બાગ-૧ અને બાગ-૨ ના ૧૫૦ મભમનટના વંયક્ુ ત પ્રશ્નત્રની પ્રાથમભક કવોટીનો
વાભાન્મ અભ્માવ અને વંફમં ધત મલમને રગતો અભ્માવક્રભ
જાશેયાત ક્રભાંક ૧૦૫/૧૬-૧૭
ુ યાત મળક્ષણ વેલા, લગગ – ૧
જગ્માન ંુ નાભ : જજલ્રા મળક્ષણ અમધકાયી/જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયી, ગજ
બાગ-૧ પ્રાથમભક કવોટીનો વાભાન્મ અભ્માવક્રભ
ુ યાતી
ભાધ્મભ : ગજ
૧

કુ ર પ્રશ્નો : ૧૦૦

ુ : ૧૦૦
કુ ર ગણ

ુ યાતના
બાયતની ભ ૂગો- બૌગોલરક, આમથિક, વાભાજજક, કુ દયતી વંવાધન અને લસ્તી અંગે ની ફાફતો-ગજ
ખાવ વંદબગ વાથે

૨

ુ યાતના ખાવ વંદબગ વાથે
બાયતનો વાંસ્કૃમતક લાયવો- વાહશત્મ, કરા, ધભગ અને સ્થાત્મો- ગજ

૩

ુ યાતના ખાવ વંદબગ વાથે
બાયતનો ઇમતશાવ- ગજ

૪

બાયતની અથગવ્મલસ્થા અને આમોજન

૫

બાયતીમ યાજનીમત અને બાયતન ંુ ફંધાયણ :
ુ
(૧) આમખ
(૨) મ ૂભ ૂત અમધકાયો અને પયજો
(૩) યાજ્મનીમતના ભાગગ દળગક મવદ્ાંતો
(૪) વંવદની યચના
(૫) યાષ્ટ્રમતની વત્તા
(૬) યાજારની વત્તા
(૭) ન્મામતંત્ર
ુ ૂલચત જામત, અનસ
ુ ૂલચત જનજામત અને વભાજના છાત લગો ભાટેની જોગલાઇઓ
(૮) અનસ
(૯) એટની જનયર
(૧૦) નીમત આમોગ
(૧૧) ંચામતી યાજ
(૧૨) નાણાં ંચ
(૧૩) ફંધાયણીમ તથા લૈધામનક વંસ્થાઓ- .બાયતન ંુ ચટ
ં ૂ ણી ંચ, વંઘ રોક વેલા આમોગ, યાજ્મ
રોક વેલા આમોગ, કોમ્પ્ટ્રોરય એન્ડ ઓહડટય જનયર; કેન્રીમ વતકગ તા આમોગ, રોકાર
તથા રોકાયક્ુ ત અને કેન્રીમ ભાહશતી આમોગ

૬

વાભાન્મ ફૌદ્ધદ્ક ક્ષભતા કવોટી

૭

વાભાન્મ મલજ્ઞાન, માગ લયણ અને ઇન્પભેળન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુ નકેળન ટેકનોરોજી

૮

ખેર જગત વહશત યોજફયોજના પ્રાદે મળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભશત્લના ફનાલો
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બાગ-૨ વંફમં ધત મલમને રગતો અભ્માવક્રભ
ુ યાતી
ભાધ્મભ : ગજ

ુ : ૨૦૦
કુ ર ગણ

કુ ર પ્રશ્નો : ૨૦૦

1

ુ ાન મનમભ વંગ્રશ ૧૯૬૪ (ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ કોડ-૧૯૬૪), ભાધ્મમભક ળાાઓ
વશામક અનદ

2

ુ ેળન એક્ટ, ૧૯૪૭ સધ
ુ ાયા વાથે અને મફ
ધી ફોમ્પ્ટફે પ્રામભયી એજ્યક
ંુ ઈ પ્રાથમભક મળક્ષણ મનમભો, ૧૯૪૯
ુ યાતના મળક્ષણના ભાખાનો ખ્માર
ગજ

