જાહેરાત ક્રમાાંક -૫/૨૦૧૯-૨૦
બાળ લગ્ન પ્રતતબાંધક અતધકારી સહ જિલ્લા સમાિ સરુ ક્ષા અતધકારી, વર્ગ -૨
પ્રાથતમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
ભાર્ -૧
ુ રાતી
માધ્યમ:ગિ

ુ :૧૦૦
કુ લ ગણ

૧

ભારતની ભ ૂર્ોળ - ભૌર્ોલલક, આતથિક, સામાજિક, કુ દરતી સાંસાધન અને વસ્તી અંર્ે ની બાબતોુ રાતના ખાસ સાંદભગ સાથે
ગિ

૨

ુ રાતના ખાસ સાંદભગ સાથે
ભારતનો સાાંસ્કૃતતક વારસો- સાહહત્ય, કલા, ધમગ અને સ્થાપત્યો- ગિ

૩

ુ રાતના ખાસ સાંદભગ સાથે
ભારતનો ઈતતહાસ- ગિ

૪

ભારતની અથગવ્યવસ્થા અને આયોિન

૫

૬
૭
૮

ભારતીય રાિનીતત અને ભારતન ાંુ બાંધારણ:
ુ
(૧) આમખ
(૨) મ ૂળભ ૂત અતધકારો અને ફરિો
(૩) રાજ્યનીતતના માર્ગ દર્ગક તસદ્ાાંતો
(૪) સાંસદની રચના
(૫) રાષ્ટ્રપતતની સત્તા
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા
(૭) ન્યાયતાંત્ર
ુ ૂલચત જાતત, અનસ
ુ ૂલચત િનજાતત અને સમાિના પછાત વર્ો માટેની િોર્વાઈઓ
(૮) અનસ
(૯) એટની િનરલ
(૧૦) નીતત આયોર્
(૧૧) પાંચાયતી રાિ
(૧૨) નાણા પાંચ
(૧૩) બાંધારણીય તથા વૈધતનક સાંસ્થાઓ- ભારતન ાંુ ચટ
ાં ૂ ણી પાંચ, સાંઘ લોક સેવા આયોર્, રાજ્ય લોક
સેવા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર િનરલ; કેન્રીય સતકગ તા આયોર્, લોકપાલ તથા
લોકાયક્ુ ત અને કેન્રીય માહહતી આયોર્
સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી
સામાન્ય તવજ્ઞાન, પયાગ વરણ અને ઈન્ફમેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયતુ નકેર્ન ટેકનોલોજી
ખેલ િર્ત સહહત રોિબરોિના પ્રાદે તર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના બનાવો
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Advertise No. 5/2019-20

Child Marriage Prevention Officer Cum District Social Defence Officer,
Class-II,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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જાહેરાત ક્રમાાંક -૫/૨૦૧૯-૨૦
બાળ લગ્ન પ્રતતબાંધક અતધકારી સહ જિલ્લા સમાિ સરુ ક્ષા અતધકારી, વર્ગ -૨
પ્રાથતમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
ભાર્ - ૨
ુ રાતી
માધ્યમ:ગિ

ુ :૨૦૦
કુ લ ગણ

૧

બાળ લગ્ન પ્રતતબાંધક અતધતનયમ, ૨૦૦૬

૨

બાળ લગ્ન પ્રતતબાંધક તનયમો, ૨૦૦૮

૩

પ્રોબેર્ન ઓફ ઓફેન્ડસગ એક્ટ, ૧૯૫૮

૪

માતા – તપતા અને વહરષ્ટ્ઠ નાર્રીકોના ભરણ પોષણ અને કલ્યાણ બાબતના અતધતનયમ, ૨૦૦૭

૫

ુ રવીઝન એન્ડ કાં રોલ) એક્ટ, ૧૯૬૦
ધી ઓફે નેજીસ એન્ડ અધર ચેરીટેબલ હોમ્પ્ટસ (સપ

૬

તવકલાાંર્ (સમાન તકો, અતધકારોન ાંુ રક્ષણ અને પ ૂણગ ભાર્ીદારી) ધારો, ૧૯૯૫

૭

તવકલાાંર્ (સમાન તકો, અતધકારોન ાંુ રક્ષણ અને પ ૂણગ ભાર્ીદારી) તનયમો, ૧૯૯૫

૮

જુવેનાઇલ િસ્ટીસ ( કેર એન્ડ પ્રોટેકર્ન ઓફ લચલ્રન) એકટ, ૨૦૧૫

૯

માહહતી અતધકાર અતધતનયમ – ૨૦૦૫

૧૦

ુ રાતની વસ્તીન ાંુ વર્ીકરણ અને વૈતવધ્યનો પહરચય
ગિ

૧૧

ગ્રામ સમાિ, વ્યવ્સાયો, પરાં પરાર્ત વ્યાવ્સાતયક માળખ,ાંુ સામાજિક સમસ્યાઓ અને સમરસતા

૧૨
૧૩

ુ યત્વે સ્ત્રીકલ્યાણ, બાળ કલ્યાણ અને પછાત
કલ્યાણ રાજ્યનો ખ્યાલ, સમાિ કલ્યાણનો ખ્યાલ મખ્
વર્ોન ુ કલ્યાણ
સમાિના તવતવધ વર્ોના સામાજિક, ર્ૈક્ષલણક, આતથિક અને રાિકીય ઉન્નતત માટેની સરકારી યોિનાઓ
અને તેના અમલીકરણ માટેન ુ સરકારી તાંત્ર

૧૪

ુ ૂલચત જાતતઓ, િનજાતતઓ તથા અન્ય પછાત વર્ોની િોર્વાઇઓ
ભારતના બાંધારણમાાં અનસ

૧૫

ુ રાતમાાં પાંચાયતીરાિ તેમિ ર્હેરી સ્થાતનક સાંસ્થાઓ
ગિ
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