
 

 

 

 

 

 

�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 

�હ�રાત ક્રમાકં: ૮૦/૨૦૧૮-૧૯ 

રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ ની જગ્યા પર ભરતી માટેની 

સ્પધાર્ત્મક પરીક્ષાનો અભ્યાસ�મ  

(વષર્ ૨૦૧૮ થી અમલમા)  
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રાજ્ય વરેા િનરીક્ષક, વગર્-૩ની જગ્યા પર ભરતી માટેની સ્પધાર્ત્મક 

પરીક્ષા પધ્ધિત. 

નોંધ: પરીક્ષાનંુ માધ્યમ ગુજરાતી રહેશે. મુખ્ય પરીક્ષામાં ગુજરાતી અને અ�ેં�ના 
��પત્રો સંબંિધત ભાષામાં રહેશે. 

૧. �ાથિમક કસોટી 
�મ પરીક્ષાનો �કાર ��પત્રનુ નામ સમય કુલ ફાળવેલ ગુણ 
૧. હેતુલક્ષી સામાન્ય અભ્યાસ ૨ કલાક ૨૦૦ 

 
 

૨. મુખ્ય પરીક્ષા 
(�ાથિમક કસોટીમાં લાયક થયેલ હોય તેવા ઉમેદવારો માટે) 

�મ પરીક્ષાનો 
�કાર 

��પત્રનુ નામ સમય કુલ ફાળવેલ ગુણ 

૧. 

વણર્નાત્મક 

ગુજરાતી ૩ કલાક  ૧૦૦ 
૨. અં�ે�  ૩ કલાક ૧૦૦ 
૩. સામાન્ય અભ્યાસ-૧ ૩ કલાક ૧૦૦ 
૪. સામાન્ય અભ્યાસ-૨ ૩ કલાક ૧૦૦ 
મુખ્ય લેિખત પરીક્ષાના કુલ ગુણ (આખરી પસંદગી માટે 

ગણતરીમાં લેવાના થતા કુલ ગુણ) 
૪૦૦ 
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રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ ની  

�ાથિમક પરીક્ષાનો અભ્યાસ�મ 
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િવષય કોડ-STP (હેતુલક્ષી) 

સામાન્ય અભ્યાસ (�ાથિમક પરીક્ષા) 
 

ગુણ-૨૦૦ ��ોની સંખ્યા-૨૦૦ માધ્યમ- ગુજરાતી  સમય-૧૨૦ મીનીટ 

 
(૧) ઈિતહાસ 
૧. િસંધુ ખીણની સભ્યતા: લાક્ષિણકતાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાંસ્કૃિતક ઈિતહાસ, કળા અને ધમર્. વે�દક 

યુગ- જનૈ ધમર્ અને બૌધ્ધ ધમર્, �ાચીન ભારતના ગણરાજ્યો.  
૨. મૌયર્ અને ગુ� સા�ાજ્ય, ચોલા અને પ�વ રાજવંશો. િવજયનગર સા�ાજ્ય.  
૩. ગુજરાતના મહત્વના રાજવંશો-અસરો અને �દાન, મહત્વની નીિતઓ, તેમનંુ વહીવટી તંત્ર, અથતંત્ર, 

સમાજ, ધમર્, કલા, સ્થાપત્ય અને સા�હત્ય.  
૪. ભારતમા ં યુરોિપયનોનંુ આગમન, ભારતમા ં િ��ટશ શાસનની સ્થાપના અને િવસ્તરણ, ભારતનો 

૧૮૫૭ નો સ્વાતં�ય સં�ામ : ગુજરાતના િવશેષ સંદભર્માં, ૧૯મી સદીમા ંભારત અને ગુજરાતમા ં

ધાિમર્ક અને સામાિજક સુધારા આંદોલનો.  
૫. ભારતની સ્વતંત્રતા માટેની ચળવળ, ભારત અને િવદેશમા ં ભારતીય �ાંિતકારીઓ, ગુજરાત અને 

ભારતના સ્વાતં�ય સેનાનીઓનો ફાળો અને ભૂિમકા.  
૬. સ્વાતં�ય પૂવ� અને સ્વાતં�યોત્તર ભારતમા ંમહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભૂિમકા અને �દાન.  
૭. આઝાદી પછીનંુ ભારત: દેશમાં રાજ્યોનંુ  પુનગર્ઠન, મહાગુજરાત ચળવળ, અગત્યની ઘટનાઓ. 
૮. સૌરા�ર્ , કચ્છ અને ગુજરાતના દેશી રાજ્યોના શાસકોના સુધારાવાદી પગલાઓ અને િસિધ્ધઓ.  

