ભહિરા અને ફા અધધકાયી / નામફ ધનમાભક, લગગ -૧(જા.ક્ર. ૦૩/૨૦૨૨-૨૩) ની પ્રાથધભક
કસોટીનો અભ્માસક્રભ
ુ યાતી
ભાધ્મભ: ગજ
૧
૨

બાયતની ભ ૂગો-

પ્રશ્નત્ર-૧

ુ :૧૦૦
કુ ર ગણ

બૌગોલરક, આધથિક, સાભાજજક, કુ દયતી સંસાધન અને લસ્તી અંગેની

ુ યાતના ખાસ સંદબગ સાથે
ફાફતો- ગજ
ુ યાતના ખાસ સંદબગ
બાયતનો સાંસ્કૃધતક લાયસો- સાહિત્મ, કરા, ધભગ અને સ્થાત્મો- ગજ
સાથે

૩

ુ યાતના ખાસ સંદબગ સાથે
બાયતનો ઇધતિાસ - ગજ

૪

બાયતની અથગવ્મલસ્થા અને આમોજન

૫

બાયતીમ યાજનીધત અને બાયતન ંુ ફંધાયણ:
ુ
(૧) આમખ
(૨) મ ૂભ ૂત અધધકાયો અને પયજો
(૩) યાજ્મનીધતના ભાગગદળગક ધસદ્ાંતો
(૪) સંસદની યચના
(૫) યાષ્ટ્રધતની સત્તા
(૬) યાજ્મારની સત્તા
(૭) ન્મામતંત્ર
ુ ૂલચત જાધત, અનસ
ુ ૂલચત જનજાધત અને સભાજના છાત લગો ભાટે ની
(૮) અનસ
જોગલાઈઓ
(૯) એટની જનયર
(૧૦) નીધત આમોગ
(૧૧) ંચામતી યાજ
(૧૨) નાણા ંચ
(૧૩) ફંધાયણીમ તથા લૈધધનક સંસ્થાઓ- બાયતન ંુ ચટ
ં ૂ ણી ંચ, સંઘ રોક સેલા
આમોગ, યાજ્મ રોક સેલા આમોગ, કોમ્પ્ટ્રોરય એન્ડ ઓહડટય જનયર; કેન્રીમ
સતકગ તા આમોગ, રોકાર તથા રોકાયક્ુ ત અને કેન્રીમ ભાહિતી આમોગ

૬

સાભાન્મ ફૌદ્ધદ્ક ક્ષભતા કસોટી

૭

સાભાન્મ ધલજ્ઞાન, માગલયણ અને ઈન્પભેળન એન્ડ કોમ્પ્ટયધુ નકેળન ટે કનોરોજી

૮

ખેર જગત સહિત યોજફયોજના પ્રાદે ધળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભિત્લના ફનાલો
*********

Syllabus of Preliminary Test of Women and Child Officer / Deputy Director,
Cl-I (Advt.No. 03/2022-23)
Medium: Gujarati
Paper-1
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
*********

મહિા અને બાલ અધિકારી/નાયબ ધનયામક(મહિા કલ્યાણ), ળર્ગ-૧ ની જગ્યા
પર સીિી ભરતી માટેની પ્રાથધમક કસોટીના ભાર્-૦૨ નો અભ્યાસક્રમ
(જા.ક્ર. ૦૩/૨૦૨૨-૨૩)
ગુણ-૨૦૦

પ્રશ્નો-૨૦૦

ભાધ્મભ-ગુજયાતી

1.

દશેજ નનેધ અનધનનમભ, ૧૯૬૧

2.

ગુજયાત દશેજ નનેધ નનમભો, ૨૦૦૩

3.

દશેજ નનેધ (લયયાજા અને નલલધ ૂની બેટોની સ ૂચિની જાલણી) નનમભો, ૧૯૮૫

4.

ઘયે લ ુ હશિંવા વાભે સ્ત્રીઓના વંયક્ષણ અનધનનમભ, ૨૦૦૫

5.

ઘયે લ ુ હશિંવા વાભે સ્ત્રીઓના વંયક્ષણ નનમભો, ૨૦૦૬

6.

ફા રગ્ન પ્રનતફંધક અનધનનમભ, ૨૦૦૬

7.

ફા રગ્ન પ્રનતફંધક નનમભો, ૨૦૦૮

8.

હશન્દુ ભેયેજ એક્ટ, ૧૯૫૫ (કરભ ૧ થી ૧૮ સુધી)

9.

સ્ેશ્મર ભેયેજ એક્ટ, ૧૯૫૪ (પ્રકયણ-૧,૩,૪ અને ૬)

10.

અનૈનતક લેાય (નનલાયણ) અનધનનમભ, ૧૯૫૬

11.

જાતીમ ગુનાઓથી ફાકોના યક્ષણ ફાફત અનધનનમભ, ૨૦૧૨

12.

જાતીમ ગુનાઓથી ફાકોના યક્ષણ ફાફત અનધનનમભ શેઠના નનમભો, ૨૦૧૨
(POCSO Act)

13.

કાભકાજના સ્થે જાતીમ વતાભણી (અટકામત, પ્રનતફંધ અને નનલાયણ) અનધનનમભ,
૨૦૧૩

14.

કાભકાજના સ્થે જાતીમ વતાભણી (અટકામત, પ્રનતફંધ અને નનલાયણ) નનમભો,
૨૦૧૩

15.

 ૂલવ ગબવધાયણ અને પ્રસ ૂનત  ૂલે ગબવયીક્ષણની યીતો (નનમભન અને દુરુમોગ
નનલાયણ) અનધનનમભ, ૧૯૯૪ (PC & PNDT Act)

16.

ઓપે નેજીવ એન્ડ અધય િેયીટે ફર શોમ્વ એક્ટ, ૧૯૬૦

17.

જુલેનાઇર જસ્સ્ટવ એક્ટ, ૨૦૧૫

18.

કાન ૂની વેલા વત્તા ભંડ અનધનનમભ, ૧૯૮૭

19.

યાષ્ટ્રીમ અને ગુજયાત યાજ્મ ભહશરા આમોગ

20.

યાષ્ટ્રીમ અને ગુજયાત યાજ્મ ભાનલાનધકાય આમોગ

21.

બાયતીમ ફંધાયણ અને ઇસ્ન્ડમન ીનર કોડ (૧૮૬૦) શેઠ ઘયે લ ુ હશિંવા, દશેજ નનેધ
અને ભહશરાઓના વંયક્ષણ ફાફતેની ભશત્લની જોગલાઇઓ

22.

હિનભનર પ્રોનવજય કોડ(૧૯૭૩)ભાં ભહશરારક્ષી જોગલાઈ

23.

વયકાયની ફા નલકાવ અને ભહશરા વળક્ક્તકયણને રગતી મોજનાઓ

24.

ગુજયાત ભહશરા આનથિક નલકાવ નનગભની પ્રવ ૃનત્તઓ અને મોજનાઓ

25.

ભહશરા અને ફા નલકાવના વંદબવભાં કેન્ર, યાજ્મ, જજલ્રા, તાલુકા અને ગ્રામ્મ સ્તયે
નલનલધ મોજનાઓના અભરીકયણ ભાટે ન ુ ં વ્મલસ્થાતંત્ર

26.

ભહશરા, ફા નલકાવ, દશેજ નનેધ અને ઘયે લ ું હશિંવા અટકાલલા વંફનં ધત પ્રાદે નળક અને
યાષ્ટ્રીમ વાંપ્રત પ્રલાશો

