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જુરાત હર સેવા આયોગ 
સે ટર-૧૦-એ, છ-૩ સકલ પાસે, છ-રોડ, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જ યા ુ ંનામ:- મદદનીશ મ અિધકાર , વગ-૩ (GMC)  
હરાત માકં:- ૧૦૦/૨૦૨૦-૨૧ 

પર ા પ ધિત અને અ યાસ મ (Exam Pattern and Syllabus) 

 પર ા પ ધિત: 
ગાધંીનગર મહાનગરપા લકા હ તકના મદદનીશ મ અિધકાર , વગ-૩ (GMC) ની 
જ યાની ભરતી માટની પર ા પ ધિત િન ન લ ખત જુબ રહશે. 

પ  
માકં 

ભાગ િવષય 
પર ાનો 

કાર 
સમય 

ફાળવેલ 
ણુ 

પ -૧ 

૧ સામા ય અ યાસ 

હ લુ ી ૧૨૦ િમિનટ 

૧૦૦ 

૨ જુરાતી ૫૦ 

૩ ે  ૫૦ 

પ -૨ - સબંિંધત િવષય હ લુ ી ૧૨૦ િમિનટ ૨૦૦ 

ુલ ણુ (આખર  પસદંગી માટ ગણતર મા ંલેવાના થતા ુલ ણુ) ૪૦૦ 

ન ધ: 

૧. પ -૦૧ અને ૦૨ હ લુ ી કારના રહશે. 
૨. પ -૦૧ ના ભાગ-૦૧ અને ભાગ-૦૨ ુ ંમા યમ જુરાતી રહશે યાર પ -૦૧ ના 

ભાગ-૦૩ અને પ -૦૨ ુ ંમા યમ ે  રહશે. 
૩. પ -૦૧ ના ભાગ-૦૧ નાતક ક ા ુ,ં ભાગ-૦૨ અને ભાગ-૦૩ જુરાત મા યિમક અને 

ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડના ધોરણ-૧૨ સમક  ક ા ુ ંરહશે, યાર પ -૨ ડ લોમા 
ક ા ુ ંરહશે. 

૪. ઉમેદવારની આખર  પસદંગી પ -૦૧ અને પ -૦૨ ના ુલ ૪૦૦ ણુમાથંી મેળવેલ 
ુલ ણુના આધાર કરવામા ંઆવશે. 
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મદદનીશ મ અિધકાર , વગ-૩ (GMC) ની જ યા માટની પર ાના  
પ -૧ નો અ યાસ મ 

ુલ ણુ:૨૦૦ સમય: ૨ કલાક 
ભાગ:૧ સામા ય અ યાસ 

ણુ-૧૦૦ ોની સં યા-૧૦૦ મા યમ- જુરાતી 

(૧) ઇિતહાસ  

૧. િસ  ુખીણની સ યતા: લા ણકતાઓ, થળો, સમાજ, સાં ૃ િતક ઇિતહાસ, કળા અને ધમ,  

વૈ દક ગુ- ન ધમ અને બૌ  ધમ. ાચીન ભારતના ગણરા યો. 
૨. મોય અને ુ ત સા ા ય, ચોલા અને પ લવ રાજવશંો. િવજયનગર સા ા ય. 
૩. જુરાતના મહ વના રાજવશંો-અસરો અને દાન,  મહ વની નીિતઓ, તેમ ુ ંવહ વટ  

તં , અથતં , સમાજ, ધમ, કલા, થાપ ય અને સા હ ય. 
૪. ભારતમા ં રુોિપયનો ુ ંઆગમન, ભારતમા ં ટશ શાસનની થાપના અને િવ તરણ, 

ભારતનો 1857 નો વાતં ય સં ામ: જુરાતના િવશેષ સદંભમા ,ં ૧૯મી સદ મા ંભારત 
અને જુરાતમા ંધાિમક અને સામા જક ધુારા દોલનો. 

૫. ભારતની વતં તા માટની ચળવળ, ભારત અને િવદશમા ંભારતીય ાિંતકાર ઓ, જુરાત 
અને ભારતના વાતં ય સેનાનીઓનો ફાળો અને િૂમકા. 