 
 (૨) સાંસ્કૃિતક વારસો 
૧. ભારત અને ગુજરાતનો સાંસ્કૃિતક વારસો : કળાસ્વરૂપો, સા�હત્ય, િશલ્પ અને સ્થાપત્ય.  
૨. ગુજરાતની લોકસંસ્કૃિત અને મૌિખક પરંપરા: તેનંુ મહત્વ, લાક્ષિણકતાઓ અને અસરો. 
૩. ગુજરાતની કળા અને કસબ : સામાિજક સાંસ્કૃિતક �દાન. 
૪. આ�દવાસી જન�વન 
૫. ગુજરાતના તીથર્સ્થળો અને પયર્ટનસ્થળો. 
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(૩)  ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા, બંધારણ, સામાિજક ન્યાય અને આંતરરા�ર્ ીય સંબંધો.  
૧. ભારતીય બંધારણ- ઉ�ભવ અને િવકાસ, લાક્ષિણકતાઓ, આમુખ, મૂળભૂત અિધકારો અને ફર�, 

માગર્દશર્ક િસધ્ધાંતો, અગત્યના બંધારણીય સુધારા, મહત્વની �ગવાઇઓ અને અંતિનર્�હત માળખું.  
૨.    સંઘ અને રાજ્યના કાય� અને જવાબદારીઓ, સંસદ અને રાજ્ય િવધાનમંડળ: માળખુ, કાય�, સત્તા 

અને િવશેષાિધકારો. રા�ર્ પિત અને રાજ્યપાલની ભૂિમકા 
૩. બંધારણીય સંસ્થાઓ, વૈધાિનક, િનયમનકારી અને  અધર્-ન્યાિયક સંસ્થાઓ.  
૪. પંચાયતી રાજ.  
૫. �હેર નીિત અને શાસન. શાસન ઉપર ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈિ�કરણનાં �ભાવો.  
૬.  અિધકાર સંલ� મુ�ાઓ (માનવ અિધકાર, �ીઓના અિધકાર, અનુસૂિચત �િત અને અનુસૂિચત 

જન�િતના અિધકારો, બાળકોના અિધકાર) ઈત્યાદી. 
૭. ભારતની િવદેશિનતી – આંતરરા�ર્ ીય સંબંધો - મહત્વની સંસ્થાઓ, એજન્સી, િવિવધ સંગઠનો, 

તેમનુ માળખ ુઅને અિધકૃત આદેશ.  
૮. કેન્� અને રાજ્ય સરકારની અગત્યની નીિતઓ અને કાયર્�મો.  

 
(૪)  ભારતીય અથર્તંત્ર અને આયોજન  
૧. સ્વતંત્રતાના પવ� ભારતીય અથર્તંત્ર, ભારતમા ં આયોજનની કામગીરીનો ઉદભવ અને િવકાસ- 

ઐિતહાિસક ચચાર્ઓ, આયોજનના મોડેલો અને સમયાન્તરે તમેા ંઆવેલા ફેરફારો. સુધારાઓ પછીના 

સમયમા ંભારતીય અથર્તંત્ર: નવા આિથર્ક સુધારાઓ, નીિત આયોગ: ઉ�ેશો, બંધારણ અને કાય�. 
૨. કૃિષ ઉ�ોગ અને સેવા કે્ષત્રમાં િવિવધ આિથર્ક નીિતઓ અને સુધારાઓ, ભારતીય અથર્તંત્રનુ 

આંતરમાળખું. બેં�કંગ અને વીમો; િનયમનકારી માળખું. ભારતીય અથર્તંત્ર પર ખાનગીકરણનો 

�ભાવ, િવકાસ, પડકારો અને તકો. 
૩. ભારતીય �હેર િવત્ત વ્યવસ્થા; ભારતીય કર પ�િત, �હેર ખચર્, �હેર દેવંુ, ભારતીય અથર્તંત્રમા ં

ખાધ અને સહાય. કેન્� અને રાજ્યના નાણાકીય સબંધો. વસ્તુ અને સેવા કર (GST): ખ્યાલ અને 

સૂિચતાથ�. ભારતીય �હેર િવત્ત વ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલી અગત્યની સંસ્થાઓ. કેન્�ીય નાણા પંચ 

અને રાજ્ય નાણા પંચની ભૂિમકા.  
૪. ભારતના િવદેશ વ્યાપારના ંવલણો, સંરચના, માળખું અને �દશા.  
૫. ગુજરાતનંુ અથર્તંત્ર-એક અવલોકન; ગુજરાતમા ં સામાિજક ક્ષેત્રો: િશક્ષણ, આરોગ્ય, અને પોષણ. 

