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હરાત માંક -૬૫/૨૦૧૭-૧૮  

િનયામક ી, િવકસિત િત ક યાણ ખા ,ુ જુરાત રા ય, ગાધંીનગરના તાબા હઠળની  

આદશ િનવાસી શાળાના આચાય, વગ-૨ ાથિમક કસોટ નો અ યાસ મ 

ભાગ -૧ 

મા યમ: જુરાતી                                                                              ુલ ણુ :૧૦૦ 

૧ 
ભારતની ગૂોળ - ભૌગો લક, આિથક, સામા જક, ુદરતી સસંાધન અને વ તી ગેની બાબતો-  

જુરાતના ખાસ સદંભ સાથે 

૨ ભારતનો સાં ૃિતક વારસો- સા હ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો- જુરાતના ખાસ સદંભ સાથે 

૩ ભારતનો ઈિતહાસ- જુરાતના ખાસ સદંભ સાથે 

૪ ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન 

૫ 

ભારતીય રાજનીિત અને ભારત ુ ંબધંારણ: 
(૧) આ ખુ 
(૨) ળૂ તૂ અિધકારો અને ફરજો 
(૩) રા યનીિતના માગદશક િસ ાતંો 
(૪) સસંદની રચના 
(૫) રા પિતની સ ા 
(૬) રા યપાલની સ ા 
(૭) યાયતં  
(૮) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત અને સમાજના પછાત વગ  માટની જોગવાઈઓ 
(૯) એટન  જનરલ 
(૧૦) નીિત આયોગ 
(૧૧) પચંાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પચં 
(૧૩) બધંારણીય તથા વૈધિનક સં થાઓ- ભારત ુ ં ૂટંણી પચં, સઘં લોક સેવા આયોગ, રા ય લોક 

સેવા આયોગ, કો ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ; ક ીય સતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા 
લોકા ુ ત અને ક ીય મા હતી આયોગ 

૬ સામા ય બૌ ક મતા કસોટ  
૭ સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઈ ફમશન એ ડ કો િુનકશન ટકનોલો  
૮ ખેલ જગત સ હત રોજબરોજના ાદિશક, રા ય અને તરરા ય મહ વના બનાવો 
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Advertise No. 65/2017-18 
Principal, Government Ideal Residential School (Directorate of 

Department of Developing Caste Welfare) 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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હરાત માંક -૬૫/૨૦૧૭-૧૮  

િનયામક ી, િવકસિત િત ક યાણ ખા ,ુ જુરાત રા ય, ગાધંીનગરના તાબા હઠળની  

આદશ િનવાસી શાળાના આચાય, વગ-૨ ાથિમક કસોટ નો અ યાસ મ  

ભાગ - ૨  

મા યમ: જુરાતી                                                                               ુલ ણુ :૨૦૦ 

૧ જુરાત મા યિમક િશ ણ અિધિનયમ, ૧૯૭૨ 

૨ જુરાત મા યિમક િશ ણ િવિનયમો, ૧૯૭૪  

૩ બાળકોને મફત અને ફર જયાત િશ ણનો અિધકાર અિધિનયમ – ૨૦૦૯ 

૪ બાળકોને મફત અને ફર જયાત િશ ણનો અિધકાર િનયમો – ૨૦૧૨ 

૫ 

જુરાત સરકાર  ુ સામ જક યાય અને અિધકાર તા િવભાગ  ુ માળ ,ુ જુરાતમાં આદશ િનવાસી 

શાળાની સકં પના, ઉ ેશ અને િવકાસ, આદશ િનવાસી શાળાના િવકાસને સલં ન રા ય સરકારની 

યોજનાઓ, િવકસતી િતના બાળકોના િશ ણને ો સા હત કરવા માટની રા ય સરકારની િવિવધ 

યોજનાઓ 

૬ 

જુરાત સરકારના િશ ણ િવભાગની કચેર ઓ વી ક જુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક 

િશ ણ બોડ, જુરાત રા ય શૈ ણક સશંોધન અને તાલીમ પ રષદ, જુરાત રા ય પાઠ ુ તક 

મડંળ, જુરાત રા ય પર ા બોડ, જુરાત રા ય શૈ ણક ટકનોલો  ભવન, જ લા િશ ણ સિમિત, 

નગર િશ ણ સિમિત, જ લા િશ ણાિધકાર ની કચેર  વ ચે તરસબંધંો અને તેમના કાય .   

૭ 
જુરાતમા ંિશ ણ યવ થા- ૃ ટઓ, મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ તાલીમ, તાલીમ 

યવ થા, મહ વ, મા યિમક િશ ણની હર પર ા યવ થા, માળ -ુસંચાલન. 

૮ નવી િશ ણ નીિત, િશ ણમા ં તૂન વાહો, િશ ણ ધુારણા અને પહલ (રા ય અને ક  ક ાએ)  

૯ િશ ણમા નવીન િવિધઓ  ુ ાન અને અમલીકરણ  

૧૦ શીખવવાના કૌશ યો, િશ ણમા ંટ નોલો નો ઉપયોગ  

૧૧ સતત અને સવ ાહ  ૂ યાંકન 

૧૨ 
શાળાક ય ને ૃ વ : શાળા સચંાલનના ળૂ િસ ધાંતો, યવ થાપનના કાય  અને ફરજો, ેરણા, 

મા હતીની િવ લેષણ અને અથઘટન, ને ૃ વના ણુો 

૧૩ 
બૌ ધકાલીન િશ ણ ણાલી, વેદકાલીન િશ ણ ણાલી, મ યકાલીન િશ ણ ણાલી, આ િુનક િશ ણ 

ણાલી, NCERT અને તેના કાય . 

૧૪ 
િશ ણ ધુારણા માટના મહ વના કિમશનની રચના અને ભલામણો મ ક રા ય િશ ણ પચં, 

ભારતીય િશ ણ પચં, કોઠાર  કિમશન વગેર.   

૧૫ લૉડ મે ોલેની િશ ણ ણાલી અને ભારતીય સમાજ વન પર તેની અસરો. 

૧૬ ુ તકાલય િૃત અને વાચંન િવ ાન, જુરાતી ભાષા, સા હ ય અને યાકરણ. 

૧૭ મ યાહન ભોજન યોજના અને સવ િશ ા અ ભયાન. 

૧૮ લોકશાહ  અને િશ ણ યવ થાના તર સબંધંો, સામ જક યાય અને અિધકા રતા માટ િશ ણ 

૧૯ ઉ ત બાબતોને લગતા સાં ત વાહો અને તા તરની સશંોધનો. 

 


