જાહેરાત ક્રમાાંક - ૧૨૫/૨૦૧૯-૨૦
ુ રાત શિક્ષણ સેિા (િહીિટી
શિક્ષણ શિભાગના શનયાંત્રણ હેઠળની ગજ
િાખા) , િગગ -૨ પ્રાથશમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ ભાગ -૧
ુ રાતી
માધ્યમ:ગજ

ુ :૧૦૦
કુ લ ગણ

૧

ભારતની ભ ૂગોળ - ભૌગોલિક, આર્થિક, સામાજિક, કુદરતી સંસાધન અને વસ્તી અંગેની
બાબતો- ગુિરાતના ખાસ સંદભભ સાથે

૨

ભારતનો સાંસ્કૃર્તક વારસો- સાહિત્ય, કિા, ધમભ અને સ્થાપત્યો- ગુિરાતના ખાસ સંદભભ
સાથે

૩

ભારતનો ઈર્તિાસ- ગુિરાતના ખાસ સંદભભ સાથે

૪

ભારતની અથભવ્યવસ્થા અને આયોિન

૫

ભારતીય રાિનીર્ત અને ભારતનુ ં બંધારણ:
(૧) આમુખ
(૨) મ ૂળભ ૂત અર્ધકારો અને ફરિો
(૩) રાજ્યનીર્તના માગભદર્ભક ર્સદ્ાંતો
(૪) સંસદની રચના
(૫) રાષ્ટ્રપર્તની સત્તા
(૬) રાજ્યપાિની સત્તા
(૭) ન્યાયતંત્ર
(૮) અનુસ ૂલચત જાર્ત, અનુસ ૂલચત િનજાર્ત અને સમાિના પછાત વગો માટે ની િોગવાઈઓ
(૯) એટની િનરિ
(૧૦) નીર્ત આયોગ
(૧૧) પંચાયતી રાિ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધર્નક સંસ્થાઓ- ભારતનુ ં ચટણી
ંૂ
પંચ, સંઘ િોક સેવા આયોગ,
રાજ્ય િોક સેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોિર એન્ડ ઓહડટર િનરિ; કેન્રીય સતકભ તા આયોગ,
િોકપાિ તથા િોકાયુક્ત અને કેન્રીય માહિતી આયોગ

૬

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી

૭

સામાન્ય ર્વજ્ઞાન, પયાભવરણ અને ઈન્ફમેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયર્ુ નકેર્ન ટે કનોિોજી

૮

ખેિ િગત સહિત રોિબરોિના પ્રાદે ર્ર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્વના બનાવો
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Advertise No. 125/2019-20
GUJARAT EDUCATION SERVICE, CLASS-II (ADMINISTRATIVE
BRANCH) 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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ુ રાત શિક્ષણ સેિા (િહીિટી િાખા), િગગ-૨ની પ્રાથશમક કસોટીના
ગજ
ભાગ-૨નો અભ્યાસક્રમ
માધ્યમ: ગુિરાતી

કુિ પ્રશ્નો:૨૦૦

કુિ ગુણ: ૨૦૦

1.

સિાયક અનુદાન ર્નયમ સંગ્રિ, ૧૯૬૪ (ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-૧૯૬૪), માધ્યર્મક ર્ાળાઓ.

2.

ધી બોમ્પ્ટબે પ્રાઈમરી એજ્યુકેર્ન એક્ટ, ૧૯૪૭ સુધારા સાથે અને મુબ
ં ઈ પ્રાથર્મક ર્ર્ક્ષણ
ર્નયમો, ૧૯૪૯, ગુિરાતના ર્ર્ક્ષણના માળખાનો ખ્યાિ.

3.

બાળકોને મફત અને ફરજીયાત ર્ર્ક્ષણનો અર્ધકાર અર્ધર્નયમ, ૨૦૦૯ તથા તે અંતગભત
બાળકોને મફત અને ફરજીયાત ર્ર્ક્ષણનો અર્ધકાર ર્નયમો, ૨૦૧૨.

