જા. ક્ર. ૬૫/૨૦૧૬-૧૭ અને ૬૬/૨૦૧૬૧૭
નગરપાલિકા મુખ્ય અધિકારી (વગગ -૨ અને વગગ -૩)
પ્રાથધિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ
ુ ક્ષી)
પ્રશ્નપત્ર-૧ (હેતિ
િાધ્યિ: ગુજરાતી અને અંગ્રેજી

કુ િ ગુણ :૧૫૦

કક્ષા: સ્નાતક

સિય: ૭૫ ધિધનટ

૧.

ભારતની ભ ૂગોળ- ભૌગોલિક, આધથિક, સાિાજજક, કુ દરતી સંસાિન અને વસ્તી અંગે ની બાબતો- ગુજરાતના
ખાસ સંદભગ સાથે

૨.

ભારતનો સાંસ્કૃધતક વારસો- સાહહત્ય, કિા, િિગ અને સ્થાપત્યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભગ સાથે

૩.

ભારતનો ઈધતહાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભગ સાથે

૪.

ભારતની અથગવ્યવસ્થા અને આયોજન

૫.

બંિારણ, રાજનીધત અને મુખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ:
(૧)

ભારતીય બંિારણનું ઘડતર અને ધવશેષતાઓ

(૨)

આમુખ

(૩)

મ ૂળભ ૂત હકો અને ફરજો

(૪)

રાજ્યનીધતના િાગગદશગક ધસધ્િાંતો

(૫)

સંઘ અને રાજ્યના કારોબારી:
રાષ્ટ્રપધત; રાજ્યપાિ; િંત્રી પહરષદ અને કેલબનેટ; પ્રિાનિંત્રી અને મુખ્યિંત્રી; એટની જનરિ અને
એડ્વોકેટ જનરિ

(૬)

સંઘ અને રાજ્યનું ધવિાનતંત્ર

(૭)

સંઘ અને રાજ્યનું ન્યાયતંત્ર

(૮)

બંિારણીય અને વૈિાધનક સંસ્થાઓ:
ચટ
ં ૂ ણી આયોગ; સંઘ અને રાજ્ય જાહેર સેવા આયોગ; સંિ અને રાજ્યનું ધવત્ત આયોગ; કમ્પ્ટ્રોિર
અને ઑહડટર જનરિ; કેન્રીય સતકગ તા આયોગ, િોકપાિ તથા િોકાયુક્ત અને કેન્રીય િાહહતી
આયોગ; સોલિધસટર જનરિ

(૯)

કેન્ર અને રાજ્ય સંબિ
ં ો

(૧૦)

સંયક્ુ ત રાષ્ટ્રસંઘની રચના, અંગો, કાયગક્ષેત્ર અને બદિાતા વૈધિક પહરપ્રેક્ષ્યિાં તેની ભ ૂધિકા; સંયક્ુ ત
રાષ્ટ્રસંઘ વ્યવસ્થાિાં સાિેિ સંસ્થાઓ અને તેિનું કાયગક્ષેત્ર

૬.

સાિાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષિતા કસોટી

૭.

સાિાન્ય ધવજ્ઞાન, પયાગ વરણ અને ઈન્ફિેશન એન્ડ કોમ્પ્ટયધુ નકે શન ટે કનોિોજી

૮.

શહેરીકરણ અને તેને સંબધં િત ધવધવિ ખ્યાિો, સિસ્યાઓ અને તેન ંુ ધનરાકરણ; નગર-સંચાિન અને તેના
ધવધવિ પાસાઓ; ગુજરાત તેિજ અન્ય રાજ્યોિાં શહેરી સ્થાધનક સુિરાઈઓનું િાળખુ,ં કાિગીરી અને
સિસ્યાઓ; શહેરી સ્થાધનક સ્વરાજ િાટે નો ૭૪િો બંિારણીય સુિારા અધિધનયિ અને તેની જોગવાઈઓ; શહેરી
ધવકાસની કે ન્ર તથા રાજ્યની ધવધવિ યોજનાઓ અને તેન ંુ કાયગકરણ; આબોહવા પહરવતગન અને શહેરીકરણ;
આપધત્ત વ્યવસ્થાપન.

૯.

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

********

ADVT NO: 65/2016-17 AND ADVT NO: 66/2016-17
Chief Officer in Municipality (Class-2 and Class-3)
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 topicswith 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 & Communication 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

********

