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ગજુરાત જાષરે શેળા આયોગ 

જાષરેાત ક્રમાાંક: ૧૨/૨૦૨૨-૨૩ 

મદદની ળન શાંરક્ષક, ળગગ-૨ ની 
જગ્યાઓ ર ભરતી માટેની સ્ધાગત્મક 

રીક્ષાનો અભ્યાશક્રમ 
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અનકુ્રમણિકા 

અનકુ્રમ 
નાંબર 

વળગત પષૃ્ઠ ક્રમાાંક 

૧ રીક્ષા ધ્ધવત ૩ 

પ્રાથવમક રીક્ષાનો અભ્યાશક્રમ 

૨ શામાન્ય અભ્યાશ-૧ ૫ 

૩ શામાન્ય અભ્યાશ-૨ ૭ 

મખુ્ય રીક્ષાનો અભ્યાશક્રમ 

૪ ગજુરાતી ૧૧ 

૫ અંગે્રજી ૧૩ 

૬ શામાન્ય અભ્યાશ-૧ ૧૫ 

૭ શામાન્ય અભ્યાશ-૨ ૧૮ 

૮ શામાન્ય અભ્યાશ-૩ ૨૧ 
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મદદની ળન શાંરક્ષક, ળગગ-૨ ની જગ્યાઓ ર ભરતી માટેની 
સ્ધાગત્મક રીક્ષા ધ્ધવત 

નોંધ: યીક્ષાનુું ભાધ્મભ ગજુયાતી અને અંગે્રજી યશળેે. મખુ્મ યીક્ષાભાું ગજુયાતી અને અંગે્રજીના 
પ્રશ્નત્રો વુંફુંધધત બાાભાું યશળેે. અભ્માવક્રભના અથથઘટનના પ્રશ્નના કકસ્વાભાું અંગ્રેજી 
અથથઘટનને આખયી ગણલાનુું યશળેે. 

૧. પ્રાથવમક રીક્ષા 
ક્રભ યીક્ષાનો પ્રકાય પ્રશ્નત્રનુું નાભ વભમ કુર પાલેર 

ગણુ 

૧ 
શતેરુક્ષી 

વાભાન્મ અભ્માવ-૧ ૩ કરાક ૨૦૦ 

૨ વાભાન્મ અભ્માવ-૨ ૩ કરાક ૨૦૦ 

કુર ગણુ ૪૦૦ 

 

૨.મખુ્ય રીક્ષા 
(પ્રાથવમક કશોટીમાાં ાયક ઠરે ષોય તેળા ઉમેદળારો માટે) 

ક્રભ યીક્ષાનો પ્રકાય પ્રશ્નત્રનુું નાભ વભમ કુર પાલેર 
ગણુ 

૧  

 

 

લણથનાત્ભક 

ગજુયાતી ૩ કરાક ૧૫૦ 

૨ અંગ્રેજી ૩ કરાક ૧૫૦ 

૩ વાભાન્મ અભ્માવ-૧ ૩ કરાક ૧૫૦ 

૪ વાભાન્મ અભ્માવ-૨ ૩ કરાક ૧૫૦ 

૫ વાભાન્મ અભ્માવ-૩ ૩ કરાક ૧૫૦ 

રેખખત યીક્ષાના કુર ગણુ ૭૫૦ 

વ્મક્તતત્લ કવોટી  

(પતત મખુ્મ કવોટીભાું રામક ઠયેર શોમ તેલા ઉભેદલાયો ભાટે) 

૧૦૦ 

આખયી વુંદગી ભાટે ગણતયીભાું રેલાના થતા કુર ગણુ ૮૫૦ 



 

Page 4 of 47  

 

 

 

 

 

 

 

 

મદદની ળન શાંરક્ષક, ળગગ-૨ ની 

પ્રાથવમક રીક્ષાનો અભ્યાશક્રમ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 5 of 47  

પ્રશ્નત્ર-૧: શામાન્ય અભ્યાશ-૧ (ષતેુક્ષી) 

ગિુ-૨૦૦ પ્રશ્નોની શાંખ્યા-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી શમય-૩ કાક 

 

૧. ઇવતષાશ  

1. ધવિંધ ુખીણની વભ્મતા: રાક્ષખણકતાઓ, સ્થો, વભાજ, વાુંસ્કૃધતક ઇધતશાવ, કા અને ધભથ,  
લૈકદક યગુ- જૈન ધભથ અને ફૌદ્ધ ધભથ. 

2. ભોમથ અને ગપુ્ત વામ્રાજ્મ, ચોરા અને લ્રલ યાજલુંળો. 
3. ગજુયાતના ભશત્લના યાજલુંળો-અવયો અને પ્રદાન,  ભશત્લની નીધતઓ, તેભનુું લશીલટી 

તુંત્ર, અથથતુંત્ર, વભાજ, ધભથ, કરા, સ્થાત્મ અને વાકશત્મ. 

4. બાયતભાું યયુોધમન પ્રજાનુું આગભન, બાયતભાું ખિકટળ ળાવનની સ્થાના અને ધલસ્તયણ, 

બાયતનો 1857 નો સ્લાતુંત્ર્મ વુંગ્રાભ: ગજુયાતના ધલળે વુંદબથભાું, ૧૯ભી વદીભાું બાયત અને 
ગજુયાતભાું ધાધભિક અને વાભાજજક સધુાયા આંદોરનો. 

5. બાયતની સ્લતુંત્રતા ભાટેની ચલ, બાયત અને ધલદેળભાું બાયતીમ ક્રાુંધતકાયીઓ, ગજુયાત 

અને બાયતના સ્લાતુંત્ર્મ વેનાનીઓ નો પાો અને ભધૂભકા. 
6. સ્લાતુંત્ર્મ લૂે અને સ્લાતુંત્ર્મોત્તય બાયતભાું ભશાત્ભા ગાુંધી અને વયદાય ટેરની ભધૂભકા 

અને પ્રદાન. 

7. આઝાદી છીનુું બાયત: દેળભાું યાજ્મોનુું નુગથઠન, ભશાગજુયાત ચલ, અગત્મની 
ઘટનાઓ. 

8. વૌયાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગજુયાતના દેળી યાજ્મોના ળાવકોના સધુાયાલાદી ગરાઓ અન ે

ધવદ્ધદ્ધઓ. 

૨. શાાંસ્કૃવતક ળારશો 

1. બાયત અને ગજુયાતનો વાુંસ્કૃધતક લાયવો: કાસ્લરૂો, વાકશત્મ, ધળલ્ અને સ્થાત્મ,  

2. ગજુયાતની રોક વુંસ્કૃધત અને ભૌખખક યુંયા: તેનુું ભશત્લ રાક્ષખણકતાઓ અને અવયો. 
3. ગજુયાતની કા અને કવફ: વાભાજજક વાુંસ્કૃધતક પ્રદાન. 

4. આકદલાવી જનજીલન. 

5. ગજુયાતના તીથથસ્થો અને મથટનસ્થો. 
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૩.   ભારતીય રાજ્ય વ્યળસ્થા, બાંધારિ, શામાજજક ન્યાય અને આંતરરાષ્રીય શાંબાંધો 

1. બાયતીમ ફુંધાયણ-ઉદબલ અને ધલકાવ, રાક્ષખણકતાઓ, આમખુ, મૂભતૂ અધધકાયો અન ે

પયજો, ભાગથદળથક ધવદ્ધાુંતો, અગત્મના ફુંધાયણીમ સધુાયા, ભશત્લની જોગલાઈઓ અન ે

અંતધનિકશત ભાખુું. 
2. વુંઘ અને યાજ્મના કામો અને જલાફદાયીઓ, વુંવદ અને યાજ્મ ધલધાન ભુંડ; ભાખુું કામો 

વત્તા અને ધલળેાધધકાયો, યાષ્ટ્રધત અને યાજ્મારની ભધૂભકા. 
3. ફુંધાયણીમ વુંસ્થાઓ, લૈધાધનક, ધનમભનકાયી અને અધથ-ન્માધમક વુંસ્થાઓ. 

4. ુંચામતી યાજ. 

5. જાશયે નીધત અને ળાવન, ળાવન ઉય ઉદાયીકયણ, ખાનગીકયણ અને લૈધિકીકયણના 
પ્રબાલ. 

6. અધધકાય વુંરગ્ન મદુ્દાઓ (ભાનલ અધધકાય, સ્ત્રીઓના અધધકાય, અનસુખૂચત જાધત અને 
અનસુખૂચત જનજાધતના અધધકાયો, ફાકોના અધધકાય) ઇત્માકદ.  

7. બાયતની ધલદેળ નીધત- આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંફુંધો- ભશત્લની વુંસ્થાઓ, એજન્વી, ધલધલધ 

વુંગઠનો, તેભનુું ભાખુું અને અધધકૃત આદેળ. 

8. કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયની અગત્મની નીધતઓ અને કામથક્રભો. 

૪. શામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા 

1. તાકકિક અને ધલશ્રેણાત્ભક ક્ષભતા. 
2. વુંખ્માઓની શ્રેણી, વુંકેત અને તેનો ઉકેર. 

3. આકૃધતઓ અને તેના ેટા ધલબાગો, લેન આકૃધતઓ. 

4. ઘકડમા, કેરેન્ડય અને ઉભય વુંફુંધધત પ્રશ્નો. 
5. વયેયાળ મા ભધ્મક, ભધ્મસ્થ અને ફહુરક, બાકયત વયેયાળ. 

6. ઘાત અને ઘાતાુંક, લગથમૂ, ઘનમૂ, ગ.ુવા.અ અને ર.વા.અ. 

7. ટકા, વાદુું અને ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્માજ, નપો અને નકુવાન. 

8. વભમ અને કામથ, વભમ અને અંતય, ઝડ અને અંતય. 

9. વય બૌધભધતક આકૃધતઓના ક્ષેત્રપ અને કયધભધત, જથ્થો અને વાટી નો ધલસ્તાય (છ 

વભાુંતય ફાજુ ધયાલતો ઘન, ધવખરન્ડય, ળુંકુ આકાય, ગોાકાય). 

