ુ રાત રાજ્ય નર્રપાલિકાના મખ્ુ ય અધિકારીની સે વા
મખ્ુ ય અધિકારી (વર્ગ -૩), ગજ
પ્રાથધિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ
ુ ક્ષી)
પ્રશ્નપત્ર-૧ (હેતિ

ુ રાતી અને અંગ્રેજી
િાધ્યિ: ગજ

ુ :૧૫૦
કુિ ગણ

કક્ષા : સ્નાતક

સિય: ૭૫ ધિધનટ

૧.

ુ રાતના
ભારતની ભ ૂર્ોળ- ભૌર્ોલિક, આધથિક, સાિાજજક, કુદરતી સંસાિન અને વસ્તી અંર્ે ની બાબતો- ગજ
ખાસ સંદભગ સાથે

૨.

ુ રાતના ખાસ સંદભગ સાથે
ભારતનો સાંસ્કધૃ તક વારસો- સાહહત્ય, કિા, િિગ અને સ્થાપત્યો- ગજ

૩.

ુ રાતના ખાસ સંદભગ સાથે
ભારતનો ઈધતહાસ- ગજ

૪.

ભારતની અથગવ્યવસ્થા અને આયોજન

૫.

બંિારણ, રાજનીધત અને મખ્ુ ય આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ:
(૧)

ભારતીય બંિારણન ું ઘડતર અને ધવશેષતાઓ

(૨)

ુ
આમખ

(૩)

મ ૂળભ ૂત હકો અને ફરજો

(૪)

રાજ્યનીધતના િાર્ગ દશગક ધસધ્િાંતો

(૫)

સંઘ અને રાજ્યના કારોબારી:
રાષ્ટ્રપધત; રાજ્યપાિ; િંત્રી પહરષદ અને કેલબને ટ; પ્રિાનિંત્રી અને મખ્ુ યિંત્રી; એટની જનરિ અને
એડ્વોકેટ જનરિ

(૬)

સંઘ અને રાજ્યન ું ધવિાનતંત્ર

(૭)

સંઘ અને રાજ્યન ું ન્યાયતંત્ર

(૮)

બંિારણીય અને વૈ િાધનક સંસ્થાઓ:
ચટં ૂ ણી આયોર્; સંઘ અને રાજ્ય જાહેર સે વા આયોર્; સંિ અને રાજ્યન ું ધવત્ત આયોર્; કમ્પ્ટ્રોિર
અને ઑહડટર જનરિ; કેન્રીય સતકગ તા આયોર્, િોકપાિ તથા િોકાયક્ુ ત અને કેન્રીય િાહહતી
આયોર્; સોલિધસટર જનરિ

(૯)

કેન્ર અને રાજ્ય સંબિ
ં ો

(૧૦)

સંયક્ુ ત રાષ્ટ્રસંઘની રચના, અંર્ો, કાયગ ક્ષેત્ર અને બદિાતા વૈ ધિક પહરપ્રે ક્ષ્યિાં તે ની ભ ૂધિકા; સંયક્ુ ત
રાષ્ટ્રસંઘ વ્યવસ્થાિાં સાિે િ સંસ્થાઓ અને તે િન ું કાયગ ક્ષેત્ર

૬.

સાિાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષિતા કસોટી

૭.

સાિાન્ય ધવજ્ઞાન, પયાગ વરણ અને ઈન્ફિે શન એન્ડ કોમ્પ્ટયધુ નકેશન ટેકનોિોજી

૮.

શહેરીકરણ અને તે ને સંબધં િત ધવધવિ ખ્યાિો, સિસ્યાઓ અને તે ન ું ધનરાકરણ; નર્ર-સંચાિન અને તે ના
ુ રાત તે િજ અન્ય રાજ્યોિાં શહેરી સ્થાધનક સિ
ુ રાઈઓન ું િાળખ,ું કાિર્ીરી અને
ધવધવિ પાસાઓ; ગજ
ુ ારા અધિધનયિ અને તે ની જોર્વાઈઓ; શહેરી
સિસ્યાઓ; શહેરી સ્થાધનક સ્વરાજ િાટેનો ૭૪િો બંિારણીય સિ
ધવકાસની કેન્ર તથા રાજ્યની ધવધવિ યોજનાઓ અને તે ન ું કાયગ કરણ; આબોહવા પહરવતગ ન અને શહેરીકરણ;
આપધત્ત વ્યવસ્થાપન.