4.

ગુિરાત માધ્યર્મક ર્ર્ક્ષણ અર્ધર્નયમ, ૧૯૭૨ સુધારા સાથે.

5.

ગુિરાત માધ્યર્મક ર્ર્ક્ષણ ર્વર્નયમો ૧૯૭૪ સુધારા સાથે.

6.

સાક્ષરતા અને ર્નરં તર ર્ર્ક્ષણનુ ં મિત્વ.

7.

ગુિરાતના ર્ર્ક્ષણ માળખાનો ખ્યાિ, ર્ર્ક્ષણ વ્યવસ્થા-ત્રુટીઓ, માધ્યર્મક અને ઉચ્ચતર
માધ્યર્મક ર્ર્ક્ષણ, તાિીમ વ્યવસ્થા, મિત્વ, પ્રાથર્મક-માધ્યર્મક ર્ર્ક્ષણની જાિેર પરીક્ષા
વ્યવસ્થા, માળખુ-સંચાિન.

8.

ભારતમાં ર્ર્ક્ષણ નીર્તઓ, NEP(New Education Policy).

9.

ગુિરાતમાં ર્ૈક્ષલણક સંસ્થાઓનુ ં સંચાિન.

10.

ગુિરાતમાં ર્ૈક્ષલણક સંસ્થાના પ્રશ્નો અને ઉપાયો.

11.

કેન્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની ર્વર્વધ પ્રાથર્મક-માધ્યર્મક ર્ર્ક્ષણની યોિનાઓ.

12.

પ્રાથર્મક અને માધ્યર્મક ર્ર્ક્ષણ સાથે સંકળાયેિા ર્વર્વધ સંસ્થાઓની ભ ૂર્મકા, માળખુ ં અને
કાયો.

13.

ગુિરાત એજ્યુકેર્નિ ઈન્સ્ટીટયુર્ન્સ સર્વિસીસ હરબ્યુનિ એકટ, ૨૦૦૬.

14.

ગુિરાત મુલ્કી સેવા (રજા) ર્નયમો, ૨૦૦૨.

15.

ગુિરાત મુલ્કી સેવા (પેન્ર્ન) ર્નયમો, ૨૦૦૨.

16.

િનરિ પ્રોર્વડન્ડ ફંડ ર્નયમો અને નવી વર્ધિત પેંર્ન યોિના (New Defined Pension
Scheme)ની મુખ્ય િોગવાઈઓ.

17.

માહિતી મેળવવાનો અર્ધકાર (Right to Information Act, 2005 તથા વખતોવખત થયેિ
સુધારા)

18.

ભારતમાં ર્ર્ક્ષણ તંત્ર અને પ્રણાિી- ભ ૂતકાળ અને વતભમાન.
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19.

ર્ર્ક્ષણ ક્ષેત્રે ર્વર્વધ પંચોની ભિામણ.

20.

ભારતમાં ર્ર્ક્ષણના િેત ુઓ અને કાયભક્ષેત્ર.

21.

ર્ર્ક્ષણ સંદભેની બંધારણીય િોગવાઈઓ

22.

વૈર્િક સંદભભમાં બદિાતા િતા પહરપ્રેક્ષ્ય સાથે ર્ર્ક્ષણમાં નાર્વન્યકરણ અને સંર્ોધન.

23.

ઇન્ફમેર્ન અને કોમ્પ્ટયર્ુ નકેર્ન ટે ક્નોિોજી (ICT)ની ર્ર્ક્ષણ ક્ષેત્રમાં ભ ૂર્મકા અને પ્રવતભમાન
સમયમાં તેની અગત્યતા.

24.

ઉક્ત ક્ષેત્રોના તથા Pedagogy (ર્ર્ક્ષણકળા અથવા અધ્યાપનર્ાસ્ત્ર)ના સાંપ્રત પ્રવાિો અને
તાજેતરના સંર્ોધનો.
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