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અમકુ્રમલિકા 

અનકુ્રમ નાંબર ધળગત પષૃ્ઠ ક્રમાાંક 

૧ યીક્ષા ધ્ધતત ૦૩ 

પ્રાથતભક યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ 

૨ વાભાન્મ અભ્માવ ૦૪ 

મખુ્મ યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ 

૩ ગજુયાતી ૧૦ 

૪ અંગે્રજી ૧૨ 

૫ વાભાન્મ અભ્માવ ૧૪ 
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નગરાલકા મખુ્ય અધધકારી, ળગગ-૩ ની જગ્યાઓ 
ર ભરતી માટેની સ્ધાગત્મક રીક્ષા ધ્ધધત 

નોંધ: યીક્ષાનુું ભાધ્મભ ગજુયાતી અને અંગે્રજી યશળેે. મખુ્મ યીક્ષાભાું ગજુયાતી 
અને અંગે્રજીના પ્રશ્નત્રો વુંફુંતધત બાાભાું યશળેે. અભ્માવક્રભના અથથઘટનના 
પ્રશ્નના કકસ્વાભાું અંગે્રજી અથથઘટનને આખયી ગણલાનુું યશળે.ે 

૧. પ્રાથધમક રીક્ષા 

ક્રભ યીક્ષાનો પ્રકાય પ્રશ્નત્રનુું નાભ વભમ કુર ગણુ 

૧ શતેરુક્ષી વાભાન્મ અભ્માવ ૭૫ તભતનટ ૧૫૦ 

 

૨. મખુ્ય રીક્ષા 

(પ્રાથતભક યીક્ષાભાું રામક થમરે શોમ તલેા ઉભેદલાયો ભાટે) 

ક્રભ યીક્ષાનો પ્રકાય પ્રશ્નત્રનુું નાભ વભમ કુર ગણુ 

૧  

 

લણથનાત્ભક 

ગજુયાતી ૩ કરાક ૧૦૦ 

૨ અંગે્રજી ૩ કરાક ૧૦૦ 

૩ વાભાન્મ અભ્માવ ૩ કરાક ૨૦૦ 

મખુ્મ રેખખત યીક્ષાના કુર ગણુ 

(આખયી વુંદગી ભાટે ગણતયીભાું રેલાના થતા કુર ગણુ) 

૪૦૦ 
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નગરાલકા મખુ્ય અધધકારી, ળગગ-૩ ની પ્રાથધમક 
રીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 

સામાન્ય અભ્યાસ (હતેુક્ષી) 
ગિુ-૧૫૦ પ્રશ્નોની સાંખ્યા-૧૫૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૭૫ ધમધનટ 

 

૧. ઇધતહાસ  

 તવિંધ ુખીણની વભ્મતા: રાક્ષખણકતાઓ, સ્થો, વભાજ, વાુંસ્કૃતતક ઇતતશાવ, કા અને ધભથ,  

લૈકદક યગુ- જૈન ધભથ અને ફૌદ્ધ ધભથ. 

 ભોમથ અને ગપુ્ત વામ્રાજ્મ, ચોરા અને લ્રલ યાજલુંળો. 

 ગજુયાતના ભશત્લના યાજલુંળો-અવયો અને પ્રદાન,  ભશત્લની નીતતઓ, તેભનુું લશીલટી 

તુંત્ર, અથથતુંત્ર, વભાજ, ધભથ, કરા, સ્થાત્મ અને વાકશત્મ. 

 બાયતભાું યયુોતમન પ્રજાનુું આગભન, બાયતભાું ખિકટળ ળાવનની સ્થાના અને તલસ્તયણ, 

બાયતનો 1857 નો સ્લાતુંત્ર્મ વુંગ્રાભ: ગજુયાતના તલળે વુંદબથભાું, ૧૯ભી વદીભાું બાયત અને 

ગજુયાતભાું ધાતભિક અને વાભાજજક સધુાયા આંદોરનો. 

 બાયતની સ્લતુંત્રતા ભાટેની ચલ, બાયત અને તલદેળભાું બાયતીમ ક્રાુંતતકાયીઓ, ગજુયાત 

અને બાયતના સ્લાતુંત્ર્મ વેનાનીઓ નો પાો અને ભતૂભકા. 

 સ્લાતુંત્ર્મ લૂે અને સ્લાતુંત્ર્મોત્તય બાયતભાું ભશાત્ભા ગાુંધી અને વયદાય ટેરની ભતૂભકા 

અને પ્રદાન. 

 આઝાદી છીનુું બાયત: દેળભાું યાજ્મોનુું નુગથઠન, ભશાગજુયાત ચલ, અગત્મની 

ઘટનાઓ. 

 વૌયાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગજુયાતના દેળી યાજ્મોના ળાવકોના સધુાયાલાદી ગરાઓ અન ે

તવદ્ધદ્ધઓ. 
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૨. સાાંસ્કૃધતક ળારસો 

 બાયત અને ગજુયાતનો વાુંસ્કૃતતક લાયવો: કાસ્લરૂો, વાકશત્મ, તળલ્ અને સ્થાત્મ,  

 ગજુયાતની રોક વુંસ્કૃતત અને ભૌખખક યુંયા: તેનુું ભશત્લ રાક્ષખણકતાઓ અને અવયો. 

 ગજુયાતની કા અને કવફ: વાભાજજક વાુંસ્કૃતતક પ્રદાન. 

 આકદલાવી જનજીલન. 

 ગજુયાતના તીથથસ્થો અને મથટનસ્થો. 

 

૩. ભારતીય રાજ્ય વ્યળસ્થા, બાંધારિ, સામાજજક ન્યાય અને આંતરરાષ્રીય 

સાંબાંધો 

 બાયતીમ ફુંધાયણ-ઉદબલ અને તલકાવ, રાક્ષખણકતાઓ, આમખુ, મૂભતૂ અતધકાયો અન ે

પયજો, ભાગથદળથક તવદ્ધાુંતો, અગત્મના ફુંધાયણીમ સધુાયા, ભશત્લની જોગલાઈઓ અને 

અંતતનિકશત ભાખુું. 

 વુંઘ અને યાજ્મના કામો અને જલાફદાયીઓ, વુંવદ અને યાજ્મ તલધાન ભુંડ; ભાખુું કામો 

વત્તા અને તલળેાતધકાયો, યાષ્ટ્રતત અને યાજ્મારની ભતૂભકા. 

 ફુંધાયણીમ વુંસ્થાઓ, લૈધાતનક, તનમભનકાયી અને અધથ-ન્માતમક વુંસ્થાઓ. 

 ુંચામતી યાજ. 