કૃિષ, વન, જળ સંસાધનો, ખાણ, ઉધોગ અને સેવા ક્ષેત્ર. આિથર્ક અને સામાિજક માળખાગત 

સુિવધાઓના િવકાસની નીિતઓ. ગુજરાતમા ંસહકારી ક્ષેત્ર.  
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 (૫)  ભૂગોળ 
૧. સામાન્ય ભૂગોળ: સૂયર્મંડળના ભાગરૂપ પૃથ્વી, પૃથ્વીની ગિત, સમય અને ઋતુની િવભાવના, પૃથ્વીની 

આંત�રક સંરચના, મુખ્ય ભૂિમસ્વરૂપો અને તેની લાક્ષિણકતાઓ, વાતાવરણની સંરચના અને સંઘટન, 
આબોહવાના તત્વો અને પ�રબળો, વાયુ સમુચ્ય અને વાતા�, વાતાવરણીય િવક્ષોભ, 
આબોહવાકીય બદલાવ, મહાસાગરો : ભૌિતક, રાસાયણીક, જિૈવક લાક્ષિણકતાઓ, જલીય 

આપિત્તઓ, દરીયાઈ અને ખંડીય સંશાધનો.  
૨. ભૌિતક ભૂગોળ: ભારત, ગુજરાત અને િવ�ના સંદભર્માં : મુખ્ય �ાકૃિતક િવભાગો, ભૂકંપ અને 

ભૂસ્ખલન, કુદરતી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના �દેશો: વાતાવરણીય િવક્ષોભ, ચ�વાત, કુદરતી 

વનસ્પિત: રા�ર્ ીય ઉ�ાન અને અભ્યારણો, જમીનના મુખ્ય �કારો, ખડકો અને ખની�.  
૩. સામાિજક ભૂગોળ: ભારત, ગુજરાત અને િવ�ના સંદભર્માં : વસ્તીનંુ િવતરણ, વસ્તી ઘનતા, વસ્તી 

વૃિધ્ધ, �ી પુરૂષ �માણ, સાક્ષરતા, વ્યાવસાિયક સંરચના, અનુસૂિચત �િત અને અનુસૂિચત 

જન�િત વસ્તી, નૃ�િત સમૂહ, ભાષાકીય સમૂહ, �ામીણ-શહેરી ઘટકો, શહેરીકરણ અને સ્થળાંતર, 
મહાનગરીય �દેશો.  

૪. આિથર્ક ભૂગોળ: અથર્તંત્રના મુખ્ય િવભાગો; કૃિષ, ઉ�ોગ, સેવાઓ, તેમની મુખ્ય લાક્ષિણકતાઓ. 
પાયાના ઉ�ોગો – કૃિષ, ખિનજ, જગંલ, ઈંધણ (બળતણ) અને માનવશ્રમ આધા�રત ઉ�ોગો, 
પ�રવહન અને વેપાર, પધ્ધિતઓ અને સમસ્યાઓ. 

 
(૬)  િવજ્ઞાન અને ટેકનોલો�: 
૧. િવજ્ઞાન અને ટેકનોલો�; િવજ્ઞાન અને ટેકનોલો�નંુ સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર, રોજબરોજના �વનમાં 

િવજ્ઞાન અને ટેકનોલો�ની �સ્તુતતા, િવજ્ઞાન, ટેકનોલો� અને ઇનોવેશન અંગેની રા�ર્ ીય નીિત, 
ભારતમા ં િવજ્ઞાન, ટેકનોલો� અને ઇનોવેશન સાથે સંકળાયેલી િવિવધ સંસ્થાઓ, તેમની �વૃિત્તઓ 

અને યોગદાન, �િસધ્ધ ભારતીય વૈજ્ઞાિનકોનુ યોગદાન.  
૨. ઈન્ફમ�શન અને કોમ્યુિનકેશન  ટેકનોલો� (આઇસીટી): આઇસીટીનંુ સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર. આઇસીટીને 

ઉતે્તજન આપતી િવિવધ સરકારી યોજનાઓ, ઈ-ગવનર્ન્સ  કાયર્�મો અને સેવાઓ, સાયબર 

િસક્યોરીટી, નેશનલ સાયબર �ાઇમ પોલીસી.   
૩. અંતરીક્ષ/અવકાશ અને સંરક્ષણ સેવાઓમા ં ટેકનોલો�: ભારતીય અંતરીક્ષ કાયર્�મની 

