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સેક્શન અધિકારી(કાયદા બાજુ), વર્ગ -૨ ની જગ્યાઓ
પર ભરતી માટેની સ્પિાગત્મક પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ

Page 1 of 23

અનક્રુ મણિકા
અનક્રુ મ નાંબર

ધવર્ત

પ ૃષ્ઠ ક્રમાાંક

૧

પરીક્ષા પદ્વધત

૩

૨

પ્રાથધમક પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ

૩

સામાન્ય અભ્યાસ

૫

૪

કાયદા અને ભારતન ાંુ બાંિારિ

૯

૫

ુ ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ
મખ્

૪

ુ રાતી
ગજ

૧૩

૫

અંગ્રેજી

૧૫

૬

સામાન્ય અભ્યાસ

૧૭

૭

કાયદા

૨૧

૮

ભારતન ાંુ બાંિારિ

૨૨

Page 2 of 23

સેક્શન અધિકારી(કાયદા બાજુ), વર્ગ -૨ ની જગ્યા પર ભરતી
માટેની સ્પિાગત્મક પરીક્ષા પદ્ધધત
ુ રાતી રહેશે. મખ્
ુ ય પરીક્ષામાાં ગજ
ુ રાતી અને અંગ્રેજીના પ્રશ્નપત્રો
નોંિ: પરીક્ષાન ુ માધ્યમ ગજ
સાંબધાં િત ભાષામાાં રહેશે.

પ્રાથધમક કસોટી
ક્રમ

પરીક્ષાનો પ્રકાર

પ્રશ્નપત્રન ુ નામ

સમય

ુ
કુ લ ફાળવેલ ગિ

૧

ુ ક્ષી
હેતલ

સામાન્ય અભ્યાસ

૨ કલાક

૧૫૦

૨

(Objective)

કાયદા અને ભારતનુ ું બુંધારણ

૨ કલાક

૨૦૦

કુલ ગુણ

૩૫૦

ુ ય પરીક્ષા
મખ્
પ્રશ્નપત્રન ુ નામ

સમય

ુ
કુ લ ફાળવેલ ગિ

ગુજરાતી

૩ કલાક

૨૦૦

અંગ્રેજી

3 કલાક

૨૦૦

સામાન્ય અભ્યાસ

૩ કલાક

૨૦૦

૪

કાયદા

૩ કલાક

૨૦૦

૫

ભારતનુ ું બુંધારણ

૩ કલાક

૨૦૦

ક્રમ

પરીક્ષાનો પ્રકાર

૧
૨
૩

વણણનાત્મક

મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાના કુલ ગુણ
વ્યક્તતત્વ કસોટી
(ફતત મુખ્ય લેખિત પરીક્ષામાું લાયક ઠરે લ હોય તેમના માટે )
આિરી પસુંદગી માટે ગણતરીમાું લેવાના થતા કુલ ગુણ
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સેક્શન અધિકારી(કાયદા બાજુ), વર્ગ -૨ ની પ્રાથધમક પરીક્ષાનો
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ુ ક્ષી)
(હેતલ

ધવષય કોડ-SSP1

પ્રશ્નપત્ર-૧ સામાન્ય અભ્યાસ (પ્રાથધમક પરીક્ષા)
ુ -૧૫૦
ગિ

૧.

ુ રાતી
માધ્યમ-ગજ

પ્રશ્નોની સાંખ્યા-૧૫૦

સમય-૨ કલાક

ઇધતહાસ


સસિંધ ુ િીણની સભ્યતા: લાક્ષખણકતાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાુંસ્કૃસતક ઇસતહાસ, કળા અને ધમણ,
વૈદદક યુગ- જૈન ધમણ અને બૌદ્ધ ધમણ.



મોયણ અને ગુપ્ત સામ્રાજ્ય, ચોલા અને પલ્લવ રાજવુંશો.



ગુજરાતના મહત્વના રાજવુંશો-અસરો અને પ્રદાન, મહત્વની નીસતઓ, તેમનુ ું વહીવટી તુંત્ર,
અથણતત્ર
ું , સમાજ, ધમણ, કલા, સ્થાપત્ય અને સાદહત્ય.



ભારતમાું યુરોસપયન પ્રજાનુ ું આગમન, ભારતમાું ખિદટશ શાસનની સ્થાપના અને સવસ્તરણ,
ભારતનો 1857 નો સ્વાતુંત્ર્ય સુંગ્રામ: ગુજરાતના સવશે સુંદભણમાું, ૧૯મી સદીમાું ભારત અને
ગુજરાતમાું ધાસમિક અને સામાજજક સુધારા આંદોલનો.



ભારતની સ્વતુંત્રતા માટેની ચળવળ, ભારત અને સવદે શમાું ભારતીય ક્ાુંસતકારીઓ, ગુજરાત
અને ભારતના સ્વાતુંત્ર્ય સેનાનીઓ નો ફાળો અને ભ ૂસમકા.



સ્વાતુંત્ર્ય પ ૂવે અને સ્વાતુંત્ર્યોત્તર ભારતમાું મહાત્મા ગાુંધી અને સરદાર પટેલની ભ ૂસમકા અને
પ્રદાન.