 જાશયે નીતત અને ળાવન, ળાવન ઉય ઉદાયીકયણ, ખાનગીકયણ અને લૈતિકીકયણના 

પ્રબાલ. 

 અતધકાય વુંરગ્ન મદુ્દાઓ (ભાનલ અતધકાય, સ્ત્રીઓના અતધકાય, અનસુખૂચત જાતત અને 

અનસુખૂચત જનજાતતના અતધકાયો, ફાકોના અતધકાય) ઇત્માકદ.  

 બાયતની તલદેળ નીતત- આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંફુંધો- ભશત્લની વુંસ્થાઓ, એજન્વી, તલતલધ 

વુંગઠનો, તેભનુું ભાખુું અને અતધકૃત આદેળ. 

 કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયની અગત્મની નીતતઓ અને કામથક્રભો. 
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૪. ભારતીય અથગતાંત્ર અને આયોજન 

 સ્લતુંત્રતાના લેૂ બાયતીમ અથથતુંત્ર, બાયતભાું આમોજનની કાભગીયીનો ઉદબલ અને 

તલકાવ- ઐતતશાતવક ચચાથઓ, આમોજનના ભોડેરો અને વભમાુંતયે તેભાું આલેરા પેયપાયો, 

સધુાયાઓ છીના વભમભાું બાયતીમ અથથતુંત્ર: નલા આતથિક સધુાયાઓ, નીતત આમોગ: 

ઉદે્દળો ફુંધાયણ અને કામો. 

 કૃત ક્ષેત્ર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રભાું તલતલધ આતથિક નીતતઓ અને સધુાયાઓ, બાયતીમ અથથતુંત્રભાું 

આંતયભાખ,ુ ફેનન્કિંગ અને લીભો: તનમભનકાયી ભાખુું, બાયતીમ અથથતુંત્ર ય 

ખાનગીકયણનો પ્રબાલ, તલકાવ, ડકાયો અને તકો. 

 બાયતીમ જાશયે તલત્ત વ્મલસ્થા: બાયતીમ કય ધ્ધતત, જાશયે ખચથ, જાશયે દેવુું, બાયતીમ 

અથથતુંત્રભાું ખાદ્ય અને વશામ, કેન્ર અને યાજ્મના નાણાકીમ વુંફુંધો, લસ્ત ુ અને વેલા 

કય(GST): ખ્માર અને સખૂચતાથો. 

 બાયતના તલદેળ વ્માાયના લરણો, વુંયચના, ભાખુું અને કદળા. 

 ગજુયાતનુું અથથતુંત્ર- એક અલરોકન, ગજુયાતભાું વાભાજજક ક્ષેત્રો: તળક્ષણ, આયોગ્મ અને 

ોણ. કૃત, લન, જ વુંવાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ અને વેલા ક્ષેત્ર, આતથિક અને વાભાજજક 

ભાખાગત સતુલધાઓના તલકાવની નીતતઓ, ગજુયાતભાું વશકાયી ક્ષેત્ર. 
 

૫. ભગૂોલ  

 વાભાન્મ ભગૂો: સમૂથભુંડના બાગરૂ થૃ્લી, થૃ્લીની ગતત, વભમ અને ઋતનુી 

તલબાલના, થૃ્લીની આંતકયક વુંયચના, મખુ્મ ભતૂભ સ્લરૂો અને તેની રાક્ષખણકતાઓ, 

લાતાલયણની વુંયચના અન ેવુંગઠન, આફોશલાના તત્લો અને કયફો, લાય ુવમચુ્મ અને 

લાતાગ્ર, લાતાલયણીમ તલક્ષોબ, આફોશલાકીમ ફદરાલ, ભશાવાગયો: બૌતતક, યાવામખણક, 

જૈતલક રાક્ષખણકતાઓ, જરીમ આતત્તઓ, દકયમાઇ અને ખુંડીમ વુંવાધનો. 

 બૌતતક ભગૂો: બાયત, ગજુયાત અને તલિના વુંદબથભાું, મખુ્મ પ્રાકૃતતક તલબાગો, ભકૂું અને 

ભસૂ્ખરન, કુદયતી અલાશ, ભૌવભી આફોશલાના પ્રદેળો, લાતાલયણીમ તલક્ષોબ, ચક્રલાત, 

કુદયતી લનસ્તત: યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન અન ે અબમાયણ્મ, જભીનના મખુ્મ પ્રકાયો, ખડકો અન ે

ખતનજો. 
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 વાભાજજક ભગૂો: બાયત, ગજુયાત અને તલિના વુંદબથભાું: લસ્તીનુું તલતયણ, લસ્તી ઘનતા, 

લસ્તીવદૃ્ધદ્ધ, સ્ત્રી રુુ પ્રભાણ, વાક્ષયતા, વ્મલવાતમક વુંયચના, અનસુખૂચત જાતત અન ે

અનસુખૂચત જનજાતત લસ્તી, નજૃાતત વમશૂ, બાાકીમ વમશૂ, ગ્રાભીણ-ળશયેી ઘટકો, 

ળશયેીકયણ અને સ્થાુંતય, ભશાનગયીમ પ્રદેળો. 

 આતથિક ભગૂો: અથથતુંત્રના મખુ્મ તલબાગ, કૃત, ઉદ્યોગ, વેલાઓ, તેભની મખુ્મ 

રાક્ષખણકતાઓ, ામાના ઉદ્યોગો –કૃત, ખનીજ, જ ુંગર, ઈંધણ (ફતણ) અને ભાનલ શ્રભ 

આધાકયત ઉદ્યોગો, કયલશન અને લેાય, દ્ધતતઓ અને વભસ્માઓ 

 

૬. ધળજ્ઞાન અને ટેકનોોજી 

 તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી: તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીનુું સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર, યોજફયોજના 

જીલનભાું તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીની પ્રસ્તતુતા, તલજ્ઞાન, ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળન 

અંગેની યાષ્ટ્રીમ નીતત, બાયતભાું તલજ્ઞાન ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળન વાથ ે વુંકામેરા 

તલતલધ વુંસ્થાઓ, તેભની પ્રવતૃત્તઓ અને મોગદાન, પ્રતવદ્ધ બાયતીમ લૈજ્ઞાતનકોનુું મોગદાન. 

 ઇન્પોભેળન અને કોમ્યતુનકેળન ટેકનોરોજી (આઇવીટી): આઇવીટીનુું સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર, 

આઇવીટીને ઉત્તેજન આતી તલતલધ વયકાયી મોજનાઓ, ઇ-ગલનથન્વ કામથક્રભો અને 

વેલાઓ, વામફય તવક્યકુયટી, નેળનર વામફય ક્રાઇભ ોખરવી. 

