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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

જાહરેાત ક્રમાાંક: ૨૪/૨૦૨૦-૨૧ 

પરરકે્ષત્ર વન અધિકારી, વગગ-૨ની જગ્યાઓ 
પર ભરતી માટેની સ્પિાગત્મક પરીક્ષાનો 

અભ્યાસક્રમ 
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અનકુ્રમણિકા 

અનકુ્રમ 
નાંબર 

ધવગત પષૃ્ઠ ક્રમાાંક 

૧ પરીક્ષા પધ્િધત ૩ 

પ્રાથધમક પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 

૨ સામાન્ય અભ્યાસ-૧ ૫ 

૩ સામાન્ય અભ્યાસ-૨ ૭ 

મખુ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 

૪ ગજુરાતી ૧૧ 

૫ અંગે્રજી ૧૩ 

૬ સામાન્ય અભ્યાસ-૧ ૧૫ 

૭ સામાન્ય અભ્યાસ-૨ ૧૮ 

૮ સામાન્ય અભ્યાસ-૩ ૨૧ 
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પરરકે્ષત્ર વન અધિકારી, વગગ-૨ની જગ્યાઓ પર ભરતી માટેની 
સ્પિાગત્મક પરીક્ષા પધ્િધત 

નોંધ: પરીક્ષાનુું માધ્યમ ગજુરાતી અને અંગે્રજી રહશેે. મખુ્ય પરીક્ષામાું ગજુરાતી અને અંગે્રજીના 
પ્રશ્નપત્રો સુંબુંધધત ભાષામાું રહશેે. અભ્યાસક્રમના અર્થઘટનના પ્રશ્નના કિસ્સામાું અંગ્રેજી 
અર્થઘટનને આખરી ગણવાનુું રહશેે. 

૧. પ્રાથધમક પરીક્ષા 
ક્રમ પરીક્ષાનો પ્રિાર પ્રશ્નપત્રનુું નામ સમય કુલ ફાળવેલ 

ગણુ 

૧ 
હતેલુક્ષી 

સામાન્ય અભ્યાસ-૧ ૩ િલાિ ૨૦૦ 

૨ સામાન્ય અભ્યાસ-૨ ૩ િલાિ ૨૦૦ 

કુલ ગણુ ૪૦૦ 

 

૨.મખુ્ય પરીક્ષા 
(પ્રાથધમક કસોટીમાાં લાયક ઠરેલ હોય તેવા ઉમેદવારો માટે) 

ક્રમ પરીક્ષાનો પ્રિાર પ્રશ્નપત્રનુું નામ સમય કુલ ફાળવેલ 
ગણુ 

૧  

 

 

વણથનાત્મિ 

ગજુરાતી ૩ િલાિ ૧૫૦ 

૨ અંગ્રેજી ૩ િલાિ ૧૫૦ 

૩ સામાન્ય અભ્યાસ-૧ ૩ િલાિ ૧૫૦ 

૪ સામાન્ય અભ્યાસ-૨ ૩ િલાિ ૧૫૦ 

૫ સામાન્ય અભ્યાસ-૩ ૩ િલાિ ૧૫૦ 

લેખખત પરીક્ષાના કુલ ગણુ ૭૫૦ 

વ્યક્તતત્વ િસોટી  

(ફતત મખુ્ય િસોટીમાું લાયિ ઠરેલ હોય તેવા ઉમેદવારો માટે) 

૧૦૦ 

આખરી પસુંદગી માટે ગણતરીમાું લેવાના ર્તા કુલ ગણુ ૮૫૦ 
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પરરકે્ષત્ર વન અધિકારી, વગગ-૨ની 

પ્રાથધમક પરીક્ષાનો 

અભ્યાસક્રમ 
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પ્રશ્નપત્ર-૧: સામાન્ય અભ્યાસ-૧ (હતેલુક્ષી) 

ગિુ-૨૦૦ પ્રશ્નોની સાંખ્યા-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૩ કલાક 

 

૧. ઇધતહાસ  

1. ધસિંધ ુખીણની સભ્યતા: લાક્ષખણિતાઓ, સ્ર્ળો, સમાજ, સાુંસ્કૃધતિ ઇધતહાસ, િળા અને ધમથ,  
વૈકદિ યગુ- જૈન ધમથ અને બૌદ્ધ ધમથ. 

2. મોયથ અને ગપુ્ત સામ્રાજ્ય, ચોલા અને પલ્લવ રાજવુંશો. 
3. ગજુરાતના મહત્વના રાજવુંશો-અસરો અને પ્રદાન,  મહત્વની નીધતઓ, તેમનુું વહીવટી 

તુંત્ર, અર્થતુંત્ર, સમાજ, ધમથ, િલા, સ્ર્ાપત્ય અને સાકહત્ય. 

4. ભારતમાું યરુોધપયન પ્રજાનુું આગમન, ભારતમાું ખિકટશ શાસનની સ્ર્ાપના અને ધવસ્તરણ, 

ભારતનો 1857 નો સ્વાતુંત્ર્ય સુંગ્રામ: ગજુરાતના ધવશે સુંદભથમાું, ૧૯મી સદીમાું ભારત અને 
ગજુરાતમાું ધાધમિિ અને સામાજજિ સધુારા આંદોલનો. 

5. ભારતની સ્વતુંત્રતા માટેની ચળવળ, ભારત અને ધવદેશમાું ભારતીય ક્રાુંધતિારીઓ, ગજુરાત 

અને ભારતના સ્વાતુંત્ર્ય સેનાનીઓ નો ફાળો અને ભધૂમિા. 
6. સ્વાતુંત્ર્ય પવૂે અને સ્વાતુંત્ર્યોત્તર ભારતમાું મહાત્મા ગાુંધી અને સરદાર પટેલની ભધૂમિા 

અને પ્રદાન. 

7. આઝાદી પછીનુું ભારત: દેશમાું રાજ્યોનુું પનુગથઠન, મહાગજુરાત ચળવળ, અગત્યની 
ઘટનાઓ. 

8. સૌરાષ્ટ્ર, િચ્છ અને ગજુરાતના દેશી રાજ્યોના શાસિોના સધુારાવાદી પગલાઓ અન ે

ધસદ્ધદ્ધઓ. 

૨. સાાંસ્કૃધતક વારસો 

1. ભારત અને ગજુરાતનો સાુંસ્કૃધતિ વારસો: િળાસ્વરૂપો, સાકહત્ય, ધશલ્પ અને સ્ર્ાપત્ય,  

2. ગજુરાતની લોિ સુંસ્કૃધત અને મૌખખિ પરુંપરા: તેનુું મહત્વ લાક્ષખણિતાઓ અને અસરો. 
3. ગજુરાતની િળા અને િસબ: સામાજજિ સાુંસ્કૃધતિ પ્રદાન. 

4. આકદવાસી જનજીવન. 

5. ગજુરાતના તીર્થસ્ર્ળો અને પયથટનસ્ર્ળો. 
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૩.   ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા, બાંિારિ, સામાજજક ન્યાય અને આંતરરાષ્રીય સાંબાંિો 

1. ભારતીય બુંધારણ-ઉદભવ અને ધવિાસ, લાક્ષખણિતાઓ, આમખુ, મળૂભતૂ અધધિારો અન ે

ફરજો, માગથદશથિ ધસદ્ધાુંતો, અગત્યના બુંધારણીય સધુારા, મહત્વની જોગવાઈઓ અન ે

અંતધનિકહત માળખુું. 
2. સુંઘ અને રાજ્યના િાયો અને જવાબદારીઓ, સુંસદ અને રાજ્ય ધવધાન મુંડળ; માળખુું િાયો 

સત્તા અને ધવશેષાધધિારો, રાષ્ટ્રપધત અને રાજ્યપાલની ભધૂમિા. 
3. બુંધારણીય સુંસ્ર્ાઓ, વૈધાધનિ, ધનયમનિારી અને અધથ-ન્યાધયિ સુંસ્ર્ાઓ. 

4. પુંચાયતી રાજ. 

5. જાહરે નીધત અને શાસન, શાસન ઉપર ઉદારીિરણ, ખાનગીિરણ અને વૈધિિીિરણના 
પ્રભાવ. 

6. અધધિાર સુંલગ્ન મદુ્દાઓ (માનવ અધધિાર, સ્ત્રીઓના અધધિાર, અનસુખૂચત જાધત અને 
અનસુખૂચત જનજાધતના અધધિારો, બાળિોના અધધિાર) ઇત્યાકદ.  

7. ભારતની ધવદેશ નીધત- આંતરરાષ્ટ્રીય સુંબુંધો- મહત્વની સુંસ્ર્ાઓ, એજન્સી, ધવધવધ 

સુંગઠનો, તેમનુું માળખુું અને અધધકૃત આદેશ. 

8. િેન્ર અને રાજ્ય સરિારની અગત્યની નીધતઓ અને િાયથક્રમો. 

૪. સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા 

1. તાકિિિ અને ધવશ્લેષણાત્મિ ક્ષમતા. 
2. સુંખ્યાઓની શ્રેણી, સુંિેત અને તેનો ઉિેલ. 

3. આકૃધતઓ અને તેના પેટા ધવભાગો, વેન આકૃધતઓ. 

4. ઘકડયાળ, િેલેન્ડર અને ઉમર સુંબુંધધત પ્રશ્નો. 
5. સરેરાશ યા મધ્યિ, મધ્યસ્ર્ અને બહુલિ, ભાકરત સરેરાશ. 

6. ઘાત અને ઘાતાુંિ, વગથમળૂ, ઘનમળૂ, ગ.ુસા.અ અને લ.સા.અ. 

7. ટિા, સાદુું અને ચક્રવદૃ્ધદ્ધ વ્યાજ, નફો અને નિુસાન. 

