
 

પ્રાથમભક કસોટીનો અભ્માસક્રભ 
પ્રશ્નત્ર-૧ (Part-I) 

જા.ક્ર- ૦૪/૨૦૨૨-૨૩, ફા મલકાસ મોજના અમધકાયી (ભહિરા), સાભાન્મ યાજ્મ સેલા, લગગ-૨ 
ભાધ્મભ: ગજુયાતી                                              કુર ગણુ :૧૦૦  

૧ 
બાયતની ભગૂો-  બૌગોલરક, આમથિક, સાભાજજક, કુદયતી સસંાધન અને લસ્તી અંગેની 
ફાફતો-  ગજુયાતના ખાસ સદંબગ સાથે 

૨ 
બાયતનો સાસં્કૃમતક લાયસો- સાહિત્મ, કરા, ધભગ અને સ્થાત્મો- ગજુયાતના ખાસ સદંબગ 
સાથે 

૩ બાયતનો ઇમતિાસ- ગજુયાતના ખાસ સદંબગ સાથે 

૪ બાયતની અથગવ્મલસ્થા અને આમોજન 

૫ બાયતીમ યાજનીમત અને બાયતનુ ંફધંાયણ: 
(૧) આમખુ 
(૨) મૂભતૂ અમધકાયો અને પયજો 
(૩) યાજ્મનીમતના ભાગગદળગક મસદ્ાતંો 
(૪) સસંદની યચના 
(૫) યાષ્ટ્રમતની સત્તા 
(૬) યાજ્મારની સત્તા 
(૭) ન્મામતતં્ર 
(૮) અનસુલૂચત જામત, અનસુલૂચત જનજામત અને સભાજના છાત લગો ભાટેની 

જોગલાઈઓ 
(૯)  એટની જનયર 
(૧૦) નીમત આમોગ 
(૧૧) ચંામતી યાજ 
(૧૨) નાણા ચં 
(૧૩) ફધંાયણીમ તથા લૈધમનકસસં્થાઓ- બાયતનુ ં ચ ૂટંણી ચં, સઘં રોક સેલા 

આમોગ, યાજ્મ રોક સેલા આમોગ, કોમ્પ્ટ્રોરય એન્ડ ઓહડટય જનયર; 
કેન્રીમસતકગતા આમોગ, રોકાર તથા રોકાયકુ્ત અને કેન્રીમ ભાહિતી 
આમોગ  

૬ સાભાન્મ ફૌદ્ધદ્ક ક્ષભતા કસોટી 

૭ સાભાન્મ મલજ્ઞાન, માગલયણ અને ઈન્પભેળન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુનકેળન ટેકનોરોજી  

૮ ખેર જગત સહિત યોજફયોજના પ્રાદેમળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભિત્લના ફનાલો 

********* 



 

Syllabus of Preliminary Test 

Paper-1 (part-I) 

Advt- 04/22-23, Child Development Project Officer(Female), Class-2  

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 

********* 



જા.ક્ર. ૦૪/૨૦૨૨-૨૩ બાલ વળકાસ યોજના અવિકારી (મહિા), ળર્ગ-૨ ની 

પ્રાથવમક કસોટીના ભાર્-૦૨ નો અભ્યાસક્રમ 

પ્રશ્નો-૨૦૦ ગણુ-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી 

 

1. ોણ અને સ્લાસ્્મ 

2. ોક ઘટકો : કાફોદદત દાથો, ાણી, પ્રોટીન અને ચયફી, વલટાવભન-પ્રજીલકો,  

ખનીજક્ષાયો 

3. વતંલુરત આશાયનુ ંઆમોજન, કુોણ- કાયણો અને ઉામો, વલવલધ મોજનાઓ જેભ કે 

ફારબોગ, દૂધ વજંીલની મોજના લગેયે 

4. ોણના મખુ્મ કામયક્રભો : ોક દ્રવ્મોની ઉણના વનમતં્રણ ભાટેના કામયક્રભો, 

અમાયપ્ત ોણજન્મ અંધત્લના વનલાયણનો યાષ્ટ્રીમ કામયક્રભ, અોણજન્મ 

ાડુંયોગના વનમતં્રણનો યાષ્ટ્રીમ કામયક્રભ, આમોડીનનો યોગપ્રવતફધં કામયક્રભ લગેયે, પયૂક  

