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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જા.ક્ર.૬૪/૨૦૨૦-૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ: સરર્ારી વવનયન, વાણિજ્ય અને વવજ્ઞાન ર્ોલેજોમાાં તત્વજ્ઞાન 

વવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપર્, વગક-૨ (વશક્ષિ વવભાગ) 

 પ્રાથવમર્ ર્સોટીના ભાગ-૨ નો ગજુરાતી ભાષામાાં અભ્યાસક્રમ 

 

ગિુ-૨૦૦  પ્રશ્નો-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી 

 

1. પ્રવશષ્ટ ભારતીય જ્ઞાનમીમાાંસા અને તત્વવવજ્ઞાન:  

 વેદ અને ઉપવનષદ: ઋત- વૈવિર્ વ્યવસ્થા-દૈવી અને માનવીય કે્ષત્રો- યજ્ઞ સાંસ્થાનુાં પ્રાધાન્ય- 
સર્જનના વસદ્ાાંતો-આત્મન-સ્વ(અને અન-ુસ્વ)-જાગતૃ, સ્વપ્ન, સસુપુ્પ્ત અને તરુીય- બ્રહ્મન 

 ચાવાકર્: પ્રત્યક્ષ-એર્ માત્ર પ્રમાિ, અનમુાન અને શબ્દની સમીક્ષા, ઉપ- બનાવ તરીરે્ ચૈતન્ય 

 જૈન દશકન: વાસ્તવવર્તાની સાંર્લ્પના- સત, દ્રવ્ય, ગિુ, પયાકય, જીવ, અજીવ, અનેર્ાન્તવાદ, 

સ્યાદવાદ અને નયવાદ; જ્ઞાનના વસદ્ાાંતો 
 બૌદ્ દશકન: ચાર આયક સત્યો, અષ્ટાાંગ માગક, બ્રાહ્મિ અને શ્રમિ પરાંપરા વચ્ચેનો ભેદ. 

પ્રવતત્યસાંમતુ્વાદ, ક્ષિભાંગવાદ, અનાત્મવાદ. બૌદ્ દશકનની શાખાઓ: વૈભાવષર્, સૌત્રાાંવતર્ 
યોગાચાર માધ્યવમર્ અને વતબેટીયન બૌદ્ દશકન 

 ન્યાય: પ્રમા અને અપ્રમા, પ્રમાિના વસદ્ાાંતો: પ્રત્યક્ષ, અનમુાન, ઉપમાન, શબ્દ. હતે્વાભાસો 
ઇિરની સાંર્લ્પના ન્યાય અને બૌદ્ દશકન વચ્ચે પ્રમાિ-વ્યવસ્થા અને પ્રમાિ સાંપ્લવ અંગેનો 
વવવાદ. અન્યથાખ્યાવત. 

 વૈશેવષર્: પદાથકની સાંર્લ્પના અને તેના પ્રર્ારો, અસત્ર્ાયકવાદ, ર્ારિના પ્રર્ારો: સમવાયી, 
અસમવાયી અને વનવમત્ત ર્ારિ, પરમાણ ુર્ારિવાદ 
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 સાાંખ્ય: સતર્ાયકવાદ, પ્રકૃવત અને તેના પરરિામો, પ્રકૃવતના અસ્સ્તત્વની દલીલો, પરુુષન ુસ્વરૂપ, 

પરુુષના અસ્સ્તત્વ અને પરુુષ બહુત્વની દલીલો, પરુુષ અને પ્રકૃવત વચ્ચેનો સાંબાંધ, અનીિરવાદ  

 યોગ: પતાંજલીનો પ્રમાિનો વસદ્ાાંત, ણચત્ત અને ણચત્તવવૃતની સાંર્લ્પના- ણચત્ત ભમૂીના તબક્કાઓ, 

યોગમાાં ઇિરની ભવૂમર્ા. 
 પવૂકમીમાાંસા: પ્રામાણ્યવાદ, સ્વત: પ્રામાણ્યવાદ અને પરત: પ્રામાણ્યવાદ, શ્રવુત અને તેન ુમહત્વ, 

