જા.ક્રઃ ૧૨૫/ર૦૧૮-૧૯
જગ્યાન ું નામ : અધિક્ષક, મધ્યસ્થ જેલ અને પોરબુંદર ખાસ જેલ, ગજરાત જેલ સેવા, વર્ગ-૧
ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૮૦ ધમધનટના સુંયક્ત પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસક્રમ
ભાર્-૧ સામાન્ય અભ્યાસ
પ્રાથધમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
પ્રશ્નપત્ર-૧
કલ પ્રશ્નો-૧૦૦
૧

માધ્યમ: ગજરાતી

કલ ગણ :૧૦૦

ભારતની ભ ૂર્ોળ- ભૌર્ોલલક, આધથિક, સામાજજક, કદરતી સુંસાિન અને વસ્તી અંર્ે ની બાબતોગજરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે

૨

ભારતનો સાુંસ્કૃધતક વારસો- સાહિત્ય, કલા, િમગ અને સ્થાપત્યો- ગજરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે

૩

ભારતનો ઈધતિાસ- ગજરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે

૪

ભારતની અથગવ્યવસ્થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીધત અને ભારતન ું બુંિારણ:

(૧) આમખ
(૨) મ ૂળભ ૂત અધિકારો અને ફરજો
(૩) રાજ્યનીધતના માર્ગદર્ગક ધસદ્ાુંતો
(૪) સુંસદની રચના
(૫) રાષ્ટ્રપધતની સત્તા
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા
(૭) ન્યાયતુંત્ર
(૮) અનસ ૂલચત જાધત, અનસ ૂલચત જનજાધત અને સમાજના પછાત વર્ો માટે ની
જોર્વાઈઓ
(૯) એટની જનરલ
(૧૦) નીધત આયોર્
(૧૧) પુંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પુંચ
(૧૩) બુંિારણીય તથા વૈિધનક સુંસ્થાઓ- ભારતન ું ચટ
ું ૂ ણી પુંચ, સુંઘ લોક સેવા
આયોર્, રાજ્ય લોક સેવા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ;
કેન્રીયસતકગ તા આયોર્, લોકપાલ તથા લોકાયક્ત અને કેન્રીય માહિતી આયોર્

૬

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી

૭

સામાન્ય ધવજ્ઞાન, પયાગવરણ અને ઈન્ફમેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયધનકેર્ન ટે કનોલોજી

૮

ખેલ જર્ત સહિત રોજબરોજના પ્રાદે ધર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્વના બનાવો
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*********

Syllabus of Preliminary Test
Paper-1
TotalQuestions-100
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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ભાર્- ૨ સુંબધું િત ધવષયનો અભ્યાસક્રમ
જેલ ધવભાર્ િેઠળની અધિક્ષક, મધ્યસ્થ જેલ/પોરબુંદર ખાસ જેલ, વર્ગ-૧ ની ભરતી માટે ની
પ્રાથધમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
કલ ગણ- ૨૦૦

કલ પ્રશ્નો- ૨૦૦

માધ્યમ- ગજરાતી

૧. િી ધપ્રઝન એક્ટ, ૧૮૯૪
૨. િી ધપ્રઝનસગ એક્ટ, ૧૯૦૦
૩. િી બોમ્પ્ટબે જેલ મેન્યઅલ, ૧૯૫૫
૪. િી ગજરાત ધપ્રઝન્સ(ઓફેન્સ) રૂલ્સ, ૧૯૬૯
૫. િી ગજરાત ધપ્રઝન્સ(પધનર્મેન્ટ) રૂલ્સ, ૧૯૬૯
૬. િી ગજરાત ધપ્રઝન્સ(પ્રોહિલબટે ડ આહટિકલ્સ રૂલ્સ), ૧૯૬૯
૭. િી ગજરાત ઓપન ધપ્રઝન રૂલ્સ, ૧૯૭૨
૮. િી મેન્ટલ િેલ્થ એક્ટ, ૧૯૮૭
૯. િી બોમ્પ્ટબે જેલ એકાઉન્ટસ મેન્યઅલ
૧૦. સિારે લો ગજરાત જેલ મેન્યઅલ
૧૧. િી બોમ્પ્ટબે સબ જેલ મેન્યઅલ
૧૨. િી બોમ્પ્ટબે ફલો, પેરોલ ધનયમો, ૧૯૫૯
૧૩. િી હક્રધમનલ પ્રોધસજર કોડ, ૧૯૭૩ ની સુંબધિત જોર્વાઈઓ.
૧૪. િી પ્રોટેક્ર્ન ઓફ હ્યમન રાઈટ્સ એક્ટ, ૧૯૯૩
૧૫. [The] Transfer of Prisoners Act, 1950 (ACT 29 OF 1950)
૧૬. The Repatriation of Prisoners Act 2003, No. 49 of 2003
૧૭. ગજરાત સરકાર અને ભારત સરકાર દ્વારા જેલમાું ધવકાસલક્ષી યોજનાઓ, કેદી
સિારણા પ્રવ ૃધત્તઓ અને કેદી કલ્યાણ પ્રવ ૃધત્તઓ, જેલ સિારણા બાબતે કેન્ર
સરકાર ધ્વારા રચવામાું આવેલ મિત્વની સધમધતઓ અને તેની ભલામણો.
૧૮. જેલના ક્ષેત્રમાું વતગમાન પ્રવાિો અને તાજેતરમાું થયેલ પ્રર્ધત.
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