આશાય આલાના કામયક્રભો, વકંલરત ફા વલકાવ મોજના(આઇવીડીએવ), ભધ્માશન 

બોજન મોજના(એભડીએભ) 

5. આશાય આમોજનના વવદ્ાતંો, ગબયલતી તથા સ્તનાન કયાલતી ભદશરાઓ ભાટે આશાય 

આમોજન, વળશઓુ તથા ળાાએ જતા ંશરેાનંા  ફાકો ભાટે આશાય આમોજન, સ્કરેૂ 

જતા ંતથા દકળોયાલસ્થાના ફાકો ભાટે આશાય આમોજન 

6. ખાદ્ય દાથોનો વગં્રશ, જાલણીના વવદ્ાતંો અને યીતો તથા ઓછા મલૂ્મથી ખાદ્ય 

દાથયની ૌષ્ષ્ટ્ટકતાભા ં લધાયો, બોજન સયુક્ષા, ખાદ્યપ્રદૂણ, ખોયાકભા ં ફગાડ, ખાદ્ય 

દાથોભા ંબેવે લગેયે 



7. ોણ વફંવંધત યોગો; પ્રોટીન, વલટાવભન, આમોડીન લગેયેની ઉણથી થતા યોગો, 

કુોણ અને યોગનો ચે, ભેદવદૃ્ધદ્થી થતા યોગો, ભાતાનુ ં કુોણ, વગબાયલસ્થાના 

જોખભી દયફો અને સ્લાસ્્મ વબંાનુ ંભશત્લ 

8. ફાવબંા કેંદ્રનુ ં વચંારન: બાયતભા ં ફાવબંા વેલાઓ, અભ્માવક્રભનુ ં આમોજન, 

ફાવબંા કેંદ્રની સ્થાના અને વચંારન, દયલાય અને વભાજનો વભાલેળ 

9. ફાકનો પ્રથભ ફાય ભાવભા ં વલકાવ: જન્ભપલૂયનો વલકાવ અને વબંા, ળાયીદયક ગવત 

વફંધં અને ઇંદદ્રમ વલકાવ, જ્ઞાનાત્ભક વલકાવ: વલચાયનો ઉદબલ, બાા વલકાવ: ફોરતા 

ળીખવુ,ં વાભાજજક-આલેલગક વલકાવ, પ્રાયંલબક વફંધંો, વલકાવને લેગ આલા ભાટેની 

યભતની પ્રવવૃિઓ 

10. ફાવબંા અને વલકાવ પ્રાસ્તાવલક: ફાલ્માલસ્થાના અનબુલો, ફાવલકાવની ામાની 

(મૂભતૂ) વકંલ્નાઓ, વલકાવના વવધ્ધાતંો, વળશનુી જરૂદયમાતો અને શકો, વલકાવભા ં

યભતનુ ંભશત્લ 

11. ફાક ા ા ગરી બયલાની અલસ્થા દયવભમાન વલકાવ: ળાયીદયક અને દક્રમાત્ભક 

વલકાવ, લધતી જતી ગવતળીરતા અને વનમતં્રણ, વખં્માત્ભક વલકાવ; ભાનવવક વકંરન 

અને પ્રવતકાત્ભક વલચાયળક્તત તયપ, બાાકીમ વલકાવ:ળબ્દોથી લાક્યપ્રમોગ, વાભાજજક-

આલેલગક વલકાવ, વલકાવને લધાયલા ભાટે યભતની પ્રવવૃિ 

12. ફાક પલૂયળારેમઅલસ્થા દયવભમાન વલકાવ: ળાયીદયક સદુ્રઢતા અને ચેષ્ટ્ટાત્ભક 

