ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
જાહેરાત ક્રમાાંક: ૧૩૮/૨૦૨૦-૨૧
નાયબ સેક્શન અધિકારી (કાયદાકીય બાજુ), વગગ -૩
ની જગ્યા પર ભરતી માટેની સ્પિાગત્મક પરીક્ષાનો
અભ્યાસક્રમ
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અનક્રુ મણિકા
અનક્રુ મ નાંબર
૧

ધવગત
પરીક્ષા પદ્વતિ

પ ૃષ્ઠ ક્રમાાંક
૩

પ્રાથધમક પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ

૨

સામાન્ય અભ્યાસ

૫

કાયદા

૯

ુ ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ
મખ્
૩

ગુજરાિી

૧૧

૪

અંગ્રેજી

૧૩

૫

સામાન્ય અભ્યાસ

૧૫

૬

કાયદા

૧૯
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નાયબ સેક્શન અધિકારી (કાયદાકીય બાજુ), વગગ-૩ ની જગ્યા
પર ભરતી માટે ની સ્પિાગત્મક પરીક્ષા પદ્ધધત
ુ રાતી રહેશે, જ્યારે
નોંિ: અંગ્રેજી પ્રશ્નપત્ર ધસવાયના પ્રશ્નપત્રોન ાંુ માધ્યમ ગજ
અંગ્રેજીના પ્રશ્નપત્રન ાંુ માધ્યમ અંગ્રેજી રહેશે.

૧.
પ્રશ્નપત્ર
ક્રમ
૧

પ્રાથધમક કસોટી

પરીક્ષાનો પ્રકાર

ધવષય

ુ ક્ષી
હેતલ

સામાન્ય અભ્યાસ

(Objective)

કાયદા

સમય
૨ કલાક
કુલ ગુણ

૨.
પ્રશ્નપત્ર
ક્રમ

પરીક્ષાનો પ્રકાર

૧

ુ
ફાળવેલ ગિ
૧૦૦
૧૦૦
૨૦૦

ુ ય પરીક્ષા
મખ્
ધવષય

સમય

ુ
ફાળવેલ ગિ

ગુજરાિી

૩ કલાક

૧૦૦

૨

વણણનાત્મક

અંગ્રેજી

3 કલાક

૧૦૦

૩

(Descriptive)

સામાન્ય અભ્યાસ

૩ કલાક

૧૦૦

કાયદા

૩ કલાક

૧૦૦

૪

મુખ્ય લેખિિ પરીક્ષાના કુલ ગુણ
(આિરી પસંદગી માટે ગણિરીમાં લેવાના થિા કુલ ગુણ)
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૪૦૦

નાયબ સેક્શન અધિકારી (કાયદાકીય બાજુ),
વગગ-૩ ની પ્રાથધમક પરીક્ષાનો
અભ્યાસક્રમ
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ુ ક્ષી)
(હેતલ

ધવષય કોડ-DSP

પ્રશ્નપત્ર-૧
ુ -૨૦૦
કુ લ ગિ

ુ રાતી
માધ્યમ-ગજ

સમય-૨ કલાક

સામાન્ય અભ્યાસ (પ્રાથધમક પરીક્ષા)
ુ -૧૦૦
ગિ

પ્રશ્નો-૧૦૦

૧.

ઇધતહાસ


તસિંધ ુ િીણની સભ્યિા: લાક્ષખણકિાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, કળા અને ધમણ,
વૈદદક યુગ- જૈન ધમણ અને બૌદ્ધ ધમણ.



મોયણ અને ગુપ્િ સામ્રાજ્ય, ચોલા અને પલ્લવ રાજવંશો.



ગુજરાિના મહત્વના રાજવંશો-અસરો અને પ્રદાન, મહત્વની નીતિઓ, િેમનુ ં વહીવટી
િંત્ર, અથણિત્ર
ં , સમાજ, ધમણ, કલા, સ્થાપત્ય અને સાદહત્ય.



ભારિમાં યુરોતપયન પ્રજાનુ ં આગમન, ભારિમાં ખિદટશ શાસનની સ્થાપના અને તવસ્િરણ,
ભારિનો 1857 નો સ્વાિંત્ર્ય સંગ્રામ: ગુજરાિના તવશેષ સંદભણમાં, ૧૯મી સદીમાં ભારિ
અને ગુજરાિમાં ધાતમિક અને સામાજજક સુધારા આંદોલનો.