શ્રવુત વાક્યોનુાં વવભાગીર્રિ, વવવધ, વનષેધ અને અથકવાદ, ધમક, ભાવના,શબ્દ વનત્યવાદ, જાવત, 

શસ્ક્તવાદ. મીમાાંસાની પ્રભાર્ર અને કુમારરલ શાખાઓ તથા તેમના તફાવતના મખુ્ય મદુ્દાઓ, 

વત્રપરુટ - સાંવવત, જ્ઞાતતા, અભાવ અને અનપુલપ્બ્ધ, અસ્ન્વતાણભધાનવાદ, અણભરહતાન્વયવાદ, 
ભ્રમના વસદ્ાાંતો અખ્યાવત, વવપરરત ખ્યાવત,  અનીિરવાદ 

 વેદાાંત: 
 અદૈત: બ્રહ્મ, આત્મા અને બ્રહ્મ વચ્ચેનો સાંબાંધ, સત્તાની ત્રિ ર્ક્ષાઓ, અધ્યાસ, માયા, જીવ, 

વવવતકવાદ, અવનવકચવનય-ખ્યાવત.  

 વવવશષ્ટાદૈત: સગિુ બ્રહ્મ, માયાન ુખાંડન, અપથૃર્વસપ્ધ્ધ, પરરિામવાદ, જીવ ભસ્ક્ત અને  પ્રપવત્ત, 

બ્રહ્મપરરિામવાદ , સત-ખ્યાવત  

 દ્વતૈ: વનગુકિ બ્રહ્મ અને માયાનો નર્ાર, ભેદ અને સાક્ષી, ભસ્ક્ત  

 દ્વતૈાદ્વતૈ: જ્ઞાન સ્વરૂપની સાંર્લ્પના,  જડના પ્રર્ારો  

 શદુ્ાદ્વતૈ: અવવકૃત પરરિામવાદની સાંર્લ્પના   

 

2. પ્રવશષ્ટ પાિાત્ય (ગ્રીર્) તત્વજ્ઞાન: પ્રાચીન, મધ્યયગુીન અને આધવુનર્-જ્ઞાન મીમાાંસા અને 
તત્વવવજ્ઞાન  

 સોકે્રટીસ પવેૂના તત્વણચિંતર્ો: થેલ્સ, એનાક્સેગોરસ, એનાક્સીમેનીસ, આયોવનયન્સ, 

પાયથાગોરસ, પારમેનાઇડીસ, રહરોરર્લટસ અને ડેમોકે્રટીસ.  

 સોકે્રટીસ અને સોફીસ્ટો 
 પ્લેટો અને એરરસ્ટોટલ 

પ્લેટો: જ્ઞાનનો વસદ્ાાંત- જ્ઞાન અને અણભપ્રાય- રૂપતત્વોનો વસદ્ાાંત. દ્વદ્વાત્મર્ પદ્વત- આત્મા અને 
ઇિર 

 એરરસ્ટોટલ: વવજ્ઞાનોનુાં વવભાગીર્રિ- સૈદ્ાાંવતર્, પ્રાયોજજત અને ઉત્પાદનલક્ષી-તર્કશાસ્ત્ર એર્ 
સાધન તરીરે્- પ્લેટોના રૂપતત્વોના વસદ્ાાંતની સમીક્ષા- ર્ાયકર્ારિનો વસદ્ાાંત- સ્વરૂપ અને વસ્ત-ુ 
ગણભિતતા અને વાસ્તવવર્તા- આત્મા અને ઇિર 

 મધ્ય યગુીન તત્વજ્ઞાન:  

સેંટ ઓગસ્ટાઇન: અવનષ્ટની સમસ્યા.  
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સેંટ એન્સેલ્મ: સત્તામલૂર્ દલીલ. 
સેંટ થોમસ એક્વીનાસ: શ્રદ્ા અને તર્ક , હાદક  અને અસ્સ્તત્વ- ઇિરનુાં અસ્સ્તત્વ. 

