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પ્રાથસમક કિોટીનો અભ્યાિક્રમ
પ્રશ્નપત્ર-૧

જા.ક્ર.- ૦૬/૨૦૧૯-૨૦, બાળ સવકાિ યોજના અસધકારી, વગગ-૦૨
ુ રાતી
માધ્યમ: ગજ
૧
૨

ભારતની ભ ૂગોળ-

ુ :૧૦૦
કુ લ ગણ

ભૌગોલલક, આસથિક, િામાજજક, કુ દરતી િાંિાધન અને વસ્તી અંગે ની

ુ રાતના ખાિ િાંદભગ િાથે
બાબતો- ગજ

ુ રાતના ખાિ િાંદભગ
ભારતનો િાાંસ્કૃસતક વારિો- િારિત્ય, કલા, ધમગ અને સ્થાપત્યો- ગજ
િાથે

૩

ુ રાતના ખાિ િાંદભગ િાથે
ભારતનો ઇસતિાિ- ગજ

૪

ભારતની અથગવ્યવસ્થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીસત અને ભારતન ાંુ બાંધારણ:
ુ
(૧) આમખ

(૨)મ ૂળભ ૂત અસધકારો અને ફરજો

(૩)રાજ્યનીસતના માગગદિગક સિદ્ાાંતો
(૪)િાંિદની રચના

(૫)રાષ્રપસતની િત્તા
(૬)રાજ્યપાલની િત્તા
(૭)ન્યાયતાંત્ર

ુ ૂલચત જાસત, અનસ
ુ ૂલચત જનજાસત અને િમાજના પછાત વગો માટે ની
(૮)અનસ
જોગવાઈઓ

(૯)એટની જનરલ

(૧૦)નીસત આયોગ

(૧૧) પાંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પાંચ

(૧૩) બાંધારણીય તથા વૈધસનકિાંસ્થાઓ- ભારતન ાંુ ચટ
ાં ૂ ણી પાંચ, િાંઘ લોક િેવા
આયોગ, રાજ્ય લોક િેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓરડટર જનરલ;

કેન્રીયિતકગ તા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયક્ુ ત અને કેન્રીય મારિતી
આયોગ
૬

િામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કિોટી

૭

િામાન્ય સવજ્ઞાન, પયાગ વરણ અને ઈન્ફમેિન એન્ડ કોમ્પ્ટયસુ નકેિન ટે કનોલોજી

૮

ખેલ જગત િરિત રોજબરોજના પ્રાદે સિક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય મિત્વના બનાવો
*********
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Syllabus of Preliminary Test
Paper-1
Advt no- 06/2019-20, Child Development Project Officer, Class-02
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
*********

બાળ વિકાસ યોજના અવિકારી, િર્ગ -૨ની પ્રાથવિક કસોટી
િાટેનો અભ્યાસક્રિ
▪

પોષણ અને સ્વાસ્્ય

▪

પોષક ઘટકો : કાર્બોદિત પિાર્થો, પાણી, પ્રોટીન અને ચરર્બી, વવટાવિન –
પ્રજીવકો, ખનીજ ક્ષારો

▪

સંતલુ િત આહારનુ આયોજન, કુપોષણ- કારણો અને ઉપાયો, વવવવધ યોજનાઓ
જેિ કે ર્બાિભોગ, દૂ ધ સંજીવની યોજના વગેરે

▪

પોષણના મુખ્ય કાયયક્રિો : પોષક દ્રવ્યોની ઊણપના વનયંત્રણ િાટે ના કાયયક્રિો :
અપયાયપ્ત પોષણજન્ય અંધત્વના વનવારણનો રાષ્ટ્રીય કાયયક્રિ, અપોષણજન્ય
પાંડરોગના વનયંત્રણનો રાષ્ટ્રીય કાયયક્રિ, આયોડીનનો રોગ પ્રવતર્બંધક કાયયક્રિ
વગેરે, પ ૂરક આહાર આપવાના કાયયકિો : સંકલિત ર્બાળ વવકાસ યોજના
(આઇસીડીએસ), િધ્યાહન ભોજન યોજના (એિડીએસ)

