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 પરીષા િી ભરવાથી યમેદવારને તેવ વારા દશાગવેલ મોિાભલ નનિર યપર SMS થી િી 
ભયાગની ાણ કરવામાન આવશે. જો યમેદવારન ે SMS ના મળે તો, તા્કાબલક યમેદવારે ે 
પો્ટ વિીસ ખાતે િી જમા કરાવેલ હોય તે પો્ટ વિીસનો સનપકગ કરવાનો રહશેે.   

 

 

 

 

 

 

 

 અરી િોમગમાન નીચે જુિની કેટેગરી Select કરનાર યમેદવારોએ કોભપણ રકારની પરીષા િી 
ભરવાની રહશેે નહં.  
 

(ક) અ સુબૂચત ાવત (SC)  

  (ખ) અ સુબૂચત જન ાવત (ST)  

  (ગ) સામાજજક અને શૈષબણક રીતે પછાતવગગ (SEBC)  
  (ઘ) માી સૈવનક (Ex-serviceman) તમામ કેટેગરી  

(ચ) શારીફરક ખોડખાનપણ ધરાવતા યમેદવારો(PH) તમામ કેટેગરી 
 

૯. ૫સનદગી રહરયા :- 

  કાર ુનની જ્યા ય૫ર ૫સનદગી પામવાનાન હે સુર યમેદવારે ભાગ-૧ની ્પધાગ્મક લેબખત  ૫રીષા તથા 

ભાગ-૨ની કો્્ ટુર રોફિશીયટસી (કો્્ ટુર કાયગષમતા) કસોટીની રફિયામાનથી ૫સાર થવા ુન રહશેે. આ 

પરીષામાન નીચ ે જુિ ણુભાર રહશેે. 

(ક)    ભાગ-૧ : લેબખત કસોટી : ઓ્ટીકલ માકા  રીડંગ (OMR) રન૫ર, પેપરઃ૧, ણુઃર૦૦, સમયઃ બે કલાક.  
1.  જુરાતનો ભવતહાસ અને સન્ ૃવત ૨૫ ણુ 

2.  જુરાતી ્યાકરણ ર૫ ણુ 

3.  ંરેી ્યાકરણ ર૫ ણુ 

4.  ભારત અન ે જુરાતના વતગમાન િનાવો, 
સામાટય વવઞાન, એ્ટીટયડુ ્વોટટીટેટીવ. 

૫૦ ણુ 

5.  કો્્ ટુરના યપયોગની પાયાની ાણકારીના 
સનદભગમાન કો્્ ટુર થીયરી. એપેટડીષ- G.    

ર૫ ણુ 

6.  ાહરે વહીવટ અન ેભારત ુન સનવવધાન ૫૦ ણુ 

કુલ  ર૦૦ ણુ 

 

નંધ :  (૧) (i) પરીષા Multiple Choice Question (MCQ ) અને Optical Mark Reader(OMR) પ્ધવતની 
રહશેે. (ii) દરેક રનનો ૦૧ (એક) ણુ રહશેે. (iii) યમેદવારે િધા રનોના જવાિ આપવાના 
રહશેે. (iv) ખોટા જવાિ દીઠ, મેળવેલ ણુમાનથી ૦.ર૫ ણુ કમી કરવામાન આવશે, નગેેટીવ 
માકંગ લા  ુ પડશે. (v) દરેક રનના જવાિોમાન એક વવક્પ "E" “Not attempted” રહશેે, 
યમેદવાર કોભ રનનો જવાિ આપવા ના ભ્છતા હોય તો, આ વવક્પ પસનદ કરી શકશે અન ે
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“Not attempted”  વવક્પ પસનદ કરવાના ફક્સામાન નેગેટીવ માકંગ લા  ુપડશે નહં. (vi) રનના 
આપેલા િધા વવક્પોમાનથી કોભ પણ વવક્પ પસનદ નહં કરવામાન આવ ેતો, મેળવેલ ણુમાનથી 
૦.ર૫ ણુ કમી (નેગેટીવ માકંગ) કરવામાન આવશે. 