8. સમય અને િાયથ, સમય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર. 

9. સરળ ભૌધમધતિ આકૃધતઓના ક્ષેત્રફળ અને પકરધમધત, જથ્ર્ો અને સપાટી નો ધવસ્તાર (છ 

સમાુંતર બાજુ ધરાવતો ઘન, ધસખલન્ડર, શુંકુ આિાર, ગોળાિાર). 

10. માકહતીનુું અર્થઘટન, માકહતીનુું ધવશ્લેષણ, માકહતીની પયાથપ્તતા, સુંભાવના. 
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પ્રશ્નપત્ર-૨: સામાન્ય અભ્યાસ-૨ (હતેલુક્ષી) 

ગિુ-૨૦૦ પ્રશ્નોની સાંખ્યા-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૩ કલાક 

 

૧. ભારતીય અથગતાંત્ર અને આયોજન 

1. સ્વતુંત્રતાના પવે ભારતીય અર્થતુંત્ર, ભારતમાું આયોજનની િામગીરીનો ઉદભવ અને 
ધવિાસ- ઐધતહાધસિ ચચાથઓ, આયોજનના મોડેલો અને સમયાુંતરે તેમાું આવેલા ફેરફારો, 
સધુારાઓ પછીના સમયમાું ભારતીય અર્થતુંત્ર: નવા આધર્િિ સધુારાઓ, નીધત આયોગ: 

ઉદે્દશો બુંધારણ અને િાયો. 
2. કૃધષ ક્ષેત્ર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાું ધવધવધ આધર્િિ નીધતઓ અને સધુારાઓ, ભારતીય અર્થતુંત્રમાું 

આંતરમાળખ,ુ બેનન્િિંગ અને વીમો: ધનયમનિારી માળખુું, ભારતીય અર્થતુંત્ર પર 

ખાનગીિરણનો પ્રભાવ, ધવિાસ, પડિારો અને તિો. 
3. ભારતીય જાહરે ધવત્ત વ્યવસ્ર્ા: ભારતીય િર પધ્ધધત, જાહરે ખચથ, જાહરે દેવુું, ભારતીય 

અર્થતુંત્રમાું ખાદ્ય અને સહાય, િેન્ર અને રાજ્યના નાણાિીય સુંબુંધો, વસ્ત ુ અને સેવા 
િર(GST): ખ્યાલ અને સખૂચતાર્ો. 

4. ભારતના ધવદેશ વ્યાપારના વલણો, સુંરચના, માળખુું અને કદશા. 
5. ગજુરાતનુું અર્થતુંત્ર- એિ અવલોિન, ગજુરાતમાું સામાજજિ ક્ષેત્રો: ધશક્ષણ, આરોગ્ય અને 

પોષણ. કૃધષ, વન, જળ સુંસાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્ર, આધર્િિ અને સામાજજિ 

માળખાગત સધુવધાઓના ધવિાસની નીધતઓ, ગજુરાતમાું સહિારી ક્ષેત્ર. 

 

૨. ભગૂોળ  

1. સામાન્ય ભગૂોળ: સયૂથમુંડળના ભાગરૂપ પથૃ્વી, પથૃ્વીની ગધત, સમય અને ઋતનુી 
ધવભાવના, પથૃ્વીની આંતકરિ સુંરચના, મખુ્ય ભધૂમ સ્વરૂપો અને તેની લાક્ષખણિતાઓ, 

વાતાવરણની સુંરચના અન ેસુંગઠન, આબોહવાના તત્વો અને પકરબળો, વાય ુસમચુ્ય અને 
વાતાગ્ર, વાતાવરણીય ધવક્ષોભ, આબોહવાિીય બદલાવ, મહાસાગરો: ભૌધતિ, રાસાયખણિ, 

જૈધવિ લાક્ષખણિતાઓ, જલીય આપધત્તઓ, દકરયાઇ અને ખુંડીય સુંસાધનો. 
2. ભૌધતિ ભગૂોળ: ભારત, ગજુરાત અને ધવિના સુંદભથમાું, મખુ્ય પ્રાકૃધતિ ધવભાગો, ભિૂુંપ અને 

ભસૂ્ખલન, કુદરતી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના પ્રદેશો, વાતાવરણીય ધવક્ષોભ, ચક્રવાત, 

કુદરતી વનસ્પધત: રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય, જમીનના મખુ્ય પ્રિારો, ખડિો અન ે

ખધનજો. 
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3. સામાજજિ ભગૂોળ: ભારત, ગજુરાત અને ધવિના સુંદભથમાું: વસ્તીનુું ધવતરણ, વસ્તી ઘનતા, 
વસ્તીવદૃ્ધદ્ધ, સ્ત્રી પરુુષ પ્રમાણ, સાક્ષરતા, વ્યવસાધયિ સુંરચના, અનસુખૂચત જાધત અન ે

અનસુખૂચત જનજાધત વસ્તી, નજૃાધત સમહૂ, ભાષાિીય સમહૂ, ગ્રામીણ-શહરેી ઘટિો, 
શહરેીિરણ અને સ્ર્ળાુંતર, મહાનગરીય પ્રદેશો. 

4. આધર્િિ ભગૂોળ: અર્થતુંત્રના મખુ્ય ધવભાગ, કૃધષ, ઉદ્યોગ, સેવાઓ, તેમની મખુ્ય 

લાક્ષખણિતાઓ, પાયાના ઉદ્યોગો –કૃધષ, ખનીજ, જ ુંગલ, ઈંધણ (બળતણ) અને માનવ શ્રમ 

આધાકરત ઉદ્યોગો, પકરવહન અને વેપાર, પદ્ધધતઓ અને સમસ્યાઓ 

૩. ધવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી 

1. ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજી: ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજીનુું સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર, રોજબરોજના 
જીવનમાું ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજીની પ્રસ્તતુતા, ધવજ્ઞાન, ટેિનોલોજી અન ે ઇનોવેશન 

અંગેની રાષ્ટ્રીય નીધત, ભારતમાું ધવજ્ઞાન ટેિનોલોજી અને ઇનોવેશન સાર્ ે સુંિળાયેલા 
ધવધવધ સુંસ્ર્ાઓ, તેમની પ્રવધૃત્તઓ અને યોગદાન, પ્રધસદ્ધ ભારતીય વૈજ્ઞાધનિોનુું યોગદાન. 

2. ઇન્ફોમેશન અને િોમ્યધુનિેશન ટેિનોલોજી (આઇસીટી): આઇસીટીનુું સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર, 

આઇસીટીને ઉત્તેજન આપતી ધવધવધ સરિારી યોજનાઓ, ઇ-ગવનથન્સ િાયથક્રમો અન ે

સેવાઓ, સાયબર ધસક્યકુરટી, નેશનલ સાયબર ક્રાઇમ પોખલસી. 
3. અંતરીક્ષ/અવિાશ અને સુંરક્ષણ સેવાઓમાું ટેિનોલોજી: ભારતીય અંતકરક્ષ િાયથક્રમની 

ઉત્ક્રાુંધત /ધવિાસ., ધવધવધ સુંસ્ર્ાઓ અને િાયથક્રમો. 
4. ભારતની ઉજાથ નીધત અને પરમાણ ુનીધત-સરિારની નીધતઓ અને િાયથક્રમો. 
5. પયાથવરણ ધવજ્ઞાન: રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િક્ષાએ પયાથવરણની જાળવણી માટે 

નીધતઓ અને સુંધધઓ, વન અને વન્યજીવન સુંરક્ષણ, તલાયમેટ ચેન્જ અને આપધત્ત 

વ્યવસ્ર્ાપન બાબતે નેશનલ એતશન પ્લાન. 

 

૪ વન અને પયાગવરિ 

1. વન અને પયાથવરણ સાર્ેના ભારતના અનન્ય સુંબુંધો: ઐધતહાધસિ, સામાજજિ અન ે
આધર્િિ રનષ્ટ્ટએ. 

2. વન્ય ભધૂમ: વગીિરણ અને ભધૂમ ધનમાથણને અસર િરતા પકરબળો, ભૌધતિ, રાસાયખણિ 
અને જૈધવિ ગણુધમો. 

3. ગજુરાત અને ભારતના સુંદભથમાું વન અને વન્ય સ્ત્રોતો. 
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4. પયાથવરણ: ઘટિો અન ેમહત્વ, સુંરક્ષણના ધસધ્ધાુંતો, વનનાબદૂી, દાવાનળ અને ધવધવધ 
માનવીય પ્રવધૃત્તઓ જેવી િે ખનન, બાુંધિામ અન ેધવિાસલક્ષી યોજનાઓ, વસ્તી વધૃ્ધ્ધ 
વગેરેની પયાથવરણ પર અસરો. 

5. પ્રદૂષણ: પ્રિારો, ગ્લોબલ વોધમિંગ, ગ્રીન હાઉસ અસર, ઓઝોન લેયર ક્ષય, એધસડ વષાથ, 
અસરો અને ધનયુંત્રિ પગલાઓ, પયાથવરણીય દેખરેખ, ટિાઉ ધવિાસનો ખ્યાલ. 

પયાથવરણના સુંરક્ષણમાું વકૃ્ષો અને જ ુંગલોનો ફાળો; હવા, પાણી અને અવાજના 
પ્રદૂષણનુું  ધનયુંત્રણ અને ધનવારણ. ભારતમાું પયાથવરણ નીધત અને િાયદાઓ. 