 અંતયીક્ષ/અલકાળ અને વુંયક્ષણ વેલાઓભાું ટેકનોરોજી: બાયતીમ અંતકયક્ષ કામથક્રભની 

ઉત્ક્રાુંતત /તલકાવ., તલતલધ વુંસ્થાઓ અને કામથક્રભો. 

 બાયતની ઉજાથ નીતત અને યભાણ ુનીતત-વયકાયની નીતતઓ અને કામથક્રભો. 

 માથલયણ તલજ્ઞાન: યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ માથલયણની જાલણી ભાટે 

નીતતઓ અને વુંતધઓ, લન અને લન્મજીલન વુંયક્ષણ, ક્રામભેટ ચેન્જ અને આતત્ત 

વ્મલસ્થાન ફાફતે નેળનર એક્ળન પ્રાન. 

 

૭. સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા 

 તાકકિક અને તલશ્રેણાત્ભક ક્ષભતા. 

 વુંખ્માઓની શ્રેણી, વુંકેત અને તેનો ઉકેર. 
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 આકૃતતઓ અને તેના ેટા તલબાગો, લેન આકૃતતઓ. 

 ઘકડમા, કેરેન્ડય અને ઉભય વુંફુંતધત પ્રશ્નો. 

 વયેયાળ મા ભધ્મક, ભધ્મસ્થ અને ફહુરક, બાકયત વયેયાળ. 

 ઘાત અને ઘાતાુંક, લગથમૂ, ઘનમૂ, ગ.ુવા.અ અને ર.વા.અ. 

 ટકા, વાદુું અને ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્માજ, નપો અને નકુવાન. 

 વભમ અને કામથ, વભમ અને અંતય, ઝડ અને અંતય. 

 વય બૌતભતતક આકૃતતઓના ક્ષેત્રપ અને કયતભતત, જથ્થો અને વાટી નો તલસ્તાય (છ 

વભાુંતય ફાજુ ધયાલતો ઘન, તવખરન્ડય, ળુંકુ આકાય, ગોાકાય). 

 ભાકશતીનુું અથથઘટન, ભાકશતીનુું તલશ્રેણ, ભાકશતીની માથપ્તતા, વુંબાલના. 
 

૮. હરેીકરિ અને તેને સાંબાંધધત ધળધળધ ખ્યાો, સમસ્યાઓ અને તેનુાં 

ધનરાકરિ, નગર સાંચાન અને તેના ધળધળધ ાસાઓ, ગજુરાત તેમજ 

અન્ય રાજ્યોમાાં હરેી સ્થાધનક સધુરાઇઓનુાં માલખ,ુ કામગીરી અને 

સમસ્યાઓ, હરેી સ્થાધનક સ્ળરાજ માટેનો ૭૪મો બાંધારિીય સધુારા 

અધધધનયમ અને તેની જોગળાઇઓ, હરેી ધળકાસની કેન્ર તથા રાજ્યની 

ધળધળધ યોજનાઓ અને તેનુાં કાયગકરિ, આબોહળા રરળતગન અને 

હરેીકરિ, આધિ વ્યળસ્થાન. 

 
૯. પ્રાદેધક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય કક્ષાની મહત્ળની સાાંપ્રત ઘટનાઓ 
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નગરાલકા મખુ્ય અધધકારી, ળગગ-૩ ની 
મખુ્ય રીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 
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પ્રશ્નત્ર-૧ :ગજુરાતી 
(મખુ્ય રીક્ષા-ળિગનાત્મક) 

ગિુ:૧૦૦ માધ્યમ:ગજુરાતી સમય: ૩ કાક 

 

ક્રભ અભ્માવક્રભની તલગત પાલેર ગણુ 

૧ તનફુંધ: ત્રણ ૈકી કોઇ ણ એક (ઓછાભાું ઓછા ૨૫૦ લધભુાું લધ ુ૩૦૦ 

ળબ્દોભાું) (લણથનાત્ભક/ તલશ્રેણાત્ભક/ ખચિંતનાત્ભક/ વાુંપ્રત વભસ્મા 

ય આધાયીત)  

૧૫ 

૨ તલચાય તલસ્તાય( ફે ૈકી કોઇ ણ એક) કાવ્મ ુંક્ક્તઓ કે ગદ્યસકૂ્ક્તનો 

તલચાયતલસ્તાય (આળયે ૧૦૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૩ વુંક્ષેીકયણ: આેર ગદ્યખુંડભાુંથી આળયે ૧/૩ બાગભાું તભાયા ળબ્દોભાું 

વુંક્ષે   

૧૦ 

૪ ગદ્ય વભીક્ષા : આેરા ગદ્યખુંડના આધાયે છેુરા પ્રશ્નોના જલાફ રખો  ૧૦ 

૫ પ્રચાય ભાધ્મભો ભાટે તનલદેનો તૈમાય કયલા (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) ૧૦ 

૬ ત્ર રેખન (અખબનુંદન/ શબેુચ્છા/ તલનુંતી/ પયીમાદ લગેયે) (આળયે 

૧૦૦ ળબ્દોભાું) 

૦૫ 

૭ ચચાથત્ર (લતથભાન ત્રભાું પ્રજાના પ્રશ્નો/ વાુંપ્રત વભસ્માઓ/ 

વ્મક્ક્તગત અખબપ્રામ યજુ કયતો ચચાથત્ર) (આળયે ૨૦૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 
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૮ અશલેાર રેખન (આળયે ૨૦૦ ળબ્દોભાું) ૧૦ 

૯ બાાુંતય: અંગ્રેજીભાુંથી ગજુયાતીભાું અનલુાદ ૧૦ 

૧૦ ગજુયાતી વ્માકયણ (સચુવ્મા મજુફ જલાફ રખલો)  

 રૂઢીપ્રમોગોનો અથથ અન ેતેનો લાક્યપ્રમોગ  

 કશલેતોનો અથથ 

 વભાવનો તલગ્રશ કયી તેની ઓખ  

 છુંદ ઓખાલો 

 અરુંકાય ઓખાલો 

 ળબ્દવમશુ ભાટે એક ળબ્દ  

 જોડણી શદુ્ધદ્ધ 

 રેખન શદુ્ધદ્ધ/બાા શદુ્ધદ્ધ 

 વુંતધ જોડો કે છોડો 

 લાક્યયચાના અંગો /લાક્યના પ્રકાય/લાક્ય યીલતથન 

૧૦ 
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PAPER-2: ENGLISH  

(MAIN EXAMINATION-DESCRIPTIVE) 

MARKS - 100 Medium-English Time-3 Hours 

 

Serial 

No. 

TYPE OF QUESTION Marks to be 

allotted 

01 ESSAY (A minimum of 250 words and a maximum 

of 300 words): Choose any one topic from a list of 

three. (Descriptive/ analytical/ philosophical/based 

on Current Affairs) 

15 

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/issue pertaining to recent concern etc. 

