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1. Syllabus for the post of Administrative Officer’s examination 

 

અ.ન ં વિષય ગણુ 

1 ગજુરાતી ભાષા અને વ્યાકરણ (ધોરણ – ૧૨ સ્તરનુ ં)  25 

 રૂઢીપ્રયોગોનો અર્થ અને વાકયમાાં પ્રયોગ   
કહવેતોનો અર્થ  
સાંધિ ધવગ્રહ અને જોડાણ  
જોડણી  
સમાસનો ધવગ્રહ અને ઓળખ  
ધવરૂદ્ધાર્થ અને સમાનાર્ી  
કતથરીમાાંર્ી  અને કમથણી અને કમથણીમાાંર્ી કતથરીમાાં રૂપાાંતર  
છાંદ અને અલાંકાર  
ધવશષેણ, ક્રિયા ધવશષેણ, કૃદાંત, ધનપાત  
ગજુરાતી લલિંગ વ્યવસ્ર્ા  

2 English Grammar (12th Standard level) 25 
 Tenses  

Voice: Active and Passive 

Narration: Direct and Indirect. 

Transformation of Sentences: Assertive to Negative 

Interrogative, Exclamatory and Vice-versa 

Use of Articles and Determiners 

Use of Prepositions 

Correction of sentences including subject, Verb, Agreement 

Degree of Adjectives, Connectives and Words wrongly used 

Glossary 

Synonyms 

Antonyms 

One word substitution 

Forming new words by using prefixes and suffixes 

3 Service Matter 15 
 સરકારી સેવાની સામાન્ય શરતો   
 સરકારી કમથચારી અને અધિકારીના પગાર અને ભથ્ર્ા   
 ભધવષ્યધનધિ અને નવી પેન્શન યોજના   
 રજાના પ્રકાર અને તેને લગતા ધનયમો   
 પ્રવાસ ભથ્ર્ા, લિલ અને દૈધનક ભથ્થ ુ  
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 માક્રહતી અધિકાર અધિધનયમ – ૨૦૦૫ અને તેના ધનયમો   
 ભષ્રાચાર ધવરોિી અધિધનયમ – ૧૯૮૮ અને તેના વખતો વખતના સિુારા    
4 Financial matters 10 
 હિસાબ અને ઓડીટ   
 બજેટ પ્રક્રીયા અને આક્સસ્મીક ખર્ચ   
5 ભારતનુ ંબધંારણ, સમાન્ય જ્ઞાન અને બદુ્ધિ કૌશલ્ય  25 
 સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો રાજ્ય, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય મદુ્દાઓ પર તર્ા 

વતથમાન ઘટનાઓ જેમાાં રાજનીધત, રમતો, સાંસ્કૃધત, સાક્રહત્ય, એવોડથ, ક્રિલ્મ્સ, 

ધવજ્ઞાન, વતથમાન સમાચાર, િાઇનાન્સ, િજેટ વગરેે જેવા ધવષયો પરના રહશેે. આ 
ઉપરાાંત બદુ્ધદ્ધ કૌશલ્મય માટેના તાક્રકિક પ્રશ્નો રહશેે.   

 

કૂલ  100 

Note: પરીક્ષામા ં નેગેટીિ માકીંગ રાખિામા ંઆિેલ છે. દરેખ ખોટા જિાબ માટે, ઉમેદિારના કલૂ 

ગણુમાથંી પ્રશ્ન દીઠ ૦.૨૫ ગણુ બાદ કરિામા ંઆિશે. પરંત ુઉમેદિાર દ્વારા જો કોઇપણ વિકલ્પ પસદં 

કરિામા ંઆિશે નહિ આિે તો કોઇ નેગેટીિ માક્સસચ આપિામા ંઆિશે નિીં.  

 