6. વન્યજીવ સુંચાલન: ભારતમાું વન અને વન્યજીવ સુંચાલનનો આંતરસુંબુંધ, વન્યજીવ 
સુંચાલનના િાનનૂી સાધનો, વન્યજીવ સુંચાલનના ધસધ્ધાુંતો અને પધ્ધધતઓ, વન્યજીવ 
સુંચાલનના અખભગમો, ખાસ ધનવાસસ્ર્ાનોનુું સ ુંચાલન, તટવતી ધવસ્તારો, ઘાસના 
મેદાનો વગેરે. વાવેતર અને શોધષત વનના વન્યજીવ સુંચાલનોના પ્રશ્નોનુું ધવશ્લેષણ, 

ભારતીય અને વૈધિિ રશ્ય, પ્રજાધતઓ સુંરક્ષણ પ્રોજેતટ: વાઘ, ધસિંહ, ગેંડો, મગર વગેરે.   

7. રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો/અભયારણ્યો. 
8. જ ુંગલોનુું મહત્વ અને તેના પડિારો. 
9. ભારતમાું વન અને પયાથવરણ માટે િાનનૂી, નૈધતિ અને સુંસ્ર્ાિીય માળખ ુનેશનલ ગ્રીન 

રીબ્યનુલ અને સુંશોધન સુંસ્ર્ાઓ સકહત. 

10. વન અને પયાથવરણને લગતા વૈધિિ સુંમેલનો જેમ િે UNCED (યનુાઇટેડ નેશન્સ 
િોન્ફરન્સ ઓન એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ), CBD (િન્વેન્શન ઓન બાયોલોજીિલ 
ડાયવધસિટી), UNFCC (યનુાઇટેડ નેશન્સ ફે્રમવિથ િન્વેન્શન ઓન તલાઇમેન્ટ ચેંજ), 

UNCCD (યનુાઇટેડ નેશન્સ િન્વેન્શન્સ ટુ િોમ્બેટ ડેસટીકફિેશન) 

 

૫. પ્રાદેધિક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ 
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પરરકે્ષત્ર વન અધિકારી, વગગ-૨ની 

મખુ્ય પરીક્ષાનો 

અભ્યાસક્રમ 
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પ્રશ્નપત્ર-૧ :ગજુરાતી (વિગનાત્મક) 

ગિુ:૧૫૦ માધ્યમ:ગજુરાતી સમય: ૩ કલાક 

ક્રમ અભ્યાસક્રમની ધવગત ફાળવેલ ગણુ 

૧ ધનબુંધ: પાુંચ પૈિી િોઇ પણ એિ (ઓછામાું ઓછા ૨૫૦ વધમુાું વધ ુ

૩૦૦ શબ્દોમાું) (વણથનાત્મિ/ ધવશ્લેષ્ટ્ણાત્મિ/ ખચિંતનાત્મિ/ સાુંપ્રત 

સમસ્યા પર આધારીત)  

૨૦ 

૨ ધવચાર ધવસ્તાર ( ત્રણ પૈિી િોઇ પણ બે) િાવ્ય પુંક્તતઓ િે 

ગદ્યસકૂ્તતનો ધવચારધવસ્તાર (આશરે ૧૦૦ ર્ી ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૩ સુંક્ષેપીિરણ: આપેલ ગદ્યખુંડમાુંર્ી આશરે ૧/૩ ભાગમાું તમારા 

શબ્દોમાું સુંક્ષેપ   

૧૦ 

૪ ગદ્ય સમીક્ષા : આપેલા ગદ્યખુંડના આધારે પછેુલા પ્રશ્નોના જવાબ 

લખો  

૧૦ 

૫ ઔપચારીિ ભાષણો તૈયાર િરવા (સ્વાગત, ધવદાઇ, ઉદ્ઘાટન વગેરે)/ 

પત્રિાર પરીષદ માટે ઉદબોધન તૈયાર િરવા (ઊજાથ, ખેત ધધરાણ, 

પ્રદુષણ, આરોગ્ય, ધશક્ષણનો નીધત ધવષયિ િે સમસ્યા ધવષયિ) 

(આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૬ પ્રચાર માધ્યમો માટે ધનવેદનો તૈયાર િરવા (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) ૧૦ 

૭ પત્ર લેખન (અખભનુંદન/ શભેુચ્છા/ ધવનુંતી/ ફરીયાદ વગેરે) (આશરે 

૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 
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૮ ચચાથપત્ર (વતથમાન પત્રમાું પ્રજાના પ્રશ્નો/ સાુંપ્રત સમસ્યાઓ/ 

વ્યક્તતગત અખભપ્રાય રજુ િરતો ચચાથપત્ર (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૯ રશ્ય આલેખન (આલેખ/ ખચત્ર/ ફ્લો ચાટથ/ સરખામણી પત્રિ/ 

આંિડાિીય મકહતી વગેરે પરર્ી લખાણ) (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૧૦ અહવેાલ લેખન (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) ૧૦ 

૧૧ સુંવાદ િૌશલ્ય: બે વ્યક્તતઓ વચ્ચે સુંવાદ (જુર્ ચચાથ/ 

સભાનિુામિાજ/ પાણી/ કૃધષ/ આરોગ્ય/ સફાઇ/ ધશક્ષણન ેલગતી 

સમસ્યાઓ વગેરે. (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૧૨ ભાષાુંતર: અંગ્રેજીમાુંર્ી ગજુરાતીમાું અનવુાદ ૧૦ 

૧૩ ગજુરાતી વ્યાિરણ (સચુવ્યા મજુબ જવાબ લખવો)  

 રૂઢીપ્રયોગોનો અર્થ અને તેનો વાક્યપ્રયોગ  

 િહવેતોનો અર્થ 

 સમાસનો ધવગ્રહ િરી તેની ઓળખ  

 છુંદ ઓળખાવો 

 અલુંિાર ઓળખાવો 

 શબ્દસમહુ માટે એિ શબ્દ  

 જોડણી શદુ્ધદ્ધ 

 લેખન શદુ્ધદ્ધ/ભાષા શદુ્ધદ્ધ 

 સુંધધ જોડો િે છોડો 

 વાક્યરચાના અંગો /વાક્યના પ્રિાર/વાક્ય પરીવતથન 

૨૦ 
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PAPER-2: ENGLISH (Descriptive) 

Marks - 150 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 

five. (Descriptive/ analytical/ philosophical/based on 

Current Affairs) 

20 

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 etc. 

 

03 PRESS RELEASE/ APPEAL (in about 150 words): 10 

 The PR or appeal should be on an issue pertaining 

to a recent concern/ problem/ disaster/ rumours etc. 

 

04 REPORT WRITING (in about 150 words): 15 

 A report on an official function/event/field trip/survey 

etc. 

 

05 WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 

150 words): 

15 

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

comparison/ simple statistical data etc. 

 

06 FORMAL SPEECH (in about 150 words): 15 

 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. 
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07 PRECIS WRITING: 15 

 A precis in about 100 words for a 300-word 

passage. 

 

08 READING COMPREHENSION: 15 

 A reading passage of about 250 words to be given 

followed by short-answer type questions. 

 

09 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. 

20 

10 TRANSLATION:  

Translation of a short passage (of about 150 words) 

from Gujarati to English. 

15 
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પ્રશ્નપત્ર-૩: સામાન્ય અભ્યાસ-૧ (વિગનાત્મક) 
ગિુ-૧૫૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૩ કલાક 

પ્રશ્નપત્રનુાં માળખ ુનીચે મજુબ રહિેે. 

પ્રશ્નોની સાંખ્યા પ્રશ્નવાર ગિુ પ્રશ્નવાર  િબ્દ મયાગદા કુલ ગિુ 

૧૫ ૧૦ ૨૦૦ ૧૫૦ 

 

૧. ઇધતહાસ  

1. ધસિંધ ુખીણની સભ્યતા: લાક્ષખણિતાઓ, સ્ર્ળો, સમાજ, સાુંસ્કૃધતિ ઇધતહાસ, િળા અને ધમથ,  
વૈકદિ યગુ- જૈન ધમથ અને બૌદ્ધ ધમથ,નુંદ રાજવુંશ. 

2. મોયથ અને ગપુ્ત સામ્રાજ્ય. 

3. ધવજયનગર સામ્રાજ્ય અને દખક્ષણ ભારતના મહત્વના રાજવુંશો. 
4. ગજુરાતના મહત્વના રાજવુંશો- તેમનુું વહીવટી તુંત્ર, િલા, સ્ર્ાપત્ય, સાકહત્ય અન ે

ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજી. 
5. શૈક્ષખણિ સુંસ્ર્ાઓ: તક્ષશીલા, નાલુંદા અને વલભી. 
6. ભારતમાું યરુોધપયન પ્રજાનુું આગમન, ભારતમાું ખિકટશ શાસનની સ્ર્ાપના અન ે ધવસ્તરણ 

૧૭૫૭ ર્ી ૧૮૫૬, જમીન મહસેલૂ પધ્ધધત-િાયમી જમાબુંધી, રૈયતવારી અન ે
મહાલવારી, ધશક્ષણ પધ્ધધત. 

7. ભારતનો 1857 નો સુંગ્રામ, ૧૯મી સદીમાું ભારત અન ેગજુરાતમાું ધાધમિિ અન ેસામાજજિ 

સધુારા આંદોલનો, ભારતમાું રાષ્ટ્રવાદના ઉદય માટે જવાબદાર પકરબળો, ભારતીય 
રાષ્ટ્રીય િોંગે્રસ. 

8. રાષ્ટ્રીય ફલિ પર મહાત્મા ગાુંધીનો ઉદય અને તેમના ધવચાર, ધસધ્ધાુંતો અને જીવન 
દશથનનો ભારતાના રાજિીય, સામાજજિ, આધર્િિ, ધાધમિિ અને સાુંસ્કૃધતિ જીવન પર 
ભધૂમિા. 

