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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જાહરેાત ક્રમાાંર્ : ૨૭/૨૦૨૧-૨૨ 
જગ્યાનુાં નામ : વહીવટી અધધર્ારી/મદદનીશ આયોજન અધધર્ારી,  

ગજુરાત ર્ૌશલ્ય તાલીમ સેવા, વગક-૨ 

ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ ધમધનટના સાંયકુ્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથધમર્ ર્સોટીનો અભ્યાસક્રમ 

ભાગ-૧ પ્રાથધમર્ ર્સોટીનો અભ્યાસક્રમ – સામાન્ય અભ્યાસ   
માધ્યમ : ગજુરાતી                              કુલ પ્રશ્નો : ૧૦૦                    કુલ ગણુ : ૧૦૦  
૧ ભારતની ભગૂોળ - ભૌગોલિક, આર્થિક, સામાજિક, કુદરતી સસંાધન અને વસ્તી અંગેની બાબતો - 

ગિુરાતના ખાસ સદંભભ સાથે  
૨ ભારતનો સાસં્કૃર્તક વારસો - સાહિત્ય, કિા, ધમભ અને સ્થાપત્યો- ગિુરાતના ખાસ સદંભભ સાથે 
૩ ભારતનો ઇર્તિાસ - ગિુરાતના ખાસ સદંભભ સાથે 
૪ ભારતની અથભવ્યવસ્થા અને આયોિન  
૫ ભારતીય રાિનીર્ત અને ભારતનુ ંબધંારણ :     

(૧) આમખુ  
(૨) મળૂભતૂ અર્ધકારો અને ફરિો  
(૩) રાજ્યનીર્તના માગભદર્ભક ર્સદ્ાતંો 
(૪) સસંદની રચના 
(૫) રાષ્ટ્રપર્તની સત્તા  
(૬) રાજ્યપાિની સત્તા 
(૭) ન્યાયતતં્ર 
(૮) અનસુલૂચત જાર્ત, અનસુલૂચત િનજાર્ત અને સમાિના પછાત વગો માટેની િોગવાઇઓ  
(૯) એટની િનરિ  
(૧૦) નીર્ત આયોગ 
(૧૧) પચંાયતી રાિ 
(૧૨) નાણા ંપચં 
(૧૩) બધંારણીય તથા વૈધાર્નક સસં્થાઓ- .ભારતનુ ંચ ૂટંણી પચં, સઘં િોક સેવા આયોગ, રાજ્ય િોક 

સેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોિર એન્ડ ઓહડટર િનરિ; કેન્રીય સતકભતા આયોગ, િોકપાિ તથા 
િોકાયકુ્ત અને કેન્રીય માહિતી આયોગ  

 ૬ સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી  
૭ સામાન્ય ર્વજ્ઞાન, પયાભવરણ અને ઇન્ફમેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયરુ્નકેર્ન ટેકનોિોજી 
૮ ખેિ િગત સહિત રોિબરોિના પ્રાદેર્ર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્વના બનાવો  
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Part-1 Syllabus of Preliminary Test – General Studies  

Advt. No. 27/2020-21 

Post :  Administrative Officer/Assistant Planning Officer,  

Gujarat Skill Training Services, Class-II  
 

Medium : Gujarati                 Questions : 100                    Total Marks : 100 

1  
Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and 

population related topics- with special reference to Gujarat 

2 
Cultural heritage of India-Literature, Art, Religion and Architecture- with 

special reference to Gujarat 

3 History of India with special reference to Gujarat 

4 Indian Economy and Planning 

5 Indian Polity and the Constitution of India: 

1. Preamble 

2. Fundamental Rights and Fundamental Duties 

3. Directive Principles of State Policy 

4. Composition of Parliament 

5. Powers of the President of India 

6. Powers of Governor 

7. Judiciary 

8. Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes 

of the society 

9. Attorney General 

10. NITI Aayog 

11. Panchayati Raj Institutions 

12. Finance Commission 

13. Constitutional and Statutory Bodies:  Election Commission of India, 

Union Public Service Commission, State Public Service Commission, 

Comptroller and Auditor General; Central Vigilance Commission, 

Lokpal and Lokayukta, Central Information Commission 

6 General Mental Ability 

7 
General Science, Environment and Information & Communication 

Technology 

8 
Daily events of Regional, National and International importance including 

Sports. 
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ભાગ-૨ પ્રાથધમર્ ર્સોટીનો અભ્યાસક્રમ – સાંબાંધધત ધવષય   
જાહરેાત ક્રમાાંર્ : ૨૭/૨૦૨૧-૨૨ 