▪

આહાર આયોજનના વસધ્ધાંતો, ગભયવતી તર્થા સ્તનપાન કરાવતી િદહિાઓ
િાટે આહાર આયોજન, વિશુઓ તર્થા િાળાએ જતા પહેિાના ર્બાળકો િાટે
આહાર આયોજન, સ્કૂિે જતા તર્થા દકિોરાવસ્ર્થાના ર્બાળકો િાટે આહાર
આયોજન

▪

ખાદ્ય પિાર્થોનો સંગ્રહ, જાળવણીના વસધ્ધાંતો અને રીતો તર્થા ઓછા મ ૂલ્યર્થી
ખાદ્ય પિાર્થયની પૌષ્ટ્ટીકતાિાં વધારો, ભોજન સુરક્ષા : ખાદ્ય પ્રદૂ ષણ, ખોરાકિાં
ર્બગાડ, ખાદ્ય પિાર્થોિા ભેળસેળ વગેરે

▪

પોષણ સંર્બવં ધત રોગો; પ્રોટીન, વવટાિીન, આયોડીન વગેરેની ઉણપર્થી ર્થતા
રોગો, કુપોષણ અને રોગનો ચેપ, િેિવ ૃધ્ધ્ધર્થી ર્થતા રોગો, િાતાનુ કુપોષણ,
સગભાયવસ્ર્થાના જોખિી પરીર્બળો અને સ્વાસ્્ય સંભાળનુ િહત્વ

▪

ર્બાળકોની ટે વો અને િાક્ષલણકતાઓ, ર્બાળ વવકાસના વવવવધ પાસા (િારીદરક,
ભાવનાત્િક, ર્બૌધ્ધ્ધક, સાિાજજક અને નૈવતક).

▪

ર્બાળવવકાસિાં મુખ્ય સિસ્યાઓ. ર્બાળકોિાં સાિાન્ય રોગ, ર્બાળ રોગને
રોકવાના ઉપાયો, ર્બાળ મ ૃત્યુના કારણો.

▪

સંકલિત ર્બાળ વવકાસ યોજના અંતગયત રસીકરણ, સ્વાસ્્ય પરીક્ષણ અને
પરાિિય સેવાઓ, પોષણ અને સ્વાસ્્ય પ્રવિક્ષણ, િાળા પ ૂવેન ુ અનૌપચારીક

વિક્ષણ, રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓ, તે સંિભેના આરોગ્ય
કાયયક્રિો, ર્બાળ કલ્યાણ િાટે ની આરોગ્યની યોજનાઓ વગેરે
▪

પ ૂવય િાળા- (Pre School) ના વવવવધ સ્તર જેિાં ર્બાળિંદિર (K.G.) િોન્ટે સરી,
આંગણવાડી, ડે-કેર સેન્ટર, ઘોદડયાઘર). ગુજરાતિાં આંગણવાડીની ભ ૂવિકા અને
તેન ુ વવવવધ યોજનાઓિાં યોગિાન

▪

િદહિા અને ર્બાળ વવકાસની રાષ્ટ્રીય અને રાજ્યસ્તરની યોજનાઓ અને
પુરસ્કાર, ગુજરાત રાજ્યિાં િદહિા અને ર્બાળ વવકાસ િાટે ના કાયયક્રિો

▪

મુખ્ય રાષ્ટ્રીય ઘટનાઓ. (વવિેષતા- ર્બાળકો અને િદહિાઓના સંિભયિાં
ઘટનાક્રિ)

▪

િદહિા અને ર્બાળવવકાસના સંિભયિાં કેન્દ્ર, રાજ્ય, જજલ્િા, તાલુકા અને
ગ્રામ્યસ્તરે વવવવધ યોજનાઓના અિિીકરણ િાટે ન ુ ં વ્યવસ્ર્થાતંત્ર.

▪

તરૂણાવસ્ર્થાિાં આવતી ર્બાલિકાઓની સિસ્યાઓ તેિજ તેિના વવવવધ પાસા.

▪

ગુજરાતના ર્બાળકોિાં આરોગ્ય, પોષણ, વિક્ષણ, દુર્બયળતા અને ર્બાલિકાઓની
વતયિાન સ્સ્ર્થવત.

