ુ યાત જાશેય વેલા આમોગ
ગજ
જાશેયાત ક્રભાાંક: ૨૦/૨૦૨૨-૨૩
ુ યાત લશીલટી વેલા, લગગ -૧, ગજ
ુ યાત મલ્ુ કી
ગજ
ુ યાત
વેલા, લગગ -૧ અને લગગ -૨ તથા ગજ
ુ મ અધધકાયી વેલા, લગગ -૨ની
નગયાલરકા મખ્
જગ્માઓ ય બયતી ભાટે ની સ્ધાગત્ભક યીક્ષાનો
અભ્માવક્રભ

Page 1 of 49

અનક્રુ ભલિકા
અનક્રુ ભ

ધલગત

પ ૃષ્ઠ ક્રભાાંક

નાંફય
૧

યીક્ષા ધ્ધધત

૩

પ્રાથધભક યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ
૨

વાભાન્મ અભ્માવ-૧

૫

૩

વાભાન્મ અભ્માવ-૨

૯

ુ મ યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ
મખ્
૪

ુ યાતી
ગજ

૧૪

૫

અંગ્રેજી

૧૬

૬

ધનફાંધ

૧૮

૭

વાભાન્મ અભ્માવ-૧

૧૯

૮

વાભાન્મ અભ્માવ-૨

૨૨

૯

વાભાન્મ અભ્માવ-૩

૨૪
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ુ યાત લશીલટી વેલા, લગગ -૧, ગજ
ુ યાત મલ્ુ કી વેલા, લગગ -૧ અને લગગ ગજ
ુ યાત નગયાલરકા મખ્
ુ મ અધધકાયી વેલા, લગગ -૨ની
૨ તથા ગજ
જગ્માઓ ય બયતી ભાટેની સ્ધાગત્ભક યીક્ષા ધ્ધધત
નોંધ: યીક્ષાનુ ું ભાધ્મભ ગુજયાતી અને અંગ્રેજી યશેળે. મુખ્મ યીક્ષાભાું ગુજયાતી અને અંગ્રેજીના
પ્રશ્નત્રો વુંફધું ધત બાાભાું યશેળે. અભ્માવક્રભના અથથઘટનના પ્રશ્નના કકસ્વાભાું અંગ્રેજી
અથથઘટનને આખયી ગણલાનુ ું યશેળે.

૧. પ્રાથધભક યીક્ષા
ક્રભ

યીક્ષાનો પ્રકાય

પ્રશ્નત્રન ાંુ નાભ

વભમ

કુ ર પાલેર
ુ
ગિ

૧.
૨.

ુ ક્ષી
શેતર

વાભાન્મ અભ્માવ-૧

૩ કરાક

૨૦૦

વાભાન્મ અભ્માવ-૨

૩ કરાક

૨૦૦

કુર ગુણ

૪૦૦

૨.મખ્ુ મ યીક્ષા
ક્રભ

યીક્ષાનો પ્રકાય

પ્રશ્નત્રન ાંુ નાભ

વભમ

કુ ર પાલેર
ુ
ગિ

૧.

ગુજયાતી

૩ કરાક

૧૫૦

૨.

અંગ્રેજી

૩ કરાક

૧૫૦

ધનફુંધ

૩ કરાક

૧૫૦

૪.

વાભાન્મ અભ્માવ-૧

૩ કરાક

૧૫૦

૫.

વાભાન્મ અભ્માવ-૨

૩ કરાક

૧૫૦

૬.

વાભાન્મ અભ્માવ-૩

૩ કરાક

૧૫૦

3.

લણથનાત્ભક

રેખખત યીક્ષાના કુર ગુણ
(પક્ત પ્રાથધભક યીક્ષાભાું રામક ઠયે ર શોમ તેભના ભાટે )
વ્મક્ક્તત્લ કવોટી

૯૦૦
૧૦૦

(પક્ત મુખ્મ યીક્ષાભાું રામક ઠયે ર શોમ તેભના ભાટે )
આખયી વુંદગી ભાટે ગણતયીભાું રેલાના થતા કુર ગુણ
Page 3 of 49

૧૦૦૦

ુ યાત લશીલટી વેલા, લગગ -૧, ગજ
ુ યાત
ગજ
મલ્ુ કી વેલા, લગગ -૧ અને લગગ -૨ તથા
ુ યાત નગયાલરકા મખ્
ુ મ અધધકાયી
ગજ
વેલા, લગગ -૨ની પ્રાથધભક યીક્ષાનો
અભ્માવક્રભ
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વાભાન્મ અભ્માવ-૧
ુ
(પ્રાથધભક યીક્ષા-શેતરક્ષી)
ુ -૨૦૦
ગિ
(ક)

ુ યાતી/અંગ્રેજી
ભાધ્મભ-ગજ

પ્રશ્નોની વાંખ્મા-૨૦૦

વભમ-૩ કરાક

ઇધતશાવ
1. ધવિંધ ુ ખીણની વભ્મતા: રાક્ષખણકતાઓ, સ્થો, વભાજ, વાુંસ્કૃધતક ઇધતશાવ, કા અને ધભથ,
ધવિંધ ુ ખીણની વભ્મતા અને ગુજયાત.
2. લૈકદક યુગ- જૈન ધભથ અને ફૌદ્ધ ધભથ.
3. બાયત યના ધલદે ળી આક્રભણો અને તેનો પ્રબાલ.
4. ભોમથ અને ગુપ્ત વામ્રાજ્મ: તેભનુ લશીલટી તુંત્ર વાભાજજક, ધાધભિક અને આધથિક
કયક્સ્થતીઓ, કરાઓ, સ્થાત્મ, વાકશત્મ, ધલજ્ઞાન અને ટેક્નોરોજી.
5. કધનષ્ક, શથ અને દખક્ષણ બાયતીમ યાજલુંળો.
6. કદલ્શી વલ્તનત, ધલજમનગય વામ્રાજ્મ અને મુગર વામ્રાજ્મ.
7. બક્ક્ત આંદોરન અને સુપીલાદ
8. ગુજયાતના મુખ્મ યાજલુંળો- તેભના ળાવકો લશીલટી તુંત્ર, આધથિક કયક્સ્થધતઓ, વભાજ,
ધભથ, વાકશત્મ, કરા અને સ્થાત્મ.
9. ગુજયાતની સ્લતુંત્ર વલ્તનત સુરતાન અશેભદળાશ શેરો, ભશમુદ ફેગડો અને ફશાદુય
ળાશ.
10. મુગરો અને ભયાઠાઓના ળાવન દયધભમાન ગુજયાત, લડોદયાભાું ગામકલાડનુ ળાવન
અને લોકય કયાય.
11. બાયતભાું યુયોધમન લેાયી કુંની- વલોચ્ચતા ભાટે નો તેભનો વુંઘથ- ફુંગા, ભૈસ ૂય
ભયાઠાઓ અને શૈદયાફાફના ધલળે વુંદબથભાું.
12. ગલનથય જનયર અને લાઇવયોય્ઝ.
13. ૧૮૫૭નો બાયતનો સ્લાતુંત્ર્મ વુંગ્રાભ- ઉદબલ, સ્લરૂ, કાયણો, કયણાભો અને ભશત્લ,
ગુજયાતના ધલળે વુંદબથભાું.
14. ૧૯ભી વદીભાું બાયત અને ગુજયાતભાું ધાધભિક અને વાભાજજક સુધાયા આંદોરનો.
15. બાયતની સ્લતુંત્રતા ભાટેની ચલ, બાયત અને ધલદે ળભાું બાયતીમ ક્રાુંધતકાયીઓ.
16. વૌયાષ્ર, કચ્છ અને ગુજયાતના દે ળી યાજ્મોના સુધાયાલાદી ગરાઓ.
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17. ભશાત્ભા ગાુંધી, તેભના ધલચાય, ધવધ્ધાુંતો અને જીલન દળથન, ભશત્લના વત્માગ્રશગુજયાતના ખેડા, ફોયવદ, ફાયડોરી, ધયાવણા, ધોરેયા, યાજકોટ અને ખરિંફડી
વત્માગ્રશના ધલળે વુંદબથભાું.
18. સ્લતુંત્રતા ચલ અને સ્લાતુંત્ર્મોત્તય એકીકયણભાું વયદાય ટેરની ભ ૂધભકા.
19. ડો. ફાફાવાશેફ આંફેડકય, તેભનુ ું જીલન અને બાયતના ફુંધાયણના ઘડતયભાું તેભનુ ું
મોગદાન.
20. આઝાદી છીનુ ું બાયત: દે ળભાું યાજ્મોનુું ુનગથઠન, ભશાગુજયાત ચલ, અગત્મની
ઘટનાઓ.

(ખ)

વાાંસ્કૃધતક લાયવો

1. બાયત અને ગુજયાતનો વાુંસ્કૃધતક લાયવો: કાસ્લરૂો, વાકશત્મ, ધળલ્ અને સ્થાત્મ,
2. બાયતીમ વુંતયું યા અને રોકભાનવ ય તેનો પ્રબાલ.
3. બાયતીમ જીલન યું યા, ભેા, ઉત્વલો, ખાણી-ીણી, ોળાક અને યું યાઓ.
4. બાયતીમ વુંગીત અને તેન ુું ભશત્લ.
5. ગુજયાતના વુંગ્રશસ્થાનો, ુસ્તકારમ પ્રવ ૃધત્ત, વાુંસ્કૃધતક-ધાધભિક-વાકશજત્મક ભશત્લ.
6. ગુજયાતી બાા-ફોરીઓ.
7. ગુજયાતી યું ગભ ૂધભ: નાટકો, ગીતો, નાટયભુંડીઓ.
8. આકદલાવી જનજીલન: તશેલાયો, ભેા, ોળાક, ધાધભિક ધલધધઓ.
9. ગુજયાતી વાકશત્મ: પ્રલાશો, લાુંકો, વાકશત્મકાયો, વાકશજત્મક યચનાઓ અને વાકશત્મ
વુંસ્થાઓ.
10. ગુજયાતના તીથથસ્થો અને મથટનસ્થો.

