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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

સકે્ટર-૧૦-એ, છ-૩ સર્કલ પાસ,ે છ-રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જગ્યાનુાં નામ:- ર્ાયદા મદદનીશ, વગક-૩ (GMC)  
જાહરેાત ક્રમાાંર્:- ૧૦૪/૨૦૨૦-૨૧ 

પરીક્ષા પધ્ધતત અને અભ્યાસક્રમ (Exam Pattern and Syllabus) 

 પરીક્ષા પધ્ધતત: 
ગાાંધીનગર મહાનગરપાલલર્ા હસ્તર્ના ર્ાયદા મદદનીશ, વગક-૩ (GMC) ની 
જગ્યાની ભરતી માટેની પરીક્ષા પધ્ધતત તનમ્નલલલિત મજુબ રહશેે. 

પ્રશ્નપત્ર 
ક્રમાાંર્ 

ભાગ તવષય 
પરીક્ષાનો 
પ્રર્ાર 

સમય 
ફાળવેલ 
ગણુ 

પ્રશ્નપત્ર-૧ 

૧ સામાન્ય અભ્યાસ 

હતેલુક્ષી ૧૨૦ તમતનટ 

૧૦૦ 

૨ ગજુરાતી ૫૦ 

૩ અંગે્રજી ૫૦ 

પ્રશ્નપત્ર-૨ - સાંબાંતધત તવષય હતેલુક્ષી ૧૨૦ તમતનટ ૨૦૦ 

કુલ ગણુ (આિરી પસાંદગી માટે ગણતરીમાાં લેવાના થતા કુલ ગણુ) ૪૦૦ 

 

નોંધ: 

૧. પ્રશ્નપત્ર-૦૧ અને ૦૨ હતેલુક્ષી પ્રર્ારના રહશેે. 
૨. પ્રશ્નપત્ર-૦૧ ના ભાગ-૦૩ અને પ્રશ્નપત્ર-૦૨ નુાં માધ્યમ અંગે્રજી રહશેે જ્યારે પ્રશ્નપત્ર-૦૧ ના 

ભાગ-૦૧ અને ભાગ-૦૨ નુાં માધ્યમ ગજુરાતી રહશેે. 
૩. પ્રશ્નપત્ર-૦૧ ના ભાગ-૦૨ અને ભાગ-૦૩ ગજુરાત માધ્યતમર્ અને ઉચ્ચતર માધ્યતમર્ તશક્ષણ 

બોડકના ધોરણ-૧૨ સમર્ક્ષ ર્ક્ષાનુાં રહશેે, જ્યારે પ્રશ્નપત્ર-૦૧ ના ભાગ-૦૧ અને પ્રશ્નપત્ર-૨ 
સ્નાતર્ ર્ક્ષાનુાં રહશેે. 

૪. ઉમેદવારની આિરી પસાંદગી પ્રશ્નપત્ર-૦૧ અને પ્રશ્નપત્ર-૦૨ ના કુલ ૪૦૦ ગણુમાાંથી મેળવેલ 
કુલ ગણુના આધારે ર્રવામાાં આવશે. 
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ર્ાયદા મદદનીશ, વગક-૩ (GMC) (જાહરેાત ક્રમાાંર્:- ૧૦૪/૨૦૨૦-૨૧) 
ની જગ્યા માટેની પરીક્ષા માટેના  

પ્રશ્નપત્ર-૧ નો અભ્યાસક્રમ 
કુલ ગણુ:૨૦૦ સમય: ૨ ર્લાર્ 

ભાગ:૧ સામાન્ય અભ્યાસ 

ગણુ-૧૦૦ પ્રશ્નોની સાંખ્યા-૧૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી 
(૧) ઇતતહાસ  

૧. તસિંધ ુિીણની સભ્યતા: લાક્ષલણર્તાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાાંસ્કૃતતર્ ઇતતહાસ, ર્ળા અને ધમક,  
વૈદદર્ યગુ- જૈન ધમક અને બૌદ્ધ ધમક. પ્રાચીન ભારતના ગણરાજ્યો. 