 આધવુનર્ પાિાત્ય તત્વજ્ઞાન: 
ડેર્ાટક : પદ્વતની સાંર્લ્પના-સત્યનો માપદાંડ- શાંર્ા અને પદ્વતશાસ્ત્રીય સાંશયવાદ- હુાં વવિાસ ુછાં 
તેથી હુાં છાં- જન્મજાત વવચારો- ર્ોટેણિયન દ્વતૈવાદ- મન અને પદાથક- ઇિરના અસ્સ્તત્વની 
સાણબતીઓ- આંતરરક્રયાવાદ 

સ્સ્પનોિા: દ્રવ્ય, લક્ષિ અને પયાકય, ઇિર અથવા પ્રકૃવત્તની સાંર્લ્પના- ઇિર પ્રત્યેનો બૌવધર્ 
પે્રમ- સમાાંતરવાદ- સવેિરવાદ- જ્ઞાનની ત્રિ ર્ક્ષાઓ 

 લાઇબ્નીિ: પદ્વત, હર્ીર્ત અને તર્કના સત્યો, વવચારોનુાં જન્મજાતપણુાં, ઇિરના અસ્સ્તત્વની 
સાણબતીઓ, અવવરોધનો વનયમ પયાકપ્ત હતે-ુ સામ્યોનુાં તાદાત્મય- પવૂક સ્થાવપત સામાંજસ્યના 
વસદ્ાાંતો, સ્વાતાંત્ર્યની સમસ્યા 

 લોર્: વવચારો અને તેમન ુવવભાગીર્રિ, જન્મજાત વવચારોનુાં ખાંડન- દ્રવ્યનો વસદ્ાાંત, પ્રાથવમર્ 
અને દ્વતૈીવયર્ ગિુોનો ભેદ- જ્ઞાનનો વસદ્ાાંત- જ્ઞાનની ત્રિ ર્ક્ષાઓ 

 બર્કલે: પ્રાથવમર્ અને દ્વતૈીવયર્ ગિુોના ભેદનો નર્ાર- અભૌવતર્તાવાદ, અમતૂક વવચારોની 
સમીક્ષા, અસ્સ્તત્વ પ્રત્યક્ષ છે. અહમેર્વાદની સમસ્યા, સ્વ અને ઇિર 

 હ્યમુ: વવચારો અને અનમુદુ્રાઓ- વવચારોના સાંબાંધ અંગેનુાં જ્ઞાન તથા હર્ીર્ત લક્ષી જ્ઞાન- વ્યાપ્પ્ત 
અને ર્ાયકર્ારિ- બાહ્ય જગત અને સ્વ- વ્યૈયસ્ક્તર્ તાદામ્ય- તત્વવવજ્ઞાનનો નર્ાર- સાંશયવાદ- 
તર્ક અને લાગિીઓ  

 રે્ન્ટ : સમીક્ષાત્મર્ તત્વજ્ઞાન, વનિકયના પ્રર્ારો-સાંશ્લેષર્ પ્રાગાનભુાવવર્ વનિકયની શક્યતા 
ર્ોપરવનક્સ ક્રાસ્ન્ત, સાંવેદન શસ્ક્તના રૂપો, સમજિ શસ્ક્તના વવચારરૂપો, વવચારરૂપોનુાં 
તત્વજ્ઞાનીય અને પારગામી પ્રામાણ્ય- પ્રવતભાસ અને પ્રવતભાસાવતત, તર્ક શસ્ક્તના વવચારો- 
જીવ, ઇિર અને સમગ્ર વવિ-વ્યસ્ક્તલક્ષી તત્વજ્ઞાનનો નર્ાર  

 હગેલ: ચૈતન્યની સાંર્લ્પના દ્વદ્વાત્મર્ પધ્ધવત સત, અસત અને ભવતની સાંર્લ્પના, વનરપેક્ષ 
આદશકવાદ-સ્વાતાંત્ર્ય. 