૬. વાતં ય વૂ અને વાતં યો ર ભારતમા ંમહા મા ગાધંી અને સરદાર પટલની િૂમકા 
અને દાન. 

૭. આઝાદ  પછ ુ ં ભારત: દશમા ં રા યો ુ ં નુગઠન, મહા જુરાત ચળવળ, અગ યની 
ઘટનાઓ. 

૮. સૌરા , ક છ અને જુરાતના દશી રા યોના શાસકોના ધુારાવાદ  પગલાઓ અને 
િસ ઓ. 

 

(૨) સાં ૃ િતક વારસો 

૧. ભારત અને જુરાતનો સાં ૃ િતક વારસો: કળા વ પો, સા હ ય, િશ પ અને થાપ ય,  

૨. જુરાતની લોક સં ૃ િત અને મૌ ખક પરંપરા: તે ુ ંમહ વ લા ણકતાઓ અને અસરો. 
૩. જુરાતની કળા અને કસબ: સામા જક સાં ૃ િતક દાન. 
૪. આ દવાસી જન વન. 
૫. જુરાતના તીથ થળો અને પયટન થળો. 
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(૩) ભારતીય અથતં  અન ેઆયોજન 

૧. વતં તાના પવ ભારતીય અથતં , ભારતમા ંઆયોજનની કામગીર નો ઉદભવ અને 
િવકાસ- ઐિતહાિસક ચચાઓ, આયોજનના મોડલો અને સમયાતંર તેમા ંઆવેલા ફરફારો, 
ધુારાઓ પછ ના સમયમા ંભારતીય અથતં : નવા આિથક ધુારાઓ, નીિત આયોગ: 

ઉ ેશો બધંારણ અને કાય . 
૨. ૃ િષ ઉ ોગ અને સેવા ે મા ં િવિવધ આિથક નીિતઓ અને ધુારાઓ, ભારતીય 

અથતં મા ં તરમાળ ,ુ બે કગ અને વીમો: િનયમનકાર  માળ ુ,ં ભારતીય અથતં  
પર ખાનગીકરણનો ભાવ, િવકાસ, પડકારો અને તકો. 

૩. ભારતીય હર િવ  યવ થા: ભારતીય કર પ ધિત, હર ખચ, હર દ ુ,ં ભારતીય 
અથતં મા ંખા  અને સહાય, ક  અને રા યના નાણાક ય સબંધંો, વ  ુઅને સેવા 
કર(GST): યાલ અને ૂચતાથ . ભારતીય હર િવ  યવ થા સાથે સકંળાયેલી 
અગ યની સં થાઓ. કદ ય નાણાપચં અને રા ય નાણા પચંની િૂમકા. 

૪. ભારતના િવદશ યાપારના વલણો, સરંચના, માળ ુ ંઅને દશા. 
૫. જુરાત ુ ંઅથતં - એક અવલોકન, જુરાતમા ંસામા જક ે ો: િશ ણ, આરો ય અને 

પોષણ. ૃ િષ, વન, જળ સસંાધનો, ખાણ, ઉ ોગ અને સેવા ે , આિથક અને સામા જક 
માળખાગત િુવધાઓના િવકાસની નીિતઓ, જુરાતમા ંસહકાર  ે . 

 

(૪) ગૂોળ  

૧. સામા ય ગૂોળ: યૂમડંળના ભાગ પ ૃ વી, ૃ વીની ગિત, સમય અને ઋ નુી 
િવભાવના, ૃ વીની ત રક સરંચના, ુ ય િૂમ વ પો અને તેની લા ણકતાઓ, 

વાતાવરણની સરંચના અને સગંઠન, આબોહવાના ત વો અને પ રબળો, વા  ુસ ુ ય અને 
વાતા , વાતાવરણીય િવ ોભ, આબોહવાક ય બદલાવ, મહાસાગરો: ભૌિતક, રાસાય ણક, 

િવક લા ણકતાઓ, જલીય આપિ ઓ, દ રયાઇ અને ખડં ય સસંાધનો. 
૨. ભૌિતક ગૂોળ: ભારત, જુરાત અને િવ ના સદંભમા ,ં ુ ય ા ૃ િતક િવભાગો, કંૂપ અને 

ૂ ખલન, ુ દરતી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના દશો, વાતાવરણીય િવ ોભ, ચ વાત, 

ુ દરતી વન પિત: રા ય ઉ ાન અને અભયાર ય, જમીનના ુ ય કારો, ખડકો અને 
ખિનજો. 

