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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જા.ક્ર.૨૮/૨૦૨૧-૨૨ 

જગ્યાનુાં નામ: નનયામર્શ્રી, નવર્સનત જાનત ર્લ્યાણ ખાતા હેઠળની આદર્ક નનવાસી 

ર્ાળા(નવ.જા.), આચાયક, વગક-૨ 

ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ નમનનટના સાંયુક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથનમર્ ર્સોટીનો 

અભ્યાસક્રમ 

પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ ભાગ -૧ 

િાધ્યિ: ગજુરાતી                                                                                                 કલુ ગણુ :૧૦૦ 

૧ 
ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોમલક, આર્થિક, સાિામજક, કુદરતી સંસાધન અને વસ્તી અંગેની બાબતો-  ગુજરાતના ખાસ સંદભિ 

સાથે 

૨ ભારતનો સાંસ્કૃમતક વારસો- સામિત્ય, કલા, ધિિ અને સ્થાપત્યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૩ ભારતનો ઈમતિાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૪ ભારતની અથિવ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ 

ભારતીય રાજનીમત અને ભારતનું બંધારણ: 
(૧) આિુખ 
(૨) િૂળભૂત અમધકારો અને ફરજો 
(૩) રાજ્યનીમતના િાગિદર્િક મસદધાંતો 
(૪) સંસદની રચના 
(૫) રાષ્ટ્રપમતની સત્તા 
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા 
(૭) ન્યાયતંત્ર 

(૮) અનુસૂમચત જામત, અનુસૂમચત જનજામત અને સિાજના પછાત વગો િાટેની જોગવાઈઓ 

(૯) એટની જનરલ 
(૧૦) નીમત આયોગ 
(૧૧) પંચાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પંચ 

(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધમનક સંસ્થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રાજ્ય લોક સેવા આયોગ, 

કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડડટર જનરલ; કેન્રીય સતકિતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુક્ત અને કેન્રીય િામિતી 

આયોગ 

૬ સાિાન્ય બૌમદધક ક્ષિતા કસોટી 

૭ સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાિવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયુમનકેર્ન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જગત સમિત રોજબરોજના પ્રાદેમર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િિત્વના બનાવો 
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Syllabus of  Preliminary Test 

Part-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 General Mental Ability 

7 General Science, Environment and Information & Communication Technology 

8 Daily events of Regional, National and International Importance including Sports 
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ભાગ-૨ 

આદર્શ નિવાસી ર્ાળાિા આચાર્શ (નવ.જા), વગશ-૨ િી જગ્ર્ા પર 
ભરતી માટેિી પ્રાથનમક કસોટીિો અભ્ર્ાસક્રમ 

કુલ પ્રશ્નો-૨૦૦ કુલ ગણુ-૨૦૦ માધ્ર્મ- ગજુરાતી 

 

1. ગજુરાત માધ્ર્નમક નર્ક્ષણ અનિનિર્મ, ૧૯૭૨ 

2. ગજુરાત માધ્ર્નમક નર્ક્ષણ નવનિર્મો, ૧૯૭૪ 

3. બાળકોિે મફત અિે ફરજીર્ાત નર્ક્ષણિો અનિકાર અનિનિર્મ, ૨૦૦૯ 

4. બાળકોિે મફત અિે ફરજીર્ાત નર્ક્ષણિો અનિકાર નિર્મો, ૨૦૧૨ 

5. ગજુરાત સરકારનુું સામાજજક ન્ર્ાર્ અિે અનિકારીતા નવભાગનુું માળખુું, ગજુરાતમાું 

આદર્શ નિવાસી ર્ાળાિી સુંકલ્પિા, ઉદે્દર્ અિે નવકાસ, આદર્શ નિવાસી ર્ાળાિા નવકાસિે 

સુંલગ્િ રાજ્ર્ સરકારિી ર્ોજિાઓ, નવકસતી જાનતિા બાળકોિા નર્ક્ષણિે પ્રોત્સાહિત 

કરવા માટેિી રાજ્ર્ સરકારિી નવનવિ ર્ોજિાઓ. 

6. ગજુરાતમાું રૈ્ક્ષણણક સુંસ્થાઓનુું સુંચાલિ, ગજુરાતમાું રૈ્ક્ષણણક સુંસ્થાિા પ્રશ્નો અિે ઉપાર્ો, 

ગજુરાત સરકારિા નર્ક્ષણ નવભાગિી કચેરીઓ જેવી કે ગજુરાત માધ્ર્નમક અિે ઉચ્ચતર 

માધ્ર્નમક નર્ક્ષણ બોર્શ , ગજુરાત રાજ્ર્ રૈ્ક્ષણણક સુંર્ોિિ અિે તાલીમ પહરષદ, ગજુરાત 

રાજ્ર્ પાઠ્યપસુ્તક મુંર્ળ, ગજુરાત રાજ્ર્ પરીક્ષા બોર્શ, ગજુરાત રાજ્ર્ રૈ્ક્ષણણક 

ટેકિોલોજી ભવિ, જજલ્લા નર્ક્ષણ સનમનત, િગર નર્ક્ષણ સનમનત, જજલ્લા નર્ક્ષણાનિકારીિી 

કચેરી વચ્ચે આંતર સુંબુંિો અિે તેમિા કાર્ો. 