૯.

ખેિ જર્ત સહહત રોજબરોજના પ્રાદે ધશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િહત્વના બનાવો

********

Chief Officer (Class-3), in the Gujarat State Municipal Chief Officer’s Service
Syllabus of Preliminary Examination
Paper-1 (Objective Type)
Medium: English and Gujarati

Total Marks: 150 Marks

Level: Graduate

Time: 75 Minutes

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.

Constitution, Polity and Important International Institutions:

(1)

Making and salient features of the Constitution

(2)

Preamble to the Constitution

(3)

Fundamental Rights and Duties

(4)

Directive Principles of State Policy

(5)

Union and States Executive:
President; Governor; Council of Ministers and Cabinet; Prime Minister and Chief Minister;
Attorney General and Advocate General

(6)

Union and State Legislature

(7)

Union and State Judiciary

(8)

Constitutional and Statutory Bodies :
Election Commission; Union and State Public Service Commission; Finance Commission of
Union and State; Comptroller and Auditor General; Central Vigilance Commission, Lokpal and
Lokayukta, Central Information Commission; Solicitor General

(9)

Centre- State Relations

(10) United Nations: Formation, Organs, Functions and Role of UN in changing global perspective;
Institutions included in UN System and their functions
6.

General Mental Ability

7.

General Science, Environment and Information & Communicati on Technology

8.

Urbanization and different Concepts related to it, Problems related to Urbanization and their
Solutions; Urban Management and its varied dimensions; Structure, Functioning and Problems
of Municipalities of Gujarat and other States; 74 th 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.

Daily events of Regional, National and International Importance including Sports

********

ુ ય અિધકાર� વગર્-3, �જ
ુ રાત રા�ય નગરપા�લકા �ખ્ુ ય અિધકાર�ની સેવા(�.ક્ર.૭૫/૨૦૧૮-૧૯)
�ખ્
ુ ય પર�ક્ષાનો અભ્યાસક્રમ અને પર�ક્ષા પદ્ધિત
�ખ્
ુ ય અિધકાર� વગર્-3, �જ
ુ રાત રા�ય નગરપા�લકા �ખ્
ુ ય અિધકાર�ની સેવા માટ� ની �ખ્
ુ ય
�ખ્
ુ બ �લ
ુ રાતી અને �ગ્રે�ના પ્ર�પત્રો સંબિં ધત ભાષામાં
લેખીત પર�ક્ષામાં નીચે �જ
ૂ -૩ પ્ર�પત્રો રહ�શે. �જ
ુ રાતી અને
હશે અને તે જ ભાષામાં જવાબ લખવાના રહ�શે. સામાન્ય અભ્યાસના પ્ર�પત્ર� ંુ માધ્યમ �જ
ુ રાતી અથવા �ગ્રે� પૈક� કોઇ એક ભાષામાં લખવાના રહ�શે.
�ગ્રે� રહ�શે અને તેના જવાબો �જ
અભ્યાસક્રમના અથર્ઘટનના �કસ્સામાં �ગ્રે� અથર્ઘટનને આખર� ગણવા� ંુ રહ�શે.

ક્રમ

પર�ક્ષાનો
પ્રકાર

૧
૨
૩

વણર્નાત્મક

�લ
ૂ
પ્ર�પત્ર� ંુ નામ

સમય

ફાળવેલ
ુ
�ણ

ુ રાતી
�જ

૩ કલાક

૧૦૦

�ગ્રે�

૩ કલાક

૧૦૦

સામાન્ય અભ્યાસ

૩ કલાક

૨૦૦

ુ
લે�ખત પર�ક્ષાના �લ
ૂ �ણ

૪૦૦

��પત્ર -૧ ગુજરાતી (વણર્નાત્મક )
ગુણ-૧૦૦

માધ્યમ : ગુજરાતી

અનુ�મ
૧.

સમય-૩ કલાક

અભ્યાસ�મની િવગત
િનબંધ : ત્રણ પૈકી કોઈપણ એક (ઓછામાં ઓછા ૨૫૦ વધુમાં વધુ ૩૦૦

ફાળવાયેલ ગુણ
૧૫

શબ્દોમાં)(વણર્નાત્મક, િવ�ેષણાત્મક/િચંતનાત્મક/સાં�ત સમસ્યા પર
આધા�રત)
૨.
૩.
૪.

