પ્રાથમભક કસોટીનો અભ્માસક્રભ

ુ યાતી
ભાધ્મભ: ગજ

પ્રશ્નત્ર-૧

ુ :૧૦૦
કુ ર ગણ

૧

બાયતની ભ ૂગો- બૌગોલરક, આમથિક, સાભાજજક, કુ દયતી સંસાધન અને લસ્તી અંગેની ફાફતોગુજયાતના ખાસ સંદબભ સાથે

૨

બાયતનો સાંસ્કૃમતક લાયસો- સાહિત્મ, કરા, ધભભ અને સ્થાત્મો- ગુજયાતના ખાસ સંદબભ સાથે

૩

બાયતનો ઈમતિાસ- ગુજયાતના ખાસ સંદબભ સાથે

૪

બાયતની અથભવ્મલસ્થા અને આમોજન

૫

બાયતીમ યાજનીમત અને બાયતનું ફંધાયણ:
(૧) આમુખ
(૨) મ ૂભ ૂત અમધકાયો અને પયજો
(૩) યાજ્મનીમતના ભાગભદળભક મસદ્ાંતો
(૪) સંસદની યચના
(૫) યાષ્ટ્રમતની સત્તા
(૬) યાજ્મારની સત્તા
(૭) ન્મામતંત્ર
(૮) અનુસ ૂલચત જામત, અનુસ ૂલચત જનજામત અને સભાજના છાત લગો ભાટે ની
જોગલાઈઓ
(૯) એટની જનયર
(૧૦) નીમત આમોગ
(૧૧) ંચામતી યાજ
(૧૨) નાણા ંચ
(૧૩) ફંધાયણીમ તથા લૈધમનક સંસ્થાઓ- બાયતનું ચટ
ં ૂ ણી ંચ, સંઘ રોક સેલા આમોગ,
યાજ્મ રોક સેલા આમોગ, કોમ્પ્ટ્રોરય એન્ડ ઓહડટય જનયર; કેન્રીમસતકભ તા આમોગ,
રોકાર તથા રોકાયુક્ત અને કેન્રીમ ભાહિતી આમોગ

૬
૭
૮

સાભાન્મ ફૌદ્ધદ્ક ક્ષભતા કસોટી

સાભાન્મ મલજ્ઞાન, માભલયણ અને ઈન્પભેળન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુ નકે ળન ટે કનોરોજી

ખેર જગત સહિત યોજફયોજના પ્રાદે મળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભિત્લના ફનાલો

*********
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Syllabus of Preliminary Test
Paper-1
Medium: Gujarati
Total
Marks- 100
1 Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and
population related topics- with 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 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
of the society
(9) Attorney General
(10) NITIAayog
(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
7
8

General Mental Ability
General Science, Environment and Information & Communication Technology
Daily events of Regional, National and International Importance including Sports
*********
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ુ
૨૦૦ પ્રશ્નો- ૨૦૦ ગણ

બાગ-૨ પ્રશ્નત્ર-૨

ભહિરા અને ફા અમધકાયી, લગભ-૧ની જગ્મા ય બયતી ભાટે પ્રાથમભક
ુ યાતી)
કસોટી ભાટે નો અભ્માસક્રભ (ભાધ્મભ : ગજ



The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956
Dowry Prohibition Act, 1961



The Dowry Prohibition (Maintenance of Lists of Presents to the Bride
and Bridegroom) Rules, 1985



The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005



The Protection of Women from Domestic Violence Rules, 2006



The sexual harassment of women at workplace (Prevention,
Prohibition, and Redressal) Act, 2013



The sexual harassment of women at workplace (Prevention,
Prohibition, and Redressal) Rules, 2013



The Protection of Children from Sexual Offenses Act, 2012



The Protection of Children from Sexual Offenses Rules, 2012



The Prohibition of Child Marriage Act, 2006



ગુજરાત મહષા આર્થિક ર્ળકાશ ર્નગમની પ્રવ ૃર્િઓ અને યોજનાઓ



Gujarat Gender Resource Centre ની પ્રવ ૃર્િઓ અને યોજનાઓ



રાજ્ય ષસ્તકના શમાજ કલ્યાણ બોર્ડ ની મહષા અને બાલ ર્ળકાશ માટે ની
યોજનાઓ



મહષા અને બાલ ર્ળકાશની રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સ્તરની યોજનાઓ અને
પુરસ્કાર, ગુજરાત રાજ્યમાાં મહષા અને બાલ ર્ળકાશ માટે ના કાયડક્રમો



મુખ્ય રાષ્ટ્રીય ઘટનાઓ. (ર્ળેવતા- બાલકો અને મહષાઓના શાંદર્ડમાાં
ઘટનાક્રમ)



મહષા અને બાલ ર્ળકાશના શાંદર્ડમાાં કેન્દ્ર, રાજ્ય, જજલ્ા, તાલુકા અને
ગ્રામ્ય સ્તરે ર્ળર્ળધ યોજનાઓના અમીકરણ માટે ન ુાં વ્યળસ્થા તાંત્ર.



ઉક્ત બાબતો શાંબર્ાં ધત પ્રાદે ર્ક અને રાષ્ટ્રીય શાાંપ્રત પ્રળાષો



શાંબર્ાં ધત ક્ષેત્રના શાાંપ્રત પ્રળાષો અને તત્કાલન ર્શધ્ધધઓ



ગુજરાત મુલ્કી શેળા ળગીકરણ અને ર્રતી (શામાન્દ્ય ર્નયમો), ૧૯૬૭
(ળખતોળખત સુધારે ા)

ગુજરાત મુલ્કી શેળા (ગાર) ર્નયમો, ૨૦૦૨
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