10. ભાકશતીનુું અથથઘટન, ભાકશતીનુું ધલશ્રેણ, ભાકશતીની માથપ્તતા, વુંબાલના. 
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પ્રશ્નત્ર-૨: શામાન્ય અભ્યાશ-૨ (ષતેુક્ષી) 

ગિુ-૨૦૦ પ્રશ્નોની શાંખ્યા-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી શમય-૩ કાક 

 

૧. ભારતીય અથગતાંત્ર અને આયોજન 

1. સ્લતુંત્રતાના લેૂ બાયતીમ અથથતુંત્ર, બાયતભાું આમોજનની કાભગીયીનો ઉદબલ અને 
ધલકાવ- ઐધતશાધવક ચચાથઓ, આમોજનના ભોડેરો અને વભમાુંતયે તેભાું આલેરા પેયપાયો, 
સધુાયાઓ છીના વભમભાું બાયતીમ અથથતુંત્ર: નલા આધથિક સધુાયાઓ, નીધત આમોગ: 

ઉદે્દળો ફુંધાયણ અને કામો. 
2. કૃધ ક્ષેત્ર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રભાું ધલધલધ આધથિક નીધતઓ અને સધુાયાઓ, બાયતીમ અથથતુંત્રભાું 

આંતયભાખ,ુ ફેનન્કિંગ અને લીભો: ધનમભનકાયી ભાખુું, બાયતીમ અથથતુંત્ર ય 

ખાનગીકયણનો પ્રબાલ, ધલકાવ, ડકાયો અને તકો. 
3. બાયતીમ જાશયે ધલત્ત વ્મલસ્થા: બાયતીમ કય ધ્ધધત, જાશયે ખચથ, જાશયે દેવુું, બાયતીમ 

અથથતુંત્રભાું ખાદ્ય અને વશામ, કેન્ર અને યાજ્મના નાણાકીમ વુંફુંધો, લસ્ત ુ અને વેલા 
કય(GST): ખ્માર અને સખૂચતાથો. 

4. બાયતના ધલદેળ વ્માાયના લરણો, વુંયચના, ભાખુું અને કદળા. 
5. ગજુયાતનુું અથથતુંત્ર- એક અલરોકન, ગજુયાતભાું વાભાજજક ક્ષેત્રો: ધળક્ષણ, આયોગ્મ અને 

ોણ. કૃધ, લન, જ વુંવાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ અને વેલા ક્ષેત્ર, આધથિક અને વાભાજજક 

ભાખાગત સધુલધાઓના ધલકાવની નીધતઓ, ગજુયાતભાું વશકાયી ક્ષેત્ર. 

 

૨. ભગૂોલ  

1. વાભાન્મ ભગૂો: સમૂથભુંડના બાગરૂ થૃ્લી, થૃ્લીની ગધત, વભમ અને ઋતનુી 
ધલબાલના, થૃ્લીની આંતકયક વુંયચના, મખુ્મ ભધૂભ સ્લરૂો અને તેની રાક્ષખણકતાઓ, 

લાતાલયણની વુંયચના અન ેવુંગઠન, આફોશલાના તત્લો અને કયફો, લાય ુવમચુ્મ અને 
લાતાગ્ર, લાતાલયણીમ ધલક્ષોબ, આફોશલાકીમ ફદરાલ, ભશાવાગયો: બૌધતક, યાવામખણક, 

જૈધલક રાક્ષખણકતાઓ, જરીમ આધત્તઓ, દકયમાઇ અને ખુંડીમ વુંવાધનો. 
2. બૌધતક ભગૂો: બાયત, ગજુયાત અને ધલિના વુંદબથભાું, મખુ્મ પ્રાકૃધતક ધલબાગો, ભકૂું અને 

ભસૂ્ખરન, કુદયતી અલાશ, ભૌવભી આફોશલાના પ્રદેળો, લાતાલયણીમ ધલક્ષોબ, ચક્રલાત, 

કુદયતી લનસ્ધત: યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન અને અબમાયણ્મ, જભીનના મખુ્મ પ્રકાયો, ખડકો અન ે

ખધનજો. 
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3. વાભાજજક ભગૂો: બાયત, ગજુયાત અને ધલિના વુંદબથભાું: લસ્તીનુું ધલતયણ, લસ્તી ઘનતા, 
લસ્તીવદૃ્ધદ્ધ, સ્ત્રી રુુ પ્રભાણ, વાક્ષયતા, વ્મલવાધમક વુંયચના, અનસુખૂચત જાધત અન ે

અનસુખૂચત જનજાધત લસ્તી, નજૃાધત વમશૂ, બાાકીમ વમશૂ, ગ્રાભીણ-ળશયેી ઘટકો, 
ળશયેીકયણ અને સ્થાુંતય, ભશાનગયીમ પ્રદેળો. 

4. આધથિક ભગૂો: અથથતુંત્રના મખુ્મ ધલબાગ, કૃધ, ઉદ્યોગ, વેલાઓ, તેભની મખુ્મ 

રાક્ષખણકતાઓ, ામાના ઉદ્યોગો –કૃધ, ખનીજ, જ ુંગર, ઈંધણ (ફતણ) અને ભાનલ શ્રભ 

આધાકયત ઉદ્યોગો, કયલશન અને લેાય, દ્ધધતઓ અને વભસ્માઓ 

 

૩. વળજ્ઞાન અને ટેકનોોજી 

1. ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી: ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીનુું સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર, યોજફયોજના 
જીલનભાું ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીની પ્રસ્તતુતા, ધલજ્ઞાન, ટેકનોરોજી અન ે ઇનોલેળન 

અંગેની યાષ્ટ્રીમ નીધત, બાયતભાું ધલજ્ઞાન ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળન વાથ ે વુંકામેરા 
ધલધલધ વુંસ્થાઓ, તેભની પ્રવધૃત્તઓ અને મોગદાન, પ્રધવદ્ધ બાયતીમ લૈજ્ઞાધનકોનુું મોગદાન. 

2. ઇન્પોભેળન અને કોમ્યધુનકેળન ટેકનોરોજી (આઇવીટી): આઇવીટીનુું સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર, 

આઇવીટીને ઉત્તેજન આતી ધલધલધ વયકાયી મોજનાઓ, ઇ-ગલનથન્વ કામથક્રભો અન ે

વેલાઓ, વામફય ધવક્યકુયટી, નેળનર વામફય ક્રાઇભ ોખરવી. 
3. અંતયીક્ષ/અલકાળ અને વુંયક્ષણ વેલાઓભાું ટેકનોરોજી: બાયતીમ અંતકયક્ષ કામથક્રભની 

ઉત્ક્રાુંધત /ધલકાવ., ધલધલધ વુંસ્થાઓ અને કામથક્રભો. 
4. બાયતની ઉજાથ નીધત અને યભાણ ુનીધત-વયકાયની નીધતઓ અને કામથક્રભો. 
5. માથલયણ ધલજ્ઞાન: યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ માથલયણની જાલણી ભાટે 

નીધતઓ અને વુંધધઓ, લન અને લન્મજીલન વુંયક્ષણ, તરામભેટ ચેન્જ અને આધત્ત 

વ્મલસ્થાન ફાફતે નેળનર એતળન પ્રાન. 

 

૪ ળન અને યાગળરિ 

1. લન અને માથલયણ વાથેના બાયતના અનન્મ વુંફુંધો: ઐધતશાધવક, વાભાજજક અન ે
આધથિક રનષ્ટ્ટએ. 

2. લન્મ ભધૂભ: લગીકયણ અને ભધૂભ ધનભાથણને અવય કયતા કયફો, બૌધતક, યાવામખણક 
અને જૈધલક ગણુધભો. 

3. ગજુયાત અને બાયતના વુંદબથભાું લન અને લન્મ સ્ત્રોતો. 
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4. માથલયણ: ઘટકો અન ેભશત્લ, વુંયક્ષણના ધવધ્ધાુંતો, લનનાબદૂી, દાલાન અને ધલધલધ 
ભાનલીમ પ્રવધૃત્તઓ જેલી કે ખનન, ફાુંધકાભ અન ેધલકાવરક્ષી મોજનાઓ, લસ્તી વધૃ્ધ્ધ 
લગેયેની માથલયણ ય અવયો. 

5. પ્રદૂણ: પ્રકાયો, ગ્રોફર લોધભિંગ, ગ્રીન શાઉવ અવય, ઓઝોન રેમય ક્ષમ, એધવડ લાથ, 
અવયો અને ધનમુંત્રક ગરાઓ, માથલયણીમ દેખયેખ, ટકાઉ ધલકાવનો ખ્માર. 

માથલયણના વુંયક્ષણભાું વકૃ્ષો અને જ ુંગરોનો પાો; શલા, ાણી અને અલાજના 
પ્રદૂણનુું  ધનમુંત્રણ અને ધનલાયણ. બાયતભાું માથલયણ નીધત અને કામદાઓ. 

6. લન્મજીલ વુંચારન: બાયતભાું લન અને લન્મજીલ વુંચારનનો આંતયવુંફુંધ, લન્મજીલ 
વુંચારનના કાનનૂી વાધનો, લન્મજીલ વુંચારનના ધવધ્ધાુંતો અને ધ્ધધતઓ, લન્મજીલ 
વુંચારનના અખબગભો, ખાવ ધનલાવસ્થાનોનુું વ ુંચારન, તટલતી ધલસ્તાયો, ઘાવના 
ભેદાનો લગેયે. લાલેતય અને ળોધત લનના લન્મજીલ વુંચારનોના પ્રશ્નોનુું ધલશ્રેણ, 

બાયતીમ અને લૈધિક રશ્મ, પ્રજાધતઓ વુંયક્ષણ પ્રોજેતટ: લાઘ, ધવિંશ, ગેંડો, ભગય લગેયે.   

7. યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનો/અબમાયણ્મો. 
8. જ ુંગરોનુું ભશત્લ અને તેના ડકાયો. 
9. બાયતભાું લન અને માથલયણ ભાટે કાનનૂી, નૈધતક અને વુંસ્થાકીમ ભાખ ુનેળનર ગ્રીન 

રીબ્યનુર અને વુંળોધન વુંસ્થાઓ વકશત. 

