જ
ુ રાત

હર સેવા આયોગ

છ-૩ સકલ પાસે, છ રોડ, સે ટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

હરાત માંક: ૧૩૮/૨૦૧૯-૨૦
જ યા ુ ં નામ: આસી ટ ટ મેનેજર (એ વાયરમે ટ), વગ-૨
ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ િમિનટના સં ુ ત
ભાગ-૧
મા યમ :
૧

ાથિમક કસોટ નો અ યાસ મ

ાથિમક કસોટ નો સામા ય અ યાસ મ

જ
ુ રાતી

ભારતની

પ ની

ુલ

ો : ૧૦૦

ુલ

ૂગોળ - ભૌગો લક, આિથક, સામા જક, ુ દરતી સંસાધન અને વ તી

ણ
ુ : ૧૦૦

ગેની બાબતો -

જ
ુ રાતના ખાસ સંદભ સાથે
૨

ભારતનો સાં ૃ િતક વારસો - સા હ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો-

૩

ભારતનો ઇિતહાસ -

૪

ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીિત અને ભારત ુ ં બંધારણ :

જ
ુ રાતના ખાસ સંદભ સાથે

જ
ુ રાતના ખાસ સંદભ સાથે

(૧) આ ુખ
(૨)

ૂળ ૂત અિધકારો અને ફરજો

(૩) રા યનીિતના માગદશક િસ ાંતો
(૪) સંસદની રચના
(૫) રા પિતની સ ા
(૬) રાજપાલની સ ા
(૭) યાયતં
(૮) અ ુ ૂ ચત

િત, અ ુ ૂ ચત જન િત અને સમાજના પછાત વગ માટની જોગવાઇઓ

(૯) એટન જનરલ
(૧૦) નીિત આયોગ
(૧૧) પંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણાં પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધાિનક સં થાઓ- .ભારત ુ ં
સેવા આયોગ, કો

ટં ૂ ણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રા ય લોક

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ; ક ીય સતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા

લોકા ુ ત અને ક ીય મા હતી આયોગ
૬

સામા ય બૌ ક

મતા કસોટ

૭

સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઇ ફમશન એ ડ કો

૮

ખેલ જગત સ હત રોજબરોજના

ાદિશક, રા

િુ નકશન ટકનોલો

ય અને
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તરરા

ય મહ વના બનાવો

Part-1 Syllabus of Preliminary Test
Advt. No.138/2019-20
Post: Assistant Manager (Environment), Class-II
Medium: Gujarati
Questions – 100
Total Marks- 100
Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and
1
population related topics- with special reference to Gujarat
Cultural heritage of India-Literature, Art, Religion and Architecture- with
2
special reference to Gujarat
3 History of India with special reference to Gujarat
4 Indian Economy and Planning
Indian Polity and the Constitution of India:
1. Preamble
2. Fundamental Rights and Fundamental Duties
3. Directive Principles of State Policy
4. Composition of Parliament
5. Powers of the President of India
6. Powers of Governor
7. Judiciary
8. Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes
5
of the society
9. Attorney General
10. NITI Aayog
11. Panchayati Raj Institutions
12. Finance Commission
13. Constitutional and Statutory Bodies: Election Commission of India,
Union Public Service Commission, State Public Service Commission,
Comptroller and Auditor General; Central Vigilance Commission,
Lokpal and Lokayukta, Central Information Commission
6 General Mental Ability
General Science, Environment and Information & Communication
7
Technology
Daily events of Regional, National and International Importance including
8
Sports
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Part-2 Syllabus of Concerned Subject for Preliminary Test
Advt. No.138/2019-20
Post: Assistant Manager (Environment), Class-II
Marks – 200

1.

Questions – 200

Medium - English

EIA notification 2006, Environment clearance, Environment
Impact Assessment.

2.

Air pollution & control Water pollution & control, Renewable
Energy & Water conservation.

3.

Fly Ash Notification, Hazardous waste management.

4.

Environmental emission standards (air, stack, effluent, noise)

5.

Environment monitoring and analysis, online monitoring.

6.

Environment management in mines and power plant.

7.

Effluent treatment plant, sewage treatment.

8.

Greenbelt development.

9.

Environmental audit, Environmental Statement.

10. Wildlife clearance, forest clearance, Eco Sensitive Zone.
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