જાહેરાત ક્રમાાંક - ૪૫/૨૦૧૭-૧૮
સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, ( ધિકસતી જાતી કલ્યાણ), િર્ગ-૨ પ્રાથધમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
ુ રાતી
માધ્યમ:ગજ
૧
૨

ભાર્ - ૧
ુ :૧૦૦
કુ લ ગણ

ભારતની ભ ૂર્ોળ - ભૌર્ોલલક, આધથિક, સામાજજક, કુ દરતી સાંસાિન અને િસ્તી અંર્ે ની બાબતોુ રાતના ખાસ સાંદભગ સાથે
ગજ
ુ રાતના ખાસ સાંદભગ સાથે
ભારતનો સાાંસ્કૃધતક િારસો- સાહહત્ય, કલા, િમગ અને સ્થાપત્યો- ગજ

૩

ુ રાતના ખાસ સાંદભગ સાથે
ભારતનો ઈધતહાસ- ગજ

૪

ભારતની અથગવ્યિસ્થા અને આયોજન

૬

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી

૫

૭
૮

ભારતીય રાજનીધત અને ભારતન ાંુ બાંિારણ:
ુ
(૧) આમખ
(૨) મ ૂળભ ૂત અધિકારો અને ફરજો
(૩) રાજ્યનીધતના માર્ગદર્ગક ધસદ્ાાંતો
(૪) સાંસદની રચના
(૫) રાષ્ટ્રપધતની સત્તા
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા
(૭) ન્યાયતાંત્ર
ુ ૂલચત જાધત, અનસ
ુ ૂલચત જનજાધત અને સમાજના પછાત િર્ો માટે ની જોર્િાઈઓ
(૮) અનસ
(૯) એટની જનરલ
(૧૦) નીધત આયોર્
(૧૧) પાંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પાંચ
(૧૩) બાંિારણીય તથા િૈિધનક સાંસ્થાઓ- ભારતન ાંુ ચટ
ાં ૂ ણી પાંચ, સાંઘ લોક સેિા આયોર્,
રાજ્ય લોક સેિા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીય સતકગ તા આયોર્,
લોકપાલ તથા લોકાયક્ુ ત અને કેન્રીય માહહતી આયોર્
સામાન્ય ધિજ્ઞાન, પયાગિરણ અને ઈન્ફમેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયધુ નકેર્ન ટે કનોલોજી

ખેલ જર્ત સહહત રોજબરોજના પ્રાદે ધર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્િના બનાિો
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સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, ( ધિકસતી જાતી કલ્યાણ), િર્ગ -૨ની પ્રાથધમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
ુ રાતી
માધ્યમ:ગજ

ભાર્ - ૨

ુ :૨૦૦
કુ લ ગણ

૧

ુ રાતની િસ્તીન ાંુ િર્ીકરણ અને િૈધિધ્યનો પહરચય, સામાજજક- સાાંસ્ુધતક પાસાઓ
ગજ

૨

ગ્રામીણ સમાજ અને નીધતઓ

૩

ઉત્કર્ગના ધસધ્િાતો અને પ્રથાઓ

૪

ઉત્કર્ગ અને ગ્રામીણ પ્રત્યાયન
સામાજજક ન્યાયની પ ૂિગભ ૂધમકા :

૫



અથગ અને ખ્યાલ



સામાજજક ન્યાયના ધસધ્િાતો



સામાજજક કાયગના સાંદભગમાાં સામાજજક ન્યાયન ાંુ મ ૂલ્ય



ભારતમાાં સામાજજક ન્યાય અને અધિકારીતા

૬

ુ ા અને સિગસામાિેર્ક નીધતઓ.
ભારતમાાં સામાજજક સહહષ્ટ્ણત

૭

માનિ અધિકરો અને સમાજજક કયદાઓ, નાર્હરક અધિકાર પત્ર.

૮

સમાજ ર્ાસ્ત્રને લર્તા ખ્યલો.

૯

સમાજર્ાસ્ત્રના ધસધ્િાાંતો.

૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪

ગ્રામ સમાજ વ્યિસાયો, પરાં પરાર્ત વ્યાિસાધયક માળખ,ાંુ સમાજજક સમસ્યાઓ અને સમરસતા.
કલ્યાણ રાજ્યનો ખ્યાલ, સમાજ કલ્યાણનો ખ્યાલ, મખ્ુ યત્િે સ્ત્રી કલ્યાણ, બાળ કલ્યાણ, અને પછાત
િર્ોન ુ કલ્યાણ, ધિકલાાંર્ (હદવ્યાાંર્) વ્યક્ક્તઓ માટેની કાયદાકીય જોર્િાઈઓ અને કલ્યાણ યોજનાઓ.
ધિકસતી જાધતઓની સામાજજક, ર્ૈક્ષલણક, આધથિક ઉન્નધત અને આરોગ્યને લર્તી યોજનાઓ અને તેના
અમલીકરણ માટેનાન ાંુ સરકારી તાંત્ર.
પછાત િર્ોના સામાજજક - આધથિક ઉત્કર્ગ માટે રાજ્ય સરકારના ધિધિિ ધનર્મોની રચના, કાયગક્ષેત્ર તથા
સત્તા અને પ્રવ ૂધત્તઓ, ધિકસધત જાધતના ધિકાસ માટે ઉચ્ચ અભ્યાસ અંર્ે ની નાણાકીય સહાય યોજનાઓ.
ુ ૂલચત જાધતઓ, જનજાધતઓ તથા અન્ય પછાત િર્ોની જોર્િાઇઓ, ધિધિિ
ભારતના બાંિારણમાાં અનસ
આયોર્ની રચના અને કાયગક્ષેત્ર, ધિધિિ આયોર્ / સધમધતની ભલામણો.

૧૫

ુ તી અને ધિચરતી-ધિમક્ુ ત જાધતઓ માટે કલ્યાણકારી યોજનાઓ.
લઘમ

૧૬

પછાત િર્ોના ઉત્કર્ગ અને હકના સાંરક્ષણ માટે ધિધિિ કાયદાઓ.

૧૭

ભારતમાાં પછાત િર્ોના ધિકાસ માટે તક અને પડકારો.

૧૮

રાજ્ય અને કેન્ર સરકારની સામાજજક - આધથિક ધિકાસ યોજનાઓ.

૧૯

ઉક્ત ક્ષેત્રોમાાં સાાંપ્રત પ્રિાહો અને તાજેતરનાાં સાંર્ોિનો.
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