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જાહરેાત ક્રમાાંક -૩૨/૨૦૧૮-૧૯ 
નિયામકશ્રી, નિકસનત જાનત કલ્યાણ ખાત,ુ ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગરિા તાબા હઠેળિી  

આદર્શ નિિાસી ર્ાળાિા આચાયશ, િગશ-૨ પ્રાથનમક કસોટીિો અભ્યાસક્રમ 
ભાગ -૧ 

માધ્યમ:ગજુરાતી                                  કુલ ગણુ :૧૦૦ 

૧ ભારતિી ભગૂોળ - ભૌગોલલક, આનથિક, સામાજજક, કુદરતી સાંસાધિ અિે િસ્તી અંગેિી બાબતો-  
ગજુરાતિા ખાસ સાંદભશ સાથે 

૨ ભારતિો સાાંસ્કૃનતક િારસો- સાહહત્ય, કલા, ધમશ અિે સ્થાપત્યો- ગજુરાતિા ખાસ સાંદભશ સાથે 
૩ ભારતિો ઈનતહાસ- ગજુરાતિા ખાસ સાંદભશ સાથે 
૪ ભારતિી અથશવ્યિસ્થા અિે આયોજિ 

૫ 

ભારતીય રાજિીનત અિે ભારતનુાં બાંધારણ: 
(૧) આમખુ 
(૨) મળૂભતૂ અનધકારો અિે ફરજો 
(૩) રાજ્યિીનતિા માગશદર્શક નસદ્ાાંતો 
(૪) સાંસદિી રચિા 
(૫) રાષ્ટ્રપનતિી સત્તા 
(૬) રાજ્યપાલિી સત્તા 
(૭) ન્યાયતાંત્ર 
(૮) અનસુલૂચત જાનત, અનસુલૂચત જિજાનત અિે સમાજિા પછાત િગો માટેિી જોગિાઈઓ 
(૯) એટિી જિરલ 
(૧૦) િીનત આયોગ 
(૧૧) પાંચાયતી રાજ 
(૧૨) િાણા પાંચ 
(૧૩) બાંધારણીય તથા િૈધનિક સાંસ્થાઓ- ભારતનુાં ચ ૂાંટણી પાંચ, સાંઘ લોક સેિા આયોગ, રાજ્ય લોક 

સેિા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જિરલ; કેન્રીય સતકશતા આયોગ, લોકપાલ તથા 
લોકાયકુ્ત અિે કેન્રીય માહહતી આયોગ 

૬ સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી 
૭ સામાન્ય નિજ્ઞાિ, પયાશિરણ અિે ઈન્ફમેર્િ એન્ડ કોમ્પ્ટયનુિકેર્િ ટેકિોલોજી 
૮ ખેલ જગત સહહત રોજબરોજિા પ્રાદેનર્ક, રાષ્ટ્રીય અિે આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્િિા બિાિો 
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Advertise No. 32/2018-19 

Principal, Government Ideal Residential School (Directorate of 

Department of Developing Caste Welfare) Class-II  

Syllabus of Preliminary Test 

Paper-1 

Medium:GujaratiTotal 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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જાહરેાત ક્રમાાંક -૩૨/૨૦૧૮-૧૯ 
નિયામકશ્રી, નિકસનત જાનત કલ્યાણ ખાત,ુ ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગરિા તાબા હઠેળિી  

આદર્શ નિિાસી ર્ાળાિા આચાયશ, િગશ-૨ પ્રાથનમક કસોટીિો અભ્યાસક્રમ  
ભાગ - ૨  

માધ્યમ:ગજુરાતી                                  કુલ ગણુ :૨૦૦ 
૧ ગજુરાત માધ્યનમક નર્ક્ષણ અનધનિયમ, ૧૯૭૨ 
૨ ગજુરાત માધ્યનમક નર્ક્ષણ નિનિયમો, ૧૯૭૪  
૩ બાળકોિે મફત અિે ફરજજયાત નર્ક્ષણિો અનધકાર અનધનિયમ – ૨૦૦૯ 
૪ બાળકોિે મફત અિે ફરજજયાત નર્ક્ષણિો અનધકાર નિયમો – ૨૦૧૨ 

