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જુરાત હર સેવા આયોગ 
સે ટર-૧૦-એ,છ-૩ સકલ પાસે, છ-રોડ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જ યા ુ ંનામ:- સબ ફાયર ઓ ફસર, વગ-૩ (GMC) 

હરાત માંક:- ૧૦૯/૨૦૨૦-૨૧ 

પર ા પ ધિત અને અ યાસ મ (Exam Pattern and Syllabus) 

 પર ા પ ધિત: 

ગાધંીનગર મહાનગરપા લકા હ તકના સબ ફાયર ઓ ફસર, વગ-૩(GMC) ની 
જ યાની ભરતી માટની પર ા પ ધિત િન ન લ ખત જુબ રહશે. 

પ  

માંક 
ભાગ િવષય 

પર ાનો 

કાર 
સમય 

ફાળવેલ 

ણુ 

પ -૧ 

૧ સામા ય અ યાસ 

હ લુ ી ૧૨૦ િમિનટ 

૧૦૦ 

૨ જુરાતી ૫૦ 

૩ ે  ૫૦ 

પ -૨ - સબંિંધત િવષય હ લુ ી ૧૨૦ િમિનટ ૨૦૦ 

ુલ ણુ (આખર  પસદંગી માટ ગણતર મા ંલેવાના થતા ુલ ણુ) ૪૦૦ 

ન ધ: 

૧. પ -૦૧ અને ૦૨ હ લુ ી કારના રહશે. 
૨. પ -૦૧ ના ભાગ-૦૧ અને ભાગ-૦૨ ુ ંમા યમ જુરાતી રહશે યાર પ -૦૧ 

ના ભાગ-૦૩ અને પ -૦૨ ુ ંમા યમ ે  રહશે. 
૩. પ -૦૧ ના ભાગ-૦૧ નાતક ક ા ુ,ં ભાગ-૦૨ અને ભાગ-૦૩ જુરાત મા યિમક 

અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડના ધોરણ-૧૨ સમક  ક ા ુ ંઅને પ -૨ નાતક 
ક ા ુ ંરહશે. 

૪. ઉમેદવારની આખર  પસદંગી પ -૦૧ અને પ -૦૨ ના ુલ ૪૦૦ ણુમાથંી 
મેળવેલ ુલ ણુના આધાર કરવામા ંઆવશે. 
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સબ ફાયર ઓ ફસર, વગ-૩(GMC)ની જ યા માટની પર ાના 

પ -૧ નો અ યાસ મ 

ુલ ણુ:૨૦૦ સમય: ૨ કલાક 

ભાગ:૧ સામા ય અ યાસ 

ણુ-૧૦૦ ોની સં યા-૧૦૦ મા યમ- જુરાતી 

 (૧) ઇિતહાસ  

૧. િસ  ુખીણની સ યતા: લા ણકતાઓ, થળો, સમાજ, સાં ૃ િતક ઇિતહાસ, કળા અને ધમ,  

વૈ દક ગુ- ન ધમ અને બૌ  ધમ. ાચીન ભારતના ગણરા યો. 
૨. મોય અને ુ ત સા ા ય, ચોલા અને પ લવ રાજવશંો. િવજયનગર સા ા ય. 
૩. જુરાતના મહ વના રાજવશંો-અસરો અને દાન,  મહ વની નીિતઓ, તેમ ુ ંવહ વટ  

તં , અથતં , સમાજ, ધમ, કલા, થાપ ય અને સા હ ય. 
૪. ભારતમા ં રુોિપયનો ુ ંઆગમન, ભારતમા ં ટશ શાસનની થાપના અને િવ તરણ, 

ભારતનો 1857 નો વાતં ય સં ામ: જુરાતના િવશેષ સદંભમા,ં ૧૯મી સદ મા ંભારત 
અને જુરાતમા ંધાિમક અને સામા જક ધુારા દોલનો. 

૫. ભારતની વતં તા માટની ચળવળ, ભારત અને િવદશમા ં ભારતીય ાિંતકાર ઓ, 

જુરાત અને ભારતના વાતં ય સેનાનીઓનો ફાળો અને િૂમકા. 
૬. વાતં ય વૂ અને વાતં યો ર ભારતમા ંમહા મા ગાધંી અને સરદાર પટલની િૂમકા 

અને દાન. 
૭. આઝાદ  પછ ુ ં ભારત: દશમા ં રા યો ુ ં નુગઠન, મહા જુરાત ચળવળ, અગ યની 

ઘટનાઓ. 
૮. સૌરા , ક છ અને જુરાતના દશી રા યોના શાસકોના ધુારાવાદ  પગલાઓ અને 

િસ ઓ. 
 

