ુ રાત જાહેર સેવા આયોગ
ગજ
જાહેરાત ક્રમાાંક: ૧૦૯/૨૦૧૯-૨૦
રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, વગગ -૩િી જગ્યા પર ભરતી
માટે િી સ્પર્ાગત્મક પરીક્ષાિો અભ્યાસક્રમ

અનક્રુ મણિકા
અનક્રુ મ નંબર

વિગત

પ ૃષ્ઠ ક્રમાંક

૧

પરીક્ષા પધ્ધવત

૧

૨

પ્રાથવમક પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ

૩

સામાન્ય અભ્યાસ

૪

ુ ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ
મખ્

૫

ુ રાતી
ગજ

૬

અંગ્રેજી

૧૦

૭

સામાન્ય અભ્યાસ-૧

૧૨

૮

સામાન્ય અભ્યાસ-૨

૧૪

૩

૮

રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, વર્ગ -૩િી જગ્યા પર ભરતી માટેિી
સ્પર્ાગ ત્મક પરીક્ષા પધ્ર્નત.
િોંર્: પરીક્ષાન ું માધ્યમ ગજરાતી રહેશે. મખ્ય પરીક્ષામાું ગજરાતી અિે અંગ્રેજીિા
પ્રશ્નપત્રો સુંબનું ર્ત ભાષામાું રહેશે.
૧.પ્રાથનમક કસોટી
ક્રમ

પરીક્ષાિો પ્રકાર

પ્રશ્નપત્રન ું િામ

સમય

કલ ફાળવેલ ગણ

૧.

હેતલક્ષી

સામાન્ય અભ્યાસ

૨ કલાક

૨૦૦

૨.મખ્ય પરીક્ષા
(પ્રાથનમક કસોટીમાું લાયક થયેલ હોય તેવા ઉમેદવારો માટે )
ક્રમ

પ્રશ્નપત્રન ું િામ

સમય

કલ ફાળવેલ ગણ

૧.

ગજરાતી

૩ કલાક

૧૦૦

૨.

અંગ્રેજી

૩ કલાક

૧૦૦

સામાન્ય અભ્યાસ-૧

૩ કલાક

૧૦૦

સામાન્ય અભ્યાસ-૨

૩ કલાક

૧૦૦

૩.
૪.

પરીક્ષાિો પ્રકાર

વણગિાત્મક

મખ્ય લેખિત પરીક્ષાિા કલ ગણ (આિરી પસુંદર્ી માટે

૪૦૦

ર્ણતરીમાું લેવાિા થતા કલ ગણ)
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નવષય કોડ-STP

(હેતલક્ષી)

સામાન્ય અભ્યાસ (પ્રાથનમક પરીક્ષા)
ગણ-૨૦૦

પ્રશ્નોિી સુંખ્યા-૨૦૦

(૧)

ઇનતહાસ

૧.

સ િંધ ુ ખીણની

માધ્યમ-ગજરાતી

ભ્યતા: લાક્ષણણકતાઓ, સ્થળો,

માજ,

સમય-૧૨૦ મીિીટ

ાાંસ્કૃસતક ઇસતહા , કળા અને ધમમ,

વૈદિક યુગ- જૈન ધમમ અને બૌદ્ધ ધમમ. પ્રાચીન ભારતના ગણરાજ્યો.
૨.

મોયમ અને ગુપ્ત

૩.

ગુજરાતના મહત્વના રાજવાંશો-અ રો અને પ્રિાન, મહત્વની નીસતઓ, તેમનુ ાં વહીવટી
તાંત્ર, અથમતત્ર
ાં ,

૪.

૫.

ામ્રાજ્ય, ચોલા અને પલ્લવ રાજવાંશો. સવજયનગર
માજ, ધમમ, કલા, સ્થાપત્ય અને

ાદહત્ય.

ભારતમાાં યુરોસપયનોનુાં આગમન, ભારતમાાં ણિદટશ શા નની સ્થાપના અને સવસ્તરણ,
ભારતનો 1857 નો સ્વાતાંત્ર્ય

ગ્ર
ાં ામ: ગુજરાતના સવશેષ

અને ગુજરાતમાાં ધાસમિક અને

ામાજજક સુધારા આંિોલનો.

િ
ાં ભમમાાં, ૧૯મી

િીમાાં ભારત

ભારતની સ્વતાંત્રતા માટેની ચળવળ, ભારત અને સવિે શમાાં ભારતીય ક્ાાંસતકારીઓ, ગુજરાત
અને ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય

૬.

ામ્રાજ્ય.

ેનાનીઓનો ફાળો અને ભ ૂસમકા.