વભન્લમભા ં વલકાવ, વજં્ઞાત્ભક મોગ્મતાઓ અને વકંલ્નાઓની વભજનો વલકાવ, 

બાાકીમ કૌળલ્મનો વલકાવ, વાભાજજક વફંધંો અને ફાઉછેય 

13. પલૂયળારેમ ફાકો ભાટેની યભતપ્રવવૃિઓ: શરનચરન તથા ગવતળીરતાથી વફંવંધત 

પ્રવવૃિઓ, લાતાલયણભા ં ળોધખો પ્રવવૃિઓ, કેટરીક વકંલ્નાઓનુ ં વળક્ષણ, બાા 



વલકાવ, તયંગરીરા, લાતાયકથન અને નાટકીમ યભત, વગંીત તથા ળાયીદયક દક્રમાકરા, 

ફાકોનુ ંકરાજગત, ફાકોની વર્જનાત્ભકતાને પ્રોત્વાદશત કયલી  

14. ફાકોની ટેલો અને રાક્ષલણકતાઓ, ફા વલકાવના વલવલધ ાવા (ળાયીદયક, 

બાલનાત્ભક, ફૌધ્ધ્ધક, વાભાજજક અને નૈવતક) 

15. ફા વલકાવભા ં મખુ્મ વભસ્માઓ, ફાકોભા ં વાભાન્મ યોગ, ફાયોગને યોકલાના 

ઉામો, ફામતૃ્યનુા કાયણો 

16. વકંલરત ફા વલકાવ મોજના અંતગયત યવીકયણ, સ્લાસ્્મ યીક્ષણ અને યાભળય 

વેલાઓ, ોણ અને સ્લાસ્્મ પ્રવળક્ષણ, ળાા પલેૂનુ ં અનોચાદયક વળક્ષણ, યાજ્મ 

વયકાય અને કેન્દ્ર વયકાયની મોજનાઓ, તે વદંબેના આયોગ્મ કામયક્રભો, ફા કલ્માણ 

ભાટેની આયોગ્મની મોજનાઓ લગેયે 

17. પલૂયળાાના (pre-school) વલવલધ સ્તય જેભા ંફાભદંદય(K.G.), ભોન્ટેવયી, આંગણલાડી, 

ડે-કેય વેન્ટય, ઘોદડમાઘય, ગજુયાતભા ં આંગણલાડીની ભવૂભકા અને તેનુ ં વલવલધ 

મોજનાઓભા ંમોગદાન 

18. ભદશરા અને ફા વલકાવની યાષ્ટ્રીમ અને યાજ્મ સ્તયની મોજનાઓ અને પયુસ્કાય, 

ગજુયાત યાજ્મભા ંભદશરા અને ફા વલકાવ ભાટેના કામયક્રભો 

19. મખુ્મ યાષ્ટ્રીમ ઘટનાઓ (વલળેતા- ફાકો અને ભદશરાઓના વદંબયભા ંઘટનાક્રભ) 

20. ભદશરા અને ફાવલકાવના વદંબયભા ં કેન્દ્ર, યાજ્મ, જજલ્રા, તાલકુા અને ગ્રામ્ય મ સ્તયે 

વલવલધ મોજનાઓના અભરીકયણ ભાટેનુ ંવ્મલસ્થાતતં્ર 

21. તરુણાલસ્થાભા ંઆલતી ફાલરકાઓની વભસ્માઓ તેભજ તેભના વલવલધ ાવા 

22. ગજુયાતના ફાકોભા ંઆયોગ્મ, ોણ, વળક્ષણ, દુફયતા અને ફાલરકાઓની લતયભાન 

ક્સ્થવત 


