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    જાહરેાત ક્રમાાંક: ૨૨/૨૦૨૦-૨૧, મત્સ્યોદ્યોગ ખાતા હઠેળની વહીવટી અધિકારી, વગગ-૨ ની 
જગ્યા પર ભરતી માટેની પ્રાથધમક કસોટીમાાં ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ ધમધનટના 

સાંયકુ્ત પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસક્રમ 
 

પ્રાથધમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 
ભાગ-૧ 

કુલ પ્રશ્નો-૧૦૦                           માધ્યમ: ગજુરાતી                    કુલ ગણુ :૧૦૦  

૧ ભારતની ભગૂોળ-  ભૌગોલલક, આધથિક, સામાજજક, કુદરતી સાંસાિન અને વ્તી અંગેની 
બાબતો-  ગજુરાતના ખાસ સાંદભગ સાથે 

૨ ભારતનો સાા્ં કૃધતક વારસો- સાહહત્સય, કલા, િમગ અને ્થાપત્સયો- ગજુરાતના ખાસ સાંદભગ સાથે 
૩ ભારતનો ઈધતહાસ- ગજુરાતના ખાસ સાંદભગ સાથે 
૪ ભારતની અથગવ્યવ્થા અને આયોજન 
૫ ભારતીય રાજનીધત અને ભારતનુાં બાંિારણ: 

(૧)   આમખુ 
(૨)   મળૂભતૂ અધિકારો અને ફરજો 
(૩)   રાજ્યનીધતના માગગદર્ગક ધસદ્ાાંતો 
(૪)   સાંસદની રચના 
(૫)   રાષ્ટ્રપધતની સત્તા 
(૬)   રાજ્યપાલની સત્તા 
(૭)   ન્યાયતાંત્ર 
(૮)  અનસુલૂચત જાધત, અનસુલૂચત જનજાધત અને સમાજના પછાત વગો માટેની 

જોગવાઈઓ 
(૯)   એટની જનરલ 
(૧૦) નીધત આયોગ 
(૧૧) પાંચાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પાંચ 
(૧૩) બાંિારણીય તથા વૈિધનક સા્ં થાઓ- ભારતનુાં ચ ૂાંટણી પાંચ, સાંઘ લોક સેવા 

આયોગ, રાજ્ય લોક સેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; 
કેન્રીયસતકગતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયકુ્ત અને કેન્રીય માહહતી આયોગ 

૬ સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી 
૭ સામાન્ય ધવજ્ઞાન, પયાગવરણ અને ઈન્ફમેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયધુનકેર્ન ટેકનોલોજી 
૮ ખેલ જગત સહહત રોજબરોજના પ્રાદેધર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્સવના બનાવો 
 

 
 

********* 
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Syllabus of Preliminary Test 
 

Part-1 
 

TotalQuestions-100              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) NITIAayog 
(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 
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મત્સ્યોદ્યોગ ખાતા હઠેળની વહીવટી અધિકારી, વગગ-૨ ની ભરતી માટેની પ્રાથધમક 

કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

ભાગ-૨ 
 

કુલ ગણુ- ૨૦૦ કુલ પ્રશ્નો- ૨૦૦ માધ્યમ- ગજુરાતી  

૧.  ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય), ધનયમો, ૧૯૬૭  

૨.  ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પગાર આિાહરત ભથ્થા) ધનયમો, ૨૦૦૨  

૩.  ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પેન્ર્ન) ધનયમો, ૨૦૦૨  

૪.  ગજુરાત મલુ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય ર્રતો) ધનયમો, ૨૦૦૨ 

૫.  ગજુરાત મલુ્કી સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રાજ્યતેર સેવા, ભારત બહાર 
પ્રધતધનયકુ્ત, ફરજમોકફૂી, બરતરફી અને રૂખસદ) ધનયમો, ૨૦૦૨ 

૬.  ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પગાર) ધનયમો, ૨૦૦૨ 

૭.  ગજુરાત મલુ્કી સેવા (રજા) ધનયમો, ૨૦૦૨ 

૮.  ગજુરાત મલુ્કી સેવા (રહણેાાંકના મકાનોમાાં વસવાટ) ધનયમો, ૨૦૦૨ 

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

૧૦. કચેરી કાયગપધ્િધત (લબન સલચવાલય માટે)  

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

૧૨. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (ધર્્ત અને અપીલ) ધનયમો, ૧૯૭૧ 

૧૩. ગજુરાત નાણાાંકીય સત્તા ધનયમો, ૧૯૭૧ 

૧૪. ગજુરાત નાણાાંકીય સત્તા(સોંપણી) ધનયમો, ૧૯૯૮   

૧૫. મુાંબઈ આકસ્્મક ખચગ ધનયમો, ૧૯૫૯ 
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૧૬. ગજુરાત અંદાજપત્ર ધનયમસાંગ્રહ, ભાગ-૧ (નીચે દર્ાગવેલ પ્રકરણો)  
 પ્રકરણ: ૦૧  પ્ર્તાધવક  
 પ્રકરણ: ૦૨  વ્યાખ્યાઓ   
 પ્રકરણ: ૦૩  ખાતાકીય અંદાજો તૈયાર કરવા અને રજૂ કરવા  
 પ્રકરણ: ૦૮  નવુાં ખચગ   
 પ્રકરણ: ૧૦  અંદાજપત્ર પ્રકાર્નો  
 પ્રકરણ: ૧૧  ધવિાનમાંડળ સમક્ષ અંદાજપત્ર રજૂ કરવુાં  
 પ્રકરણ: ૧૨  ગ્રાન્ટની જાણ અને વહેંચણી  
 પ્રકરણ: ૧૫  ગ્રાન્ટમાાં બચત અથવા વિારાનુાં ખચગ  
 પ્રકરણ: ૧૬  સિુારેલા અંદાજ   
 પ્રકરણ: ૧૭  આકસ્્મક ફાંડ   
 પ્રકરણ: ૧૯  અંદાજપત્રીય અધનયધમતતાઓ   
 પ્રકરણ: ૨૦  કામગીરી અંદાજપત્ર   

૧૭. રાજ્ય સરકારની પ્રવતગમાન ખરીદ નીધત 

૧૮.  જાહરે સેવાઓ અંગેનો નાગહરકોનો અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૧૩ અને  

૧૯.  માહહતી અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૦૫ 

૨૦. લોક પ્રર્ાસન(જાહરે વહીવટ) નો અથગ, પ્રકૃધત તથા કાયગકે્ષત્ર  

૨૧. લોક પ્રર્ાસનમાાં પારદધર્િતા અને ઉત્તરદાધયત્સવ  

૨૨. જાહરે વહીવટમાાં તાલીમનુાં મહત્સવ અને જાહરે વહીવટમાાં સિુારણા માટેના ઉપાયો 

૨૩. વૈિાધનક, ધનયમનકારી અને અિગન્યાધયક સા્ં થાઓ  

૨૪. ભાવનાત્સમક બધુ્ધ્િમત્તા, ખ્યાલ, વહીવટ અને ર્ાસનમાાં તેની ઉપયોગીતા  

૨૫. નીધતર્ાસ્ત્ર સાંબાંધિત મદુ્દાઓ અને પડકારો- ભ્રષ્ટ્ટાચાર, લોકપાલ, લોકાયકુ્ત  

૨૬. સરકારી વહીવટ કે્ષત્રમાાં સાાંપ્રત પ્રવાહો અને તાજેતરની પ્રગધત  

 