10. લન અને માથલયણને રગતા લૈધિક વુંભેરનો જેભ કે UNCED (યનુાઇટેડ નેળન્વ 
કોન્પયન્વ ઓન એન્લામયભેન્ટ એન્ડ ડેલરભેન્ટ), CBD (કન્લેન્ળન ઓન ફામોરોજીકર 
ડામલધવિટી), UNFCC (યનુાઇટેડ નેળન્વ ફે્રભલકથ કન્લેન્ળન ઓન તરાઇભેન્ટ ચેંજ), 

UNCCD (યનુાઇટેડ નેળન્વ કન્લેન્ળન્વ ટુ કોમ્ફેટ ડેવટીકપકેળન) 

 

૫. પ્રાદેવક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય કક્ષાની મષત્ળની શાાંપ્રત ઘટનાઓ 
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મદદની ળન શાંરક્ષક, ળગગ-૨ ની મખુ્ય 

રીક્ષાનો અભ્યાશક્રમ 
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પ્રશ્નત્ર-૧ :ગજુરાતી (ળિગનાત્મક) 

ગિુ:૧૫૦ માધ્યમ:ગજુરાતી શમય: ૩ કાક 

ક્રભ અભ્માવક્રભની ધલગત પાલેર ગણુ 

૧ ધનફુંધ: ાુંચ ૈકી કોઇ ણ એક (ઓછાભાું ઓછા ૨૫૦ લધભુાું લધ ુ

૩૦૦ ળબ્દોભાું) (લણથનાત્ભક/ ધલશ્રેષ્ટ્ણાત્ભક/ ખચિંતનાત્ભક/ વાુંપ્રત 

વભસ્મા ય આધાયીત)  

૨૦ 

૨ ધલચાય ધલસ્તાય ( ત્રણ ૈકી કોઇ ણ ફે) કાવ્મ ુંક્તતઓ કે 

ગદ્યસકૂ્તતનો ધલચાયધલસ્તાય (આળયે ૧૦૦ થી ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૩ વુંક્ષેીકયણ: આેર ગદ્યખુંડભાુંથી આળયે ૧/૩ બાગભાું તભાયા 

ળબ્દોભાું વુંક્ષે   

૧૦ 

૪ ગદ્ય વભીક્ષા : આેરા ગદ્યખુંડના આધાયે છેુરા પ્રશ્નોના જલાફ 

રખો  

૧૦ 

૫ ઔચાયીક બાણો તૈમાય કયલા (સ્લાગત, ધલદાઇ, ઉદ્ઘાટન લગેયે)/ 

ત્રકાય યીદ ભાટે ઉદફોધન તૈમાય કયલા (ઊજાથ, ખેત ધધયાણ, 

પ્રદુણ, આયોગ્મ, ધળક્ષણનો નીધત ધલમક કે વભસ્મા ધલમક) 

(આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૬ પ્રચાય ભાધ્મભો ભાટે ધનલેદનો તૈમાય કયલા (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) ૧૦ 

૭ ત્ર રેખન (અખબનુંદન/ શબેુચ્છા/ ધલનુંતી/ પયીમાદ લગેયે) (આળયે 

૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 
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૮ ચચાથત્ર (લતથભાન ત્રભાું પ્રજાના પ્રશ્નો/ વાુંપ્રત વભસ્માઓ/ 

વ્મક્તતગત અખબપ્રામ યજુ કયતો ચચાથત્ર (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૯ રશ્મ આરેખન (આરેખ/ ખચત્ર/ ફ્રો ચાટથ/ વયખાભણી ત્રક/ 

આંકડાકીમ ભકશતી લગેયે યથી રખાણ) (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૧૦ અશલેાર રેખન (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) ૧૦ 

૧૧ વુંલાદ કૌળલ્મ: ફે વ્મક્તતઓ લચ્ચે વુંલાદ (જુથ ચચાથ/ 

વબાનકુાભકાજ/ ાણી/ કૃધ/ આયોગ્મ/ વપાઇ/ ધળક્ષણન ેરગતી 

વભસ્માઓ લગેયે. (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૧૨ બાાુંતય: અંગ્રેજીભાુંથી ગજુયાતીભાું અનલુાદ ૧૦ 

૧૩ ગજુયાતી વ્માકયણ (સચુવ્મા મજુફ જલાફ રખલો)  

 રૂઢીપ્રમોગોનો અથથ અને તેનો લાક્યપ્રમોગ  

 કશલેતોનો અથથ 

 વભાવનો ધલગ્રશ કયી તેની ઓખ  

 છુંદ ઓખાલો 

 અરુંકાય ઓખાલો 

 ળબ્દવમશુ ભાટે એક ળબ્દ  

 જોડણી શદુ્ધદ્ધ 

 રેખન શદુ્ધદ્ધ/બાા શદુ્ધદ્ધ 

 વુંધધ જોડો કે છોડો 

 લાક્યયચાના અંગો /લાક્યના પ્રકાય/લાક્ય યીલતથન 

૨૦ 
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PAPER-2: ENGLISH (Descriptive) 

Marks - 150 Medium-English Time-3 HOURS 

 
 

Serial 

No. 

TYPE OF QUESTION Marks to be 
allotted 

01 ESSAY (A minimum of 250 words and a maximum 

of 300 words): Choose any one topic from a list of 

five. (Descriptive/ analytical/ philosophical/based on 

Current Affairs) 

20 

02 LETTER WRITING (in about 150 words): 10 

 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. 

 

03 PRESS RELEASE/ APPEAL (in about 150 words): 10 

 The PR or appeal should be on an issue pertaining 

to a recent concern/ problem/ disaster/ rumours etc. 

 

04 REPORT WRITING (in about 150 words): 15 

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

etc. 

 

05 WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 

150 words): 

15 

 A Report on a graph/ image/ flow chart/ table of 

comparison/ simple statistical data etc. 

 

06 FORMAL SPEECH (in about 150 words): 15 

 A speech (in a formal style) that is to be read out in 

a formal function. This could be an inauguration 

speech, an educational seminar/ conference, a 

formal ceremony of importance etc. 
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07 PRECIS WRITING: 15 

 A precis in about 100 words for a 300-word 

passage. 

 

08 READING COMPREHENSION: 15 

 A reading passage of about 250 words to be given 

followed by short-answer type questions. 

 

09 ENGLISH GRAMMAR:    

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. 

20 

10 TRANSLATION:  

Translation of a short passage (of about 150 words) 

from Gujarati to English. 

15 
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પ્રશ્નત્ર-૩: શામાન્ય અભ્યાશ-૧ (ળિગનાત્મક) 
ગિુ-૧૫૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી શમય-૩ કાક 

પ્રશ્નત્રનુાં માલખ ુનીચે મજુબ રષેે. 

પ્રશ્નોની શાંખ્યા પ્રશ્નળાર ગિુ પ્રશ્નળાર  બ્દ મયાગદા કુ ગિુ 

૧૫ ૧૦ ૨૦૦ ૧૫૦ 

 

૧. ઇવતષાશ  

1. ધવિંધ ુખીણની વભ્મતા: રાક્ષખણકતાઓ, સ્થો, વભાજ, વાુંસ્કૃધતક ઇધતશાવ, કા અને ધભથ,  
લૈકદક યગુ- જૈન ધભથ અને ફૌદ્ધ ધભથ,નુંદ યાજલુંળ. 

2. ભોમથ અને ગપુ્ત વામ્રાજ્મ. 

3. ધલજમનગય વામ્રાજ્મ અને દખક્ષણ બાયતના ભશત્લના યાજલુંળો. 
4. ગજુયાતના ભશત્લના યાજલુંળો- તેભનુું લશીલટી તુંત્ર, કરા, સ્થાત્મ, વાકશત્મ અન ે

ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી. 
5. ળૈક્ષખણક વુંસ્થાઓ: તક્ષળીરા, નારુંદા અને લરબી. 
6. બાયતભાું યયુોધમન પ્રજાનુું આગભન, બાયતભાું ખિકટળ ળાવનની સ્થાના અન ે ધલસ્તયણ 

૧૭૫૭ થી ૧૮૫૬, જભીન ભશસેરૂ ધ્ધધત-કામભી જભાફુંધી, યૈમતલાયી અન ે
ભશારલાયી, ધળક્ષણ ધ્ધધત. 

7. બાયતનો 1857 નો વુંગ્રાભ, ૧૯ભી વદીભાું બાયત અન ેગજુયાતભાું ધાધભિક અન ેવાભાજજક 

સધુાયા આંદોરનો, બાયતભાું યાષ્ટ્રલાદના ઉદમ ભાટે જલાફદાય કયફો, બાયતીમ 
યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવ. 

8. યાષ્ટ્રીમ પરક ય ભશાત્ભા ગાુંધીનો ઉદમ અને તેભના ધલચાય, ધવધ્ધાુંતો અને જીલન 
દળથનનો બાયતાના યાજકીમ, વાભાજજક, આધથિક, ધાધભિક અને વાુંસ્કૃધતક જીલન ય 
ભધૂભકા. 

9. સ્લતુંત્રતા ચલ અને સ્લાતુંત્ર્મોત્તય એકીકયણભા6 વયદાય ટેરની ભધૂભકા. 
10. બાયત અને ધલદેળભાું બાયતીમ ક્રાુંધતકાયીઓ, આઝાદ કશિંદ કપજ અને સબુાચુંર ફોઝ. 
11. આઝાદી છીનુું બાયત: દેળભાું યાજ્મોનુું નુગથઠન, ભશાગજુયાત ચલ, અગત્મની 

ઘટનાઓ. 
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૨. શાાંસ્કૃવતક ળારશો 

1. બાયતીમ વુંસ્કૃધત તથા પ્રાચીનથી અલાથચીન વભમ સધુીના તેના કા સ્લરૂો, વાકશત્મ, 

ધળલ્ અને સ્થાત્મની મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ; બાયતીમ વભાજની મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ. 

2. બાયતીમ ચરખચત્રો અને યુંગભધૂભ તથા તેનો વભાજ ય પ્રબાલ. 

3. ગજુયાતના કા અને કવફ   

4. ગજુયાતની યુંગભધૂભ  

5. ગજુયાતની રોકવુંસ્કૃધત અને ભૌખખક યુંયા: તેનુું ભશત્લ, રાખક્ષણકતાઓ અને અવયો. 
6. ગજુયાતના દયીમાકાુંઠાની વુંસ્કૃધત અને આકદલાવી વુંસ્કૃધત. 

 

૩. ભગૂોલ  

1. ગજુયાત અને બાયતની બૌધતક રાક્ષખણકતાઓ અને વુંવાધનોનો અભ્માવ: મખુ્મ 

ભધૂભસ્લરૂો, આફોશલા, જભીન, ખડકો, નદીઓ, જાળમો, લનસ્ધત, ખધનજ અને જ 

વુંવાધન. 

2. આધથિક પ્રવધૃત્તઓ: પ્રાથધભક, દ્ધિતીમ, તતૃીમ અને ચતથુથ  
3. વાભાજજક અને લસ્તીધલમક ભગૂો. 