ઉત્�ાંિત/િવકાસ. િવિવધ સંસ્થાઓ અને કાયર્�મો. 
૪. ભારતની ઉ�ર્ નીિત અને પરમાણુ નીિત - સરકારની નીિતઓ અને કાયર્�મો.  
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૫. પયાર્વરણ િવજ્ઞાન: રા�ર્ ીય અને આંતરરા�ર્ ીય કક્ષાએ પયાર્વરણની �ળવણી માટે નીિતઓ અને 

સંિધઓ, વન અને વન્ય�વન સંરક્ષણ. ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને આપિત્ત વ્યવસ્થાપન બાબતે નેશનલ 

એક્શન પ્લાન. 

 
(૭)   સામાન્ય બૌિધ્ધક ક્ષમતા 
૧. તા�કર્ ક અને િવ�ેષણાત્મક ક્ષમતા.  
૨. સંખ્યાઓની શ્રેણી, સંકેત અને તેનો ઉકેલ.  
૩. આકૃિતઓ અને તેના પેટા િવભાગો, વેન આકૃિતઓ. 
૪. ઘડીયાળ, કેલેન્ડર અને ઉંમર સંબંિધત ��ો . 
૫. સરેરાશ યા મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક, ભા�રત સરેરાશ. 
૬. ઘાત અને ઘાતાંક, વગર્, વગર્મૂળ, ઘનમૂળ, ગુ.સા.અ. અને લ.સા.અ. 
૭. ટકા, સાદુ અને ચ�વૃિધ્ધ વ્યાજ, નફો અને નુક્શાન.  
૮. સમય અને કાયર્, સમય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર. 
૯. સરળ ભૌિમિતક આકૃિતઓના ક્ષેત્રફળ અને પ�રિમિત, જથ્થો અને સપાટીનો િવસ્તાર (છ સમાંતર 

બાજુ ધરાવતો ઘન, ઘન, િસિલન્ડર, શંકુ આકાર, ગોળાકાર).   
૧૦. મા�હતીનંુ અથર્ઘટન, મા�હતીનંુ િવ�ેષણ, મા�હતીની પયાર્�તા, સંભાવના. 
 
 

(૮)  �ાદેિશક, રા�ર્ ીય અને આતંરરા�ર્ ીય કક્ષાની મહત્વની સાં�ત ઘટનાઓ  
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રાજ્ય વેરા િનરીક્ષક, વગર્-૩ ની  

મુખ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસ�મ 
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િવષય કોડ-STM1 (વણર્નાત્મક) 
ગુજરાતી (મુખ્ય પરીક્ષા) 

ગુણ-૧૦૦ માધ્યમ-ગુજરાતી સમય-૩ કલાક 

અનુ�મ અભ્યાસ�મની િવગત ફાળવાયેલ 

ગુણ  
૧. િનબંધ : ત્રણ પૈકી કોઈપણ એક (આશરે ૨૫૦ થી ૩૦૦ શબ્દોમા)ં 

(વણર્નાત્મક/િવ�ેષણાત્મક/િચંતનાત્મક/સાં�ત સમસ્યા પર આધા�રત) 
૧૫ 

૨. િવચાર િવસ્તાર (બે પૈકી કોઈપણ એક) કાવ્યપંિક્તઓ કે ગ�સૂિક્તનો 

િવચારિવસ્તાર (આશરે ૧૦૦ શબ્દોમા)ં 
૧૦ 

૩. સંક્ષેપીકરણ : આપેલા ગ�ખંડમાંથી આશરે ૧/૩ ભાગમા ંતમારા શબ્દોમા ંસંક્ષેપ  ૧૦ 
૪. ગ�સમીક્ષા: આપેલા ગ�ખંડના આધારે પૂછેલા ��ોના જવાબ લખો. ૧૦ 
૫. �ચાર માધ્યમો માટે િનવેદનો તૈયાર કરવા (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાં) ૧૦ 