૩. સામા જક ગૂોળ: ભારત, જુરાત અને િવ ના સદંભમા:ં વ તી ુ ંિવતરણ, વ તી ઘનતા, 
વ તી ૃ , ી ુ ુષ માણ, સા રતા, યવસાિયક સરંચના, અ ુ ૂચત િત અને 
અ ુ ૂચત જન િત વ તી, ૃ િત સ હૂ, ભાષાક ય સ હૂ, ામીણ-શહર  ઘટકો, 
શહર કરણ અને થળાતંર, મહાનગર ય દશો. 
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૪. આિથક ગૂોળ: અથતં ના ુ ય િવભાગ, ૃ િષ, ઉ ોગ, સેવાઓ, તેમની ુ ય 
લા ણકતાઓ, પાયાના ઉ ોગો – ૃ િષ, ખનીજ, જગંલ, ધણ (બળતણ) અને માનવ મ 
આધા રત ઉ ોગો, પ રવહન અને વેપાર, પ િતઓ અને સમ યાઓ. 

 

(૫) િવ ાન અન ેટકનોલો  

૧. િવ ાન અને ટકનોલો : િવ ાન અને ટકનોલો ુ ં વ પ અને ે , રોજબરોજના 
વનમા ં િવ ાન અને ટકનોલો ની તુતા, િવ ાન, ટકનોલો  અને ઇનોવેશન 
ગેની રા ય નીિત, ભારતમા ં િવ ાન ટકનોલો  અને ઇનોવેશન સાથે સકંળાયેલા 

િવિવધ સં થાઓ, તેમની િૃ ઓ અને યોગદાન, િસ  ભારતીય વૈ ાિનકો ુ ંયોગદાન. 
૨. ઇ ફોમશન અને કો િુનકશન ટકનોલો  (આઇસીટ ): આઇસીટ ુ ં વ પ અને ે , 

આઇસીટ ને ઉ ેજન આપતી િવિવધ સરકાર  યોજનાઓ, ઇ-ગવન સ કાય મો અને 
સેવાઓ, સાયબર િસ ુ રટ , નેશનલ સાયબર ાઇમ પો લસી. 

૩. તર /અવકાશ અને સરં ણ સેવાઓમા ં ટકનોલો : ભારતીય ત ર  કાય મની 
ઉ ાિંત/િવકાસ., િવિવધ સં થાઓ અને કાય મો. 

૪. ભારતની ઉ  નીિત અને પરમા  ુનીિત-સરકારની નીિતઓ અને કાય મો. 
૫. પયાવરણ િવ ાન: રા ય અને તરરા ય ક ાએ પયાવરણની ળવણી માટ 

નીિતઓ અને સિંધઓ, વન અને વ ય વન સરં ણ, લાયમેટ ચે જ અને આપિ  
યવ થાપન બાબતે નેશનલ એ શન લાન. 

 

(૬) સામા ય બૌ ક મતા 
૧. તા કક અને િવ લેષણા મક મતા. 
૨. સં યાઓની ેણી, સકંત અને તેનો ઉકલ. 
૩. આ ૃિતઓ અને તેના પેટા િવભાગો, વેન આ ૃિતઓ. 
૪. ઘ ડયાળ, કલે ડર અને ઉમર સબંિંધત ો. 
૫. સરરાશ યા મ યક, મ ય થ અને બ ુલક, ભા રત સરરાશ. 
૬. ઘાત અને ઘાતાકં, વગ ળૂ, ઘન ળૂ, .ુસા.અ અને લ.સા.અ. 
૭. ટકા, સા ુ ં અને ચ ૃ  યાજ, નફો અને કુસાન. 
૮. સમય અને કાય, સમય અને તર, ઝડપ અને તર. 
૯. સરળ ભૌિમિતક આ ૃિતઓના ે ફળ અને પ રિમિત, જ થો અને સપાટ નો િવ તાર (છ 

સમાતંર બા ુ ધરાવતો ઘન, િસ લ ડર, શં ુ આકાર, ગોળાકાર). 
૧૦. મા હતી ુ ંઅથઘટન, મા હતી ુ ંિવ લેષણ, મા હતીની પયા તતા, સભંાવના. 