 

3. ભારતીય નીવતશાસ્ત્ર 

 પરુુષાથકની સાંર્લ્પના-શે્રય અને પે્રય 

 વિાકશ્રમ ધમક સાધારિ ધમક 
 ઋિ અને યજ્ઞ –ફરજની સાંર્લ્પના 
 ર્મકયોગ, સ્સ્થતપ્રજ્ઞ-સ્વધમક-લોર્સાંગ્રહ  

 અપવૂક અને અદ્રષ્ટ  
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 સાધ્ય-સાધન-ઇવતર્તકવ્યતા  

 ર્મકનો વસદ્ાાંત- નૈવતર્ ફણલતાથો  

 ઋત અને સત્ય 

 યોગ અને કે્ષમ  

 અષ્ટાાંગ યોગ 

 જૈન દશકન-સાંવર-વનર્જરા-વત્રરત્ન-પાંચવ્રત  

 બૌદ્ દશકન-ઉપાય ર્ૌશલ-બ્રહ્મ વવહાર-મૈત્રી, ર્રૂિા, મરુદ્રતા ઉપેક્ષા, બોવધસત્વ  

 ચાવાકર્નો સખુવાદ  

 

4. પાશ્ચાત્ય નીવતશાસ્ત્ર  

 શભુની સાંર્લ્પના, યોગ્ય, ન્યાય, ફરજ, જવાબદારી અને મખુ્ય સદગિુોની સાંર્લ્પના, સખુ 
ફણલતાથકવાદ- હતેલુક્ષી અને પરરિામલક્ષી વસદ્ાાંતોમાાં આંતરપે્રરિાનુાં સ્પષ્ટીર્રિ. 

 અહાંરે્ન્દ્રીતતાવાદ , પરલણક્ષતતાવાદ, સાવકવત્રર્તાવાદ  

 વ્યૈયસ્ક્તર્તાવાદ, સાાંસ્કૃવતર્ સાપેક્ષવાદ- પરા-પ્રકૃવતવાદ 

 નૈવતર્ વાસ્તવવાદ અને આંતરપે્રરિાવાદ  

 રે્ન્ટનો નૈવતર્ વસધ્ધાાંત-વનતીમત્તાની પવૂકધારિાઓ-શભુ સાંર્લ્પ-વનરુપાવધર્ આદેશ-ફરજ-સાધ્ય 
અને સાધન-ગરૃહતો 

 ઉપયોણગતાવાદ-ઉપયોણગતાનો વસદ્ાાંત-નીવતમત્તાની માંજુરી, સમથકનની સમસ્યા 
ઉપયોણગતાવાદના પ્રર્ારો, બેન્થામ, જે.એસ.વમલ અને વસપ્વવર્ના નૈવતર્ વસદ્ાાંતો 

 સજાના વસદ્ાાંતો  

 નૈવતર્ જ્ઞાનલણક્ષતા તથા ણબન-જ્ઞાનલણક્ષતા- આવેગલણક્ષતા-વવધ્યથકલણક્ષતા-વિકનાત્મર્તા.  

 

5. સમર્ાલીન ભારતીય તત્વજ્ઞાન  

 વવવેર્ાનાંદ: વ્યવહારલક્ષી વેદાાંત, સાવકવત્રર્ ધમક-ધાવમિર્ અનભુવ, ધાવમિર્ રક્રયાર્ાાંડો 
 શ્રી અરવવિંદ: ઉત્ક્રાાંવત, મનસ અને અવતમનસ-પિૂકયોગ 

 ઇર્બાલ: સ્વ, ઇિર, માનવ અને અવતમાનવ- બદુ્ધદ્ અને તર્ક  
 ટાગોર: માનવનો ધમક, વશક્ષિનો વવચાર, રાષ્રવાદની સાંર્લ્પના  

 રે્.સી.ભટ્ટાચાયક: વવચારોમાાં સ્વરાજ, તત્વજ્ઞાનની સાંર્લ્પના, સ્વ સ્વતાંત્રતા તરીરે્, માયાનો વસદ્ાાંત  

 રાધાકૃષ્િન: બદુ્ધદ્ અને તર્ક , જીવનનો આદશકલક્ષી માગક, સાવકવત્રર્ ધમકની સાંર્લ્પના, જીવન 
અંગેનો રહિંદુ દ્રષ્ટીણબિંદુ. 