૬ પત્રલેખન (અિભનંદન/શુભેચ્છા/િવનંતી/ફ�રયાદ વગેરે) (આશરે ૧૦૦ શબ્દોમા)ં ૫ 

૭. ચચાર્પત્ર (આશરે ૨૦૦ શબ્દોમા)ં (વતર્માનપત્રમા ં��ના ��ો/સાં�ત 

સમસ્યાઓ/વ્યિક્તગત અિભ�ાય રજુ કરતુ ચચાર્પત્ર) 
૧૦ 

૮. અહેવાલલેખન (આશરે ૨૦૦ શબ્દોમા)ં ૧૦ 

૯. ભાષાંતર : અં�ે�માંથી ગુજરાતીમા ંઅનુવાદ ૧૦ 

૧૦. ગુજરાતી વ્યાકરણ 
સૂચવ્યા મુજબ જવાબ લખો. (આ ��ોમા ંઆંત�રક િવકલ્પો રહેશે નહીં.) 
૧) રૂ�ઢ�યોગોના અથર્ અને તેનો વાક્ય�યોગ                       
૨) કહેવતોનો અથર્                                                    
૩) સમાસનો િવ�હ કરી તેની ઓળખ                                 
૪) છંદ ઓળખાવો                                                    
૫) અલંકાર ઓળખાવો                                                 
૬) શબ્દસમહૂ માટે એક શબ્દ                                          
૭) �ડણી શુિધ્ધ                                                      

૧૦ 
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૮) લેખન શુિધ્ધ/ભાષા શુિધ્ધ                                        
૯) સંિધ – �ડો કે છોડો                                               
૧૦) વાક્યરચનાના અંગો/ વાક્યના �કાર/ વાક્ય પ�રવતર્ન                                                

 કુલ ૧૦૦ 
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SUBJECT CODE: STM2 (Descriptive) 

ENGLISH (MAIN EXAMINATION) 
MARKS - 100  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) 

15 

02 LETTER WRITING (in about 150 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/issues pertaining to recent 

concern etc.  

10 

03 REPORT WRITING (in about 200 words): 

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

etc. 

10 

04 WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 

150 words):A report on a graph/image/ flow chart/table 

of comparison/ simple statistical data etc.  

10 

05 FORMAL SPEECH (in about 150 words): 

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.  

10 

06 PRECIS WRITING: 

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

10 

07 READING COMPREHENSION: 

A reading passage of about 250 words to be given 

followed by short-answer type questions.  

10 

 

08 ENGLISH GRAMMAR: 

a. Tenses 

b. Voice 

c. Narration (Direct-Indirect) 

15 
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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.  

09. TRANSLATION: 

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

Gujarati to English.  

 

10 

 Total 100 
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સામાન્ય અભ્યાસ-૧ (મુખ્ય પરીક્ષા) 
ગુણ-૧૦૦ માધ્યમ-ગુજરાતી સમય-૩ કલાક 

 
��પત્રનુ માળખુ નીચે મુજબ રહેશે. 

��ોની સંખ્યા �� વાર ગુણ ��વાર શબ્દ મયાર્દા  કુલ ગુણ  

૧૦ ૪ ૬૦ થી ૭૦ શબ્દો ૪૦ 

૦૬ ૧૦ ૧૩૦ થી ૧૪૦ શબ્દો  ૬૦ 

 
(ક)  ભારતનો ઈિતહાસ 
૧. િસંધુ ખીણની સભ્યતા: લાક્ષિણકતાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાંસ્કૃિતક ઈિતહાસ, કળા અને ધમર્, િસંધુ 

ખીણની સભ્યતા અને ગુજરાત. વૈ�દક યુગ, જનૈ ધમર્ અને બૌધ્ધ ધમર્, નંદ રાજવંશ.     
૨. મૌયર્ અને ગુ� સા�ાજ્ય.  
૩. િવજયનગર સા�ાજ્ય અને દિક્ષણ ભારતના મહત્વના રાજવંશો.  
૪. ગુજરાતના મહત્વના રાજવંશો- તેમનુ વહીવટી તંત્ર, કલા, સ્થાપત્ય, સા�હત્ય, િવજ્ઞાન અને 

ટેકનોલો�.   
૫. શૈક્ષિણક સંસ્થાઓ: તક્ષશીલા, નાલંદા અને વલભી.  
૬. ભારતમા ં યુરોિપયનોનંુ આગમન, ભારતમા ં િ��ટશ શાસનની સ્થાપના અને િવસ્તરણ ૧૭૫૭ થી 

૧૮૫૬, જમીન મહેસૂલ પધ્ધિત. કાયમી જમાબંધી,  રૈયતવારી અને મહાલવારી. િશક્ષણ પધ્ધિત.  
૭. ભારતનો ૧૮૫૭ નો સ્વાતં�ય સં�ામ, ૧૯મી સદીમા ંભારત અને ગુજરાતમા ંધાિમર્ક અને સામાિજક 