આઝાદી પછીનુ ું ભારત: દે શમાું રાજ્યોનુ ું પુનગણઠન, મહાગુજરાત ચળવળ, અગત્યની
ઘટનાઓ.



સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતના દે શી રાજ્યોના શાસકોના સુધારાવાદી પગલાઓ અને
સસદ્ધદ્ધઓ.

૨.

સાાંસ્કૃધતક વારસો


ભારત અને ગુજરાતનો સાુંસ્કૃસતક વારસો: કળાસ્વરૂપો, સાદહત્ય, સશલ્પ અને સ્થાપત્ય



ગુજરાતની લોક સુંસ્કૃસત અને મૌખિક પરું પરા: તેન ુ ું મહત્વ લાક્ષખણકતાઓ અને અસરો.



ગુજરાતની કળા અને કસબ: સામાજજક સાુંસ્કૃસતક પ્રદાન.



આદદવાસી જનજીવન.



ગુજરાતના તીથણસ્થળો અને પયણટનસ્થળો
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૩.

ભારતીય અથગતત્ર
ાં અને આયોજન


સ્વતુંત્રતાના પવે ભારતીય અથણતત્ર
ું , ભારતમાું આયોજનની કામગીરીનો ઉદભવ અને
સવકાસ- ઐસતહાસસક ચચાણઓ, આયોજનના મોડેલો અને સમયાુંતરે તેમાું આવેલા ફેરફારો,
સુધારાઓ પછીના સમયમાું ભારતીય અથણતત્ર
ું : નવા આસથિક સુધારાઓ, નીસત આયોગ:
ઉદ્દે શો બુંધારણ અને કાયો.



કૃસિ ક્ષેત્ર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાું સવસવધ આસથિક નીસતઓ અને સુધારાઓ, ભારતીય અથણતત્ર
ું માું
આંતરમાળખુ, બેનન્કિંગ અને વીમો: સનયમનકારી માળખુ,ું ભારતીય અથણતત્ર
ું
પર
િાનગીકરણનો પ્રભાવ, સવકાસ, પડકારો અને તકો.



ભારતીય જાહેર સવત્ત વ્યવસ્થા: ભારતીય કર પધ્ધસત, જાહેર િચણ, જાહેર દે વ,ુું ભારતીય
અથણતત્ર
ું માું િાદ્ય અને સહાય, કેન્ર અને રાજ્યના નાણાકીય સુંબધ
ું ો, વસ્તુ અને સેવા
કર(GST): ખ્યાલ અને સ ૂખચતાથો.



ભારતના સવદે શ વ્યાપારના વલણો, સુંરચના, માળખુ ું અને દદશા.



ગુજરાતનુું અથણતત્ર
ું - એક અવલોકન, ગુજરાતમાું સામાજજક ક્ષેત્રો: સશક્ષણ, આરોગ્ય અને
પોિણ. કૃસિ, વન, જળ સુંસાધનો, િાણ, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્ર, આસથિક અને સામાજજક
માળિાગત સુસવધાઓના સવકાસની નીસતઓ, ગુજરાતમાું સહકારી ક્ષેત્ર.

૪.

ભ ૂર્ોળ


સામાન્ય ભ ૂગોળ: સ ૂયણમડું ળના ભાગરૂપ પ ૃથ્વી, પ ૃથ્વીની ગસત, સમય અને ઋત ુની સવભાવના,
પ ૃથ્વીની આંતદરક સુંરચના, મુખ્ય ભ ૂસમ સ્વરૂપો અને તેની લાક્ષખણકતાઓ, વાતાવરણની
સુંરચના અને સુંગઠન, આબોહવાના તત્વો અને પદરબળો, વાયુ સમુચ્ય અને વાતાગ્ર,
વાતાવરણીય સવક્ષોભ, આબોહવાકીય બદલાવ, મહાસાગરો: ભૌસતક, રાસાયખણક, જૈસવક
લાક્ષખણકતાઓ, જલીય આપસત્તઓ, દદરયાઇ અને િુંડીય સુંસાધનો.



ભૌસતક ભ ૂગોળ: ભારત, ગુજરાત અને સવશ્વના સુંદભણમાું, મુખ્ય પ્રાકૃસતક સવભાગો, ભ ૂકુંપ અને
ભ ૂસ્િલન, કુદરતી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના પ્રદે શો, વાતાવરણીય સવક્ષોભ, ચક્વાત,
કુદરતી વનસ્પસત: રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય, જમીનના મુખ્ય પ્રકારો, િડકો અને
િસનજો.



સામાજજક ભ ૂગોળ: ભારત, ગુજરાત અને સવશ્વના સુંદભણમાું: વસ્તીનુ ું સવતરણ, વસ્તી ઘનતા,
વસ્તીવ ૃદ્ધદ્ધ, સ્ત્રી પુરુિ પ્રમાણ, સાક્ષરતા, વ્યવસાસયક સુંરચના, અનુસ ૂખચત જાસત અને
અનુસ ૂખચત જનજાસત વસ્તી, ન ૃજાસત સમ ૂહ, ભાિાકીય સમ ૂહ, ગ્રામીણ-શહેરી ઘટકો,
શહેરીકરણ અને સ્થળાુંતર, મહાનગરીય પ્રદે શો.
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આસથિક ભ ૂગોળ: અથણતત્ર
ું ના મુખ્ય સવભાગ, કૃસિ, ઉદ્યોગ, સેવાઓ, તેમની મુખ્ય
લાક્ષખણકતાઓ, પાયાના ઉદ્યોગો –કૃસિ, િનીજ, જગલ,
ું
ઈંધણ (બળતણ) અને માનવ શ્રમ
આધાદરત ઉદ્યોગો, પદરવહન અને વેપાર, પદ્ધસતઓ અને સમસ્યાઓ.