ભારિની સ્વિંત્રિા માટેની ચળવળ, ભારિ અને તવદે શમાં ભારિીય ક્ાંતિકારીઓ, ગુજરાિ
અને ભારિના સ્વાિંત્ર્ય સેનાનીઓ નો ફાળો અને ભ ૂતમકા.



સ્વાિંત્ર્ય પ ૂવે અને સ્વાિંત્ર્યોત્તર ભારિમાં મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ભ ૂતમકા
અને પ્રદાન.



આઝાદી પછીનુ ં ભારિ: દે શમાં રાજ્યોનુ ં પુનગણઠન, મહાગુજરાિ ચળવળ, અગત્યની
ઘટનાઓ.



સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાિના દે શી રાજ્યોના શાસકોના સુધારાવાદી પગલાઓ અને
તસદ્ધદ્ધઓ.

૨.

સાાંસ્કૃધતક વારસો


ભારિ અને ગુજરાિનો સાંસ્કૃતિક વારસો: કળાસ્વરૂપો, સાદહત્ય, તશલ્પ અને સ્થાપત્ય



ગુજરાિની લોક સંસ્કૃતિ અને મૌખિક પરં પરા: િેન ુ ં મહત્વ, લાક્ષખણકિાઓ અને અસરો.



ગુજરાિની કળા અને કસબ: સામાજજક સાંસ્કૃતિક પ્રદાન.
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આદદવાસી જનજીવન.



ગુજરાિના િીથણસ્થળો અને પયણટનસ્થળો

૩.

ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા, બાંિારિ, સામાજજક ન્યાય અને આંતરરાષ્રીય
સાંબિ
ાં ો.


ભારિીય બંધારણ-ઉદભવ અને તવકાસ, લાક્ષખણકિાઓ, આમુિ, મ ૂળભ ૂિ અતધકારો
અને ફરજો, માગણદશણક તસદ્ધાંિો, અગત્યના બંધારણીય સુધારા, મહત્વની જોગવાઈઓ
અને અંિતનિદહિ માળખુ.ં



સંઘ અને રાજ્યના કાયો અને જવાબદારીઓ, સંસદ અને રાજ્ય તવધાન મંડળ; માળખુ ં
કાયો સત્તા અને તવશેષાતધકારો, રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યપાલની ભ ૂતમકા.



બંધારણીય સંસ્થાઓ, વૈધાતનક, તનયમનકારી અને અધણ-ન્યાતયક સંસ્થાઓ.



પંચાયિી રાજ.



જાહેર નીતિ અને શાસન, શાસન ઉપર ઉદારીકરણ, િાનગીકરણ અને વૈતિકીકરણના
પ્રભાવો.



અતધકાર સંલગ્ન મુદ્દાઓ (માનવ અતધકાર, સ્ત્રીઓના અતધકાર, અનુસ ૂખચિ જાતિ અને
અનુસ ૂખચિ જનજાતિના અતધકારો, બાળકોના અતધકાર) ઇત્યાદદ.



ભારિની તવદે શ નીતિ- આંિરરાષ્ટ્રીય સંબધ
ં ો- મહત્વની સંસ્થાઓ, એજન્સી, તવતવધ
સંગઠનો, િેમનું માળખુ ં અને અતધકૃિ આદે શ.



૪.

કેન્ર અને રાજ્ય સરકારની અગત્યની નીતિઓ અને કાયણક્મો.

ભારતીય અથગતત્ર
ાં અને આયોજન


સ્વિંત્રિાના પવે ભારિીય અથણિત્ર
ં , ભારિમાં આયોજનની કામગીરીનો ઉદભવ અને
તવકાસ- ઐતિહાતસક ચચાણઓ, આયોજનના મોડેલો અને સમયાંિરે િેમાં આવેલા
ફેરફારો, સુધારાઓ પછીના સમયમાં ભારિીય અથણિત્ર
ં : નવા આતથિક સુધારાઓ, નીતિ
આયોગ: ઉદ્દે શો બંધારણ અને કાયો.



કૃતષ ક્ષેત્ર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાં તવતવધ આતથિક નીતિઓ અને સુધારાઓ, ભારિીય અથણિત્ર
ં માં
આંિરમાળખુ, બેનન્કિંગ અને વીમો: તનયમનકારી માળખુ,ં ભારિીય અથણિત્ર
ં
પર
િાનગીકરણનો પ્રભાવ, તવકાસ, પડકારો અને િકો.
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ભારિીય જાહેર તવત્ત વ્યવસ્થા: ભારિીય કર પધ્ધતિ, જાહેર િચણ, જાહેર દે વ,ું ભારિીય
અથણિત્ર
ં માં િાદ્ય અને સહાય, કેન્ર અને રાજ્યના નાણાકીય સંબધ
ં ો, વસ્તુ અને સેવા
કર(GST): ખ્યાલ અને સ ૂખચિાથો.



