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જિલ્લા યવુા વવકાસ અવિકારી, વર્ગ-૨ (જા. ક્ર. ૧૨૪/૨૦૧૬-૧૭) ની ભરતી 

માટેની પ્રાથવમક કસોટી માટેનો અભ્યાસક્રમ 

માધ્યમ : ગિુરાતી  
 

૧.  સાાંસ્કૃવતક પાસા 
 ભારતનો સાાંસ્કૃતતક ઈતતહાસ.  

 ભારતીય સાંગીત પરાંપરા, તિતિધ તાલપધ્ધતત, ભારતીય શાસ્ત્રીય સાંગીત.  

 ભારતીય કળાઓ: ચિત્ર, લોકકળા અને લોકનતૃ્ય 

 ગજુરાતનો સાાંસ્કૃતતક િારસો.  

 રમતગમત માનિજાતનો એક સાાંસ્કૃતતક િારસો, રીિાજો, પ્રણાચલકાઓ, 

રમતગમત સ્પધાાઓ અને સહકાર. ઓચલમ્પપક િળિળ-પ્રાિીન અને આધતુનક 

રમતોનો ઐતતહાતસક તિકાસ.   

 

૨. ભારતના નતૃ્ય અને નાટીકાના સામાન્ય સ્વરૂપો  
 સાત શાસ્ત્રીય નતૃ્ય પ્રકારોનો સામાન્ય પરરિય: ભરતનાટ્યમ, કુિીપડુી, 

ઓરડસી, કથક, મચણપરુી, કથકલી અને મોરહનીઅટ્ટમ 

 ભારતીય રાંગભતૂમ સાંબાંધમાાં રામાયણ, મહાભારત જેિા પ્રાિીન મહાકાવ્યોના 

પાત્રો અને તિષયિસ્તનુી પ્રસ્તતુતા 

 ગજુરાતી રાંગભતૂમ : નાટ્કો, ગીતો, નાટ્યમાંડળીઓ. 

 પ્રાિીન ભારતીય પરાંપરાના નતૃ્ય અને નાટ્ક સાથ ે તશલ્પ, પ્રતતમાઓ અન ે

ચિત્રોનો સાંબાંધ. 

 નાટ્કની તિતિધ શૈલીઓ / તત્િો. 
 

૩. નતૃ્ય અને નાટક સાંબાંવિત અન્ય પાસાઓ  

 પરાંપરાગત નતૃ્ય / નાટ્ક તાલીમ અને પ્રિતામાન સસુાંગતતા. 

 રાંગભતૂમ રડઝાઇન અને પઘ્ઘતત. આધતુનક સ્ટે્જ તસદ્ાાંતો, નતૃ્ય / નાટ્ક પ્રિાર 

માટે્ ટે્કનોલોજીકલ અદ્યતનતાન ુમહત્િ. સ્ક્સ્િપ્ટ્ પસાંદગી, રદગ્દશાકની તિતિધ 

પધ્ધતતઓ અને નિીનતા.  
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૪. વિલ્પ, સ્થાપત્ય અને ચિત્રકળા કે્ષત્ર 

 તશલ્પ, સ્થાપત્ય અને ચિત્રકળા માટે્ની પરાંપરાગત અને આધતુનક પધ્ધતતઓ, 

પરાંપરાગત કળા તિકાસ, ચિત્રકળાના મળૂભતૂ તત્િો, પરરપ્રેક્ષ્ય મલૂ્યો, ભારતમાાં 

ચિત્રકળાના તિતિધ પ્રકારો, ભારતના ઈતતહાસમાાં ઔપિારીક અને શૈલીયકુ્ત 

સ્થાપત્યો, તશલ્પો અને ચિત્રકળાઓ. આધતુનક ભારતીય કળાઓ, લોકકળાઓ અન ે

આરદિાસી કળાઓ. તશલ્પકળાના મળૂભતૂ ખ્યાલો, પ્રકારો અને તિતિધ માધ્યમો 

જેિા કે રેતી, પથ્થરો, મેટ્લ િગેરે.  