સ્વાતાંત્ર્ય પ ૂવે અને સ્વાતાંત્ર્યોત્તર ભારતમાાં મહાત્મા ગાાંધી અને

રિાર પટેલની ભ ૂસમકા

અને પ્રિાન.
૭.

આઝાિી પછીનુ ાં ભારત: િે શમાાં રાજ્યોનુાં પુનગમઠન, મહાગુજરાત ચળવળ, અગત્યની
ઘટનાઓ.

૮.

ૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતના િે શી રાજ્યોના શા કોના સુધારાવાિી પગલાઓ અને
સ દ્ધદ્ધઓ.

(૨)

સાુંસ્કૃનતક વારસો

૧.

ભારત અને ગુજરાતનો

૨.

ગુજરાતની લોક

૩.

ગુજરાતની કળા અને ક બ:

૪.

આદિવા ી જનજીવન.

૫.

ગુજરાતના તીથમસ્થળો અને પયમટનસ્થળો.

ાાંસ્કૃસતક વાર ો: કળાસ્વરૂપો,

ાદહત્ય, સશલ્પ અને સ્થાપત્ય,

સ્ાં કૃસત અને મૌણખક પરાં પરા: તેન ુ ાં મહત્વ લાક્ષણણકતાઓ અને અ રો.
ામાજજક

ાાંસ્કૃસતક પ્રિાન.
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(૩)

ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા, બુંર્ારણ, સામાજજક ન્યાય અિે આંતરરાષ્ટ્રીય
સુંબર્
ું ો.

૧.

ભારતીય બાંધારણ-ઉિભવ અને સવકા , લાક્ષણણકતાઓ, આમુખ, મ ૂળભ ૂત અસધકારો અને
ફરજો, માગમિશમક સ દ્ધાાંતો, અગત્યના બાંધારણીય સુધારા, મહત્વની જોગવાઈઓ અને
અંતસનિદહત માળખુ.ાં

૨.

ઘ
ાં અને રાજ્યના કાયો અને જવાબિારીઓ,
કાયો

ાં િ અને રાજ્ય સવધાન માંડળ; માળખુ ાં

ત્તા અને સવશેષાસધકારો, રાષ્ટ્રપસત અને રાજ્યપાલની ભ ૂસમકા.

૩.

બાંધારણીય

સ્ાં થાઓ, વૈધાસનક, સનયમનકારી અને અધમ-ન્યાસયક

સ્ાં થાઓ.

૪.

પાંચાયતી રાજ.

૫.

જાહેર નીસત અને શા ન, શા ન ઉપર ઉિારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈસિકીકરણના
પ્રભાવો.

૬.

અસધકાર

લ
ાં ગ્ન મુદ્દાઓ (માનવ અસધકાર, સ્ત્રીઓના અસધકાર, અનુસ ૂણચત જાસત અને

અનુસ ૂણચત જનજાસતના અસધકારો, બાળકોના અસધકાર) ઇત્યાદિ.
૭.

ભારતની સવિે શ નીસત- આંતરરાષ્ટ્રીય

બ
ાં ધ
ાં ો- મહત્વની

સ્ાં થાઓ, એજન્ ી, સવસવધ

ગ
ાં ઠનો, તેમનુાં માળખુાં અને અસધકૃત આિે શ.
૮.

કેન્ર અને રાજ્ય

રકારની અગત્યની નીસતઓ અને કાયમક્મો.

(૪)

ભારતીય અથગતત્ર
ું અિે આયોજિ

૧.

સ્વતાંત્રતાના પવે ભારતીય અથમતત્ર
ાં , ભારતમાાં આયોજનની કામગીરીનો ઉિભવ અને
સવકા - ઐસતહાસ ક ચચામઓ, આયોજનના મોડેલો અને
સુધારાઓ પછીના

મયાાંતરે તેમાાં આવેલા ફેરફારો,

મયમાાં ભારતીય અથમતત્ર
ાં : નવા આસથિક સુધારાઓ, નીસત આયોગ:

ઉદ્દે શો બાંધારણ અને કાયો.
૨.

કૃસષ ઉદ્યોગ અને

ેવા ક્ષેત્રમાાં સવસવધ આસથિક નીસતઓ અને સુધારાઓ, ભારતીય

અથમતત્ર
ાં માાં આંતરમાળખુ, બેનન્કિંગ અને વીમો: સનયમનકારી માળખુ,ાં ભારતીય અથમતત્ર
ાં
પર ખાનગીકરણનો પ્રભાવ, સવકા , પડકારો અને તકો.
૩.