સંક્ષેપીકરણ : આપેલા ગ�ખંડમાંથી આશરે ૧/૩ ભાગમાં તમારા શબ્દોમાં
સંક્ષેપ
ગ�સમીક્ષા: આપેલા ગ�ખંડના આધારે પૂછેલા ��ોના જવાબ લખો.
ઔપચા�રક ભાષણો તૈયાર કરવા (સ્વાગત, િવદાય, ઉદઘાટન વગેરે)/પત્રકાર

૦૫
૧૦
૧૦

પ�રષદ માટે ઉદબોધન તૈયાર કરવા (ઉ�ર્, ખેત િધરાણ, �દૂષણ, આરોગ્ય,
૫.
૬.

િશક્ષણનો નીિતિવષયક કે સમસ્યા િવષયક) (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાં)
�ચાર માધ્યમો માટે િનવેદનો તૈયાર કરવા (આશરે ૧૦૦ શબ્દોમાં)

૧૦
૧૦

૭.

ચચાર્પત્ર (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાં) (વતર્માનપત્રમાં ��ના ��ો/સાં�ત
સમસ્યાઓ/વ્યિક્તગત અિભ�ાય રજુ કરતુ ચચાર્પત્ર)
અહે વાલલેખન (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાં)

૮.

ભાષાંતર : અં�ે�માંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ

૧૦

૯.

ગુજરાતી વ્યાકરણ
સૂચવ્યા મુજબ જવાબ લખો. (આ ��ોમાં આંત�રક િવકલ્પો રહે શે નહીં.)
૧) રૂ�ઢ�યોગોના અથર્ અને તેનો વાક્ય�યોગ
-૨
૨) કહે વતોનો અથર્
-૨
૩) સમાસનો િવ�હ કરી તેની ઓળખ
-૨
૪) છંદ ઓળખાવો
-૨
૫) અલંકાર ઓળખાવો
-૨
૬) શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ
-૨
૭) �ડણી શુિધ્ધ
-૨
૮) લેખન શુિધ્ધ/ભાષા શુિધ્ધ
-૨
૯) સંિધ – �ડો કે છોડો
-૨
૧૦) વાક્યરચનાના અંગો/ વાક્યના �કાર/ વાક્ય પ�રવતર્ન -૨

૨૦

કુ લ

૧૦૦
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૧૦

��પત્ર-૨ : ENGLISH (Descriptive)
MARKS - 100

Serial

Medium: English

TYPE OF QUESTION

No.
01

Time-3 HOURS

Marks to be
allotted

ESSAY (A minimum of 200 words and a maximum

15

of 250 words):
Choose any one topic from a list of five. (Descriptive,
analytical, philosophical, based on Current Affairs)
02

LETTER WRITING (in about 100 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

REPORT WRITING (in about 150 words):

10

A report on an official function/event/field trip/survey
etc.
04

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.
05

PRECIS WRITING:

15

A precis in about 100 words for a 300-word passage.
06

READING COMPREHENSION:

10

A reading passage of about 250 words to be given
followed by 05 Multiple-choice questions and 10
short-answer type questions.
07

ENGLISH GRAMMAR:

20

Multiple choice questions set from the following list.:
a. Tenses
b. Voice
c. Narration (Direct-Indirect)
Page 4 of 11

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.
08.

TRANSLATION:

10

Translation of a short passage (of about 150 words)
from Gujarati to English.
Total

100
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પ્ર�પત્ર -૩ સામાન્ય અભ્યાસ (વણર્નાત્મક)
ુ : ૨૦૦
�ુ લ �ણ