(ર) લેબખત પરીષામાન યતીણગ થનાર યમેદવારોને ભાગ-૨ કો્્ ટુર રોફિશીયટસી (કો્્ ટુર 
કાયગષમતા) કસોટી માટે િોલાવવામાન આવશે. ુલ ખાલી જ્યાના ંદાે રણ ગણા ેટલા 
યમેદવારોને કો્્ ટુર રોફિશીયટસી (કાયગષમતા) કસોટી માટે િોલાવવામાન આવશે. 

 

 

(૩)  યપર ક(૫) (પાનચ માન દશાગવેલ કો્્ ટુરના યપયોગની પાયાની ાણકારીના સનદભગમાન કો્્ ટુર 
થીયરી. ંગે નો અ્યાસિમ ાહરેાત ના ંતે જોડલે એપેટડીષ- G જુિ નો રહશેે. 

  

(ખ) ભાગ-ર:  કોપ્ ટુર રોફીસીય્સી (કોપ્ ટુર કાયાષમતા) કસોટી :  પેપરઃર, ણુઃ૧૦૦,  
 સમયઃ ૧  કલાક ૩૦ મીનીટ.  

1.  જુરાતી ટાભપંગ કસોટી ૨૦ ણુ 

2.  ંરેી ટાભપંગ કસોટી ર૦ ણુ 

3.  કો્્ ટુરના યપયોગની પાયાની ાણકારીના 
સનદભગમાન કો્્ ટુર રેકટીકલ કસોટી. 
એપેટડીષ- H  

૬૦ ણુ 

કુલ  ૧૦૦ ણુ 

 

નંધ: (૧)  યપર ખ(૩)(રણ) માન દશાગવેલ કો્્ ટુરના યપયોગની પાયાની ાણકારીના સનદભગમાન કો્્ ટુર 

રેકટીકલ કસોટી ંગે નો અ્યાસિમ ાહરેાત ના ંતે જોડલે એપેટડીષ-F જુિ નો રહશેે. 
 

 (ગ) લ તુમ લાયકી ધોરણ:   

  મેરીટ યાદી તૈયાર કરવા માટે ુ ન લાયકી ધોરણ મનડળ ઠરાવશે. પરન  ુ પરીષા વનયમોની જોગવાભ 

જુિ, કોભપણ સનજોગોમાન અનામત કેટેગરી સફહતની તમામ કેટેગરીના યમેદવારો માટે લ તુમ લાયકી 

ધોરણ, દરેક કસોટી માટે ુલ ણુના ૪૦ % ણુ રહશેે. લેબખત કસોટીમાન મેરીટના ધોરણે યતીણગ થનાર 

યમેદવારોન ેજ્યાવની સન્ યાના સામાટયત: ૩ રણ ગણા કો્્ ટુર રોિીસીયટસી (કાયગષમતા)  કસોટી 

માટે િોલાવવામાન આવશે. 

(ઘ) (૧) કાર ુનની જ્ યા માટેની મેરીટ યાદી ભાગ-૧ : લેબખત કસોટી : વ્ટીકલ માકગ રીડંગ (OMR) 
રન૫ર તથા ભાગ-ર: કો્્ ટુર રોિીસીયટસી(કો્્ ટુર કાયગષમતા) કસોટી િનનેમાન મેળવલે સન ુ્ ત 

ણુના આધારે તૈયાર કરવામાન આવશે.  

  (૨)  આ ાહરેાત હઠેળની જ્ યા માટે મૌખીક કસોટી (ભટ ટ્ ુગ) લવેામાન આવશે નહં. 
 

૧૦. સામા્ય ્રતો :-  

(૧) ાહરેાતમાન ે કષાની અનામત વગો માટે જ્યાવ અનામત છે તેવન ેજ ય૫લી વયમયાગદામાન 
ૃટછાટ મળશ.ે િધી જ મળવાપાર ૃટછાટ ગણતરીમાન લીધા િાદ વ મુાન વ  ુ૪૫ વિગની ંમર 
સધુી જ ય૫લી વયમયાગદામાન ૃટછાટ મળશ.ે 
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