(૭) ાદિશક, રા ય અને તરરા ય ક ાની મહ વની સાં ત ઘટનાઓ 
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ભાગ-૨ જુરાતી 

ુલ ો-૫૦ ુલ ણુ-૫૦ 
 

1. ગધાથ હણ 

2. કહવતો 

3. ઢ યોગો 

4. સમાનાથ  શ દો 

5. િવ ુ ધાથ  શ દો 

6. જોડણી 

7. અલકંાર 

8. સમાસ 

9. શ દસ હૂો માટ સામાિસક ક પા રભાિષક શ દો 

10. સિંધ 

11. છંદ 
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PART- 3 (ENGLISH) 

Total Questions: 50 Total Marks: 50 
 
1. Tenses, Concord- Participles, Gerund 

2. Common Errors- on miscellaneous items 

3. Usage: Articles, Prepositions, Adjective, Adverb, Conjunction, 

and Question tag 

4. Usage: Some, many, any, little, a little, few, a few, since, for, modal 

Auxiliaries (can, could, may, might, must, ought, shall, should, 

will, and would) 

5. Voice 

6. Degree 

7. Vocabulary 

8. Idioms Phrases 

9. Spellings 

10. Homonyms, Antonyms, Synonyms, One word substitute, Words 

that cause  confusion 

11. Comprehension 

 
 

 



 

Page 7 of 8 
 

Syllabus of Paper-2 of Examination for the post of 

 Assistant Labour Officer, Class-3 (GMC) (Advt:100/2020-21)  

Marks-200 Questions-200 Medium-English Time-2 hours 
 

 

1. Constitution and Polity of India 

 Preamble, Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of 

State Policy, Executive, Union State Legislative Relations, 

Emergency Provisions, Amendment of the Constitution, Types of 

Writ, Writ Jurisdiction. 

 Functions and Responsibilities of the Union and the States, 

Parliament and State Legislatures: Structure, Function, Power and 

Privileges. Issues and challenges pertaining to Federal Structure: 

Devolution of Power and Finances up to local levels and challenges 

therein.  

 Indian Constitution and its salient features, Functions and Duties of 

the Indian Union and State Governments, Role of Governor in States, 

Distribution of Powers between the Union and States (Union list, 

State list and Concurrent list) Issues and Challenges, Rural and Urban 

Local Governance Under 73rd and 74th Constitutional Amendment, 

Constitutional Authorities and their Role.  

 Judiciary in India-Structure and Functions, important provisions 

relating constitutional amendments, Landmark Judgements. 

 Constitutional provisions contained in chapter-V: The High Courts in 

the State. 

 Various Statutory bodies and Quasi-Judicial bodies. 

 

2. The Payment of Gratuity Act,1972 & Gujarat Rules,1973 

3. The Contract Labour (Regulation & Abolition) Act,1970 & The 

Contract Labour (P&R) Gujarat Rules,1972 
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4. The Inter-state Migrant Workers Act,1979 & The Inter-State 

Migrant Workers (Gujarat) Rules,1981 

 

5. The Industrial Disputes Act,1947 & Gujarat Rules,1966 

 

6. The Industrial Employment Standing Order Act,1946 & Gujarat 

Rules,1955 

 
 

7. The Bombay Industrial Relations Act,1946 & Gujarat Rules 1961 

 

8. The Right to Information Act, 2005  

 
 

9. The Code on  Wages Act, 2019 

 

10. The Maternity Benefit Act,1961 & Rules Framed There Under 
 

 

11. Companies Act,2013 

 

12. Trade Union Act,1926 

 

13. Current Trends and Recent Advancement in the Relevant Field. 

 