ભારિના તવદે શ વ્યાપારના વલણો, સંરચના, માળખુ ં અને દદશા.



ગુજરાિનું અથણિત્ર
ં - એક અવલોકન, ગુજરાિમાં સામાજજક ક્ષેત્રો: તશક્ષણ, આરોગ્ય અને
પોષણ. કૃતષ, વન, જળ સંસાધનો, િાણ, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્ર, આતથિક અને સામાજજક
માળિાગિ સુતવધાઓના તવકાસની નીતિઓ, ગુજરાિમાં સહકારી ક્ષેત્ર.

૫.

ભ ૂગોળ


સામાન્ય ભ ૂગોળ: સ ૂયણમડં ળના ભાગરૂપ પ ૃથ્વી, પ ૃથ્વીની ગતિ, સમય અને ઋતુની
તવભાવના, પ ૃથ્વીની આંિદરક સંરચના, મુખ્ય ભ ૂતમ સ્વરૂપો અને િેની લાક્ષખણકિાઓ,
વાિાવરણની સંરચના અને સંગઠન, આબોહવાના િત્વો અને પદરબળો, વાયુ સમુચ્ય અને
વાિાગ્ર, વાિાવરણીય તવક્ષોભ, આબોહવાકીય બદલાવ, મહાસાગરો: ભૌતિક, રાસાયખણક,
જૈતવક લાક્ષખણકિાઓ, જલીય આપતત્તઓ, દદરયાઇ અને િંડીય સંસાધનો.



ભૌતિક ભ ૂગોળ: ભારિ, ગુજરાિ અને તવિના સંદભણમાં, મુખ્ય પ્રાકૃતિક તવભાગો, ભ ૂકંપ અને
ભ ૂસ્િલન, કુદરિી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના પ્રદે શો, વાિાવરણીય તવક્ષોભ, ચક્વાિ,
કુદરિી વનસ્પતિ: રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય, જમીનના મુખ્ય પ્રકારો, િડકો અને
િતનજો.



સામાજજક ભ ૂગોળ: ભારિ, ગુજરાિ અને તવિના સંદભણમાં: વસ્િીનુ ં તવિરણ, વસ્િી ઘનિા,
વસ્િીવ ૃદ્ધદ્ધ, સ્ત્રી પુરુષ પ્રમાણ, સાક્ષરિા, વ્યવસાતયક સંરચના, અનુસ ૂખચિ જાતિ અને
અનુસ ૂખચિ જનજાતિ વસ્િી, ન ૃજાતિ સમ ૂહ, ભાષાકીય સમ ૂહ, ગ્રામીણ-શહેરી ઘટકો,
શહેરીકરણ અને સ્થળાંિર, મહાનગરીય પ્રદે શો.



આતથિક ભ ૂગોળ: અથણિત્ર
ં ના મુખ્ય તવભાગ, કૃતષ, ઉદ્યોગ, સેવાઓ, િેમની મુખ્ય
લાક્ષખણકિાઓ, પાયાના ઉદ્યોગો –કૃતષ, િનીજ, જગલ,
ં
ઈંધણ (બળિણ) અને માનવ શ્રમ
આધાદરિ ઉદ્યોગો, પદરવહન અને વેપાર, પદ્ધતિઓ અને સમસ્યાઓ.

૬.

ધવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી


તવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી: તવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનુ ં સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર, રોજબરોજના
જીવનમાં તવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીની પ્રસ્તુિિા, તવજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન
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અંગેની રાષ્ટ્રીય નીતિ, ભારિમાં તવજ્ઞાન ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન સાથે સંકળાયેલી
તવતવધ સંસ્થાઓ, િેમની પ્રવ ૃતત્તઓ અને યોગદાન, પ્રતસદ્ધ ભારિીય વૈજ્ઞાતનકોનુ ં યોગદાન.


ઇન્ફોમેશન અને કોમ્યુતનકેશન ટેકનોલોજી (આઇસીટી): આઇસીટીનું સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર,
આઇસીટીને ઉત્તેજન આપિી તવતવધ સરકારી યોજનાઓ, ઇ-ગવનણન્સ કાયણક્મો અને
સેવાઓ, સાયબર તસક્યુદરટી, નેશનલ સાયબર ક્ાઇમ પોખલસી.



