
 

જાહરેાત ક્રમાાંક: ૨૧/૨૦૧૮-૧૯, વહીવટી અધિકારી, ધિયામક આયષુ, વર્ગ-૧િી જગ્યા પર ભરતી 
માટેિી પ્રાથધમક કસોટીમાાં ભાર્-૧ અિ ેભાર્-૨ િા સાંયકુ્ત પ્રશ્નપત્રિો અભ્યાસક્રમ 

પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ 
પ્રશ્નપત્ર-૧ 

 િાધ્યિ: ગજુરાતી                                                કુલ ગણુ :૧૦૦  

૧ 
ભારતની ભગૂોળ-  ભૌગોલલક, આમથિક, સાિાજજક, કુદરતી સસંાધન અને વસ્તી અંગેની 
બાબતો-  ગજુરાતના ખાસ સદંભભ સાથે  

૨ ભારતનો સાસં્કૃમતક વારસો- સાહિત્ય, કલા, ધિભ અને સ્થાપત્યો- ગજુરાતના ખાસ સદંભભ સાથે 

૩ ભારતનો ઇમતિાસ - ગજુરાતના ખાસ સદંભભ સાથે 

૪ ભારતની અથભવ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ ભારતીય રાજનીમત અને ભારતનુ ંબધંારણ: 
(૧)  આમખુ 
(૨)  મળૂભતૂ અમધકારો અને ફરજો 
(૩)  રાજ્યનીમતના િાગભદર્ભક મસદ્ાતંો 
(૪)  સસંદની રચના 
(૫)  રાષ્ટ્રપમતની સત્તા 
(૬)  રાજ્યપાલની સત્તા 
(૭)  ન્યાયતતં્ર 
(૮) અનસુલૂચત જામત, અનસુલૂચત જનજામત અને સિાજના પછાત વગો િાટેની 

જોગવાઈઓ 
(૯)  એટની જનરલ 
(૧૦) નીમત આયોગ 
(૧૧) પચંાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પચં 
(૧૩) બધંારણીય તથા વૈધમનક સસં્થાઓ- ભારતનુ ં ચ ૂટંણી પચં, સઘં લોક સેવા 

આયોગ, રાજ્ય લોક સેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીય 
સતકભતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયકુ્ત અને કેન્રીય િાહિતી આયોગ  

૬ સાિાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષિતા કસોટી 

૭ સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાભવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુનકેર્ન ટેકનોલોજી  

૮ ખેલ જગત સહિત રોજબરોજના પ્રાદેમર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િિત્વના બનાવો 

********* 



 

 
 

Syllabus of Preliminary Test 

Paper-1 

Medium: Gujarati                                                                        Total Marks- 100 

1  Geography of India- Physical, Economic, Social, Natural Resources and 

population related topics- with special reference to Gujarat 

2 Cultural heritage of India- Literature, Art, Religion and Architecture- with 

special reference to Gujarat 

3 History of India with special reference to Gujarat 

4 Indian Economy and Planning 

5 Indian Polity and the Constitution of India: 

(1) Preamble 

(2) Fundamental Rights and Fundamental Duties 

(3) Directive Principles of State Policy 

(4) Composition of Parliament 

(5) Powers of the President of India 

(6) Powers of Governor 

(7) Judiciary 

(8) Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward 

classes of the society 

(9) Attorney General 

(10) NITI Aayog 

(11) Panchayati Raj Institutions 

(12) Finance Commission 

(13) Constitutional and Statutory Bodies:  Election Commission of 

India, Union Public Service Commission, State Public Service 

Commission, Comptroller and Auditor General; Central Vigilance 

Commission, Lokpal and Lokayukta, Central Information 

Commission 

 

6 General Mental Ability 

7 General Science, Environment and Information & Communication 

Technology 

8 Daily events of Regional, National and International Importance including 

Sports 

********* 
 



 

 

 

જા.ક્ર.- ૨૧/૨૦૧૮-૧૯ 

મનયાિકશ્રી આયષુની કચેરી િઠેળના વિીવટી અમધકારી, વગભ-૧ ની ભરતી િાટેની પ્રાથમિક 

કસોટીનો અભ્યાસક્રિ ભાગ-૨ 

કુલ ગણુ – ૨૦૦ કુલ પ્રશ્નો – ૨૦૦ િાધ્યિ - ગજુરાતી 

૧. ગજુરાત મલુ્કી સેવા વર્ીકરણ અિે ભરતી  (સામાન્ય), ધિયમો, ૧૯૬૭ 

૨. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પર્ાર આિારરત ભથ્થા) ધિયમો, ૨૦૦૨ 

૩. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પેન્શિ) ધિયમો, ૨૦૦૨ 

૪. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (િોકરીિી સામાન્ય શરતો) ધિયમો, ૨૦૦૨ 

૫. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (ફરજ પર જોડાવાિા સમય, રાજ્યેતર સેવા, ભારત બહાર 

પ્રધતધિયકુ્ત, ફરજમોકફૂી, બરતરફી અિે રૂખસદ) ધિયમો, ૨૦૦૨ 

૬. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પર્ાર) ધિયમો, ૨૦૦૨ 

૭. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (રજા) ધિયમો, ૨૦૦૨ 

૮. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (રહણેાાંકિા મકાિોમાાં વસવાટ) ધિયમો, ૨૦૦૨ 

૯. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (મસુાફરી ભથ્થા) ધિયમો, ૨૦૦૨ 

૧૦. કચેરી કાયગપધ્િધત (બબિ સબચવાલય માટે)  

૧૧. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (વતગણ ૂાંક) ધિયમો, ૧૯૭૧ 

૧૨. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (ધશસ્ત અિે અપીલ) ધિયમો, ૧૯૭૧ 

૧૩. ગજુરાત િાણાાંકીય ધિયમો, ૧૯૭૧ 

૧૪. ગજુરાત િાણાાંકીય સત્તા (સોંપણી) ધિયમો, ૧૯૯૮ 

૧૫. મુાંબઈ આકસ્સ્મક ખચગ ધિયમો, ૧૯૫૯ 

 

 



 

૧૬.  જાહરે સેવાઓ અંર્ેિો િાર્રરકોિો અધિકાર અધિધિયમ, ૨૦૧૩ 

૧૭.  સરકારી વહીવટ ક્ષેત્રમાાં સાાંપ્રત પ્રવાહો અિે તાજેતરિી પ્રર્ધત 

૧૮.  જાહરે વહીવટ અિે જાહરે વહીવટમાાં સિુારણા માટેિા ઉપાયો 

૧૯.  જાહરે વહીવટમાાં તાલીમનુાં મહત્વ  

૨૦. રાજ્ય સરકારિી પ્રવતગમાિ ખરીદ િીધત 

૨૧. આરોગ્ય ધવષયક સેવાઓ માટે કેન્ર સરકાર અિે રાજ્ય સરકારિી ધવધવિ યોજિાઓ  

 