 

૫. રમતર્મત કે્ષત્રના વવકાસ માટેના પ્રાથવમક ખ્યાલો  
 રમત તાલીમની લાક્ષચણકતાઓ અને તસધ્ધાાંતો, તાલીમી પધ્ધતતઓ, તિશેષ 

તાલીમી કાયાિમો, ટૂાંકી મદુતની અને લાાંબી મદુતની તાલીમી યોજનાઓ. 

રમતગમતમાાં કૌશલ્યયકુ્ત અન ેયમુ્ક્ત પ્રયમુ્ક્તયકુ્ત સસુજ્જતા.  

 રમત પ્રતતભા શોધ-પ્રરિયા અને પધ્ધતતઓ, સ્પધાાલક્ષી તૈયારીઓ, ખેલકદૂના 

તનયમો અને તેન ુ અથાઘટ્ન. રમતગમતની વ્યિસાયી નીતતમત્તા અથિા 

આિારસાંરહતા.  

 સાંિાલનના ખ્યાલો અને તસધ્ધાાંતો,  રમતમાંડળોન ુવ્યિસ્થાતાંત્ર અને તેમના કાયો, 

આંતરગહૃ અને બાહ્યગહૃ  સ્પધાાઓ, રમતગમત સતુિધાઓ, સાધનો, નાણાાં અન ે

કમાિારીઓન ુસાંિાલન, શૈક્ષચણક પધ્ધતતઓ અને કૌશલ્યો.  

 રમતગમતમાાં મનોિૈજ્ઞાતનક તિિલનો માપિા માટે્ની કસોટ્ીઓ જેિી કે 

સ્પધાાલક્ષી ચિિંતા, પ્રતતકારત્મકતા, ટુકડીગત ઐક્ય, પ્રેરણા અને સ્િ-ખ્યાલ. 

 રમતગમતમાાં પ્રેણાઓની ગતતશીલતા અને પધ્ધતતઓ, સમહૂ ગતતશીલતા, 

ટુકડીગત ઐક્ય અને નેતાગીરી. 

 ખેલકદૂ ઈજાઓ-તેની વ્યિસ્થા અને પનુ: કાયાક્ષમતા.  
  

૬. વવવવિ કળા કે્ષતે્ર વવવવિ સાંસ્થાઓ, પારરતોવિકો, પ્રવસધ્િ સર્જકો અને તેમન ુપ્રદાન.  

 

૭. લચલતકલા અકાદમીની વવવવિ પ્રવવૃિઓ અને કાયગક્રમો. રાષ્ટ્રીય આધવુનક કલા 

સાંગ્રહાલય (National Gallery of Modern Art) ની પ્રવવૃિઓ અને કાયગક્રમો.  
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૮. ભારતીય સાાંસ્કૃવતક સાંિાિનો અને તાલીમ કેંદ્ર (Centre for Cultural Resources 

and Training of India) ની વવવવિ પ્રવવૃિઓ, તાલીમ કાયગક્રમો અને વિષ્ટ્યવવૃિ 

યોિનાઓ.  

 

૯. સ્પોટગસ ઓથોરીટી ઓફ ઈન્ડીયાની વવવવિ પ્રવવૃિઓ અને પ્રોત્સાહક યોિનાઓ. 

 

૧૦. રમતર્મત કે્ષતે્ર વવવવિ સાંસ્થાઓ, પારરતોવિકો, પ્રવસધ્િ રમતવીરો અને તેમન ુ

પ્રદાન.  

 

૧૧. કેન્દ્ર સરકારની વવવવિ કળા અને રમતર્મત કે્ષતે્ર પ્રોત્સાહક યોિનાઓ. ગિુરાત 

રાજ્ય સરકારની યવુક પ્રવવૃિ, રમતર્મત પ્રવવૃિ, સાાંસ્કૃવતક પ્રવવૃિની વવવવિ 

યોિનાઓ, કાયગક્રમો, તે અંતર્ગતની સ્પિાગઓ અને એવોડગઝ. ગિુરાત રાજ્ય 

રમતર્મત નીવત-૨૦૧૬ 

 

૧૨. વવવવિ કળાસ્વરૂપો અને રમતર્મત કે્ષત્રના સાાંપ્રત પ્રવાહો અને તાજેતરના 

સાંિોિનો.  
 

 

 


