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જુરાત હર સેવા આયોગ 

 

નાયબ સે શન અિધકાર  અને નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ 

( હરાત માંક-૨૭/૨૦૧૬-૧૭) 

ુ ય પર ાનો અ યાસ મ (વણના મક) 

પ - ૧:  જુરાતી ભાષા  

સમય: ૩ લાક                                                                                                                   ુલ ણુ: ૧૦૦ 

માકં અ યાસ મની િવગત ફાળવાયેલ ણુ 

૧. િનબધં (આશર ૪૦૦ શ દોમા)ં 

વૈચા રક/િવ લષેણા મક/ આ મ થના ક/સમાજની વલતં 
સમ યાઓને લગતા િવષયો   

૨૦ ણુ 

૨. િવચાર િવ તાર  ૧૦ ણુ 

૩. જુરાતીમાથંી ે મા ંભાષાતંર ૧૦ ણુ 

૪. અહવાલ/અર  લખેન  ૧૦ ણુ 

૫. પ  યવહાર  

( ભુે છા /અ ભનદંન, ફ રયાદ, ર ૂઆત, િવનતંી પ ) 
૧૦ ણુ 

૬. વતમાનપ મા ં ના ોની ર ૂઆત કર ુ ંચચાપ  ૦૫ ણુ 

૭. ચાર મા યમો માટ િનવેદન ૦૫ ણુ 

૮. સાર લેખન ૦૫ ણુ 

૯. આપેલ ફકરામાથંી ોના જવાબો લખવા ૦૫ ણુ 

૧૦. જુરાતી યાકરણ: 
(૧) ઢ યોગો અને કહવતોનો અથ અને વા યોગ  
(૨) સિંધ અને જોડણી 
(૩) સમાસ, અલકંાર અને છંદ ઓળખવા  
(૪) િવ ુ ધાથ અને સમાનાથ શ દો 
(૫) શ દસ હૂ માટ એક શ દ 
(૬) કતર , કમ ણ અને ભાવે યોગમા ં પાતંર   

૨૦ ણુ 
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જુરાત હર સેવા આયોગ 

 

નાયબ સે શન અિધકાર  અને નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ 

( હરાત માંક-૨૭/૨૦૧૬-૧૭) 

ુ ય પર ાનો અ યાસ મ (વણના મક) 

 Paper-2 :- English Language 

Time : 3 Hours                                                                                              Total 
Marks: 100 

Sr. No. Details of Syllabus Allotted 
Marks 

1. Essay ( In about 350 Words) 
On Philosophical/ Analytical/Personal Narration related/ 
Current Burning issues related subjects 

20 Marks 

2. Translation of a paragraph into Gujarati Language 10 Marks 
3. Report/Application Writing 10 Marks 
4. Letter Writing(For Greetings, Congratulatory Letter, 

Complaint, Representation or Request) 
10 Marks 

5. Precise Writing 10 Marks 
6. Writing a Newspaper article discussing and ventilating 

issues faced by General Public 
05 Marks 

7. Drafting Notice/Appeal/Warning/Press Release for the 
Media  

05 Marks 

8. Expansion of an Idea 05 Marks 
9. Reading Comprehension (Answering Questions on the 

given Paragraph) 
05 Marks 

10. English Grammar: 
(1) Meaning and Usage of Idioms, Proverbs  and 

Phrasal Verbs  
(2) Usage of Tenses, Article and Determiners 
(3) Active and Passive Voice 
(4) Narration: Direct and Indirect 
(5) Use of Prepositions 
(6) Degrees of Comparison 
(7) Synonyms, Antonyms, Homonyms and One Word 

Substitution  
(8) Questions assessing vocabulary of candidates 

20 Marks 



 

 

  
જુરાત હર સેવા આયોગ 

 

નાયબ સે શન અિધકાર  અને નાયબ મામલતદાર, વગ-૩ 

( હરાત માંક-૨૭/૨૦૧૬-૧૭) 

ુ ય પર ાનો અ યાસ મ (વણના મક) 

પ - ૩: સામા ય અ યાસ  

સમય: ૩ લાક                                                                       ુલ ણુ: ૧૦૦ 

