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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જા.ક્ર.૧૨૩/૨૦૨૦-૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ: શ્રેયાન અધધક્ષર્ (વહીવટી શાખા), વગક-૨  

(ધશક્ષણ ધવભાગ) 

ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ ધમધનટના સાંયુક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથધમર્ ર્સોટીનો 

અભ્યાસક્રમ 

પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ ભાગ -૧ 

િાધ્યિ:ગજુરાતી                                                                                                 કલુ ગણુ :૧૦૦ 

૧ 
ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોમલક, આર્થિક, સાિામજક, કુદરતી સંસાધન અને વસ્તી અંગેની બાબતો-  ગુજરાતના ખાસ 

સંદભિ સાથે 

૨ ભારતનો સાંસ્કૃમતક વારસો- સામિત્ય, કલા, ધિિ અને સ્થાપત્યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૩ ભારતનો ઈમતિાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૪ ભારતની અથિવ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ 

ભારતીય રાજનીમત અને ભારતનું બંધારણ: 
(૧) આિુખ 
(૨) િૂળભૂત અમધકારો અને ફરજો 
(૩) રાજ્યનીમતના િાગિદર્િક મસદધાંતો 
(૪) સંસદની રચના 
(૫) રાષ્ટ્રપમતની સત્તા 
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા 
(૭) ન્યાયતંત્ર 

(૮) અનુસૂમચત જામત, અનુસૂમચત જનજામત અને સિાજના પછાત વગો િાટેની જોગવાઈઓ 

(૯) એટની જનરલ 
(૧૦) નીમત આયોગ 
(૧૧) પંચાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પંચ 

(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધમનક સંસ્થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રાજ્ય લોક સેવા આયોગ, 

કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડડટર જનરલ; કેન્રીય સતકિતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુક્ત અને કેન્રીય િામિતી 

આયોગ 

૬ સાિાન્ય બૌમદધક ક્ષિતા કસોટી 

૭ સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાિવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયુમનકેર્ન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જગત સમિત રોજબરોજના પ્રાદેમર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િિત્વના બનાવો 
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Advertise No. 123/2020-21 

Senior Superintendent, Class-II (Administrative Branch) 

Syllabus of  Preliminary Test 

Part- 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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શે્રયાન અધિક્ષક, વર્ગ-૨ (વહીવટી શાખા) ની ભરતી માટેના પ્રાથધમક કસોટીના 
ભાર્-૨ નો અભ્યાસક્રમ 

  કુલ ગણુ-૨૦૦      કુલ પ્રશ્નો-૨૦૦        માધ્યમ-ગજુરાતી 
 

1. સહાયક અનદુાન ધનયમ સગં્રહ, ૧૯૬૪ (ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ કોડ-૧૯૬૪), માધ્યધમક 

શાળાઓ. 

2. િી બોમ્બે પ્રાઈમરી એજ્યકેુશન એક્ટ, ૧૯૪૭ સિુારા સાથે અને મુબંઈ પ્રાથધમક ધશક્ષણ 

ધનયમો, ૧૯૪૯, ગજુરાતના  ધશક્ષણના માળખાનો ખ્યાલ. 

3. બાળકોને મફત અને ફરજીયાત ધશક્ષણનો અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૦૯ તથા તે 

અંતર્ગત બાળકોને મફત અને ફરજીયાત ધશક્ષણનો અધિકાર ધનયમો, ૨૦૧૨. 

4. ગજુરાત માધ્યધમક ધશક્ષણ અધિધનયમ, ૧૯૭૨ સિુારા સાથે. 

5. ગજુરાત માધ્યધમક ધશક્ષણ ધવધનયમો, ૧૯૭૪ સિુારા સાથે. 

6. ગજુરાતના ધશક્ષણના માળખાનો ખ્યાલ, ધશક્ષણ વ્યવસ્થા-ત્રટુટઓ, માધ્યધમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યધમક ધશક્ષણ, તાલીમ વ્યવસ્થા, મહત્વ, પ્રાથધમક-માધ્યધમક ધશક્ષણની 

જાહરે પરીક્ષા વ્યવસ્થા, માળખુ ંસચંાલન. 

7. રાષ્ટ્રીય ધશક્ષણ નીધત, ૨૦૨૦; આર.ટી.ઈ કાયદો-૨૦૦૯(ધશક્ષણનો અધિકાર કાયદો-

૨૦૦૯).  

8. ગજુરાતમા ંશૈક્ષણણક સસં્થાઓનુ ંસચંાલન. 

9. કેન્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારની ધવધવિ પ્રાથધમક-માધ્યધમક ધશક્ષણની યોજનાઓ. 

10. પ્રાથધમક અને માધ્યધમક ધશક્ષણ સાથે સકંળાયેલ ધવધવિ સસં્થાઓની ભધૂમકા, માળખુ ં

અને કાયો. 

11. ગજુરાત એજ્યકેુશનલ ઇન્સન્સ્ટટયશુન્સ સધવિસીસ ટરબ્યનુલ એકટ, ૨૦૦૬.  

12. જનરલ પ્રોધવડન્ડ ફંડ ધનયમો અને નવી વધિિત પેંશન યોજના (New Defined 

Pension Scheme)ની મખુ્ય જોર્વાઈઓ. 
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13. માટહતી મેળવવાનો અધિકાર(Right to Information Act, 2005 તથા વખતોવખત 

થયેલ સિુારા). 

14. વૈધિક સદંભગમા ંબદલાતા જતા પટરપે્રક્ષ્ય સાથે ધશક્ષણમા ંનાધવન્યકરણ અને સશંોિન. 

15. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પર્ાર આિાટરત ભથ્થા) ધનયમો, ૨૦૦૨. 

16. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પેન્શન) ધનયમો, ૨૦૦૨ 

17. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (નોકરીની સામાન્ય શરતો) ધનયમો, ૨૦૦૨. 

18. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (ફરજ પર જોડાવાના સમય, રાજ્યતેર સેવા, ભારત બહાર 

પ્રધતધનયકુ્ત, ફરજમોકફૂી, બરતરફી અને રૂખસદ) ધનયમો, ૨૦૦૨. 

19. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (પર્ાર) ધનયમો, ૨૦૦૨. 

20. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (રજા) ધનયમો, ૨૦૦૨. 

21. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (મસુાફરી ભથ્થા) ધનયમો, ૨૦૦૨. 

22. કચેરી કાયગપધ્િધત (ણબન સણચવાલય માટે). 

23. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (વતગણ ૂકં) ધનયમો, ૧૯૭૧. 

24. ગજુરાત મલુ્કી સેવા (ધશસ્ત અને અપીલ) ધનયમો, ૧૯૭૧. 

25. ગજુરાત નાણાકંીય ધનયમો, ૧૯૭૧. 

 