 

03 REPORT WRITING (in about 200 words): 10 

 A report on an official function/event/field 

trip/survey etc. 

 

04 WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 

150 words) 

10 

 A report on a graph/image/flow chart/table of 

comparison/simple statistical data etc. 

 

05 FORMAL SPEECH (in about 150 words): 10 

 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. 

 

06 PRECIS WRITING: 10 

 A precis in about 100 words for a 300-word 

passage. 
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07 READING COMPREHENSION: 10 

 A reading passage of about 250 words to be given 

followed by short-answer type questions. 

 

08 ENGLISH GRAMMAR:    

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. 

 

15 

09 TRANSLATION:  

Translation of a short passage (of about 150 

words) from Gujarati to English. 

10 
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પ્રશ્નત્ર-૩: સામાન્ય અભ્યાસ 

(મખુ્ય રીક્ષા-ળિગનાત્મક) 

ગિુ-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૩ કાક 

પ્રશ્નત્રનુાં માલખ ુનીચે મજુબ રહેે. 

પ્રશ્નોની સાંખ્યા પ્રશ્નળાર ગિુ પ્રશ્નળાર  બ્દ મયાગદા કુ ગિુ 

૨૦ ૧૦ ૨૦૦ ૨૦૦ 

૧. ઇધતહાસ  

 તવિંધ ુખીણની વભ્મતા: રાક્ષખણકતાઓ, સ્થો, વભાજ, વાુંસ્કૃતતક ઇતતશાવ, કા અને ધભથ,  

લૈકદક યગુ- જૈન ધભથ અને ફૌદ્ધ ધભથ,નુંદ યાજલુંળ. 

 ભોમથ અને ગપુ્ત વામ્રાજ્મ. 

 તલજમનગય વામ્રાજ્મ અને દખક્ષણ બાયતના ભશત્લના યાજલુંળો. 

 ગજુયાતના ભશત્લના યાજલુંળો- તેભનુું લશીલટી તુંત્ર, કરા, સ્થાત્મ, વાકશત્મ અન ે

તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી. 

 ળૈક્ષખણક વુંસ્થાઓ: તક્ષળીરા, નારુંદા અને લરબી. 

 બાયતભાું યયુોતમન પ્રજાનુું આગભન, બાયતભાું ખિકટળ ળાવનની સ્થાના અન ે તલસ્તયણ 

૧૭૫૭ થી ૧૮૫૬, જભીન ભશસેરૂ ધ્ધતત-કામભી જભાફુંધી, યૈમતલાયી અન ે

ભશારલાયી, તળક્ષણ ધ્ધતત. 

 બાયતનો ૧૮૫૭ નો વુંગ્રાભ, ૧૯ભી વદીભાું બાયત અને ગજુયાતભાું ધાતભિક અને વાભાજજક 

સધુાયા આંદોરનો, બાયતભાું યાષ્ટ્રલાદના ઉદમ ભાટે જલાફદાય કયફો, બાયતીમ 

યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવ. 

 યાષ્ટ્રીમ પરક ય ભશાત્ભા ગાુંધીનો ઉદમ અન ેતેભના તલચાય, તવધ્ધાુંતો અને જીલન 

દળથનનો બાયતના યાજકીમ, વાભાજજક, આતથિક, ધાતભિક અને વાુંસ્કૃતતક જીલન ય 

ભતૂભકા. 

 સ્લતુંત્રતા ચલ અને સ્લાતુંત્ર્મોત્તય એકીકયણભાું વયદાય ટેરની ભતૂભકા. 
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 બાયત અને તલદેળભાું બાયતીમ ક્રાુંતતકાયીઓ, આઝાદ કશિંદ પોજ અને સબુાચુંર ફોઝ. 

 આઝાદી છીનુું બાયત: દેળભાું યાજ્મોનુું નુગથઠન, ભશાગજુયાત ચલ, અગત્મની 

ઘટનાઓ. 

 

૨. સાાંસ્કૃધતક ળારસો 

 બાયતીમ વુંસ્કૃતત તથા પ્રાચીનથી અલાથચીન વભમ સધુીના તેના કા સ્લરૂો, વાકશત્મ, 

તળલ્ અને સ્થાત્મની મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ; બાયતીમ વભાજની મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ. 

 બાયતીમ ચરખચત્રો અને યુંગભતૂભ તથા તેનો વભાજ ય પ્રબાલ. 

 ગજુયાતના કા અને કવફ   

 ગજુયાતની યુંગભતૂભ  

 ગજુયાતની રોકવુંસ્કૃતત અને ભૌખખક યુંયા: તેનુું ભશત્લ, રાખક્ષણકતાઓ અને અવયો. 

 ગજુયાતના દયીમાકાુંઠાની વુંસ્કૃતત અને આકદલાવી વુંસ્કૃતત. 

 

3. ભારતીય રાજ્ય વ્યળસ્થા અને બાંધારિ 

 બાયતનુું ફુંધાયણ અને તેની મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ.  

 બાયતીમ વુંઘ તથા યાજ્મ વયકાયોના કામો તથા પયજો. 

 વુંધીમ ભાખાને વુંરગ્ન મદુ્દાઓ તથા ડકાયો-યાજ્મોભાું યાજ્મારની ભતૂભકા. 

 કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયો લચ્ચે વત્તાનુું તલબાજન(કેન્ર માદી, યાજ્મ માદી, વશલતી માદી), 

મદુ્દાઓ અને ડકાયો. 

 ભશત્લના ફુંધાયણીમ સધુાયા. 

 ફુંધાયણીમ વુંસ્થાઓ અને તેભની ભતૂભકા. 

 વુંવદ અને યાજ્મ તલધાન ગશૃ- ભાખુું, કાભગીયી, કામથવુંચારન વત્તા અને તલળેાતધકાય 

તથા વુંરગ્ન મદુ્દાઓ. 

 બાયતભાું ન્મામાખરકા - ભાખ ુઅને કામો, કટોકટીન ેરગતી અગત્મની જોગલાઈઓ અને 

ફુંધાયણીમ સધુાયાઓ, ન્માતમક વભીક્ષા, જનકશત માખચકા  
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૪. ોકપ્રાસન અને ાસન 

 રોકપ્રળાવનનો અથથ, પ્રકૃતત તથા કામથક્ષેત્ર બાયતભાું ઉત્ક્રાુંતત, ખિકટળ ળાવનનો લાયવો 

 રોકળાશીભાું મલૂ્કી વેલાની ભતૂભકા 

 તલતલધ ક્ષેત્રોનાું તલકાવ વુંદબથભાું વયકાયની નીતતઓ તથા દયમ્માનગીયી, અભરીકયણના મદુ્દાઓ 

તથા વભસ્માઓ. 