 જે કૃષ્િમવૂતિ: વવચારની સાંર્લ્પના, જ્ઞાતથી સ્વાતાંત્ર્ય-સ્વનુાં વવશ્લેષિ, પસાંદગી રરહત સભાનતા 
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 ગાાંધી: સત્ય, અરહિંસા, સત્યાગ્રહ, સ્વરાજ, આધવુનર્ સભ્યતાની સમીક્ષા  

 આંબેડર્ર: જાવત લોપ, રહન્દુત્વનુાં તત્વજ્ઞાન, નવ્ય બદુ્વાદ 

 ડી.ડી.ઉપાધ્યાય: એર્ાત્મ માનવતાવાદ, અદ્વતૈ વેદાાંત, પરુુષાથક 
 નારાયિ ગરુુ: આધ્યાજત્મર્ સ્વાતાંત્ર્ય અને સામાજજર્ સમાનતા, એર્ જ્ઞાવત, એર્ ધમક એર્ ઇિર 

 વતરૂવલ્લરૂ: વતરૂકુરલ  

 જ્યોવતબા ફૂલે: જાવત વ્યવસ્થાની જટીલ સમજ  

 એમ.એન.રોય: ઉદ્યામ માનવતાવાદ- ભૌવતર્વાદ 

 મૌલાના આિાદ: માનવતાવાદ  

 

6. સાાંપ્રત પાિાત્ય તત્વજ્ઞાન: વૈશ્લેવષર્ અને મહાદ્વીપીય તત્વજ્ઞાન  

 ફે્રગે : અથક અને સાંદભક 
 તારર્િર્ પ્રત્યક્ષવાદ: અથકનો ચર્ાસિીનો વસદ્ાાંત- તત્વવવજ્ઞાનનો નર્ાર-તત્વજ્ઞાનની સાંર્લ્પના  

 મરૂ: અથક અને સાંદભકનો ભેદ, આદશકવાદનુાં ખાંડન, સામાન્ય બોધનો બચાવ- બાહ્ય જગતની 
સાણબતી 

 રસેલ: તારર્િર્ અણવુાદ, વનવશ્રત વિકન- આદશકવાદનો નર્ાર. 
 વવટગેન્સ્ટાઇન: ભાષા અને વાસ્તવવર્તા-હર્ીર્ત અને વસ્ત-ુનામ અને વવધાન-ણચત્ર વસદ્ાાંત-

વ્યસ્ક્તગત ભાષાની સમીક્ષા-અથક અને ઉપયોગ-જીવનના પ્રર્ારો-તત્વજ્ઞાનનો ખ્યાલ- 
વવટગેન્સ્ટાઇનના શ્રદ્ાવાદ-“ઓન સટેવનટી  

 ણગલ્બટક  રાઇલ: વ્યવસ્સ્થતપિે ભ્રામર્ અણભવ્યસ્ક્તઓ- ર્ોરટ દોષ-મનની સાંર્લ્પના-ર્ાટેિીયન 
દ્વતૈવાદની સમીક્ષા  

 એ.જે.ઐયર: જ્ઞાનની સમસ્યા. 
 ડબલ્ય ુ.વી.ઓ.ક્વાઇન: અનભુવવાદના બે મતાગ્રહો  

 એચ.પી.ણગ્રસ અને પી.એફ.સ્રોસન-એર્ મતાગ્રહના બચાવમાાં  

 પ્રવતભાસવાદ અને અસ્સ્તત્વવાદ: 
 હસેુલક: પ્રવતભાસવાદી પધ્ધવત, તત્વજ્ઞાન એર્ ચોક્કસ વવજ્ઞાન તરીરે્-પ્રયોજજતતા 

પ્રવતભાસવાદીય રરડક્શન- આંતર-વવષયીતા 
 હાઇડેગર: સતની સાંર્લ્પના-માનવ જગતમાાં સત તરીરે્-યાંત્રવાદી સભ્યતાની સમીક્ષા 
 રર્અર્કગાડક : આત્મલક્ષીતા સત્ય તરીરે્, વવિાસનો લોપ 

 સાતે્ર : સ્વાતાંત્ર્યની સાંર્લ્પના, બદદાનત(Bad Faith), માનવતાવાદ 

 માલો પોન્ટી: સમજ, શરીરબદ્ ચેતના  

 વ્યવહારીર્તા: 
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 વવણલયમ જેમ્સ: અથક અને સત્યના વ્યવહારલક્ષી વસધ્ધાાંતો-ધાવમિર્ અનભુવની વવવવધતા  

 જહોન ડયઇુ: સત્યની સાંર્લ્પના. સામાન્ય વવિાસ, વશક્ષિ. 