(ગ)

બાયતીમ યાજ્મ વ્મલસ્થા, ફાંધાયિ, વાભાજજક ન્મામ અને આંતયયાષ્રીમ
વાંફધ
ાં ો

1. બાયતીમ ફુંધાયણ-ઉદબલ અને ધલકાવ, રાક્ષખણકતાઓ, આમુખ, મ ૂભ ૂત અધધકાયો
અને પયજો, ભાગથદળથક ધવદ્ધાુંતો, અગત્મના ફુંધાયણીમ સુધાયા, ભશત્લની જોગલાઈઓ
અને અંતધનિકશત ભાખુ.ું
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2. વુંઘ અને યાજ્મના કામો અને જલાફદાયીઓ, વુંવદ અને યાજ્મ ધલધાન ભુંડ; ભાખુ ું
કામો વત્તા અને ધલળેાધધકાયો, વભલામતુંત્રને રગતી ફાફતો અને ડકાયો, સ્થાધનક
કક્ષા સુધી વત્તા અને નાણાની વોંણી અને તેની વભસ્માઓ.
3. ફુંધાયણીમ વુંસ્થાઓ: વત્તા, કામો અને જલાફદાયી.
4. ુંચામતી યાજ.
5. જાશેય નીધત અને ળાવન.
6. ળાવન ઉય ઉદાયીકયણ, ખાનગીકયણ અને લૈધિકકકયણના પ્રબાલ.
7. લૈધાધનક, ધનમભનકાયી અને અધથ-ન્માધમક વુંસ્થાઓ.
8. અધધકાય વુંરગ્ન મુદ્દાઓ (ભાનલ અધધકાય, સ્ત્રીઓના અધધકાય, અનુસ ૂખચત જાધત અને
અનુસ ૂખચત જનજાધતના અધધકાયો, ફાકોના અધધકાય) ઇત્માકદ.
9. બાયતની ધલદે ળ નીધત- આંતયયાષ્રીમ વુંફધ
ું ો- ભશત્લની વુંસ્થાઓ, એજન્વી, ધલધલધ
વુંગઠનો, તેભનુું ભાખુું અને અધધકૃત આદે ળ.
10. કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયની અગત્મની નીધતઓ અને કામથક્રભો.
11. બાયતભાું ન્મામાખરકા-ભાખુ અને કામો, કટોકટીને રગતી અગત્મની જોગલાઇઓ
અને ફુંધાયણીમ સુધાયાઓ, ન્માધમક વભીક્ષા, જનકશત માખચકા, વીભાખચન્શ ચુકાદાઓ.

(ઘ)

વાભાન્મ ફૌદ્ધિક ક્ષભતા

1. તાકકિક અને ધલશ્રેણાત્ભક ક્ષભતા.
2. વુંખ્માઓની શ્રેણી, વુંકેત અને તેનો ઉકેર.
3. વુંફધ
ું ધલમક પ્રશ્નો.
4. આકૃધતઓ અને તેના ેટા ધલબાગો, લેન આકૃધતઓ.
5. ઘકડમા, કેરેન્ડય અને ઉભય વુંફધું ધત પ્રશ્નો.
6. વુંખ્મા વ્મલસ્થા અને તેના ભાનક્રભ.
7. યૈ ખખક વભીકયણ (એક કે ફે ચરભાું).
8. પ્રભાણ, કશસ્વો અને ચર.
9. વયે યાળ મા ભધ્મક, ભધ્મસ્થ અને ફહુરક, બાકયત વયે યાળ.
10. ઘાત અને ઘાતાુંક, લગથ, લગથમ ૂ, ઘનમ ૂ, ગુ.વા.અ અને ર.વા.અ.
11. ટકા, વાદુું અને ચક્રવ ૃદ્ધદ્ધ વ્માજ, નપો અને નુકવાન.
12. વભમ અને કામથ, વભમ અને અંતય, ઝડ અને અંતય.
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13. વય બૌધભધતક આકૃધતઓના ક્ષેત્રપ અને કયધભધત, જથ્થો અને વાટીનો ધલસ્તાય (છ
વભાુંતય ફાજુ ધયાલતો ઘન, ધવખરન્ડય, ળુંકુ આકાય, ગોાકાય).
14. યે ખા, ખ ૂણા અને વાભાન્મ બૌધભધતક આકૃધતઓ-વાદી, ત્રાુંવી વભાુંતય યે ખાઓના
ગુણધભો, ત્રોકોણની વાેક્ષ ફાજુઓના ભાનના ગુણધભો, ામથાગોયવનો પ્રભેમ,
ચત ુભજ
ૂથ , રુંફગો, વભાુંતય ફાજુ ચતુષ્કોણ, વભભ ૂજ ચતષ્ુ કોણ.
15. ફીજ ગખણતનો કયચમ-BODMAS-કાનાબાગુલઓ-ધલખચત્ર પ્રધતકોની વય વભજૂધત.
16. ભાકશતીનુું અથથઘટન, ભાકશતીનુું ધલશ્રેણ, ભાકશતીની માથપ્તતા, વુંબાલના.
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વાભાન્મ અભ્માવ-૨
ુ
(પ્રાથધભક યીક્ષા-શેતરક્ષી)
ુ -૨૦૦
ગિ

(ક)

ુ યાતી/અંગ્રેજી
ભાધ્મભ-ગજ

પ્રશ્નોની વાંખ્મા-૨૦૦

વભમ-૩ કરાક

બાયતીમ અથગતત્ર
ાં અને આમોજન
1. સ્લતુંત્રતાના લે બાયતીમ અથથતત્ર
ું , બાયતભાું આમોજનની કાભગીયીનો ઉદબલ અને
ધલકાવ- ઐધતશાધવક ચચાથઓ, આમોજનના ભોડેરો અને વભમાુંતયે તેભાું આલેરા
પેયપાયો, સુધાયાઓ છીના વભમભાું બાયતીમ અથથતત્ર
ું : નલા આધથિક સુધાયાઓ, નીધત
આમોગ: ઉદ્દે ળો ફુંધાયણ અને કામો.
2. કૃધ ક્ષેત્ર: મુખ્મ ાકો, દે ળના ધલધલધ બાગોભાું ાકની તયે શ, ધવિંચાઈ, વુંસ્થાકીમ
ભાખુ-બાયતભાું
ું
જભીન સુધાયણાઓ; કૃધભાું ટેકનોરોજીકર કયલતથનો-કૃધ નીજક
અને ઉત્ાદનોની બાલનીધત; કૃધ અને ઉદ્યોગ લચ્ચે લેાયની ળયતો; કૃધ ધલધત્તમ
નીધત; કૃધ લેચાણ અને વુંગ્રશ; ખાદ્ય સુયક્ષા અને જાશેય ધલતયણ વ્મલસ્થા, શકયત ક્રાુંધત,
ટકાઉ ખેતી અને જૈધલક ખેતી ભાટે ની નીધત.
3. ઔદ્યોખગક નીધત; જાશેય ક્ષેત્રના વાશવો અને તેભની કાભગીયી; ખાનગીકયણ અને
ધલનીલેધળકયણની ચચાથ ; ઔદ્યોગીકયણની વ ૃધ્ધ્ધ અને તયે શ; નાના ામાના ઉદ્યોગોનુ ું
ક્ષેત્ર; ઔધોખગક ક્ષેત્રભાું ઉત્ાદકતા; ખાવ આધથિક ધલસ્તાય (SEZ) અને ઔદ્યોખગકયણ,
ધલદે ળી મ ૂડીયોકાણ અને સ્ધાથ ની નીધત.
4. બાયતીમ અથથતત્ર
ું ભાું આંતયભાખુ:ું આંતયભાખાકીમ સુધલધાઓનો અથથ અને ભશત્લાણી ુયલઠો અને સ્લચ્છતા- ઉજાથ અને લીજી- ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજી- ગ્રાભીણ
અને

ળશેયી

આંતયભાખાગત

સુધલધાઓ-

ફુંદયો,

ભાગો,

શલાઇભથકો,

યે રલે,

ટેખરકમ્યુધનકેળન, વોધળમર ઇમ્ેક્ટ અવેવભેન્ટ.
5. વભમાુંતયે લસ્તીના ભાખાના લરણો અને તયે શ વ ૃદ્ધદ્ધ દય, જાધત, ગ્રાભીણ અને ળશેયી
સ્થાનાુંતયણ, વાક્ષયતા, પ્રાદે ધળક; ગયીફી અને અવભાનતાનુ ું ભાખુ ું અને લરણો;
ફેકાયી-લરણો, ભાખુું અને યાષ્ટ્ષ્રમ ગ્રામ્મ યોજગાય નીધતઓ. ધલકાવના ધનદે ળકોજીલનની બૌધતક ગુણલત્તાનો આંક, ભાનલ ધલકાવ આંક, ભાનલ ગયીફી આંક, જાતીમ
ધલકાવ આંક, યાષ્રીમ સુખાકાયી આંક.
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6. બાયતીમ જાશેય ધલત્ત વ્મલસ્થા: બાયતીમ કય ધ્ધધત, જાશેય ખચથ, જાશેય દે વ,ુ ું બાયતીમ
અથથતત્ર
ું ભાું ખાદ્ય અને વશામ, કેન્ર અને યાજ્મના નાણાકીમ વુંફધ
ું ો, તાજેતયના
યાજકોીમ અને નાણાકીમ નીધતઓના મુદ્દાઓ અને તેભની અવયો, લસ્તુ અને વેલા
કય(GST): ખ્માર અને સ ૂખચતાથો.
7. બાયતના ધલદે ળ વ્માાયના લરણો, વુંયચના, ભાખુ ું અને કદળા. સુધાયાઓ છીના
ુ ાની ક્સ્થધત.
વભમભાું બાયતની રેણદે ણની તર
8. ગુજયાતનુું અથથતત્ર
ું - એક અલરોકન; ગુજયાતભાું વાભાજજક ક્ષેત્રો: ધળક્ષણ, આયોગ્મ અને
ોણ. લતથભાન દામકાઓભાું ગુજયાતનુ ું અથથતત્ર
ું , બાયત અને પ્રમુખ યાજ્મોની
તુરનાએ કૃધની મુખ્મ વભસ્માઓ, લન, જ વુંળાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ અને વેલા ક્ષેત્ર,
આધથિક અને વાભાજજક ભાખાગત સુધલધાઓના ધલકાવની નીધતઓ-એક મુલ્માુંકન.

