આપેલ ફકરામાથંી ોના જવાબો લખવા ૧૦ 
૧૩ આપેલા ફકરાનો આશય સરળ તથા સહલા શ દોમા ંજણાવવો. ૧૦ 
૧૪ યાકરણ ૬૦ 
 (૧) ુ ઢ યોગોનો અથ અને વાકયમા ં યોગ  
 (૨) કહવતોનો અથ  
 (૩) સિંધ િવ હ અને જોડાણ  
 (૪) જોડણી  
 (૫) સમાસનો િવ હ અને ઓળખ  
 (૬) િવ ધાથ અને સમાનાથ  
 (૭) કત રમાથંી કમણ અને કમણમાથંી કત રમા ં પાતંર  

 (૮) વાકયના કાર Ð િવિધ વાકયમાથંી િનષેધ વા  અને િનષેધ વાકયમાથંી િવિધ 
વાકયમા ં પાતંર, િવિધ વાકયમાથંી ાથ વાકય અને ાથ વાકયમાથંી 
િવિધ વાકયમા ં ુપાતંર . 

 

 (૯) વુ યય અને પર યય  
 (૧૦) છદં અને અલકંાર  
 (૧૧) અ ગુો અને નામયોગી  
 (૧૨) િવશેષણ , યા િવશેષણ , ૃદંત, િનપાત  
 (૧૩) જુરાતી લગ યવ થા  
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1. Essay ( Maximum 400 words )                                      15 Marks    

 It will have four to five topics pertaining to the current burning issues and 

themes. The candidate is expected to reveal all that one has grasped and to 

communicate through writing one’s critical understanding of the subject and to 

express it in the best possible individual style.  

2. Letter Writing  

(1) An Informal Letter       5 Marks  

(2) Formal Letter – official / Business Letter       5 Marks   

 

3. A Report of an event or a ceremonial function an Official Work 5 Marks    

4. A Notice or an Appeal or a Warning or a Press Release 5 Marks 

     for the Media  

5. Dialogue Writing 5 Marks  

 A Dialogue between two persons on a topical issue 
  

6. Formal Speeches – Welcome / Send-Off – Inaugural Speech etc. 5 Marks   

7. An Individual conversion with a group of people 

(1) At a Job Interview 5 Marks  

(2) At a Press Conference 5 Marks   

(3) At a place where some problematic situation has arisen  

e.g. Flood , Earthquake etc. 5 Marks 

8. Précis – Writing 5 Marks   

- A passage of about 300 words will be given for précis writing. 

Candidates are expected to reduce the passage to one third of its original 

length in their own words. The purpose of Précis Writing is to judge the 

candidate’s ability to comprehend, analyze and summarize the main 

ideas of a given passage. 

9. Comprehension 5 Marks 

 A passage of about 300 words will be given with a set of   

 questions based thereon. 

10. Translation of a passage from English Language 10 Marks 

      to Gujarati Language.  



11. English Grammar  20 Marks  

 
  (1) Tenses / Sequence of Tenses. 

  (2) Voice: Active and Passive. 

  (3) Narration: Direct and Indirect. 

  (4) Transformation of Sentences: Assertive to Negative. 

  (5) Interrogative, Exclamatory and Vice-versa. 

  (6) Use of Articles and Determiners. 

  (7) Use of Prepositions. 

  (8) Correction of sentences including subject, Verb, Agreement. 

  (9) Degree of Adjectives, Connectives and Words wrongly used. 

  (10) Administrative Glossary. 

  (11) Synonyms. 

  (12) Antonyms. 

  (13) One word substitution. 

  (14) Forming new words by using prefixes and suffixes. 

  (15) Confusing words. 

   



 

જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-૧ અને જુરાત ુ ક  સેવા વગ-૧ અને વગ-૨, 
હરાત માકંઃ૦૯/૨૦૧૪-૧૫ ુ ય લેખીત પર ા માટ પ  ની પરખા 

પ -૩ વૈક પક િવષય  
સમય : ૩ કલાક        ુલ ણુ :૨૦૦ 

ચૂના : (૧)  પ  A, B, અને  C ભાગમા ંછે, યેક ભાગમા ંલખવાના ો તથા   
  તેના ણુ આપવામા ંઆવેલ છે.  