 તલકાવ પ્રકક્રમા નાગયીક વભાજ, ખફનવયકાયી વુંગઠનો તથા અન્મ વશબાગીઓની ભતૂભકા 

 લૈધાતનક, તનમભનકાયી  અને તલતલધ અધથન્માતમક વુંસ્થાઓ 

 સળુાવન અને ઈ-ળાવન-ાયદતળિતા, ળાવનભાું ઉત્તયદાતમત્લ તથા વુંલેદનળીરતા નાગકયક 

અતધકાય ત્ર, ભાકશતી અતધકાય નો શક, જાશયે વેલા અતધતનમભ અને આ વલેની અવયો, 

વાભાજજક અન્લેણ અને તેનુું ભશત્લ 

 અતધકાય વુંરગ્ન મદુ્દાઓ ભાનલ અતધકાય, સ્ત્રીઓના અતધકાય, અનસુખૂચત જાતત અને અનસુખૂચત 

જનજાતતના અતધકાયો, ફાકોના અતધકાય ઇત્માકદ 

 ભશત્લની આંતયયાષ્ટ્રીમ વુંસ્થાઓ, એજન્વી, તલતલધ વુંગઠનો અને તેભન ુભાખુું 

 

૫.  ોકસેળામાાં નીધતાસ્ત્ર 

 નીતતળાસ્ત્ર અને ભાનલ વુંલાદ: વાય, તનધાથયકો અને ભાનલ વ્મલશાયો ય અવયો પ્રબાલ 

કયણાભો; નીતતળાસ્ત્રના કયભાણો, વ્મક્ક્તગત અને જાશયે વુંફુંધભાું નીતતળાસ્ત્ર, જાશયે વેલાભાું 

નીતતળાસ્ત્ર, વત્મતનષ્ટ્ઠા અને ઉત્તયદાતમત્લ ભાકશતી અતધકાય કામદો, જાશયે વેલા કામદો અને 

તેની અવયો 

 લરણ: મૂ તત્લો, કામો; તલચાયો અને લતથણકૂ, વ્મલશાય ય તેની અવયો અને વુંફુંધ; ચાકયત્ર્મ 

અને યાજકીમ લરણ; વાભાજજક અવયો તથા વભજાલટ પ્રોત્વાશનની ભતૂભકા 

 બાલનાત્ભક  બદુ્ધદ્ધભતા: ખ્માર,  લશીલટ અને ળાવનભાું તેની ઉમોગીતા અને તલતનમોગ 

 ભાનલમલૂ્મો: નાગકયકોને મલૂ્મ વુંફુંતધત તળખક્ષત કયલાભાું કુટુુંફ, વભાજ તથા ળૈક્ષખણક     

વભસ્માઓની ભતૂભકા 

 નીતતળાસ્ત્ર વુંફુંતધત મદુ્દાઓ અને ડકાયો- ભ્રષ્ટ્ટાચાયતલયોધી તુંત્ર રોકાર રોકાયકુ્ત  

 ઉયોક્ત ફાફતોનો કેવ સ્ટડી 
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૬. ભારતીય અથગતાંત્ર અને આયોજન  

 બાયતીમ અથથતુંત્ર: બાયતભાું આમોજનની કાભગીયીનો ઉદબલ અને તલકાવ. કેન્ર અને 

યાજ્મ વયકાયની આતથિક કાભગીયી, ગતતળીરતા, ડકાયો, નલી શરે, સધુાયણા લગેયે. 

તલકાવ અને વાભાજજક ક્ષેત્રની શરે. નીતત આમોગ: ઉદે્દળો, ફુંધાયણ અને કામો. વાભાજજક 

ઓકડટ. કૃત, ઉદ્યોગો, આંતયભાખાકીમ ક્ષેત્ર અને વેલા ક્ષેત્ર. 

 નાણાું અને ફેનન્કિંગ ભાટે તનમભનકાયી ભાખુું ભાખુું: તલબાલનાઓ, ભાખ ુઅને ભતૂભકા, 

નાણાકીમ નીતત અને યાજકોીમ નીતત. 

 બાયતીમ જાશયે તલત્તવ્મલસ્થા; બાયતીમ દ્ધતત, જાશયે ખચથ, જાશયે દેવુું, બાયતીમ 

અથથતુંત્રભાું ખાદ્ય અને વશામ. કેન્ર અને યાજ્મ નાણાકીમ વુંફુંધો. અથથતુંત્રના તલતલધ 

સચૂકાુંકો, બાયતીમ જાશયે તલત્તવ્મલસ્થા વાથે વુંકામેરી અગત્મની વુંસ્થાઓ.  

 ગ્રાભીણ તલકાવ અને ગ્રાભીણ અથથતુંત્ર-ડકાયો અને નીતતઓ; બાયતભાું યોજગાય 

નીતતઓ/મોજનાઓ 

 ફાહ્ય ક્ષેત્ર: તલદેળ લેયના લરણો, વુંયચના અન ે કદળા. ફાહ્ય ક્ષેત્ર સધુાયાઓ. તલદેળી 

વુંસ્થાકીમ યોકાણ (FII)  અને તલદેળી પ્રત્મક્ષ યોકાણ (FDI). 

 ગજુયાતનુું અથથતુંત્ર- એક અલરોકન; બાયત અન ે પ્રમખુ યાજ્મોની તરુનાએ ગજુયાતનુું 

અથથતુંત્ર, આતથિક અને વાભાજજક ભાખાગત સતુલધાઓના તલકાવની નીતતઓ. ગજુયાતભાું 

વશકાયી આંદોરન અને જીલનની વાભાજજક આતથિક ફાફતો ય તેની અવય. 

 આંતયભાખાકીમ સતુલધાઓ: ઉજાથ, ફુંદયો, ભાગો, શલાઈ ભથકો, યેરલે, ટેખરકોમ્યતુનકેળન. 

વોતળમર ઇમ્ેક્ટ એવેવભેન્ટ.  

 

૭. ભગૂોલ  

 ગજુયાત અને બાયતની બૌતતક રાક્ષખણકતાઓ અને વુંવાધનોનો અભ્માવ: મખુ્મ 

ભતૂભસ્લરૂો, આફોશલા, જભીન, ખડકો, નદીઓ, જાળમો, લનસ્તત, ખતનજ અને જ 

વુંવાધન. 