4. ધલકાવકીમ અને માથલયણીમ મદુ્દાઓ, ટકાઉ ધલકાવ, લૈધિકીકયણ; તેની વાભાજજક અને 

આધથિક અવયો,  સ્ભાટથ  ધવટી અન ેઉામો. કુદયતી પ્રકોો, કાફથન ઉત્વજૉન, પ્રદૂણ  પ્રકો 

વ્મલસ્થાન.આફોશલા કયલતથન અને માથલયણ  ક્ષમની વભસ્માઓ ભાટે લૈધિક 

પ્રધતબાલ: ભશત્લણૂથ   વુંધધઓ અને વુંભેરનો. 

૪. ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી 

1. ઉભદા ભાનલજીલન ભાટે ધલજ્ઞાન ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળનનો વભન્લમ, યોજ ફયોજના 
જીલનભાું ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી; ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના ક્ષેત્રભાું બાયતનુું મોગદાન, 

ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના  ઉમોગ અને પ્રવાયભાું ડકાયો અને ફાધાઓ, યાષ્ટ્ર ઘડતયભાું 
ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીની ભધૂભકા અને અલકાળ. 

2. ઇન્પોભેળન અને કોમ્યધુનકેળન ટેકનોરોજી:(આઇવીટી) - તેનુું ભશત્લ, રાબ અન ેડકાયો, ઇ-

ગલનથન્વ અને બાયત, વામફય ક્રાઈભ અને વામફય ધવક્યોકયટી ફાફતે નીધતઓ. 

3. બાયતનો અંતયીક્ષ કામથક્રભ: ભતૂકા, લતથભાન અન ે બધલષ્ટ્મ. બાયતની ઉજાથનીધત અન ે

યભાણ ુનીધત. વુંયક્ષણ વેલાઓભાું ટેકનોરોજી ભશત્લ.,રાબ અને ડકાયો 
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4. ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી ક્ષેતે્ર બાયતીમ ધવદ્ધદ્ધ, ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના ક્ષેત્રભાું 
ઇન્ટેરેતચઅુર પ્રોેટી યાઇટ્થવ  વુંફુંધધત ફાફતો. 

૫. પ્રાદેવક, રાષ્રીય અને આંતરાષ્રીય કક્ષાની મષત્ળની શાાંપ્રત ઘટનાઓ  
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પ્રશ્નત્ર-૪: શામાન્ય અભ્યાશ-૨ (ળિગનાત્મક) 
ગિુ-૧૫૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી શમય-૩ કાક 

પ્રશ્નત્રનુાં માલખ ુનીચે મજુબ રષેે. 

પ્રશ્નોની શાંખ્યા પ્રશ્નળાર ગિુ પ્રશ્નળાર  બ્દ મયાગદા કુ ગિુ 

૧૫ ૧૦ ૨૦૦ ૧૫૦ 

 
૧. બાયતીમ યાજ્મ વ્મલસ્થા અને ફુંધાયણ 

1. બાયતનુું ફુંધાયણ અને તેની મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ.  

2. બાયતીમ વુંઘ તથા યાજ્મ વયકાયોના કામો તથા પયજો. 
3. વુંધીમ ભાખાને વુંરગ્ન મદુ્દાઓ તથા ડકાયો-યાજ્મોભાું યાજ્મારની ભધૂભકા. 
4. કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયો લચ્ચે વત્તાનુું ધલબાજન(કેન્ર માદી, યાજ્મ માદી, વશલતી માદી), 

મદુ્દાઓ અને ડકાયો. 
5. ભશત્લના ફુંધાયણીમ સધુાયા. 
6. ફુંધાયણીમ વુંસ્થાઓ અને તેભની ભધૂભકા. 
7. વુંવદ અને યાજ્મ ધલધાન ગશૃ- ભાખુું, કાભગીયી, કામથવુંચારન વત્તા અને ધલળેાધધકાય 

તથા વુંરગ્ન મદુ્દાઓ. 

8. બાયતભાું ન્મામાખરકા - ભાખ ુઅને કામો, કટોકટીન ેરગતી અગત્મની જોગલાઈઓ અને 
ફુંધાયણીમ સધુાયાઓ, ન્માધમક વભીક્ષા, જનકશત માખચકા  
 

૨. રોકપ્રળાવન અને ળાવન 

1. રોકપ્રળાવનનો અથથ, પ્રકૃધત તથા કામથકે્ષત્ર બાયતભાું ઉત્ક્રાુંધત, ખિકટળ ળાવનનો લાયવો 
રોકળાશીભાું મલૂ્કી વેલા ની ભધૂભકા 

2. ધલધલધ ક્ષેત્રોનાું ધલકાવ વુંદબથભાું વયકાયની નીધતઓ તથા દયમ્માનગીયી, અભરીકયણના 
મદુ્દાઓ તથા વભસ્માઓ. 

3. ધલકાવ પ્રકક્રમા નાગયીક વભાજ, ખફનવયકાયી વુંગઠનો તથા અન્મ વશબાગીઓની 
ભધૂભકા 

4. લૈધાધનક, ધનમભનકાયી  અને ધલધલધ અધથન્માધમક વુંસ્થાઓ 
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5. સળુાવન અને ઈ-ળાવન-ાયદધળિતા, ળાવનભાું ઉત્તયદાધમત્લ તથા વુંલેદનળીરતા 
નાગકયક અધધકાય ત્ર, ભાકશતી અધધકાય નો શક, જાશયે વેલા અધધધનમભ અને આ 
વલેની અવયો, વાભાજજક અન્લેણ અને તેનુું ભશત્લ 

6. અધધકાય વુંરગ્ન મદુ્દાઓ ભાનલ અધધકાય, સ્ત્રીઓના અધધકાય, અનસુખૂચત જાધત અને 
અનસુખૂચત જનજાધતના અધધકાયો, ફાકોના અધધકાય ઇત્માકદ 

7. ભશત્લની આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંસ્થાઓ, એજન્વી, ધલધલધ વુંગઠનો અને તેભન ુભાખુું. 
 

૩.  રોકવેલાભાું નીધતળાસ્ત્ર 

1. નીધતળાસ્ત્ર અને ભાનલ વુંલાદ વાય, ધનધાથયકો અને ભાનલ વ્મલશાયો ય અવયો પ્રબાલ 
કયણાભો; નીધતળાસ્ત્રના કયભાણો, વ્મક્તતગત અને જાશયે વુંફુંધભાું નીધતળાસ્ત્ર, જાશયે 
વેલાભાું નીધતળાસ્ત્ર, વત્મધનષ્ટ્ઠા અને ઉત્તયદાધમત્લ ભાકશતી અધધકાય કામદો, જાશયે વેલા 
કામદો અને તેની અવયો 

2. લરણ મૂ તત્લો, કામો; ધલચાયો અને લતથણકૂ, વ્મલશાય ય તેની અવયો અને વુંફુંધ; 
ચાકયત્ર્મ અને યાજકીમ લરણ; વાભાજજક અવયો તથા વભજાલટ પ્રોત્વાશનની ભધૂભકા 

3. બાલનાત્ભક  બદુ્ધદ્ધભતા ખ્માર,  લશીલટ અને ળાવનભાું તેની ઉમોગીતા અન ે
ધલધનમોગ 

4. ભાનલ મલૂ્મો નાગકયકોને મલૂ્મ વુંફુંધધત ધળખક્ષત કયલાભાું કુટુુંફ, વભાજ તથા ળૈક્ષખણક     
વભસ્માઓની ભધૂભકા 

5. નીધતળાસ્ત્ર વુંફુંધધત મદુ્દાઓ અને ડકાયો ભ્રષ્ટ્ટાચાયધલયોધી તુંત્ર રોકાર રોકાયતુત  
6. ઉયોતત ફાફતોનો કેવ સ્ટડી. 

 

૪. બાયતીમ અથથતુંત્ર અન ેઆમોજન  

1. બાયતીમ અથથતુંત્ર: બાયતભાું આમોજનની કાભગીયીનો ઉદબલ અને ધલકાવ. કેન્ર અને 
યાજ્મ વયકાયની આધથિક કાભગીયી, ગધતળીરતા, ડકાયો, નલી શરે, સધુાયણા લગેયે. 
ધલકાવ અને વાભાજજક ક્ષેત્રની શરે. નીધત આમોગ: ઉદે્દળો, ફુંધાયણ અને કામો. 
વાભાજજક ઓકડટ. 

2. નાણાું અને ફેનન્કિંગ ભાટે ધનમભનકાયી ભાખુું ભાખુું: ધલબાલનાઓ, ભાખ ુ અને 
ભધૂભકા 

3. બાયતીમ જાશયે ધલત્તવ્મલસ્થા; બાયતીમ દ્ધધત, જાશયે ખચથ, જાશયે દેવુું, બાયતીમ 
અથથતુંત્રભાું ખાદ્ય અને વશામ. કેન્ર અને યાજ્મ નાણાકીમ વુંફુંધો.  

4. ગ્રાભીણ ધલકાવ-ડકાયો અને નીધતઓ; બાયતભાું યોજગાય નીધતઓ/મોજનાઓ 
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5. ફાહ્ય ક્ષેત્ર: ધલદેળ લેયના લરણો, વુંયચના અને કદળા. ફાહ્ય ક્ષેત્ર સધુાયાઓ. ધલદેળી 
વુંસ્થાકીમ યોકાણ (FII)  અને ધલદેળી પ્રત્મક્ષ યોકાણ (FDI). 

6. ગજુયાતનુું અથથતુંત્ર- એક અલરોકન; બાયત અને પ્રમખુ યાજ્મોની તરુનાએ ગજુયાતનુું 
અથથતુંત્ર, આધથિક અન ે વાભાજજક ભાખાગત સધુલધાઓના ધલકાવની નીધતઓ. 
ગજુયાતભાું વશકાયી આંદોરન અને જીલનની વાભાજજક આધથિક ફાફતો ય તેની 
અવય. 

7. આંતયભાખાકીમ સધુલધાઓ: ઉજાથ, ફુંદયો, ભાગો, શલાઈ ભથકો, યેરલે, 
ટેખરકોમ્યધુનકેળન. વોધળમર ઇમ્ેતટ એવેવભેન્ટ.  
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પ્રશ્નત્ર-૫: શામાન્ય અભ્યાશ-૩ (મખુ્ય રીક્ષા) 
ગિુ-૧૫૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી શમય-૩ કાક 

પ્રશ્નત્રનુાં માલખ ુનીચે મજુબ રષેે. 