ભારતીય જાહેર સવત્ત વ્યવસ્થા: ભારતીય કર પધ્ધસત, જાહેર ખચમ, જાહેર િે વ,ુાં ભારતીય
અથમતત્ર
ાં માાં ખાદ્ય અને

હાય, કેન્ર અને રાજ્યના નાણાકીય

બ
ાં ધ
ાં ો, વસ્તુ અને

કર(GST): ખ્યાલ અને સ ૂણચતાથો. ભારતીય જાહેર સવત્ત વ્યવસ્થા
અગત્યની
૪.

ાથે

ેવા

કાં ળાયેલી

સ્ાં થાઓ. કેંિીય નાણાપાંચ અને રાજ્ય નાણા પાંચની ભ ૂસમકા.

ભારતના સવિે શ વ્યાપારના વલણો,

રાં ચના, માળખુ ાં અને દિશા.
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૫.

ગુજરાતનુાં અથમતત્ર
ાં - એક અવલોકન, ગુજરાતમાાં
પોષણ. કૃસષ, વન, જળ

ામાજજક ક્ષેત્રો: સશક્ષણ, આરોગ્ય અને

ાં ાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ અને

ેવા ક્ષેત્ર, આસથિક અને

માળખાગત સુસવધાઓના સવકા ની નીસતઓ, ગુજરાતમાાં

(૫)
૧.

ામાજજક

હકારી ક્ષેત્ર.

ભ ૂર્ોળ
ામાન્ય ભ ૂગોળ: સ ૂયમમડાં ળના ભાગરૂપ પ ૃથ્વી, પ ૃથ્વીની ગસત,
સવભાવના, પ ૃથ્વીની આંતદરક
વાતાવરણની

રાં ચના અને

મય અને ઋતુની

રાં ચના, મુખ્ય ભ ૂસમ સ્વરૂપો અને તેની લાક્ષણણકતાઓ,
ગ
ાં ઠન, આબોહવાના તત્વો અને પદરબળો, વાયુ મુચ્ય અને

વાતાગ્ર, વાતાવરણીય સવક્ષોભ, આબોહવાકીય બિલાવ, મહા ાગરો: ભૌસતક, રા ાયણણક,
જૈસવક લાક્ષણણકતાઓ, જલીય આપસત્તઓ, િદરયાઇ અને ખાંડીય
૨.

ભૌસતક ભ ૂગોળ: ભારત, ગુજરાત અને સવિના

ાં ાધનો.

િ
ાં ભમમાાં, મુખ્ય પ્રાકૃસતક સવભાગો, ભ ૂકાંપ અને

ભ ૂસ્ખલન, કુિરતી અપવાહ, મૌ મી આબોહવાના પ્રિે શો, વાતાવરણીય સવક્ષોભ, ચક્વાત,
કુિરતી વનસ્પસત: રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય, જમીનના મુખ્ય પ્રકારો, ખડકો અને
ખસનજો.
૩.

ામાજજક ભ ૂગોળ: ભારત, ગુજરાત અને સવિના
વસ્તીવ ૃદ્ધદ્ધ, સ્ત્રી પુરુષ પ્રમાણ,

િ
ાં ભમમાાં: વસ્તીનુાં સવતરણ, વસ્તી ઘનતા,

ાક્ષરતા, વ્યવ ાસયક

અનુસ ૂણચત જનજાસત વસ્તી, ન ૃજાસત

મ ૂહ, ભાષાકીય

રાં ચના, અનુસ ૂણચત જાસત અને
મ ૂહ, ગ્રામીણ-શહેરી ઘટકો,

શહેરીકરણ અને સ્થળાાંતર, મહાનગરીય પ્રિે શો.
૪.

આસથિક ભ ૂગોળ: અથમતત્ર
ાં ના મુખ્ય સવભાગ, કૃસષ, ઉદ્યોગ,

ેવાઓ, તેમની મુખ્ય

લાક્ષણણકતાઓ, પાયાના ઉદ્યોગો –કૃસષ, ખનીજ, જગલ,
ાં
ઈંધણ (બળતણ) અને માનવ શ્રમ
આધાદરત ઉદ્યોગો, પદરવહન અને વેપાર, પદ્ધસતઓ અને

મસ્યાઓ.

(૬)

નવજ્ઞાિ અિે ટે કિોલોજી

૧.

સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી: સવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનુ ાં સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર, રોજબરોજના
જીવનમાાં સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીની પ્રસ્તુતતા, સવજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન
અંગેની રાષ્ટ્રીય નીસત, ભારતમાાં સવજ્ઞાન ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન
સવસવધ

૨.

ાથે

કાં ળાયેલા

સ્ાં થાઓ, તેમની પ્રવ ૃસત્તઓ અને યોગિાન, પ્રસ દ્ધ ભારતીય વૈજ્ઞાસનકોનુાં યોગિાન.