(ખ)

ભ ૂગો

1. વાભાન્મ ભ ૂગો: સ ૂમથભડું ના બાગરૂ  ૃથ્લી,  ૃથ્લીની ગધત, વભમ અને ઋતુની
ધલબાલના,  ૃથ્લીની આંતકયક વુંયચના, મુખ્મ ભ ૂધભ સ્લરૂો અને તેની રાક્ષખણકતાઓ,
લાતાલયણની વુંયચના અને વુંગઠન, આફોશલાના તત્લો અને કયફો, લાયુ વમુચ્મ
અને લાતાગ્ર, લાતાલયણીમ ધલક્ષોબ, આફોશલાકીમ ફદરાલ, ભશાવાગયો: બૌધતક,
યાવામખણક, જૈધલક રાક્ષખણકતાઓ, જરીમ આધત્તઓ, દકયમાઇ અને ખુંડીમ વુંવાધનો.
2. બૌધતક ભ ૂગો: બાયત, ગુજયાત અને ધલિના વુંદબથભાું, મુખ્મ પ્રાકૃધતક ધલબાગો, ભ ૂકું
અને ભ ૂસ્ખરન, કુદયતી અલાશ, ભૌવભી આફોશલાના પ્રદે ળો, લાતાલયણીમ ધલક્ષોબ,
ચક્રલાત, કુદયતી લનસ્ધત: યાષ્રીમ ઉદ્યાન અને અબમાયણ્મ, જભીનના મુખ્મ પ્રકાયો,
ખડકો અને ખધનજો.
3. વાભાજજક ભ ૂગો: બાયત, ગુજયાત અને ધલિના વુંદબથભાું: લસ્તીનુ ું ધલતયણ, લસ્તી
ઘનતા, લસ્તીવ ૃદ્ધદ્ધ, સ્ત્રી ુરુ પ્રભાણ, વાક્ષયતા, વ્મલવાધમક વુંયચના, અનુસ ૂખચત જાધત
અને અનુસ ૂખચત જનજાધત લસ્તી, ન ૃજાધત વમ ૂશ, બાાકીમ વમ ૂશ, ગ્રાભીણ-ળશેયી ઘટકો,
ળશેયીકયણ અને સ્થાુંતય, ભશાનગયીમ પ્રદે ળો.
4. આધથિક ભ ૂગો: અથથતત્ર
ું ના મુખ્મ ધલબાગ, કૃધ, ઉદ્યોગ, વેલાઓ, તેભની મુખ્મ
રાક્ષખણકતાઓ, ામાના ઉદ્યોગો –કૃધ, ખનીજ, જગર,
ું
ઈંધણ (ફતણ) અને ભાનલ
શ્રભ આધાકયત ઉદ્યોગો, કયલશન અને લેાય, દ્ધધતઓ અને વભસ્માઓ.
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(ગ)

ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજી

1. ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજી: ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીનુ ું સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર, યોજફયોજના
જીલનભાું ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજીની પ્રસ્તુતતા, ધલજ્ઞાન, ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળન
અંગેની યાષ્રીમ નીધત, બાયતભાું ધલજ્ઞાન ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળન વાથે વુંકામેરા
ધલધલધ વુંસ્થાઓ, તેભની પ્રવ ૃધત્તઓ અને મોગદાન, પ્રધવદ્ધ બાયતીમ લૈજ્ઞાધનકોનુ ું
મોગદાન.
2. ઇન્પોભેળન અને કોમ્યુધનકેળન ટેકનોરોજી (આઇવીટી): આઇવીટીનુ ું સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર,
યોજ ફયોજના જીલનભાું આઇવીટી, આઇવીટી અને ઉદ્યોગ, આઇવીટી અને ગલનથન્વ,
આઇવીટીને ઉત્તેજન આતી ધલધલધ વયકાયી મોજનાઓ, ઇ-ગલનથન્વ કામથક્રભો અને
વેલાઓ, નેટીક્લેટ્વ, વામફય ધવક્યુકયટીની ખચિંતા, નેળનર વામફય ક્રાઇભ ોખરવી.
3. અંતયીક્ષ/અલકાળ અને વુંયક્ષણ વેલાભાું ટે કનોરોજી: બાયતીમ અંતયીક્ષ કામથક્રભની
ઉત્ક્રાુંધત/ધલકાવ. ઇવયો-તેની પ્રવ ૃધત્તઓ અને ધવદ્ધદ્ધઓ, ધલધલધ વેટેરાઈટ કામથક્રભો,
દૂ યવુંચાય ભાટે ઉગ્રશો, ઇષ્ટ્ન્ડમન કયજજમોનર નેધલગેળન વેટેરાઇટ ધવસ્ટભ (IRNSS),
ઈષ્ટ્ન્ડમન કયભોટ વેક્ન્વિંગ (IRS) વેટેરાઇટ, બાયતીમ ધભવાઇર કામથક્રભ, વુંયક્ષણ અને
ળૈક્ષખણક વેલાઓ ભાટે ના ઉગ્રશ, એજ્યુવેટ, ડીઆયડીઓ (DRDO)- ધલઝન, ધભળન અને
પ્રવ ૃધત્તઓ.
4. ઊજાથની જરૂકયમાત અને કામથક્ષભતા: બાયતની પ્રલતથભાન ઉજાથ જરૂકયમાત અને ઘટ,
બાયતના ઊજાથ સ્ત્રોતો અને આધાકયતતા, બાયતની ઊજાથ નીધત-વયકાયની નીધતઓ અને
કામથક્રભો.
5. બાયતની યભાણુ નીધત અને તેની ધલિ પ્રત્મે પ્રધતફદ્ધતા: બાયતનો યભાણુ ઉજાથ
કામથક્રભ, અન્મ દે ળો વાથે બાયતની યભાણુ વશકાયીતા, બાયત અને ન્યુધ્ક્રમય
વપ્રામવથ ગ્રુ, બાયતની યભાણુ શધથમાય નીધત, ડ્રાફ્ટ ન્યુધ્ક્રમય ડોક્રીન ઓપ
ઇષ્ટ્ન્ડમા, યભાણુ અપ્રવાય વુંધધ (NPT), કોમ્પ્રીશેન્વીલ ટે સ્ટ ફાન રીટી (CTBT),
પીવાઇર ભટે યીમર કટ ઓપ રીટી (FMCT), કોન્પયન્વ ઓન કડવઆભાથભેન્ટ (CD),
ન્યુધ્ક્રમય વીક્યોયીટી વભીટ (NSS) અને બાયત.
6. માથલયણ ધલજ્ઞાન: માથલયણને રગતા મુદ્દાઓ અને ધનસ્ફત, તેના કામદાકીમ ાવા,
યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ કક્ષાએ માથલયણની જાલણી ભાટે નીધતઓ અને વુંધધઓ,
ફામોડામલધવિટી (જૈલ ધલધલધતા) તેન ુ ું ભશત્લ અને ધનસ્ફત, ક્રાઈભેટ ચેન્જ,
આંતયયાષ્રીમ પ્રમત્નો (નીધતઓ અને પ્રોટોકોર) તથા બાયતની પ્રધતફદ્ધતા, લન અને
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લન્મજીલન- લન અને લન્મજીલન વયક્ષણ ભાટે કામદાકીમ ભાખુ.ું માથલયણીમ
આધત્તઓ, પ્રદુણ, કાફથન ઉત્વજૉન, લૈધિક ગયભી (તા વ ૃધ્ધ્ધ), ક્રાઇભેટ ચેન્જ અને
આધત્ત વ્મલસ્થાન ફાફતે નેળનર એક્ળન પ્રાન. ફામોટે કનોરોજી અને નેનો
ટેકનોરોજીના સ્લરૂ, ક્ષેત્ર અને ઉમોગ/અભર; નૈધતક, વાભાજજક અને કામદાકીમ
મુદ્દાઓ, વયકાયી નીધતઓ, જજનેકટક એધ્ન્જધનમકયિંગ અને તેને વુંફધું ધત મુદ્દાઓ તથા
તેની ભાનલ જીલન ય અવય. સ્લાસ્થ્મ અને માથલયણ.

(ઘ)

પ્રાદે ધળક, યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ કક્ષાની ભશત્લની વાાંપ્રત ઘટનાઓ

Page 12 of 49

ુ યાત લશીલટી વેલા, લગગ -૧, ગજ
ુ યાત
ગજ
મલ્ુ કી વેલા, લગગ -૧ અને લગગ -૨ તથા
ુ યાત નગયાલરકા મખ્
ુ મ અધધકાયી
ગજ
ુ મ યીક્ષાનો
વેલા, લગગ -૨ની મખ્
અભ્માવક્રભ
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ુ યાતી
પ્રશ્નત્ર ૧: ગજ
ુ મ યીક્ષા-લિગનાત્ભક)
(મખ્
ુ :૧૫૦
ગિ

ુ યાતી
ભાધ્મભ:ગજ

વભમ: ૩ કરાક

ક્રભ

અભ્માવક્રભની ધલગત

પાલેર ગુણ

૧

ધનફુંધ: ાુંચ ૈકી કોઇ ણ એક (ઓછાભાું ઓછા ૨૫૦ લધુભાું લધુ

૨૦

૩૦૦ ળબ્દોભાું) (લણથનાત્ભક/ ધલશ્રેણાત્ભક/ ખચિંતનાત્ભક/ વાુંપ્રત
વભસ્મા ય આધાયીત)
૨

ધલચાય ધલસ્તાય (ત્રણ ૈકી કોઇ ણ ફે) કાવ્મ ુંક્ક્તઓ કે

૧૦

ગદ્યસ ૂક્ક્તનો ધલચાયધલસ્તાય (આળયે ૧૦૦ થી ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૩

વુંક્ષેીકયણ: આેર ગદ્યખુંડભાુંથી આળયે ૧/૩ બાગભાું તભાયા

૧૦

ળબ્દોભાું વુંક્ષે
૪

ગદ્ય વભીક્ષા : આેરા ગદ્યખુંડના આધાયે ુછેરા પ્રશ્નોના જલાફ

૧૦

રખો
૫

ઔચાયીક બાણો તૈમાય કયલા (સ્લાગત, ધલદામ, ઉદઘાટન

૧૦

લગેયે)/ત્રકાય યીદ ભાટે ઉદફોધન તૈમાય કયલા (ઊજાથ, ખેત
ધધયાણ, પ્રદુણ, આયોગ્મ, ધળક્ષણનો નીધત ધલમક કે વભસ્મા
ધલમક) (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૬

પ્રચાય ભાધ્મભો ભાટે ધનલેદનો તૈમાય કયલા (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)

૧૦

૭

ત્ર રેખન (અખબનુંદન/ શુબેચ્છા/ ધલનુંતી/ પયીમાદ લગેયે)

૧૦

(આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
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૮

ચચાથત્ર (લતથભાન ત્રભાું પ્રજાના પ્રશ્નો/ વાુંપ્રત વભસ્માઓ/

૧૦

વ્મક્ક્તગત અખબપ્રામ યજુ કયતો ચચાથત્ર (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૯

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

૧૦

આંકડાકીમ ભકશતી લગેયે યથી રખાણ) (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૧૦

અશેલાર રેખન (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)

૧૦

૧૧

વુંલાદ કૌળલ્મ: ફે વ્મક્ક્તઓ લચ્ચે વુંલાદ (જુથ ચચાથ/ વબાનુ

૧૦

કાભકાજ/ ાણી/ કૃધ/ આયોગ્મ/ વપાઇ/ ધળક્ષણને રગતી
વભસ્માઓ લગેયે. (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૧૨

બાાુંતય: અંગ્રેજીભાુંથી ગુજયાતીભાું અનુલાદ

૧૦

૧૩

ગુજયાતી વ્માકયણ (સુચવ્મા મુજફ જલાફ રખલો) (આ પ્રશ્નોભાું

૨૦

આંતકયક ધલકલ્ો યશેળે નશીં.)


