જ
ુ રાત

હર સેવા આયોગ

તાર ખ: ૧૫/૧૦/૨૦૧૬
આયોગ ારા કરવામાં આવતી સીધી ભરતીની
યાના ભાગ પે આયો જત કરાતી ાથિમક કસોટ માં આયોગે
ન
કરલ લાયક ધોરણમાં આવતા અને
હરાતમાં ભરતી િનયમમાં દશાવેલ જોગવાઇઓ સંતોષતા ઉમેદવારોને બ
લ
ુ ાકાતમાં બોલાવવામાં આવશે. ઉમેદવારોની આખર પસંદગી ાથિમક કસોટ માં ૩૦૦ ણ
ુ માંથી
ણ
ુ મેળવેલ હશે તે ું
૫૦ ણ
ુ ભાર અને બ
લ
ુ ાકાતના ૧૦૦ ણ
ુ માંથી મેળવેલ ણ
ુ ના ૫૦ ણ
ુ ભારના માણસહ ગણતર કર ને ુ લ ણ
ુ ના
આધાર કરવામાં આવશે. એટલે ક, ાથિમક કસોટ અને બ
લ
ુ ાકાતના અ ુ મે ણ
ુ ૩૦૦ અને ૧૦૦માંથી મેળવેલ ણ
ુ
ું
૫૦-૫૦ ટકા વેઇટજ આપવામાં આવશે. આખર પસંદગીમાં આયોગ
લ ુ મ ધોરણ ન
કરશે તે લા ુ પડશે અને તેના

ઉમેદવારોએ એ બાબત ન ધવાની રહ છે ક, આ
અ યાસ મ તાર ખ-૧૫/૧૦/૨૦૧૬ના રોજ ક યારબાદ િસ ધ થયેલ/થનાર સીધી ભરતી માટની
હરાતો માટ લા ુ પડશે. તાર ખ-૧૫/૧૦/૨૦૧૬ પહલાં િસ ધ થયેલ હરાતો હઠળ સીધી ભરતી
માટ યો વાની હોય તેવી ાથિમક કસોટ માટ સંબિં ધત હરાતની સાથે િસ ધ કરાયેલ અ યાસ મ
લા ુ પડશે.
ાથિમક કસોટ માં ૧૦૦ ણ
ુ નાં ૧૦૦
ો સામા ય અ યાસનાં તથા ૨૦૦ ણ
ુ નાં ૨૦૦
ો
મેર ટલી ટના આધાર પસંદગી યાદ આખર કરવામાં આવશે.

સંબિં ધત િવષયનાં રહશે.

પૈ ક

ાથિમક કસોટ ના

પ -૧નો અ યાસ મ નીચે

ુજબ રહશે:

ાથિમક કસોટ નો અ યાસ મ
પ -૧: સામા ય અ યાસ
મા યમ:
૧

જ
ુ રાતી

ભારતની

ુલ

ૂગોળ- ભૌગો લક, આિથક, સામા જક, ુ દરતી સંસાધન અને વ તી

ણ
ુ :૧૦૦

ગેની બાબતો-

જ
ુ રાતના

ખાસ સંદભ સાથે

૨

ભારતનો સાં િૃ તક વારસો- સા હ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો-

૩

ભારતનો ઈિતહાસ-

૪

ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીિત અને ભારત ં ુ બંધારણ:

જ
ુ રાતના ખાસ સંદભ સાથે

જ
ુ રાતના ખાસ સંદભ સાથે

(૧) આ ુખ
(૨) ૂળ ૂત અિધકારો અને ફરજો
(૩)રા યનીિતના માગદશક િસ ાંતો
(૪)સંસદની 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) પંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈ ધિનક સં થાઓ- ભારત ં ુ
સે વા આયોગ, કો

ટ
ં ૂ ણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રા ય લોક

ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ; ક ીયસતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા

લોકા ુ ત અને ક ીય મા હતી આયોગ
૬

સામા ય બૌ ક

૭

સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઈ ફમશન એ ડ કો

૮

ખેલ જગત સ હત રોજબરોજના

મતા કસોટ
ાદિશક, રા

ય અને

િુ નકશન ટકનોલો
તરરા

*********

ય મહ વના બનાવો

Syllabus of Preliminary Test
Paper-1: General Studies
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