3
4

ફાકોને ભપત અને પયજજમાત મળક્ષણનો અમધકાય અમધમનમભ, ૨૦૦૯ તથા તે અંતગગ ત ફાકોને ભપત
અને પયજજમાત મળક્ષણનો અમધકાય મનમભો, ૨૦૧૨

ુ યાત ભાધ્મમભક મળક્ષણ અમધમનમભ, ૧૯૭૨ સધ
ુ ાયા વાથે
ગજ

5

ુ યાત ભાધ્મમભક મળક્ષણ મલમનમભો, ૧૯૭૪ સધ
ુ ાયા વાથે
ગજ

6

વાક્ષયતા અને મનયં તય મળક્ષણન ંુ ભશત્લ

7

ુ યાતના મળક્ષણના ભાખાનો ખ્માર, મળક્ષણ વ્મલસ્થા-ત્રહુ ટઓ, ભાધ્મમભક અને ઉચ્ચત્તય ભાધ્મમભક
ગજ
મળક્ષણ-તારીભ, તારીભ વ્મલસ્થા, ભશત્લ, પ્રાથમભક-ભાધ્મમભક મળક્ષણની જાશેય યીક્ષા વ્મલસ્થા, ભાખ-ુ

8

વંચારન

બાયતભાં મળક્ષણ નીમતઓ, NEP

9

ુ યાતભા ળૈક્ષલણક વંસ્થાઓન ુ વંચારન
ગજ


10

ુ યાતભાં ળૈક્ષલણક વંસ્થાના પ્રશ્નો અને ઉામો
ગજ


11

કેન્ર વયકાય અને યાજ્મ વયકાયની મલમલધ પ્રાથમભક-ભાધ્મમભક મળક્ષણની મોજનાઓ


12

પ્રાથમભક અને ભાધ્મમભક મળક્ષણ વાથે વંકામેર મલમલધ વંસ્થાઓની ભ ૂમભકા, ભાખ ુ અને કામો


13

ુ યાત એજ્યક
ુ ેળનર ઈન્સ્ટીટયળ
ુ ન્વ વમલિમવવ હરબ્યન
ુ ર એક્ટ, ૨૦૦૬
ગજ


14

ુ યાત મલ્ુ કી વેલા (યજા) મનમભો, ૨૦૦૨
ગજ


15

ુ યાત મલ્ુ કી વેલા (ેન્ળન) મનમભો, ૨૦૦૨
ગજ


16

જનયર પ્રોમલડન્ટ પં ડ મનમભો અને નલી લમધિત ેન્ળન મોજના (New Defined Contributory Pension
ુ મ જોગલાઈઓ
Scheme) ની મખ્


17

બાયતભાં મળક્ષણ તંત્ર અને પ્રણારી - ભ ૂતકા અને લતગભાન


18

મળક્ષણ ક્ષેત્રે મલમલધ ંચોની બરાભણો


19

ુ અને કામગક્ષેત્ર
બાયતભાં મળક્ષણના શેતઓ


20

મળક્ષણ વંદબેની ફંધાયણીમ જોગલાઈઓ


21

લૈમિક વંદબગભાં ફદરાતા જતા હયપ્રેક્ષ્મ વાથે મળક્ષણભાં નામલન્મકયણ અને વંળોધન


22

ઈન્પભેળન અને કોમ્પ્ટયમુ નકેળન ટેકનોરોજી (ICT) ની મળક્ષણ ક્ષેત્રભાં ભ ૂમભકા અને પ્રલતગભાન વભમભાં તેની


23

ઉક્ત ક્ષેત્રોના તથા Pedagogy (મળક્ષણકા અથલા અધ્માનળાસ્ત્ર) ના વાંપ્રત પ્રલાશો અને તાજેતયના

અગત્મતા
વંળોધનો

Sd/(એચ. કે. ઠાકય)
વંયક્ુ ત વલચલ,
ુ યાત જાશેય વેલા આમોગ
ગજ
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