બાગ-૧ અને બાગ-૨ ના ૧૦૦ મભમનટના વંયક્ુ ત પ્રશ્નત્રની પ્રાથમભક કવોટીનો
વાભાન્મ અભ્માવ અને મલમને રગતો અભ્માવક્રભ
જાશેયાત ક્રભાંક: ૨૩-/૨૦૧૬-૧૭

જગ્માનુ ં નાભ :-ભદદનીળ શ્રભ આયુક્ત,લગગ-૧( ગુજ. શ્રભ વેલા)

બાગ-૧- પ્રાથમભક કવોટીનો વાભાન્મ અભ્માવ
ભાધ્મભ:- ગુજયાતી

કુર પ્રશ્નો-૧૦૦

કુર ગુણ:-૧૦૦

૦૧.

ગુજયાતની બૌગોલરક, આમથિક અને વાભાજજક ભ ૂગો

૦૨.

ગુજયાતનો વાંસ્કૃમતક લાયવો - વાહશત્મ, કરા, ધભગ અને સ્થાત્મો

૦૩

બાયતની ભ ૂગો - બૌગોલરક, આમથિક, વાભાજજક, ખેતી, કુદયતી વંળોધનો અને લવતી અંગેની ફાફતો

૦૪

મલશ્વની ભ ૂગોની વાભાન્મ બૌગોલરક ભાહશતી

૦૫.

બાયતનુ ં ફંધાયણ:
(૧) આમુખ
(૨) મ ૂભ ૂત અમધકાયો અને પયજો
(૩) યાજ્મ નીમતના ભાગગદળગક મવદ્ાંતો
(૪) વંવદની યચના
(૫) યાષ્ટ્રમતશ્રીની વત્તા
(૬) યાજ્મારશ્રીની વત્તા
(૭) ન્મામતંત્ર
(૮) અનુસ ૂલચત જામત, અનુસ ૂલચત જનજામત અને વભાજના છાત લગો ભાટેની જોગલાઇઓ
(૯) એટની જનયર
(૧૦) નીમત આમોગ

(૧૧) ંચામતી યાજ
(૧૨) નાણા ંચ
(૧૩) ફંધાયણીમ વંસ્થાઓ - બાયતનુ ં ચ ૂટણી ંચ, વંઘ રોક વેલા આમોગ, યાજ્મ વેલા આમોગ, કોમ્પ્ટ્રોરય
અને ઓહિટય જનયર
૦૬

બાયતની અથગવ્મલસ્થા

૦૭

બાયતનો ઇમતશાવ

૦૮

વાભાન્મ મલજ્ઞાન, માગલયણ તથા ઇન્પનગભેળન એન્િ કોમ્પ્ટયમુ નકેળન

૦૯

વાભાન્મ ફૌમધક ક્ષભતા કવોટી

૧૦

ખેર જગત

૧૧

ભાહશતી ( ભેલલાનો ) અમધકાય અમધમનમભ, ૨૦૦૫

૧૨

ગુજયાતી વ્માકયણ
(૧) જોિણી
(૨) વભાનાથી - મલરુદ્ાથી ળબ્દો
(૩) વંમધ
(૪) વભાવ
(૫) રૂહિપ્રમોગો અને કશેલતો

૧૩

અંગ્રેજી વ્માકયણ
(1) Tenses, Gerund, Participles.
(2) Agreement between verb and subject, order of words, punctuations etc.
(3) Usage of Articles, Nouns, Pronouns, Adjectives, Prepositions, Auxiliaries, Conjunctions and
Question tag Etc.

(4) Idioms and Phrasal Verbs.
(5) Active and passive voice.
(6) Common Errors of usage.
૧૪

પ્રાદે મળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતય યાષ્ટ્રીમ ભશત્લના ફનાલો.

ભાગ-૨ વિષયને ગતો અભ્યાસક્રમ
ુ રાતી
માધ્યમ:- ગજ

કુ  પ્રશ્નો-૧૦૦

ુ :-૨૦૦
કુ  ગણ

૧

રે િ યુમનમન ચલના ઇમતશાવ તથા વામ્પ્ટપ્રત વભમભાં રે િ યુમનમનની ભ ૂમભકા

૨

બાયતીમ ફંધાયણના શ્રભ કલ્માણને રગતા અનુચ્છે દો તથા મલધાનવબાની યાભળગ વમભતી, ગૌણ મલધાન
વમભતી, જાશેય હશવાફ વમભતી, અંદાજ વમભતી મલગેયેની જોગલાઇઓની જાણકાયી

૩

વાભાજજક સુયક્ષા, ખાવ કયીને અવંગહિત શ્રભમોગીઓ તથા ભહશરા અને ફા શ્રભમોગીઓની હયસ્સ્થતી
અને તેઓને વાભાજજક સુયક્ષા, અવંગહિત શ્રભમોગીઓ ભાટે વયકાય દ્વાયા થઇ યશેર પ્રવ ૃમત્તઓ