રૂઢીપ્રમોગોનો અથથ અને તેનો લાક્યપ્રમોગ

-૨



કશેલતોનો અથથ

-૨



વભાવનો ધલગ્રશ કયી તેની ઓખ

-૨



છુંદ ઓખાલો

-૨



અરુંકાય ઓખાલો

-૨



ળબ્દવમુશ ભાટે એક ળબ્દ

-૨



જોડણી શુદ્ધદ્ધ

-૨



રેખન શુદ્ધદ્ધ/બાા શુદ્ધદ્ધ

-૨



વુંધધ જોડો કે છોડો

-૨



લાક્યયચાના અંગો/લાક્યના પ્રકાય/લાક્ય યીલતથન

-૨
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PAPER 2: ENGLISH
(MAIN EXAMINATION-DESCRIPTIVE)
Marks – 150

Serial

Medium-English

Time-3 HOURS

TYPE OF QUESTION

No.
01

ESSAY (A minimum of 250 words and a maximum of 300

Marks to be
allotted
20

words): Choose any one topic from a list of five.
(Descriptive/ analytical/ philosophical/ based on Current
Affairs)
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

15

words):
A report on a graph/ image/ flow chart/ table of
comparison/ single statistical data etc.
06

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
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15

importance etc.
07

PRECIS WRITING:

15

A precis in about 100 words for a 300-word passage.
08

READING COMPREHENSION:
A reading passage of about 250 words to be given

15
(MCQs-05;

followed by 05 Multiple-choice questions and 10 short Short answer
types:10)
answer type questions.
09

ENGLISH GRAMMAR:

20

Multiple choice questions set from the following list:
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.
10

TRANSLATION:

15

Translation of a short passage (of about 150 words) from
Gujarati to English.
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પ્રશ્નત્ર ૩: ધનફાંધ
ુ મ યીક્ષા-લિગનાત્ભક)
(મખ્
ુ -૧૫૦
ગિ

ુ યાતી/અંગ્રેજી
ભાધ્મભ-ગજ

વભમ-૩ કરાક

આ પ્રશ્નત્રભાાં ત્રિ ધલબાગ છે , પ્રત્મેક ધલબાગભાાંથી એક એભ કુ ર ત્રિ ધનફાંધ,
દયે ક આળયે ૮૦૦ ળબ્દભમાગદાભાાં રખલાના યશેળે.


શેત:-ુ ઉક્ત પ્રશ્નત્રનો શેત ુ ઉભેદલાયના ધલધલધ ધલમભાું જ્ઞાન અને જાગરૂકતા તથા
તેભની ધનફુંધ સ્લરૂભાું વાતત્મ ૂણથ રખાણની ક્ષભતા ચકાવલાનો છે .



ધલમ લસ્ત:-ુ
1. વાુંપ્રત/તાજેતયની ઘતનાઓ.
2. વાભાજજક-યાજનૈધતક ફાફતો.
3. વાભાજજક-આધથિક ફાફતો.
4. વાભાજજક-માથલયણની ફાફતો.
5. વાુંસ્કૃધતક અને ઐધતશાધવક ાવાઓ.
6. નાગકયક જાગરૂકતા અંગેના મુદ્દાઓ.
7. ખચિંતનાત્ભક મુદ્દાઓ.



ચકાવલાની ફાફતો :1. રેખનની ક્ષભતા
2. સુવગ
ું ત અને ક્રભફધ્ધ યીતે અખબવ્મક્ક્તની ક્ષભતા.
3. વુંદ કયે ર ધલમનુ ું જ્ઞાન.



ુ ફની ફાફતોને પ્રાધાન્મ આલાભાાં આલળે.
મ ૂલ્માાંકન ભાટે નીચે મજ
1. ધનફુંધ રેખન ભાટેના પ્રસ્થાધત ધનમભો અને સ્લરૂનુ ું અનુવયણ.
2. અખબવ્મક્ક્તભાું વ્માકયણની શુધ્ધતા.
3. ધલચાય અને અખબવ્મક્ક્તની ભૌખરકતા.
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પ્રશ્નત્ર ૪: વાભાન્મ અભ્માવ-૧
ુ મ યીક્ષા-લિગનાત્ભક)
(મખ્
ુ -૧૫૦
ગિ

ુ યાતી/અંગ્રેજી
ભાધ્મભ-ગજ

વભમ-૩ કરાક

ુ ફ યશેળે.
પ્રશ્નત્રન ાંુ ભાખ ુ નીચે મજ
પ્રશ્નોની વાંખ્મા

ુ
પ્રશ્નલાય ગિ

પ્રશ્નલાય ળબ્દ ભમાગદા

ુ
કુ ર ગિ

૧૫

૧૦

૨૦૦

૧૫૦

(ક)

ઇધતશાવ
1. બાયતભાું ધવિંધ ુ ખીણની વુંસ્કૃધત અને ભશત્લના ઉત્ખનન કયામેરા સ્થો-મુખ્મ રક્ષણો.
2. લૈકદક વભમ- જૈન ધભથ અને ફૌદ્ધ ધભથ, નુંદ યાજલુંળ.
3. બાયત ય ધલદે ળી આક્રભણો અને તેનો પ્રબાલ.
4. પ્રાચીન બાયતના ભશત્લના યાજલુંળો- ભૌમથ, શુગ
ું , વાતલાશન, કુાણ, ગુપ્ત, ચાલુક્ય,
યાષ્રકૂટ, ધલજમનગય વામ્રાજ્મ, લ્રલ અને ચોરોના ધલળે વુંદબથભાું- તેભનુ ું
લશીલટીતુંત્ર, કરા, સ્થાત્મ, વાકશત્મ, ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજી.
5. ળૈક્ષખણક વુંસ્થાઓ- તક્ષધળરા, નારુંદા અને લરબી.
6. ધલદે ળી મુવાપયોના બાયત પ્રલાવના વ ૃતાુંતો.
7. શથલધથન અને તેનો વભમ, ગુજયાત વાથેના તેના વુંફધ
ું ો.
8. ગુજયાતના મુખ્મ યાજલુંળો.
9. કદલ્શી વલ્તનત ૧૨૦૬ થી ૧૫૨૬.
10. બક્ક્ત આંદોરન અને સ ૂપીલાદ.
11. મુઘર વામ્રાજ્મ ૧૫૨૬ થી ૧૭૦૭.
12. ભયાઠા વામ્રાજ્મનો ઉદમ અને તન.
13. બાયતભાું યુયોધમનોનુ ું આગભન, બાયતભાું ખિકટળ ળાવનની સ્થાના અને ધલસ્તયણ
૧૭૫૭ થી ૧૮૫૬, જભીન ભશેસ ૂર ધ્ધધત, કામભી જભાફુંધી, યૈ મતલાયી અને
ભશારલાયી.
14. બાયતનો ૧૮૫૭નો સ્લાતુંત્ર્મ વુંગ્રાભ અને યાણી ધલક્ટોકયમાનો ઢુંઢેયો.
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15. ૧૯ભી વદીભાું બાયત અને ગુજયાતભાું ધાધભિક અને વાભાજજક સુધાયા આંદોરનો.
16. બાયતભાું યાષ્રલાદનાું ઉદમ ભાટે જલાફદાય કયફો, બાયતીમ યાષ્રીમ કોંગ્રેવના કામો
૧૮૮૫ થી ૧૯૨૦.
17. યાષ્રીમ પરક ય ભશાત્ભા ગાુંધીનો ઉદમ અને તેભના ધલચાયો, ધવદ્ધાુંતો અને જીલન
દળથનનો બાયતના યાજકીમ, વાભાજજક, આધથિક, ધાધભિક અને વાુંસ્કૃધતક જીલન ય
પ્રબાલ.
18. સ્લતુંત્રતા ચલ અને સ્લાતુંત્ર્મોતય એકીકયણભાું વયદાય ટે રની ભ ૂધભકા.
19. બાયત અને ધલદે ળભાું બાયતીમ ક્રાુંધતકાયીઓ, આઝાદ કશિંદ પોજ અને સુબાચુંર ફોઝ.
20. ડો. ફાફા વાશેફ આંફેડકય, તેભનુ ું જીલન અને બાયતના ફુંધાયણના ઘડતયભાું તેભનુ ું
મોગદાન.
21. આઝાદી છીનુ ું બાયત; દે ળભાું યાજ્મોનુ ું ુનગથઠન, ભશાગુજયાત ચલ, અગત્મની
ઘટનાઓ.

(ખ)

વાાંસ્કૃધતક લાયવો

1. બાયતીમ વુંસ્કૃધત તથા પ્રાચીનથી અલાથ ચીન વભમ સુધીના તેના કા સ્લરૂો, વાકશત્મ,
ધળલ્ અને સ્થાત્મની મુખ્મ રાક્ષખણકતાઓ; બાયતીમ વભાજની મુખ્મ રાક્ષખણકતાઓ,
ધલધલધતાભાું એકતા.
2. ગુજયાતના કા અને કવફ: વાભાજજક-વાુંસ્કૃધતક પ્રદાન.
3. ગુજયાતી યું ગભ ૂધભભાું ગુજયાતી બલાઈની વાભાજજક- વાુંસ્કૃધતક વુંદબે પ્રસ્તુધત.
4. ગુજયાતની રોકવુંસ્કૃધત અને ભૌખખક યું યા: તેન ુ ું ભશત્લ, રાક્ષખણકતાઓ અને અવયો.
5. બાયતીમ ચરખચત્રો અને યું ગભ ૂધભનો વભાજ ય પ્રબાલ.
6. ગાુંધીજીના ધલચાયદળથનની પ્રસ્ત ુતતા.
7. ગુજયાતના દકયમાકાુંઠાની વુંસ્કૃધત અને આકદલાવી વુંસ્કૃધત.
8. ગુજયાતના નાયી વાકશત્મ વજૉકો.

(ગ)

ભ ૂગો

1. બૌધતક રાક્ષખણકતાઓ અને વુંળોધનો: ગુજયાત અને બાયતના વુંદબથભાું: મુખ્મ ભ ૂધભ
સ્લરૂો, આફોશલા, જભીન, નદીઓ, લનસ્ધત, મુખ્મ વુંળાધનો: ભ ૂધભ, જભીન, ખડકો,
ખનીજો, જ અને લનસ્ધત વુંવાધન.
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2. આધથિક પ્રવ ૃધત્તઓ: પ્રાથધભક પ્રવ ૃધતઓ- ખેતી, શુારન, લન્મ, ભત્સ્મ,

ખાણ અને

ખનીજ; દ્ધિધતમ પ્રવ ૃધતઓ, ગૃશ ઉદ્યોગ, ધલધનભાથણ ઉદ્યોગો; ત ૃતીમ પ્રવ ૃધતઓ- વ્માાય,
લાખણજ્મ, કયલશન, વુંચાય, વુંગ્રશણ,

અન્મ વેલાઓ; ચતુથથ પ્રવ ૃધત્તઓ- આધથિક

પ્રવ ૃધત્તના સ્થાનીકયણનાું કયફો, મુદ્દાઓ અને વભસ્માઓ.
3. વાભાજજક અને લસ્તી ધલમક: લસ્તી ધલતયણ, ઘનતા; લમઃ જાધત વુંઘઠન, ગ્રાભીણ
ળશેયી વુંઘટન, અનુસ ૂખચત જાધતઓ- અનુસ ૂખચત જનજાધત વુંઘટન, ધાધભિક, બાાકીમ,
વાક્ષયતા અને ધળક્ષણની રાક્ષખણકતાઓ, સ્થાુંતય, ળશેયીકયણ, લસ્તી નીધત અને
વભસ્માઓ.
4. ધલકાવકીમ અને માથ લયણીમ મુદ્દાઓ, ટકાઉ ધલકાવ, લૈધિકયણ- પ્રકક્રમા, વાભાજજક અને
આધથિક અવયો, સ્ભાટથ ધવટી અને ઉામો, કુદયતી પ્રકોો- ભ ૂકું, ભ ૂસ્ખરન, ચક્રલાત,
લાદનુું પાટવુું (િસ્ટ થવુ)ું ,