૨. મોયક અને ગપુ્ત સામ્રાજ્ય, ચોલા અને પલ્લવ રાજવાંશો. તવજયનગર સામ્રાજ્ય. 
૩. ગજુરાતના મહત્વના રાજવાંશો-અસરો અને પ્રદાન,  મહત્વની નીતતઓ, તેમનુાં વહીવટી 

તાંત્ર, અથકતાંત્ર, સમાજ, ધમક, ર્લા, સ્થાપત્ય અને સાદહત્ય. 
૪. ભારતમાાં યરુોતપયનોનુાં આગમન, ભારતમાાં લિદટશ શાસનની સ્થાપના અને તવસ્તરણ, 

ભારતનો 1857 નો સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામ: ગજુરાતના તવશેષ સાંદભકમાાં, ૧૯મી સદીમાાં ભારત 
અને ગજુરાતમાાં ધાતમિર્ અને સામાજજર્ સધુારા આંદોલનો. 

૫. ભારતની સ્વતાંત્રતા માટેની ચળવળ, ભારત અને તવદેશમાાં ભારતીય ક્રાાંતતર્ારીઓ, ગજુરાત 
અને ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય સેનાનીઓનો ફાળો અને ભતૂમર્ા. 

૬. સ્વાતાંત્ર્ય પવેૂ અને સ્વાતાંત્ર્યોત્તર ભારતમાાં મહાત્મા ગાાંધી અને સરદાર પટેલની ભતૂમર્ા 
અને પ્રદાન. 

૭. આઝાદી પછીનુાં ભારત: દેશમાાં રાજ્યોનુાં પનુગકઠન, મહાગજુરાત ચળવળ, અગત્યની 
ઘટનાઓ. 

૮. સૌરાષ્ટ્ર, ર્ચ્છ અને ગજુરાતના દેશી રાજ્યોના શાસર્ોના સધુારાવાદી પગલાઓ અને 
તસદ્ધદ્ધઓ. 

 

(૨) સાાંસ્કૃતતર્ વારસો 

૧. ભારત અને ગજુરાતનો સાાંસ્કૃતતર્ વારસો: ર્ળાસ્વરૂપો, સાદહત્ય, તશલ્પ અને સ્થાપત્ય,  

૨. ગજુરાતની લોર્ સાંસ્કૃતત અને મૌલિર્ પરાંપરા: તેનુાં મહત્વ લાક્ષલણર્તાઓ અને અસરો. 
૩. ગજુરાતની ર્ળા અને ર્સબ: સામાજજર્ સાાંસ્કૃતતર્ પ્રદાન. 
૪. આદદવાસી જનજીવન. 
૫. ગજુરાતના તીથકસ્થળો અને પયકટન સ્થળો. 
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(૩) ભારતીય અથકતાંત્ર અને આયોજન 

૧. સ્વતાંત્રતાના પવે ભારતીય અથકતાંત્ર, ભારતમાાં આયોજનની ર્ામગીરીનો ઉદભવ અને 
તવર્ાસ- ઐતતહાતસર્ ચચાકઓ, આયોજનના મોડેલો અને સમયાાંતરે તેમાાં આવેલા ફેરફારો, 
સધુારાઓ પછીના સમયમાાં ભારતીય અથકતાંત્ર: નવા આતથિર્ સધુારાઓ, નીતત આયોગ: 
ઉદે્દશો બાંધારણ અને ર્ાયો. 

૨. કૃતષ ઉદ્યોગ અને સેવા કે્ષત્રમાાં તવતવધ આતથિર્ નીતતઓ અને સધુારાઓ, ભારતીય 
અથકતાંત્રમાાં આંતરમાળખ,ુ બેનન્ર્િંગ અને વીમો: તનયમનર્ારી માળખુાં, ભારતીય અથકતાંત્ર 
પર િાનગીર્રણનો પ્રભાવ, તવર્ાસ, પડર્ારો અને તર્ો. 

