
 
ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૦૦ મિમનટના સયંકુ્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ 

    જાહરેાત ક્રિાકં   : ૫૦/૨૦૧૪-૧૫                                

જગ્યાનુ ં નાિ :- િદદનીશ મનયાિક, વગગ-ર (મનયાિકશ્રી સરકારી મદુ્રણ અને લેખનસાિગ્રી ખાતાિા)ં    
          ભાગ-૧- પ્રાથમિક કસોટીનો સાિાન્ય અભ્યાસ 

િાધ્યિ:- ગજુરાતી                        કુલ પ્રશ્નો-૧૦૦                                       કુલ ગણુ:-૧૦૦ 

 ૧. ગજુરાતની ભૌગોલલક, આમથિક અને સાિાજજક ભગૂોળ 

૨. ગજુરાતનો સાસં્કૃમતક વારસો-સાહહત્ય, કલા, ધિગ 
૩. ભારતની  અથગવ્યવસ્થા અને રાજનીમત 

૪. ભારતનુ ંબધંારણ: 
(૧) આમખુ (૨) મળૂભતૂ અમધકારો અને ફરજો (૩) રાજ્યમનતીના િાગગદશગક મસદ્ાતંો  
(૪) સસંદની રચના (૫) રાષ્ટ્રપમતની સત્તાઓ (૬) ભારતનુ ંચુટંણીપચં  
(૭) રાજ્યપાલશ્રીની સત્તાઓ (૮) ન્યાયતતં્ર (૯) એટની જનરલ (૧૦) કમ્પ્ટ્રોલર અને  
ઓહિટર જનરલ (C.A.G.) (૧૧) અનસુલૂચત જામત, અનસુલૂચત જનજામત અને સિાજના 
પછાત વગો િાટેની જોગવાઇઓ (૧૨) પચંાયતી રાજ (૧૩) નાણા પચં               

૫. સાિાન્યમવજ્ઞાન 

૬. ગલણતશાસ્ત્ર 
(૧) સખં્યાત્િક કસોટી 
(૨) સાિાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષિતા અને તાહકિક કસોટી  

૭. ગજુરાતી વ્યાકરણ 
(૧) જોિણી (૨) સિાનાથી-મવરુદ્ાથી શબ્દો (૩) રૂહિપ્રયોગો અને કહવેતો (૪) સિાસ 
(૫) અલકંાર  (૬) છંદ (૭) સમંધ 

૮. અંગે્રજી વ્યાકરણ  
(1) Articles, Pronouns, Adjectives, Prepositions, Conjunctions and Question tag. 

(2) Verb and Tense, Agreement between subject and verb, Gerund, Participles. 

(3) Model auxiliaries, Usage of can, may, could, should etc. 

(4) Use of some, many, any, few, a little, since and for.  

(5) Active and passive voice.  (6) Degree of adjectives. 

(7) Common errors of usage. 

૯. આધમુનક ભારતનો ઇમતહાસ 
૧૦. જાહરેાતિા ંદશાગવેલ જગ્યા અંગેની સાિાન્ય ફરજો અને મવભાગની પ્રવ્રમુત્તની રૂપરેખા અને 

યોજનાઓ તથા ગજુરાતના વહીવટી તતં્રનુ ંિાળખુ ં  
૧૧. ખેલ જગત 
૧૨. તાજેતરના ંિહત્વના બનાવો. 



જાહરેાત ક્રિાકં   : ૫૦/૨૦૧૪-૧૫ 

જગ્યાનુ ં નાિ :- િદદનીશ મનયાિક,વગગ- ખાતાિા ંર (મનયાિકશ્રી,સરકારી મદુ્રણ અને લેખન સાિગ્રી) 
ભાગ-ર- સબંમંધત મવષય   

કુલ પ્રશ્નો : ૧૦૦                    કુલ ગણુ : ૨૦૦                    િાધ્યિ : ગજુરાતી  
 
(અ) જાહરે વહીવટ (Public administration)  

૧. સરકારી વહીવટી તતં્રનુ ંિાળખ ુઅને તેની લાક્ષલણકતા. 
ર. સલચવાલય- સહાયક એકિો વચ્ચેના આંતર સબંધંો - વહીવટી સિસ્યા સધુારવાના ઉપાયો. 
૩. સનદી ( જાહરે સેવાના આમથિક લક્ષણો, તેની કાિગીરી ). 
૪. વહીવટી મવભાગો, ખાતાના વિા, બોિગ તથા મનગિ, જજલ્લા અને તાલકુા કક્ષાની સરકારી  