૫.

ધવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી


સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી: સવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનુ ું સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર, રોજબરોજના જીવનમાું
ુ તા, સવજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન અંગેની રાષ્ટ્રીય
સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીની પ્રસ્તત
નીસત, ભારતમાું સવજ્ઞાન ટે કનોલોજી અને ઇનોવેશન સાથે સુંકળાયેલા સવસવધ સુંસ્થાઓ,
તેમની પ્રવ ૃસત્તઓ અને યોગદાન, પ્રસસદ્ધ ભારતીય વૈજ્ઞાસનકોનુ ું યોગદાન.



ઇન્ફોમેશન અને કોમ્યુસનકેશન ટેકનોલોજી (આઇસીટી): આઇસીટીનુું સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર,
આઇસીટીને ઉત્તેજન આપતી સવસવધ સરકારી યોજનાઓ, ઇ-ગવનણન્સ કાયણક્મો અને સેવાઓ,
સાયબર સસક્યુદરટી, નેશનલ સાયબર ક્ાઇમ પોખલસી.



અંતરીક્ષ/અવકાશ અને સુંરક્ષણ સેવાઓમાું ટેકનોલોજી: ભારતીય અંતદરક્ષ કાયણક્મની
ઉત્ક્ાુંસત /સવકાસ., સવસવધ સુંસ્થાઓ અને કાયણક્મો.



ભારતની ઉજાણ નીસત અને પરમાણુ નીસત-સરકારની નીસતઓ અને કાયણક્મો.



પયાણવરણ સવજ્ઞાન: રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પયાણવરણની જાળવણી માટે નીસતઓ
અને સુંસધઓ, વન અને વન્યજીવન સુંરક્ષણ, તલાયમેટ ચેન્જ અને આપસત્ત વ્યવસ્થાપન
બાબતે નેશનલ એતશન પ્લાન.

૬.

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ધક ક્ષમતા


તાદકિક અને સવશ્લેિણાત્મક ક્ષમતા.



સુંખ્યાઓની શ્રેણી, સુંકેત અને તેનો ઉકેલ.



આકૃસતઓ અને તેના પેટા સવભાગો, વેન આકૃસતઓ.



ઘદડયાળ, કેલેન્ડર અને ઉમર સુંબસું ધત પ્રશ્નો.



સરે રાશ યા મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક, ભાદરત સરે રાશ.



ઘાત અને ઘાતાુંક, વગણમ ૂળ, ઘનમ ૂળ, ગુ.સા.અ અને લ.સા.અ.



ટકા, સાદુું અને ચક્વ ૃદ્ધદ્ધ વ્યાજ, નફો અને નુકસાન.



સમય અને કાયણ, સમય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર.



સરળ ભૌસમસતક આકૃસતઓના ક્ષેત્રફળ અને પદરસમસત, જથ્થો અને સપાટી નો સવસ્તાર (છ
સમાુંતર બાજુ ધરાવતો ઘન, સસખલન્ડર, શુંકુ આકાર, ગોળાકાર).
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૭.

માદહતીનુું અથણઘટન, માદહતીનુ ું સવશ્લેિણ, માદહતીની પયાણપ્તતા, સુંભાવના.
પ્રાદે ધશક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ
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ુ ક્ષી)
(હેતલ

ધવષય કોડ-SSP2

પ્રશ્નપત્ર-૨ કાયદા અને ભારતન ાંુ બાંિારિ (પ્રાથધમક પરીક્ષા)
ુ -૨૦૦
ગિ

ુ રાતી
માધ્યમ-ગજ

પ્રશ્નોની સાંખ્યા-૨૦૦

સમય-૨ કલાક

કાયદા
૧.

ફોજદારી કાયણરીસત સુંદહતા, ૧૯૭૩

૨.

ભારતીય દુંડ સુંદહતા, ૧૮૬૦

૩.

દીવાની કાયણરીસત સુંદહતા, ૧૯૦૮

૪.

સમલકત તબદીલી અસધસનયમ, ૧૮૮૨

૫.

ન્યાયશાસ્ત્ર

૬.

મજૂર કાયદાઓ

ભારતન ાંુ બાંિારિ
૧.

ભારતીય બુંધારણનો ઉદભવ અને સવકાસ, લાક્ષખણતતાઓ, આમુિ

૨.

સુંઘ અને તેન ુ ું રાજ્યક્ષેત્ર

૩.

નાગદરતતા સુંબસું ધત જોગવાઈઓ

૪.

મ ૂળભ ૂત અસધકારો અને ફરજો

૫.

રાજ્યસનસતના માગણદશણક સસધ્ધાુંતો

૬.

