
Page 1 of 5 
 

 

 

ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 
હેરાત માંક ૩૯/૨૦૧૭-૧૮ (ગુજરાત ઇજનેરી સેવા વગ-૧ અને વગ-૨)  ના  ઉમેદવારો માટે  

અગ યની સૂચના 

મુ ય પરી ાનાં ગજુરાતી અને અં ે  િવષયનાં પ ના માળખામાં  સાધારણ ફેરફાર બાબત.  

 

          ગુજરાત ઇજનેરી સેવા વગ-૧ અને વગ-૨ ની જગાઓ માટે આયોગ વારા િસ ધ કરવામા ંઆવેલ હેરાત 

માંક ૩૯/૨૦૧૭-૧૮ અ વયે  મુ ય પરી ાનું આયોજન તા. ૧૨,૧૩ અને ૨૦ મે -૨૦૧૮ ના રોજ કરવામાં આવેલ 

છે. આ મુ ય પરી ાનાં  પ ો પૈકી (૧) િવષય કોડ ESM1 ગુજરાતી અને (૨) િવષય કોડ ESM2 અં ે ના ં

પ ોની સમય મયાદા, આ જગાના પરી ા િનયમો મુજબ ૩ ને બદલે ૨ કલાક રહેશે. સમય મયાદામાં ફેરફારનો આ 

સુધારો તા. ૨૦/૦૨/૨૦૧૮ ના રોજ આયોગની વેબ સાઇટ પર િસ દ કરવામાં આવેલ છે. સમય મયાદા ઘટવાના કારણે 

ઉ ત બંને િવષયના પ ોનાં માળખામાં સાધારણ ફેરફાર કરવો આયોગને જ રી જણાયલે છે.  

          આથી , ગુજરાત ઇજનેરી સેવા વગ-૧ અને વગ-૨ ( . . ૩૯/૨૦૧૭-૧૮ ) ની મુ ય પરી ાનાં પ ો 

પૈકી   (૧) િવષય કોડ ESM1 ગુજરાતી અન ે(૨) િવષય કોડ ESM2 અં ે નાં પ ોનું સુધાયા મજુબનંુ માળખંુ 

નીચે મુજબ રહેશે.  

           

                                                                            તા. ૨૨/૦૨/૨૦૧૮ 
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િવષય કોડ-ESM1  (વણના મક) 

ગુજરાતી (મુ ય પરી ા) 

ગુણ-૧૦૦     સમય-૨ કલાક 
 

અનુ મ અ યાસ મની િવગત ફાળવાયેલ ગુણ  
૧. િનબંધ : ણ પૈકી કોઈપણ એક (ઓછામાં ઓછા ૨૫૦ વધુમાં વધુ ૩૦૦ 

શ દોમાં)(વણના મક, િવ ેષણા મક/િચંતના મક/સાં ત સમ યા પર આધા રત) 

૨૦ 

૨. િવચાર િવ તાર ( ણ પૈકી કોઈપણ બે) કા યપંિ તઓ કે ગ સૂિ તનો િવચારિવ તાર 
(આશરે ૧૦૦ શ દોમાં) 

૦૫ 

૩. સં ેપીકરણ : આપેલા ગ ખંડમાંથી આશરે ૧/૩ ભાગમાં તમારા શ દોમાં સં ેપ  ૧૦ 
૪. ઔપચા રક ભાષણો તયૈાર કરવા ( વાગત, િવદાય, ઉદઘાટન વગેરે)/પ કાર પ રષદ 

માટે ઉદબોધન તૈયાર કરવા (ઉ , ખેત િધરાણ, દૂષણ, આરો ય, િશ ણનો 

નીિતિવષયક કે સમ યા િવષયક) (આશરે ૧૫૦ શ દોમાં) 

૧૦ 

૫ ચાર મા યમો માટે િનવેદનો તયૈાર કરવા (આશરે ૧૦૦ શ દોમાં) ૦૫ 

૬. પ લેખન (અિભનંદન/શુભે છા/િવનંતી/ફ રયાદ વગેરે) (આશરે ૧૦૦ શ દોમાં) ૦૫ 

૭. ચચાપ  (આશરે ૧૫૦ શ દોમા)ં (વતમાનપ માં ના ો/સાં ત 
સમ યાઓ/ યિ તગત અિભ ાય રજુ કરતુ ચચાપ ) 

૦૫ 

૮. અહેવાલલેખન (આશરે ૧૫૦ શ દોમાં) ૧૦ 

૯. સંવાદકૌશ ય : બે યિ તઓ વ ચે સંવાદ (આશરે ૧૫૦ શ દોમાં) (જુથચચા, સભાનું 

કામકાજ, પાણી, કૃિષ, આરો ય, સફાઈ, િશ ણને લગતી સમ યાઓ વગેરે. 

૧૦ 

૧૦. ભાષાંતર : અં ે માંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ ૧૦ 
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૧૧. ગુજરાતી યાકરણ 
સૂચ યા મુજબ જવાબ લખો. (આ ોમાં આંત રક િવક પો રહેશે નહ .) 
૧) ઢ યોગોના અથ અને તેનો વા ય યોગ                     
૨) કહેવતોનો અથ                                                 
૩) સમાસનો િવ હ કરી તેની ઓળખ                             
૪) છંદ ઓળખાવો                                                  
૫) અલંકાર ઓળખાવો                                             
૬) શ દસમૂહ માટે એક શ દ                                      
૭) ડણી શુિ ધ                                                   
૮) લેખન શુિ ધ/ભાષા શુિ ધ                                     
૯) સંિધ – ડો કે છોડો                                           
૧૦) વા યરચનાના અંગો/ વા યના કાર/ વા ય પ રવતન                                   

૧૦ 

 કુલ ૧૦૦ 
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SUBJECT CODE: ESM2  (Descriptive) 

ENGLISH (MAIN EXAMINATION) 

MARKS - 100    Time-2 HOURS 

 

Serial No. TYPE OF QUESTION Marks to be allotted 

01 ESSAY (A minimum of 200 words and a maximum of 250 

words): 

Choose any one topic from a list of five. (Descriptive, analytical, 

philosophical, based on Current Affairs) 

20 

02 LETTER WRITING (in about 100 words): 

A formal letter expressing one’s opinion about an issue. The 

issues can deal with daily office matters/ a problem that has 

occurred in the office/ an opinion in response to one sought by a 

ranked officer etc.  

10 

03 PRESS RELEASE/ APPEAL (in about 100 words): 

The PR or appeal should be on an issue pertaining to a recent 

concern/problem/disaster/rumours etc. 

10 

04 REPORT WRITING (in about 150 words): 

A report on an official function/event/field trip/survey etc. 

10 

05 WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 150 

words): 

A report on a graph/image/ flow chart/table of comparison/ 

simple statistical data/ etc.  

10 

06 PRECIS WRITING: 

A precis in about 100 words for a 300-word passage. 

15 

07 ENGLISH GRAMMAR: 15 
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Multiple choice questions set from the following list.: 

a. Tenses 

b. Voice 

c. Narration (Direct-Indirect) 

d. Transformation of sentences 

e. Use of Articles and Determiners 

f. Use of Prepositions 

g. Use of Phrasal verbs 

h. Use of idiomatic expressions 

i. Administrative Glossary 

j. Synonyms/Antonyms 

k. One-word substitution 

l. Cohesive devices/Connectives/Linkers 

m. Affixes 

n. Words that cause confusion like homonyms/homophones.  

        08 TRANSLATION: 

Translation of a short passage (of about 150 words) from 

Gujarati to English.  

10 

 Total 100 

 

 

 