9. સ્વતુંત્રતા ચળવળ અને સ્વાતુંત્ર્યોત્તર એિીિરણમા6 સરદાર પટેલની ભધૂમિા. 
10. ભારત અને ધવદેશમાું ભારતીય ક્રાુંધતિારીઓ, આઝાદ કહિંદ કફજ અને સભુાષચુંર બોઝ. 
11. આઝાદી પછીનુું ભારત: દેશમાું રાજ્યોનુું પનુગથઠન, મહાગજુરાત ચળવળ, અગત્યની 

ઘટનાઓ. 
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૨. સાાંસ્કૃધતક વારસો 

1. ભારતીય સુંસ્કૃધત તર્ા પ્રાચીનર્ી અવાથચીન સમય સધુીના તેના િળા સ્વરૂપો, સાકહત્ય, 

ધશલ્પ અને સ્ર્ાપત્યની મખુ્ય લાક્ષખણિતાઓ; ભારતીય સમાજની મખુ્ય લાક્ષખણિતાઓ. 

2. ભારતીય ચલખચત્રો અને રુંગભધૂમ તર્ા તેનો સમાજ પર પ્રભાવ. 

3. ગજુરાતના િળા અને િસબ   

4. ગજુરાતની રુંગભધૂમ  

5. ગજુરાતની લોિસુંસ્કૃધત અને મૌખખિ પરુંપરા: તેનુું મહત્વ, લાખક્ષણિતાઓ અને અસરો. 
6. ગજુરાતના દરીયાિાુંઠાની સુંસ્કૃધત અને આકદવાસી સુંસ્કૃધત. 

 

૩. ભગૂોળ  

1. ગજુરાત અને ભારતની ભૌધતિ લાક્ષખણિતાઓ અને સુંસાધનોનો અભ્યાસ: મખુ્ય 

ભધૂમસ્વરૂપો, આબોહવા, જમીન, ખડિો, નદીઓ, જળાશયો, વનસ્પધત, ખધનજ અને જળ 

સુંસાધન. 

2. આધર્િિ પ્રવધૃત્તઓ: પ્રાર્ધમિ, દ્ધિતીય, તતૃીય અને ચતરુ્થ  
3. સામાજજિ અને વસ્તીધવષયિ ભગૂોળ. 

4. ધવિાસિીય અને પયાથવરણીય મદુ્દાઓ, ટિાઉ ધવિાસ, વૈધિિીિરણ; તેની સામાજજિ અને 

આધર્િિ અસરો,  સ્માટથ  ધસટી અન ેઉપાયો. કુદરતી પ્રિોપો, િાબથન ઉત્સર્જન, પ્રદૂષણ  પ્રિોપ 

વ્યવસ્ર્ાપન.આબોહવા પકરવતથન અને પયાથવરણ  ક્ષયની સમસ્યાઓ માટે વૈધિિ 

પ્રધતભાવ: મહત્વપણૂથ   સુંધધઓ અને સુંમેલનો. 

૪. ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજી 

1. ઉમદા માનવજીવન માટે ધવજ્ઞાન ટેિનોલોજી અને ઇનોવેશનનો સમન્વય, રોજ બરોજના 
જીવનમાું ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજી; ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજીના ક્ષેત્રમાું ભારતનુું યોગદાન, 

ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજીના  ઉપયોગ અને પ્રસારમાું પડિારો અને બાધાઓ, રાષ્ટ્ર ઘડતરમાું 
ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજીની ભધૂમિા અને અવિાશ. 

2. ઇન્ફોમેશન અને િોમ્યધુનિેશન ટેિનોલોજી:(આઇસીટી) - તેનુું મહત્વ, લાભ અન ેપડિારો, ઇ-

ગવનથન્સ અને ભારત, સાયબર ક્રાઈમ અને સાયબર ધસક્યોકરટી બાબત ેનીધતઓ. 

3. ભારતનો અંતરીક્ષ િાયથક્રમ: ભતૂિાળ, વતથમાન અન ે ભધવષ્ટ્ય. ભારતની ઉજાથનીધત અન ે

પરમાણ ુનીધત. સુંરક્ષણ સેવાઓમાું ટેિનોલોજી મહત્વ.,લાભ અને પડિારો 
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4. ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજી ક્ષેતે્ર ભારતીય ધસદ્ધદ્ધ, ધવજ્ઞાન અને ટેિનોલોજીના ક્ષેત્રમાું 
ઇન્ટેલેતચઅુલ પ્રોપેટી રાઇટટથસ  સુંબુંધધત બાબતો. 

૫. પ્રાદેધિક, રાષ્રીય અને આંતરાષ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ  
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પ્રશ્નપત્ર-૪: સામાન્ય અભ્યાસ-૨ (વિગનાત્મક) 
ગિુ-૧૫૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૩ કલાક 

પ્રશ્નપત્રનુાં માળખ ુનીચે મજુબ રહિેે. 

પ્રશ્નોની સાંખ્યા પ્રશ્નવાર ગિુ પ્રશ્નવાર  િબ્દ મયાગદા કુલ ગિુ 

૧૫ ૧૦ ૨૦૦ ૧૫૦ 

 
૧. ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્ર્ા અને બુંધારણ 

1. ભારતનુું બુંધારણ અને તેની મખુ્ય લાક્ષખણિતાઓ.  

2. ભારતીય સુંઘ તર્ા રાજ્ય સરિારોના િાયો તર્ા ફરજો. 
3. સુંધીય માળખાને સુંલગ્ન મદુ્દાઓ તર્ા પડિારો-રાજ્યોમાું રાજ્યપાલની ભધૂમિા. 
4. િેન્ર અને રાજ્ય સરિારો વચ્ચે સત્તાનુું ધવભાજન(િેન્ર યાદી, રાજ્ય યાદી, સહવતી યાદી), 

મદુ્દાઓ અને પડિારો. 
5. મહત્વના બુંધારણીય સધુારા. 
6. બુંધારણીય સુંસ્ર્ાઓ અને તેમની ભધૂમિા. 
7. સુંસદ અને રાજ્ય ધવધાન ગહૃ- માળખુું, િામગીરી, િાયથસુંચાલન સત્તા અને ધવશેષાધધિાર 

તર્ા સુંલગ્ન મદુ્દાઓ. 

8. ભારતમાું ન્યાયપાખલિા - માળખ ુઅને િાયો, િટોિટીને લગતી અગત્યની જોગવાઈઓ અને 
બુંધારણીય સધુારાઓ, ન્યાધયિ સમીક્ષા, જનકહત યાખચિા  
 

૨. લોિપ્રશાસન અને શાસન 

1. લોિપ્રશાસનનો અર્થ, પ્રકૃધત તર્ા િાયથકે્ષત્ર ભારતમાું ઉત્ક્રાુંધત, ખિકટશ શાસનનો વારસો 
લોિશાહીમાું મલૂ્િી સેવા ની ભધૂમિા 

2. ધવધવધ ક્ષેત્રોનાું ધવિાસ સુંદભથમાું સરિારની નીધતઓ તર્ા દરમ્યાનગીરી, અમલીિરણના 
મદુ્દાઓ તર્ા સમસ્યાઓ. 

3. ધવિાસ પ્રકક્રયા નાગરીિ સમાજ, ખબનસરિારી સુંગઠનો તર્ા અન્ય સહભાગીઓની 
ભધૂમિા 

4. વૈધાધનિ, ધનયમનિારી  અને ધવધવધ અધથન્યાધયિ સુંસ્ર્ાઓ 
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5. સશુાસન અને ઈ-શાસન-પારદધશિતા, શાસનમાું ઉત્તરદાધયત્વ તર્ા સુંવેદનશીલતા 
નાગકરિ અધધિાર પત્ર, માકહતી અધધિાર નો હિ, જાહરે સેવા અધધધનયમ અને આ 
સવેની અસરો, સામાજજિ અન્વેષણ અને તેનુું મહત્વ 

6. અધધિાર સુંલગ્ન મદુ્દાઓ માનવ અધધિાર, સ્ત્રીઓના અધધિાર, અનસુખૂચત જાધત અને 
અનસુખૂચત જનજાધતના અધધિારો, બાળિોના અધધિાર ઇત્યાકદ 

7. મહત્વની આંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્ર્ાઓ, એજન્સી, ધવધવધ સુંગઠનો અને તેમન ુમાળખુું. 
 

૩.  લોિસેવામાું નીધતશાસ્ત્ર 

1. નીધતશાસ્ત્ર અને માનવ સુંવાદ સાર, ધનધાથરિો અને માનવ વ્યવહારો પર અસરો પ્રભાવ 
પકરણામો; નીધતશાસ્ત્રના પકરમાણો, વ્યક્તતગત અને જાહરે સુંબુંધમાું નીધતશાસ્ત્ર, જાહરે 
સેવામાું નીધતશાસ્ત્ર, સત્યધનષ્ટ્ઠા અને ઉત્તરદાધયત્વ માકહતી અધધિાર િાયદો, જાહરે સેવા 
િાયદો અને તેની અસરો 

2. વલણ મળૂ તત્વો, િાયો; ધવચારો અને વતથણિૂ, વ્યવહાર પર તેની અસરો અને સુંબુંધ; 
ચાકરત્ર્ય અને રાજિીય વલણ; સામાજજિ અસરો તર્ા સમજાવટ પ્રોત્સાહનની ભધૂમિા 

3. ભાવનાત્મિ  બદુ્ધદ્ધમતા ખ્યાલ,  વહીવટ અને શાસનમાું તેની ઉપયોગીતા અન ે
ધવધનયોગ 

4. માનવ મલૂ્યો નાગકરિોને મલૂ્ય સુંબુંધધત ધશખક્ષત િરવામાું કુટુુંબ, સમાજ તર્ા શૈક્ષખણિ     
સમસ્યાઓની ભધૂમિા 

5. નીધતશાસ્ત્ર સુંબુંધધત મદુ્દાઓ અને પડિારો ભ્રષ્ટ્ટાચારધવરોધી તુંત્ર લોિપાલ લોિાયતુત  
6. ઉપરોતત બાબતોનો િેસ સ્ટડી. 

