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પ્રાથિમક કસોટ�નો અભ્યાસક્રમ 
 

                    પ્ર�પત્ર-૧             ભાગ-૧ 
 માધ્યમ: �જુરાતી                                                          �ુલ �ણુ :૧૦૦  

૧ 
ભારતની �ગૂોળ-  ભૌગો�લક , આિથ�ક, સામા�જક, �ુદરતી સસંાધન અને વસ્તી �ગેની બાબતો-  �જુરાતના 
ખાસ સદંભર્ સાથે 

૨ ભારતનો સાસં્�િૃતક વારસો- સા�હત્ય, કલા, ધમર્ અને સ્થાપત્યો- �જુરાતના ખાસ સદંભર્ સાથે 

૩ ભારતનો ઈિતહાસ- �જુરાતના ખાસ સદંભર્ સાથે 

૪ ભારતની અથર્વ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ ભારતીય રાજનીિત અને ભારત�ુ ંબધંારણ: 
(૧) આ�ખુ 
(૨)�ળૂ�તૂ અિધકારો અને ફરજો 
(૩)રા�યનીિતના માગર્દશર્ક િસદ્ધાતંો 
(૪)સસંદની રચના 
(૫)રાષ્ટ્રપિતની સ�ા 
(૬)રા�યપાલની સ�ા 
(૭)ન્યાયતતં્ર 
(૮)અ��ુ�ૂચત �િત, અ��ુ�ૂચત જન�િત અને સમાજના પછાત વગ� માટ�ની જોગવાઈઓ  
(૯)એટન� જનરલ 
(૧૦)નીિત આયોગ 
(૧૧) પચંાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પચં 
(૧૩) બધંારણીય તથા વૈધિનકસસં્થાઓ- ભારત�ુ ં� ૂટંણી પચં , સઘં લોક સેવા આયોગ, રા�ય લોક 

સેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓ�ડટર જનરલ; ક�ન્દ્રીયસતકર્તા આયોગ, લોકપાલ તથા 
લોકા�કુ્ત અને ક�ન્દ્રીય મા�હતી આયોગ 

૬ સામાન્ય બૌ�દ્ધક ક્ષમતા કસોટ� 
૭ સામાન્ય િવજ્ઞાન, પયાર્વરણ અને ઈન્ફમ�શન એન્ડ કોમ્�િુનક�શન ટ�કનોલો� 
૮ ખેલ જગત સ�હત રોજબરોજના પ્રાદ�િશક, રાષ્ટ્ર�ય અને �તરરાષ્ટ્ર�ય મહત્વના બનાવો 
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Syllabus of Preliminary Test 
 

Paper-1 
Medium:GujaratiTotal 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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ભાગ-૨  પ્ર�પત્ર-૨ માધ્યમ- �જુરાતી                     

૨૦૦ પ્ર�ો- ૨૦૦ �ણુ 

 
   બાળ િવકાસ યોજના અિધકાર�, વગર્-૨ની પ્રાથિમક કસોટ� માટ�નો અભ્યાસક્રમ 

 પોષણઅનેસ્વાસ્થ્ય 

 પોષકઘટકો : કાબ��દતપદાથ�, પાણી, પ્રોટ�નઅનેચરબી, િવટાિમન-પ્ર�વકો, 

ખનીજક્ષારો 

 સ�ં�ુલતઆહાર�આુયોજન, �ુપોષણ- કારણોઅનેઉપાયો, 

િવિવધયોજનાઓ�મક�બાલભોગ, �ૂધસ�ંવનીયોજનાવગેર� 

 પોષણના�ખુ્યકાયર્ક્રમો: પોષકદ્રવ્યોનીઊણપનાિનયતં્રણમાટ�નાકાયર્ક્રમો : 

અપયાર્પ્તપોષણજન્ય�ધત્વનાિનવારણનોરાષ્ટ્ર�યકાયર્ક્રમ, 

અપોષણજન્યપાડંરોગનાિનયતં્રણનોરાષ્ટ્ર�યકાયર્ક્રમ, 

આયોડ�નનોરોગપ્રિતબધંકકાયર્ક્રમવગેર�, �રૂકઆહારઆપવાનાકાયર્કમો : 

