
 

�જુરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મડંળ, 

બ્લો  .ં ૨, પહ�્ લ માળ, ોમર્લગી  વ , સેોટર-૧૦/એ,ગાધંી ગર. 

�હ�રાત �માોં ૬૫/૨૦૧૬૧૭ �ગે ી �ધુારા �હ�રાત 

(વેબ સાઇટ : ht t ps:/ / oj as.guj r at .gov.i nઅ ે ht t ps:/ / gsssb.guj r at .gov.i n) 
 

�જુરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મડંળ , ગાધંી ગર ધવારા તારર� ૧૬/૦૪/૨૦૧૬ ા રલજ આ�દ�તી 

િવોાસ િવ ાગ ા િ ્�ંણ હ�ઠળ ા �ાતા ા વડા ોિમ�ર�ી આ�દ�તી િવોાસ ી ોચેરર હસતો ી 

‘‘મદદ ીશ આ�દ�િત િવોાસ અિધોારર‘‘વગર-૩ સવંગર ી જજ્ાય પર રમેદવાર પસદં ોરવા �હ�રાત 

�માોં ૬૫/૨૦૧૬૧૭ થી િવગતવાર �હ�રાત �િસધધ ોર�્  ે. રોત �હ�રાત અનવ્ે  ાગ-૧ ી સપાધારરમો 

્ે��ત પરરકાષુ ં આ્લજ  મડંળ ધવારા તારર� ૧૮/૧૨/૨૦૧૬  ા રલજ ોરવામા ંઆવે્  ે  ોલ્્ેટર 

ડાર ્લડ ોરવા માટ� તથા રમેદવારલ માટ� ી િવગતવાર �ચૂ ાય હવે પ ર �િસધધ ોરવામા ંઆવશે. 

રોત �હ�રાત ા ફોરા ૯ (ો) થી  ાગ-૧ ્ે��ત ોસલટર તેમજ ફોરા ૯ (�) થી  ાગ-૨ ોલમ્પટુર 

�લફર્નસી (ોલમ્પટુર ોા ર્ કમતા)  ી ોસલટર લ અભ્ાસ �મ દશારવે્  ે. સા. વ.િવ.  ા તારર� 

૧૭/૦૫/૨૦૧૬  ા પ��માોં  રત/૧૦૨૦૧૪/૬૩૮૯૧૭/ો તથા સર�ા �માોં ા તારર� ૨૧/૧૦/૨૦૧૬ ા 

પ�થી ોર�્ સપપટતા ધ્ા ે ્ઇ  ાગ-૧ તથા  ાગ-૨ મા ં ીચે �જુબ લ �ધુાર�્ અભ્ાસ�મ રહ�શે. 

પરરકા   

ફોરા  .ં ૯(ો):  ાગ-૧ ્ે��ત ોસલટર  

��પ� ા િવષ્લ �ણુ ાર સમ્ ગાળલ  

 ાગ-૧ 

્ે��ત  

સામાન્ અભ્ાસ : �જુરાત લ ઇિતહાસ , �ગૂલળ 

અ ે સસં �્િત ,  ારતષુ ંબધંારણ , રમતગમત, 

સામાન્ િવવા , વતરમા  �વાહલ , ોલમ્પટુર ે 

્ગ�ુ ંસામાન્ વા , પ્ારવરણ, �હ�ર વહરવટ , 

સરોારર ્લજ ાય, પચંા્તી રાજ અ ે ડરઝાસટર 

મે ેજમેનટ.  

૬૦  

 

૧૨૦     

િમિ ટ 

પાટર -૨ �જુરાતી સા�હર ,્ �જુરાતી વ્ાોરણ.  ૪૦  

પાટર -૩  ��ે� વ્ાોરણ, ૨૦  

પાટર -૪ ગા�ણિતો ોસલટરય અ ે ટ�સટ યફ રરઝ નગ  ૩૦  

 ્ુ્ �ણુ : ૧૫૦ 

 

 

 

https://ojas.gujrat.gov.in/�
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ફોરા  .ં ૯ (�)  ાગ-૨ ોલમ્પટુર �લફર્નસી (ોલમ્પટુર ોા ર્ કામતા)

 
          

:-  

     

‘‘મદદ ીશ આ�દ�િત િવોાસ અિધોારર‘‘ વગર-૩ સવંગર ીતારર� ૧૬/૦૪/૨૦૧૬ ી �ળૂ �હ�રાત ી 

અન્ િવગતલ ્થાવત રહ�શે.  

 

તારર�:- ૧૧/૧૧/૨૦૧૬         સ�ચવ ,    

�જુરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મડંળ  

  ગાધંી ગર 

�� 

�માોં 

િવષ્ષુ ંિવવરણ  �ણુ સમ્ગાળલ  

૧ એોસે્ સ�ેડશીટ  ૧૫   

 

૧-૧૫ ો્ાો  
૨ ઈમેઇ્ ોરવા (વીથ ફાઇ્ એટ�ચમેનટ) ૧૫  

૩ પાવર પલઇનટ ૧૫  

૪ વડર ટાઇપનગ/વડર ફલમમટનગ (��ે� તથા �જુરાતી)  ૩૦  
 ્ુ્  ૭૫  