(૨) સાં ૃ િતક વારસો 

૧. ભારત અને જુરાતનો સાં ૃ િતક વારસો: કળા વ પો, સા હ ય, િશ પ અને થાપ ય,  

૨. જુરાતની લોક સં ૃ િત અને મૌ ખક પરંપરા: તે ુ ંમહ વ લા ણકતાઓ અને અસરો. 
૩. જુરાતની કળા અને કસબ: સામા જક સાં ૃ િતક દાન. 
૪. આ દવાસી જન વન. 
૫. જુરાતના તીથ થળો અને પયટન થળો. 
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(૩) ભારતીય રા ય યવ થા, બધંારણ, સામા જક યાય અને તરરા ય 

સબંધંો. 

૧. ભારતીય બધંારણ-ઉદભવ અને િવકાસ, લા ણકતાઓ, આ ખુ, ળૂ તૂ અિધકારો 
અને ફરજો, માગદશક િસ ાતંો, અગ યના બધંારણીય ધુારા, મહ વની જોગવાઈઓ 
અને તિન હત માળ ુ.ં 

૨. સઘં અને રા યના કાય  અને જવાબદાર ઓ, સસંદ અને રા ય િવધાન મડંળ; માળ ુ ં
કાય  સ ા અને િવશેષાિધકારો, રા પિત અને રા યપાલની િૂમકા. 

૩. બધંારણીય સં થાઓ, વૈધાિનક, િનયમનકાર  અને અધ- યાિયક સં થાઓ. 
૪. પચંાયતી રાજ. 
૫. હર નીિત અને શાસન, શાસન ઉપર ઉદાર કરણ, ખાનગીકરણ અને વૈિ ક કરણના 

ભાવો. 
૬. અિધકાર સલં ન ુ ાઓ (માનવ અિધકાર, ીઓના અિધકાર, અ ુ ૂચત િત અને 

અ ુ ૂચત જન િતના અિધકારો, બાળકોના અિધકાર) ઇ યા દ.  
૭. ભારતની િવદશ નીિત- તરરા ય સબંધંો- મહ વની સં થાઓ, એજ સી, િવિવધ 

સગંઠનો, તેમ ુ ંમાળ ુ ંઅને અિધ ૃત આદશ. 
૮. ક  અને રા ય સરકારની અગ યની નીિતઓ અને કાય મો. 
 

(૪) ભારતીય અથતં  અને આયોજન 

૧. વતં તાના પવ ભારતીય અથતં , ભારતમા ંઆયોજનની કામગીર નો ઉદભવ અને 
િવકાસ- ઐિતહાિસક ચચાઓ, આયોજનના મોડલો અને સમયાતંર તેમા ં આવેલા 
ફરફારો, ધુારાઓ પછ ના સમયમા ંભારતીય અથતં : નવા આિથક ધુારાઓ, નીિત 
આયોગ: ઉ ેશો બધંારણ અને કાય . 

૨. ૃ િષ ઉ ોગ અને સેવા ે મા ં િવિવધ આિથક નીિતઓ અને ધુારાઓ, ભારતીય 
અથતં મા ં તરમાળ ,ુ બે કગ અને વીમો: િનયમનકાર  માળ ુ,ં ભારતીય અથતં  
પર ખાનગીકરણનો ભાવ, િવકાસ, પડકારો અને તકો. 

૩. ભારતીય હર િવ  યવ થા: ભારતીય કર પ ધિત, હર ખચ, હર દ ુ,ં ભારતીય 
અથતં મા ંખા  અને સહાય, ક  અને રા યના નાણાક ય સબંધંો, વ  ુઅને સેવા 
કર(GST): યાલ અને ૂચતાથ . ભારતીય હર િવ  યવ થા સાથે સકંળાયેલી 
અગ યની સં થાઓ. કદ ય નાણાપચં અને રા ય નાણા પચંની િૂમકા. 

૪. ભારતના િવદશ યાપારના વલણો, સરંચના, માળ ુ ંઅને દશા. 
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૫. જુરાત ુ ંઅથતં - એક અવલોકન, જુરાતમા ંસામા જક ે ો: િશ ણ, આરો ય અને 
પોષણ. ૃ િષ, વન, જળ સસંાધનો, ખાણ, ઉ ોગ અને સેવા ે , આિથક અને સામા જક 
માળખાગત િુવધાઓના િવકાસની નીિતઓ, જુરાતમા ંસહકાર  ે . 