સુનાભી, દૂ ષ્કા,  ૂય, આફોશલાકીમ ફદરાલ, કાફથન

ઉત્વજૉન, પ્રદૂ ણ પ્રકો વ્મલસ્થાન.
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પ્રશ્નત્ર ૫: વાભાન્મ અભ્માવ-૨
ુ મ યીક્ષા-લિગનાત્ભક)
(મખ્
ુ -૧૫૦
ગિ

ુ યાતી/અંગ્રેજી
ભાધ્મભ-ગજ

વભમ-૩ કરાક

ુ ફ યશેળે.
પ્રશ્નત્રન ાંુ ભાખ ુ નીચે મજ
પ્રશ્નોની વાંખ્મા

ુ
પ્રશ્નલાય ગિ

પ્રશ્નલાય ળબ્દ ભમાગદા

ુ
કુ ર ગિ

૧૫

૧૦

૨૦૦

૧૫૦

(ક)

બાયતીમ યાજ્મ વ્મલસ્થા અને ફાંધાયિ
1. બાયતનુું ફુંધાયણ અને તેની મુખ્મ રાક્ષખણકતાઓ.
2. બાયતીમ વુંઘ તથા યાજ્મ વયકાયોના કામો તથા પયજો.
3. વુંઘીમ ભાખાને વુંરગ્ન મુદ્દાઓ તથા ડકાયો- યાજ્મોભાું યાજ્મારની ભ ૂધભકા.
4. કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયો લચ્ચે વત્તાનુું ધલબાજન (કેન્ર માદી, યાજ્મ માદી, વશલતી
માદી), મુદ્દાઓ અને ડકાયો.

5. ૭૩ભાું અને ૭૪ ભાું ફુંધાયણીમ સુધાયાના વુંદબથભાું ગ્રાભીણ અને ળશેયી સ્થાધનક ળાવન
વ્મલસ્થા.

6. ફુંધાયણીમ વુંસ્થાઓ અને તેભની ભ ૂધભકા.
7. વુંવદ અને યાજ્મ ધલધાન ગૃશ- ભાખુ,ું કાભગીયી, કામથવચ
ું ારન, વત્તા અને
ધલળેાધધકાય તથા વુંરગ્ન મુદ્દાઓ.

8. બાયતભાું ન્મામાખરકા- ભાખુું અને કામો, કટોકટીને રગતી અગત્મની જોગલાઈઓ
અને ફુંધાયણીમ સુધાયાઓ, ન્માધમક વભીક્ષા, જનકશત માખચકા, વીભાખચન્શ ચુકાદાઓ.

(ખ)

રોકપ્રળાવન અને ળાવન

1. રોકપ્રળાવનનો અથથ, પ્રકૃધત તથા કામથક્ષેત્ર- બાયતભાું ઉત્ક્રાુંધત, કૌકટલ્મ યખચત
“અથથળાસ્ત્ર”ભાું લશીલટ ના ધલચાયો, ભોગર લશીલટ, ખિકટળ ળાવનનો લાયવો.
2. રોકળાશીભાું મુલ્કી વેલાની ભ ૂધભકા.
3. ધલધલધ

ક્ષેત્રોના

ધલકાવ

વુંદબથભાું

વયકાયની

અભરીકયણના મુદ્દાઓ તથા વભસ્માઓ.
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નીધતઓ

તથા

દયધભમાનગીયી,

4. ધલકાવ પ્રકક્રમા- નાગકયક વભાજ, ખફન-વયકાયી વુંગઠનો તથા અન્મ વશબાગીઓની
ભ ૂધભકા.
5. લૈધાધનક, ધનમભનકાયી અને ધલધલધ અધથન્માધમક વુંસ્થાઓ.
6. સુળાવન અને ઇ-ળાવન- ાયદધળિતા, ળાવનભાું ઉત્તયદાધમત્લ તથા વુંલદ
ે નળીરતાનાગકયક અધધકાય ત્ર, ભાકશતી અધધકાયનો શક, જાશેય વેલા અધધધનમભ અને આ
વલેની અવયો, વાભાજજક અન્લેણ અને તેન ુ ું ભશત્લ.

(ગ)

રોકવેલાભાાં નીધતળાસ્ત્ર

1. નીધતળાસ્ત્ર અને ભાનલ વુંલાદ: વાય, ધનધાથયકો અને ભાનલ વ્મલશાયો ય અવયો પ્રબાલ
કયણાભો; નીધતળાસ્ત્રના કયભાણો, વ્મક્ક્તગત અને જાશેય વુંફધ
ું ભાું નીધતળાસ્ત્ર, જાશેય
વેલાભાું નીધતળાસ્ત્ર, વત્મધનષ્ઠા અને ઉત્તયદાધમત્લ ભાકશતી અધધકાય કામદો, જાશેય વેલા
કામદો અને તેની અવયો
2. લરણ મ ૂ તત્લો, કામો; ધલચાયો અને લતથણ ૂક, વ્મલશાય ય તેની અવયો અને વુંફધ
ું ;
ચાકયત્ર્મ અને યાજકીમ લરણ; વાભાજજક અવયો તથા વભજાલટ/પ્રોત્વાશનની ભ ૂધભકા
3. બાલનાત્ભક

બુદ્ધદ્ધભતા ખ્માર,

લશીલટ અને ળાવનભાું તેની ઉમોગીતા અને

ધલધનમોગ
4. ભાનલ મ ૂલ્મો નાગકયકોને મ ૂલ્મ વુંફધું ધત ધળખક્ષત કયલાભાું કુટુુંફ, વભાજ તથા ળૈક્ષખણક
વભસ્માઓની :ભ ૂધભકા
5. નીધતળાસ્ત્ર વુંફધું ધત મુદ્દાઓ અને ડકાયો ભ્રષ્ટાચાયધલયોધી તુંત્ર રોકાર રોકાયુક્ત
6. ઉયોક્ત ફાફતોનો કેવ સ્ટડી
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પ્રશ્નત્ર ૬: વાભાન્મ અભ્માવ-૩
ુ મ યીક્ષા-લિગનાત્ભક)
(મખ્
ુ -૧૫૦
ગિ

ુ યાતી/અંગ્રેજી
ભાધ્મભ-ગજ

વભમ-૩ કરાક

ુ ફ યશેળે.
પ્રશ્નત્રન ાંુ ભાખ ુ નીચે મજ
પ્રશ્નોની વાંખ્મા

ુ
પ્રશ્નલાય ગિ

પ્રશ્નલાય ળબ્દ ભમાગદા

ુ
કુ ર ગિ

૧૫

૧૦

૨૦૦

૧૫૦

(ક)

ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજી
1. ઉભદા ભાનલજીલન ભાટે ધલજ્ઞાન, ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળનનો વભન્લમ, યોજફયોજના
જીલનભાું ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજી; ધલજ્ઞાન, ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળનના પ્રવાય
ભાટેની યાષ્રીમ નીધતઓ, ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજીના ક્ષેત્રભાું બાયતનુ ું મોગદાન, ધલજ્ઞાન
અને ટેકનોરોજીના ઉમોગ અને પ્રવાયભાું ડકાયો અને ફાધાઓ, યાષ્ર ઘડતયભાું
ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજીની ભ ૂધભકા અને અલકાળ.
2. ઇન્પોભેળન અને કોમ્યુધનકેળન ટે કનોરોજી (આઈ.વી.ટી): તેન ુ ું ભશત્લ, રાબ, અને
ડકાયો, ઇ-ગલનથન્વ અને બાયત, વામફય ક્રાઇભ અને વામફય ધવક્યુકયટી ફાફતે
નીધતઓ.
3. બાયતનો અંતયીક્ષ કામથક્રભ- ભ ૂતકા, લતથભાન અને બધલષ્મ, ઈષ્ટ્ન્ડમન સ્ેવ યીવચથ
ઓગેનાઈઝેળન (ઈવયો)- તેની પ્રવ ૃધત્તઓ અને ધવદ્ધદ્ધઓ, બાયતના વેટેરાઈટ (ઉગ્રશ)
પ્રોગ્રાભ અને ભાનલજીલનને સ્ળથતી ધલધલધ ફાફતોભાું વેટેરાઈટની ઉમોગીતા.
કડપેન્વ કયવચથ એન્ડ ડેલરોભેન્ટ ઓગેનાઈઝેળન.
4. બાયતની ઉજાથ જરૂકયમાતો, કામથક્ષભતા અને વુંળાધનો, ક્રીન એનજી કયવોધવિવ,
બાયતની ઊજાથ નીધત- વયકાયની નીધતઓ અને કામથક્રભો.
5. બાયતની યભાણુ નીધતની મુખ્મ રાક્ષખણકતાઓ, બાયતભાું યભાણુ કામથક્રભનો ધલકાવ,
આંતયયાષ્રીમ કક્ષાએ યભાણુ નીધત અને તે યત્લે બાયતનો અખબગભ.
ુ ના, કુદયતી વુંવાધનોનો ક્ષમ, માથ લયણીમ પ્રદુણ અને
6. ધલકાવ અને માથ લયણની તર
કડગ્રેડેળન, ટકાઉ ધલકાવ- ળક્યતાઓ અને ડકાયો, જલાયુ કયલતથન (ક્રાઇભેન્ટ
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ચેન્જ) અને ધલિ ય તેની અવયો, ક્રાઇભેટ જષ્ટ્સ્ટવ- એક લૈધિક ઘટના: માથલયણ ય
પ્રબાલનુ ું આકરન, આધત્ત વ્મલસ્થાન, આયોગ્મ અને માથલયણનો આંતય વુંફધ
ું .
7. બાયતભાું ફામોટેકનોરોજી અને નેનોટેકનોરોજીના સ્લરૂ, ક્ષેત્ર અને ઉમોગ/ અભર;
નૈધતક, વાભાજજક અને કામદાકીમ મુદ્દાઓ, વયકાયી નીધતઓ, જજનેટીક એધ્ન્જધનમયીંગ
અને તેને વુંફધું ધત મુદ્દાઓ તથા ભાનલ જીલન ય અવય.
8. ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી ક્ષેત્રે બાયતીમોની ધવદ્ધદ્ધ, સ્લદે ળી ટે કનોરોજી અને નલી
ટેકનોરોજી ધલકવાલી.
9. ધલજ્ઞાન અને ટે કનોરોજીના ક્ષેત્રભાું ઇન્ટે રેક્ચ્યુઅર પ્રોટી યાઇટ્વ વુંફધું ધત ફાફતો.