અંિરીક્ષ/અવકાશ અને સંરક્ષણ સેવાઓમાં ટેકનોલોજી: ભારિીય અંિદરક્ષ કાયણક્મની
ઉત્ક્ાંતિ /તવકાસ., તવતવધ સંસ્થાઓ અને કાયણક્મો.



ભારિની ઉજાણ નીતિ અને પરમાણુ નીતિ-સરકારની નીતિઓ અને કાયણક્મો.



પયાણવરણ તવજ્ઞાન: રાષ્ટ્રીય અને આંિરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પયાણવરણની જાળવણી માટે
નીતિઓ અને સંતધઓ, વન અને વન્યજીવન સંરક્ષણ, ક્લાયમેટ ચેન્જ અને આપતત્ત
વ્યવસ્થાપન બાબિે નેશનલ એક્શન પ્લાન.

૭.

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ધક ક્ષમતા


િાદકિક અને તવશ્લેષણાત્મક ક્ષમિા.



સંખ્યાઓની શ્રેણી, સંકેિ અને િેનો ઉકેલ.



આકૃતિઓ અને િેના પેટા તવભાગો, વેન આકૃતિઓ.



ઘદડયાળ, કેલેન્ડર અને ઉમર સંબતં ધિ પ્રશ્નો.



સરે રાશ યા મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહલ
ુ ક, ભાદરિ સરે રાશ.



ઘાિ અને ઘાિાંક, વગણમ ૂળ, ઘનમ ૂળ, ગુ.સા.અ અને લ.સા.અ.



ટકા, સાદું અને ચક્વ ૃદ્ધદ્ધ વ્યાજ, નફો અને નુકસાન.



સમય અને કાયણ, સમય અને અંિર, ઝડપ અને અંિર.



સરળ ભૌતમતિક આકૃતિઓના ક્ષેત્રફળ અને પદરતમતિ, જથ્થો અને સપાટી નો તવસ્િાર (છ
સમાંિર બાજુ ધરાવિો ઘન, તસખલન્ડર, શંકુ આકાર, ગોળાકાર).



૮.

માદહિીનું અથણઘટન, માદહિીનુ ં તવશ્લેષણ, માદહિીની પયાણપ્િિા, સંભાવના.

પ્રાદે ધશક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ
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કાયદા (પ્રાથધમક પરીક્ષા)
ુ -૧૦૦
ગિ

પ્રશ્નો-૧૦૦
૧.

ફોજદારી કાયણરીતિ સંદહિા, ૧૯૭૩

૨.

ભારિીય દંડ સંદહિા, ૧૮૬૦

૩.

દીવાની કાયણરીતિ સંદહિા, ૧૯૦૮

૪.

તમલકિ િબદીલી અતધતનયમ, ૧૮૮૨

૫.

ન્યાયશાસ્ત્ર

૬.

મજૂર કાયદાઓ:
a) Industrial Disputes Act, 1947
b) The Factories Act, 1948
c) Trade Unions Act, 1926 & Gujarat Industrial Relations Act & Collective
Bargaining
d) The Industrial Employment(Standing Orders) Act, 1946
e) The Code on Wages, 2019
f) Labor Welfare Legislations :
Workmen’s Compensation Act, 1923. The Employees State Insurance
Act, 1948. The Maternity Benefit Act, 1961. The Payment of Gratuity
Act, 1972.

૭.

ઉક્િ મુદ્દાઓને લગિી પ્રાદે તશક અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાંપ્રિ ઘટનાઓ.
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નાયબ સેક્શન અધિકારી (કાયદાકીય બાજુ),
વગગ-૩ ની મખ્ુ ય પરીક્ષાનો
અભ્યાસક્રમ
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ધવષય કોડ:DSM1

(વિગનાત્મક)

ુ રાતી (મખ્
ુ ય પરીક્ષા)
પ્રશ્નપત્ર-૧ :ગજ
ુ :૧૦૦
ગિ

ુ રાતી
માધ્યમ:ગજ

ક્રમ
૧

અભ્યાસક્રમની ધવગત
તનબંધ: ત્રણ પૈકી કોઇ પણ એક

(વણણનાત્મક/ તવશ્લેષણાત્મક/

સમય: ૩ કલાક

ુ
ફાળવેલ ગિ
૧૫

ખચિંિનાત્મક/ સાંપ્રિ સમસ્યા પર આધારીિ)
(ઓછામાં ઓછા ૨૫૦ વધુમાં વધુ ૩૦૦ શબ્દોમાં)
૨