૩. ભારતીય જાહરે તવત્ત વ્યવસ્થા: ભારતીય ર્ર પધ્ધતત, જાહરે િચક, જાહરે દેવુાં, ભારતીય 
અથકતાંત્રમાાં િાદ્ય અને સહાય, રે્ન્ર અને રાજ્યના નાણાર્ીય સાંબાંધો, વસ્ત ુ અને સેવા 
ર્ર(GST): ખ્યાલ અને સલૂચતાથો. ભારતીય જાહરે તવત્ત વ્યવસ્થા સાથે સાંર્ળાયેલી 
અગત્યની સાંસ્થાઓ. ર્ેંદીય નાણાપાંચ અને રાજ્ય નાણા પાંચની ભતૂમર્ા. 

૪. ભારતના તવદેશ વ્યાપારના વલણો, સાંરચના, માળખુાં અને દદશા. 
૫. ગજુરાતનુાં અથકતાંત્ર- એર્ અવલોર્ન, ગજુરાતમાાં સામાજજર્ કે્ષત્રો: તશક્ષણ, આરોગ્ય અને 

પોષણ. કૃતષ, વન, જળ સાંસાધનો, િાણ, ઉદ્યોગ અને સેવા કે્ષત્ર, આતથિર્ અને સામાજજર્ 
માળિાગત સતુવધાઓના તવર્ાસની નીતતઓ, ગજુરાતમાાં સહર્ારી કે્ષત્ર. 

 

(૪) ભગૂોળ  

૧. સામાન્ય ભગૂોળ: સયૂકમ ાંડળના ભાગરૂપ પથૃ્વી, પથૃ્વીની ગતત, સમય અને ઋતનુી 
તવભાવના, પથૃ્વીની આંતદરર્ સાંરચના, મખુ્ય ભતૂમ સ્વરૂપો અને તેની લાક્ષલણર્તાઓ, 

વાતાવરણની સાંરચના અને સાંગઠન, આબોહવાના તત્વો અને પદરબળો, વાય ુસમચુ્ય અને 
વાતાગ્ર, વાતાવરણીય તવક્ષોભ, આબોહવાર્ીય બદલાવ, મહાસાગરો: ભૌતતર્, રાસાયલણર્, 

જૈતવર્ લાક્ષલણર્તાઓ, જલીય આપતત્તઓ, દદરયાઇ અને િાંડીય સાંસાધનો. 
૨. ભૌતતર્ ભગૂોળ: ભારત, ગજુરાત અને તવશ્વના સાંદભકમાાં, મખુ્ય પ્રાકૃતતર્ તવભાગો, ભરૂ્ાંપ અને 

ભસૂ્િલન, કુદરતી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના પ્રદેશો, વાતાવરણીય તવક્ષોભ, ચક્રવાત, 

કુદરતી વનસ્પતત: રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય, જમીનના મખુ્ય પ્રર્ારો, િડર્ો અને 
િતનજો. 

૩. સામાજજર્ ભગૂોળ: ભારત, ગજુરાત અને તવશ્વના સાંદભકમાાં: વસ્તીનુાં તવતરણ, વસ્તી ઘનતા, 
વસ્તીવદૃ્ધદ્ધ, સ્ત્રી પરુુષ પ્રમાણ, સાક્ષરતા, વ્યવસાતયર્ સાંરચના, અનસુલૂચત જાતત અને 
અનસુલૂચત જનજાતત વસ્તી, નજૃાતત સમહૂ, ભાષાર્ીય સમહૂ, ગ્રામીણ-શહરેી ઘટર્ો, 
શહરેીર્રણ અને સ્થળાાંતર, મહાનગરીય પ્રદેશો. 
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૪. આતથિર્ ભગૂોળ: અથકતાંત્રના મખુ્ય તવભાગ, કૃતષ, ઉદ્યોગ, સેવાઓ, તેમની મખુ્ય 
લાક્ષલણર્તાઓ, પાયાના ઉદ્યોગો –કૃતષ, િનીજ, જ ાંગલ, ઈંધણ (બળતણ) અને માનવ શ્રમ 
આધાદરત ઉદ્યોગો, પદરવહન અને વેપાર, પદ્ધતતઓ અને સમસ્યાઓ. 