 આતથિક પ્રવતૃત્તઓ: પ્રાથતભક, દ્ધિતીમ, તતૃીમ અને ચતથુથ  

 વાભાજજક અને લસ્તીતલમક ભગૂો. 
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 તલકાવકીમ અને માથલયણીમ મદુ્દાઓ, ટકાઉ તલકાવ, લૈતિકીકયણ; તેની વાભાજજક અને 

આતથિક અવયો,  સ્ભાટથ  તવટી અન ેઉામો. કુદયતી પ્રકોો, કાફથન ઉત્વર્જન, પ્રદૂણ  પ્રકો 

વ્મલસ્થાન. આફોશલા કયલતથન અને માથલયણ  ક્ષમની વભસ્માઓ ભાટે લૈતિક 

પ્રતતબાલ: ભશત્લણૂથ   વુંતધઓ અને વુંભેરનો. 
 

૮. ધળજ્ઞાન અને ટેકનોોજી 
 ઉભદા ભાનલજીલન ભાટે તલજ્ઞાન, ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળનનો વભન્લમ, યોજ ફયોજના 

જીલનભાું તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી; તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના ક્ષેત્રભાું બાયતનુું મોગદાન, 

તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના  ઉમોગ અને પ્રવાયભાું ડકાયો અને ફાધાઓ, યાષ્ટ્ર ઘડતયભાું 

તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીની ભતૂભકા અને અલકાળ. 

 ઇન્પોભેળન અને કોમ્યતુનકેળન ટેકનોરોજી:(આઇવીટી) - તેનુું ભશત્લ, રાબ અને ડકાયો, ઇ-

ગલનથન્વ અને બાયત, વામફય ક્રાઈભ અને વામફય તવક્યોકયટી ફાફતે નીતતઓ. 

 બાયતનો અંતયીક્ષ કામથક્રભ: ભતૂકા, લતથભાન અન ે બતલષ્ટ્મ. બાયતની ઉજાથનીતત અન ે

યભાણ ુનીતત. વુંયક્ષણ વેલાઓભાું ટેકનોરોજી ભશત્લ.,રાબ અને ડકાયો 

 તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી ક્ષેતે્ર બાયતીમોની તવદ્ધદ્ધ, તલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના ક્ષેત્રભાું 

ઇન્ટેરેક્ચઅુર પ્રોેટી યાઇટ્થવ  વુંફુંતધત ફાફતો. 
 

૯. હરેીકરિ અને તેને સાંબાંધધત ધળધળધ ખ્યાો, સમસ્યાઓ અને તેનુાં 

ધનરાકરિ, નગર સાંચાન અને તેના ધળધળધ ાસાઓ, ગજુરાત તેમજ 

અન્ય રાજ્યોમાાં હરેી સ્થાધનક સધુરાઇઓનુાં માલખ,ુ કામગીરી અને 

સમસ્યાઓ, હરેી સ્થાધનક સ્ળરાજ માટેનો ૭૪મો બાંધારિીય સધુારા 

અધધધનયમ અને તેની જોગળાઇઓ, હરેી ધળકાસની કેન્ર તથા રાજ્યની 

ધળધળધ યોજનાઓ અને તેનુાં કાયગકરિ, આબોહળા રરળતગન અને 

હરેીકરિ, આધિ વ્યળસ્થાન. 
 

૧૦. પ્રાદેધક, રાષ્રીય અને આંતરાષ્રીય કક્ષાની મહત્ળની સાાંપ્રત ઘટનાઓ 
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Scheme of competitive Examination for Chief Officer, 

Class- 3(Municipality) 

Note: The medium of the examination shall be English and 

Gujarati. Gujarati and English Papers in Main Exam shall be in 

respective Language only. In case of question of interpretation of 

syllabus, the interpretation of the English copy shall be final. 

1.Preliminary Examination 

Sr. 

No. 

Nature of 
Exam 

Name of the paper Time Total 
Allotted 
Marks 

1 Objective General Studies 75 Minutes 150 

 

2. Main Examination 

(Only for those candidates who qualified In the Preliminary Examination) 

Sr. 

No. 

Nature of 
Exam 

Name of Paper Time Total Allotted 
Marks 

1  

Descriptive 

Gujarati 3 Hours 100 

2 English 3 Hours 100 

3 General Studies 3 Hours 200 

Total Marks of mains written Examination 

(Total Marks to be considered for Final Selection) 

400 
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Syllabus of Preliminary Examination for the post of 

Chief Officer(Municipality), Class-3  

General Studies (Objective) 

Marks No. of Questions Medium Time 

150 150 Gujarati/English 75 Minutes 

 

1. History 

 Indus valley Civilization: Features, Sites, Society, Cultural History, Art and 

Religion. Vedic age- Jainism and Buddhism. 

 The Mauryan and the Gupta Empire, Chola and Pallav Dynasties. 

 Important Dynasties of Gujarat – Impact and Contribution, Important Policies, 

their administration, economy, society, religion, literature, arts and 

architecture. 

 The advent of the Europeans in India. Establishment and expansion of British 

rule in India. Indian war of Independence of 1857 with special reference to 

Gujarat. Religious and social reform movements in 19th Century in India and 

Gujarat. 

 India’s Freedom Movement, Revolutionaries in India and abroad. Role and 

contribution of freedom fighters of Gujarat and India. 

 The Role and contribution of Mahatma Gandhi and Sardar Patel in Pre and 

Post-independence of India. 

 India after Independence - Reorganization of the States within the country, 

Maha Gujarat Movement, Major events. 

 Achievements and administrative reforms of the rulers of princely states of 

Saurashtra, Kutchh and Gujarat. 
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2. Cultural Heritage 

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

Architecture. 

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

Impact. 

 Art and Craft of Gujarat: Socio-Cultural contribution. 

 Life of Adivasi (Tribes). 

 Pilgrimage and Tourist Places of Gujarat. 

 

3. Constitution, Polity, Social Justice and International 

Relations. 

 Indian Constitution: Evolution, features, Preamble, Fundamental Rights, 

Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy, Important 

Amendments, Significant Provisions and Basic Structure. 

 Functions and Responsibilities of the Union and the States, Parliament and 

State Legislatures: Structure, Function, Power and Privileges. Role of the 

President and the Governor. 

 Constitutional Authorities, Statutory, Regulatory and Quasi-judicial bodies. 

 Panchayati Raj. 

 Public Policy and Governance. Impact of Liberalization, Privatization and 

Globalization on Governance. 

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

 India’s Foreign Policy – International Relations – Important Institutions, 

Agencies and Fora, their structure and mandate. 

 Important Policies and Programmes of Central and State Governments. 

 

4. Indian Economy and Planning 

 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. 
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 Various Policies and amendments in Agriculture sector and Industries sector, 

Infrastructure in Indian Economy. Banking and Insurance; Regulatory 

Mechanism. Impact of Privatization on Indian Economy, Growth, Challenges 

and Opportunities. 