ઇન્ફોમેશન અને કોમ્યુસનકેશન ટેકનોલોજી (આઇ ીટી): આઇ ીટીનુ ાં સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર,
આઇ ીટીને ઉત્તેજન આપતી સવસવધ
ેવાઓ,

ાયબર સ ક્યુદરટી, નેશનલ

રકારી યોજનાઓ, ઇ-ગવનમન્

કાયમક્મો અને

ાયબર ક્ાઇમ પોણલ ી.
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૩.

અંતરીક્ષ/અવકાશ અને

રાં ક્ષણ

ેવાઓમાાં ટેકનોલોજી: ભારતીય અંતદરક્ષ કાયમક્મની

ઉત્ક્ાાંસત /સવકા ., સવસવધ

સ્ાં થાઓ અને કાયમક્મો.

૪.

ભારતની ઉજામ નીસત અને પરમાણુ નીસત- રકારની નીસતઓ અને કાયમક્મો.

૫.

પયામવરણ સવજ્ઞાન: રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પયામવરણની જાળવણી માટે
નીસતઓ અને

સાં ધઓ, વન અને વન્યજીવન

રાં ક્ષણ, ક્લાયમેટ ચેન્જ અને આપસત્ત

વ્યવસ્થાપન બાબતે નેશનલ એક્શન પ્લાન.

(૭)

સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા

૧.

તાદકિક અને સવશ્લેષણાત્મક ક્ષમતા.

૨.

ખ્ાં યાઓની શ્રેણી,

કાં ેત અને તેનો ઉકેલ.

૩.

આકૃસતઓ અને તેના પેટા સવભાગો, વેન આકૃસતઓ.

૪.

ઘદડયાળ, કેલેન્ડર અને ઉમર

૫.

બ
ાં સાં ધત પ્રશ્નો.

રે રાશ યા મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક, ભાદરત

રે રાશ.

૬.

ઘાત અને ઘાતાાંક, વગમમ ૂળ, ઘનમ ૂળ, ગુ. ા.અ અને લ. ા.અ.

૭.

ટકા,

ાદુાં અને ચક્વ ૃદ્ધદ્ધ વ્યાજ, નફો અને નુક ાન.

૮.

મય અને કાયમ,

મય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર.

૯.

રળ ભૌસમસતક આકૃસતઓના ક્ષેત્રફળ અને પદરસમસત, જથ્થો અને

પાટીનો સવસ્તાર (છ

માાંતર બાજુ ધરાવતો ઘન, સ ણલન્ડર, શાંકુ આકાર, ગોળાકાર).
૧૦.

માદહતીનુાં અથમઘટન, માદહતીનુ ાં સવશ્લેષણ, માદહતીની પયામપ્તતા, ભ
ાં ાવના.

(૮)

પ્રાદે નશક, રાષ્ટ્રીય અિે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાિી મહત્વિી સાુંપ્રત ઘટિાઓ
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રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક, વર્ગ -૩િી
મખ્ય પરીક્ષાિો અભ્યાસક્રમ
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નવષય કોડ-STM1

(વણગિાત્મક)

ગજરાતી (મખ્ય પરીક્ષા)
ગણ:૧૦૦

ક્રમ

માધ્યમ:ગજરાતી

સમય: ૩ કલાક

અભ્યાસક્રમિી નવર્ત

ફાળવેલ
ગણ

૧

સનબાંધ: ત્રણ પૈકી કોઇ પણ એક (ઓશરે ૨૫૦ થી ૩૦૦ શબ્િોમાાં)
(વણમનાત્મક/ સવશ્લેષણાત્મ્ક/ ણચિંતનાત્મક/

૨

ાાંપ્રત

૧૫

મસ્યા પર આધારીત)

સવચાર સવસ્તાર ( બે પૈકી કોઇ પણ એક) કાવ્ય પાંક્ક્તઓ કે ગદ્યસ ૂક્ક્તનો

૧૦

સવચારસવસ્તાર (આશરે ૧૦૦ શબ્િોમાાં)
૩

ક્ષ
ાં ેપીકરણ: આપેલ ગદ્યખાંડમાાંથી આશરે ૧/૩ ભાગમાાં તમારા શબ્િોમાાં

૧૦

ક્ષ
ાં ેપ
૪

ગદ્ય

મીક્ષા : આપેલા ગદ્યખાંડના આધારે પુછેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો

૧૦

૫

પ્રચાર માધ્યમો માટે સનવેિનો તૈયાર કરવા (આશરે ૧૫૦ શબ્િોમાાં)