અન ુઆધવુનર્તાવાદ 

 નીત્શે: જ્ઞાનપ્રર્ાશની સમીક્ષા-સાંર્લ્પની સત્તા, નૈવતર્તાની આનવુાંવશર્તા 
 રરચાડક રોરી: પ્રવતવનવધત્વવાદની સમીક્ષા જ્ઞાન મીમાાંસાર્ીય પધ્ધવતનો વવરોધ, સાંપારદત 

તત્વજ્ઞાન  

 ઇમાન્યઅુલ લેવીનાસ: નૈવતર્તા પ્રથમ તત્વજ્ઞાન તરીરે્, અન્યનુાં તત્વજ્ઞાન.  

 

7. સામાજજર્ અને રાજર્ીય તત્વજ્ઞાન: ભારતીય  

 મહાભારત: દાંડ નીવત, આધારો, રાજધમક, ર્ાયદો અને પ્રશાસન, નારદના રાજા યવુધષ્ષ્િરને પ્રશ્નો  

 ર્ૌરટલ્ય: સાંપ્રભતુા, રાજ્યના સાત આધાર સ્તાંભો, રાજ્ય, સમાજ, સામાજજર્ જીવન, રાજ્ય 
વ્યવસ્થા, રાજ્ય અથકશાસ્ત્ર, ર્ાયદો અને ન્યાય, આંતરરર્ સલામતી, ર્લ્યાિ અને વવદેશી બાબતો 

 ર્ામન્ડર્ી: સામાજજર્ વ્યવસ્થા અને રાજ્યના તત્વો, બાંધારિીય નીવતમત્તા, ણબન સાાંપ્રદાવયર્તા 
અને મળૂભતૂ અવધર્ારો  

 બાંધારણિયવાદ, સાંપિુક ક્રાાંવત, ત્રાસવાદ, સ્વદેશી, સત્યાગ્રહ, સવોદય, સામાજજર્ લોર્શાહી, રાજ્ય 
સમાજવાદ, હર્ારાત્મર્ પગલાઓ, સામાજજર્ ન્યાય  

 સામાજજર્ સાંસ્થાઓ: કુટુાંબ, લગ્ન, સાંપવત્ત, વશક્ષિ અને ધમક  

 ઉપવનવેશવાદ  

 

8. સામાજજર્ અને રાજર્ીય તત્વજ્ઞાન : પાિાત્ય 

 પ્લેટો: આદશક રાજ્ય અને ન્યાય 

 લોર્, હોબ્સ, રૂસો: સામાજજર્ ર્રારનો વસદ્ાાંત 

 ઇવસયાહ બણલિન: સ્વાતાંત્ર્યની સાંર્લ્પના  

 બનાકડ વવણલયમ્સ: સમાનતાનો વવચાર  

 ઉદારમતવાદ: રાઉલ્સ, વવતરરત ન્યાય, નોણિર્, ન્યાય જ્ઞાનપ્રર્ાશ તરીરે્, ડોરર્િન, ન્યાય 
સમાનતા તરીરે્, અમત્યક સેન, વૈવિર્ ન્યાય, સ્વાતાંત્ર્ય અને ક્ષમતા  

 માક્સકવાદ: દ્વદ્વાત્મર્ ભૌવતર્વાદ, એર્ાાંણગતા, મરુડવાદની સમીક્ષા, વગક સાંઘષકનો વસદ્ાાંત, 

વગકવવહીન સમાજ 

 સામદુાવયર્તાવાદ: સ્વતાંત્ર ‘સ્વ’ ની સામદુાવયર્તાવાદની સમીક્ષા સાવકવત્રર્તાવાદ અને 
વવવશષ્ટલણક્ષતાવાદ, ચાલ્સક ટેલર, મેરે્ન્ટાયર અને માઇર્લ સેન્ડલના વસદ્ાાંતો 
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 બહુસાંસ્કૃવતવાદ: ચાલ્સક ટેલર,  માન્યતાનુાં રાજ્યશાસ્ત્ર , વવલ રે્વમલ્ર્ા, લઘમુવતના હર્ોની 
સાંર્લ્પના  