માકં અ યાસ મની િવગત ફાળવાયેલ ણુ 

૧. ભારતની સં ૃ િત અને િવરાસત- જુરાતના ખાસ સદંભ સાથે  
(a) ચ કળા, િશ પકળા અને થાપ યકળાનો િવકાસ અને તેની 

આગવી શૈલીઓ; મહ વના થાપ યો  અને તેમની િવશેષતાઓ  
(b) ૃ ય ળા, નાટ કળા અને ચ પટનો િવકાસ તથા તેની 

મહ વની િવશેષતાઓ  
(c) લૌ કક કળાઓ 

૧૪ ણુ 

૨. ભારતનો ઇિતહાસ- જુરાતના ખાસ સદંભ સાથે 

(a) િસ  ુસ યતાની મહ વની િવશેષતાઓ અને થળો; વૈ દક અને 
ઉ ર વૈ દક કાળની સામા જક-આિથક થિત; ાચીનકાળના 

ુ ય શાસકો અને તેમની શાસન-નીિત અને દાન 

(b) મ યકાળના મહ વના શાસકો અને તેમની શાસન-નીિત અને 
દાન  

(c) અવાચીન કાળનો ઇિતહાસ અને ભારતીય વાતં ય માટની 
ચળવળ  

૧૪ ણુ 

૩. ભારત અને જુરાતની ગૂોળ: 
(a) ભૌિતક ગૂોળ અને િવશેષતાઓ 

(b) આિથક ગૂોળ અને િવશેષતાઓ 

(c) સામા જક અને માનવ-વ તી િવષયક ગૂોળ અને િવશેષતાઓ 

૧૪ ણુ 

૪. ભારત અને જુરાત ુ ંઅથતં : 
(a) અથતં ના ાથિમક( ૃિષ), તીયક(ઉધોગ) અને તૃીયક 

(સેવા) ે ો અને તેમની િવશેષતાઓ 

(b) આયોજન અને પચંવષ ય યોજનાઓ; ‘નીિત’ આયોગની 
િૂમકા; િવિવધ ે ોને લગતી નીિતઓ અને નવી પહલો 

૧૪ ણુ 
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(c) ભારતીય અથતં ની ુ ય સમ યાઓ વી ક ગર બી, બેકાર , 
િશ ત બેરોજગાર  વગેરની ગહન સમજ; તેને સબંિંધત 
મહ વના કાય મો અને યોજનાઓ  

(d) ઉદાર કરણ, વૈિ કરણ અને ખાનગીકરણ; તા તરના આિથક 
ધુારાઓ અને તેમની અસરો 

(e) વૈિ ક અથ યવ થાની ાથિમક સમજ;  તરરા ય 
િવકાસો ખુ સં થાઓ તથા  તરરા ય નાણાકં ય 

સં થાઓની િૂમકા  
૫. બધંારણ અને રાજનીિત: 

(a) બધંારણની રચના અને મહ વની િવશેષતાઓ  
(b) િવધાનતં , કારોબાર તં  અને યાયતં ને લગતી મહ વની 

જોગવાઇઓ  
(c) મહ વની બધંારણીય, વૈધાિનક અને બન-વૈધાિનક સં થાઓ    

૧૪ ણુ 

૬. પયાવરણ તથા િવ ાન અને ટકનોલો : 
(a) પયાવરણના િવિવધ યાલોની ાથિમક મા હતી;  પયાવરણીય 

સમ યાઓના કારણો અને સમાધાન; આબોહવા પ રવતનના 
ળૂ તૂ યાલો  

(b) િવિવધ ઉ  ોતોની ાથિમક ણકાર ; હર ત ઊ ના િવિવધ 
ોતો-ઉપયોગ, સમ યાઓ તથા પડકારો  

(c) મા હતી અને સચંાર ટ નોલો ની  ાથિમક ણકાર  અને 
તેના ઉપયોગો ગનેી સભાનતા; નવી શોધો અને નવા િવચારો 

 ( New Inventions and Innovations ); સમ યાઓ અને પડકારો 
(d) નેનો ટ નોલો  અને બાયો-ટ નોલો ના ાથિમક યાલો  

૧૪ ણુ 

૭. ખેલ જગત સ હત રોજબરોજના ાદિશક, રા ય અને તરરા ય 
મહ વના બનાવો 

૧૬ ણુ 