 

(૫) ગૂોળ  

૧. સામા ય ગૂોળ: યૂમડંળના ભાગ પ ૃ વી, ૃ વીની ગિત, સમય અને ઋ નુી 
િવભાવના, ૃ વીની ત રક સરંચના, ુ ય િૂમ વ પો અને તેની લા ણકતાઓ, 

વાતાવરણની સરંચના અને સગંઠન, આબોહવાના ત વો અને પ રબળો, વા  ુસ ુ ય 
અને વાતા , વાતાવરણીય િવ ોભ, આબોહવાક ય બદલાવ, મહાસાગરો: ભૌિતક, 

રાસાય ણક, િવક લા ણકતાઓ, જલીય આપિ ઓ, દ રયાઇ અને ખડં ય સસંાધનો. 
૨. ભૌિતક ગૂોળ: ભારત, જુરાત અને િવ ના સદંભમા,ં ુ ય ા ૃ િતક િવભાગો, કંૂપ 

અને ૂ ખલન, ુ દરતી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના દશો, વાતાવરણીય િવ ોભ, 

ચ વાત, ુ દરતી વન પિત: રા ય ઉ ાન અને અભયાર ય, જમીનના ુ ય કારો, 
ખડકો અને ખિનજો. 

૩. સામા જક ગૂોળ: ભારત, જુરાત અને િવ ના સદંભમા:ં વ તી ુ ં િવતરણ, વ તી 
ઘનતા, વ તી ૃ , ી ુ ુષ માણ, સા રતા, યવસાિયક સરંચના, અ ુ ૂચત િત 
અને અ ુ ૂચત જન િત વ તી, ૃ િત સ હૂ, ભાષાક ય સ હૂ, ામીણ-શહર  ઘટકો, 
શહર કરણ અને થળાતંર, મહાનગર ય દશો. 

૪. આિથક ગૂોળ: અથતં ના ુ ય િવભાગ, ૃ િષ, ઉ ોગ, સેવાઓ, તેમની ુ ય 
લા ણકતાઓ, પાયાના ઉ ોગો – ૃ િષ, ખનીજ, જગંલ, ધણ (બળતણ) અને માનવ 
મ આધા રત ઉ ોગો, પ રવહન અને વેપાર, પ િતઓ અને સમ યાઓ. 

 

(૬) િવ ાન અને ટકનોલો  

૧. િવ ાન અને ટકનોલો : િવ ાન અને ટકનોલો ુ ં વ પ અને ે , રોજબરોજના 
વનમા ં િવ ાન અને ટકનોલો ની તુતા, િવ ાન, ટકનોલો  અને ઇનોવેશન 
ગેની રા ય નીિત, ભારતમા ં િવ ાન ટકનોલો  અને ઇનોવેશન સાથે સકંળાયેલા 

િવિવધ સં થાઓ, તેમની િૃ ઓ અને યોગદાન, િસ  ભારતીય વૈ ાિનકો ુ ં
યોગદાન. 

૨. ઇ ફોમશન અને કો િુનકશન ટકનોલો  (આઇસીટ ): આઇસીટ ુ ં વ પ અને ે , 

આઇસીટ ને ઉ ેજન આપતી િવિવધ સરકાર  યોજનાઓ, ઇ-ગવન સ કાય મો અને 
સેવાઓ, સાયબર િસ ુ રટ , નેશનલ સાયબર ાઇમ પો લસી. 
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૩. તર /અવકાશ અને સરં ણ સેવાઓમા ંટકનોલો : ભારતીય ત ર  કાય મની 
ઉ ાિંત/િવકાસ., િવિવધ સં થાઓ અને કાય મો. 

૪. ભારતની ઉ  નીિત અને પરમા  ુનીિત-સરકારની નીિતઓ અને કાય મો. 
૫. પયાવરણ િવ ાન: રા ય અને તરરા ય ક ાએ પયાવરણની ળવણી માટ 

નીિતઓ અને સિંધઓ, વન અને વ ય વન સરં ણ, લાયમેટ ચે જ અને આપિ  
યવ થાપન બાબતે નેશનલ એ શન લાન. 

