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સમાજ ક યાણ અિધકાર  (અ ુ ૂચત િત), વગ-૨ . .૩૬/૨૦૧૬-૧૭ 

ાથિમક કસોટ ની તાર ખ:- ૨૫/૦૨/૨૦૧૭ 

 ુલ ણુ-૨૦૦                                          ુલ ો-૨૦૦ 

સમાજ ક યાણ અિધકાર  (અ ુ ૂચત િત), વગ-૨ની જ યા પર ભરતી 

માટ ાથિમક કસોટ  માટનો અ યાસ મ 
         મા યમ : જુરાતી 

 અ ુ ૂચત િત અને અ ુ ૂચત આદ િત ((અ યાચારિનવારણ) 

અિધિનયમ, ૧૯૮૯ 

 અ ુ ૂચત િત અને અ ુ ૂચત આદ િત ((અ યાચારિનવારણ) િનયમો, 
૧૯૯૫ 

 મા હતી અિધકાર અિધિનયમ-૨૦૦૫ 

 જુરાતની વ તી  ુવગ કરણ અને વૈિવ યનોપ રચય 

 ામસમાજ, યવસાયો, પરંપરાગત યાવસાિયકમાળ ,ુ સામા જક 
સમ યાઓ અને સમરસતા 

 ક યાણ રા યનો યાલ, સમાજક યાણનો યાલ ુ ય વે ી ક યાણ, 

બાળક યાણ અને પછાતવગ  ુક યાણ 

 અ ુ ુચત િતઓની સામા જક, શૈ ણક, આિથક ઉ િત અને આરો યને 
લગતી યોજનાઓ અને તેના અમલીકરણ માટ  ુસરકાર તં  

 જુરાત અ ુ ૂચત િત િવકાસ િનગમની િૃ ઓ, માનવ ગ રમા 
યોજના. અ ુ ૂચત િતના િવકાસ માટ ઉ ચઅ યાસ ગેની નાણાક ય 
સહાય યોજનાઓ 

 ભારતના બધંારણમા અ ુ ૂચત િતઓ, જન િતઓ તથા અ ય પછાત 
વગ ની જોગવાઈઓ 

 જુરાતમા ંપચંાયતી રાજ તેમ જશહર  થાિનક સં થાઓ 

 રા ય અ ુ ૂચત િત કિમશનનીરચનાની જોગવાઈઓ, કાય ે  તથા 
સ ા 

 ામીણ સમાજ અને નીિતઓ 

 ઉ કષના િસ ધાતંો અને થાઓ 

 ઉ કષ અને ામીણ યાયન 

 સ દુાયોને સમજવા 
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 સામા જક યાયની વૂ િૂમકા:  
o અથ અને  યાલ 

o સામા જક યાયના િસ ધાતંો 
o સામા જક કાયનાસદંભમા ંસામા જક યાય  ુ ૂ ય 

 ભારતમા ંસામા જક યાય અને અિધકાર તા 
 ભારતમા ંસામા જક બ હ ૃતતા અને સવ સમાવેશક નીિતઓ 

 માનવ અિધકારો અને સામા જક કાયદાઓ 

 સમાજશા ને લગતા યાલો 
 સમાજશા ના િસ ધાતંો 
 ઉ ત  ે ોમા ંસાં ત વાહો અને તા તરની િસ ધઓ 
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ાથિમક કસોટ નો અ યાસ મ   
 

. . ૩૬/૨૦૧૬-૧૭ - સમાજ ક યાણ અિધકાર  (અ ુ ૂચત િત), વગ-૨ 
ાથિમક કસોટ ની તાર ખ:-૨૫/૦૨/૨૦૧૭ 

પ -૧ 
 મા યમ: જુરાતી                                                   ુલ ણુ :૧૦૦  

૧ 
ભારતની ગૂોળ-  ભૌગો લક, આિથક, સામા જક, ુદરતી સસંાધન અને વ તી 

ગેની બાબતો-  જુરાતના ખાસ સદંભ સાથે 

૨ 
ભારતનો સાં ૃિતક વારસો- સા હ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો- જુરાતના ખાસ 
સદંભ સાથે 

૩ ભારતનો ઈિતહાસ- જુરાતના ખાસ સદંભ સાથે 

૪ ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન 
૫ ભારતીય રાજનીિત અને ભારત ુ ંબધંારણ: 

(૧)   આ ખુ 
(૨)   ળૂ તૂ અિધકારો અને ફરજો 
(૩)   રા યનીિતના માગદશક િસ ાતંો 
(૪)   સસંદની રચના 
(૫)   રા પિતની સ ા 
(૬)   રા યપાલની સ ા 
(૭)   યાયતં  
(૮)  અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત અને સમાજના પછાત વગ  

માટની જોગવાઈઓ 
(૯)   એટન  જનરલ 
(૧૦) નીિત આયોગ 
(૧૧) પચંાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પચં 
(૧૩) બધંારણીય તથા વૈધિનક સં થાઓ- ભારત ુ ં ૂટંણી પચં, સઘં લોક 

સેવા આયોગ, રા ય લોક સેવા આયોગ, કો ોલર એ ડ ઓ ડટર 
જનરલ; ક ીયસતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકા ુ ત અને 
ક ીય મા હતી આયોગ 

૬ સામા ય બૌ ક મતા કસોટ  
૭ સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઈ ફમશન એ ડ કો િુનકશન ટકનોલો  

૮ 
ખેલ જગત સ હત રોજબરોજના ાદિશક, રા ય અને તરરા ય મહ વના 
બનાવો 

 
 
 

********* 
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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 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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