
જા.ક્ર. ૫૧/૨૦૧૬-૧૭ 
જગ્યાન ું નામ : નનયામકશ્રી, સરકારી મ દ્રણ અને લેખનસામગ્રી ખાતામાું મદદનીશ વ્યવસ્થાપક, વર્ગ-૨ 

 
ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૦૦ નમનનટના સુંય ક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથનમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

 
 
 

પ્રાથનમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

પ્રશ્નપત્ર-૧ 

 માધ્યમ: ગ જરાતી                                                             ક લ ગ ણ :૧૦૦  

૧ ભારતની ભરૂ્ોળ-  ભૌર્ોલલક, આનથિક, સામાજજક, ક દરતી સુંસાધન અને વસ્તી અંરે્ની બાબતો-  ગ જરાતના 
ખાસ સુંદભગ સાથે 

૨ ભારતનો સાુંસ્કનૃતક વારસો- સાહિત્ય, કલા, ધમગ અને સ્થાપત્યો- ગ જરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૩ ભારતનો ઈનતિાસ- ગ જરાતના ખાસ સુંદભગ સાથે 

૪ ભારતની અથગવ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ ભારતીય રાજનીનત અને ભારતન ું બુંધારણ: 

(૧)   આમ ખ 

(૨)   મળૂભતૂ અનધકારો અને ફરજો 

(૩)   રાજ્યનીનતના માર્ગદશગક નસદ્ાુંતો 

(૪)   સુંસદની રચના 

(૫)   રાષ્ટ્રપનતની સત્તા 

(૬)   રાજ્યપાલની સત્તા 

(૭)   ન્યાયતુંત્ર 

(૮)  અન સલૂચત જાનત, અન સલૂચત જનજાનત અને સમાજના પછાત વર્ો માટેની જોર્વાઈઓ 

(૯)   એટની જનરલ 

(૧૦) નીનત આયોર્ 

(૧૧) પુંચાયતી રાજ 

(૧૨) નાણા પુંચ 

(૧૩) બુંધારણીય તથા વૈધનનક સુંસ્થાઓ- ભારતન ું ચ ૂુંટણી પુંચ, સુંઘ લોક સેવા આયોર્, રાજ્ય લોક 
સેવા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્દ્રીયસતકગતા આયોર્, લોકપાલ તથા 
લોકાય ક્ત અને કેન્દ્રીય માહિતી આયોર્ 

૬ સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી 

૭ સામાન્ય નવજ્ઞાન, પયાગવરણ અને ઈન્ફમેશન એન્ડ કોમ્પ્ટય નનકેશન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જર્ત સહિત રોજબરોજના પ્રાદેનશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્વના બનાવો 

 
 

********* 
 



 
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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ભાર્- ૨ સુંબુંનધત નવષયનો અભ્યાસક્રમ 

 

જગ્યાન ું નામ: નનયામકશ્રી, સરકારી મ દ્રણ અને લેખનસામગ્રી ખાતામાું મદદનીશ વ્યવસ્થાપક,વર્ગ-૨ 

ક લ પ્રશ્નો : ૨૦૦           ક લ ગ ણ : ૨૦૦                  માધ્યમ : ગ જરાતી 
        
(અ) નનયમો- અનધનનયમો-  
 
(૧) ઔધોલર્ક તકરાર અનધનનયમ -૧૯૪૭ 
(ર) કારખાના અનધનનયમ-૧૯૪૮  
(૩) એપે્રન્ટીસ એકટ-૧૯૬૧ 
(૪) માહિતી મેળવવાનો અનધકાર અનધનનયમ-૨૦૦૫ 
(પ) ભ્રષ્ટ્ટાચાર નનવારણા અનધનનયમ-૧૯૮૮  
 
(બ) મ દ્રણ કે્ષત્ર સુંબુંનધત તાુંનત્રક બાબતો  
 
(૧) (નપ્રન્ટીંર્ પે્રસ) ટાઇપોગ્રાફી અને ટાઇપસેટીંર્ મેન સ્ક્રી્ટ, ગ્રાહફકસ હડઝાઇન, ડી.ટી.પી., ઇમ્પ્ટપોઝીશન, ઇમેજ 

પ્રોસેસીંર્ ડીજીટલ નપ્રન્ટીંર્, સ્કેનરની કાયગપધ્ધનત અને ઉપયોલર્તા  
(ર) પ્રોસેસ ફોટોગ્રાફી (નેરે્ટીવ+પોઝીટીવ), ્લેટ મેકીંર્ તથા તેની Ctp  તથા Ctcp પ્રહક્રયાઓ  
(૩) શીટફેડ તથા વેબફેડ ઓફસેટ મશીનો તથા તેની કાયગપધ્ધ્ધત  
(૪) બાઇન્ડીંર્ તથા પોસ્ટ પે્રસ જેવા કે ફોલ્ડીંર્, રે્ધરીંર્, નસલાઇ, સ્ટીચીંર્, પરફેકટ બાઇન્ડીંર્ વરે્રે તથા 

અન્ય કન્વટીંર્ પ્રહક્રયાઓ જેવી કે વાનનિશીંર્, લેમીનેશન, ય વી (અલ્રાવાયોલેટ), એમ્પ્ટબોઝીંર્, ફોઇલસ્ટેમ્પ્ટપીંર્ 
વરે્રે  

(પ) નપ્રન્ટીંર્ પે્રસ મેનેજમેન્ટ તથા કોસ્ટીંર્ એસ્ટીમેટીંર્  
(૬) નપ્રવેન્ટીવ મેઇન્ટનેન્સ  
(૭) નપ્રન્ટીંર્ની અન્ય પ્રહક્રયાઓ જેવી કે ફલેક્ષોગ્રાફી તથા ગે્રવ્યોર નપ્રન્ટીંર્, સ્ક્રીન નપ્રન્ટીંર્, ડ્રાય ઓફસેટ વેરે્રેને 

લર્ત ું જ્ઞાન 
(૮) એરીએબલ ડટેા નપ્રન્ટીંર્ તથા કન્ટીન્ય અસ સ્ટેશનરી નપ્રન્ટીંર્ન ું જ્ઞાન 
(૯) ગ ્ ત ( ખાનર્ી ) મ દ્રણ કામર્ીરમાું કાળજી લેવા માટેની બાબતોની પાયાની જાણકારી  
(૧૦) ખરીદનનનત તથા સ્ટોક અને ઇન્વેટરીને લર્તી પાયાની જાણકારી  
(૧૧) બહ રુંર્ી મ દ્રણ અને તેને લર્તી મ શ્કેલીઓ અને નનવારણ તથા ગ ણવત્તા નનયુંત્રણ.  
(૧ર) પેપર તથા શાિીની બનાવટ , ગ ણધમો ઉપયોર્ીતા તથા તેને લર્તી મ શ્કેલીઓ અને નનવારણ.  
(૧૩) રબર રોલ અને નપ્રન્ટીંર્ મશીનમાું વપરાતા બ્લેન્કેટના ગ ણધમો અને નવનવધ પ્રકારની ડમે્પ્ટપનીંર્ 

સીસ્ટમની જાણકારી  
(૧૪) ડીજીટલ નપ્રન્ટીંર્ પધ્ધનતઓ જેવી કે આયોનોગ્રાફી, મેગ્નેટોગ્રાફી તથા થમોગ્રાફી, ઇન્કજેટ નપ્રન્ટીંર્ની 

કાયગપધ્ધનત. 