કારોબારી: રાષ્ટ્રપસત અને ઉપ-રાષ્ટ્રપસત, મુંત્રીમુંડળ, ભારતના એટની જનરલ

૭.

સુંસદ, સુંસદના કામકાજનુ ું સુંચાલન, સભ્યોની ગેરલાયકાતો, સુંસદ અને તેના સભ્યોની
સત્તા, સવશેિાસધકારો અને મુક્તતઓ, ધારાકીય કાયણદરસત, નાણાકીય બાબતોમાું કાયણરીસત,
રાષ્ટ્રપસતની ધારાકીય સત્તાઓ

૮.

પક્ષપલટાના કારણે ગેરલાયકાત અંગેની જોગવાઈઓ
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૯.

ભારતમાું ન્યાયપાખલકા- માળખુ અને કાયો

૧૦.

ભારતના સનયુંત્રક-મહાલેિા પરીક્ષક

૧૧.

રાજ્યની કારોબારી: રાજ્યપાલ, સવધાનસભા, મુંત્રીમુંડળ, રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ

૧૨.

રાજ્ય સવધાનસભા, રાજ્ય સવધાનસભાના કામકાજનુ ું સુંચાલન, સભ્યોની ગેરલાયકાતો,
રાજ્યસવધાન મુંડળો અને તેના સભ્યોની સત્તા, સવશેિાસધકારો અને મુક્તતઓ, ધારાકીય
કાયણદરસત, નાણાકીય બાબતોમાું કાયણરીસત, રાજ્યપાલની ધારાકીય સત્તાઓ

૧૩.

પુંચાયતો અને નગરપાખલકાઓ

૧૪.

કેન્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સત્તાનુ ું સવભાજન( કેન્ર યાદી, રાજ્ય યાદી, સહવતી
યાદી)

૧૫.

સુંઘ અને રાજ્યો વચ્ચેના સુંબધ
ું ો (ધારાકીય સુંબધ
ું ો, વહીવટી સુંબધ
ું ો, પાણી સુંબધ
ું ી
તકરારો, રાજ્યો વચ્ચે સુંકલન)

૧૬.

નાણાકીય બાબતો, સમલકત, કરારો અને દાવાઓ સબુંસધત જોગવાઈઓ

૧૭.

કેન્રીય અને રાજ્ય નાણાપુંચ

૧૮.

નાણાકીય બાબતો, સમલ્કત, કરારો અને દાવાઓ સબુંસધત જોગવાઈઓ

૧૯.

ભારતના રાજ્યક્ષેત્રની અંદર વેપાર, વાખણજ્ય અને આંતર-વ્યવહાર

૨૦.

સુંઘ અને રાજ્યો હેઠળની સેવાઓ

૨૧.

દરબ્યુનલો

૨૨.

ચટણીપું
ું ૂ
ચ અને તેના સુંબસું ધત જોગવાઈઓ

૨૩.

અમુક વગો સુંબધ
ું ી િાસ જોગવાઈઓ

૨૪.

રાજભાિા સબુંસધત જોગવાઈઓ

૨૫.

કટોકટી અંગે જોગવાઈઓ

૨૬.

સુંસવધાનમાું સુધારો કરવા બાબતની જોગવાઈઓ
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૨૭.

કામચલાઉ, વચગાળાની અને િાસ જોગવાઈઓ

૨૮.

મહત્વના બુંધારણીય સુધારા

૨૯.

ઉતત મુદ્દાઓને લગતી પ્રાદે સશક અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાુંપ્રત ઘટનાઓ.
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ુ ય પરીક્ષાનો
સેક્શન અધિકારી(કાયદા બાજુ), વર્ગ -૨ ની મખ્
અભ્યાસક્રમ
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ધવષય કોડ:SSM1

(વિગનાત્મક)

ુ રાતી (મખ્
ુ ય પરીક્ષા)
પ્રશ્નપત્ર-૧ :ગજ
ુ :૨૦૦
ગિ

ક્રમ
૧

ુ રાતી
માધ્યમ:ગજ

અભ્યાસક્રમની ધવર્ત
સનબુંધ: ત્રણ પૈકી કોઇ પણ એક

(વણણનાત્મક/ સવશ્લેિણાત્મક/

સમય: ૩ કલાક

ુ
ફાળવેલ ગિ
૨૦

ખચિંતનાત્મક/ સાુંપ્રત સમસ્યા પર આધારીત) (ઓછામાું ઓછા ૨૫૦
વધુમાું વધુ ૩૦૦ શબ્દોમાું)
૨

સવચાર સવસ્તાર( ત્રણ પૈકી કોઇ પણ બે) કાવ્યપુંક્તતઓ કે

૨૦

ગદ્યસ ૂક્તતનો સવચારસવસ્તાર (આશરે ૧૦૦ શબ્દોમાું)
૩

સુંક્ષેપીકરણ: આપેલ ગદ્યિુંડમાુંથી આશરે ૧/૩ ભાગમાું તમારા

૧૫

શબ્દોમાું સુંક્ષેપ
૪

ગદ્ય સમીક્ષા : આપેલા ગદ્યિુંડના આધારે પુછેલા પ્રશ્નોના જવાબ

૧૫

લિો
૫

ઔપચારીક ભાિણો તૈયાર કરવા (સ્વાગત, સવદાઇ, ઉદ્ઘાટન વગેરે)