ુ રાતી/�ગ્રે�
માધ્યમ: �જ

સમય: ૩ કલાક

ુ બ રહ�શે.
પ્ર�પત્ર� ુ માળ� ંુ નીચે �જ
પ્ર�ઓની સંખ્યા

ુ
પ્ર�વાર �ણ

પ્ર�વાર શબ્દ મયાર્ દા

ુ .
�ુ લ �ણ

૧૨

૫

૩૦ થી ૪૦ શબ્દો

૬૦

૦૮

૧૦

૭૦ થી ૮૦ શબ્દો

૮૦

૦૪

૧૫

૧૩૦ થી ૧૪૦ શબ્દો

૬૦

(A) ઇિતહાસ અને સંસ્�ૃિત :
(1) િસ�� ુ ખીણની સંસ્�ૃિત,
(2) વે�દક �ુગ તથા �ન અને બૌધ્ધ ધમર્
(3) પ્રાચીન ભારતના મહતવના રાજવંશો- મૌયર્, �ુગ
ં , સાતવાહન, �ુષાણ, �ુપ્ત,
ચા�ુ�, રાષ્ટ્�ુટ , પલ્લ્લવ અને ચોલોના િવશેષ સંદરભમાં- તેમ�ુ વહ�વટ�
તંત્ર, કલા, સ્થાપત્ય અને સા�હત્ય.
(4) રાજ� ૂત �ુગ, �ુજરાતના સોલંક�, વાઘેલા અને ચાવડા રાજવંશો- તેમ�ુ વહ�વટ�
તંત્ર, કલા, સ્થાપત્ય અને સા�હત્ય.
(5) ૧૮૫૭ નો ભારતનો સ્વંતત્ર
ં તા સંગ્રામ
(6) ૧૯મી સદ�માં ભારત અને �ુજરાતમાં ધાિમ�ક અને સામા�જક �ુધારા �દોલનો.
(7) ભારતમાં �ુરોિપયનો�ુ ં આગમન, �બ્ર�ટશ શાસનની સ્થાપના અને િવસ્તરણ ૧૭૫૭
થી ૧૮૫૬, જમીન મહ�� ૂલ પધ્ધિત, કાયમી જમાબંધી, ર� યતવાર� અને મહાલવાર�.
(8) ભારતની સ્વંતત્ર
ં તા માટ�ની ચળવળ , ગાંધી� અને સરદાર પટ� લ અને ડો. બી.
આર. �બેડકર�ુ ં યોગદાન.
(9) �ુજરાતી સા�હત્ય, િશલ્પ અને સ્થાપત્ય તથા લોક સંસ્�ૃિત.
(B) િવજ્ઞાન અને ટ� કનોલો�
(1) ભારતનો �ત�રક્ષ કાયર્ક્રમર્ અને ભારતની પરમા�ુ નીિત
(2) ભારતના �ુખ્ય વૈજ્ઞાિનકો અને તેમ�ુ પ્રદાન
(3) ભારતની ઉ�ર્ જ��રયાત, કાયર્ક્ષમતા અને સંશોધનો, કલીન એનજ� ર�સોસ�ઝ,
ભારતની ઉ�ર્ નીિત- સરકારની નીિતઓ અને કાયર્ક્રમો.
(4) િવકાસ અને પયાર્ વરણ , જળ વા�ુ પ�રવતર્ન
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(C) ભારતીય અથર્તત્ર
ં અને આયોજન
(1) ભારતીય અથર્તત્ર
ં ના �ુખ્ય લક્ષણો , રાષ્ટ્ર�ય આવક અને માથાદ�ઠ આવકના
વલણો.
(2) ક્ષેિત્રય સંરચના (ઉત્પાદન અને રોજગાર�)- પ્રાથિમક , �દ્રિતય અને સેવા ક્ષેત્ર.
(3) �ૃિષ � ૃ�ધ્ધ અને ઉત્પાદકતા, ખાધ �ુરક્ષા અને �હ�ર િવતરણ વ્યવ્સ્થા.
(4) ભારતીય �હ�ર િવ� વ્યવસ્થા અને ભારતીય કર પધ્ધિત.
(5) ભારતીય અથર્તત્ર
ં ની મહત્વની સંસ્થાઓ.
(6) સામા�જક – આિથ�ક િવકાસ માટ� ક�દ્ર અને રા�ય સરકારના િવિવધ કાયર્ક્રમો.
(D) � ૂગોળ
(1) ભારતની � ૂગોળ- ભૌગો�લક , આિથ�ક , સામા�જક , �ુદરતી સંશાધન અને વસ્તી
�ગેની બાબતો- �ુજરાતના ખાસ સંદભર્ સાથે.
(2) શહ�ર�કરણ , તેની અસરો અને શહ�ર� િવસ્તારો માટ� ભારત સરકારની િવિવધ
યોજનાઓ.
(E) ભારતીય રાજ વ્યવસ્થા અને બંધારણ
(1) આ�ુખ
(2) � ૂળ� ૂત અિધકારો અને ફરજો
(3) રા�યનીિતના માગર્દશર્ક િસધ્ધાંતો.
(4) સંસદ અને િવિવધ સંસદ�ય સિમિતઓ.
(5) રાષ્ટ્રપિતની અને રા�યપાલ
(6) ન્યાયતંત્ર
(7) પંચાયતી રાજ
(8) ક�દ્રીય નાણાપંચ અને રા�ય નાણાપંચ
(9) બંધારણીય અને વૈધાિનક સંસ્થાઓ.
( F ) લોક પ્રશાસન અને શાસન.
(1) લોક પ્રશાસનનો અથર્ , પ્ર�ૃિત તથા કાયર્ક્ષેત્ર
(2) લોકશાહ�માં �ુલ્ક� સેવાની � ૂિમકા
(3) િનયમનકાર� અને િવિવધ અધર્ન્યાિયક સંસ્થાઓ.
(4) શાસનમાં ઉ�રદાિયત્વ અને સંવેદનશીલતા, નાગ�રક અિધકાર પત્ર,
(5) મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ અને �હ�ર સેવા અિધિનયમ
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(6) ઇ- ગવરનન્સ, પારદિશ�તા , સામા�જક અન્વેશણ અને તે� ુ મહત્વ.
(7) ૭૩મો અને ૭૪મો બંધારણીય �ુધારો
(G) પ્રાદ� િશક, રાષ્ટ્ર�ય અને �તર રાષ્ટ્ર�ય મહત્વની ઘટનાઓ.
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Question Paper-3: General Studies-1 (Descriptive)
Total Marks: 200