તવચાર તવસ્િાર (બે પૈકી કોઇ પણ એક) કાવ્યપંક્ક્િઓ કે

૧૦

ગદ્યસ ૂક્ક્િનો તવચારતવસ્િાર (આશરે ૧૦૦ શબ્દોમાં)
૩

સંક્ષેપીકરણ: આપેલ ગદ્યિંડમાંથી આશરે ૧/૩ ભાગમાં િમારા

૧૦

શબ્દોમાં સંક્ષેપ
૪

ગદ્ય સમીક્ષા : આપેલા ગદ્યિંડના આધારે પુછેલા પ્રશ્નોના જવાબ

૧૦

લિો
૫

પ્રચાર માધ્યમો માટે તનવેદનો િૈયાર કરવા (આશરે ૧૫૦

૧૦

શબ્દોમાં)
૬

પત્રલેિન (અખભનંદન/ શુભેચ્છા/ તવનંિી/ ફરીયાદ વગેરે)

૦૫

(આશરે ૧૦૦ શબ્દોમાં)
૭

ચચાણપત્ર (વિણમાન પત્રમાં પ્રજાના પ્રશ્નો/ સાંપ્રિ સમસ્યાઓ/

૧૦

વ્યક્ક્િગિ અખભપ્રાય રજુ કરતુ ચચાણપત્ર) (આશરે ૨૦૦ શબ્દોમાં)
૮

અહેવાલ લેિન(આશરે ૨૦૦ શબ્દોમાં)

૧૦

૯

ભાષાંિર: અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાિીમાં અનુવાદ

૧૦

ગુજરાિી વ્યાકરણ

૧૦

૧૦

(સુચવ્યા મુજબ જવાબ લિવો. આ પ્રશ્નોમાં આંિદરક તવકલ્પો
રહેશે નહીં)


રૂઢીપ્રયોગોનો અથણ અને િેનો વાક્યપ્રયોગ



કહેવિોનો અથણ
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સમાસનો તવગ્રહ કરી િેની ઓળિ



છંદ ઓળિાવો



અલંકાર ઓળિાવો



શબ્દસમુહ માટે એક શબ્દ



જોડણી શુદ્ધદ્ધ



લેિન શુદ્ધદ્ધ/ભાષા શુદ્ધદ્ધ



સંતધ જોડો કે છોડો



વાક્યરચનાના અંગો /વાક્યના પ્રકાર/વાક્ય પરીવિણન
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Subject Code:DSM2

(Descriptive)

Paper-2: English (Main Examination)
Marks-100

Medium: English

Sr.No

Time: 3 Hours

Type of Question

Marks
to be
allotted

1

ESSAY: Choose any one topic from a list of five. (Descriptive/ analytical/
philosophical/ based on Current Affairs)

15

(A minimum of 250 words and a maximum of 300 words)
2

LETTER WRITING: A formal letter expressing one’s opinion about an
issue. The issues can deal with daily office matters/ a problem that has
occurred in the office/ an opinion in response to one sought by a ranked
officer/issues pertaining to recent concern etc.

10

(in about 150 words)
3

REPORT WRITING : A report on an official function/ event/ field trip/
survey etc. (in about 200 words)

10

4

WRITING ON VISUAL INFORMATION: A report on a graph/image/
flow chart/table of comparison/simple statistical data etc.

10

(in about 200 words)
5

FORMAL SPEECH: A speech (in a formal style) that is to be read out in
a formal function. This could be an inauguration speech, an educational
seminar/conference, a formal ceremony of importance etc.

10

(in about 150 words)
6

PRECIS WRITING: A precis in about 100 words for a 300-word
passage.

10

7

READING COMPREHENSION: A reading passage of about 250
words to be given followed by short answer type questions.

10

8

ENGLISH GRAMMAR:

15







Tenses
Voice
Narration (Direct-Indirect)
Transformation of sentences
Use of Articles and Determiners
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9

Use of Prepositions
Use of Phrasal verbs
Use of idiomatic expressions
Administrative Glossary
Synonyms/Antonyms
One-word substitution
Cohesive devices/Connectives/Linkers
Affixes
Words that cause confusion like homonyms/homophones.