૧૦

(આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું)
૬

પત્રકાર પદરિદ માટે ઉદબોધન તૈયાર કરવા (ઊજાણ, િેત સધરાણ,

૧૦

પ્રદુિણ, આરોગ્ય, સશક્ષણનો નીસત સવિયક કે સમસ્યા સવિયક)
(આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું)
૭

પ્રચાર માધ્યમો માટે સનવેદનો તૈયાર કરવા (આશરે ૧૦૦ શબ્દોમાું)

૧૦

૮

પત્રલેિન (અખભનુંદન/ શુભેચ્છા/ સવનુંતી/ ફરીયાદ વગેરે) (આશરે

૧૦

૧૦૦ શબ્દોમાું)
૯

ચચાણપત્ર (વતણમાન પત્રમાું પ્રજાના પ્રશ્નો/ સાુંપ્રત સમસ્યાઓ/

૧૦

વ્યક્તતગત અખભપ્રાય રજુ કરત ુ ચચાણપત્ર) (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું)
૧૦

અરજી લેિન (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું)

૧૫

૧૧

અહેવાલ લેિન(આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું)

૧૫
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૧૨

સુંવાદ

કૌશલ્ય:

બે

વ્યક્તતઓ

વચ્ચે

સુંવાદ

(જુથ

ચચાણ/

૧૦

સભાનુકામકાજ/ પાણી/ કૃસિ/ આરોગ્ય/ સફાઇ/ સશક્ષણને લગતી
સમસ્યાઓ વગેરે.) (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું)
૧૩

ભાિાુંતર: અંગ્રેજીમાુંથી ગુજરાતીમાું અનુવાદ

૨૦

૧૪

ગુજરાતી વ્યાકરણ (સુચવ્યા મુજબ જવાબ લિવો. આ પ્રશ્નોમાું

૨૦

આંતદરક સવકલ્પો રહેશે નહીં)


રૂઢીપ્રયોગોનો અથણ અને તેનો વાક્યપ્રયોગ



કહેવતોનો અથણ



સમાસનો સવગ્રહ કરી તેની ઓળિ



છુંદ ઓળિાવો



અલુંકાર ઓળિાવો



શબ્દસમુહ માટે એક શબ્દ



જોડણી શુદ્ધદ્ધ



લેિન શુદ્ધદ્ધ/ભાિા શુદ્ધદ્ધ



સુંસધ જોડો કે છોડો



વાક્યરચાના અંગો /વાક્યના પ્રકાર/વાક્ય પરીવતણન

Page 14 of 23

Subject Code:SSM2

(Descriptive)

Paper-2: English (Main Examination)
Marks-200

Medium: English

Sr.No

Type of Question

Time: 3 Hours

Marks
to be
allotted

1

ESSAY: Choose any one topic from a list of five. (Descriptive/ analytical/
philosophical/ based on Current Affairs) (A minimum of 200 words and a
maximum of 250 words)

20

2

LETTER WRITING: 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. (in about 150 words)

15

3

PRESS RELEASE: The Press Release should be on an issue pertaining to
a recent concern /problem /disaster /rumours etc. (in about 200 words)

20

4

PRESS APPEAL: The Press Appeal should be on an issue pertaining to a
recent concern /problem /disaster /rumours etc. (in about 100 words)

15

5

REPORT WRITING : A report on an official function/ event/ field trip/
survey etc.(in about 150 words):

20

6

DIALOGUE WRITING : A Dialogue between two persons on a topical
issue. (in about 150 words)

15

7

FORMAL SPEECH: 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.(in about 150
words)

15

8

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

20

9

READING COMPREHENSION: A reading passage of about 250 words
to be given followed by short answer type questions.

20

10

ENGLISH GRAMMAR:

20







Tenses
Voice
Narration (Direct-Indirect)
Transformation of sentences
Use of Articles and Determiners
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11

Use of Prepositions
Use of Phrasal verbs
Use of idiomatic expressions
Administrative Glossary
Synonyms/Antonyms
One-word substitution
Cohesive devices/Connectives/Linkers
Affixes
Words that cause confusion like homonyms/homophones.

TRANSLATION: Translation of a short passage (of about 250 words)
from Gujarati to English.
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20

ધવષય કોડ:SSM3

(વિગનાત્મક)

પ્રશ્નપત્ર-૩: સામાન્ય અભ્યાસ (મખ્ુ ય પરીક્ષા)
ુ -૨૦૦
ગિ

ુ રાતી
માધ્યમ-ગજ

સમય-૩ કલાક

ુ બ રહેશે.
પ્રશ્નપત્રન ુ માળખ ુ નીચે મજ
પ્રશ્નોની સાંખ્યા

ુ
પ્રશ્નવાર ગિ

પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા

ુ
કુ લ ગિ

૨૦

૧૦

૨૦૦

૨૦૦

૧.

ભારતનો ઇધતહાસ


સસિંધ ુ િીણની સભ્યતા: લાક્ષખણકતાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાુંસ્કૃસતક ઇસતહાસ, કળા અને ધમણ,
સસિંધ ુ િીણની સભ્યતા અને ગુજરાત, વૈદદક યુગ- જૈન ધમણ અને બૌદ્ધ ધમણ,નુંદ રાજવુંશ.



