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જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૨૪/૨૦૧૬-૧૭, જિલ્લા યવુા વવકાસ અવિકારી, વર્ગ-૨ ની  િગ્યા પર  
ભરતી માટેની પ્રાથવમક કસોટીમાાં ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૫૦ વમવનટના સાંયકુ્ત 

પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસક્રમ 
 

 
પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ 

ભાગ-૧ 
 િાધ્યિ: ગજુરાતી                        પ્રશ્નો -૧૦૦                            કુલ ગણુ :૧૦૦  

૧ ભારતની ભગૂોળ-  ભૌગોલલક, આમથિક, સાિાજજક, કુદરતી સસંાધન અને વસ્તી અંગેની બાબતો-  ગજુરાતના 
ખાસ સદંભભ સાથે 

૨ ભારતનો સાસં્કમૃતક વારસો- સાહિત્ય, કલા, ધિભ અને સ્થાપત્યો- ગજુરાતના ખાસ સદંભભ સાથે 

૩ ભારતનો ઈમતિાસ- ગજુરાતના ખાસ સદંભભ સાથે 

૪ ભારતની અથભવ્યવસ્થા અને આયોજન 
૫ ભારતીય રાજનીમત અને ભારતનુ ંબધંારણ: 

(૧)   આમખુ 
(૨)   મળૂભતૂ અમધકારો અને ફરજો 
(૩)   રાજ્યનીમતના િાગભદર્ભક મસદ્ાંતો 
(૪)   સસંદની રચના 
(૫)   રાષ્ટ્રપમતની સત્તા 
(૬)   રાજ્યપાલની સત્તા 
(૭)   ન્યાયતતં્ર 
(૮)  અનસુલૂચત જામત, અનસુલૂચત જનજામત અને સિાજના પછાત વગો િાટેની જોગવાઈઓ 
(૯)   એટની જનરલ 
(૧૦) નીમત આયોગ 
(૧૧) પચંાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પચં 
(૧૩) બધંારણીય તથા વૈધમનક સસં્થાઓ- ભારતનુ ંચ ૂટંણી પચં, સઘં લોક સેવા આયોગ, રાજ્ય લોક 

સેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીય સતકભતા આયોગ, લોકપાલ તથા 
લોકાયકુ્ત અને કેન્રીય િાહિતી આયોગ 

૬ સાિાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષિતા કસોટી 
૭ સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાભવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુનકેર્ન ટેકનોલોજી 
૮ ખેલ જગત સહિત રોજબરોજના પ્રાદેમર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િિત્વના બનાવો 
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Syllabus of Preliminary Test 

 

Part-1 

Medium: Gujarati                                  100 Questions                     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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જાહરેાત ક્રમાાંક: ૧૨૪/૨૦૧૬-૧૭, જજલ્લા યવુા મવકાસ અમધકારી, વગભ-૨ની ભરતી િાટેની 

પ્રાથમિક કસોટીના ભાગ-૨ નો અભ્યાસક્રિ 

િાધ્યિ : ગજુરાતી                          પ્રશ્નો: ૨૦૦                            કુલ ગણુ: ૨૦૦ 

 
 

૧.  સાસં્કૃમતક પાસા 
 ભારતનો સાાંસ્કૃવતક ઈવતહાસ.  

 ભારતીય સાંર્ીત પરાંપરા, વવવવિ તાલપધ્િવત, ભારતીય શાસ્ત્રીય સાંર્ીત.  

 ભારતીય કળાઓ: ચિત્ર, લોકકળા અને લોકનતૃ્ય 

 ગિુરાતનો સાાંસ્કૃવતક વારસો.  

 રમતર્મત માનવજાતનો એક સાાંસ્કૃવતક વારસો, રીવાિો, પ્રણાચલકાઓ, રમતર્મત સ્પિાગઓ 

અને સહકાર. ઓચલમ્પપક િળવળ-પ્રાિીન અને આધવુનક રમતોનો ઐવતહાવસક વવકાસ.   

 

૨. ભારતના નતૃ્ય અને નાટીકાના સાિાન્ય સ્વરૂપો  
 સાત શાસ્ત્રીય નતૃ્ય પ્રકારોનો સામાન્ય પરરિય: ભરતનાટયમ, કુિીપડુી, ઓરડસી, કથક, 

મચણપરુી, કથકલી અને મોરહનીઅટ્ટમ 

 ભારતીય રાંર્ભવૂમ સાંબાંિમાાં રામાયણ, મહાભારત જેવા પ્રાિીન મહાકાવ્યોના પાત્રો અન ે

વવષયવસ્તનુી પ્રસ્તતુતા 

 ગિુરાતી રાંર્ભવૂમ : નાટકો, ર્ીતો, નાટયમાંડળીઓ. 

 પ્રાિીન ભારતીય પરાંપરાના નતૃ્ય અને નાટક સાથે વશલ્પ, પ્રવતમાઓ અને ચિત્રોનો સાંબાંિ. 

 નાટકની વવવવિ શૈલીઓ / તત્વો. 
 

૩. નતૃ્ય અને નાટક સબંમંધત અન્ય પાસાઓ  

 પરાંપરાર્ત નતૃ્ય / નાટક તાલીમ અને પ્રવતગમાન સસુાંર્તતા. 
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 રાંર્ભવૂમ રડઝાઇન અને પઘ્ઘવત. આધવુનક સ્ટેિ વસદ્ાાંતો, નતૃ્ય / નાટક પ્રિાર માટે 

ટેકનોલોજીકલ અદ્યતનતાન ુ મહત્વ. સ્ક્સ્ક્રપ્ટ પસાંદર્ી, રદગ્દશગકની વવવવિ પધ્િવતઓ અન ે

નવીનતા.  
 