TRANSLATION: Translation of a short passage (of about 150 words)
from Gujarati to English.
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10

ધવષય કોડ:DSM3

(વિગનાત્મક)

પ્રશ્નપત્ર-૩: સામાન્ય અભ્યાસ (મખ્ુ ય પરીક્ષા)
ુ -૧૦૦
ગિ

ુ રાતી
માધ્યમ-ગજ

સમય-૩ કલાક

ુ બ રહેશે.
પ્રશ્નપત્રન ુ માળખ ુ નીચે મજ
પ્રશ્નોની સાંખ્યા

ુ
પ્રશ્નવાર ગિ

પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા

ુ
કુ લ ગિ

૧૦

૧૦

૨૦૦

૧૦૦

૧.

ભારતનો ઇધતહાસ


તસિંધ ુ િીણની સભ્યિા: લાક્ષખણકિાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ, કળા અને ધમણ,
તસિંધ ુ િીણની સભ્યિા અને ગુજરાિ, વૈદદક યુગ- જૈન ધમણ અને બૌદ્ધ ધમણ,નંદ રાજવંશ.



મોયણ અને ગુપ્િ સામ્રાજ્ય.



તવજયનગર સામ્રાજ્ય અને દખક્ષણ ભારિના મહત્વના રાજવંશો.



ગુજરાિના મહત્વના રાજવંશો- િેમનુ ં વહીવટી િંત્ર, કલા, સ્થાપત્ય, સાદહત્ય અને
તવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી.



શૈક્ષખણક સંસ્થાઓ: િક્ષશીલા, નાલંદા અને વલભી.



ભારિમાં યુરોતપયન પ્રજાનુ ં આગમન, ભારિમાં ખિદટશ શાસનની સ્થાપના અને તવસ્િરણ
૧૭૫૭ થી ૧૮૫૬, જમીન મહેસ ૂલ પધ્ધતિ-કાયમી જમાબંધી, રૈ યિવારી અને
મહાલવારી, તશક્ષણ પધ્ધતિ.



ભારિનો ૧૮૫૭ નો સંગ્રામ, ૧૯મી સદીમાં ભારિ અને ગુજરાિમાં ધાતમિક અને સામાજજક
સુધારા આંદોલનો, ભારિમાં રાષ્ટ્રવાદના ઉદય માટે જવાબદાર પદરબળો, ભારિીય
રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ.



રાષ્ટ્રીય ફલક પર મહાત્મા ગાંધીનો ઉદય અને િેમના તવચાર, તસધ્ધાંિો અને જીવન
દશણનનો ભારિાના રાજકીય, સામાજજક, આતથિક, ધાતમિક અને સાંસ્કૃતિક જીવન પર
ભ ૂતમકા.



સ્વિંત્રિા ચળવળ અને સ્વાિંત્ર્યોત્તર એકીકરણમાં સરદાર પટે લની ભ ૂતમકા.



ભારિ અને તવદે શમાં ભારિીય ક્ાંતિકારીઓ, આઝાદ દહિંદ ફોજ અને સુભાષચંર બોઝ.
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આઝાદી પછીનુ ં ભારિ: દે શમાં રાજ્યોનુ ં પુનગણઠન, મહાગુજરાિ ચળવળ, અગત્યની
ઘટનાઓ.

૨.

સાાંસ્કૃધતક વારસો


ભારિીય સંસ્કૃતિ િથા પ્રાચીનથી અવાણચીન સમય સુધીના િેના કળા સ્વરૂપો, સાદહત્ય,
તશલ્પ અને સ્થાપત્યની મુખ્ય લાક્ષખણકિાઓ; ભારિીય સમાજની મુખ્ય લાક્ષખણકિાઓ.



ભારિીય ચલખચત્રો અને રં ગભ ૂતમ િથા િેનો સમાજ પર પ્રભાવ.



ગુજરાિના કળા અને કસબ



ગુજરાિની રં ગભ ૂતમ



ગુજરાિની લોકસંસ્કૃતિ અને મૌખિક પરં પરા: િેન ુ ં મહત્વ, લાખક્ષણકિાઓ અને અસરો.



ગુજરાિના દરીયાકાંઠાની સંસ્કૃતિ અને આદદવાસી સંસ્કૃતિ.

૩.

ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા અને બાંિારિ


ભારિનું બંધારણ અને િેની મુખ્ય લાક્ષખણકિાઓ.



ભારિીય સંઘ િથા રાજ્ય સરકારોના કાયો િથા ફરજો.



સંધીય માળિાને સંલગ્ન મુદ્દાઓ િથા પડકારો-રાજ્યોમાં રાજ્યપાલની ભ ૂતમકા.