(૨)  યેક ભાગમા ં ોના જવાબ એક સાથે Ð સળંગ મવાર        
જવાબવહ માલંખવાના રહશે. તેમજ એક ભાગના નોના જવાબ સાથે  બી  
ભાગના ોના જવાબ લખવા નહ .  જો આ ર તે એક ભાગના ોના જવાબ 
સાથે બી  ભાગના ોના જવાબ લખેલા હશે તો તે તપાસવામા ંઆવશે નહ .  

(૩) ભાગ A, B, અને  C મા ંના ોના જવાબ િનધા રત શ દોમા ંલખવા. 
(૪) જો ે  ભાષામા ં આપવામા ં આવેલ ો અને તેના ે  અ વુાદમા ં

તફાવત જણાય તો, ે  ભાષાનો  તે માટ મા ય ગણવાનો રહશે. 
(૫) ઉ ર ે  અથવા જુરાતી બે પૈક  એક જ ભાષામા ંલખવાના રહશે. બનંે 

ભાષામા ંજવાબો એક સાથે લખી શકાશે નહ .  
 

િવભાગ-A 
ચૂના: (૧) પ  માકંઃ ૧ થી ૨૦. 

  (૨) બધા જ ૨૦ ોના જવાબોલખવાના છે. 
  (૩) દરક ોના ૨ ણુ છે. 
  (૪) જવાબ આશર ૨૦ થી ૩૦ શ દોમા ંલખવા. 
 

િવભાગ-B 
ચૂના: (૧) પ  માકંઃ ૨૧ થી ૩૨. 

  (૨) બધા જ ૧૨ ોના જવાબોલખવાના છે. 
  (૩) દરક ોના ૫ ણુ છે. 
  (૪) જવાબ આશર ૫૦ થી ૬૦ શ દોમા ંલખવા. 
 

િવભાગ-C 
ચૂના: (૧) પ  માકંઃ ૩૩ થી ૩૯. 

  (૨) નીચેના ૭ પૈક  ગમે તે ૫ ોના જવાબોલખવાના છે. 
  (૩) દરક ોના ૨૦ ણુ છે. 
  (૪) જવાબ આશર ૨૦૦ શ દોમા ંલખવા. 
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Paper‐3	‐		Optional	Subject	
	

Time : 3 Hours        Total Marks : 200 
 
Instructions  : (1) The question paper has been divided into three parts,  

“A”, “B” and “C”. The number of questions to be 
attempted and their marks are indicated in each part. 

(2) Medium of question paper is “English”. Please write in 
English language only.  

(3)  Answer  to  all  questions  of  each  part  should  be written 
continuously  in  the script and should not be mixed with 
those  of  other  parts.  In  the  event  of  candidate writing 
answers to question in a part different to the one to each 
the question belongs, the question shall not be assessed 
by examiner.  

(4)  The candidate should write the answer within the limit of 
words prescribed in the parts “A”, “B” and “C”. 

(5) Answer should be written in a one of the two languages. 
Answer should not be written in both the languages in the 
same paper. 

 
PART – A 

Instructions  : (1) Question No. 1 to 20. 
  (2) Attempt all 20 questions. 
  (3) Each question carries 2 marks. 
  (4) Answer should be given approximately in 20 to 30 words. 
 
 

PART – B 
Instructions  : (1) Question No. 21 to 32. 
  (2) Attempt all 12 questions. 
  (3) Each question carries 5 marks. 

(4) Answer should be given approximately in 50 to 60 words. 
 

PART – C 
Instructions  : (1) Question No. 33 to 39. 
  (2) Attempt any 5out of 7 questions. 
  (3) Each question carries 20 marks. 

(4) Answer should be given approximately in 200 words. 
 



 
જુરાત વહ વટ  સેવા, વગ-૧ અને જુરાત ુ ક  સેવા વગ-૧ અને વગ-૨, 
હરાત માકંઃ૦૯/૨૦૧૪-૧૫ ુ ય લેખીત પર ા માટ પ  ની પરખા 

 
પ  Ð ૪ અને ૫ 

 
સમય: ૧૦૦ િમિનટ 
 
ણુ : ૨૦૦ 

 
 
૧.  પ -૪ અને પ -૫ મા ં૨૦૦ ો રહશે અને દરક નો એક (૦૧) ણુ રહશે. 
 
૨.   યેક ખોટા જવાબ, એકથી વ  ુજવાબના ક સામા ંતથા એકપણ િવક પ એનકોડ નહ  

કરવાના ક સામા ં  તે જવાબના િનિ ત ણુના ૦.૩ ણુ મળેવેલ ણુમાથંી કાપવામા ં
આવશે. 

 

 