(ખ)

બાયતીમ અથગતત્ર
ાં અને આમોજન

1. આઝાદી છીનો આધથિક ધલકાવ, આઝાદી વભમે બાયતીમ અથથતત્ર
ું ના મુખ્મ રક્ષણો
અને બાયતના અલ્ આધથિક ધલકાવના રક્ષણો (બાયતભાું વુંસ્થાનલાદના વુંદબથભાું),
યાષ્રીમ આલક અને ભાથાદીઠ આલકના લરણો; ક્ષેત્રીમ વુંયચના (ઉત્ાદન અને
યોજગાયી)- પ્રાથધભક દ્ધિધતમ અને વેલા ક્ષેત્ર.

ધલખબન્ન નીધતઓ અંતગથત ધલકાવ

(ુંચલીમ મોજનાઓ વકશત)-ધ્મેમો, અલયોધો, વુંસ્થાઓ અને નીધત યચના; નીધત
આમોગ- ફુંધાયણ અને કામથ.
2. આધથિક સુધાયાઓ ફાદના વભમભાું બાયતીમ અથથતત્ર
ું . બાયતીમ આધથિક સુધાયાઓ
ાછની  ૃષ્ઠભ ૂધભ- ઉદાયીકયણ, ખાનગીકયણ અને લૈધિકયણના વુંદબથભાું નલી આધથિક
નીધત અને તેની અવયો; બાયતના ધલકાવની વ્યુયચનાની ુનઃ કયબાા.
3. બાયત અને ગુજયાતભાું જભીન સુધાય.
4. કૃધ વ ૃદ્ધદ્ધ અને ઉત્ાદકતા: ટકાલ કૃધ વ ૃધ્ધ્ધ- ખ્મારો અને અલયોધો. જભીન વ્મલસ્થા
અને જભીન સુધાયણાઓનુ ું વુંસ્થાકીમ ભાખુ,ું શકયત ક્રાુંધત અને ટે કનોરોજીકર
કયલતથનો, કૃધ ક્ષેત્રભાું મ ૂડી વુંચમ, ખાધ સુયક્ષા, કૃધબાલનીધત, અન્ન પ્રાધ્પ્ત અને
જાશેય ધલતયણ વ્મલસ્થા.
5. બાયતીમ જાશેય ધલત્ત વ્મલસ્થા; બાયતીમ કય દ્ધધત, જાશેય ખચથ, જાશેય દે વ,ુ ું બાયતીમ
અથથતત્ર
ું ભાું ખાધ અને વશામ. કેંર અને યાજ્મના નાણાકીમ વુંફધ
ું ો. વભગ્રરક્ષી આધથિક
ક્સ્થયતા: લેાય, યાજકોીમ મ ૂડીયોકાણ અને નાણાકીમ નીધતના મુદ્દાઓ અને તેની
અવયો. લસ્તુ અને વેલા કય (GST): ખ્માર અને સ ૂખચતાથો.
6. ઉદ્યોગની નીધતઓ અને કાભગીયી: ઉધોગોનુ ું ભાખુ ું અને ફુંધાયણ- કેન્રીમકયણના
મુદ્દાઓ, ભોટા ધલરુદ્ધ નાના ઉદ્યોગો- ઔદ્યોખગક સ્થાનીમકયણ; ઔધોખગક વ ૃધ્ધ્ધના લરણો
અને તયે શ, કુટીય ઉદ્યોગ; જાશેય ક્ષેત્રના દે ખાલ અને ખાનગીકયણ.
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7. લસ્તી અને ભાનલ ધલકાવ: લસ્તી બ ૃશદ ધલળેતાઓ- લસ્તીનુ ું કદ અને વ ૃદ્ધદ્ધદયો, જાતી
અને લમ વુંયચના, વ્માલવાધમક લશેંચણી, લસ્તીઘનતા, બાયતભાું ળશેયીકયણ અને
આધથિક વ ૃદ્ધદ્ધ, આધથિક ધલકાવના ઘટક તયીકે લસ્તી વ ૃદ્ધદ્ધ અને લસ્તી વુંક્રભણ, બાયતભાું
ભાનલધલકાવભાું પ્રગધત. બાયતભાું ધળક્ષણનો ધલકાવ, સ્લાસ્થ્મ અને કુટુુંફ કલ્માણ તથા
સ્લાસ્થ્મ આંતયભાખાનો ધલકાવ. માથલયણ અને ટકાઉ ધલકાવ.
8. ગ્રાભીણ ધલકાવ- ડકાયો અને નીધતઓ; ગયીફી લરણો, ભાન અને નીધતઓ;
અવભાનતા-ભાન, કાયણો અને અવયો. યોજગાયી અને ફેયોજગાયી- શ્રભદનુ ું કદ,
બાગીદાયીનો દય, વ્મલવાધમક ભાખુ,ું ગ્રાભીણ અને ળશેયી ફેયોજગાયી, બાયતભાું
યોજગાય નીધતઓ/મોજનાઓ, ષ્ટ્સ્કર ઇષ્ટ્ન્ડમા, ભેક ઇન ઈષ્ટ્ન્ડમા અને સ્ટાટથ અપ્વ.
9. ફાહ્ય ક્ષેત્ર: ધલદે ળ લેાયના લરણો, વુંયચના અને કદળા. ફાહ્ય ક્ષેત્ર સુધાયાઓ. ધલદે ળી
વુંસ્થાકીમ યોકાણ (FII) અને ધલદે ળી પ્રત્મક્ષ યોકાણ (FDI).
10. લૈધિક સ ૂચકઆંકોભાું બાયત- લૈધિક નલપ્રલતથન સ ૂચકઆંક, ભાનલ ધલકાવ આંક, લૈધિક
સ્ધાથત્ભક સ ૂચકઆંક, લૈધિક વજૉનાત્ભકતા સ ૂચકઆંક અને લૈધિક જાધત અંતય અશેલાર.
11. ગુજયાતનુું અથથતત્ર
ું - એક અલરોકન; ગુજયાતભાું વાભાજજક ક્ષેત્રો: ધળક્ષણ, આયોગ્મ અને
ોણ. લતથભાન દામકાઓભાું ગુજયાતનુ ું અથથતત્ર
ું , બાયત અને પ્રમુખ યાજ્મોની
તુરનાએ, કૃધની મુખ્મ વભસ્માઓ, લન, જવુંવાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ અને વેલા ક્ષેત્ર.
આધથિક અને વાભાજજક ભાખાગત સુધલધાઓના ધલકાવની નીધતઓ- એક મ ૂલ્માુંકન.
ગુજયાતભાું વશકાયી આંદોરન અને જીલનની વાભાજજક આધથિક ફાફતો ય તેની
અવય.
12. આંતયભાખાકીમ

સુધલધાઓ:

ઉજાથ,

ફુંદયો,

ભાગો,

શલાઇભથકો,

યે રલે,

ટેખરકોમ્યુધનકેળન. વોધળમર ઇમ્ેક્ટ એવેવભેન્ટ.

(ગ)

પ્રાદે ધળક, યાષ્રીમ અને આંતયાષ્રીમ કક્ષાની ભશત્લની વાાંપ્રત ઘટનાઓ
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Scheme of Competitive Examination for the post of Gujarat
Administrative Service, Class-I, Gujarat Civil Services,
Class-I and Class-II and Gujarat Municipal Chief Officer
Service, 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.

Nature of Exam

Name of the Paper

Time

No.

Total allotted
Marks

1

General Studies-1

3 Hours

200

General Studies-2

3 Hours

200

Total Marks

400

Objective
2

2. Main Examination
Sr.

Nature of Exam

Name of the Paper

Time

No.

Total allotted
Marks

1

Gujarati

3 Hours

150

2

English

3 Hours

150

Essay

3 Hours

150

4

General Studies-1

3 Hours

150

5

General Studies-2

3 Hours

150

6

General Studies-3

3 Hours

150

3

Descriptive

Total Marks of Written Examination

900

(For only those candidates who are declared qualified in
Preliminary Examination)
Personality Test
(Only For those candidates who are declared qualified in Mains

100

Examination)
Total Marks to be considered for Final Selection
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1000

Syllabus of Preliminary Examination
for Gujarat Administrative services,
Class-I, Gujarat Civil Service, ClassI and Class-II and Gujarat Municipal
Chief Officer Service, Class-II
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GENERAL STUDIES-1
(PRELIMINARY-OBJECTIVE)
Marks-200

No. of Questions-200

Medium: English/Gujarati

Time- 3 Hours

(A) History
1.

Indus valley Civilisation: Features, Sites, Society, Cultural History, Art and
Religion. Indus Valley Civilisation and Gujarat.

2.

Vedic age- Jainism and Buddhism.

3.

Foreign invasions on India and their impact.

4.

The Mauryan and the Gupta Empire- their administration- social, religious
and economic conditions-art, architecture, literature, science and
technology.

5.

Kanishka, Harsha and South Indian Dynasties.

6.

The Delhi Sultanate, Vijaynagar Empire and the Mughal Empire.

7.

The Bhakti Movement and Sufism.

8.

Major Dynasties of Gujarat- their rulers - administration, economy,
society, religion, literature, arts and architecture.

9.

Independent Sultanate of Gujarat – Sultan Ahmedashah I, Mahmud
Begda and Bahadurshah.

10. Gujarat under the Mughals and the Marathas, Gaekwad’s rule in BarodaWalker’s Settlement.
11. The European Trading companies in India- their struggle for supremacywith special reference to Bengal, Mysore, Marathas and Hyderabad.
12. Governor-Generals and Viceroys.
13. Indian war of Independence of 1857 - Origin, nature, causes,
consequences and significance with special reference to Gujarat.
14. Religious and social Reform Movements in 19th Century in India and
Gujarat.
15. India’s Freedom Movement, Revolutionaries in India and abroad.
16. Reform measures by the Princely States of Saurashtra, Kutchh and
Gujarat.
17. Mahatma Gandhi, his thoughts, principles and philosophy. Important
Satyagrahas with special reference to Satyagrahas of Gujarat - Kheda,
Borsad, Bardoli, Dharasana, Dholera, Rajkot and Limbadi.
18. The Role of Sardar Patel in freedom movement and post independence
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consolidation.
19. Dr. B.R. Ambedkar, his life and contribution to making of Indian
Constitution.
20. India after Independence - Reorganization of the States within the
country, Maha Gujarat Movement, Major events.

(B) Cultural Heritage
1.

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

2.

Indian saint tradition and its impact on psyche of people.

3.

Indian life style, Fairs, Festivals, Food, Costumes and Traditions.

4.

Indian Music and its importance.

5.

Gujarat’s Museums, Activities

of

Libraries,

Cultural-

Religious and Literary importance.
6.

Language and dialects of Gujarat.

7.

Gujarati Theatre: Drama, songs and different groups.

8.

Life of Adivasi (Tribes): Festivals, Fair, Costumes, Rituals etc.

9.

Gujarati Literature: Modes, Streams, Litterateurs, Literary work and
Literary Organizations.

10. Pilgrimage and Tourist Places of Gujarat.

(C) Constitution, Polity, Social Justice and International Relations.
1.