 Indian Public finance; Indian tax system, public expenditure, public debt, 

deficit and subsidies in the Indian economy. Center-State financial relation. 

GST: Concept and Implications. 

 Trend, composition, structure and direction of India’s Foreign Trade. 

 Gujarat economy-An overview; social sector in Gujarat- Education, Health, 

and Nutrition. Agriculture, forest, water resources, mining, industry and 

service Sector. Development policies for economic and social infrastructure. 

Co-operative sector in Gujarat. 

 

5. Geography 

 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, Airmasses and Fronts, atmospheric disturbances, climate change. 

Oceans: Physical, chemical and biological characteristics, Hydrological 

Distasters, Marine and Continental resources. 

 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. 

 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. 

 Economic: World, India and Gujarat: Major sectors of economy, Agriculture, 

Industry and Services, their salient features. Basic Industries-Agro, mineral, 

forest, fuel and manpower based Industries, Transport and Trade, Pattern and 

Issues. 
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6. Science and Technology 

 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. 

 Information and Communication Technology (ICT): Nature and Scope of ICT; 

Various Government programmes promoting ICT, E-Governance programmes 

and services; Cyber Security, National Cyber Crime Policy. 

 Technology in Space & Defence: Evolution of Indian Space Programme; 

Various Institutes and programmes. 

 Energy policy and Nuclear Policy of India - Government Policies and 

Programmes. 

 Environmental Science: Policies and Treaties for the protection of 

environment at the national and the international level; Forest and Wildlife 

Conservation; National Action plans on Climate Change and Disaster 

management. 

 

7. General Mental Ability 

 Logical Reasoning and Analytical Ability. 

 Number Series, Coding –Decoding. 

 Shapes and their Sub-sections, Venn Diagram. 

 Problems based on Clocks, Calendar and Age. 

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

 Power and exponent, Square, Square Root, Cube Root, H.C.F. and L.C.M. 

 Percentage, Simple and Compound Interest, Profit and loss. 

 Time and Work, Time and Distance, Speed and Distance. 

 Area and Perimeter of Simple Geometrical Shapes, Volume and Surface Area 

of Sphere, Cone, Cylinder, cubes and Cuboids. 

 Data interpretation, Data Analysis, Data sufficiency, Probability. 
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8. Urbanization and different Concepts related to it, Problems 

related to Urbanisation and their Solutions; Urban 

Management and its varied dimensions; Structure, 

Functioning and Problems of Municipalities of Gujarat and 

other States; 74th Constitutional (Amendment) Act and its 

provisions related to Urban Local Self Governance; Different 

Schemes and Programs of Centre and State related to Urban 

Development; Climate Change and Urban Development; 

Disaster Management.  

 

9. Current Events of Regional, National and International 

Importance. 
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પ્રશ્નત્ર-૧ :ગજુરાતી 
(મખુ્ય રીક્ષા-ળિગનાત્મક) 

ગિુ:૧૦૦ માધ્યમ:ગજુરાતી સમય: ૩ કાક 

 

ક્રભ અભ્માવક્રભની તલગત પાલેર ગણુ 

૧ તનફુંધ: ત્રણ ૈકી કોઇ ણ એક (ઓછાભાું ઓછા ૨૫૦ લધભુાું લધ ુ૩૦૦ 

ળબ્દોભાું) (લણથનાત્ભક/ તલશ્રેણાત્ભક/ ખચિંતનાત્ભક/ વાુંપ્રત વભસ્મા 

ય આધાયીત)  

૧૫ 

૨ તલચાય તલસ્તાય( ફે ૈકી કોઇ ણ એક) કાવ્મ ુંક્ક્તઓ કે ગદ્યસકૂ્ક્તનો 

તલચાયતલસ્તાય (આળયે ૧૦૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 

૩ વુંક્ષેીકયણ: આેર ગદ્યખુંડભાુંથી આળયે ૧/૩ બાગભાું તભાયા ળબ્દોભાું 

વુંક્ષે   

૧૦ 

૪ ગદ્ય વભીક્ષા : આેરા ગદ્યખુંડના આધાયે છેુરા પ્રશ્નોના જલાફ રખો  ૧૦ 

૫ પ્રચાય ભાધ્મભો ભાટે તનલદેનો તૈમાય કયલા (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાું) ૧૦ 

૬ ત્ર રેખન (અખબનુંદન/ શબેુચ્છા/ તલનુંતી/ પયીમાદ લગેયે) (આળયે 

૧૦૦ ળબ્દોભાું) 

૦૫ 

૭ ચચાથત્ર (લતથભાન ત્રભાું પ્રજાના પ્રશ્નો/ વાુંપ્રત વભસ્માઓ/ 

વ્મક્ક્તગત અખબપ્રામ યજુ કયતો ચચાથત્ર) (આળયે ૨૦૦ ળબ્દોભાું) 

૧૦ 
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૮ અશલેાર રેખન (આળયે ૨૦૦ ળબ્દોભાું) ૧૦ 

૯ બાાુંતય: અંગ્રેજીભાુંથી ગજુયાતીભાું અનલુાદ ૧૦ 

૧૦ ગજુયાતી વ્માકયણ (સચુવ્મા મજુફ જલાફ રખલો)  

 રૂઢીપ્રમોગોનો અથથ અન ેતેનો લાક્યપ્રમોગ  

 કશલેતોનો અથથ 

 વભાવનો તલગ્રશ કયી તેની ઓખ  

 છુંદ ઓખાલો 

 અરુંકાય ઓખાલો 

 ળબ્દવમશુ ભાટે એક ળબ્દ  

 જોડણી શદુ્ધદ્ધ 

 રેખન શદુ્ધદ્ધ/બાા શદુ્ધદ્ધ 

 વુંતધ જોડો કે છોડો 

 લાક્યયચાના અંગો /લાક્યના પ્રકાય/લાક્ય યીલતથન 

૧૦ 
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PAPER-2: ENGLISH  

(MAIN EXAMINATION-DESCRIPTIVE) 

MARKS - 100 Medium-English Time-3 Hours 

 

Serial 

No. 

TYPE OF QUESTION Marks to be 

allotted 

01 ESSAY (A minimum of 250 words and a maximum 

of 300 words): Choose any one topic from a list of 

three. (Descriptive/ analytical/ philosophical/based 

on Current Affairs) 

15 

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/issue pertaining to recent concern etc. 

 

03 REPORT WRITING (in about 200 words): 10 

 A report on an official function/event/field 

trip/survey etc. 

 

04 WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 

150 words) 

10 

 A report on a graph/image/flow chart/table of 

comparison/simple statistical data etc. 

 

05 FORMAL SPEECH (in about 150 words): 10 

 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. 