 

૪. ભારતીય અર્થતુંત્ર અન ેઆયોજન  

1. ભારતીય અર્થતુંત્ર: ભારતમાું આયોજનની િામગીરીનો ઉદભવ અને ધવિાસ. િેન્ર અને 
રાજ્ય સરિારની આધર્િિ િામગીરી, ગધતશીલતા, પડિારો, નવી પહલે, સધુારણા વગેરે. 
ધવિાસ અને સામાજજિ ક્ષેત્રની પહલે. નીધત આયોગ: ઉદે્દશો, બુંધારણ અને િાયો. 
સામાજજિ ઓકડટ. 

2. નાણાું અને બેનન્િિંગ માટે ધનયમનિારી માળખુું માળખુું: ધવભાવનાઓ, માળખ ુ અને 
ભધૂમિા 

3. ભારતીય જાહરે ધવત્તવ્યવસ્ર્ા; ભારતીય પદ્ધધત, જાહરે ખચથ, જાહરે દેવુું, ભારતીય 
અર્થતુંત્રમાું ખાદ્ય અને સહાય. િેન્ર અને રાજ્ય નાણાિીય સુંબુંધો.  

4. ગ્રામીણ ધવિાસ-પડિારો અને નીધતઓ; ભારતમાું રોજગાર નીધતઓ/યોજનાઓ 
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5. બાહ્ય ક્ષેત્ર: ધવદેશ વેપરના વલણો, સુંરચના અને કદશા. બાહ્ય ક્ષેત્ર સધુારાઓ. ધવદેશી 
સુંસ્ર્ાિીય રોિાણ (FII)  અને ધવદેશી પ્રત્યક્ષ રોિાણ (FDI). 

6. ગજુરાતનુું અર્થતુંત્ર- એિ અવલોિન; ભારત અને પ્રમખુ રાજ્યોની તલુનાએ ગજુરાતનુું 
અર્થતુંત્ર, આધર્િિ અને સામાજજિ માળખાગત સધુવધાઓના ધવિાસની નીધતઓ. 
ગજુરાતમાું સહિારી આંદોલન અને જીવનની સામાજજિ આધર્િિ બાબતો પર તેની 
અસર. 

7. આંતરમાળખાિીય સધુવધાઓ: ઉજાથ, બુંદરો, માગો, હવાઈ મર્િો, રેલવે, 
ટેખલિોમ્યધુનિેશન. સોધશયલ ઇમ્પેતટ એસેસમેન્ટ.  
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પ્રશ્નપત્ર-૫: સામાન્ય અભ્યાસ-૩ (મખુ્ય પરીક્ષા) 
ગિુ-૧૫૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૩ કલાક 

પ્રશ્નપત્રનુાં માળખ ુનીચે મજુબ રહિેે. 

પ્રશ્નોની સાંખ્યા પ્રશ્નવાર ગિુ પ્રશ્નવાર  િબ્દ મયાગદા કુલ ગિુ 

૧૫ ૧૦ ૨૦૦ ૧૫૦ 

 

૧. વન અને પયાગવરિ સાથે ભારતનો અનન્ય ઘધનષ્ઠ સાંબાંિ: ઐધતહાધસક, 
સામાજજક અને આધથિક દૃષ્ષ્ટકોિથી. 

૨.  વનવકૃ્ષધવજ્ઞાન (Silviculture) વ્યાપક ખ્યાલ: 
વનવકૃ્ષધવજ્ઞાનના (Silvicultural) વ્યાપિ ધસદ્ધાુંતો: વનસ્પધતને અસર િરતા પકરક્સ્ર્ધત 
ધવજ્ઞાન(ecological) અને દેહધમથધવદ્યાિીય (physiological) પકરબળો, વનનુું કુદરતી 
અને કૃધત્રમ પનુજીવન (regeneration), પ્રસર્જન (propagation) પધ્ધધતઓ, િલમ 
બનાવવાની તિનીિો (grafting techniques); સ્ર્ળ (site) પકરબળો, રોપ ઉછેર અને 
રોપણી (planting) તિનીિો, રોપ ઉછેર ક્યારા (nursery beds). 

૩.  ભારત અને ગજુરાતમાાં વનના પ્રકાર, ભારત અને ગજુરાતમાાં મેંગ્રોવ 
(સુાંદરીવકૃ્ષ)  અને કૃધિ આબોહવા (Agro-climatic) કે્ષત્રો  

૪.  કૃધિ વનીકરિ (Agroforestry), સામાજજક વનીકરિ અને સહભાગી વન 
વ્યવસ્થા (Joint Forest Management ) : 

 કૃધષ વનીિરણ (Agroforestry)- િાયથ ક્ષેત્ર અને આવશ્યિતા; લોિો અને પાલત ુું 
(domestic) પ્રાણીઓના જીવનમાું તર્ા સુંિખલત જમીનના ઉપયોગમાું ભધૂમિા,  ખાસ 
િરીને (i) જમીન અને જળસુંચય  (ii) પાણીનુું કરચાર્જ; (iii) પાિ માટે પોષિ તત્વોની 
ઉપલબ્ધતા; (iv) જીવાત-ભક્ષિ (Pest-Predator) સુંબુંધો િારા પકરક્સ્ર્ધત ધવજ્ઞાન  
સુંતલુન સકહતની પ્રકૃધત અને ધનવસનતુંત્ર(ecosystem)ની જાળવણી અને (v) જૈવ-
ધવધવધતા, ઔષધીય અને અન્ય વનસ્પધત અને પ્રાણીસનૃષ્ટ્ટમાું વદૃ્ધદ્ધ માટે તિો પરૂી  
પાડતી બાબતોનુું આયોજન. ધવધવધ કૃધષ ધનવસનતુંત્ર (ecosystem) કે્ષત્રો હઠેળ કૃધષ  
વનીિરણ (Agroforestry)પ્રણાલીઓ; પ્રજાધતઓની પસુંદગી અને ધવધવધલક્ષી વકૃ્ષો તર્ા 



 

Page 22 of 47  

NTFP (Non-timber forest products) ની ભધૂમિા, તિનીિો, ખોરાિ, ઘાસચારો અન ે
ઈંધણ સરુક્ષા.સુંશોધન અને ધવસ્તરણની જરૂકરયાતો. 

 સામાજજિ / શહરેી વનીિરણ: ઉદે્દશો, િાયથ ક્ષેત્ર અને આવશ્યિતા; જન સહભાખગતા 
 JFM (Joint Forest Management) (સહભાગી વન વ્યવસ્ર્ા) - ધસદ્ધાુંતો, ઉદે્દશો, પદ્ધધત, 

િાયથ ક્ષેત્ર, ફાયદાઓ અને NGOની ભધૂમિા. 
 ગજુરાતના આરખક્ષત (Reserve) વકૃ્ષો અને તેનુું વ્યવસ્ર્ાપન. 

૫. વન જમીન, જમીન સાંરક્ષિ અને જળસ્ત્રાવ વ્યવસ્થાન (Watershed 
management): 

 વન જમીન(Forests Soils:): વગીિરણ, જમીનની રચનાને અસર િરતા પકરબળો; 
જમીનના ભૌધતિ, રાસાયખણિ અને જૈધવિ ગણુધમો. જમીનની ફળદ્રપુતાને અસર િરતા 
પકરબળો. 

 જમીન સુંરક્ષણ (Soil conservation)- વ્યાખ્યા, ધોવાણ માટેનાું િારણો; પ્રિારો - પવન 
અને જળ ધોવાણ; ઘસારા (eroded) ની જમીન/ ધવસ્તારો, પવન અવરોધિ (wind 
breaks),  આશ્રય પટ્ટાઓનુું (shelter belts) સુંરક્ષણ અને વ્યવસ્ર્ાપન; રેતીના ઢુવાઓ; 
ખારાશ અને ક્ષારયતુત જમીનનો સધુાર, પાણીનો ભરાવો અને અન્ય પડતર જમીન 
(ખરાબા). જમીન સુંરક્ષણમાું વનોની ભધૂમિા. જમીનના સેન્રીય રવ્યોની  જાળવણી અન ે
ધનમાથણ, લીલા પાુંદડાના ખાતર માટે િાપવાની જોગવાઈ; વન પણથ િચરો(forest leaf 
litter) અને ખાતર; જમીન સધુારણા(ameliorating) માું સકુ્ષ્મસજીવોની ભધૂમિા; N અને 
C ચક્રો, VAM. 