પ્રશ્નોની શાંખ્યા પ્રશ્નળાર ગિુ પ્રશ્નળાર  બ્દ મયાગદા કુ ગિુ 

૧૫ ૧૦ ૨૦૦ ૧૫૦ 

 

૧. ળન અને યાગળરિ શાથે ભારતનો અનન્ય ઘવનષ્ઠ શાંબાંધ: ઐવતષાવશક, શામાજજક અને 
આવથિક દૃષ્ષ્ટકોિથી. 

૨.  ળનવકૃ્ષવળજ્ઞાન (Silviculture) વ્યાક ખ્યા: 
લનવકૃ્ષધલજ્ઞાનના (Silvicultural) વ્માક ધવદ્ધાુંતો: લનસ્ધતને અવય કયતા કયક્સ્થધત 
ધલજ્ઞાન(ecological) અને દેશધભથધલદ્યાકીમ (physiological) કયફો, લનનુું કુદયતી 
અને કૃધત્રભ નુજીલન (regeneration), પ્રવજૉન (propagation) ધ્ધધતઓ, કરભ 
ફનાલલાની તકનીકો (grafting techniques); સ્થ (site) કયફો, યો ઉછેય અને 
યોણી (planting) તકનીકો, યો ઉછેય ક્યાયા (nursery beds). 

૩.  ભારત અને ગજુરાતમાાં ળનના પ્રકાર, ભારત અને ગજુરાતમાાં મેંગ્રોળ (સુાંદરીવકૃ્ષ)  અને 
કૃવવ આબોષળા (Agro-climatic) કે્ષત્રો  

૪.  કૃવવ ળનીકરિ (Agroforestry), શામાજજક ળનીકરિ અને શષભાગી ળન વ્યળસ્થા 
(Joint Forest Management ) : 

 કૃધ લનીકયણ (Agroforestry)- કામથ ક્ષેત્ર અને આલશ્મકતા; રોકો અને ારત ુું 
(domestic) પ્રાણીઓના જીલનભાું તથા વુંકખરત જભીનના ઉમોગભાું ભધૂભકા,  ખાવ 
કયીને (i) જભીન અને જવુંચમ  (ii) ાણીનુું કયચાજૉ; (iii) ાક ભાટે ોક તત્લોની 
ઉરબ્ધતા; (iv) જીલાત-બક્ષક (Pest-Predator) વુંફુંધો િાયા કયક્સ્થધત ધલજ્ઞાન  
વુંતરુન વકશતની પ્રકૃધત અને ધનલવનતુંત્ર(ecosystem)ની જાલણી અને (v) જૈલ-
ધલધલધતા, ઔધીમ અને અન્મ લનસ્ધત અને પ્રાણીસનૃષ્ટ્ટભાું વદૃ્ધદ્ધ ભાટે તકો યૂી  
ાડતી ફાફતોનુું આમોજન. ધલધલધ કૃધ ધનલવનતુંત્ર (ecosystem) કે્ષત્રો શઠે કૃધ  
લનીકયણ (Agroforestry)પ્રણારીઓ; પ્રજાધતઓની વુંદગી અને ધલધલધરક્ષી વકૃ્ષો તથા 
NTFP (Non-timber forest products) ની ભધૂભકા, તકનીકો, ખોયાક, ઘાવચાયો અન ે
ઈંધણ સયુક્ષા.વુંળોધન અને ધલસ્તયણની જરૂકયમાતો. 
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 વાભાજજક / ળશયેી લનીકયણ: ઉદે્દળો, કામથ ક્ષેત્ર અને આલશ્મકતા; જન વશબાખગતા 
 JFM (Joint Forest Management) (વશબાગી લન વ્મલસ્થા) - ધવદ્ધાુંતો, ઉદે્દળો, દ્ધધત, 

કામથ ક્ષેત્ર, પામદાઓ અને NGOની ભધૂભકા. 
 ગજુયાતના આયખક્ષત (Reserve) વકૃ્ષો અને તેનુું વ્મલસ્થાન. 

૫. ળન જમીન, જમીન શાંરક્ષિ અને જલસ્ત્રાળ વ્યળસ્થાન  (Watershed management): 
 લન જભીન(Forests Soils:): લગીકયણ, જભીનની યચનાને અવય કયતા કયફો; 

જભીનના બૌધતક, યાવામખણક અને જૈધલક ગણુધભો. જભીનની પદ્રુતાને અવય કયતા 
કયફો. 

 જભીન વુંયક્ષણ (Soil conservation)- વ્માખ્મા, ધોલાણ ભાટેનાું કાયણો; પ્રકાયો - લન 
અને જ ધોલાણ; ઘવાયા (eroded) ની જભીન/ ધલસ્તાયો, લન અલયોધક (wind 
breaks),  આશ્રમ ટ્ટાઓનુું (shelter belts) વુંયક્ષણ અને વ્મલસ્થાન; યેતીના ઢુલાઓ; 
ખાયાળ અને ક્ષાયયતુત જભીનનો સધુાય, ાણીનો બયાલો અને અન્મ ડતય જભીન 
(ખયાફા). જભીન વુંયક્ષણભાું લનોની ભધૂભકા. જભીનના વેન્રીમ રવ્મોની  જાલણી અન ે
ધનભાથણ, રીરા ાુંદડાના ખાતય ભાટે કાલાની જોગલાઈ; લન ણથ કચયો(forest leaf 
litter) અને ખાતય; જભીન સધુાયણા(ameliorating) ભાું સકુ્ષ્ભવજીલોની ભધૂભકા; N અને 
C ચક્રો, VAM. 

 જ સ્ત્રાલ વ્મલસ્થાન (Watershed management): જ સ્ત્રાલ ની ધલબાલના;  એકુંદય 
વુંવાધન વ્મલસ્થાનભાું રઘ-ુલનો અને લન વકૃ્ષો ની ભધૂભકા, લન જધલજ્ઞાન (forest 
hydrology), પ્રલાશ ધનમુંત્રણ (torrent control), નદી ભાગથની ક્સ્થયતા ના વુંદબથભાું જ 
સ્ત્રાલ ધલકાવ(watershed development) 

 ડતય જભીન (ખયાફા) (Wasteland) વ્મલસ્થાન :ધલબાલના, પ્રકાયો અને  ડતય 
જભીન( ખયાફા) (Wasteland) ની જભીન સધુાયભાું વકૃ્ષોની ભધૂભકા 

૬.  યાગળરિીય શાંરક્ષિ અને જૈળવળવળધતા: 
 માથલયણ; ઘટકો અને ભશત્લ, વુંયક્ષણના ધવદ્ધાુંતો, લનધલનાળ(deforestation); લનની  

આગ (forest fires)અને ધલધલધ ભાનલ પ્રવધૃત્તઓ જેલી કે ખાણકાભ, ફાુંધકાભ અન ે
ધલકાવરક્ષી પ્રોજેતટ, લસ્તી વદૃ્ધદ્ધ.ની માથલયણ ય અવય  

 પ્રદૂણ - પ્રકાયો, ગ્રોફર લોધભિંગ (લૈક્ષ્ટ્લક તાવધૃ્ધ્ધ), ગ્રીન શાઉવ ઇપેત્વ, ઓઝોન 
સ્તય અલક્ષમ(depletion),એધવડ લાથ, અવય અને ધનમુંત્રણના ઉામો, માથલયણીમ 
દેખયેખ-ધનમુંત્રણ(monitoring); ટકાઉ ધલકાવ(Sustainable Development)ની ધલબાલના. 
માથલયણીમ વુંયક્ષણભાું વકૃ્ષો અને જ ુંગરોની ભધૂભકા; શલા, ાણી અને ધ્લધન પ્રદૂણનુું 
ધનમુંત્રણ અને ધનલાયણ. બાયતભાું માથલયણીમ નીધત અન ેકાનનૂ, માથલયણીમ અવય 
મલુ્માુંકન(Environmental Impact Assessment), કયક્સ્થધત ધલજ્ઞાન અને માથલયણીમ 
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વુંયક્ષણની તરુનાભાું જ સ્ત્રાલ  ધલકાવ (watershed development) નુું અથથળાસ્ત્રીમ 
મરુાુંકન   

૭. ળન કાયગકારી યોજના(Forest Working Plan): 
 લન આમોજન, વુંકખરત આમોજન ભાટે મલૂ્માુંકન અને ધનયીક્ષણના વાધનો અને 

અખબગભો; લન         વુંવાધનો(resources)નો  ફહુશતેકુ ધલકાવ અને લન ઉદ્યોગોનો 
ધલકાવ; કામથકાયી આમોજનો અને કામથકાયી મોજનાઓ, પ્રકૃધત વુંયક્ષણભાું તેભની ભધૂભકા, 
જૈલ ધલધલધતા અને અન્મ કયભાણો; ધનભાથણ અને ધનમુંત્રણ. ધલબાગીમ કામથકાયી 
મોજનાઓ, કાભગીયીની લાધિક મોજના. લન આમોજનભાું યીભોટ વેક્ન્વિંગની ભધૂભકા. 

૮. ળન રરસ્સ્થવત વળજ્ઞાન(Forest Ecology) અને Ethno botany(ળાંીય ળનસ્વતાસ્ત્ર): 
 લન કયક્સ્થધત ધલજ્ઞાન  -જૈધલક અને અજૈધલક  ઘટકો,  લન ધનલવન પ્રણારી; લન 

વમદુામ ધલબાલના;લનસ્ધત ધલબાલના, કયક્સ્થધત ધલજ્ઞાન  ઉત્તયાધધકાય અન ે
ઉત્તયક્રભ(ecological succession and climax), પ્રાથધભક ઉત્ાદકતા (primary 
productivity), ોક કક્રમાચક્ર અને જ વુંફુંધો; તણાલ લાતાલયણભાું  દેશધભથધલદ્યા 
(physiology in stress environments) (દુષ્ટ્કા, ાણીનો બયાલો, ખાયાળ અને 
ક્ષાયીમતા). બાયતભાું લન પ્રકાય, પ્રજાધતઓની ઓખ, ફુંધાયણ અને જોડાણો; 
વકૃ્ષધલજ્ઞાન (dendrology),ધલબાજન વુંફુંધી લગીકયણ (taxonomic classification), 
herbaria(ઔધધ વુંગ્રશારમો) અને arboreta (વકૃ્ષોદ્યાન) ના  ધવદ્ધાુંતો અને સ્થાના, 
લન ધનલવનતુંત્રનુું  વુંયક્ષણ. Clonal (પ્રધતકૃધત) ઉદ્યાનો, બાયતીમ ઔધધ પ્રણારીભાું 
લુંીમ લનસ્ધતળાસ્ત્રની ભધુભકા; આયલેુદ અને યનુાની - ઔધીમ છોડના કયચમ, 
નાભકયણ (nomenclature), લવાશત (habitat),  ધલતયણ અને લનસ્ધત ધલળેતાઓ. 