 

06 PRECIS WRITING: 10 

 A precis in about 100 words for a 300-word 

passage. 
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07 READING COMPREHENSION: 10 

 A reading passage of about 250 words to be given 

followed by short-answer type questions. 

 

08 ENGLISH GRAMMAR:    

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. 

 

15 

09 TRANSLATION:  

Translation of a short passage (of about 150 words) 

from Gujarati to English. 

10 
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PAPER-3: GENERAL STUDIES  

(MAIN EXAMINATION-DESCRIPTIVE) 

MARKS - 200 Medium-Gujarati/English Time-3 Hours 

The Structure of question paper shall be as below: 

No. of Questions Marks for each question Word limit Total Marks 

20 10 200 200 

 
1. History of India: 

 Indus valley Civilization: Features, Sites, Society, Cultural History, Art and 

Religion. Indus Valley Civilization and Gujarat. The Vedic times, Jainism and 

Buddhism. The Nanda Dynasty. 

 The Mauryan and the Gupta Empire. 

 Vijaynagar Empire and Important South Indian Dynasties. 

 Important Dynasties of Gujarat - their administration, art, architecture, 

literature, science and technology. 

 Educational institutions. Takshshila, Nalanda and Vallabhi. 

 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. Education System. 

 Indian war of Independence of 1857, Religious and social reform movements 

in 19th Century in India and Gujarat. Factors responsible for the rise of Indian 

Nationalism. Indian National Congress. 

 Rise of Mahatma Gandhi on National Horizon, impact of his thoughts, 

principles and philosophy on political, social, economic, religious and cultural 

life of India. 

 The Role of Sardar Patel in freedom movement and post-independence 

consolidation. 

 Indian Revolutionaries in India and abroad, Indian National Army and 

Subhash Chandra Bose. 

 India after Independence - Reorganization of the States within the country, 

Maha Gujarat Movement, Major events. 
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2. Cultural Heritage 

 Indian Culture and its Salient aspects of Art forms, Literature, Architecture and 

Sculpture from Ancient to Modern times; Salient features of Indian Society. 

 Indian Cinema and Theatre, its influence on Society. 

 Art and Craft of Gujarat. 

 Gujarati Theatre (Rangbhumi). 

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

Impact. 

 Culture of coastal area of Gujarat, Tribal Culture. 

 

3. Indian Polity and Constitution: 

 Indian Constitution and its salient features. 

 Functions and duties of the Indian Union and the State Governments. 

 Issues and challenges pertaining to the Federal structure – Role of Governor 

in States. 

 Distribution of powers between the Union and States (Union list, State list and 

Concurrent list) – Issues and challenges. 

 Important Constitutional Amendments. 

 Constitutional Authorities and their Role. 

 Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of 

business, powers & privileges and issues arising out of these. 

 Judiciary in India – Structure and functions, important provisions relating to 

emergency and constitutional amendments, judicial review, Public Interest 

Litigation. 

 

4. Public Administration and Governance: 

 Meaning, Nature and Scope of Public Administration – Evolution in India, 

Legacy of British rule. 

 Role of Civil Services in Democracy. 

 Government policies and interventions for development in various sectors and 

issues and problems of implementation. 
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 Development processes - the role of civil society, NGOs and other 

stakeholders. 

 Statutory, regulatory and various quasi-judicial authorities. 

 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. 

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

 Important International Institutions, Agencies and Fora and their structure 

 

5. Ethics in Public Service: 

 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. 

 Attitude: content, functions; its influence and relation with thought and 

behaviour; moral and political attitudes; role of social influence and 

persuasion. 

 Emotional intelligence - concept, utilities and application in administration and 

governance. 

 Human Values - role of family, society and educational institutions in imparting 

values to citizens. 

 Issues and challenges in ethics: Anticorruption Mechanism, Lok Pal, Lok 

Ayukta. 

 Case studies in the above areas 

 

6. Indian Economy and Planning 

 Emergence and development of planning exercise in India. Economic 

Performance, Dynamics, Challenges, New Initiatives, Reforms etc. by the 

State and Central Government. Important Events, Developments and Social 

Sector Initiatives. NITI Aayog: aims, constitution and functions. Social Audit. 

Agriculture, Industries, Infrastructure and Service Sector. 
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 Regulatory framework for money and banking: concepts, structure and role. 

Financial Policy and Fiscal Policy. 

 Indian Public finance: Indian tax system, public expenditure, public debt, 

deficit and subsidies in the Indian economy. Centre-state financial relation. 

 Rural development - Challenges and policies; employment policies/schemes 

in India. 

 External sector: Trends, Composition and Direction of Foreign Trade. External 

sector reforms. Foreign Institutional Investment (FII) and Foreign Direct 

Investment (FDI). 

 Gujarat economy-An overview, Gujarat Economy in relation to India and major 

states, Development policies for economic and social infrastructure. Co-

operative movement in Gujarat and its impact on Socio-economic aspects of 

life. 

 Infrastructure: Energy, Port, roads, Airport, Railways, Telecommunications - 

Social Impact Assessment. 

 

7. Geography 

 Study of Physical Features and Resources of India and Gujarat; Major land 

forms, climate, soil, rocks, rivers, reservoirs vegetation, minerals and water 

resources. 

 Economic Activities: Primary, Secondary, Tertiary and Quaternary. 

 Social and Demographic geography. 

 Developmental and Environmental issues, Sustainable development, 

Globalization; its impact on society and economy, Smart Cities and solutions. 

Natural hazards, Carbon emission, Pollution-hazard management. Global 

response to problems of Climate Change and Environmental depletion. 

Important treaties and Conventions 

 

8. Science and Technology 

 Integration of Science, Technology and Innovation for better human life; 

Science & Technology in everyday life; India’s contribution in the field of 
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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. 

 Information and Communication Technology (ICT) - its importance, 

advantages and challenges; E-governance and India; Cyber Crime and 

policies to address security concerns. 

 Indian Space Programme - Past, Present and Future. Energy policy and 

Nuclear Policy of India. Technology in Defense Services - its importance, 

advantages and challenges. 

 Achievements of Indians in the field of Science and Technology. Issues 

related to Intellectual Property Rights in the field of Science and 

Technology. 

 

9. Urbanization and different Concepts related to it, Problems 

related to Urbanisation and their Solutions; Urban 

Management and its varied dimensions; Structure, 

Functioning and Problems of Municipalities of Gujarat and 

other States; 74th Constitutional (Amendment) Act and its 

provisions related to Urban Local Self Governance; Different 

Schemes and Programs of Centre and State related to Urban 

Development; Climate Change and Urban Development; 

Disaster Management.  

 

10. Current Events of Regional, National and International 

Importance. 