 જળ સ્ત્રાવ વ્યવસ્ર્ાપન (Watershed management): જળ સ્ત્રાવ ની ધવભાવના;  એિુંદર 
સુંસાધન વ્યવસ્ર્ાપનમાું લઘ-ુવનો અને વન વકૃ્ષો ની ભધૂમિા, વન જળધવજ્ઞાન (forest 
hydrology), પ્રવાહ ધનયુંત્રણ (torrent control), નદી માગથની ક્સ્ર્રતા ના સુંદભથમાું જળ 
સ્ત્રાવ ધવિાસ(watershed development) 

 પડતર જમીન (ખરાબા) (Wasteland) વ્યવસ્ર્ાપન :ધવભાવના, પ્રિારો અને  પડતર 
જમીન( ખરાબા) (Wasteland) ની જમીન સધુારમાું વકૃ્ષોની ભધૂમિા 

૬.  પયાગવરિીય સાંરક્ષિ અને જૈવધવધવિતા: 
 પયાથવરણ; ઘટિો અને મહત્વ, સુંરક્ષણના ધસદ્ધાુંતો, વનધવનાશ(deforestation); વનની  

આગ (forest fires)અને ધવધવધ માનવ પ્રવધૃત્તઓ જેવી િે ખાણિામ, બાુંધિામ અન ે
ધવિાસલક્ષી પ્રોજેતટ, વસ્તી વદૃ્ધદ્ધ.ની પયાથવરણ પર અસર  

 પ્રદૂષણ - પ્રિારો, ગ્લોબલ વોધમિંગ (વૈક્ષ્ટ્વિ તાપવધૃ્ધ્ધ), ગ્રીન હાઉસ ઇફેત્સ, ઓઝોન 
સ્તર અવક્ષય(depletion),એધસડ વષાથ, અસર અને ધનયુંત્રણના ઉપાયો, પયાથવરણીય 
દેખરેખ-ધનયુંત્રણ(monitoring); ટિાઉ ધવિાસ(Sustainable Development)ની ધવભાવના. 
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પયાથવરણીય સુંરક્ષણમાું વકૃ્ષો અને જ ુંગલોની ભધૂમિા; હવા, પાણી અને ધ્વધન પ્રદૂષણનુું 
ધનયુંત્રણ અને ધનવારણ. ભારતમાું પયાથવરણીય નીધત અન ેિાનનૂ, પયાથવરણીય અસર 
મલુ્યાુંિન(Environmental Impact Assessment), પકરક્સ્ર્ધત ધવજ્ઞાન અને પયાથવરણીય 
સુંરક્ષણની તલુનામાું જળ સ્ત્રાવ  ધવિાસ (watershed development) નુું અર્થશાસ્ત્રીય 
મલુાુંિન   

૭. વન કાયગકારી યોજના(Forest Working Plan): 
 વન આયોજન, સુંિખલત આયોજન માટે મલૂ્યાુંિન અને ધનરીક્ષણના સાધનો અને 

અખભગમો; વન સુંસાધનો (resources)નો  બહુહતેિુ ધવિાસ અને વન ઉદ્યોગોનો ધવિાસ; 
િાયથિારી આયોજનો અન ે િાયથિારી યોજનાઓ, પ્રકૃધત સુંરક્ષણમાું તેમની ભધૂમિા, જૈવ 
ધવધવધતા અન ેઅન્ય પકરમાણો; ધનમાથણ અન ેધનયુંત્રણ. ધવભાગીય િાયથિારી યોજનાઓ, 
િામગીરીની વાધષિિ યોજના. વન આયોજનમાું રીમોટ સેક્ન્સિંગની ભધૂમિા. 

૮. વન પરરસ્સ્થધત ધવજ્ઞાન (Forest Ecology) અને Ethno botany (વાંિીય 
વનસ્પધતિાસ્ત્ર): 

 વન પકરક્સ્ર્ધત ધવજ્ઞાન  -જૈધવિ અને અજૈધવિ  ઘટિો,  વન ધનવસન પ્રણાલી; વન 
સમદુાય ધવભાવના;વનસ્પધત ધવભાવના, પકરક્સ્ર્ધત ધવજ્ઞાન  ઉત્તરાધધિાર અન ે
ઉત્તરક્રમ(ecological succession and climax), પ્રાર્ધમિ ઉત્પાદિતા (primary 
productivity), પોષિ કક્રયાચક્ર અને જળ સુંબુંધો; તણાવ વાતાવરણમાું  દેહધમથધવદ્યા 
(physiology in stress environments) (દુષ્ટ્િાળ, પાણીનો ભરાવો, ખારાશ અન ે
ક્ષારીયતા). ભારતમાું વન પ્રિાર, પ્રજાધતઓની ઓળખ, બુંધારણ અને જોડાણો; 
વકૃ્ષધવજ્ઞાન (dendrology),ધવભાજન સુંબુંધી વગીિરણ (taxonomic classification), 
herbaria(ઔષધધ સુંગ્રહાલયો) અને arboreta (વકૃ્ષોદ્યાન) ના  ધસદ્ધાુંતો અને સ્ર્ાપના, 
વન ધનવસનતુંત્રનુું  સુંરક્ષણ. Clonal (પ્રધતકૃધત) ઉદ્યાનો, ભારતીય ઔષધધ પ્રણાલીમાું 
વુંષીય વનસ્પધતશાસ્ત્રની ભધુમિા; આયવેુદ અને યનુાની - ઔષધીય છોડના પકરચય, 
નામિરણ (nomenclature), વસાહત (habitat),  ધવતરણ અને વનસ્પધત ધવશેષતાઓ. 

 મહત્વપણૂથ ઔષધીય છોડ અને તેમના ઉપયોગ.  

૯. વન્યજીવ વ્યવસ્થાપન:   
ભારતમાું વન અને વન્યજીવ વ્યવસ્ર્ાપન  વચ્ચેનુું interface(આંતરગુુંર્ન), ભારતમાું 
વન્યજીવોના સુંરક્ષણ અને વ્યવસ્ર્ાપન માટેનુું િાયદાિીય માળખુું: ધવસ્તાર અન ે
જોગવાઈઓ, વન્યજીવ વ્યવસ્ર્ાપન માટેનો સ્થળૂ અને સકુ્ષ્મ શધુ્ધ્ધ (Course and fine 
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filter approaches ) અખભગમ. ધવધશષ્ટ્ટ વસાહતોનુું સ ુંચાલન; તટવતી ધવસ્તારો, ઘાસના 
મેદાનો વગેરે. બગીચા-વાડીમાું અને શોધષત જ ુંગલો(exploited forests)માું વન્યપ્રાણી 
વ્યવસ્ર્ાપનની સમસ્યાઓનુું ધવશ્લેષણ; ભારતીય અને વૈધિિ પકરક્સ્ર્તી, પ્રજાધતઓ 
સુંરક્ષણ પ્રોજેત્સ; વાઘ, ધસિંહ, ગેંડો, મગર વગેરે. વ્યવસ્ર્ાપનમાું જીવધવજ્ઞાનની 
ભધુમિા, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને અભયારણ્યો. સુંરખક્ષત ધવસ્તારો માટેની વ્યવસ્ર્ાપન 
યોજના: વન િાયથિારી યોજનાઓ અને વન્યપ્રાણી વ્યવસ્ર્ાપન યોજનાઓ. વન્યજીવ  
વ્યવસ્ર્ાપન આયોજનની જરૂરીયાત. 

૧૦. વન અથગિાસ્ત્ર : 
વન અર્થશાસ્ત્ર: મળૂભતૂ ધસદ્ધાુંતો, ખચથ-લાભ ધવશ્લેષણ; માુંગ અને પરૂવઠાનો અંદાજ; 
રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાું વલણોનુું ધવશ્લેષણ તર્ા ઉત્પાદન અને 
વપરાશના સ્વરૂપમાું ફેરફાર; ગજુરાતના Minor Forest Products (MFP) અન ે
સામાજજિ આધર્િિ ધવિાસમાું તેમની ભધૂમિા. 

૧૧.  વન અને પયાગવરિનુાં કાયદાકીય અને નીધતકીય માળખુાં: 
 ભારતમાું વન અને પયાથવરણનુું િાયદાિીય અને સુંસ્ર્ાિીય માળખુું: ઇધતહાસ, મખુ્ય 

િાયદાઓ, સુંસ્ર્ાઓ વગેરે, ભારતની વન નીધતઓ. 
 પયાથવરણ  અને વન વ્યવસ્ર્ાપન પ્રણાલીના સદૃુઢ સુંચાલન માટેની રાજ્ય સરિારની 

અને િેંર સરિારની પહલે (initiatives). વન અને પયાથવરણના સુંરક્ષણ માટેના  ધવધવધ 
સરિારી  તુંત્રો અને સુંસ્ર્ાઓ. વન અને પયાથવરણના સુંરક્ષણ માટે જન ભાગીદારી 

૧૨. UNCED (United Nations Conference on Environment and 
Development), CBD (Convention on Biological Diversity), UNFCC 
(United Nations Framework Convention on Climate Change), 
UNCCD (United Nations Conventions to Combat Desertification). 
સરહતના  વન અને પયાગવરિને લગતા વૈધિક સાંમેલનો. ટકાઉ ધવકાસ 
લક્ષ્યો (Sustainable Development Goals), વૈધિક સાંમેલનો અને 
સાંધિઓમાાં ભારતનો પ્રધતસાદ. 
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Scheme of Competitive Examination for the post of Range 

Forest Officer, Class-II 

Note: The medium of examination shall be English and Gujarati. Gujarati and English 

Papers in Main Examination shall be in respective language only. In case of question 

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

1. Preliminary Examination 

Sr. 

No. 

Nature of Exam Name of the Paper Time Total allotted 

Marks 

1 
Objective 

General Studies-1 3 Hours 200 

2 General Studies-2 3 Hours 200 

Total Marks 400 

 

2. Main Examination 

(For those candidates who are declared qualified in Preliminary Examination) 

Sr. 

No. 

Nature of Exam Name of the Paper Time Total allotted 

Marks 

1  

 

Descriptive 

Gujarati 3 Hours 150 

2 English 3 Hours 150 

3 General Studies-1 3 Hours 150 

4 General Studies-2 3 Hours 150 

5 General Studies-3 3 Hours 150 

Total Marks of Written Examination 750 

Personality Test 

(For those candidates who are declared qualified in Mains 

Examination) 

100 

Total Marks to be considered for Final Selection 850 
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Paper 1: General Studies-1 (Objective) 
 
 

Marks-200 No. of Questions-200 Medium: English/Gujarati Time- 180 Minutes 

 

(1) History 

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

Religion. Vedic age- Jainism and Buddhism. 

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

3. Important Dynasties of Gujarat – Impact and Contribution, Important 

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

and architecture. 

4. 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. 

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

and contribution of freedom fighters of Gujarat and India. 