૫ 

ગજુરાત સરકારન ુ સામજજક ન્યાય અિે અનધકારીતા નિભાગન ુ માળખ,ુ ગજુરાતમાાં આદર્શ નિિાસી 
ર્ાળાિી સાંકલ્પિા, ઉદે્દર્ અિે નિકાસ, આદર્શ નિિાસી ર્ાળાિા નિકાસિે સાંલગ્િ રાજ્ય સરકારિી 
યોજિાઓ, નિકસતી જાનતિા બાળકોિા નર્ક્ષણિે પ્રોત્સાહહત કરિા માટેિી રાજ્ય સરકારિી નિનિધ 
યોજિાઓ 

૬ 

ગજુરાત સરકારિા નર્ક્ષણ નિભાગિી કચેરીઓ જેિી કે ગજુરાત માધ્યનમક અિે ઉચ્ચતર માધ્યનમક 
નર્ક્ષણ બોડશ, ગજુરાત રાજ્ય રૈ્ક્ષલણક સાંર્ોધિ અિે તાલીમ પહરષદ, ગજુરાત રાજ્ય પાઠયપસુ્તક 
માંડળ, ગજુરાત રાજ્ય પરીક્ષા બોડશ, ગજુરાત રાજ્ય રૈ્ક્ષલણક ટેકિોલોજી ભિિ, જજલ્લા નર્ક્ષણ સનમનત, 
િગર નર્ક્ષણ સનમનત, જજલ્લા નર્ક્ષણાનધકારીિી કચેરી િચ્ચે આંતરસાંબાંધો અિે તેમિા કાયો.   

૭ 
ગજુરાતમાાં નર્ક્ષણ વ્યિસ્થા-તહૃટઓ, માધ્યનમક અિે ઉચ્ચતર માધ્યનમક નર્ક્ષણ તાલીમ, તાલીમ 
વ્યિસ્થા, મહત્િ, માધ્યનમક નર્ક્ષણિી જાહરે પરીક્ષા વ્યિસ્થા, માળખ-ુસાંચાલિ. 

૮ િિી નર્ક્ષણ િીનત, નર્ક્ષણમાાં નતૂિ પ્રિાહો, નર્ક્ષણ સધુારણા અિે પહલે (રાજ્ય અિે કેન્ર કક્ષાએ)  
૯ નર્ક્ષણમા િિીિ પ્રનિનધઓન ુજ્ઞાિ અિે અમલીકરણ  
૧૦ ર્ીખિિાિા કૌર્લ્યો, નર્ક્ષણમાાં ટેક્િોલોજીિો ઉપયોગ  
૧૧ સતત અિે સિશગ્રાહી મલૂ્યાાંકિ 

૧૨ 
ર્ાળાકીય િેતતૃ્િ : ર્ાળા સાંચાલિિા મળૂ નસધ્ધાાંતો, વ્યિસ્થાપિિા કાયો અિે ફરજો, પે્રરણા, 
માહહતીિી નિશ્લેષણ અિે અથશઘટિ, િેતતૃ્િિા ગણુો 

૧૩ 
બૌધ્ધકાલીિ નર્ક્ષણ પ્રણાલી, િેદકાલીિ નર્ક્ષણ પ્રણાલી, મધ્યકાલીિ નર્ક્ષણ પ્રણાલી, આધનુિક નર્ક્ષણ 
પ્રણાલી, NCERTઅિે તેિા કાયો. 

૧૪ 
નર્ક્ષણ સધુારણા માટેિા મહત્િિા કનમર્િિી રચિા અિે ભલામણો જેમ કે રાષ્ટ્રીય નર્ક્ષણ પાંચ, 
ભારતીય નર્ક્ષણ પાંચ, કોઠારી કનમર્િ િગેરે.   

૧૫ લૉડશ મેક્કોલેિી નર્ક્ષણ પ્રણાલી અિે ભારતીય સમાજ જીિિ પર તેિી અસરો. 
૧૬ પસુ્તકાલય પ્રવનૃત અિે િાાંચિ નિજ્ઞાિ, ગજુરાતી ભાષા, સાહહત્ય અિે વ્યાકરણ. 
૧૭ મધ્યાહિ ભોજિ યોજિા અિે સિશ નર્ક્ષા અલભયાિ. 
૧૮ લોકર્ાહી અિે નર્ક્ષણ વ્યિસ્થાિા આંતર સાંબાંધો, સામજજક ન્યાય અિે અનધકાહરતા માટે નર્ક્ષણ 
૧૯ ઉક્ત બાબતોિે લગતા સાાંપ્રત પ્રિાહો અિે તાજેતરિી સાંર્ોધિો. 

 


