પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ
પ્રશ્નપત્ર-૧

જાહે રાત ક્રમાાંક :જાહે રાતનાં નામ :- વહહવટી અધિકારી, ગજરાત આયવેદ સેવા, વગગ-૦૧, ધનયામકશ્રી આયષની
કચેરી (આયષ)
ુ રાતી
િાધ્યિ: ગજ
૧
૨

ભારતની ભ ૂગોળ-

ુ :૧૦૦
કુ લ ગણ
ભૌગોલલક, આમથિક, સાિાજજક, કુ દરતી સંસાધન અને વસ્તી અંગે ની

ુ રાતના ખાસ સંદભભ સાથે
બાબતો- ગજ
ુ રાતના ખાસ સંદભભ
ભારતનો સાંસ્કૃમતક વારસો- સાહિત્ય, કલા, ધિભ અને સ્થાપત્યો- ગજ
સાથે

૩

ુ રાતના ખાસ સંદભભ સાથે
ભારતનો ઇમતિાસ - ગજ

૪

ભારતની અથભવ્યવસ્થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીમત અને ભારતન ંુ બંધારણ:
ુ
(૧) આમખ
(૨) મ ૂળભ ૂત અમધકારો અને ફરજો
(૩) રાજ્યનીમતના િાગભદર્ભક મસદ્ાંતો
(૪) સંસદની રચના
(૫) રાષ્ટ્રપમતની સત્તા
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા
(૭) ન્યાયતંત્ર
ુ ૂલચત જામત, અનસ
ુ ૂલચત જનજામત અને સિાજના પછાત વગો િાટે ની
(૮) અનસ
જોગવાઈઓ
(૯) એટની જનરલ
(૧૦) નીમત આયોગ
(૧૧) પંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધમનક સંસ્થાઓ- ભારતન ંુ ચટ
ં ૂ ણી પંચ, સંઘ લોક સેવા
આયોગ, રાજ્ય લોક સેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીય
સતકભ તા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયક્ુ ત અને કેન્રીય િાહિતી આયોગ

૬

સાિાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષિતા કસોટી

૭

સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાભવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુ નકેર્ન ટે કનોલોજી

૮

ખેલ જગત સહિત રોજબરોજના પ્રાદે મર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િિત્વના બનાવો

*********

Syllabus of Preliminary Test
Paper-1

Adv. No. :
The post of : Administrative Officer, Gujarat Ayurved Service,
Class-01, (Director of AAYUSH)
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
*********
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