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

and Post-independence of India. 

7. India after Independence - Reorganization of the States within the 

country, Maha Gujarat Movement, Major events. 

8. Achievements and administrative reforms of the rulers of princely states 

of Saurashtra, Kutchh and Gujarat. 

 

(2) Cultural Heritage 

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

and Architecture. 

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

and Impact. 

3. Art and Craft of Gujarat: Socio-Cultural contribution. 

4. Life of Adivasi (Tribes). 

5. Pilgrimage and Tourist Places of Gujarat. 
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(3) Constitution, Polity, Social Justice and International 

Relations. 

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

Fundamental Duties, Directive Principles of State Policy, Important 

Amendments, Significant Provisions and Basic Structure. 

2. 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. 

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

bodies. 

4. Panchayati Raj. 

5. Public Policy and Governance. Impact of Liberalization, Privatization and 

Globalization on Governance. 

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

etc. 

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

Agencies and Fora, their structure and mandate. 

8. Important Policies and Programmes of Central and State Governments. 

 
 

(4) General Mental Ability 

1. Logical Reasoning and Analytical Ability. 

2. Number Series, Coding –Decoding. 

3. Shapes and their Sub-sections, Venn Diagram. 

4. Problems based on Clocks, Calendar and Age. 

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

6. Power and exponent, Square, Square Root, Cube Root, H.C.F. and 

L.C.M. 

7. Percentage, Simple and Compound Interest, Profit and loss. 

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

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

Area of Sphere, Cone, Cylinder, cubes and Cuboids. 

10. Data interpretation, Data Analysis, Data sufficiency, Probability. 
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Paper 2: General Studies-2 (Objective) 

 

Marks-200 No. of Questions-200 Medium: English/Gujarati Time- 180 Minutes 

 

 

(1) Indian Economy and Planning 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

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

5. 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. 

 

(2) Geography 

1. 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. 

2. Physical: World, India and Gujarat : Major physical divisions, 

Earthquakes, landslides, Natural drainage, climatic changes and 

regions, Monsoon, Natural Vegetation, Parks and Sanctuaries, Major 
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Soil types, Rocks and Minerals. 

3. 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. 

4. 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. 

 

(3) Science and Technology 

1. 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. 

2. 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. 

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

Various Institutes and programmes. 

4. Energy policy and Nuclear Policy of India - Government Policies and 

Programmes. 

5. 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. 

 
 

(4) Forest and Environment: 

1. India’s unique affinity with Forests and Environment: from Historical, 

Social and Economic point of view.  

2. Forests Soils: classification, factors affecting soil formation; physical, 

chemical and biological properties. 
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3. Forest and Forest resources with special reference to Gujarat and India. 

4. Environment; components and importance, principles of conservation, 

impact of deforestation; forest fires and various human activities like 

mining, construction and developmental projects, population growth on 

environment. 

5. Pollution - types, global warming, green house effects, ozone layer 

depletion, acid rain, impact and control measures, environmental 

monitoring; concept of sustainable development. Role of trees and 

forests in environmental conservation; control and prevention of air, 

water and noise pollution. Environmental policy and legislation in India. 

6. Wildlife Management: Interface between forest and wildlife management 

in India. Legal instruments for managing wildlife in India. Principles and 

practices of wildlife management. Course and fine filter approaches for 

wildlife management. Management of special habitats; riparian zones. 

Grasslands etc. Analysis of wildlife management problems in plantations 

and exploited forests; Indian and global scenario. Species conservation 

projects; tiger, lion, rhino, crocodile etc.  

7. National Parks/ Sanctuaries 

8. Importance of forest and Challenges against it 

9. Legal, Policy and Institutional Framework in India for Forest and 

Environment including National Green Tribunal and Research institutes. 

10. Global conventions related to Forest and Environment including UNCED 

(United Nations Conference on Environment and Development), CBD 

(Convention on Biological Diversity), UNFCC (United Nations 

Framework Convention on Climate Change), UNCCD (United Nations 

Conventions to Combat Desertification) 

 

(5) Current Events of Regional, National and International 

Importance. 
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Page 34 of 47  

પ્રશ્નપત્ર-૧ :ગજુરાતી (વિગનાત્મક) 

ગિુ:૧૫૦ માધ્યમ:ગજુરાતી સમય: ૩ કલાક 

ક્રમ અભ્યાસક્રમની ધવગત ફાળવેલ ગણુ 

૧ ધનબુંધ: પાુંચ પૈિી િોઇ પણ એિ (ઓછામાું ઓછા ૨૫૦ વધમુાું વધ ુ

૩૦૦ શબ્દોમાું) (વણથનાતમ્િ/ ધવશ્લેષણાત્મિ/ ખચિંતનાત્મિ/ સાુંપ્રત 

સમસ્યા પર આધારીત)  

૨૦ 

૨ ધવચાર ધવસ્તાર( ત્રણ પૈિી િોઇ પણ બે) િાવ્ય પુંક્તતઓ િે 

ગદ્યસકૂ્તતનો ધવચારધવસ્તાર (આશરે ૧૦૦ ર્ી ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૩ સુંક્ષેપીિરણ: આપેલ ગદ્યખુંડમાુંર્ી આશરે ૧/૩ ભાગમાું તમારા 

શબ્દોમાું સુંક્ષેપ   

૧૦ 

૪ ગદ્ય સમીક્ષા : આપેલા ગદ્યખુંડના આધારે પછેુલા પ્રશ્નોના જવાબ 

લખો  

૧૦ 

૫ ઔપચારીિ ભાષણો તયૈાર િરવા (સ્વાગત, ધવદાઇ, ઉદ્ઘાટન 

વગેરે)/પત્રિાર પરીષદ માટે ઉદબોધન તૈયાર િરવા (ઊજાથ, ખેત 

ધધરાણ, પ્રદુષણ, આરોગ્ય, ધશક્ષણનો નીધત ધવષયિ િે સમસ્યા 

ધવષયિ) (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૬ પ્રચાર માધ્યમો માટે ધનવેદનો તૈયાર િરવા (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) ૧૦ 

૭ પત્ર લેખન (અખભનુંદન/ શભેુચ્છા/ ધવનુંતી/ ફરીયાદ વગેરે) (આશરે 

૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 
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૮ ચચાથપત્ર (વતથમાન પત્રમાું પ્રજાના પ્રશ્નો/ સાુંપ્રત સમસ્યાઓ/ 

વ્યક્તતગત અખભપ્રાય રજુ િરતો ચચાથપત્ર (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૯ રશ્ય આલેખન (આલેખ/ ખચત્ર/ ફ્લો ચાટથ/ સરખામણી પત્રિ/ 

આંિડાિીય મકહતી વગેરે પરર્ી લખાણ) (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૧૦ અહવેાલ લેખન (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) ૧૦ 

૧૧ સુંવાદ િૌશલ્ય: બે વ્યક્તતઓ વચ્ચે સુંવાદ (જુર્ ચચાથ/ 

સભાનિુામિાજ/ પાણી/ કૃધષ/ આરોગ્ય/ સફાઇ/ ધશક્ષણન ેલગતી 

સમસ્યાઓ વગેરે. (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાું) 

૧૦ 

૧૨ ભાષાુંતર: અંગ્રેજીમાુંર્ી ગજુરાતીમાું અનવુાદ ૧૦ 

૧૩ ગજુરાતી વ્યાિરણ (સચુવ્યા મજુબ જવાબ લખવો)  

 રૂઢીપ્રયોગોનો અર્થ અને તેનો વાક્યપ્રયોગ  

 િહવેતોનો અર્થ 

 સમાસનો ધવગ્રહ િરી તેની ઓળખ  

 છુંદ ઓળખાવો 

 અલુંિાર ઓળખાવો 

 શબ્દસમહુ માટે એિ શબ્દ  

 જોડણી શદુ્ધદ્ધ 

 લેખન શદુ્ધદ્ધ/ભાષા શદુ્ધદ્ધ 

 સુંધધ જોડો િે છોડો 

 વાક્યરચાના અંગો /વાક્યના પ્રિાર/વાક્ય પરીવતથન 

૨૦ 
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PAPER-2: ENGLISH (Descriptive) 

Marks – 150 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 

five. (Descriptive/ analytical/ philosophical/based on 

Current Affairs) 

20 

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 etc. 

 

03 PRESS RELEASE/ APPEAL (in about 150 words): 10 

 The PR or appeal should be on an issue pertaining 

to a recent concern/ problem/ disaster/ rumours etc. 

 

04 REPORT WRITING (in about 150 words): 15 

 A report on an official function/event/field trip/survey 

etc. 

 

05 WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 

150 words): 

15 

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

comparison/ simple statistical data etc. 

 

06 FORMAL SPEECH (in about 150 words): 15 

 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. 
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07 PRECIS WRITING: 15 

 A precis in about 100 words for a 300-word 

passage. 

 

08 READING COMPREHENSION: 15 

 A reading passage of about 250 words to be given 

followed by short-answer type questions. 

 

09 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. 

20 

10 TRANSLATION:  

Translation of a short passage (of about 150 words) 

from Gujarati to English. 

15 
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Paper 3: General Studies-1 (Descriptive) 

 
 

MARKS - 150 Medium: English/Gujarati Time- 3 HOURS 

The structure of the question paper shall be as below. 

 

No. of 

Questions 

Question wise 

marks 

Question wise word 

limit 

Total Marks 

15 10 200 words 150 

 
(1) History of India: 

1. 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. 

2. The Mauryan and the Gupta Empire. 

3. Vijaynagar Empire and Important South Indian Dynasties. 

4. Important Dynasties of Gujarat - their administration, art, 

architecture, literature, science and technology. 