7. ગજુરાતમાું નર્ક્ષણ વ્ર્વસ્થા-ત્રહુટઓ, માધ્ર્નમક અિે ઉચ્ચતર માધ્ર્નમક નર્ક્ષણ-તાલીમ, 

તાલીમ વ્ર્વસ્થા, મિત્વ, માધ્ર્નમક નર્ક્ષણિી જાિરે પરીક્ષા વ્ર્વસ્થા, માળખુું –સુંચાલિ. 
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8. િવી નર્ક્ષણ િીનત, નર્ક્ષણમાું નતુિ પ્રવાિો, નર્ક્ષણ સિુારણા અિે પિલે (રાજ્ર્ અિે 

કેન્ર કક્ષાએ) 

9. નર્ક્ષણમાું િવીિ પ્રવનૃિઓનુું જ્ઞાિ અિે અમલીકરણ, નવદ્યાથીઓિા સુંતણુલત નવકાસ માટે 

નિવાસી ર્ાળાઓિી ભનૂમકા.  

10. ર્ીખવવાિા કૌર્લ્ર્ો, નર્ક્ષણમાું ટેકિોલોજીિો ઉપર્ોગ. 

11. સતત અિે સવશગ્રાિી મલૂ્ર્ાુંકિ 

12. ર્ાળાકીર્ િેતતૃ્વ : ર્ાળા સુંચાલિિા મળૂ નસદ્ાુંતો, વ્ર્વસ્થાપિિા કાર્ો અિે ફરજો, 

પે્રરણા, માહિતીિી નવશ્લેષણ અિે અથશઘટિ, િેતતૃ્વિા ગણુો. 

13. બૌદ્ કાલીિ નર્ક્ષણ પ્રણાલી, વેદકાલીિ નર્ક્ષણ પ્રણાલી, મધ્ર્કાલીિ નર્ક્ષણ પ્રણાલી, 

આધનુિક નર્ક્ષણ પ્રણાલી, એિસીઇઆરટી અિે તેિા કાર્ો. 

14. લોર્શ મેકોલોિી નર્ક્ષણ પ્રણાલી અિે ભારતીર્ સમાજ જીવિ પર તેિી અસરો. 

15. ગાુંિીજી, નવવેકાિુંદ, રવીન્રિાથ ટાગોર અિે મિનષિ અરનવિંદ, ણગજુભાઇ બિેકા, જે. 

કૃષ્ણમનૂતિ અિે સાનવત્રીબાઇ ફૂલેિી નર્ક્ષણિી નવભાવિા, ગજુરાતમાું રૈ્ક્ષણણક કે્ષત્રમાું 

અણભિવ  પ્રર્ોગો- ગ્રામ ભારતી, લોક ભારતી, દણક્ષણામનૂતિ વગેરે.  

16. નર્ક્ષણ સિુારણા માટેિા મિત્વિા કનમર્િિી રચિા અિે ભલામણો જેમ કે રાષ્રીર્ 

નર્ક્ષણ પુંચ, ભારતીર્ નર્ક્ષણ પુંચ, કોઠ્ારી કનમર્િ વગેરે. 

17. જજલ્લા, રાજ્ર્ અિે રાષ્રીર્ સ્તરે પવૂશ સેવા કાલીિ અિે સેવા કાલીિ નર્ક્ષણ પ્રનર્ક્ષણિી 

એજન્સીઓ અિે સુંસ્થાઓ: IASE, CTE, SCERT, DIET, SSA, NCERT, NCTE, UGC 

વગેરે. 

18. રાષ્રીર્ અભ્ર્ાસક્રમ રૂપરેખા, ૨૦૦૫,  નર્ક્ષક પ્રનર્ક્ષણ માટે રાષ્રીર્ અભ્ર્ાસક્રમ રૂપરેખા, 

૨૦૦૯. 

19. પસુ્તકાલર્ પ્રવનૃિ અિે વાુંચિ નવજ્ઞાિ, ગજુરાતી ભાષા, સાહિત્ર્ અિે વ્ર્ાકરણ. 
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20. કેંર સરકાર અિે રાજ્ર્ સરકારિી નવનવિ પ્રાથનમક-માધ્ર્નમક નર્ક્ષણિી ર્ોજિાઓ, 

મધ્ર્ાહ્ન ભોજિ ર્ોજિા અિે સવશ નર્ક્ષા અણભર્ાિ. 

21. લોકર્ાિી અિે નર્ક્ષણ વ્ર્વસ્થાિા આંતર સુંબુંિો, સામાજજક ન્ર્ાર્ અિે અનિકારીતા માટે 

નર્ક્ષણ. 

22. માહિતીિો અનિકાર અનિનિર્મ, ૨૦૦૫ 

23. વૈનિક સુંદભશમાું બદલાતા જતા પહરપે્રક્ષ્ર્ સાથે નર્ક્ષણમાું િાનવન્ર્કરણ અિે સુંર્ોિિ. 

24. ઇન્ફમેર્િ અિે કોમ્યનુિકેર્િ ટેકિોલોજી(ICT)િી નર્ક્ષણ કે્ષત્રમાું ભનુમકા અિે પ્રવતશમાિ 

સમર્માું તેિી અગત્ર્તા, મલ્ટીનમહર્ર્ા અિે ઇ-કન્ટેન્ટ: મલ્ટીનમહર્ર્ાિી જરૂહરર્ાત, ઇ-

બકુ, ઓહર્ર્ો બકુ, નવર્ીર્ો નમર્ીર્ા, ઓહર્ર્ો અિે નવહર્ર્ો રેકોર્ીંગ અિે એર્ીટીંગ માટેિા 

સાિિો, ઇ-કન્ટેન્ટ ર્ેવલપમેન્ટ. ઓિલાઇિ ટીચીંગ ટલૂ્સ, મલૂ્ર્ાુંકિ માટે હર્જજટલ ટલૂ્સ, 

સુંચાર સાિિો, ઓપિ એજ્યકેુર્િલ નસસોસીઝ જેવા કે MOOCS, ઇ- લાઇબે્રરી વગેરે. 

25. ઉક્ત બાબતોિે લગતા સાુંપ્રત પ્રવાિો અિે તાજેતરિા સુંર્ોિિો. 

 