૪. મર્લ્પ, સ્થાપત્ય અને લચત્રકળા કે્ષત્ર 

 વશલ્પ, સ્થાપત્ય અને ચિત્રકળા માટેની પરાંપરાર્ત અને આધવુનક પધ્િવતઓ, પરાંપરાર્ત કળા 

વવકાસ, ચિત્રકળાના મળૂભતૂ તત્વો, પરરપ્રેક્ષ્ય મલૂ્યો, ભારતમાાં ચિત્રકળાના વવવવિ પ્રકારો, 

ભારતના ઈવતહાસમાાં ઔપિારીક અને શૈલીયકુ્ત સ્થાપત્યો, વશલ્પો અને ચિત્રકળાઓ. આધવુનક 

ભારતીય કળાઓ, લોકકળાઓ અને આરદવાસી કળાઓ. વશલ્પકળાના મળૂભતૂ ખ્યાલો, પ્રકારો 

અન ેવવવવિ માધ્યમો જેવા કે રેતી, પથ્થરો, મેટલ વરે્રે.  

 

૫. રિતગિત કે્ષત્રના મવકાસ િાટેના પ્રાથમિક ખ્યાલો  
 રમત તાલીમની લાક્ષચણકતાઓ અને વસધ્િાાંતો, તાલીમી પધ્િવતઓ, વવશેષ તાલીમી કાયગક્રમો, 

ટૂાંકી મદુતની અને લાાંબી મદુતની તાલીમી યોિનાઓ. રમતર્મતમાાં કૌશલ્યયકુ્ત અને યમુ્ક્ત 

પ્રયમુ્ક્તયકુ્ત સસુજ્િતા.  

 રમત પ્રવતભા શોિ-પ્રરક્રયા અને પધ્િવતઓ, સ્પિાગલક્ષી તૈયારીઓ, ખેલકદૂના વનયમો અને તેન ુ

અથગઘટન. રમતર્મતની વ્યવસાયી નીવતમત્તા અથવા આિારસાંરહતા.  

 સાંિાલનના ખ્યાલો અને વસધ્િાાંતો,  રમતમાંડળોન ુવ્યવસ્થાતાંત્ર અને તેમના કાયો, આંતરગહૃ 

અન ેબાહ્યગહૃ  સ્પિાગઓ, રમતર્મત સવુવિાઓ, સાિનો, નાણાાં અને કમગિારીઓન ુસાંિાલન, 

શૈક્ષચણક પધ્િવતઓ અને કૌશલ્યો.  

 રમતર્મતમાાં મનોવૈજ્ઞાવનક વવિલનો માપવા માટેની કસોટીઓ જેવી કે સ્પિાગલક્ષી ચિિંતા, 

પ્રવતકારત્મકતા, ટુકડીર્ત ઐક્ય, પ્રેરણા અને સ્વ-ખ્યાલ. 

 રમતર્મતમાાં પ્રેણાઓની ર્વતશીલતા અને પધ્િવતઓ, સમહૂ ર્વતશીલતા, ટુકડીર્ત ઐક્ય અને 

નેતાર્ીરી. 

 ખેલકદૂ ઈજાઓ-તેની વ્યવસ્થા અને પનુ: કાયગક્ષમતા.  
  

૬. મવમવધ કળા કે્ષતે્ર મવમવધ સસં્થાઓ, પાહરતોમિકો, પ્રમસધ્ધ સર્જકો અને તેિન ુપ્રદાન.  
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૭. લલલતકલા અકાદિીની મવમવધ પ્રવમૃત્તઓ અને કાયભક્રિો. રાષ્ટ્રીય આધમુનક કલા સગં્રિાલય 

(National Gallery of Modern Art) ની પ્રવમૃત્તઓ અને કાયભક્રિો.  

 

૮. ભારતીય સાસં્કૃમતક સરં્ાધનો અને તાલીિ કેંર (Centre for Cultural Resources and Training 

of India) ની મવમવધ પ્રવમૃત્તઓ, તાલીિ કાયભક્રિો અને મર્ષ્ટ્યવમૃત્ત યોજનાઓ.  

 

૯. સ્પોટભસ ઓથોરીટી ઓફ ઈન્ડીયાની મવમવધ પ્રવમૃત્તઓ અને પ્રોત્સાિક યોજનાઓ. 

 

૧૦. રિતગિત કે્ષતે્ર મવમવધ સસં્થાઓ, પાહરતોમિકો, પ્રમસધ્ધ રિતવીરો અને તેિન ુપ્રદાન.  

 

૧૧. કેન્ર સરકારની મવમવધ કળા અને રિતગિત કે્ષતે્ર પ્રોત્સાિક યોજનાઓ. ગજુરાત રાજ્ય સરકારની 

યવુક પ્રવમૃત્ત, રિતગિત પ્રવમૃત્ત, સાસં્કૃમતક પ્રવમૃત્તની મવમવધ યોજનાઓ, કાયભક્રિો, તે અંતગભતની 

સ્પધાભઓ અને એવોડભઝ. ગજુરાત રાજ્ય રિતગિત નીમત-૨૦૧૬ 

 

૧૨. મવમવધ કળાસ્વરૂપો અને રિતગિત કે્ષત્રના સાપં્રત પ્રવાિો અને તાજેતરના સરં્ોધનો.  
 

 

 

 