5. Educational institutions. Takshshila, Nalanda and Vallabhi. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Rise of Mahatma Gandhi on National Horizon, impact of his 

thoughts, principles and philosophy on political, social, economic, 

religious and cultural life of India. 

9. The   Role   of Sardar Patel in freedom movement

and post-independence consolidation. 

10. Indian Revolutionaries in India and abroad, Indian National Army 

and Subhash Chandra Bose. 

11. India after Independence - Reorganization of the States within the 

country, Maha Gujarat Movement, Major events. 
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(2) Cultural Heritage 

1. Indian Culture and its Salient aspects of Art forms, Literature, 

Architecture and Sculpture from Ancient to Modern times; Salient 

features of Indian Society. 

2. Indian Cinema and Theatre, its influence on Society. 

3. Art and Craft of Gujarat. 

4. Gujarati Theatre (Rangbhumi). 

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

Peculiarities and Impact. 

6. Culture of coastal area of Gujarat, Tribal Culture. 

 

 

(3) Geography 

1. Study of Physical Features and Resources of India and Gujarat; 

Major land forms, climate, soil, rocks, rivers, reservoirs vegetation, 

minerals and water resources. 

2. Economic Activities: Primary, Secondary, Tertiary and Quaternary. 

3. Social and Demographic geography. 

4. 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. 

 

(4) Science and Technology 

1. Integration of Science, Technology and Innovation for better human 

life; Science & Technology in everyday life; India’s contribution in 

the field of 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. 

2. Information and Communication Technology (ICT) - its importance, 

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

and policies to address security concerns. 
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3. Indian Space Programme - Past, Present and Future. Energy policy 

and Nuclear Policy of India. Technology in Defense Services - its 

importance, advantages and challenges. 

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

Issues related to Intellectual Property Rights in the field of Science 

and Technology. 

 

(5) Current Events of Regional, National and International 
Importance. 
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Paper 4: General Studies-2 (Descriptive) 

 
 

MARKS - 150 Medium: English/Gujarati Time- 3 HOURS 

The structure of the question paper shall be as below. 

 

No. of 

Questions 

Question wise 

marks 

Question wise word 

limit 

Total Marks 

15 10 200 words 150 

 

(1) Indian Polity and Constitution: 

1. Indian Constitution and its salient features. 

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

3. Issues and challenges pertaining to the Federal structure – Role of 

Governor in States. 

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

list and Concurrent list) – Issues and challenges. 

5. Important Constitutional Amendments. 

6. Constitutional Authorities and their Role. 

7. Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of 

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

8. Judiciary in India – Structure and functions, important provisions 

relating to emergency and constitutional amendments, judicial review, 

Public Interest Litigation. 

 

(2) Public Administration and Governance: 

1. Meaning, Nature and Scope of Public Administration – Evolution in 

India, Legacy of British rule. Role of Civil Services in Democracy. 

2. Government policies and interventions for development in various 

sectors and issues and problems of implementation. 

3. Development processes - the role of civil society, NGOs and other 

stakeholders. 

4. Statutory, regulatory and various quasi-judicial authorities. 

5. 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 
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importance. 

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

etc. 

7. Important International Institutions, Agencies and Fora and their 

structure. 

 

 

(3) Ethics in Public Service: 

1. 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. 

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

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

persuasion. 

3. Emotional intelligence - concept, utilities and application in 

administration and governance. 

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

imparting values to citizens. 

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

Lok Ayukta. 

6. Case studies in the above areas (i.e. 1 to 5) 

 

 

(4) Indian Economy and Planning 

1. 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. 

2. Regulatory framework for money and banking: concepts, structure and 

role. 

3. Indian Public finance: Indian tax system, public expenditure, public 

debt, deficit and subsidies in the Indian economy. Centre-state 

financial relation. 
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4. Rural development - Challenges and policies; employment 

policies/schemes in India. 

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

External sector reforms. Foreign Institutional Investment (FII) and 

Foreign Direct Investment (FDI). 

6. 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. 

7. Infrastructure: Energy, Port, roads, Airport, Railways, 

Telecommunications - Social Impact Assessment. 
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Paper 5: General Studies-3 (Descriptive) 

 
 

MARKS - 150 Medium: English/Gujarati Time- 3 HOURS 

The structure of the question paper shall be as below. 

 

No. of 

Questions 

Question wise 

marks 

Question wise word 

limit 

Total Marks 

15 10 200 words 150 
 

 

1. India’s unique affinity with Forests and Environment: from 

Historical, Social and Economic point of view.  

 

2. Silviculture - General : 

General Silvicultural Principles: ecological and physiological factors 

influencing vegetation, natural and artificial regeneration of forests; methods 

of propagation, grafting techniques; site factors; nursery and planting 

techniques nursery beds. 

  

3. Types of Forest in India and Gujarat, Mangrove and Agro-

climatic zones in India and Gujarat. 

 

4. Agroforestry, Social Forestry and Joint Forest Management : 

 Agroforestry - scope and necessity; role in the life of people and domestic 

animals and in integrated land use, planning especially related to (i) soil and 

water conservation; (ii) water recharge; (iii) nutrient availability to crops; (iv) 

nature and ecosystem preservation including ecological balances through 

pest-predator relationships and (v) providing opportunities for enhancing bio-

diversity, medicinal and other flora and fauna. Agro forestry systems under 

different agro-ecological zones; selection of species and role of multipurpose 

trees and NTFPs (Non-timber forest products), techniques, food, fodder and 

fuel security. Research and Extension needs. 

 Social/Urban Forestry: objectives, scope and necessity; people’s participation. 

 JFM (Joint Forest Management)- principles, objectives, methodology, scope, 

benefits and role of NGOs. 
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 Reserved Trees of Gujarat and their management. 

  

5. Forest Soils, Soil Conservation and Watershed management: 

 Forests Soils: classification, factors affecting soil formation; physical, chemical 

and biological properties of soil. Factors affecting Soil fertility.  

 Soil conservation - definition, causes for erosion; types - wind and water 

erosion; conservation and management of eroded soils/areas, wind breaks, 

shelter belts; sand dunes; reclamation of saline and alkaline soils, water 

logged and other waste lands. Role of forests in conserving soils. 

Maintenance and build up of soil organic matter, provision of loppings for 

green leaf manuring; forest leaf litter and composting; Role of microorganisms 

in ameliorating soils; N and C cycles, VAM. 

 Watershed Management - concepts of watershed; role of mini-forests and 

forest trees in overall resource management, forest hydrology, watershed 

development in respect of torrent control, river channel stabilization, 

 Wasteland Management: Concept, types and role of trees in reclamation of 

wasteland.  

 

6. Environmental Conservation and Biodiversity: 

 Environment; components and importance, principles of conservation, impact 

of deforestation; forest fires and various human activities like mining, 

construction and developmental projects, population growth on environment. 

 Pollution - types, global warming, green house effects, ozone layer depletion, 

acid rain, impact and control measures, environmental monitoring; concept of 

sustainable development. Role of trees and forests in environmental 

conservation; control and prevention of air, water and noise pollution. 

Environmental policy and legislation in India. Environmental Impact 

Assessment. Economics assessment of watershed development vis-a-vis 

ecological and environmental protection. 

 

7. Forest Working Plan : 

Forest planning, evaluation and monitoring tools and approaches for 

integrated planning; multipurpose development of forest resources and forest 

industries development; working plans and working schemes, their role in 

nature conservation, bio-diversity and other dimensions; preparation and 
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control. Divisional Working Plans, Annual Plan of Operations. Role of Remote 

Sensing in Forest Planning.  

 

8. Forest Ecology and Ethnobotany : 

 Forest ecology - Biotic and aboitic components, forest eco-systems; forest 

community concepts; vegetation concepts, ecological succession and climax, 

primary productivity, nutrient cycling and water relations; physiology in stress 

environments (drought, water logging salinity and alkalinity). Forest types in 

India, identification of species, composition and associations; dendrology, 

taxonomic classification, principles and establishment of herbaria and 

arboreta. Conservation of forest ecosystems. Clonal parks, Role of 

Ethnobotany in Indian Systems of Medicine; Ayurveda and Unani - 

Introduction, nomenclature, habitat, distribution and botanical features of 

medicinal plants. 

 Important Medicinal Plants and their usage.  

 

9. Wildlife Management  

Interface between forest and wildlife management in India. Legal framework 

for Conservation and Management of wildlife in India: Scope and Provision. 

Principles and practices of wildlife management. Course and fine filter 

approaches for wildlife management. Management of special habitats; 

riparian zones. Grasslands etc. Analysis of wildlife management problems in 

plantations and exploited forests; Indian and global scenario. Species 

conservation projects; tiger, lion, rhino, crocodile etc. Role of Biology in 

management. National Parks and Sanctuaries. Management plan for 

Protected Areas: Forest working plans and wildlife management plans. Need 

for wildlife management planning.  

 

10. Forest Economics : 

Forest economics: fundamental principles, cost-benefit analyses; estimation 

of demand and supply; analysis of trends in the national and international 

market and changes in production and consumption patterns; Minor Forest 

Products (MFP) of Gujarat and its role in Socio Economic Development. 
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11. Legal and Policy Framework for Forest and Environment: 

 Legal and Institutional framework for Conservation and Management of forest 

and environment in India: History, Important Acts, Institutions etc., Forest 

policies in India. 

 State Government’s and Central Government’s initiatives for sound 

environment and forest management. Various Government bodies and 

institutes for conservation of forests and environment. People’s participation 

for conservation of Forest and Environment. 

 

12. Global conventions related to Forest and Environment 

including UNCED (United Nations Conference on Environment 

and Development), CBD (Convention on Biological Diversity), 

UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate 

Change), UNCCD (United Nations Conventions to Combat 

Desertification). Sustainable Development Goals. India’s 

response to the Global Conventions and treaties.    

 