સુધારા આંદોલનો, ભારતમા ંરા�ર્ વાદનાં ઉદય માટે જવાબદાર પ�રબળો, ભારતીય રા�ર્ ીય કોં�ેસ. 
૮. રા�ર્ ીય ફલક પર મહાત્મા ગાંધીનો ઉદય અને તેમના િવચાર, િસધ્ધાંતો અને �વન દશર્નનો ભારતના 

રાજકીય, સમાિજક, આિથર્ક, ધાિમર્ક અને સાંસ્કૃિતક �વન પર �ભાવ.  
૯. સ્વતંત્રતા ચળવળ અને સ્વાતં�યોત્તર એકીકરણમાં સરદાર પટેલની ભૂિમકા.     
૧૦. ભારત અને િવદેશમા ંભારતીય �ાંિતકારીઓ, આઝાદ �હંદ ફોજ અને સુભાષચં� બોઝ.  
૧૧.  આઝાદી પછીનંુ ભારત: દેશમાં રાજ્યોનંુ  પુનગર્ઠન, મહાગુજરાત ચળવળ, અગત્યની ઘટનાઓ. 

 

િવષય કોડ-STM3 (વણર્નાત્મક) 
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(ખ) સાંસ્કૃિતક વારસો 
૧. ભારતીય સંસ્કૃિત તથા �ાચીનથી અવાર્ચીન સમય સુધીના તેના કળા સ્વરૂપો, સા�હત્ય, િશલ્પ અને 

સ્થાપત્યની મુખ્ય લાક્ષિણકતાઓ; ભારતીય સમાજની મુખ્ય લાક્ષિણકતાઓ.  
૨. ભારતીય ચલિચત્રો અને રંગભૂિમ તથા તેનો સમાજ પર �ભાવ.  
૩. ગુજરાતના કળા અને કસબ  
૪. ગુજરાતી રંગભૂિમ  
૫. ગુજરાતની લોકસંસ્કૃિત અને મૌિખક પરંપરા: તેનંુ મહત્વ, લાક્ષિણકતાઓ અને અસરો. 
૬. ગુજરાતના દરીયાકાંઠાની સંસ્કૃિત અને આ�દવાસી સંસ્કૃિત. 

 
(ગ) ભૂગોળ 
૧. ગુજરાત અને ભારતની ભૌિતક લાક્ષિણકતાઓ અને સંશાધનોનો અભ્યાસ: મુખ્ય ભૂિમસ્વરૂપો, 

આબોહવા, જમીન, ખડકો, નદીઓ, જળાશયો, વનસ્પિત, ખનીજ અને જળ સંશાધન.  
૨. આિથર્ક �વૃિત્તઓ : �ાથિમક, ��તીય,  તૃિતય અને ચતુથર્. 
૩. સામાિજક અને વસ્તીિવષયક ભૂગોળ. 
૪. િવકાસકીય અને પયાર્વરણીય મુ�ાઓ, ટકાઉ િવકાસ, વૈિ�કરણ; તેની સામાિજક અને આિથર્ક 

અસરો, સ્માટર્  સીટી અને ઉપાયો. કુદરતી �કોપો, કાબર્ન ઉત્સજર્ન, �દૂષણ �કોપ વ્યવસ્થાપન. 
આબોહવા પ�રવતર્ન અને પયાર્વરણ ક્ષયની સમસ્યાઓ માટે વૈિ�ક �િતભાવ : મહત્વપૂણર્ સંિધઓ 

અને સંમેલનો. 
 
(ઘ)  િવજ્ઞાન અને ટેકનોલો� 
૧.  ઉમદા માનવ �વન માટે િવજ્ઞાન, ટેકનોલો� અને ઇનોવેશનનો સમન્વય, રોજ બરોજના �વનમાં 

િવજ્ઞાન અને ટેકનોલો�; િવજ્ઞાન અને ટેકનોલો�ના ક્ષેત્રમા ં ભારતનુ યોગદાન, િવજ્ઞાન અને 

ટેકનોલો�ના ઉપયોગ અને �સારમા ં પડકારો અને બાધાઓ, રા�ર્  ઘડતરમાં િવજ્ઞાન અને 

ટેકનોલો�ની ભૂિમકા અને અવકાશ.  
૨.   ઇન્ફોમ�શન અને કમ્યુિનકેશન ટેકનોલો�: (આઇસીટી) – તેનંુ મહત્વ, લાભ અને પડકારો, ઇ-