મોયણ અને ગુપ્ત સામ્રાજ્ય.



સવજયનગર સામ્રાજ્ય અને દખક્ષણ ભારતના મહત્વના રાજવુંશો.



ગુજરાતના મહત્વના રાજવુંશો- તેમનુ ું વહીવટી તુંત્ર, કલા, સ્થાપત્ય, સાદહત્ય અને સવજ્ઞાન
અને ટે કનોલોજી.



શૈક્ષખણક સુંસ્થાઓ: તક્ષશીલા, નાલુંદા અને વલભી.



ભારતમાું યુરોસપયન પ્રજાનુ ું આગમન, ભારતમાું ખિદટશ શાસનની સ્થાપના અને સવસ્તરણ
૧૭૫૭ થી ૧૮૫૬, જમીન મહેસ ૂલ પધ્ધસત-કાયમી જમાબુંધી, રૈ યતવારી અને મહાલવારી,
સશક્ષણ પધ્ધસત.



ભારતનો ૧૮૫૭ નો સુંગ્રામ, ૧૯મી સદીમાું ભારત અને ગુજરાતમાું ધાસમિક અને સામાજજક
સુધારા આંદોલનો, ભારતમાું રાષ્ટ્રવાદના ઉદય માટે જવાબદાર પદરબળો, ભારતીય
રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ.



રાષ્ટ્રીય ફલક પર મહાત્મા ગાુંધીનો ઉદય અને તેમના સવચાર, સસધ્ધાુંતો અને જીવન
દશણનનો ભારતાના રાજકીય, સામાજજક, આસથિક, ધાસમિક અને સાુંસ્કૃસતક જીવન પર ભ ૂસમકા.



સ્વતુંત્રતા ચળવળ અને સ્વાતુંત્ર્યોત્તર એકીકરણમાું સરદાર પટે લની ભ ૂસમકા.



ભારત અને સવદે શમાું ભારતીય ક્ાુંસતકારીઓ, આઝાદ દહિંદ ફોજ અને સુભાિચુંર બોઝ.

Page 17 of 23



આઝાદી પછીનુ ું ભારત: દે શમાું રાજ્યોનુ ું પુનગણઠન, મહાગુજરાત ચળવળ, અગત્યની
ઘટનાઓ.

૨.

લોકપ્રશાસન અને શાસન


લોકપ્રશાસનનો અથણ, પ્રકૃસત તથા કાયણક્ષેત્ર ભારતમાું ઉત્ક્ાુંસત, િીટીશ શાસનનો વારસો



લોકશાહીમાું મ ૂલ્કી સેવાની ભ ૂસમકા



સવસવધ ક્ષેત્રોનાું સવકાસ સુંદભણમાું સરકારની નીસતઓ તથા દરમ્યાનગીરી, અમલીકરણનાું
મુદ્દાઓ તથા સમસ્યાઓ



સવકાસ પ્રદક્યા- નાગરીક સમાજ, ખબન-સરકારી સુંગઠનો તથા અન્ય સહભાગીઓની
ભ ૂસમકા.



વૈધાસનક, સનયમનકારી અને સવસવધ અધણન્યાસયક સુંસ્થાઓ



સુશાસન અને ઈ શાસન - પારદસશિતા, શાસનમાું ઉત્તરદાસયત્વ તથા સુંવેદનશીલતાનાગદરક અસધકાર પત્ર, માદહતી અસધકાર નો હક, જાહેર સેવા અસધસનયમ અને આ સવેની
અસરો, સામાજજક અન્વેિણ અને તેન ુ ું મહત્વ

૩.

સાાંસ્કૃધતક વારસો


ભારતીય સુંસ્કૃસત તથા પ્રાચીનથી અવાણચીન સમય સુધીના તેના કળા સ્વરૂપો, સાદહત્ય,
સશલ્પ અને સ્થાપત્યની મુખ્ય લાક્ષખણકતાઓ; ભારતીય સમાજની મુખ્ય લાક્ષખણકતાઓ.



ભારતીય ચલખચત્રો અને રું ગભ ૂસમ તથા તેનો સમાજ પર પ્રભાવ.



ગુજરાતના કળા અને કસબ



ગુજરાતની રું ગભ ૂસમ



ગુજરાતની લોકસુંસ્કૃસત અને મૌખિક પરું પરા: તેન ુ ું મહત્વ, લાખક્ષણકતાઓ અને અસરો.



ગુજરાતના દરીયાકાુંઠાની સુંસ્કૃસત અને આદદવાસી સુંસ્કૃસત.

૪.

ભ ૂર્ોળ


ગુજરાત અને ભારતની ભૌસતક લાક્ષખણકતાઓ અને સુંસાધનોનો અભ્યાસ: મુખ્ય
ભ ૂસમસ્વરૂપો, આબોહવા, જમીન, િડકો, નદીઓ, જળાશયો, વનસ્પસત, િસનજ અને જળ
સુંસાધન.
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આસથિક પ્રવ ૃસત્તઓ: પ્રાથસમક, દ્ધિતીય, ત ૃતીય અને ચતુથણ



સામાજજક અને વસ્તીસવિયક ભ ૂગોળ.