સકં�લતબાળિવકાસસેવાઓ (આઇસીડ�એસ) કાયર્ક્રમ, મધ્યાહનભોજનકાયર્ક્રમ 

(એમડ�એસ) 

 આહારઆયોજનનાિસધ્ધાતંો, 

ગભર્વતીતથાસ્તનપાનકરાવતીમ�હલાઓમાટ�આહારઆયોજન, 

િશ�ઓુતથાશાળાએજતાપહ�લાનાબાળકોમાટ�આહારઆયોજન, 

સ્�લેૂજતાતથા�કશોરાવસ્થાનાબાળકોમાટ�આહારઆયોજન 

 ખાદ્યપદાથ�નોસગં્રહ, 

�ળવણીનાિસધ્ધાતંોઅનેર�તોતથાઓછા�લૂ્યથીખાદ્યપદાથર્નીપૌષ્ટ�કતામાવંધા

રો, ભોજન�રુક્ષા : ખાદ્યપ્ર�ૂષણ, ખોરાકમાબંગાડ, ખાદ્યપદાથ�માભેળસેળવગેર� 

 પોષણસબંિંધતરોગો; પ્રોટ�ન, િવટામીન, આયોડ�નવગેર�નીઉણપથીથતારોગો, 

�ુપોષણઅનેરોગનોચેપ, મેદ��ૃધ્ધથીથતારોગો, માતા��ુુપોષણ, 

સગભાર્વસ્થાનાજોખમીપર�બળોઅનેસ્વાસ્થ્યસભંાળ�મુહત્વ 

 બાળકોનીટ�વોઅનેલાક્ષ�ણકતાઓ, બાળિવકાસનાિવિવધપાસા 

(શાર��રક,ભાવનાત્મક, બૌ�ધ્ધક, સામા�જકઅનેનૈિતક). 

 બાળિવકાસમા�ંખુ્યસમસ્યાઓ.બાળકોમાસંામાન્યરોગ, 

બાળરોગનેરોકવાનાઉપાયો, બાળ�તૃ્�નુાકારણો. 



 સકં�લતબાળિવકાસયોજના�તગર્તરસીકરણ, 

સ્વાસ્થ્યપર�ક્ષણઅનેપરામશર્સેવાઓ, પોષણઅનેસ્વાસ્થ્યપ્રિશક્ષણ, 

શાળા�વૂ��અુનૌપચાર�કિશક્ષણ, રા�યસરકારઅનેક�ન્દ્રસરકારનીયોજનાઓ, 

તેસદંભ�નાઆરોગ્યકાયર્ક્રમો, બાળકલ્યાણમાટ�નીઆરોગ્યનીયોજનાઓવગેર� 

 �વૂર્શાળા- (Pre School)નાિવિવધસ્તર�માબંાળમ�ંદર (K.G.)મોન્ટ�સર�, 

�ગણવાડ�, ડ�-ક�રસેન્ટર, ઘો�ડયાઘર). 

�જુરાતમા�ંગણવાડ�ની�િૂમકાઅનેતે�િુવિવધયોજનાઓમાયંોગદાન 

 મ�હલાઅનેબાળિવકાસનીરાષ્ટ્ર�યઅનેરા�યસ્તરનીયોજનાઓઅને�રુસ્કાર, 

�જુરાતરા�યમામં�હલાઅનેબાળિવકાસમાટ�નાકાયર્ક્રમો 

 �ખુ્યરાષ્ટ્ર�યઘટનાઓ. (િવશેષતા- બાળકોઅનેમ�હલાઓનાસદંભર્માઘંટનાક્રમ) 

 મ�હલાઅનેબાળિવકાસનાસદંભર્માકં�ન્દ્ર, રા�ય, �જલ્લા, 

તા�કુાઅનેગ્રામ્યસ્તર�િવિવધયોજનાઓનાઅમલીકરણમાટ�� ુવં્યવસ્થાતતં્ર. 

 ત�ણાવસ્થામાઆંવતીબા�લકાઓનીસમસ્યાઓતેમજતેમનાિવિવધપાસા. 

 �જુરાતનાબાળકોમાઆંરોગ્ય, પોષણ, િશક્ષણ, 

�ુબર્ળતાઅનેબા�લકાઓનીવતર્માન�સ્થિત. 

 
 

                                                                            ***** 

 