 

(૫) તવજ્ઞાન અને ટેર્નોલોજી 

૧. તવજ્ઞાન અને ટેર્નોલોજી: તવજ્ઞાન અને ટેર્નોલોજીનુાં સ્વરૂપ અને કે્ષત્ર, રોજબરોજના 
જીવનમાાં તવજ્ઞાન અને ટેર્નોલોજીની પ્રસ્તતુતા, તવજ્ઞાન, ટેર્નોલોજી અને ઇનોવેશન 
અંગેની રાષ્ટ્રીય નીતત, ભારતમાાં તવજ્ઞાન ટેર્નોલોજી અને ઇનોવેશન સાથે સાંર્ળાયેલા 
તવતવધ સાંસ્થાઓ, તેમની પ્રવતૃત્તઓ અને યોગદાન, પ્રતસદ્ધ ભારતીય વૈજ્ઞાતનર્ોનુાં યોગદાન. 

૨. ઇન્ફોમેશન અને ર્ોમ્યતુનરે્શન ટેર્નોલોજી (આઇસીટી): આઇસીટીનુાં સ્વરૂપ અને કે્ષત્ર, 

આઇસીટીને ઉત્તેજન આપતી તવતવધ સરર્ારી યોજનાઓ, ઇ-ગવનકન્સ ર્ાયકક્રમો અને 
સેવાઓ, સાયબર તસક્યદુરટી, નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ પોલલસી. 

૩. અંતરીક્ષ/અવર્ાશ અને સાંરક્ષણ સેવાઓમાાં ટેર્નોલોજી: ભારતીય અંતદરક્ષ ર્ાયકક્રમની 
ઉત્ક્રાાંતત/તવર્ાસ., તવતવધ સાંસ્થાઓ અને ર્ાયકક્રમો. 

૪. ભારતની ઉજાક નીતત અને પરમાણ ુનીતત-સરર્ારની નીતતઓ અને ર્ાયકક્રમો. 
૫. પયાકવરણ તવજ્ઞાન: રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ર્ક્ષાએ પયાકવરણની જાળવણી માટે 

નીતતઓ અને સાંતધઓ, વન અને વન્યજીવન સાંરક્ષણ, ક્લાયમેટ ચેન્જ અને આપતત્ત 
વ્યવસ્થાપન બાબતે નેશનલ એક્શન પ્લાન. 

 

(૬) સામાન્ય બૌદ્ધદ્ધર્ ક્ષમતા 
૧. તાદર્િર્ અને તવશ્લેષણાત્મર્ ક્ષમતા. 
૨. સાંખ્યાઓની શે્રણી, સાંરે્ત અને તેનો ઉરે્લ. 
૩. આકૃતતઓ અને તેના પેટા તવભાગો, વેન આકૃતતઓ. 
૪. ઘદડયાળ, રે્લેન્ડર અને ઉમર સાંબાંતધત પ્રશ્નો. 
૫. સરેરાશ યા મધ્યર્, મધ્યસ્થ અને બહુલર્, ભાદરત સરેરાશ. 
૬. ઘાત અને ઘાતાાંર્, વગકમળૂ, ઘનમળૂ, ગ.ુસા.અ અને લ.સા.અ. 
૭. ટર્ા, સાદુાં અને ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્યાજ, નફો અને નરુ્સાન. 
૮. સમય અને ર્ાયક, સમય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર. 
૯. સરળ ભૌતમતતર્ આકૃતતઓના કે્ષત્રફળ અને પદરતમતત, જથ્થો અને સપાટીનો તવસ્તાર (છ 

સમાાંતર બાજુ ધરાવતો ઘન, તસલલન્ડર, શાંકુ આર્ાર, ગોળાર્ાર). 
૧૦. માદહતીનુાં અથકઘટન, માદહતીનુાં તવશ્લેષણ, માદહતીની પયાકપ્તતા, સાંભાવના. 