 ભશત્લણૂથ ઔધીમ છોડ અને તેભના ઉમોગ.  

૯. ળન્યજીળ વ્યળસ્થાન:   
બાયતભાું લન અને લન્મજીલ વ્મલસ્થાન  લચ્ચેનુું interface(આંતયગુુંથન), બાયતભાું 
લન્મજીલોના વુંયક્ષણ અને વ્મલસ્થાન ભાટેનુું કામદાકીમ ભાખુું: ધલસ્તાય અન ે
જોગલાઈઓ, લન્મજીલ વ્મલસ્થાન  ભાટેનો સ્થૂ અને સકુ્ષ્ભ શધુ્ધ્ધ (Course and 
fine filter approaches ) અખબગભ. ધલધળષ્ટ્ટ લવાશતોનુું વ ુંચારન; તટલતી ધલસ્તાયો, 
ઘાવના ભેદાનો લગેયે. ફગીચા-લાડીભાું અને ળોધત જ ુંગરો(exploited forests)ભાું 
લન્મપ્રાણી વ્મલસ્થાનની વભસ્માઓનુું ધલશ્રેણ; બાયતીમ અને લૈધિક કયક્સ્થતી, 
પ્રજાધતઓ વુંયક્ષણ પ્રોજેત્વ; લાઘ, ધવિંશ, ગેંડો, ભગય લગેયે. વ્મલસ્થાનભાું 
જીલધલજ્ઞાન ની ભધુભકા, યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાનો અને અબમાયણ્મો. વુંયખક્ષત ધલસ્તાયો ભાટેની 
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વ્મલસ્થાન મોજના: લન કામથકાયી મોજનાઓ અને લન્મપ્રાણી વ્મલસ્થાન 
મોજનાઓ. લન્મજીલ  વ્મલસ્થાન આમોજનની જરૂયીમાત. 

૧૦. ળન અથગાસ્ત્ર : 
લન અથથળાસ્ત્ર: મૂભતૂ ધવદ્ધાુંતો, ખચથ-રાબ ધલશ્રેણ; ભાુંગ અને યૂલઠાનો અંદાજ; 
યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ફજાયભાું લરણોનુું ધલશ્રેણ તથા ઉત્ાદન અને 
લયાળના સ્લરૂભાું પેયપાય; ગજુયાતના Minor Forest Products (MFP) અન ે
વાભાજજક આધથિક ધલકાવભાું તેભની ભધૂભકા. 

૧૧.  ળન અને યાગળરિનુાં કાયદાકીય અને નીવતકીય માલખુાં: 
 બાયતભાું લન અને માથલયણનુું કામદાકીમ અને વુંસ્થાકીમ ભાખુું: ઇધતશાવ, મખુ્મ 

કામદાઓ, વુંસ્થાઓ લગેયે, બાયતની લન નીધતઓ. 
 માથલયણ  અને લન વ્મલસ્થાન પ્રણારીના સદૃુઢ વુંચારન ભાટેની યાજ્મ વયકાયની 

અને કેંર વયકાયની શરે (initiatives). લન અને માથલયણના વુંયક્ષણ ભાટેના  ધલધલધ 
વયકાયી  તુંત્રો અને વુંસ્થાઓ. લન અને માથલયણના વુંયક્ષણ ભાટે જન બાગીદાયી 

૧૨. UNCED (United Nations Conference on Environment and Development), CBD 
(Convention on Biological Diversity), UNFCC (United Nations Framework 
Convention on Climate Change), UNCCD (United Nations Conventions to 
Combat Desertification). શરષતના  ળન અને યાગળરિને ગતા ળૈવિક શાંમેનો. 
ટકાઉ વળકાશ ક્ષ્યો (Sustainable Development Goals), ળૈવિક શાંમેનો અને 
શાંવધઓમાાં ભારતનો પ્રવતશાદ. 
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Scheme of Competitive Examination for the post of 

Assistant Conservator of Forest, Class-II 

Note: The medium of examination shall be English and Gujarati. Gujarati and English 

Papers in Main Examination shall be in respective language only. In case of question 

of interpretation of syllabus, the interpretation of the English shall be final. 

1. Preliminary Examination 

Sr. 

No. 

Nature of Exam Name of the Paper Time Total allotted 

Marks 

1 
Objective 

General Studies-1 3 Hours 200 

2 General Studies-2 3 Hours 200 

Total Marks 400 

 

2. Main Examination 

(For those candidates who are declared qualified in Preliminary Examination) 

Sr. 

No. 

Nature of Exam Name of the Paper Time Total allotted 

Marks 

1  

 

Descriptive 

Gujarati 3 Hours 150 

2 English 3 Hours 150 

3 General Studies-1 3 Hours 150 

4 General Studies-2 3 Hours 150 

5 General Studies-3 3 Hours 150 

Total Marks of Written Examination 750 

Personality Test 

(For those candidates who are declared qualified in Mains 

Examination) 

100 

Total Marks to be considered for Final Selection 850 
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Paper 1: General Studies-1 (Objective) 
 
 

Marks-200 No. of Questions-200 Medium: English/Gujarati Time- 180 Minutes 

 

(1) History 

1. Indus valley Civilization: Features, Sites, Society, Cultural History, Art and 

Religion. Vedic age- Jainism and Buddhism. 

2. The Mauryan and the Gupta Empire, Chola and Pallav Dynasties. 

3. Important Dynasties of Gujarat – Impact and Contribution, Important 

Policies, their administration, economy, society, religion, literature, arts 

and architecture. 

4. The advent of the Europeans in India. Establishment and expansion of 

British rule in India. Indian war of Independence of 1857 with special 

reference to Gujarat. Religious and social reform movements in 19th 

Century in India and Gujarat. 

5. India’s Freedom Movement, Revolutionaries in India and abroad. Role 

and contribution of freedom fighters of Gujarat and India. 

6. The Role and contribution of Mahatma Gandhi and Sardar Patel in Pre 

and Post-independence of India. 

7. India after Independence - Reorganization of the States within the 

country, Maha Gujarat Movement, Major events. 

8. Achievements and administrative reforms of the rulers of princely states 

of Saurashtra, Kutchh and Gujarat. 

 

(2) Cultural Heritage 

1. Cultural Heritage of India and Gujarat: Art forms, Literature, Sculpture 

and Architecture. 

2. Gujarat’s Folk Culture and Oral Tradition: Its Importance, Peculiarities 

and Impact. 

3. Art and Craft of Gujarat: Socio-Cultural contribution. 

4. Life of Adivasi (Tribes). 

5. Pilgrimage and Tourist Places of Gujarat. 
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(3) Constitution, Polity, Social Justice and International 

Relations. 

1. Indian Constitution: Evolution, features, Preamble, Fundamental Rights, 

Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy, Important 

Amendments, Significant Provisions and Basic Structure. 

2. Functions and Responsibilities of the Union and the States, Parliament 

and State Legislatures: Structure, Function, Power and Privileges. Role 

of the President and the Governor. 

3. Constitutional Authorities, Statutory, Regulatory and Quasi-judicial 

bodies. 

4. Panchayati Raj. 

5. Public Policy and Governance. Impact of Liberalization, Privatization and 

Globalization on Governance. 

6. Rights Issues (Human rights, Women rights, SC/ST rights, Child rights) 

etc. 

7. India’s Foreign Policy – International Relations – Important Institutions, 

Agencies and Fora, their structure and mandate. 

8. Important Policies and Programmes of Central and State Governments. 

 
 

(4) General Mental Ability 

1. Logical Reasoning and Analytical Ability. 

2. Number Series, Coding –Decoding. 

3. Shapes and their Sub-sections, Venn Diagram. 

4. Problems based on Clocks, Calendar and Age. 

5. Average of mean, median, mode – including weighted mean. 

6. Power and exponent, Square, Square Root, Cube Root, H.C.F. and 

L.C.M. 

7. Percentage, Simple and Compound Interest, Profit and loss. 

8. Time and Work, Time and Distance, Speed and Distance. 

9. Area and Perimeter of Simple Geometrical Shapes, Volume and Surface 

Area of Sphere, Cone, Cylinder, cubes and Cuboids. 

10. Data interpretation, Data Analysis, Data sufficiency, Probability. 
 

 

 



 

Page 30 of 47  

Paper 2: General Studies-2 (Objective) 

 

Marks-200 No. of Questions-200 Medium: English/Gujarati Time- 180 Minutes 

 

 

(1) Indian Economy and Planning 

1. Indian Economy on the eve of Independence, Emergence and 

development of planning exercise in India – historical debates, plan 

models and shift in focus over time. Indian economy in post reform 

period: New Economic Reforms, NITI Aayog: aims, constitution and 

functions. 

2. Various Policies and amendments in Agriculture sector and Industries 

sector, Infrastructure in Indian Economy. Banking and Insurance; 

Regulatory Mechanism. Impact of Privatization on Indian Economy, 

Growth, Challenges and Opportunities. 

3. Indian Public finance; Indian tax system, public expenditure, public debt, 

deficit and subsidies in the Indian economy. Center-State financial 

relation. GST: Concept and Implications. 

4. Trend, composition, structure and direction of India’s Foreign Trade. 

5. Gujarat economy-An overview; social sector in Gujarat- Education, 

Health, and Nutrition. Agriculture, forest, water resources, mining, 

industry and service Sector. Development policies for economic and 

social infrastructure. Co-operative sector in Gujarat. 

 

(2) Geography 

1. General Geography: Earth in Solar system, Motion of the Earth, Concept 

of time, Season, Internal Structure of the Earth, Major landforms and 

their features. Atmosphere-structure and composition, elements and 

factors of Climate, Airmasses and Fronts, atmospheric disturbances, 

climate change. Oceans: Physical, chemical and biological 

characteristics, Hydrological Distasters, Marine and Continental 

resources. 

2. Physical: World, India and Gujarat : Major physical divisions, 

Earthquakes, landslides, Natural drainage, climatic changes and 

regions, Monsoon, Natural Vegetation, Parks and Sanctuaries, Major 
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Soil types, Rocks and Minerals. 

3. Social: World, India and Gujarat : distribution, density, growth, Sex-ratio, 

Literacy, Occupational Structure, SC and ST Population, Rural-Urban 

components, Racial, tribal, religious and linguistic groups, urbanization, 

migration and metropolitan regions. 

