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જા.ક્ર. ૨૧/૨૦૧૯-૨૦ 
જગ્યાન ું નામ : મદદનીશ નનયામક(સરકારી મ દ્રણ અને લેખન સામગ્રી),વર્ગ-૨  

ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૮૦ નમનનટના સુંય ક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથનમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

 

 
 

પ્રાથનમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

પ્રશ્નપત્ર-૧ 

 માધ્યમ: ગ જરાતી                                                             ક લ ગ ણ :૧૦૦  

૧ ભારતની ભરૂ્ોળ-  ભૌર્ોલલક, આનથિક, સામાજજક, ક દરતી સુંસાધન અને વસ્તી અંરે્ની બાબતો-  ગ જરાતના 
ખાસ સુંદભગ સાથે 

૨ ભારતનો સાુંસ્કનૃતક વારસો- સાહિત્ય, કલા, ધમગ અને સ્થાપત્યો- ગ જરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૩ ભારતનો ઈનતિાસ- ગ જરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૪ ભારતની અથગવ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ ભારતીય રાજનીનત અને ભારતન ું બુંધારણ: 

(૧)   આમ ખ 

(૨)   મળૂભતૂ અનધકારો અને ફરજો 

(૩)   રાજ્યનીનતના માર્ગદશગક નસદ્ાુંતો 

(૪)   સુંસદની રચના 

(૫)   રાષ્ટ્રપનતની સત્તા 

(૬)   રાજ્યપાલની સત્તા 

(૭)   ન્યાયતુંત્ર 

(૮)  અન સલૂચત જાનત, અન સલૂચત જનજાનત અને સમાજના પછાત વર્ો માટેની જોર્વાઈઓ 

(૯)   એટની જનરલ 

(૧૦) નીનત આયોર્ 

(૧૧) પુંચાયતી રાજ 

(૧૨) નાણા પુંચ 

(૧૩) બુંધારણીય તથા વૈધનનક સુંસ્થાઓ- ભારતન ું ચ ૂુંટણી પુંચ, સુંઘ લોક સેવા આયોર્, રાજ્ય લોક 
સેવા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્દ્રીયસતકગતા આયોર્, લોકપાલ તથા 
લોકાય ક્ત અને કેન્દ્રીય માહિતી આયોર્ 

૬ સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી 

૭ સામાન્ય નવજ્ઞાન, પયાગવરણ અને ઈન્ફમેશન એન્ડ કોમ્પ્ટય નનકેશન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જર્ત સહિત રોજબરોજના પ્રાદેનશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્વના બનાવો 
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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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ભાર્- ૨ સુંબુંનધત નવષયનો અભ્યાસક્રમ 

  જા.ક્ર. ૨૧/૨૦૧૯-૨૦  
જગ્યાન ું નામ : મદદનીશ નનયામક(સરકારી મ દ્રણ અને લેખન સામગ્રી),વર્ગ-૨  

 

ક લ પ્રશ્નો : ૨૦૦                    ક લ ગ ણ : ૨૦૦                   માધ્યમ : ગ જરાતી  

૧. ઔદ્યોગિક તકરાર અધિધિયમ–૧૯૪૭ 

૨. કારખાિા અધિધિયમ-૧૯૪૮ 

૩. એપે્રન્ટીસ એક્ટ-૧૯૬૧ અિે પેમેન્ટ ઓફ બોિસ, ૧૯૬૫ 

૪. માહિતી અધિકાર અધિધિયમ-૨૦૦૫ 

૫. ભ્રષ્ટાચાર ધિવારણ અધિધિયમ-૧૯૮૮ 

૬. ધપ્રન્ટીંિ પે્રસ મેિેજમેન્ટ તથા કોસ્ટીંિ  એસ્ટીમેટીંિ  

૭. ધપ્રવેન્ટીવ મેઇન્ટિન્સ  

૮. ગપુ્ત( ખાિિી) મદુ્રણ કામિીરીમાાં કાળજી લેવા માટેિી બાબતોિી પાયાિી જાણકારી 

૯. રાજ્ય સરકારિી ખરીદ િીધત તથા સ્ટોક અિે ઈન્વેટરીિે લિતી પાયાિી જાણકારી 

૧૦. લઘતુ્તમ વેતિ અધિધિયમ, ૧૯૪૮ 

૧૧. પ્રોધવડન્ટ ફાંડ અધિધિયમ, ૧૯૫૫ 

૧૨. એમ્પપ્લોઈઝ સ્ટેટ ઇન્સ્યોરન્સ એક્ટ, ૧૯૪૮ 

૧૩. ધપ્રન્ટીંિ એન્ડ સ્ટેશિરી મેન્યઅુલ  

૧૪. સરકારી વિીવટી તાંત્રન ુમાળખ ુઅિે તેિી લાક્ષગણકતા 

૧૫. સગચવાલય-સિાયક એકમો વચ્ચેિા આંતર સાંબિો 

૧૬. વિીવટી ધવભાિો, ખાતાિા વડા, બોડડ તથા ધિિમ, જજલ્લા અિે તાલકુા કક્ષાિી સરકારી 

કચેરીઓિી રચિા અિે કામિીરી   