કેન્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સત્તાનુ ં તવભાજન(કેન્ર યાદી, રાજ્ય યાદી, સહવિી
યાદી), મુદ્દાઓ અને પડકારો.



મહત્વના બંધારણીય સુધારા.



બંધારણીય સંસ્થાઓ અને િેમની ભ ૂતમકા.



સંસદ અને રાજ્ય તવધાન ગૃહ- માળખુ,ં કામગીરી, કાયણસચ
ં ાલન સત્તા અને
તવશેષાતધકાર િથા સંલગ્ન મુદ્દાઓ.



ભારિમાં ન્યાયપાખલકા - માળખુ અને કાયો, કટોકટીને લગિી અગત્યની જોગવાઈઓ
અને બંધારણીય સુધારાઓ, ન્યાતયક સમીક્ષા, જનદહિ યાખચકા

૪.

લોકપ્રશાસન અને શાસન


લોકપ્રશાસનનો અથણ, પ્રકૃતિ િથા કાયણક્ષેત્ર ભારિમાં ઉત્ક્ાંતિ, િીટીશ શાસનનો વારસો



લોકશાહીમાં મ ૂલ્કી સેવાની ભ ૂતમકા
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તવતવધ ક્ષેત્રોનાં તવકાસ સંદભણમાં સરકારની નીતિઓ િથા દરમ્યાનગીરી, અમલીકરણનાં
મુદ્દાઓ િથા સમસ્યાઓ



તવકાસ પ્રદક્યા- નાગરીક સમાજ, ખબન-સરકારી સંગઠનો િથા અન્ય સહભાગીઓની
ભ ૂતમકા.



વૈધાતનક, તનયમનકારી અને તવતવધ અધણન્યાતયક સંસ્થાઓ



સુશાસન અને ઈ શાસન - પારદતશિિા, શાસનમાં ઉત્તરદાતયત્વ િથા સંવદ
ે નશીલિાનાગદરક અતધકાર પત્ર, માદહિી અતધકાર નો હક, જાહેર સેવા અતધતનયમ અને આ
સવેની અસરો, સામાજજક અન્વેષણ અને િેન ુ ં મહત્વ

૫.

ભ ૂગોળ


ગુજરાિ અને ભારિની ભૌતિક લાક્ષખણકિાઓ અને સંસાધનોનો અભ્યાસ: મુખ્ય
ભ ૂતમસ્વરૂપો, આબોહવા, જમીન, િડકો, નદીઓ, જળાશયો, વનસ્પતિ, િતનજ અને જળ
સંસાધન.



આતથિક પ્રવ ૃતત્તઓ: પ્રાથતમક, દ્ધદ્વિીય, ત ૃિીય અને ચતુથણ



સામાજજક અને વસ્િીતવષયક ભ ૂગોળ.



તવકાસકીય અને પયાણવરણીય મુદ્દાઓ, ટકાઉ તવકાસ, વૈતિકીકરણ; િેની સામાજજક અને
આતથિક અસરો, સ્માટણ તસટી અને ઉપાયો. કુદરિી પ્રકોપો, કાબણન ઉત્સર્જન, પ્રદૂ ષણ પ્રકોપ
વ્યવસ્થાપન.આબોહવા પદરવિણન અને પયાણવરણ

ક્ષયની સમસ્યાઓ માટે વૈતિક

પ્રતિભાવ: મહત્વપ ૂણણ સંતધઓ અને સંમેલનો.
૬.

ધવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી


ઉમદા માનવજીવન માટે તવજ્ઞાન ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશનનો સમન્વય, રોજ બરોજના
જીવનમાં તવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી; તવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં ભારિનુ ં યોગદાન,
તવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીના ઉપયોગ અને પ્રસારમાં પડકારો અને બાધાઓ, રાષ્ટ્ર ઘડિરમાં
તવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીની ભ ૂતમકા અને અવકાશ.



ઇન્ફોમેશન અને કોમ્યુતનકેશન ટે કનોલોજી:(આઇસીટી) - િેન ુ ં મહત્વ, લાભ અને પડકારો, ઇગવનણન્સ અને ભારિ, સાયબર ક્ાઈમ અને સાયબર તસક્યોદરટી બાબિે નીતિઓ.
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ભારિનો અંિરીક્ષ કાયણક્મ: ભ ૂિકાળ, વિણમાન અને ભતવષ્ટ્ય. ભારિની ઉજાણનીતિ અને
પરમાણુ નીતિ. સંરક્ષણ સેવાઓમાં ટેકનોલોજી મહત્વ,લાભ અને પડકારો



તવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી ક્ષેત્રે ભારિીય તસદ્ધદ્ધ, તવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાં
ઇન્ટેલેક્ચુઅલ પ્રોપેટી રાઇર્ટણ સ સંબતં ધિ બાબિો.