4. Economic: World, India and Gujarat: Major sectors of economy, 

Agriculture, Industry and Services, their salient features. Basic 

Industries-Agro, mineral, forest, fuel and manpower based Industries, 

Transport and Trade, Pattern and Issues. 

 

(3) Science and Technology 

1. Science and Technology: Nature and Scope of Science & Technology; 

Relevance of Science & Technology to the day to day life; National 

Policy on Science, Technology and Innovation; Institutes and 

Organization in India promoting integration of Science, Technology and 

Innovation, their activities and contribution; Contribution of Prominent 

Indian Scientists. 

2. Information and Communication Technology (ICT): Nature and Scope of 

ICT; Various Government programmes promoting ICT, E-Governance 

programmes and services; Cyber Security, National Cyber Crime Policy. 

3. Technology in Space & Defence: Evolution of Indian Space Programme; 

Various Institutes and programmes. 

4. Energy policy and Nuclear Policy of India - Government Policies and 

Programmes. 

5. Environmental Science: Policies and Treaties for the protection of 

environment at the national and the international level; Forest and 

Wildlife Conservation; National Action plans on Climate Change and 

Disaster management. 

 
 

(4) Forest and Environment: 

1. India’s unique affinity with Forests and Environment: from Historical, 

Social and Economic point of view.  

2. Forests Soils: classification, factors affecting soil formation; physical, 

chemical and biological properties. 
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3. Forest and Forest resources with special reference to Gujarat and India. 

4. Environment; components and importance, principles of conservation, 

impact of deforestation; forest fires and various human activities like 

mining, construction and developmental projects, population growth on 

environment. 

5. Pollution - types, global warming, green house effects, ozone layer 

depletion, acid rain, impact and control measures, environmental 

monitoring; concept of sustainable development. Role of trees and 

forests in environmental conservation; control and prevention of air, 

water and noise pollution. Environmental policy and legislation in India. 

6. Wildlife Management: Interface between forest and wildlife management 

in India. Legal instruments for managing wildlife in India. Principles and 

practices of wildlife management. Course and fine filter approaches for 

wildlife management. Management of special habitats; riparian zones. 

Grasslands etc. Analysis of wildlife management problems in plantations 

and exploited forests; Indian and global scenario. Species conservation 

projects; tiger, lion, rhino, crocodile etc.  

7. National Parks/ Sanctuaries 

8. Importance of forest and Challenges against it 

9. Legal, Policy and Institutional Framework in India for Forest and 

Environment including National Green Tribunal and Research institutes. 

10. Global conventions related to Forest and Environment including UNCED 

(United Nations Conference on Environment and Development), CBD 

(Convention on Biological Diversity), UNFCC (United Nations 

Framework Convention on Climate Change), UNCCD (United Nations 

Conventions to Combat Desertification) 

 

(5) Current Events of Regional, National and International 

Importance. 
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પ્રશ્નત્ર-૧ :ગજુરાતી (ળિગનાત્મક) 

ગિુ:૧૫૦ માધ્યમ:ગજુરાતી શમય: ૩ કાક 

ક્રભ અભ્માવક્રભની ધલગત પાલેર ગણુ 

૧ ધનફુંધ: ાુંચ ૈકી કોઇ ણ એક (ઓછાભાું ઓછા ૨૫૦ લધભુાું લધ ુ

૩૦૦ ળબ્દોભાું) (લણથનાતમ્ક/ ધલશ્રેણાત્ભક/ ખચિંતનાત્ભક/ વાુંપ્રત 

વભસ્મા ય આધાયીત)  

૨૦ 

૨ ધલચાય ધલસ્તાય( ત્રણ ૈકી કોઇ ણ ફે) કાવ્મ ુંક્તતઓ કે 

ગદ્યસકૂ્તતનો ધલચાયધલસ્તાય (આળયે ૧૦૦ થી ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૩ વુંક્ષેીકયણ: આેર ગદ્યખુંડભાુંથી આળયે ૧/૩ બાગભાું તભાયા 

ળબ્દોભાું વુંક્ષે   

૧૦ 

૪ ગદ્ય વભીક્ષા : આેરા ગદ્યખુંડના આધાયે છેુરા પ્રશ્નોના જલાફ 

રખો  

૧૦ 

૫ ઔચાયીક બાણો તમૈાય કયલા (સ્લાગત, ધલદાઇ, ઉદ્ઘાટન 

લગેયે)/ત્રકાય યીદ ભાટે ઉદફોધન તૈમાય કયલા (ઊજાથ, ખેત 

ધધયાણ, પ્રદુણ, આયોગ્મ, ધળક્ષણનો નીધત ધલમક કે વભસ્મા 

ધલમક) (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૬ પ્રચાય ભાધ્મભો ભાટે ધનલેદનો તૈમાય કયલા (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) ૧૦ 

૭ ત્ર રેખન (અખબનુંદન/ શબેુચ્છા/ ધલનુંતી/ પયીમાદ લગેયે) (આળયે 

૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 
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૮ ચચાથત્ર (લતથભાન ત્રભાું પ્રજાના પ્રશ્નો/ વાુંપ્રત વભસ્માઓ/ 

વ્મક્તતગત અખબપ્રામ યજુ કયતો ચચાથત્ર (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૯ રશ્મ આરેખન (આરેખ/ ખચત્ર/ ફ્રો ચાટથ/ વયખાભણી ત્રક/ 

આંકડાકીમ ભકશતી લગેયે યથી રખાણ) (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૧૦ અશલેાર રેખન (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) ૧૦ 

૧૧ વુંલાદ કૌળલ્મ: ફે વ્મક્તતઓ લચ્ચે વુંલાદ (જુથ ચચાથ/ 

વબાનકુાભકાજ/ ાણી/ કૃધ/ આયોગ્મ/ વપાઇ/ ધળક્ષણન ેરગતી 

વભસ્માઓ લગેયે. (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૧૨ બાાુંતય: અંગ્રેજીભાુંથી ગજુયાતીભાું અનલુાદ ૧૦ 

૧૩ ગજુયાતી વ્માકયણ (સચુવ્મા મજુફ જલાફ રખલો)  

 રૂઢીપ્રમોગોનો અથથ અને તેનો લાક્યપ્રમોગ  

 કશલેતોનો અથથ 

 વભાવનો ધલગ્રશ કયી તેની ઓખ  

 છુંદ ઓખાલો 

 અરુંકાય ઓખાલો 

 ળબ્દવમશુ ભાટે એક ળબ્દ  

 જોડણી શદુ્ધદ્ધ 

 રેખન શદુ્ધદ્ધ/બાા શદુ્ધદ્ધ 

 વુંધધ જોડો કે છોડો 

 લાક્યયચાના અંગો /લાક્યના પ્રકાય/લાક્ય યીલતથન 

૨૦ 
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PAPER-2: ENGLISH (Descriptive) 

Marks – 150 Medium-English Time-3 HOURS 

 
 

Serial 

No. 

TYPE OF QUESTION Marks to be 
allotted 

01 ESSAY (A minimum of 250 words and a maximum 

of 300 words): Choose any one topic from a list of 

five. (Descriptive/ analytical/ philosophical/based on 

Current Affairs) 

20 

02 LETTER WRITING (in about 150 words): 10 

 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. 

 

03 PRESS RELEASE/ APPEAL (in about 150 words): 10 

 The PR or appeal should be on an issue pertaining 

to a recent concern/ problem/ disaster/ rumours etc. 

 

04 REPORT WRITING (in about 150 words): 15 

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

etc. 

 

05 WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 

150 words): 

15 

 A Report on a graph/ image/ flow chart/ table of 

comparison/ simple statistical data etc. 

 

06 FORMAL SPEECH (in about 150 words): 15 

 A speech (in a formal style) that is to be read out in 

a formal function. This could be an inauguration 

speech, an educational seminar/ conference, a 

formal ceremony of importance etc. 

 



 

Page 37 of 47  

07 PRECIS WRITING: 15 

 A precis in about 100 words for a 300-word 

passage. 

 

08 READING COMPREHENSION: 15 

 A reading passage of about 250 words to be given 

followed by short-answer type questions. 

 

09 ENGLISH GRAMMAR:    

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. 

20 

10 TRANSLATION:  

Translation of a short passage (of about 150 words) 

from Gujarati to English. 

15 
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Paper 3: General Studies-1 (Descriptive) 

 
 

MARKS - 150 Medium: English/Gujarati Time- 3 HOURS 

The structure of the question paper shall be as below. 

 

No. of 

Questions 

Question wise 

marks 

Question wise word 

limit 

Total Marks 

15 10 200 words 150 

 
(1) History of India: 

1. Indus valley Civilization: Features, Sites, Society, Cultural History, 

Art and Religion. Indus Valley Civilization and Gujarat. The Vedic 

times, Jainism and Buddhism. The Nanda Dynasty. 

2. The Mauryan and the Gupta Empire. 

3. Vijaynagar Empire and Important South Indian Dynasties. 

4. Important Dynasties of Gujarat - their administration, art, 

architecture, literature, science and technology. 

5. Educational institutions. Takshshila, Nalanda and Vallabhi. 

6. The advent of the Europeans in India. Establishment and expansion 

of British rule in India from 1757 to 1856. Land Revenue 

Settlement. Permanent Settlement. Ryotwari and Mahalvari. 

Education System. 

7. Indian war of Independence of 1857, Religious and social reform 

movements in 19th Century in India and Gujarat. Factors 

responsible for the rise of Indian Nationalism. Indian National 

Congress. 

8. Rise of Mahatma Gandhi on National Horizon, impact of his 

thoughts, principles and philosophy on political, social, economic, 

religious and cultural life of India. 

9. The   Role   of Sardar Patel in freedom movement

and post-independence consolidation. 

10. Indian Revolutionaries in India and abroad, Indian National Army 

and Subhash Chandra Bose. 

11. India after Independence - Reorganization of the States within the 

country, Maha Gujarat Movement, Major events. 
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(2) Cultural Heritage 

1. Indian Culture and its Salient aspects of Art forms, Literature, 

Architecture and Sculpture from Ancient to Modern times; Salient 

features of Indian Society. 

2. Indian Cinema and Theatre, its influence on Society. 

3. Art and Craft of Gujarat. 

4. Gujarati Theatre (Rangbhumi). 

5. Gujarat’s Folk Culture and Oral Tradition: Its Importance, 

Peculiarities and Impact. 

6. Culture of coastal area of Gujarat, Tribal Culture. 

 

 

(3) Geography 

1. Study of Physical Features and Resources of India and Gujarat; 

Major land forms, climate, soil, rocks, rivers, reservoirs vegetation, 

minerals and water resources. 