૬

પત્ર લેખન (અણભનાંિન/ શુભેચ્છા/ સવનાંતી/ ફરીયાિ વગેરે) (આશરે ૧૦૦

૧૦
૫

શબ્િોમાાં)
૭

ચચામપત્ર (આશરે ૨૦૦ શબ્િોમાાં) (વતમમાન પત્રમાાં પ્રજાના પ્રશ્નો/

ાાંપ્રત

૧૦

મસ્યાઓ/ વ્યક્ક્તગત અણભપ્રાય રજુ કરતુ ચચામપત્ર)
૮

અહેવાલ લેખન (આશરે ૨૦૦ શબ્િોમાાં)

૧૦

૯

ભાષાાંતર: અંગ્રેજીમાાંથી ગુજરાતીમાાં અનુવાિ

૧૦

ગુજરાતી વ્યાકરણ

૧૦

૧૦

સુચવ્યા મુજબ જવાબ લખો. (આ પ્રશ્નોમાાં આંતદરક સવકલ્પો રહેશે નહીં)
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૧) રૂઢીપ્રયોગોનો અથમ અને તેનો વાક્યપ્રયોગ
૨) કહેવતોનો અથમ
૩)

મા નો સવગ્રહ કરી તેની ઓળખ

૪) છાંિ ઓળખાવો
૫) અલાંકાર ઓળખાવો
૬) શબ્િ મુહ માટે એક શબ્િ
૭) જોડણી શુદ્ધદ્ધ
૮) લેખન શુદ્ધદ્ધ/ભાષા શુદ્ધદ્ધ
૯)

સાં ધ જોડો કે છોડો

૧૦) વાક્યરચાના અંગો /વાક્યના પ્રકાર/વાક્ય પરીવતમન
કુલ ગુણ

૧૦૦
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SUBJECT CODE:STM2

(Descriptive)

PAPER-2: ENGLISH (MAIN EXAMINATION)
Marks-100

Medium: English

Time: 3 Hours

Sr.
No

TYPE OF QUESTION

Marks
to be
allotted

01

ESSAY (A minimum of 250 words and a maximum of 300
words): Choose any one topic from a list of five. (Descriptive/
analytical/ philosophical/ based on Current Affairs)

15

02

LETTER WRITING (in about 150 words):

10

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.
03

REPORT WRITING (in about 200 words):

10

A report on an official function/ event/ field trip/ survey etc.
04

WRITING ON VISUAL INFORMATION (in about 150
words): A report on a graph/image/ flow chart/table of
comparison/ simple statistical data etc.

10

05

FORMAL SPEECH (in about 150 words):

10

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.
6

PRECIS WRITING:

10

A precis in about 100 words for a 300-word passage.
07

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

10
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08

ENGLISH GRAMMAR:

15

a. Tenses
b. Voice
c. Narration (Direct-Indirect)
d. Transformation of sentences
e. Use of Articles and Determiners
f. Use of Prepositions
g. Use of Phrasal verbs
h. Use of idiomatic expressions
i. Administrative Glossary
j. Synonyms/Antonyms
k. One-word substitution
l. Cohesive devices/Connectives/Linkers
m. Affixes
n. Words that cause confusion like
homonyms/homophones.
09

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

10

Total

100
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નવષય કોડ-STM3

(વણગિાત્મક)

સામાન્ય અભ્યાસ-૧ (મખ્ય પરીક્ષા)
ગણ-૧૦૦

માધ્યમ-ગજરાતી

સમય-૩ કલાક

પ્રશ્નપત્રન ું માળખ િીચે મજબ રહેશે.
પ્રશ્નોિી સુંખ્યા

પ્રશ્નવાર ગણ

પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા

ક લ ગણ

૧૦

૧૦

૨૦૦

૧૦૦

(ક)

ભારતિો ઇનતહાસ

૧.

સ િંધ ુ ખીણની

ભ્યતા: લાક્ષણણકતાઓ, સ્થળો,

સ િંધ ુ ખીણની

ભ્યતા અને ગુજરાત, વૈદિક યુગ- જૈન ધમમ અને બૌદ્ધ ધમમ,નાંિ રાજવાંશ.

માજ,

ાાંસ્કૃસતક ઇસતહા , કળા અને ધમમ,

૨.

મોયમ અને ગુપ્ત

ામ્રાજ્ય.

૩.

સવજયનગર

૪.

ગુજરાતના મહત્વના રાજવાંશો- તેમનુ ાં વહીવટી તાંત્ર, કલા, સ્થાપત્ય,

ામ્રાજ્ય અને િણક્ષણ ભારતના મહત્વના રાજવાંશો.
ાદહત્ય અને સવજ્ઞાન

અને ટે કનોલોજી.
૫.

શૈક્ષણણક

સ્ાં થાઓ: તક્ષશીલા, નાલાંિા અને વલભી.

૬.