સવકાસકીય અને પયાણવરણીય મુદ્દાઓ, ટકાઉ સવકાસ, વૈસશ્વકીકરણ; તેની સામાજજક અને
આસથિક અસરો, સ્માટણ સસટી અને ઉપાયો. કુદરતી પ્રકોપો, કાબણન ઉત્સર્જન, પ્રદૂ િણ પ્રકોપ
વ્યવસ્થાપન.આબોહવા પદરવતણન અને પયાણવરણ ક્ષયની સમસ્યાઓ માટે વૈસશ્વક પ્રસતભાવ:
મહત્વપ ૂણણ સુંસધઓ અને સુંમેલનો.

૫.

ધવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી


ઉમદા માનવજીવન માટે સવજ્ઞાન ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશનનો સમન્વય, રોજ બરોજના
જીવનમાું સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી; સવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાું ભારતનુ ું યોગદાન,
સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીના ઉપયોગ અને પ્રસારમાું પડકારો અને બાધાઓ, રાષ્ટ્ર ઘડતરમાું
સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીની ભ ૂસમકા અને અવકાશ.



ઇન્ફોમેશન અને કોમ્યુસનકેશન ટે કનોલોજી:(આઇસીટી) - તેન ુ ું મહત્વ, લાભ અને પડકારો, ઇગવનણન્સ અને ભારત, સાયબર ક્ાઈમ અને સાયબર સસક્યોદરટી બાબતે નીસતઓ.



ભારતનો અંતરીક્ષ કાયણક્મ: ભ ૂતકાળ, વતણમાન અને ભસવષ્ટ્ય. ભારતની ઉજાણનીસત અને
પરમાણુ નીસત. સુંરક્ષણ સેવાઓમાું ટેકનોલોજી મહત્વ,લાભ અને પડકારો



સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી ક્ષેત્રે ભારતીય સસદ્ધદ્ધ, સવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાું
ઇન્ટેલેતચુઅલ પ્રોપેટી રાઇર્ટણ સ સુંબસું ધત બાબતો.

૬.

ભારતીય અથગતત્ર
ાં અને આયોજન


ભારતીય અથણતત્ર
ું : ભારતમાું આયોજનની કામગીરીનો ઉદભવ અને સવકાસ. કેન્ર અને
રાજ્ય સરકારની આસથિક કામગીરી, ગસતશીલતા, પડકારો, નવી પહેલ, સુધારણા વગેરે.
સવકાસ અને સામાજજક ક્ષેત્રની પહેલ. નીસત આયોગ: ઉદ્દે શો, બુંધારણ અને કાયો. સામાજજક
ઓદડટ.



નાણાું અને બેનન્કિંગ માટે સનયમનકારી માળખુ:ું સવભાવનાઓ, માળખુ અને ભ ૂસમકા.



ભારતીય જાહેર સવત્તવ્યવસ્થા; ભારતીય કર પિસત, જાહેર િચણ, જાહેર દે વ,ુું ભારતીય
અથણતત્ર
ું માું િાધ અને સહાય. કેન્ર અને રાજ્યના નાણાકીય સુંબધ
ું ો.



ગ્રામીણ સવકાસ-પડકારો અને નીસતઓ; ભારતમાું રોજગાર નીસતઓ/યોજનાઓ.
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બાહ્ય ક્ષેત્ર: સવદે શ વેપરના વલણો, સુંરચના અને દદશા. બાહ્ય ક્ષેત્ર સુધારાઓ. સવદે શી
સુંસ્થાકીય રોકાણ (FII) અને સવદે શી પ્રત્યક્ષ રોકાણ (FDI).



ગુજરાતનુું અથણતત્ર
ું - એક અવલોકન; ભારત અને પ્રમુિ રાજ્યોની ત ુલનાએ ગુજરાતનુ ું
અથણતત્ર
ું , આસથિક અને સામાજજક માળિાગત સુસવધાઓના સવકાસની નીસતઓ. ગુજરાતમાું
સહકારી આંદોલન અને જીવનની સામાજજક આસથિક બાબતો પર તેની અસર.



આંતરમાળિાકીય સુસવધાઓ: ઉજાણ, બુંદરો, માગો, હવાઈ મથકો, રે લવે, ટેખલકોમ્યુસનકેશન.
સોસશયલ ઇમ્પેતટ એસેસમેન્ટ.

૭.

પ્રાદે ધશક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ.
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ધવષય કોડ:SSM4

(વિગનાત્મક)

પ્રશ્નપત્ર-૪: કાયદા(મખ્ુ ય પરીક્ષા)
ુ -૨૦૦
ગિ

ુ રાતી
માધ્યમ-ગજ

સમય-૩ કલાક

ુ બ રહેશે.
પ્રશ્નપત્રન ુ માળખ ુ નીચે મજ
પ્રશ્નોની સાંખ્યા

ુ
પ્રશ્નવાર ગિ

પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા

ુ
કુ લ ગિ

૨૦

૧૦

૨૦૦

૨૦૦

૧.

ફોજદારી કાયણરીસત સુંદહતા, ૧૯૭૩

૨.