2. Economic Activities: Primary, Secondary, Tertiary and Quaternary. 

3. Social and Demographic geography. 

4. Developmental and Environmental issues, Sustainable 

development, Globalization; its impact on society and economy, 

Smart Cities and solutions. Natural hazards, Carbon emission, 

Pollution-hazard management. Global response to problems of 

Climate Change and Environmental depletion. Important treaties 

and Conventions. 

 

(4) Science and Technology 

1. Integration of Science, Technology and Innovation for better human 

life; Science & Technology in everyday life; India’s contribution in 

the field of Science and Technology. Concerns and challenges in 

the proliferation and use of science and technology; Role and 

Scope of Science and Technology in nation building. 

2. Information and Communication Technology (ICT) - its importance, 

advantages and challenges; E-governance and India; Cyber Crime 

and policies to address security concerns. 
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3. Indian Space Programme - Past, Present and Future. Energy policy 

and Nuclear Policy of India. Technology in Defense Services - its 

importance, advantages and challenges. 

4. Achievements of Indians in the field of Science and Technology. 

Issues related to Intellectual Property Rights in the field of Science 

and Technology. 

 

(5) Current Events of Regional, National and International 
Importance. 
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Paper 4: General Studies-2 (Descriptive) 

 
 

MARKS - 150 Medium: English/Gujarati Time- 3 HOURS 

The structure of the question paper shall be as below. 

 

No. of 

Questions 

Question wise 

marks 

Question wise word 

limit 

Total Marks 

15 10 200 words 150 

 

(1) Indian Polity and Constitution: 

1. Indian Constitution and its salient features. 

2. Functions and duties of the Indian Union and the State Governments. 

3. Issues and challenges pertaining to the Federal structure – Role of 

Governor in States. 

4. Distribution of powers between the Union and States (Union list, State 

list and Concurrent list) – Issues and challenges. 

5. Important Constitutional Amendments. 

6. Constitutional Authorities and their Role. 

7. Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of 

business, powers & privileges and issues arising out of these. 

8. Judiciary in India – Structure and functions, important provisions 

relating to emergency and constitutional amendments, judicial review, 

Public Interest Litigation. 

 

(2) Public Administration and Governance: 

1. Meaning, Nature and Scope of Public Administration – Evolution in 

India, Legacy of British rule. Role of Civil Services in Democracy. 

2. Government policies and interventions for development in various 

sectors and issues and problems of implementation. 

3. Development processes - the role of civil society, NGOs and other 

stakeholders. 

4. Statutory, regulatory and various quasi-judicial authorities. 

5. Good governance and e-governance- Transparency, accountability 

and responsiveness in governance – Citizen’s Charter. RTI, Public 

Service Act and their implications, Concept of Social Audit and its 
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importance. 

6. Rights Issues (Human rights, Women rights, SC/ST rights, Child rights) 

etc. 

7. Important International Institutions, Agencies and Fora and their 

structure. 

 

 

(3) Ethics in Public Service: 

1. Ethics and Human Interface: Essence, determinants and 

consequences of Ethics in human behavior; dimensions of ethics; 

ethics in private and public relationships, ethics, integrity and 

accountability in public service – RTI, Public Service Act and its 

implications. 

2. Attitude: content, functions; its influence and relation with thought and 

behaviour; moral and political attitudes; role of social influence and 

persuasion. 

3. Emotional intelligence - concept, utilities and application in 

administration and governance. 

4. Human Values - role of family, society and educational institutions in 

imparting values to citizens. 

5. Issues and challenges in ethics: Anticorruption Mechanism, Lok Pal, 

Lok Ayukta. 

6. Case studies in the above areas (i.e. 1 to 5) 

 

 

(4) Indian Economy and Planning 

1. Emergence and development of planning exercise in India. Economic 

Performance, Dynamics, Challenges, New Initiatives, Reforms etc. by 

the State and Central Government. Important Events, Developments 

and Social Sector Initiatives. NITI Aayog: aims, constitution and 

functions. Social Audit. 

2. Regulatory framework for money and banking: concepts, structure and 

role. 

3. Indian Public finance: Indian tax system, public expenditure, public 

debt, deficit and subsidies in the Indian economy. Centre-state 

financial relation. 
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4. Rural development - Challenges and policies; employment 

policies/schemes in India. 

5. External sector: Trends, Composition and Direction of Foreign Trade. 

External sector reforms. Foreign Institutional Investment (FII) and 

Foreign Direct Investment (FDI). 

6. Gujarat economy-An overview, Gujarat Economy in relation to India 

and major states, Development policies for economic and social 

infrastructure. Co-operative movement in Gujarat and its impact on 

Socio-economic aspects of life. 

7. Infrastructure: Energy, Port, roads, Airport, Railways, 

Telecommunications - Social Impact Assessment. 
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Paper 5: General Studies-3 (Descriptive) 

 
 

MARKS - 150 Medium: English/Gujarati Time- 3 HOURS 

The structure of the question paper shall be as below. 

 

No. of 

Questions 

Question wise 

marks 

Question wise word 

limit 

Total Marks 

15 10 200 words 150 
 

 

1. India’s unique affinity with Forests and Environment: from Historical, 

Social and Economic point of view.  

 

2. Silviculture - General : 

General Silvicultural Principles: ecological and physiological factors 

influencing vegetation, natural and artificial regeneration of forests; methods 

of propagation, grafting techniques; site factors; nursery and planting 

techniques nursery beds. 

  

3. Types of Forest in India and Gujarat, Mangrove and Agro-climatic zones 

in India and Gujarat. 

 

4. Agroforestry, Social Forestry and Joint Forest Management : 

 Agroforestry - scope and necessity; role in the life of people and domestic 

animals and in integrated land use, planning especially related to (i) soil and 

water conservation; (ii) water recharge; (iii) nutrient availability to crops; (iv) 

nature and ecosystem preservation including ecological balances through 

pest-predator relationships and (v) providing opportunities for enhancing bio-

diversity, medicinal and other flora and fauna. Agro forestry systems under 

different agro-ecological zones; selection of species and role of multipurpose 

trees and NTFPs (Non-timber forest products), techniques, food, fodder and 

fuel security. Research and Extension needs. 

 Social/Urban Forestry: objectives, scope and necessity; people’s participation. 

 JFM (Joint Forest Management)- principles, objectives, methodology, scope, 

benefits and role of NGOs. 

 Reserved Trees of Gujarat and their management.  
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5. Forest Soils, Soil Conservation and Watershed management: 

 Forests Soils: classification, factors affecting soil formation; physical, chemical 

and biological properties of soil. Factors affecting Soil fertility.  

 Soil conservation - definition, causes for erosion; types - wind and water 

erosion; conservation and management of eroded soils/areas, wind breaks, 

shelter belts; sand dunes; reclamation of saline and alkaline soils, water 

logged and other waste lands. Role of forests in conserving soils. 

Maintenance and build-up of soil organic matter, provision of loppings for 

green leaf manuring; forest leaf litter and composting; Role of microorganisms 

in ameliorating soils; N and C cycles, VAM. 

 Watershed Management - concepts of watershed; role of mini-forests and 

forest trees in overall resource management, forest hydrology, watershed 

development in respect of torrent control, river channel stabilization, 

 Wasteland Management: Concept, types and role of trees in reclamation of 

wasteland.  

 

6. Environmental Conservation and Biodiversity: 

 Environment; components and importance, principles of conservation, impact 

of deforestation; forest fires and various human activities like mining, 

construction and developmental projects, population growth on environment. 

 Pollution - types, global warming, green house effects, ozone layer depletion, 

acid rain, impact and control measures, environmental monitoring; concept of 

sustainable development. Role of trees and forests in environmental 

conservation; control and prevention of air, water and noise pollution. 

Environmental policy and legislation in India. Environmental Impact 

Assessment. Economics assessment of watershed development vis-a-vis 

ecological and environmental protection. 

 

7. Forest Working Plan : 

Forest planning, evaluation and monitoring tools and approaches for 

integrated planning; multipurpose development of forest resources and forest 

industries development; working plans and working schemes, their role in 

nature conservation, bio-diversity and other dimensions; preparation and 

control. Divisional Working Plans, Annual Plan of Operations. Role of Remote 

Sensing in Forest Planning.  
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8. Forest Ecology and Ethnobotany : 

 Forest ecology - Biotic and aboitic components, forest eco-systems; forest 

community concepts; vegetation concepts, ecological succession and climax, 

primary productivity, nutrient cycling and water relations; physiology in stress 

environments (drought, water logging salinity and alkalinity). Forest types in 

India, identification of species, composition and associations; dendrology, 

taxonomic classification, principles and establishment of herbaria and 

arboreta. Conservation of forest ecosystems. Clonal parks, Role of 

Ethnobotany in Indian Systems of Medicine; Ayurveda and Unani - 

Introduction, nomenclature, habitat, distribution and botanical features of 

medicinal plants. 

 Important Medicinal Plants and their usage.  

 

9. Wildlife Management  

Interface between forest and wildlife management in India. Legal framework 

for Conservation and Management of wildlife in India: Scope and Provision. 

Principles and practices of wildlife management. Course and fine filter 

approaches for wildlife management. Management of special habitats; 

riparian zones. Grasslands etc. Analysis of wildlife management problems in 

plantations and exploited forests; Indian and global scenario. Species 

conservation projects; tiger, lion, rhino, crocodile etc. Role of Biology in 

management. National Parks and Sanctuaries. Management plan for 

Protected Areas: Forest working plans and wildlife management plans. Need 

for wildlife management planning.  

 

10. Forest Economics : 

Forest economics: fundamental principles, cost-benefit analyses; estimation 

of demand and supply; analysis of trends in the national and international 

market and changes in production and consumption patterns; Minor Forest 

Products (MFP) of Gujarat and its role in Socio Economic Development. 

 

11. Legal and Policy Framework for Forest and Environment: 

 Legal and Institutional framework for Conservation and Management of forest 

and environment in India: History, Important Acts, Institutions etc., Forest 

policies in India. 
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 State Government’s and Central Government’s initiatives for sound 

environment and forest management. Various Government bodies and 

institutes for conservation of forests and environment. People’s participation 

for conservation of Forest and Environment. 

 

12. Global conventions related to Forest and Environment including UNCED 

(United Nations Conference on Environment and Development), CBD 

(Convention on Biological Diversity), UNFCC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change), UNCCD (United Nations Conventions to 

Combat Desertification). Sustainable Development Goals. India’s 

response to the Global Conventions and treaties.    


