પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ
પ્રશ્નપત્ર-૧ (Part-I)
જા.ક્ર- ૮૩/૨૦૧૯-૨૦ દહેજ પ્રમિબંધક અમધકારી સહ રક્ષણ અમધકારી, સાિાન્ય રાજ્ય સેવા, વર્ગ -૨
ુ રાિી
િાધ્યિ: ગજ
૧

ભારિની ભ ૂર્ોળ-

ુ :૧૦૦
કુ લ ગણ
ભૌર્ોલલક, આમથિક, સાિાજજક, કુ દરિી સંસાધન અને વસ્િી અંર્ે ની

ુ રાિના ખાસ સંદભગ સાથે
બાબિો- ગજ

૨

ુ રાિના ખાસ સંદભગ સાથે
ભારિનો સાંસ્કૃમિક વારસો- સાહહત્ય, કલા, ધિગ અને સ્થાપત્યો- ગજ

૩

ુ રાિના ખાસ સંદભગ સાથે
ભારિનો ઇમિહાસ- ગજ

૪

ભારિની અથગવ્યવસ્થા અને આયોજન

૫

ભારિીય રાજનીમિ અને ભારિન ંુ બંધારણ:
ુ
(૧) આમખ
(૨) મ ૂળભ ૂિ અમધકારો અને ફરજો
(૩) રાજ્યનીમિના િાર્ગદર્ગક મસદ્ાંિો
(૪) સંસદની રચના
(૫) રાષ્ટ્રપમિની સત્તા
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા
(૭) ન્યાયિંત્ર
ુ ૂલચિ જામિ, અનસ
ુ ૂલચિ જનજામિ અને સિાજના પછાિ વર્ો િાટે ની
(૮) અનસ
જોર્વાઈઓ
(૯) એટની જનરલ
(૧૦) નીમિ આયોર્
(૧૧) પંચાયિી રાજ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય િથા વૈધમનકસંસ્થાઓ- ભારિન ંુ ચટ
ં ૂ ણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોર્,
રાજ્ય લોક સેવા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીયસિકગ િા
આયોર્, લોકપાલ િથા લોકાયક્ુ િ અને કેન્રીય િાહહિી આયોર્

૬

સાિાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષિિા કસોટી

૭

સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાગવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુ નકેર્ન ટે કનોલોજી

૮

ખેલ જર્િ સહહિ રોજબરોજના પ્રાદે મર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંિરરાષ્ટ્રીય િહત્વના બનાવો
*********

Syllabus of Preliminary Test
Paper-1 (part-I)
Advt- 83/2019-20 Dowry Prohibition Officer cum Protection Officer,
Class-2, General State Service
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) NITI Aayog
(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
*********

દહેજ પ્રતિબંધક અતધકારી સહ રક્ષણ અતધકારી, સામાન્ય રાજ્ય સેવા, વર્ગ-૨
(જા.ક્ર. ૮૩/૨૦૧૯-૨૦)
ભાર્-૨ (સંબતં ધિ તવષય)
ુ -૨૦૦
ગણ

પ્રશ્ન-૨૦૦

ુ રાિી
માધ્યમ-ગજ

1. દહેજ તિષેધ અતધતિયમ, ૧૯૬૧
ુ રાિ દહેજ તિષેધ તિયમો, ૨૦૦૩
2. ગજ
3. દહેજ તિષેધ (વરરાજા અિે િવવધ ૂિી ભેટોિી સ ૂચિિી જાળવણી) તિયમો, ૧૯૮૫
4. ઘરે લ ં ુ હહિંસા સામે સ્ત્રીઓિા સંરક્ષણ અતધતિયમ, ૨૦૦૫
5. ઘરે લ ં ુ હહિંસા સામે સ્ત્રીઓિા સંરક્ષણ તિયમો, ૨૦૦૬
6. બાળ લગ્િ પ્રતિબંધક અતધતિયમ, ૨૦૦૬
7. બાળ લગ્િ પ્રતિબંધક તિયમો, ૨૦૦૮
ુ ી)
8. હહિંદુ મેરેજ એક્ટ-૧૯૫૫ (કલમ-૧ થી ૧૮ સધ
9. સ્પેશ્યલ મેરેજ એક્ટ-૧૯૫૪, પ્રકરણ ૧, ૩, ૪ અિે ૬
10. અિૈતિક વેપાર(તિવારણ) અતધતિયમ, ૧૯૫૬
ુ ાઓથી બાળકોિા રક્ષણ બાબિ અતધતિયમ, ૨૦૧૨
11. જાિીય ગિ
ુ ાઓથી બાળકોિા રક્ષણ બાબિ અતધતિયમ હેઠળિા તિયમો, ૨૦૧૨
12. જાિીય ગિ
(POCSO Act)
13. કામકાજિા સ્થળે જાિીય સિામણી (અટકાયિ, પ્રતિબંધ અિે તિવારણ) અતધતિયમ,
૨૦૧૩
14. કામકાજિા સ્થળે જાિીય સિામણી (અટકાયિ, પ્રતિબંધ અિે તિવારણ) તિયમો, ૨૦૧૩
15. પ ૂવગ ર્ભગધારણ અિે પ્રસતુ િ પ ૂવે ર્ભગ પરીક્ષણિી રીિો તિયમિ અિે દુરૂપયોર્
તિવારણ) અતધતિયમ, ૧૯૯૪ (PC & PNDT ACT)
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16. ઓર્ફોિેઝીસ એન્ડ અધર િેરીટે બલ હોમ્સ એક્ટ, ૧૯૬૦
17. જુવેિાઇલ જસ્ટીસ એક્ટ, ૨૦૧૫
18. કાન ૂિી સેવા સત્તા મંડળ અતધતિયમ, ૧૯૮૭
ુ રાિ રાજ્ય મહહલા આયોર્.
19. રાષ્ટ્રીય અિે ગજ
ુ રાિ રાજ્ય માિવાતધકાર આયોર્.
20. રાષ્ટ્રીય અિે ગજ
21. ભારિીય બંધારણ અિે ઈન્ન્ડયિ પીિલ કોડ (1860) હેઠળ ઘરે લ ુ હહિંસા, દહેજ તિષેધ
અિે મહહલાઓિા સંરક્ષણ બાબિેિી મહત્વિી જોર્વાઈઓ.
22. હક્રતમિલ પ્રોતસજર કોડ (1973)માં મહહલાલક્ષી જોર્વાઇ
23. સરકારિી બાળ અિે મહહલા સશક્ક્િકરણિે લર્િી યોજિાઓ :
 બેટી બિાવો બેટી પઢાઓ યોજિા
 “સખી” વિ સ્ટોપ સેન્ટર યોજિા
 તિરાધાર તવધવા સહાય યોજિા

 તવતવધલક્ષી મહહલા કલ્યાણ કેન્ર
યોજિા
 વ્હાલી દીકરી યોજિા

 મહહલા શક્ક્િ કેન્ર યોજિા

ુ િ હોસ્ટે લ યોજિા
 વહકિંર્ વમ

 જેન્ડર હરસોસગ સેન્ટરિા કાયો, ભ ૂતમકા

 સ્વધાર ગૃહ યોજિા

અિે યોજિાઓ

 ‘અભયમ’ ૧૮૧ મહહલા હેલ્પલાઇિ
યોજિા

24. દહેજ તિષેધ અિે ઘરે લ ં ુ હહિંસા અટકાવવા સંબતધિ પ્રાદે તશક અિે રાષ્ટ્રીય સાંપ્રિ પ્રવાહો.
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