ભારતીય દુંડ સુંદહતા, ૧૮૬૦

૩.

દીવાની કાયણરીસત સુંદહતા, ૧૯૦૮

૪.

સમલકત તબદીલી અસધસનયમ, ૧૮૮૨

૫.

ન્યાયશાસ્ત્ર

૬.

મજૂર કાયદાઓ

૭.

લીગલ ડ્રાફ્ટીંગ
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ધવષય કોડ:SSM5

(વિગનાત્મક)

ુ ય પરીક્ષા)
પ્રશ્નપત્ર-૫: ભારતન ાંુ બાંિારિ(મખ્
ુ -૨૦૦
ગિ

ુ રાતી
માધ્યમ-ગજ

સમય-૩ કલાક

ુ બ રહેશે.
પ્રશ્નપત્રન ુ માળખ ુ નીચે મજ
પ્રશ્નોની સાંખ્યા

ુ
પ્રશ્નવાર ગિ

પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા

ુ
કુ લ ગિ

૨૦

૧૦

૨૦૦

૨૦૦

ભારતન ાંુ બાંિારિ
૧.

ભારતીય બુંધારણનો ઉદભવ અને સવકાસ, લાક્ષખણતતાઓ, આમુિ

૨.

સુંઘ અને તેન ુ ું રાજ્યક્ષેત્ર

૩.

નાગદરતતા સુંબસું ધત જોગવાઈઓ

૪.

મ ૂળભ ૂત અસધકારો અને ફરજો

૫.

રાજ્યસનસતના માગણદશણક સસધ્ધાુંતો

૬.

કારોબારી: રાષ્ટ્રપસત અને ઉપ-રાષ્ટ્રપસત, મુંત્રીમુંડળ, ભારતના એટની જનરલ

૭.

સુંસદ, સુંસદના કામકાજનુ ું સુંચાલન, સભ્યોની ગેરલાયકાતો, સુંસદ અને તેના સભ્યોની
સત્તા, સવશેિાસધકારો અને મુક્તતઓ, ધારાકીય કાયણદરસત, નાણાકીય બાબતોમાું કાયણરીસત,
રાષ્ટ્રપસતની ધારાકીય સત્તાઓ

૮.

પક્ષપલટાના કારણે ગેરલાયકાત અંગેની જોગવાઈઓ

૯.

ભારતમાું ન્યાયપાખલકા- માળખુ અને કાયો

૧૦.

ભારતના સનયુંત્રક-મહાલેિા પરીક્ષક

૧૧.

રાજ્યની કારોબારી: રાજ્યપાલ, સવધાનસભા, મુંત્રીમુંડળ, રાજ્યના એડવોકેટ જનરલ
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૧૨.

રાજ્ય સવધાનસભા, રાજ્ય સવધાનસભાના કામકાજનુ ું સુંચાલન, સભ્યોની ગેરલાયકાતો,
રાજ્યસવધાન મુંડળો અને તેના સભ્યોની સત્તા, સવશેિાસધકારો અને મુક્તતઓ, ધારાકીય
કાયણદરસત, નાણાકીય બાબતોમાું કાયણરીસત, રાજ્યપાલની ધારાકીય સત્તાઓ

૧૩.

પુંચાયતો અને નગરપાખલકાઓ

૧૪.

કેન્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સત્તાનુ ું સવભાજન( કેન્ર યાદી, રાજ્ય યાદી, સહવતી
યાદી)

૧૫.

સુંઘ અને રાજ્યો વચ્ચેના સુંબધ
ું ો (ધારાકીય સુંબધ
ું ો, વહીવટી સુંબધ
ું ો, પાણી સુંબધ
ું ી
તકરારો, રાજ્યો વચ્ચે સુંકલન)

૧૬.

નાણાકીય બાબતો, સમલકત, કરારો અને દાવાઓ સબુંસધત જોગવાઈઓ

૧૭.

કેન્રીય અને રાજ્ય નાણાપુંચ

૧૮.

નાણાકીય બાબતો, સમલ્કત, કરારો અને દાવાઓ સબુંસધત જોગવાઈઓ

૧૯.

ભારતના રાજ્યક્ષેત્રની અંદર વેપાર, વાખણજ્ય અને આંતર-વ્યવહાર

૨૦.

સુંઘ અને રાજ્યો હેઠળની સેવાઓ તથા લોક સેવા આયોગ

૨૧.

દરબ્યુનલો

૨૨.

ચટણીપું
ું ૂ
ચ અને તેના સુંબસું ધત જોગવાઈઓ

૨૩.

અમુક વગો સુંબધ
ું ી િાસ જોગવાઈઓ

૨૪.

રાજભાિા સબુંસધત જોગવાઈઓ

૨૫.

કટોકટી અંગે જોગવાઈઓ

૨૬.

સુંસવધાનમાું સુધારો કરવા બાબતની જોગવાઈઓ

૨૭.

કામચલાઉ, વચગાળાની અને િાસ જોગવાઈઓ

૨૮.

મહત્વના બુંધારણીય સુધારા

૨૯.

ઉતત મુદ્દાઓને લગતી પ્રાદે સશક અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાુંપ્રત ઘટનાઓ.
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