ભારતમાાં યુરોસપયનોનુાં આગમન, ભારતમાાં ણિદટશ શા નની સ્થાપના અને સવસ્તરણ
૧૭૫૭ થી ૧૮૫૬, જમીન મહેસ ૂલ પધ્ધસત-કાયમી જમાબાંધી, રૈ યતવારી અને મહાલવારી,
સશક્ષણ પધ્ધસત.

૭.

ભારતનો ૧૮૫૭ નો સ્વાતાંત્ર્ય

ગ્ર
ાં ામ, ૧૯મી

િીમાાં ભારત અને ગુજરાતમાાં ધાસમિક અને

ામાજજક સુધારા આંિોલનો, ભારતમાાં રાષ્ટ્રવાિના ઉિય માટે જવાબિાર પદરબળો,
ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રે .
૮.

રાષ્ટ્રીય ફલક પર મહાત્મા ગાાંધીનો ઉિય અને તેમના સવચાર, સ ધ્ધાાંતો અને જીવન
િશમનનો ભારતના રાજકીય,

ામાજજક, આસથિક, ધાસમિક અને

ાાંસ્કૃસતક જીવન પર ભ ૂસમકા.

૯.

સ્વતાંત્રતા ચળવળ અને સ્વાતાંત્ર્યોત્તર એકીકરણમાાં

રિાર પટે લની ભ ૂસમકા.

૧૦.

ભારત અને સવિે શમાાં ભારતીય ક્ાાંસતકારીઓ, આઝાિ દહિંિ ફોજ અને સુભાષચાંર બોઝ.

૧૧.

આઝાિી પછીનુ ાં ભારત: િે શમાાં રાજ્યોનુાં પુનગમઠન, મહાગુજરાત ચળવળ, અગત્યની
ઘટનાઓ.
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(િ)

સાુંસ્કૃનતક વારસો

૧.

ભારતીય

સ્ાં કૃસત તથા પ્રાચીનથી અવામચીન

મય સુધીના તેના કળા સ્વરૂપો,

સશલ્પ અને સ્થાપત્યની મુખ્ય લાક્ષણણકતાઓ; ભારતીય

ાદહત્ય,

માજની મુખ્ય લાક્ષણણકતાઓ.

૨.

ભારતીય ચલણચત્રો અને રાં ગભ ૂસમ તથા તેનો

માજ પર પ્રભાવ.

૩.

ગુજરાતના કળા અને ક બ

૪.

ગુજરાતી રાં ગભ ૂસમ

૫.

ગુજરાતની લોક સ્ાં કૃસત અને મૌણખક પરાં પરા: તેન ુ ાં મહત્વ, લાણક્ષણકતાઓ અને અ રો.

૬.

ગુજરાતના િરીયાકાાંઠાની

(ર્)

ભ ૂર્ોળ

૧.

ગુજરાત અને ભારતની ભૌસતક લાક્ષણણકતાઓ અને

સ્ાં કૃસત અને આદિવા ી

સ્ાં કૃસત.

ાં ાધનોનો અભ્યા : મુખ્ય

ભ ૂસમસ્વરૂપો, આબોહવા, જમીન, ખડકો, નિીઓ, જળાશયો, વનસ્પસત, ખસનજ અને જળ
ાં ાધન.
૨.
૩.
૪.

આસથિક પ્રવ ૃસત્તઓ: પ્રાથસમક, દ્ધિતીય, ત ૃતીય અને ચતુથમ
ામાજજક અને વસ્તીસવષયક ભ ૂગોળ.
સવકા કીય અને પયામવરણીય મુદ્દાઓ, ટકાઉ સવકા , વૈસિકીકરણ; તેની

ામાજજક અને

આસથિક અ રો, સ્માટમ સ ટી અને ઉપાયો. કુિરતી પ્રકોપો, કાબમન ઉત્ ર્જન, પ્રદૂ ષણ પ્રકોપ
વ્યવસ્થાપન.આબોહવા પદરવતમન અને પયામવરણ ક્ષયની
પ્રસતભાવ: મહત્વપ ૂણમ

સાં ધઓ અને

મસ્યાઓ માટે વૈસિક

મ
ાં ેલનો.

(ઘ) સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી
૧.

ઉમિા માનવજીવન માટે સવજ્ઞાન ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશનનો

મન્વય, રોજ બરોજના

જીવનમાાં સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી; સવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાાં ભારતનુ ાં યોગિાન,
સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીના

ઉપયોગ અને પ્ર ારમાાં પડકારો અને બાધાઓ, રાષ્ટ્ર

ઘડતરમાાં સવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની ભ ૂસમકા અને અવકાશ.
૨.

ઇન્ફોમેશન અને કોમ્યુસનકે શન ટેકનોલોજી:(આઇ ીટી) - તેન ુ ાં મહત્વ, લાભ અને પડકારો,
ઇ-ગવનમન્

૩.