ગવનર્ન્સ અને ભારત, સાયબર �ાઇમ અને સાઇબર િસક્યોરીટી બાબતે નીિતઓ.  
૩. ભારતનો અંત�રક્ષ કાયર્�મ - ભૂતકાળ, વતર્માન અને ભિવષ્ય. ભારતની ઉ�ર્નીિત અને પરમાણુ 

નીિત. સંરક્ષણ સેવાઓમા ંટેક્નોલો�નંુ મહત્વ, લાભ અને પડકારો. 
૪. િવજ્ઞાન અને ટેકનોલો�ના કે્ષત્રમાં ઇન્ટેલેક્ચુઅલ �ોપટ� રાઇટ્સ સંબંિધત બાબતો.  



 
 

Page 14 of 16 
 

સામાન્ય અભ્યાસ-૨ (મુખ્ય પરીક્ષા) 
ગુણ-૧૦૦ માધ્યમ-ગુજરાતી સમય-૩ કલાક 

 
��પત્રનુ માળખુ નીચે મુજબ રહેશે. 

��ોની સંખ્યા �� વાર ગુણ ��વાર શબ્દ મયાર્દા  કુલ ગુણ  

૧૦ ૪ ૬૦ થી ૭૦ શબ્દો ૪૦ 

૦૬ ૧૦ ૧૩૦ થી ૧૪૦ શબ્દો  ૬૦ 

 
(ક)  ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા અને બંધારણ 
૧. ભારતનંુ બંધારણ અને તેની મુખ્ય લાક્ષિણકતાઓ. 
૨. ભારતીય સંઘ તથા રાજ્ય સરકારોના કાય� તથા ફર�.  
૩. સંઘીય માળખાને સંલ� મુ�ાઓ તથા પડકારો-રાજ્યોમા ંરાજ્યપાલની ભૂિમકા.  
૪. કેન્� અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સત્તાનંુ િવભાજન (કેન્� યાદી, રાજ્ય યાદી, સહવત� યાદી), મુ�ાઓ 

અને પડકારો. 
૫. મહત્વના બંધારણીય સુધારા. 
૬. બંધારણીય સંસ્થાઓ અને તેમની ભૂિમકા.  
૭. સંસદ અને રાજ્ય િવધાન ગૃહ – માળખ,ુ કામગીરી, કાયર્સંચાલન, સત્તા અને િવશેષાિધકાર તથા 

સંલ� મુ�ાઓ. 
૮. ભારતમા ં ન્યાયપાિલકા – માળખ ુ અને કાય�, કટોકટીને લગતી અગત્યની �ગવાઈઓ અને 

બંધારણીય સુધારાઓ, ન્યાિયક સમીક્ષા, જન�હત યાિચકા.  
 
(ખ) લોક�શાસન, શાસન અને લોકસેવામાં નીિતશા� 
૧. લોકશાહીમાં મૂલ્કી સેવાની ભૂિમકા. િવિવધ ક્ષેત્રોનાં િવકાસ સંદભર્માં સરકારની નીિતઓ તથા 

દરમ્યાનગીરી, અમલીકરણનાં મુ�ાઓ તથા સમસ્યાઓ. 
૨. વૈધાિનક, િનયમનકારી અને િવિવધ અધર્ન્યાિયક સંસ્થાઓ. 
૩. સુશાસન અને ઈ-શાસન - પારદિશર્તા, શાસનમા ં ઉત્તરદાિયત્વ તથા સંવેદનશીલતા - નાગ�રક 

અિધકાર પત્ર, મા�હતી અિધકારનો હક, �હેર સેવા અિધિનયમ અને આ સવ�ની અસરો, સામાિજક 

અન્વેશણ અને તેનુ મહત્વ.  

િવષય કોડ-STM4 (વણર્નાત્મક) 
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૪. �હેર સેવામાં નીિતશા�, સત્યિન�ા અને ઉત્તરદાિયત્વ – મા�હતી અિધકાર કાયદો, �હેર સેવા 

કાયદો અને તેની અસરો.  
૫. નીિતશા� સંબંિધત મુ�ાઓ અને પડકારો – ��ાચારિવરોધી તંત્ર, લોકપાલ, લોકઆયુક્ત.  
 