Indian Constitution: Evolution, features, Preamble, Fundamental Rights,
Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy, 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. Issues
and challenges pertaining to Federal Structure: Devolution of Power and
Finances up to local levels and Challenges therein.

3.

Constitutional Authorities: Powers, Functions and Responsibilities.

4.

Panchayati Raj.

5.

Public Policy and Governance.

6.

Impact of Liberalization, Privatization and Globalization on Governance.

7.

Statutory, Regulatory and Quasi-judicial bodies.

8.

Rights Issues (Human rights, Women rights, SC/ST rights, Child rights)
etc.
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9.

India’s Foreign Policy – International Relations – Important Institutions,
Agencies and Fora, their structure and mandate.

10. Important

Policies

and

Programmes

of

Central

and

State

Governments.
11. Judiciary in India – Structure and functions, important provisions relating
to emergency and constitutional amendments, judicial review, Public
Interest Litigation, Landmark Judgments.

(D) General Mental Ability
1.

Logical Reasoning and Analytical Ability.

2.

Number Series, Coding –Decoding.

3.

Problems related to Relations.

4.

Shapes and their Sub-sections, Venn Diagram.

5.

Problems based on Clocks, Calendar and Age.

6.

Number system and order of Magnitude.

7.

Linear Equations - in one or two Variables.

8.

Ratio, proportion and variation.

9.

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

10. Power and exponent, Square, Square Root, Cube Root, H.C.F. and
L.C.M.
11. Percentage, Simple and Compound Interest, Profit and loss.
12. Time and Work, Time and Distance, Speed and Distance.
13. Area and Perimeter of Simple Geometrical Shapes, Volume and Surface
Area of Sphere, Cone, Cylinder, cubes and Cuboids.
14. Lines, angels and common geometrical figures – properties of transverse
of parallel lines, properties of related to measure of sides of a triangles,
Pythagoras

theorem,

quadrilateral,

rectangle,

parallelogram,

rhombus.
15. Introduction to algebra – BODMAS, simplification of weird symbols.
16.

Data interpretation, Data Analysis, Data sufficiency, Probability.
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and

GENERAL STUDIES-2
(PRELIMINARY-OBJECTIVE)
Marks-200

No. of Questions-200

Medium: English/Gujarati

Time- 3 Hours

(A) 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.

Agriculture sector: Institutional Structure- Land Reforms in India;
Technological change in agriculture- Major Crops and Cropping Patterns
in various parts of the country, Irrigation, pricing of agricultural inputs and
outputs; Terms of trade between agriculture and industry; Agricultural
Finance Policy; Agricultural Marketing and Warehousing; Issues in Food
Security and Public Distribution System, Green Revolution, policies for
sustainable agriculture and organic farming.

3.

Industrial policy; Public Sector enterprises and their performance;
Privatization and disinvestments debate; Growth and pattern of
industrialization; Small-scale sector; Productivity in industrial sector;
Special Economic Zones (SEZ) and industrialization, foreign investment
and competition policy.

4.

Infrastructure

in

Indian

Economy:

Meaning

and

Importance

of

Infrastructure - Water supply and Sanitation - Energy and Power Science and Technology - Rural and Urban Infrastructure: Ports, Roads,
Airports, Railway, Telecommunication. Social Impact Assessment.
5.

Trends and patterns in structure of population over time – growth rate,
gender, rural- urban migration, literacy, regional; Structure and trends of
Poverty and Inequality; Unemployment – trends, structure and National
Rural Employment Policies. Indicators of development-Physical Quality of
Life Index, Human Development Index, Human Poverty Index, Gender
Development Index, National Happiness Index.

6.

Indian Public finance; Indian tax system, public expenditure, public debt,
deficit and subsidies in the Indian economy. Center-State financial
relation. Recent fiscal and monetary policy issues and their impact, GST:
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Concept and Implications.
7.

Trend, composition, structure and direction of India’s Foreign Trade.
India’s Balance of payments Situation in post reforms period.

8.

Gujarat economy-An overview; social sector in Gujarat- Education,
Health, and Nutrition. Gujarat Economy in relation to India and major
states in recent decades, major problems in agriculture, forest, water
resources, mining, industry and service Sector. Development policies for
economic and social infrastructure – An appraisal.

(B) 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, Air masses and Fronts, atmospheric disturbances, climate
change. Oceans: Physical, chemical and biological characteristics,
Hydrological Disasters, 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 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 IndustriesAgro, mineral, forest, fuel and manpower based Industries, Transport and
Trade, Pattern and Issues.

(C) 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.
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2.

Information and Communication Technology (ICT): Nature and Scope of
ICT; ICT in day to day life; ICT and Industry; ICT and Governance Various government schemes promoting use of ICT, E-Governance
programmes and services; Netiquettes; Cyber Security Concerns National Cyber Crime Policy.

3.

Technology in Space & Defence: Evolution of Indian Space Programme;
Indian Space Research Organization (ISRO) – it’s activities and
achievements;

Various

Telecommunication,

Satellite

Indian

Programmes

Regional

Navigation

–

Satellites

Satellite

for

System

(IRNSS), Indian Remote Sensing (IRS) Satellites; Satellites for defence,
Eduset or Satellites for academic purposes; Defence Research and
Development Organization (DRDO)- vision, mission and activities.
4.

Energy Requirement and Efficiency: India’s existing energy needs and
deficit; India’s Energy Resources and Dependence, Energy policy of India
- Government Policies and Programmes.

5.

Nuclear Policy of India and its commitment to the world: India’s Nuclear
power programme; India’s nuclear cooperation with other countries;
Nuclear Suppliers Group (NSG) and India; Nuclear weapons policy of
India; Draft Nuclear Doctrine of India, Nuclear Non-Proliferation Treaty
(NPT), Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), Fissile Material Cut off
Treaty (FMCT), Conference on Disarmament (CD); Nuclear Security
Summit (NSS) and India.

6.

Environmental Science: Issues and concerns related to environment; Its
legal aspects, policies and treaties for the protection of environment at the
national and the international level; Biodiversity- its importance and
concerns; Climate Change, International Initiatives (Policies, Protocols)
and India’s commitment; Forest and Wildlife - Legal framework for Forest
and Wildlife Conservation in India; Environmental Hazards, pollution,
carbon emission, Global warming. National Action plans on Climate
Change and Disaster management. Biotechnology and Nanotechnology;
Nature, Scope and application, Ethical, Social, and Legal issues,
Government Policies. Genetic Engineering; Issues related to it and its
impact on human life. Health & Environment.

(D) Current Events of Regional, National and International
Importance.
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Syllabus of Main Examination for
Gujarat Administrative services,
Class-I, Gujarat Civil Service, ClassI and Class-II and Gujarat Municipal
Chief Officer Service, Class-II

Page 36 of 49

ુ યાતી
પ્રશ્નત્ર ૧: ગજ
ુ મ યીક્ષા-લિગનાત્ભક)
(મખ્
ુ :૧૫૦
ગિ

ુ યાતી
ભાધ્મભ:ગજ

વભમ: ૩ કરાક

ક્રભ

અભ્માવક્રભની ધલગત

પાલેર ગુણ

૧

ધનફુંધ: ાુંચ ૈકી કોઇ ણ એક (ઓછાભાું ઓછા ૨૫૦ લધુભાું લધુ

૨૦

૩૦૦ ળબ્દોભાું) (લણથનાત્ભક/ ધલશ્રેણાત્ભક/ ખચિંતનાત્ભક/ વાુંપ્રત
વભસ્મા ય આધાયીત)
૨

ધલચાય ધલસ્તાય( ત્રણ ૈકી કોઇ ણ ફે) કાવ્મ ુંક્ક્તઓ કે

૧૦

ગદ્યસ ૂક્ક્તનો ધલચાયધલસ્તાય (આળયે ૧૦૦ થી ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૩

વુંક્ષેીકયણ: આેર ગદ્યખુંડભાુંથી આળયે ૧/૩ બાગભાું તભાયા

૧૦

ળબ્દોભાું વુંક્ષે
૪

ગદ્ય વભીક્ષા : આેરા ગદ્યખુંડના આધાયે ુછેરા પ્રશ્નોના જલાફ

૧૦

રખો
૫

ઔચાયીક

બાણો તૈમાય

કયલા

(સ્લાગત, ધલદાઇ, ઉદઘાન

૧૦

લગેયે)/ત્રકાય યીદ ભાટે ઉદફોધન તૈમાય કયલા (ઊજાથ, ખેત
ધધયાણ, પ્રદુણ, આયોગ્મ, ધળક્ષણનો નીધત ધલમક કે વભસ્મા
ધલમક) (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૬

પ્રચાય ભાધ્મભો ભાટે ધનલેદનો તૈમાય કયલા (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)

૧૦

૭

ત્ર રેખન (અખબનુંદન/ શુબેચ્છા/ ધલનુંતી/ પયીમાદ લગેયે) (આળયે

૧૦

૧૫૦ ળબ્દોભાું)
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૮

ચચાથત્ર (લતથભાન ત્રભાું પ્રજાના પ્રશ્નો/ વાુંપ્રત વભસ્માઓ/

૧૦

વ્મક્ક્તગત અખબપ્રામ યજુ કયતો ચચાથત્ર (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૯

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

૧૦

આંકડાકીમ ભકશતી લગેયે યથી રખાણ) (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૧૦

અશેલાર રેખન(આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)

૧૧

વુંલાદ

કૌળલ્મ:

ફે

વ્મક્ક્તઓ

લચ્ચે

૧૦
વુંલાદ

(જુથ

ચચાથ/

૧૦

વબાનુકાભકાજ/ ાણી/ કૃધ/ આયોગ્મ/ વપાઇ/ ધળક્ષણને રગતી
વભસ્માઓ લગેયે. (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું)
૧૨

બાાુંતય: અંગ્રેજીભાુંથી ગુજયાતીભાું અનુલાદ

૧૦

૧૩

ગુજયાતી વ્માકયણ (સુચવ્મા મુજફ જલાફ રખલો) (આ પ્રશ્નોભાું

૨૦

આંતકયક ધલકલ્ો યશેળે નશીં.)


