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નાયબ નનયામક (મહિલા અને બાળ નિકાસ), િર્ગ-૧ની પ્રાથનમક કસોટી માટેનો 

અભ્યાસક્રમ 

માધ્યમ : ગજુરાતી  

1. પોષણ અને સ્વાસ્્ય 

2. પોષક ઘટકો : કાર્બોદિત પિાર્થો, પાણી, પ્રોટીન અને ચરર્બી, વવટાવિન-પ્રજીવકો, 

ખનીજક્ષારો 

3. સતંલુિત આહારન ુઆયોજન, કુપોષણ- કારણો અને ઉપાયો, વવવવધ યોજનાઓ જેિ કે 

ર્બાિભોગ, દૂધ સજંીવની યોજના વગેરે (National Flagship/State Flagship 

Programmes for Nutrition and Health) 

4. પોષણના મખુ્ય કાયયક્રિો: પોષક દ્રવ્યોની ઊણપના વનયતં્રણ િાટેના કાયયક્રિો : અપયાયપ્ત 

પોષણજન્ય અંધત્વના વનવારણનો રાષ્ટ્રીય કાયયક્રિ, અપોષણજન્ય પાડંરોગના 

વનયતં્રણનો રાષ્ટ્રીય કાયયક્રિ, આયોડીનનો રોગપ્રવતર્બધંક કાયયક્રિ વગેરે, પરૂક આહાર 

આપવાના કાયયકિો : સકંલિત ર્બાળવવકાસ સેવાઓ (આઇસીડીએસ) કાયયક્રિ, િધ્યાહન 

ભોજન કાયયક્રિ (એિડીએસ)  

5. આહાર આયોજનના વસધ્ધાતંો, ગભયવતી તર્થા સ્તનપાન કરાવતી િદહિાઓ િાટે આહાર 

આયોજન, વિશઓુ તર્થા િાળાએ જતા પહિેાના ર્બાળકો િાટે આહાર આયોજન, સ્કિેૂ 

જતા તર્થા દકિોરાવસ્ર્થાના ર્બાળકો િાટે આહાર આયોજન 

6. ખાદ્યપિાર્થોનો સગં્રહ, જાળવણીના વસધ્ધાતંો અને રીતો તર્થા ઓછા મલૂ્યર્થી 

ખાદ્યપિાર્થયની પૌષ્ટ્ટીકતાિા ંવધારો, ભોજન સરુક્ષા : ખાદ્યપ્રદૂષણ, ખોરાકિા ંર્બગાડ, 

ખાદ્યપિાર્થોિા ભેળસેળ વગેરે 

7. પોષણ સરં્બવંધત રોગો ; પ્રોટીન, વવટાિીન, આયોડીન વગેરેની ઉણપર્થી ર્થતા રોગો, 

કુપોષણ અને રોગનો ચેપ, િેિવધૃ્ધ્ધર્થી ર્થતા રોગો, િાતાન ુ કુપોષણ, સગભાયવસ્ર્થાના 
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જોખિી પરીર્બળો અને સ્વાસ્્ય સભંાળન ુિહત્વ, જોખિી િાતાના િક્ષણો અને તેની 

ઓળખ  

8. ર્બાળકોની ટેવો અને િાક્ષલણકતાઓ, ર્બાળ વવકાસના વવવવધ પાસા (િારીદરક, 

ભાવનાત્િક, ર્બૌધ્ધ્ધક, સાિાજજક અને નૈવતક).  

9. ર્બાળ વવકાસિા ંમખુ્ય સિસ્યાઓ.ર્બાળકોિા ંસાિાન્ય રોગ, ર્બાળરોગન ેરોકવાના ઉપાયો, 

ર્બાળ મતૃ્યનુા કારણો. 

10. સકંલિત ર્બાળ વવકાસ યોજના અંતગયત રસીકરણ, સ્વાસ્્ય પરીક્ષણ અને પરાિિય 

સેવાઓ, પોષણ અને સ્વાસ્્ય પ્રવિક્ષણ, િાળા પવેૂન ુ અનૌપચારીક વિક્ષણ, રાજ્ય 

સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ, તે સિંભેના આરોગ્ય કાયયક્રિો, ર્બાળકલ્યાણ 

િાટેની આરોગ્યની યોજનાઓ  વગેરે  

11. પવૂય િાળા- (Pre School) ના વવવવધ સ્તર જેિા ં ર્બાળિદંિર (K.G.) િોન્ટેસરી, 

આંગણવાડી, ડે-કેર સેન્ટર, ઘોદડયા ઘર). ગજુરાતિા ંઆંગણવાડીની ભવૂિકા અને તેન ુ

વવવવધ યોજનાઓિા ંયોગિાન 

12. િદહિા અને ર્બાળ વવકાસની રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સ્તરની યોજનાઓ અને પરુસ્કાર, 

ગજુરાત રાજ્યિા ંિદહિા અને ર્બાળ વવકાસ િાટેના કાયયક્રિો 

13. મખુ્ય રાષ્ટ્રીય ઘટનાઓ. (વવિેષતા- ર્બાળકો અને િદહિાઓના સિંભયિા ંઘટનાક્રિ)  

14. િદહિા અને ર્બાળ વવકાસના સિંભયિા ં કેન્દ્ર, રાજ્ય, જજલ્િા, તાલકુા અને ગ્રામ્ય સ્તરે 

વવવવધ યોજનાઓના અિિીકરણ િાટેનુ ંવ્યવસ્ર્થા તતં્ર. 

15. તરૂણાવસ્ર્થાિા ંઆવતી ર્બાલિકાઓની સિસ્યાઓ તેિજ તેિના વવવવધ પાસા. 

16. ગજુરાતના ર્બાળકોિા ંઆરોગ્ય, પોષણ, વિક્ષણ, દુર્બયળતા અને ર્બાલિકાઓની વતયિાન 

સ્સ્ર્થવત. 

17. ગજુરાતિા ંઆરોગ્ય વિક્ષણની પ્રવવૃિઓ ખાસ કરીન ેસકંલિત ર્બાળ વવકાસ યોજના, 

દકિોરીઓના સ્વાસ્્ય સરં્બધંી યોજનાઓ, િાત ૃર્બાળ આરોગ્ય યોજનાઓ અને તિાિ 
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રોગ વનવારણ અંગેની સરકારી યોજનાઓના પ્રચાર/પ્રસાર અંગેની IEC (Information, 

Education and Communication) પ્રવવૃિઓ  

18. જાહરે વવતરણ વ્યવસ્ર્થા અને  Supply Chain Management.  

19. િદહિા સિસ્તત કરણ 

20. Method of Counselling 

21. Infant young child feeding practice. (IYCF) 

22. સિંભય સેવાઓ (Referal Services) 

23. સિાજિા ંપ્રવતયતી આહારની વવવવધ પધ્ધવતઓ 

24. આહાર િાટે સિાજિા ંપ્રવતયતી િાન્યતાઓ અને ગેરિાન્યતાઓ. 

25. ર્બાળ વવકાસના તર્બક્કા 

26. દિવ્યાગં ર્બાળકોની સિાજિા ં સ્વીકાયયતા વધારવા િાટેની સરકારની યોજનાઓ અન ે

સભંવવત ઉપાયો.  

27. F S S A I 

28. National Food Security Act, 2013 

29. Food Safety and Standard Security Act, 

30. Supplementary Nutrition Rules, 2015 

31. Standard operation Guidelines (SOP) 

32. Gender inequalities with reference to economic aspects, educational 

aspects, health & nutrition aspect 

 