અને ભારત,

ાયબર સ ક્યોદરટી બાબતે નીસતઓ.

ભારતનો અંતરીક્ષ કાયમક્મ: ભ ૂતકાળ, વતમમાન અને ભસવષ્ટ્ય. ભારતની ઉજામનીસત અને
પરમાણુ નીસત.

૪.

ાયબર ક્ાઈમ અને

રાં ક્ષણ

ેવાઓમાાં ટેકનોલોજી મહત્વ,લાભ અને પડકારો.

સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીના ક્ષેત્રમાાં ઇન્ટે લેક્ચુઅલ પ્રોપેટી રાઇટ્

બ
ાં સાં ધત બાબતો.
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નવષય કોડ-STM4

(વણગિાત્મક)

સામાન્ય અભ્યાસ-૨ (મખ્ય પરીક્ષા)
ગણ-૧૦૦

માધ્યમ-ગજરાતી

સમય-૩ કલાક

પ્રશ્નપત્રન ું માળખ િીચે મજબ રહેશે.
પ્રશ્નોિી સુંખ્યા

પ્રશ્નવાર ગણ

પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા

ક લ ગણ

૧૦

૧૦

૨૦૦

૧૦૦

(ક)

ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા અને બાંધારણ

૧.

ભારતનુાં બાંધારણ અને તેની મુખ્ય લાક્ષણણકતાઓ.

૨.

ભારતીય

૩.
૪.

ઘ
ાં તથા રાજ્ય

ધ
ાં ીય માળખાને

રકારોના કાયો તથા ફરજો.

લ
ાં ગ્ન મુદ્દાઓ તથા પડકારો-રાજ્યોમાાં રાજ્યપાલની ભ ૂસમકા.

કેન્ર અને રાજ્ય

રકારો વચ્ચે

ત્તાનુ ાં સવભાજન(કેન્ર યાિી, રાજ્ય યાિી, હવતી યાિી),

મુદ્દાઓ અને પડકારો.
૫.

મહત્વના બાંધારણીય સુધારા.

૬.

બાંધારણીય

૭.

ાં િ અને રાજ્ય સવધાન ગૃહ- માળખુ,ાં કામગીરી, કાયમ ચ
ાં ાલન
તથા

૮.

સ્ાં થાઓ અને તેમની ભ ૂસમકા.
ત્તા અને સવશેષાસધકાર

લ
ાં ગ્ન મુદ્દાઓ.

ભારતમાાં ન્યાયપાણલકા - માળખુ અને કાયો, કટોકટીને લગતી અગત્યની જોગવાઈઓ
અને બાંધારણીય સુધારાઓ, ન્યાસયક

મીક્ષા, જનદહત યાણચકા.

(ખ)

લોકપ્રશા ન, શા ન અને લોક ેવામાાં નીસતશાસ્ત્ર

૧.

લોકશાહીમાાં મુલ્કી

ેવાની ભ ૂસમકા. સવસવધ ક્ષેત્રોનાાં સવકા

િ
ાં ભમમાાં

તથા િરમ્યાનગીરી, અમલીકરણના મુદ્દાઓ તથા

મસ્યાઓ.

૨.

વૈધાસનક, સનયમનકારી અને સવસવધ અધમન્યાસયક

સ્ાં થાઓ.

૩.

સુશા ન અને ઇ-શા ન- પારિસશિતા, શા નમાાં ઉત્તરિાસયત્વ તથા
નાગદરક અસધકાર પત્ર, માદહતી અસધકારનો હક, જાહેર
વેની અ રો,

રકારની નીસતઓ

વ
ાં ેિનશીલતા-

ેવા અસધસનયમ અને આ

ામાજજક અન્વેષણ અને તેન ુ ાં મહત્વ.
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૪.

૫.

જાહેર

ેવામાાં નીસતશાસ્ત્ર,

જાહેર

ેવા કાયિો અને તેની અ રો.

નીસતશાસ્ત્ર

બ
ાં સાં ધત મુદ્દાઓ અને પડકારો-ભ્રષ્ટ્ટાચારસવરોધી તાંત્ર, લોકપાલ, લોકાયુક્ત.

(ગ) વાણણજ્ય અને
૧.

ત્યસનષ્ટ્ઠા અને ઉત્તરિાસયત્વ- માદહતી અસધકાર કાયિો,

ચ
ાં ાલન

વ્યાપાર અને વાણણજ્ય :- આંતર રાષ્ટ્રીય વ્યાપાર
સ્ટોક એક્સ્ચેંજ, ઇ-કોમ ,મ વ્યાપાર અને વાણણજ્યમાાં
વ્યાપારના સનયમન માટેન ુાં તાંત્ર, સવિ વ્યાપાર

દહત વ્યાપારના પ્રકારો, ભારતમાં
રકારની ભ ૂસમકા અને હસ્તક્ષેપ,

ગ
ાં ઠન (WTO). SAARC, ASEAN and

BRICS.
૨.