 

(૭) સામા ય બૌ ક મતા 

૧. તા કક અને િવ લેષણા મક મતા. 
૨. સં યાઓની ેણી, સકંત અને તેનો ઉકલ. 
૩. આ ૃિતઓ અને તેના પેટા િવભાગો, વેન આ ૃિતઓ. 
૪. ઘ ડયાળ, કલે ડર અને ઉમર સબંિંધત ો. 
૫. સરરાશ યા મ યક, મ ય થ અને બ ુલક, ભા રત સરરાશ. 
૬. ઘાત અને ઘાતાકં, વગ ળૂ, ઘન ળૂ, .ુસા.અ અને લ.સા.અ. 
૭. ટકા, સા ુ ં અને ચ ૃ  યાજ, નફો અને કુસાન. 
૮. સમય અને કાય, સમય અને તર, ઝડપ અને તર. 
૯. સરળ ભૌિમિતક આ ૃિતઓના ે ફળ અને પ રિમિત, જ થો અને સપાટ નો િવ તાર (છ 

સમાતંર બા ુ ધરાવતો ઘન, િસ લ ડર, શં ુ આકાર, ગોળાકાર). 
૧૦. મા હતી ુ ંઅથઘટન, મા હતી ુ ંિવ લેષણ, મા હતીની પયા તતા, સભંાવના. 

(૮) ાદિશક, રા ય અને તરરા ય ક ાની મહ વની સાં ત ઘટનાઓ 
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ભાગ-૨ જુરાતી 

ુલ ો-૫૦ ુલ ણુ-૫૦ 
 

1. ગધાથ હણ 

2. કહવતો 

3. ઢ યોગો 

4. સમાનાથ  શ દો 

5. િવ ુ ધાથ  શ દો 

6. જોડણી 

7. અલકંાર 

8. સમાસ 

9. શ દસ હૂો માટ સામાિસક ક પા રભાિષક શ દો 

10. સિંધ 

11. છંદ 
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PART- 3 (ENGLISH) 

Total Questions: 50 Total Marks: 50 
 
1. Tenses, Concord- Participles, Gerund 

2. Common Errors- on miscellaneous items 

3. Usage: Articles, Prepositions, Adjective, Adverb, Conjunction, and 

Question tag 

4. Usage: Some, many, any, little, a little, few, a few, since, for, modal 

Auxiliaries (can, could, may, might, must, ought, shall, should, will, 

and would) 

5. Voice 

6. Degree 

7. Vocabulary 

8. Idioms Phrases 

9. Spellings 

10. Homonyms, Antonyms, Synonyms, One word substitute, Words that 

cause  confusion 

11. Comprehension 
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Syllabus of Paper-2 of Examination for the post of Sub Fire 
Officer, Class-3(GMC)  

(Advt:109/2020-21) 
Marks-200 Questions-200 Medium-English Time-2 hours 
 

1. Basic of Fire and Fire Science 
 

2. Fire Prevention 
Building Construction, Fixed Fire Fighting Installations, Rural Fire, 
Aircraft Fire & Rescue, Ship Fires, Means of Escape 
 

3. Fire Extinction 
Foam & Foam Making Equipment, Hose, Small & Special Gears, 
Ladders, Pump & pump Operation, Water Tender, Practical 
Firemanship, Hose Fittings 
 

4. Science 
Electricity, Hydraulics, Hydrant & Fittings, Water Relay, 
Breathings Apparatus, Extinguishers 
 

5. General 
First Aid & Ambulance Aid, Resuscitation, Watch Room & Control 
Room Procedure, Salvage, Fire Service Administration, Special 
Services, Discipline  
 

6.  Fire Codes & Standards  
 

7.  Fire & Smoke Dynamics 
 

8.  Fire Services and Disaster Management, Fire and Disaster 
Tactica 
 

9.  Fire Service Equipment 
 

10. Gujarat Fire Prevention and Life Safety Measures Act, 2013 
 

11. Gujarat Fire Prevention and Life Safety Measures Rules, 2014 
 

12.  National Building Code of India (Fire and Life Safety) 
 

13.  Fire Service Technology and Media 
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14.   Safety management, Environment and Health 

 
15.   Fire Safety Legislation & Inspection 

 
16. Fire Protection Survey of Various risks & Inspection of 

Public Entertainment & Assembly places 
 

17.   Management, Command & Control of Fire Services 
 

18.   The role of Standing Fire Advisory Council 
 
 

19. Current Treads and Recent Advancement in the Relevant 
Field.  

  