કચેરીઓની રચના અને કાિગીરી, ગજુરાત મવધાનસભા સબંધંી કાિગીરી - તારાહંકત અને 
અતારાહંકત પ્રશ્નો સબંધંિા ં 

પ. ગજુરાત તકેદારી આયોગ, ગજુરાત રાજય િાનવ અમધકાર આયોગ, ગજુરાત િહહલા આયોગ, 
ગજુરાત ચ ૂટંણી પચંની કાિગીરી 

(બ) કાયદાની સાિાન્ય બાબતોોઃ- 
૧. િાહહતી િેળવવાનો અમધકાર અમધમનયિ-ર૦૦પ ને લગતી બાબતો 
ર. ભ્રષ્ટ્ટાચાર મનવારણ અમધમનયિ-૧૯૮૮ બાબતો 
૩. દીવાની કાયગરીમત અમધમનયિ સબંધંી બાબતો 
૪. નીચે દશાગવેલ કાયદાકીય શબ્દોનો અથગ અને ઉપયોગ 

૧ સિન્સ ૧૬ કન્ટેમ્પ્ટટ ઓફ ધ કોટગ 
ર તાજના સાક્ષી ૧૭ અકવીટલ 
૩ એલ.સી.બી. ૧૮ કન્વીકશન 
૪ ગેરકાયદેસર અવેજ (તોષણ) ૧૯ િી-નોવો 
પ ગનુાહહત ગેરવતગણકૂ ર૦ ઓનસ 
૬ સરતપાસ, ઉલટ તપાસ અને ફેરતપાસ ર૧ િેન્િટે 
૭ સી.પી.સી.ની કલિ-૮૦ હઠેળની નોટીસ રર િોિસ ઓપેન્િી 
૮ એફીિવેીટ ર૩ કવાસી જયિુીશ્યલ 
૯ રીજોઇન્િર એફીિવેીટ ર૪ સબ જયિુાઇસ 
૧૦ સર રીજોઇન્િર-એફીિવેીટ રપ સઓુિોટો 
૧૧ રૂલ ર૬ સાઇનેિાઇ 
૧ર રૂલ રીટનેબલ ર૭ સ્ટેટસકવો 
૧૩ નલ એન્િ વોઇિ ર૮ અલ્રાવાયસગ 
૧૪ એકસપાટી ર૯ એકસપોસ્ટ ફેકટો 
૧પ પ્રાઇિાફેઇસી ૩૦ રીપીલ  

  



(ક) લેબર વેલ્ફેર સબંધંી બાબતો 

૧ લઘતુ્તિ વેતન અમધમનયિ-૧૯૪૮ 
ર ઔદ્યોલગક મવવાદ અમધમનયિ-૧૯૪૭ 
૩ કારખાના અમધમનયિ-૧૯૪૮ 
૪ ગે્રજયઇુટી ચકુવણી અમધમનયિ-૧૯૭ર 
પ પ્રોમવિંટ ફંિ અમધમનયિ ૧૯પપ 
૬ એમ્પ્ટ્લોઇટ સ્ટેટ ઇન્સ્યરુન્સ એકટ-૧૯૪૮   
૭ એપે્રન્ટીસ એકટ-૧૯૬૧ અને પેિેન્ટ ઓફ બોનસ ૧૯૬પ  

 
(િ) ગજુરાત મલુ્કી સેવા િાટે નોકરીની સાિાન્ય શરતોોઃ- 

મનયિ-ર૦૦ર ભાગ ૧ થી ૮ તથા અન્ય નાણાકીય / બજેટ સબંધંી બાબતો. 
૧. નોકરીની સાિાન્ય શરતો 
ર. નાણાકીય ઔલચત્યના મસધ્ધાતંો  
૩. ગજુરાત નાણાકીય મનયિો-૧૯૬૧ 
૪. રાજય સરકારની ખરીદી નીમત અને સરકાર િાન્ય ખરીદ પધ્ધમત 
પ. ગજુરાત અંદાજપત્ર મનયિ સગં્રહ- ૧૯૮૩ 

   
 