ભારતની રાજસવસત્તય અને નાણાકીય નીસત : સ ધ્ધાાંતોનો મ ૂળભ ૂત ખ્યાલ, કરવેરાની
લાક્ષણણકતાઓ અને સ ૂણચતાથો ભારતીય જાહેર સવત્તવ્યવસ્થા; ભારતીય કર પધ્ધસત,
જાહેર ખચમ, જાહેર િે વ ુ અને તેન ુ
અને રાજ્યના નાણાકીય

ચ
ાં ાલન, ભારતીય અથમતત્ર
ાં માાં ખાદ્ય અને

હાય. કેન્ર

બ
ાં ધ
ાં ો. કેંરીય નાણાપાંચ અને રાજ્ય નાણા પાંચની ભ ૂસમકા.

અથમતત્ર
ાં ના સવસવધ સ ૂચકાાંકો, ભારતીય જાહેર સવત્તવ્યવસ્થા

ાથે

કાં ળાયેલી અગત્યની

સ્થાઓ. ફૂગાવો અને અથમતત્ર
ાં પર તેની અ રો, ફૂગાવા બાબતે સવસવધ ખ્યાલો.
૩.

અંિાજપત્રના પ્રકારો અને જાહેર િે વ,ુ The Fiscal Responsibility and Budgetary
Management Act. બાંધારણની કલમ ૨૬૬ અન્વયે ભારત તથા રાજ્યોની એકસત્રત નીસધ
તથા જાહેર દહ ાબો.

૪.

કોપોરે ટ કર

દહત આવક વેરો: પગાર, સમલકત, ધાંધો, વ્યવ ાયમાાંથી થતી આવકની

ગણતરી, કેપીટલ ગેઇન અને અન્ય સ્ત્રોત; અકારણીની પધ્ધસતઓ, વ્યક્ક્તગત, ભાગીિારી
કાંપની અને જોઇન્ટ સ્ટોક કાંપનીની આકારણી. Goods and Service Tax (GST).

(ઘ) ભારતીય અથમતત્ર
ાં અને આયોજન
૧.

ભારતીય અથમતત્ર
ાં : ભારતમાાં આયોજનની કામગીરીનો ઉિભવ અને સવકા . કેન્ર અને
રાજ્ય

રકારની આસથિક કામગીરી, ગસતશીલતા, પડકારો, નવી પહેલ, સુધારણા વગેરે.

અગત્યની ઘટનાઓ, સવકા
અને કાયો.

અને

ામાજજક ક્ષેત્રની પહેલ. નીસત આયોગ: ઉદ્દે શો, બાંધારણ

ામાજજક ઓદડટ. કૃસષ, ઉદ્યોગો, આંતરમાળખાકીય ક્ષેત્ર અને

વ
ે ા ક્ષેત્ર.

૨.

નાણાાં અને બેનન્કિંગ માટે સનયમનકારી માળખુ:ાં સવભાવનાઓ, માળખુ અને ભ ૂસમકા.

૩.

ગ્રામીણ સવકા

અને ગ્રાસમણ અથમતત્ર
ાં -પડકારો અને નીસતઓ; ભારતમાાં રોજગાર

નીસતઓ/યોજનાઓ.
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૪.

બાહ્ય ક્ષેત્ર: સવિે શ વેપરના વલણો,

રાં ચના અને દિશા. બાહ્ય ક્ષેત્ર સુધારાઓ. સવિે શી

સ્ાં થાકીય રોકાણ (FII) અને સવિે શી પ્રત્યક્ષ રોકાણ (FDI).
૫.

ગુજરાતનુાં અથમતત્ર
ાં - એક અવલોકન; ભારત અને પ્રમુખ રાજ્યોની ત ુલનાએ ગુજરાતનુ ાં
અથમતત્ર
ાં , આસથિક અને

ામાજજક માળખાગત સુસવધાઓના સવકા ની નીસતઓ. ગુજરાતમાાં

હકારી આંિોલન અને જીવનની
૬.

ામાજજક આસથિક બાબતો પર તેની અ ર.

આંતરમાળખાકીય સુસવધાઓ: ઉજામ, બાંિરો, માગો, હવાઈ મથકો, રે લવે, ટેણલકોમ્યુસનકેશન.
ોસશયલ ઇમ્પેક્ટ એ ે મેન્ટ.

(ચ) પ્રાિે સશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની

ાાંપ્રત ઘટનાઓ.
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