 નારીવાદ: મળૂભતૂ સાંર્લ્પના, વપતસૃત્તાવાદ, સ્ત્રીદ્વષે, જાવત, નારીવાદના વસદ્ાાંતો, ઉદારમતવાદી, 
સમાજવાદી ઉધામવાદી અને પરરસ્સ્થવતર્ નારીવાદ  

 

9. તર્કશાસ્ત્ર 

 સત્યતા અને પ્રમાણ્ય  

 વસ્તસુચૂન અને ગિુસચૂન 

 વવધાનોનુાં સ્વરૂપ  

 વગીય સાધ્ય પ્રમાિ 

 વવચારના વનયમો 
 વવધાનોનુાં વગીર્રિ  

 વવરોધનો ચોરસ  

 સત્યતા ફલનો અને વવધાનપરર્ તર્કશાસ્ત્ર  

 ઇયત્તાપ્રદાન અને ઇયત્તાપ્રદાનના વનયમો 
 પ્રાતીર્ તર્કશાસ્ત્ર: પ્રવતર્ોનો ઉપયોગ 

 વનિકય પધ્ધવત: સત્યતા ર્ોષ્ટર્, દલીલોની પ્રમાિભતૂતાની ચર્ાસિી માટે સત્યતા ર્ોષ્ટર્નો 
ઉપયોગ 

 વેન આકૃવતઓ, સ્વરૂપલક્ષી અને હર્ીર્તલક્ષી તર્કદોષો  

 પ્રમાિભતૂતાની સાણબતી, દલીલ અને દલીલ રૂપ  

 સ્વયાં તથ્ય મલુર્ પધ્ધવત, સસુાંગતતા અને સાંપિૂકતા  

 વનગમનલક્ષી અને વ્યાપ્પ્તલક્ષી તર્કશાસ્ત્ર વચ્ચેનો તફાવત. 
  

10. પ્રયોજજત તત્વજ્ઞાન  

 પ્રયોજજત તત્વજ્ઞાન શુાં છે? 

 ટેક્નોલોજીનુાં તત્વજ્ઞાન , પ્રભતુા, સત્તા અને સામાજજર્ અસમાનતાઓ 

 ટેર્નોલોજીન ુલોર્શાહીર્રિ 

 વવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજીનુાં લોર્ મલુ્યાાંર્ન  

 મારહતીલક્ષી ટેક્નોલોજીના નૈવતર્ ફણલતાથો,  જૈવવર્ ટેક્નોલોજી, ણબન ટેક્નોલોજી  

 પયાકવરિીય નીવતશાસ્ત્ર, પ્રકૃવત, સાધ્ય રે્ સાધન તરીરે્, એલ્ડો ણલઓપોલ્ડ, ભવૂમ નીવતશાસ્ત્ર અને 
નેસ: ગહન પયાકવરિ, પીટર વસિંગર, પ્રાિી હર્ો  



Page 8 of 8 
 

 ણચરર્ત્સા નીવતશાસ્ત્ર:  સેરોગેસી, ડોક્ટર-દરદી સાંબાંધ, ગભકપાત, ઇચ્છામતૃ્ય,ુ સ્ત્રી ભ્રિુ હત્યા 
 વ્યવસાવયર્ નીવતશાસ્ત્ર: ર્ોપોરેટ પ્રશાસન અને નૈવતર્ ઉત્તરદાવયત્વ 

 મીરડયા નીવતશાસ્ત્ર: ગોપવનયતાનો(વ્યસ્ક્તગત) નૈવતર્ પ્રશ્ન, સાયબર સ્પેસ, પોનોગ્રાફી, 
પ્રવતવનવધત્વ અને મતભેદ, હાાંવસયામાાં મરુ્ાવુાં 

 ર્ાયદાર્ીય અથકશાસ્ત્ર: ર્ાયદો અને નીવતમત્તા, નૈવતર્ દાવયત્વ, ર્ાયદાની સત્તા અને પ્રમાિભતૂતા 
દાશકવનર્ પરામશક, રોજની સમસ્યાઓની માવજત 

 

11.  સાંબાંવધત કે્ષત્રોના સાાંપ્રત પ્રવાહો અને તાજેતરની પ્રગવત 