૪

I. L. O. ના ઇમતશાવ, પ્રવ ૃમત્ત તથા ભ ૂમભકા અંગેની જાણકાયી, I. L. O.ના Decent work, Child labour and
unorganized labourને રગતા કન્લેળન અને બરાભણો

૫

ઔદ્યોલગક મલલાદોભાં વભાધાન અમધકાયી તથા રલાદની ભ ૂમભકા, તેભજ શ્રભક્ષેત્રે યાષ્ટ્રીમ કક્ષાની મત્રક્ષીમ
ભવરતી વમભતીઓ Standing labour committee, Indian labour coference ની જાણકાયી

૬

ફીજા યાષ્ટ્રીમ શ્રભ આમોગની બરાભણો

૭

ગુજયત યાજ્મ શ્રભ કામદાઓ અન્લમે કયે ર સુધાયાઓ તથા સ્લમંપ્રભાલણત મોજના

૮

લામબ્રન્ટ ગુજયાત ગ્રોફર ઇન્લેસ્ટ વમભટ તથા તેના ઉદ્દે ળની જાણકાયી

૯

લલ્િગ રે િ ઓગેમનઝેળનના (WTO)ના રેફય મલમ અંગેની ભાહશતી

૧૦

આમથિક ઉદાયીકયણ, ખાનગીકયણ તથા લૈમશ્વકયણની ઉદ્યોગો અને શ્રભ ઉય અવય

૧૧

ફા શ્રભ મોગી નાબ ૂદી અલબમાન શેિ શ્રભ અને યોજગાય મલબાગ દ્વાયા કયલાભાં આલતી કાભગીયી

૧૨

એન. વી. એર. ી. (National child labour Projects)ના ઉદ્દે ળો, મોજનાકીમ ભાહશતી

૧૩

શ્રમભકોના કૌળલ્મ મલકાવ ક્ષેત્રે યાજ્મના શ્રભ અને યોજગાય મલબાગે કયે ર કાભગીયીની મલગત

૧૪

યાઇટ ટુ ઇન્પભેળન એક્ટ અંગેની ભાહશતી

૧૫

વમલિવ વેન્ટય, ળોમિંગ કોમ્પ્ટ્રેક્ષ, ભોર અને ભલ્લ્ટ્રેક્ષ, લફઝનેવ પ્રોવેવ, આઉટ વોમવિંગ, કોર વેન્ટય અને
આઇ એનેફર વમલિવીઝભાં શ્રભ કામદાઓની પ્રસ્તુમત

૧૬

નીચે દળાગ લેર શ્રભકામદાઓ તથા તે અન્લમેના ગુજયાત મનમભોનો મલગતલાય અભ્માવ
(૧) રઘુતભ લેતન અમધમનમભ, ૧૯૪૮
(૨) ગાય ચ ૂકલણી અમધમનમભ, ૧૯૩૬
(૩) ફોનવ ચ ૂકલણી અમધમનમભ, ૧૯૬૫
(૪) ગ્રેજ્યુઇટી ચ ૂકલણી અમધમનમભ, ૧૯૭૨
(૫) ગુજયાત ઔદ્યોલગક વંફધ
ં ક, અમધમનમભ, ૧૯૪૬
(૬) ઔદ્યોલગક મલલાદ અમધમનમભ, ૧૯૪૭
(૭) ઔદ્યોલગક યોજગાય (સ્થામી હક
ુ ભો), અમધમનમભ, ૧૯૪૬
(૮) રે િ યુમનમન અમધમનમભ, ૧૯૨૬
(૯) મુફઇ
ં
દુ કાનો અને વંસ્થા અમધમનમભ, ૧૯૪૮
(૧૦) કાયખાના અમધમનમભ, ૧૯૪૮
(૧૧) કાભદાય લતય અમધમનમભ, ૧૯૨૩
(૧૨) પ્રસ ૂમત વશામ ધાયો,
(૧૩) કોન્રાક્ટ રેફય એક્ટ,૧૯૭૦
(૧૪) કાભદાય પ્રોમલિન્િ પંિ અમધમનમભ, ૧૯૫૨
(૧૫) કાભદાય યાજ્મ લીભા અમધમનમભ, ૧૯૬૧
(૧૬) ફાશ્રભ ( મનમભન અને નાબ ૂદી) અમધમનમભ, ૧૯૮૬
(૧૭) ફોન્િેિ રેફય (નાબ ૂદી) અમધમનમભ, ૧૯૭૬
(૧૮) ધ લફલ્િીંગ એન્િ અધય કન્સ્રકળન લકગ વગ એક્ટ
(૧૯) ધી લકીંગ જનાગ રીસ્ટ એક્ટ

