ુ યાત જાહેય સેલા આમોગ
ગજ
જાહેયાત ક્રભાાંક

:

૫૨ /૨૦૧૬-૧૭ પ્રાથમભક કસોટીનો અભ્માસક્રભ

જગ્માન ાંુ નાભ

:

ભદદનીળ તારીભ મનમાભક/ આચામય લગય -૧

સભમ

:

બાગ-૧ અને બાગ-૨ ના સાંયક્ુ ત પ્રશ્નત્રનો સભમ ૧૫૦ મભમનટ યહેળે અને ફન્ને
ુ ક્ષી પ્રકાયના યહેળે.
શ્નત્રો હેતર

બાગ-૧ નો અભ્માસક્રભ
ુ યાતી
ભાધ્મભ :- ગજ

કુ ર પ્રશ્નો : ૧૦૦

ુ : ૧૦૦
ગણ

૧

બાયતની ભ ૂગો - બૌગોલરક, આમથિક, સાભાજજક, કુ દયતી સાંસાધન અને લસ્તી અંગે ની ફાફતોુ યાતના ખાસ સાંદબય સાથે
ગજ

૨

ુ યાતના ખાસ સાંદબય સાથે
બાયતનો સાાંસ્કૃમતક લાયસો- સાહહત્મ, કરા, ધભય અને સ્થાત્મો- ગજ

૩

ુ યાતના ખાસ સાંદબય સાથે
બાયતનો ઈમતહાસ- ગજ

૪

બાયતની અથયવ્મલસ્થા અને આમોજન

૫

બાયતીમ યાજનીમત અને બાયતન ાંુ ફાંધાયણ:
ુ
(૧) આમખ

(૧)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)
(૯)
(૧)
(૧

(૨) મ ૂભ ૂત અમધકાયો અને પયજો
(૩) યાજ્મનીમતના ભાગય દળયક મસદ્ાાંતો
(૪) સાંસદની યચના
(૫) યાષ્ટ્રમતની સત્તા
(૬) યાજ્માર ની સત્તા
(૭) ન્મામતાંત્ર
ુ ૂલચત જામત, અનસ
ુ ૂલચત જનજામત અને સભાજના છાત લગો ભાટેની જોગલાઈઓ
(૮) અનસ
(૯) એટની જનયર
(૧૦) નીમત આમોગ
(૧૧) ાંચામતી યાજ
(૧૨) નાણા ાંચ
(૧૩) ફાંધાયણીમ તથા લૈધામનક સાંસ્થાઓ- બાયતન ાંુ ચટ
ાં ૂ ણી ાંચ, સાંઘ રોક સેલા આમોગ, યાજ્મ રોક
સેલા આમોગ, કોમ્પ્ટ્રોરય એન્ડ ઓહડટય જનયર; કેન્રીમસતકય તા આમોગ, રોકાર તથા
રોકાયક્ુ ત અને કેન્રીમ ભાહહતી આમોગ

૬

સાભાન્મ ફૌદ્ધદ્ક ક્ષભતા કસોટી

૭

સાભાન્મ મલજ્ઞાન, માય લયણ અને ઈન્પભેળન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુ નકેળન ટેકનોરોજી

૮

ખેર જગત સહહત યોજફયોજના પ્રાદે મળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહત્લના ફનાલ
૨...

બાગ-૨ નો અભ્માસક્રભ
ુ યાતી
ભાધ્મભ :- ગજ

ુ : ૨૦૦
ગણ

કુ ર પ્રશ્નો : ૨૦૦

૧

યાજમ સયકાયની ખયીદ નીમત તથા સ્ટોક અને ઇન્લેંટયીને રગતી ામાની જાણકાયી

૨

ુ યાત મલ્ુ કી સેલા લગીકયણ અને બયતી મનમભો ૧૯૬૭ (લખતો લખત સધ
ુ ામાય મજ
ુ ફ)
ગજ

૩

ુ યાત મલ્ુ કી સેલા (ગાય) મનમભો -૨૦૦૨ (લખતો લખત સધ
ુ ામાય મજ
ુ ફ)
ગજ

૪

ુ ામાય મજ
ુ ફ)
એપ્રેંટીસ એક્ટ ૧૯૬૧ ની મ ૂભ ૂત જોગલાઇઓની જાણકાયી (લખતો લખત સધ

૫

સરાભતી અને એન્લામયોભેનેજભેન્ટ મસસ્ટભને રગતા ISO સ્ટાન્ડડય સ ની જાણકાયી

૬

ટોટર કલોરીટી ભેનેજભેંટ અને ટોટર પ્રોડ્કટીલીટી ભેનેજભેંટ

૭

સ્ટોસય ભેનેજભેન્ટ અને લકય ્રેસ ભેનેજભેન્ટ

૮

એન્જીનીમયીંગ ડ્રોઇંગ, એંજીનીમયીંગ ભેથેભેટીકસ અને ભળીન હડઝાઇનના મ ૂભ ૂત મસરાતો

૯

આંતય મપ્રન્મોયળી ડેલરભેન્ટ

૧૦

ઓટોભોફાઇલ્સ અને ઇરેકરીકર એન્જીનીમયીંગ ના ામાના મસધ્ધાાંતો

૧૧

ુ ય સોફ્ટલેયની ામાની જાણકાયી
એન્જીનીમયીંગ ક્ષેત્ર ભાટે ઉરબ્ધ કોમ્પ્ટ્યટ

૧૨

ઉધોગોને કુ ળ કાયીગયો પ ૂયા ાડલા ભાટે ઔધોગીક તારીભ સાંસ્થાઓની ભ ૂમભકા ,કાયીગય તારીભ
મોજના હેત ુ અને કાભગીયી

૧૩

Vocational Training અને Skill Development ક્ષેત્ર સાાંપ્રત સભમની કેન્ર સયકાય તથા યાજમ સયકાયની
નીમતઓ, મોજનાઓ અને ઉદે ્ળો

સહી/-

(એચ.કે.ઠાકય)
સાંયકુ ત સલચલ
ુ યાત જાહેય સેલા આમોગ
ગજ