જગ્યાનુાં નામ : વહીવટી અધધર્ારી/મદદનીશ આયોજન અધધર્ારી,  
ગજુરાત ર્ૌશલ્ય તાલીમ સેવા, વગક-૨ 

કુલ ગણુ - ૨૦૦ કુલ પ્રશ્નો - ૨૦૦ માધ્યમ - ગજુરાતી  
 

૧.  ગિુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) ર્નયમો, ૧૯૬૭  

૨.  ગિુરાત મલુ્કી સેવા (પગાર આધાહરત ભથ્થા) ર્નયમો, ૨૦૦૨  

૩.  ગિુરાત મલુ્કી સેવા (પેન્ર્ન) ર્નયમો, ૨૦૦૨  

૪.  ગિુરાત મલુ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય ર્રતો) ર્નયમો, ૨૦૦૨ 

૫.  ગિુરાત મલુ્કી સેવા (ફરિ પર િોડાવાના સમય, રાજ્યતેર સેવા, ભારત બિાર 
પ્રર્તર્નયકુ્ત, ફરિમોકફૂી, બરતરફી અને રૂખસદ) ર્નયમો, ૨૦૦૨ 

૬.  ગિુરાત મલુ્કી સેવા (પગાર) ર્નયમો, ૨૦૦૨ 

૭.  ગિુરાત મલુ્કી સેવા (રજા) ર્નયમો, ૨૦૦૨ 

    ૮.    ગિુરાત મલુ્કી સેવા (મસુાફરી ભથ્થા) ર્નયમો, ૨૦૦૨ 

૯.      કચેરી કાયભપધ્ધર્ત (લબન સલચવાિય માટે)  

૧૦. ગિુરાત મલુ્કી સેવા (વતભણ ૂકં) ર્નયમો, ૧૯૭૧ 

૧૧. ગિુરાત મલુ્કી સેવા (ર્ર્સ્ત અને અપીિ) ર્નયમો, ૧૯૭૧ 

૧૨. ગિુરાત નાણાકંીય ર્નયમો, ૧૯૭૧ 

૧૩. ગિુરાત નાણાકંીય સત્તા (સોંપણી) ર્નયમો, ૧૯૯૮   

૧૪. મુબંઈ આકસ્સ્મક ખચભ ર્નયમો, ૧૯૫૯ 

૧૫. ગિુરાત અંદાિપત્ર ર્નયમસગં્રિ, ભાગ-૧ (નીચે દર્ાભવેિ પ્રકરણો)  

 પ્રકરણ: ૦૩  ખાતાકીય અંદાિો તૈયાર કરવા અને રજૂ કરવા  

 પ્રકરણ: ૦૮  નવુ ંખચભ   

 પ્રકરણ: ૧૦  અંદાિપત્ર પ્રકાર્નો  
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 પ્રકરણ: ૧૧  ર્વધાનમડંળ સમક્ષ અંદાિપત્ર રજૂ કરવુ ં 

 પ્રકરણ: ૧૨  ગ્રાન્ટની જાણ અને વિેંચણી  

 પ્રકરણ: ૧૫  ગ્રાન્ટમા ંબચત અથવા વધારાનુ ંખચભ  

 પ્રકરણ: ૧૬  સધુારેિા અંદાિ   

 પ્રકરણ: ૧૭  આકસ્સ્મક ફંડ   

 પ્રકરણ: ૧૯  અંદાિપત્રીય અર્નયર્મતતાઓ   

 પ્રકરણ: ૨૦  કામગીરી અંદાિપત્ર   

૧૬. રાજ્ય સરકારની પ્રવતભમાન ખરીદ નીર્ત 

૧૭.  જાિરે સેવાઓ અંગેનો નાગહરકોનો અર્ધકાર અર્ધર્નયમ, ૨૦૧૩ અને 
વખતોવખતની િોગવાઇઓ 

૧૮.  માહિતી અર્ધકાર અર્ધર્નયમ, ૨૦૦૫ 

૧૯. િોક પ્રર્ાસન(જાિરે વિીવટ) નો અથભ, પ્રકૃર્ત તથા કાયભકે્ષત્ર  

૨૦. િોક પ્રર્ાસનમા ંપારદર્ર્િતા અને ઉત્તરદાર્યત્વ  

૨૧. જાિરે વિીવટમા ંતાિીમનુ ંમિત્વ અને જાિરે વિીવટમા ંસધુારણા માટેના ઉપાયો 

૨૨. વૈધાર્નક, ર્નયમનકારી અને અધભન્યાર્યક સસં્થાઓ  

૨૩. િોકપાિ અને િોકાયકુ્ત  

૨૪. સરકારી વિીવટ કે્ષત્રમા ંસાપં્રત પ્રવાિો અને તાજેતરની પ્રગર્ત 


