જાહેરાત ક્રમાાંક: ૨૬/૨૦૧૬-૧૭, ગહૃ વિભાગ હસ્તકના ગુજરાત જજલ્લા જેલ સેિા અવિક્ષક, જજલ્લા જેલ / ઓપન જેલ /
ખાસ જેલ, િગગ-૨ની જગ્યા પર ભરતી માટે ની પ્રાથવમક કસોટીમાાં ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૦૦ વમવનટના સાંયક્ુ ત
પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસક્રમ
ભાગ-૧ સામાન્ય અભ્યાસ
માધ્યમ:- ગુજરાતી

પ્રશ્નોની સાંખ્યા -૧૦૦

ગુણ:-૧૦૦

૧.

ુ રાતની ભૌગોલિક, આર્થિક અને સામાજજક ભ ૂગોળ
ગજ

૨.

ુ રાતનો સાાંસ્કૃર્તક વારસો-સાહિત્ય, કિા, ધમમ અને સ્થાપત્યો
ગજ

૩

ભારતની ભ ૂગોળ-ભૌગોલિક, આર્થિક, સામાજજક, ખેતી, કુ દરતી સાંશાધનો અને વસ્તી અંગે ની બાબતો

૪

ર્વશ્વ ભ ૂગોળની સામાન્ય ભૌગોલિક માહિતી

૫

ભારતન ાંુ બાંધારણ:
ુ (૨) મ ૂળભ ૂત અર્ધકારો અને ફરજો (૩) રાજ્યર્નતીના માગમ દશમક ર્સદ્ાાંતો
(૧) આમખ
ુ ૂલચત
(૪) સાંસદની રચના (૫) રાષ્ટ્રપર્તની સત્તા (૬) રાજયપાિની સત્તા (૭) ન્યાયતાંત્ર (૮) અનસ
ુ ૂલચત જનજાર્ત અને સમાજના પછાત વગો માટેની જોગવાઇઓ (૯) એટની જનરિ
જાર્ત, અનસ
(૧૦) નીર્ત આયોગ (૧૧) પાંચાયતી રાજ (૧૨) નાણાાં પાંચ (૧૩) બાંધારણીય સાંસ્થાઓ - ચટ
ાંુ ણીપાંચ
સાંઘ િોક સેવા આયોગ, રાજય સેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોિર અને ઓહિટર જનરિ.

૬

ભારતની અથમવ્યવસ્થા

૭.

ભારતનો ઈર્તિાસ

૮

સામાન્ય ર્વજ્ઞાન, પાયામ વરણ તથા ઈન્ફમશન એન્િ કોમ્પ્ટયર્ુ નકેશન

૯

સામાન્ય બૌર્ધક ક્ષમતા કસોટી

૧૦

ખેિ જગત

૧૧

માહિતી (મેળવવાનો) અર્ધકાર અર્ધર્નયમ, ૨૦૦૫

૧૨

ુ રાતી વ્યાકરણ
ગજ
(૧) જોિણી (૨) સમાનાથી-ર્વરુદ્ાથી શબ્દો (૩) સાંર્ધ (૪) સમાસ (૫) રૂહિપ્રયોગો અને કિેવતો

૧૩

English Grammar
1) Tense, Gerund and Participles.
2) Agreement between verb

and

subject, order of words, punctuations etc.

3) Usage of Articles, Nouns, Pronouns, Adjectives, Prepositions, auxiliaries,
Conjunctions and Question tag.
4)

Idioms and Phrasal verbs.

5) Active and Passive Voice.
6) Common Errors of Usage.
૧૪.

પ્રાદે વિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્િના બનાિો

ભાગ-૨

ર્વષયને િગતા પ્રશ્નપત્રના અભ્યાસક્રમની ર્વગતો

માધ્યમ:- ગુજરાતી

પ્રશ્નોની સાંખ્યા -૧૦૦

(1) The Prisions Act, 1894
(2) The Prisioners Act, 1900
(3) The Human Rights Protection Act, 1993
(4) The Indian Lunacy Act,1912
(5) History of Jail Reforms and the issues related to Jail Reforms.

ગુણ:-૨૦૦