*********

�ો�ામ અિધકારી, વગર્-૧ન ી
�ાથિમક કસોટી માટેન ો અભ્ યાસ�મ (ભ ાગ - ૨)
�� પત્ર – ૨
માધ્યમ
ગુજ રાતી
કૂ લ ગૂણ
૨૦૦
:
:
કૂ લ �� ો
૨૦૦
:
(૧) પોષણ અને સ્વાસ્થ્ય
(૨) પોષક ઘટકો : કાબ��દત પદાથ�, પાણી, �ોટીન અને ચરબી, િવટાિમન - ��વકો,
ખનીજ ક્ષારો
(૩) સંતુિલત આહારનું આયોજન, કુ પોષણ – કારણો અને ઉપાયો, િવિવધ યોજનાઓ જેમકે
.. બાલભોગ, દૂધ સં�વની યોજના વગેરે
(૪) પોષણનાં મુખ્ય કાયર્�મો: પોષક �વ્યોની ઊણપના િનયંત્રણ માટે ના કાયર્�મો : અપયાર્�
પોષણજન્ય અંધત્વના િનવારણનો રા�ર્ ીય કાયર્�મ, અપોષણજન્ય પાંડરોગનાં
િનયંત્રણનો રા�ર્ ીય કાયર્�મ, આયોડીનનો રોગ �િતબંધક કાયર્�મ વગેરે, પૂરક આહાર
આપવાના કાયર્કમો : સંકિલત બાળ િવકાસ સેવાઓ ( ICDS) કાયર્�મ, મધ્યાહન
ભોજન (MDM) કાયર્�મ.
(૫) આહાર આયોજનના િસધ્ધાંતો, ગભર્વતી તથા સ્તનપાન કરાવતી મ�હલાઓ માટે
આહાર આયોજન, િશશુઓ તથા શાળાએ જતાં પહે લાના બાળકો માટે આહાર
આયોજન, સ્કૂ લે જતાં તથા �કશોરાવસ્થાનાં બાળકો માટે આહાર આયોજન.
(૬) ખા� પદાથ�નો સં�હ, �ળવણીનાં િસધ્ધાંતો અને રીતો તથા ઓછા મૂલ્યથી
ખા�પદાથર્ની પૌ�ીકતામાં વધારો, ભોજન સુરક્ષા : ખા� �દૂષણ , ખોરાકમાં બગાડ,
ખા� પદાથ�માં ભેળસેળ વગેરે
(૭) પોષણ સંબંિધત રોગો; �ોટીન, િવટામીન, આયોડીન વગેરેની ઉણપથી થતાં રોગો,
કુ પોષણ અને રોગનો ચેપ, મેદવૃિધ્ધથી થતા રોગો, માતાનું કુ પોષણ, સગભાર્વસ્થાના
�ખમી પરીબળો અને સ્વાસ્થ્ય સંભાળનું મહત્વ
(૮) બાળકોની ટે વો અને લાક્ષિણકતાઓ, બાળ િવકાસના િવિવધ પાસા ( શારી�રક,
ભાવનાત્મક, બૌિધ્ધક, સામાિજક અને નૈિતક).
(૯) બાળ િવકાસમાં મુખ્ય સમસ્યાઓ, બાળકોમાં સામાન્ય રોગ, બાળરોગને રોકવાના
ઉપાયો, બાળમૃત્યુના કારણો.
(૧૦ ) સંકિલત બાળ િવકાસ યોજના અંતગર્ત રસીકરણ, સ્વાસ્થ્ય પરીક્ષણ અને પરામશર્
સેવાઓ, પોષણ અને સ્વાસ્થ્ય �િશક્ષણ, શાળા પૂવ�નું અનૌપચારીક િશક્ષણ, રાજ્ય
સરકાર અને કે ન્� સરકારની યોજનાઓ, તે સંદભ�ના આરોગ્ય કાયર્�મો, બાળ કલ્યાણ
માટે ની આરોગ્યની યોજનાઓ વગેરે

(૧૧ ) પૂવર્શાળા ( Pre-School)ના િવિવધ સ્તર જેમાં બાળમં�દર ( K.G.), મોન્ટે સરી,
આંગણવાડી, ડે -કે રસેન્ટર, ઘો�ડયાઘર). ગુજરાતમાં આંગણવાડીની ભૂિમકા અને તેનું
િવિવધ યોજનાઓમાં યોગદાન
(૧૨ ) મ�હલા અને બાળ િવકાસની રા�ર્ ીય અને રાજ્યસ્તરની યોજનાઓ અને પુરસ્કાર,
ગુજરાત રાજ્યમાં મ�હલા અને બાળ િવકાસ માટે ના કાયર્�મો.
(૧૩ ) મુખ્ય રા�ર્ ીય ઘટનાઓ. (િવશેષતા – બાળકો અને મ�હલાઓના સંદભર્માં ઘટના�મ).
(૧૪ ) મ�હલા અને બાળ િવકાસના સંદભર્માં કે ન્�, રાજ્ય, િજ�ા, તાલુકા અને �ામ્યસ્તરે
િવિવધ યોજનાઓના અમલીકરણ માટે નું વ્યવસ્થાતંત્ર.
(૧૫ ) તરૂણાવસ્થામાં આવતી બાિલકાઓની સમસ્યાઓ તેમજ તેમનાં િવિવધપાસા.
(૧૬ ) ગુજરાતનાં બાળકોમાં આરોગ્ય, પોષણ, િશક્ષણ, દુબર્ળતા અને બાિલકાઓની વતર્માન
િસ્થિત.