(૭) પ્રાદેતશર્, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ર્ક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ 
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ભાગ-૨ ગજુરાતી 

કુલ પ્રશ્નો-૫૦ કુલ ગણુ-૫૦ 

 

1. ગધાથકગ્રહણ 

2. ર્હવેતો 

3. રૂદિપ્રયોગો 

4. સમાનાથી શબ્દો 

5. તવરુધ્ધાથી શબ્દો 

6. જોડણી 

7. અલાંર્ાર 

8. સમાસ 

9. શબ્દસમહૂો માટે સામાતસર્ રે્ પાદરભાતષર્ શબ્દો 

10. સાંતધ 

11. છાંદ 
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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 Legal 

Assistant, class-3 (GMC) (Advt-104/2020-21), in the Gandhinagar 

Municipal Corporation 

Marks-200 Questions-200 Medium-English Time-2 hours 

 

1.  Constitution and Polity of India 

 Preamble, Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of State Policy, 

Executive, Union State Legislative Relations, Emergency Provisions, Amendment of 

the Constitution, Types of Writ, Writ Jurisdiction. 

 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.  

 Indian Constitution and its salient features, Functions and Duties of the Indian Union 

and State Governments, Role of Governor in States, Distribution of Powers between 

the Union and States (Union list, State list and Concurrent list) Issues and Challenges, 

Rural and Urban Local Governance Under 73rd and 74th Constitutional Amendment, 

Constitutional Authorities and their Role.  

 Judiciary in India-Structure and Functions, important provisions relating constitutional 

amendments, Landmark Judgements. 

 Constitutional provisions contained in chapter-V: The High Courts in the State. 

 Constitutional provisions contained in Chapter-I Finance, Chapter-II Borrowings and 

Chapter III Property, Contracts, Rights, Liabilities in Part XII of Indian Constitution. 

 Various Statutory bodies and Quasi-Judicial bodies. 

 

2.  Legal Theory 

Introduction and Sources of Law, Positivism, Natural Law Theory, Sociological 

Jurisprudence, Theories of Punishment, Rights and Duties, Nature, Scope and 

Importance of Administrative Law, Principles of Natural Justice, Administrative 

Discretion and its control, Judicial review of Administrative Action-Writ Jurisdiction, 

Lokpal and Lokayukta, Public Interest Litigation, Prepare Appeal/Revision proposal on 

given fact, Legal softwares, Legal Terms and Phrases, Legal Maxims, Drafting of 

Pleading and Conveyancing. 
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3. Important Acts/Codes/Rules 

 Criminal Procedure Code, 1973 

 Indian Evidence Act, 1872 

 Indian Penal Code, 1860 

 The Code of Civil Procedure, 1908. 

 Law Officers Rules, 2009. 

 Important legal provisions regarding Property Tax levied by a Municipal Corporation 

 Important legal provisions related to fire safety 

 

4. The Gujarat High Court Rules, 1993 

CHAPTER-I, CHAPTER-III, CHAPTER-IV, CHAPTER-V, CHAPTER-VI, 

CHAPTERVII, CHAPTER-XI, CHAPTER-XIII, CHAPTER-XIV, CHAPTER- XVI, 

CHAPTERXVII, CHAPTER-XXI, CHAPTER-XXVI, CHAPTER-XXVIII, 

CHAPTER- XXIX, CHAPTER-XXXI, CHAPTER-XXXIII. 

 

5. Current Trends and Recent Advancement in the above field. 