રૂઢીપ્રમોગોનો અથથ અને તેનો લાક્યપ્રમોગ

-૨



કશેલતોનો અથથ

-૨



વભાવનો ધલગ્રશ કયી તેની ઓખ

-૨



છુંદ ઓખાલો

-૨



અરુંકાય ઓખાલો

-૨



ળબ્દવમુશ ભાટે એક ળબ્દ

-૨



જોડણી શુદ્ધદ્ધ

-૨



રેખન શુદ્ધદ્ધ/બાા શુદ્ધદ્ધ

-૨



વુંધધ જોડો કે છોડો

-૨



લાક્યયચાના અંગો/લાક્યના પ્રકાય/લાક્ય યીલતથન

-૨
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PAPER 2: ENGLISH
(MAIN EXAMINATION-DESCRIPTIVE)
Marks - 150

Serial

Medium-English

Time-3 Hours

TYPE OF QUESTION

No.
01

ESSAY (A minimum of 250 words and a maximum of 300

Marks to be
allotted
20

words): Choose any one topic from a list of five.
(Descriptive/ analytical/ philosophical/ based on Current
Affairs)
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/APEAL (in about 150 words):

10

The PR or appeal should be on an issue pertaining to a
recent concern/problem/disaster/rumors 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

15

words):
A report on a graph/ image/ flow chart/ table of
comparison/ single statistical data etc.
06

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
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15

importance etc.
07

PRECIS WRITING:

15

A precis in about 100 words for a 300-word passage.
08

READING COMPREHENSION:
A reading passage of about 250 words to be given

15
(MCQs-05;

followed by 05 Multiple-choice questions and 10 short Short answer
types:10)
answer type questions.
09

ENGLISH GRAMMAR:

20

Multiple choice questions set from the following list:
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.
10

TRANSLATION:

15

Translation of a short passage (of about 150 words) from
Gujarati to English.
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PAPER 3: ESSAY
(MAIN EXAMINATION-DESCRIPTIVE)
MARKS - 150

Medium: English/Gujarati

Time- 3 Hours

Attempt three essays, one from each of the three sections, in about
800 words each.


Objective:

This paper is designed to test candidate’s (i) knowledge/ awareness of a variety of
Subjects and (ii) their ability to compare a sustained piece of writing in the form of an
essay.





Contents:
i.

Current affairs

ii.

Socio-Political issues

iii.

Socio-economic issues

iv.

Socio-environmental issues

v.

Cultural and historical aspects

vi.

Issues related to civic awareness

vii.

Reflective topics

Areas of Testing :
This paper would test the following:



i.

Ability to compose a well-argued piece of writing

ii.

Ability to express coherently and sequentially

iii.

Awareness of the subject chosen

Evaluation/Marking :
Credit will be given for the following:
i.

Observing established rules and format for essay writing

ii.

Grammatical correctness of expression

iii.

Originality of thought and expression
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PAPER 4: GENERAL STUDIES-1
(MAIN EXAMINATION-DESCRIPTIVE)
MARKS - 150

Medium: English/Gujarati

Time- 3 Hours

The structure of the question paper shall be as below.
No. of

Question wise

Question wise word

Questions

marks

limit

15

10

Total Marks

200 words

150

(A) History of India :
1.

Indus Valley Civilization in India and important excavated sites - its salient
features.

2.

The Vedic times, Jainism and Buddhism. The Nanda Dynasty.

3.

Foreign invasions on India and their impact.

4.

Important Dynasties of Ancient India with special reference to the
Mauryas, the Sungas, The Satvahanas,The Kushanas, The Guptas, The
Chalukyas, The Rashtrakuts, Vijaynagar Empire, Pallavas and Cholastheir administration, art, architecture, literature, science and technology.

5.

Educational institutions. Takshshila, Nalanda and Vallabhi.

6.

Historical accounts of the Foreign Travelers.

7.

Harshvardhana and his times. His relations with Gujarat.

8.

Major Dynasties of Gujarat.

9.

The Delhi Sultanate from 1206 to 1526.

10. The Bhakti Movement and Sufism.
11. The Mughal Empire from 1526 to 1707.
12. The rise and fall of the Maratha Empire.
13. 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.
14. Indian war of Independence of 1857 and Queen Victoria’s Proclamation.
15. Religious and social reform movements in 19th Century in India and
Gujarat.
16. Factors responsible for the rise of Indian Nationalism. Activities of Indian
National Congress from 1885 to 1920.
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17. Rise of Mahatma Gandhi on National Horizon, impact of his thoughts,
principles and philosophy on political, social, economic, religious and
cultural life of India.
18. The Role of Sardar Patel in freedom movement and post-independence
consolidation.
19. Indian Revolutionaries in India and abroad, Indian National Army and
Subhash Chandra Bose.
20. Dr. B.R. Ambedkar, his life and contribution to making of Indian
Constitution.
21. India after Independence - Reorganization of the States within the
country, Maha Gujarat Movement, Major events.

(B) 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, Diversity of India.

2.

Art and Craft of Gujarat: Socio-Cultural contribution.

3.

Socio-Cultural context of the performance of Gujarati ―BHAVAI’.

4.

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

5.

Influence of Indian Cinema and Theatre on Society.

6.

Gandhian thoughts and its relevance.

7.

Culture of coastal area of Gujarat, Tribal Culture.

8.

Gujarati Female litterateurs.

(C) Geography
1.

Physical Features and Resources: India and Gujarat: Major landformsclimate, soil, rivers, vegetation; Major resources-Land, soil, rocks,
minerals, water and vegetation resources.

2.

Economic Activities: Primary- agriculture, livestock, forestry, fisheries,
quarrying and mining; Secondary-Household industry, manufacturing
industry; Tertiary-Trade, commerce, Transport, Communication and
storage, other services; Quaternary activities-Factors of Localization of
economic activities, issues and problems.

3.

Social and demographic: population distribution, density, age-sex
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composition,

growth,

Rural-urban

composition,

Race,

Tribe,

SC

composition, religion, language, literacy, education characteristics.
Migration-urbanisation, population policies and issues.
4.

Developmental and Environmental issues, Sustainable development,
Globalization- process, impact on society and economy, Smart Cities and
solutions. Natural hazards- Earthquakes, landslides, cyclones, cloud
burst, Tsunamis, drought, flood, climate change, carbon emission,
Pollution-hazard management.
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PAPER 5: GENERAL STUDIES-2
(MAIN EXAMINATION-DESCRIPTIVE)
MARKS - 150

Medium: English/Gujarati

Time- 3 Hours

The structure of the question paper shall be as below.
No. of

Question wise

Question wise word

Questions

marks

limit

15

10

Total Marks

200 words

150

(A) 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.

Rural and Urban Local Governance under 73rd and 74th Constitutional
Amendment.

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, Landmark Judgments.

(B) Public Administration and Governance:
1.

Meaning, Nature and Scope of Public Administration – Evolution in India
– Administrative ideas in Kautilya’s Arthashastra; Mughal administration;
Legacy of British rule.

2.

Role of Civil Services in Democracy.

3.

Government policies and interventions for development in various sectors
and issues and problems of implementation.

4.

Development processes - the role of civil society, NGOs and other
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stakeholders.
5.

Statutory, regulatory and various quasi-judicial authorities.

6.

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 importance.

(C) 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
behavior; moral and political attitude; 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- Corruption, Lok pal, Lok Ayukta.

6.

Case studies in the above areas
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PAPER 6: GENERAL STUDIES-3
(MAIN EXAMINATION-DESCRIPTIVE)
MARKS - 150

Medium: English/Gujarati

Time- 3 Hours

The structure of the question paper shall be as below.
No. of

Question wise

Question wise word

Questions

marks

limit

15

10

Total Marks

200 words

150

(A) SCIENCE AND TECHNOLOGY
1.

Integration of Science, Technology and Innovation for better human life;
Science & Technology in everyday life; National Policies on proliferation
of Science, Technology and Innovation; 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.

3.

Indian Space Programme - Past, Present and Future; Indian Space
Research Organization (ISRO) – it’s activities and achievements; Satellite
Programmes of India and Use of Satellites in different fields affecting
human lives; Defence Research and Development Organization (DRDO).

4.

Indian’s energy needs, efficiency and resources; Clean energy resources;
Energy policy of India - Government Policies and Programmes.

5.

Salient features of Nuclear Policy of India; Development of Nuclear
programmes in India, Nuclear Policies at the International level and
India’s stand on them.

6.

Development Vs. Nature / Environment; Depletion of Natural Resources;
Environmental Pollution and degradation, Sustainable Development –
possibilities and challenges; Climate Change and Its effect on the world;
Climate justice – a global phenomenon; Environment Impact Assessment,
Disaster Management. Correlation between Health & Environment.

7.

Nature, Scope and Applications of Biotechnology and Nanotechnology in
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India; Ethical, Social and Legal concerns, Government policies; Genetic
engineering, issues related to it and its impact on human life.
8.

Achievements of Indians in the field of Science and TechnologyIndigenous technologies and developing new technologies

9.

Issues related to Intellectual Property Rights in the field of Science and
Technology.

(B) Indian Economy and Planning
1.

Economic Development since Independence, major features of Indian
Economy

at

independence

and

characteristics

of

economic

underdevelopment of India (with reference to colonial rule of India); Trend
in National Income and Per capita income; Sectoral composition (output
and employment) - Primary, Secondary and Tertiary. Development under
different policy regimes (including Five Year Plans)—goals, constraints,
institutions and policy framework; NITI Aayog – constitution and role.
2.

Indian economy in post reform period. Background of Indian Economic
Reforms – New Economic Policy in context of liberalization, privatization
and globalization and its effects; Redefining India’s development strategy.

3.

Land reforms in India and Gujarat.

4.

Agriculture growth and productivity: Sustainable agricultural growthconcepts and constraints. Institutional set-up of land system and land
reforms, Green Revolution and technological changes. Capital formation
in agriculture; Food security, Agricultural pricing, Food Procurement and
Public Distribution System.

5.

Indian Public finance: Indian tax system, public expenditure, public debt,
deficit and subsidies in the Indian economy. Centre-state financial
relation. Macroeconomic stabilization: trade, fiscal, investment and
monetary policy issues and their impact. GST and its implications.

6.

Policies and Performance of Industry: Structure and composition of
Industry– issues of concentration, large vs small industry– industrial
location; Trends and patterns of industrial growth, Cottage industries;
performance of public sector and privatization.

7.

Population and Human Development: Broad demographic features —
Population size and growth rates, Sex and age composition, occupational
distribution. Density of population, Urbanization and economic growth in
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India. Population growth as a factor of economic development and
demographic dividend, Progress of human development in India.
Development of education in India, health and family welfare and the
development of health infrastructure. Environment and sustainable
development.
8.

Rural

development-

Challenges

and

policies;

Poverty

-Trends,

measurement and policies; Inequality-measurement, causes and effects.
Employment and Unemployment-size of workforce, rate of participation,
occupational structure, rural & urban unemployment, employment
policies/schemes in India. Skill India, Make in India and Start-Ups.
9.

External sector: Trends, Composition and Direction of Foreign Trade.
External sector reforms. Foreign Institutional Investment (FII) and Foreign
Direct Investment (FDI).

10. India in Global Indices - Global Innovation Index, Human Development
Index, Global Competitiveness Index, Global Creativity Index and the
Global Gender Gap Report.
11. Gujarat economy-An overview; social sector in Gujarat- Education,
Health, and Nutrition. Gujarat Economy in relation to India and major
states in recent decades, major problems in agriculture, forest, water
resources, mining, industry and service Sector. Development policies for
economic and social infrastructure – An appraisal. Co-operative
movement in Gujarat and its impact on Socio-economic aspects of life.
12. Infrastructure:

Energy,

Port,

roads,

Airport,

Railways,

Telecommunications - Social Impact Assessment.

(C) Current Events of Regional, National and International
Importance.
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