(ગ)  વાિણજ્ય અને સંચાલન 
૧. વ્યાપાર અને વાિણજ્ય : - આંતર રા�ર્ ીય વ્યાપાર સ�હત વ્યાપારના �કારો , ભારતમા ં સ્ટોક 

એક્સેંજ, ઇ-કોમસર્, વ્યાપાર અને વાિણજયામા ંસરકારની ભૂિમકા અને હસ્તક્ષેપ, વ્યાપારના િનયમન 

માટેનંુ તંત્ર, િવ� વ્યાપાર સંસ્થા (WTO). SAARC, ASEAN and BRICS.  

૨. ભારતની રાજિવિત્તય અને નાણાકીય નીિત: િસધ્ધાંતોનો મૂળભૂત ખ્યાલ, કરવેરાની લાક્ષિણકતાઓ 

અને સૂિચતાથ� ભારતીય �હેર િવત્તવ્યવસ્થા; ભારતીય કર પ�િત, �હેર ખચર્, �હેર દેવંુ અને તેનુ 

સંચાલન, ભારતીય અથર્તંત્રમાં ખાધ અને સહાય. કેન્� અને રાજ્યના નાણાકીય સબધંો. કેન્�ીય 

નાણા પંચ અને રાજ્ય નાણા પંચની ભૂિમકા. અથર્તંત્રના િવિવધ સૂચકાંકો, ભારતીય �હેર 

િવત્તવ્યવસ્થા સાથે સંકળાયેલી અગત્યની સંસ્થાઓ. ફૂગાવો અને અથર્તંત્ર પર તનેી અસરો, ફૂગાવા 

બાબતે િવિવધ ખ્યાલો.  
૩. અંદાજપત્રના �કારો અને �હેર દેવુ, The Fiscal Responsibility and Budgetary Management 

Act. બંધારણની કલમ ૨૬૬ અન્વયે ભારત તથા રાજ્યોની એકિત્રત નીિધ તથા �હેર �હસાબો. 
૪. કોપ�રેટ કર સ�હત આવક વેરો : પગાર, િમલકત, ધંધો, વ્યવસાયમાંથી થતી આવકની ગણતરી, 
 કેપીટલ ગેઇન અને અન્ય �ોત; અકારણીની પધ્ધિતઓ, વ્યિક્તગત, ભાગીદારી કંપની અને 

 �ઇન્ટ સ્ટોક કંપનીની આકારણી. Goods and Services Tax. (GST). 

 
(ઘ)  ભારતીય અથર્તંત્ર અને આયોજન 
૧. ભારતીય અથર્તંત્ર: ભારતમાં આયોજનની કામગીરીનો ઉદભવ અને િવકાસ. કેન્� અને રાજ્ય 

સરકારની આિથર્ક કામગીરી, ગિતશીલતા, પડકારો, નવી પહેલ, સુધારણા વગેરે. અગત્યની 

ઘટનાઓ, િવકાસ અને સામાિજક ક્ષેત્રની પહેલ. નીિત આયોગ: ઉ�ેશો, બંધારણ અને કાય�. 

સામાિજક ઓ�ડટ. કૃિષ, ઉ�ોગો, આંતરમાળખાકીય ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર.  

૨. નાણાં અને બેિન્કંગ માટે િનયમનકારી માળખું: િવભાવનાઓ, માળખ ુઅને ભૂિમકા.  
૩. �ામીણ િવકાસ અને �ામીણ અથર્તંત્ર- પડકારો અને નીિતઓ; ભારતમા ં રોજગાર 

નીિતઓ/યોજનાઓ.  
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૪. બા� ક્ષેત્ર: િવદેશ વેપારના વલણો, સંરચના અને �દશા. બા� ક્ષેત્ર સુધારાઓ. િવદેશી સંસ્થાકીય 

રોકાણ (FII) અને િવદેશી �ત્યક્ષ રોકાણ (FDI). 
૫. ગુજરાતનંુ અથર્તંત્ર- એક અવલોકન; ભારત અને �મુખ રાજ્યોની તુલનાએ ગુજરાતનંુ અથર્તંત્ર, 

આિથર્ક અને સામાિજક માળખાગત સુિવધાઓના  િવકાસની નીિતઓ. ગુજરાતમાં સહકારી 

આંદોલન અને �વનની સામાિજક આિથર્ક બાબતો પર તેની અસર. 
૬. આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓ: ઉ�ર્, બંદરો, માગ�, હવાઇ મથકો, રેલ્વે, ટેલી કમ્યુિનકેશન.  

સોિશયલ ઇમ્પેક્ટ અસેસમને્ટ. 

 
(ચ)  �ાદેિશક, રા�ર્ ીય અને આતંરરા�ર્ ીય કક્ષાની મહત્વની સાં�ત ઘટનાઓ. 
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