Medium: English/Gujarati

Time: 3 Hours

The Structure of the Question Paper will be as mentioned below.
No. of Questions
12
08
04

Question
wise Marks
5
10
15

Question wise Word
Limit
30 to 40 Words
70 to 80 Words
130 to 140 Words

Total
Marks
60
80
60

(A) History and Culture:
(1) Indus Valley Civilization.
(2) Vedic age- Jainism and Buddhism
(3) Important Dynasties of Ancient India with special reference to the
Mauryas, the Sungas, the Satvahanas, the Kushan, the Guptas, the
Chaulkyas, the Rashtrakutas, the Pallavs and the Chaulas- their
administration, art, architecture and sculpture.
(4) The Rajput Period, Solanki, Vaghela and Chavda Dynasties of
Gujarat- their administration, art, architecture and sculpture.
(5) Indian war of Independence 1857
(6) Religious and social Reform Movements in 19th Century in India
and Gujarat.
(7) The advent of the Europeans in India. Establishment and
Expansion of British Rule from 1757 to 1856. Land Revenue
Settlement, Permanent Settlement, Ryotwari and Mahalwari.
(8) India’s Freedom Movement. Contribution of Gandhiji, Sardar
Patel and Dr. B.R. Aambedkar.
(9) Gujarati Literature, Architecture and Sculpture, Folk Culture.
(B) Science and Technology:

(1) India’s Space programme and Nuclear Policy.
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(2) Prominent Scientists of India and their Contribution.
(3) India’s existing energy needs, India’s Energy efficiency and
Resources, Clean Energy resources, Energy policy of India various Government policies and programmes
(4) Development and Environment, Climate Change.

(C) Indian Economy and Planning:
(1) Salient features of Indian Economy, Trend in National Income
and Per capita income
(2) Sectoral composition (output and employment) - Primary,
Secondary and Tertiary.
(3) Agriculture growth and productivity, Food Security and Public
Distribution System
(4) Indian Public finance system and Indian tax system.
(5) Prominent Institutions of Indian Economy.
(6) Various Socio-Economic Development Programmes of Central
and State Government.

(D) Geography:
(1) Geography of India- Physical, Economic, Social, Natural
Resources and population related topics- with special reference to
Gujarat.
(2) Urbanization, its impacts and various schemes and programmes of
Central Government for Urban areas.
(E) Indian Polity and Constitution:
(1) Preamble
(2) Fundamental Rights and Fundamental Duties
(3) Directive Principles of State Policy
(4) Parliament and various parliamentary committees.
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(5) President and Governor
(6) Judiciary
(7) Panchayati Raj
(8) Central and State Finance Commissions
(9) Constitutional and Statutory Bodies

(F) Public Administration and Governance:
(1) Meaning, Nature and Scope of Public Administration
(2) Role of Civil Service in Democracy.
(3) Regulatory and various Quasi-Judicial Authorities
(4) Accountability and Responsiveness in Administration, Citizen’s
charter
(5) Right to Information Act and Public Service Act
(6) E-governance, transparency, concept of Social Audit and its
importance
(7) 73rd and 74th Constitutional Amendments

(G) Important Regional, National and International Events.
**********
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