૭.

ભારતીય અથગતત્ર
ાં અને આયોજન


ભારિીય અથણિત્ર
ં : ભારિમાં આયોજનની કામગીરીનો ઉદભવ અને તવકાસ. કેન્ર અને
રાજ્ય સરકારની આતથિક કામગીરી, ગતિશીલિા, પડકારો, નવી પહેલ, સુધારણા વગેરે.
તવકાસ અને સામાજજક ક્ષેત્રની પહેલ. નીતિ આયોગ: ઉદ્દે શો, બંધારણ અને કાયો.
સામાજજક ઓદડટ.



નાણાં અને બેનન્કિંગ માટે તનયમનકારી માળખુ:ં તવભાવનાઓ, માળખુ અને ભ ૂતમકા.



ભારિીય જાહેર તવત્તવ્યવસ્થા; ભારિીય કર પદ્વતિ, જાહેર િચણ, જાહેર દે વ,ું ભારિીય
અથણિત્ર
ં માં િાધ અને સહાય. કેન્ર અને રાજ્યના નાણાકીય સંબધ
ં ો.



ગ્રામીણ તવકાસ-પડકારો અને નીતિઓ; ભારિમાં રોજગાર નીતિઓ/યોજનાઓ.



બાહ્ય ક્ષેત્ર: તવદે શ વેપરના વલણો, સંરચના અને દદશા. બાહ્ય ક્ષેત્ર સુધારાઓ. તવદે શી
સંસ્થાકીય રોકાણ (FII) અને તવદે શી પ્રત્યક્ષ રોકાણ (FDI).



ગુજરાિનું અથણિત્ર
ં - એક અવલોકન; ભારિ અને પ્રમુિ રાજ્યોની ત ુલનાએ ગુજરાિનુ ં
અથણિત્ર
ં , આતથિક અને સામાજજક માળિાગિ સુતવધાઓના તવકાસની નીતિઓ.
ગુજરાિમાં સહકારી આંદોલન અને જીવનની સામાજજક આતથિક બાબિો પર િેની
અસર.



આંિરમાળિાકીય

સુતવધાઓ:

ઉજાણ,

બંદરો,

માગો,

હવાઈ

ટેખલકોમ્યુતનકેશન. સોતશયલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ.
૮.

પ્રાદે ધશક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ.
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મથકો,

રે લવે,

ધવષય કોડ:DSM4

(વિગનાત્મક)

પ્રશ્નપત્ર-૪: કાયદા (મખ્ુ ય પરીક્ષા)
ુ -૧૦૦
ગિ

ુ રાતી
માધ્યમ-ગજ

સમય-૩ કલાક

ુ બ રહેશે.
પ્રશ્નપત્રન ુ માળખ ુ નીચે મજ
પ્રશ્નોની સાંખ્યા

ુ
પ્રશ્નવાર ગિ

પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા

ુ
કુ લ ગિ

૧૦

૧૦

૨૦૦

૧૦૦

૧.

ફોજદારી કાયણરીતિ સંદહિા, ૧૯૭૩

૨.

ભારિીય દંડ સંદહિા, ૧૮૬૦

૩.

દીવાની કાયણરીતિ સંદહિા, ૧૯૦૮

૪.

તમલકિ િબદીલી અતધતનયમ, ૧૮૮૨

૫.

ન્યાયશાસ્ત્ર

૬.

મજૂર કાયદાઓ
a) Industrial Disputes Act, 1947
b) The Factories Act, 1948
c) Trade Unions Act, 1926 & Gujarat Industrial Relations Act & Collective
Bargaining
d) The Industrial Employment(Standing Orders) Act, 1946
e) The Code on Wages, 2019
f) Labor Welfare Legislations :
Workmen’s Compensation Act, 1923. The Employees State Insurance
Act, 1948. The Maternity Benefit Act, 1961. The Payment of Gratuity
Act, 1972.

૭.

લીગલ ડ્રાફ્ટીંગ

૮.

ઉક્િ મુદ્દાઓને લગિી પ્રાદે તશક અને રાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાંપ્રિ ઘટનાઓ.
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