GPSC Prelims Batch-2019
તાલીમ માટે ની

વેશ પરી ા પ ધિત

પરી ાની તારીખ –07 / 07 / 2019, સવારે 10:00 થી 12:00
પરી ાનું થળ – કડવા પાટીદાર કેળવણી મંડળ ,
નપ ની સં યા – 1

પરી ાનો કાર – હેતલ
ુ ી(MCQ type)

કુલગુણ – 200

નોની સં યા –200(દરેક

મા યમ – ગુજરાતી;
ન ધ : દરેક

વન ભારતી િવ ાલય, કારેલીબાગ , વડોદરા.

નનો 1 માક)

સમય મયાદા –120 િમિનટ

નના ખોટા જવાબ માટે, નેગે ટવ મા કગ 0.25 mark રહેશ.ે

વેશ અંગેની િનદિશકા
 તા: 07/07/2019 ના રોજ GPSC Prelims Batch-2019ની ીલીમ પરી ા યો નાર છે .
 વય મયાદા :- 21 વષ (લઘુ મ)
 શૈ િણક લાયકાત :- નાતક ડ ી (લઘુ મ)
 લે ચરમાં 80% હાજરી જ રી છે તથા લે ચર માં અપાતી સૂચના અનુસરવાની રહેશે છે .
 લે ચર ખંડ અને સં થાના પ રસરમાં શાંિતપૂવક અને િશ તબ ધ વતવાનું રહેશે.
 વાંચનાલયની સુિવધા ઉપલ ધ થઈ શકશે, પરતું છા ાલય (હો ટેલ) ની સુિવધા મેરીટના આધારે આપવામાં
આવશે.
 ગુજરાત વહીવટી સેવા વગ-૧ અને વગ-૨ ની પરી ાની
ન
ે ગ સે ટર ખાતે વેશ મેળવનાર િવ ાથ એ

હેરાતની સુચીત તારીખ 15/07/2019 છે . આ

હેરાત િસ ધ થાય યારે GPSC નુ ફોમ અવ ય ભરવાનુ

રહેશે અ યથા િવ ાથ નો વેશ રદ ગણાશે.
 રહેવાની યવ થા ન થઈ શકે તો દૈિનક .૧૦૦ લેખે ફ ત જમવાની યવ થા થઈ શકશે.
 સં થાએ બનાવેલ િનયમો નું પાલન કરવું જ રી છે .
 એડિમશન સંબંધી આખરી િનણય સં થાનો રહેશ.ે
 ઉપરો ત િનયમો મા ય હોઈ તો જ ONLINE એડિમશન ફોમ ભરવું.

વેશ પરી ા માટે નો અ યાસ મ
(1) ઈિતહાસ


સધુખીણનીસ યતા:લા િણકતા, થળો, સમાજ, ઈિતહાસ, કળાઅનેધમ, ગુજરાતનોસંદભ

 વૈ દક યુગજૈ ન અને બૌ ધ ધમ  ભારત પરના િવદેશી આ મણો અને તેમનો ભાવ
 મૌય અને ગુ ત સા ા યવહીવટી તં

:, સામાિજક, ધા મક અને આ થક પ રિ થિતઓ, કલા, થાપ ય, િવ ાન અને

ટે નોલો .
 કિન ક, હષ અને દિ ણ ભારતીય રાજવંશો.


દ લી સ તનત, િવજયનગર સા ા ય અને મુઘલ સા ા ય.

 ભિ ત આંદોલન અને સુફીવાદ.
 ગુજરાતમાં ચાવડા અને સોલંકી રાજવંશોવહીવટી તં -શસકો-, આ થક પ રિ થિતઓ, સમાજ, ધમ, સાિહ ય, કળા અને
થાપ ય.
 ગુજરાતની વતં સ તનતલો૧સુલતાન અહમદશાહ -, મહમુદ બેગડો અને બહાદુરશાહ.
 મુઘલો અને મરાઠાઓના શાસન દર યાન ગુજરાત, વડોદરામાં ગાયકવાડ શાસન અને વોકર કરાર.
 ભારતમાં યુરોિપયન કંપનીઓબંગાળ -સવ ચતા માટે સંઘષ -, મૈસરૂ , મરાઠાઓ અને હૈદરાબાદના િવશેષ સંદભમાં.
 ગવનર જનર સ અને વાઈસરોયઝ.
 ૧૮૫૭નો વાતં ય સં ામ, ઉ ભવ, વ પ, કારણો, પ રણામો અને મહ વ, ગુજરાતના િવશેષ સંદભમાં.
 ૧૯મી સદીમાં ભારત અને ગુજરાતમાં ધા મક અને સામાિજક સુધારા અંદોલનો.
 ભારતની વાતં ય માટેની ચળવળ, ભારત અને િવદેશમાં ભારતીય ાંિતકારીઓ.
 સૌરા , ક છ અને ગુજરાતના દેશી રા યોના સુધારાવાદી પગલાઓવડોદરાના સયા રાવ ગાયકવાડ -, ગ ડલના
ભગવત સહ , મોરબીના વાઘ બી -, ભાવનગરનાં ભાવ સહ બી -, રાજકોટના લાખા રાજ અને નવાનગરના

મ

રણિજત સહના િવશેષ સંદભ સાથે.
 મહા મા ગાંધી, તેમના િવચાર, િસ ધાંતો અને

વન દશન, મહ વના સ યા હગુજરાતના ખેડા -, બોરસદ, બારડોલી,

ધરાસણા, ધોલેરા,રાજકોટ અને લબડી સ યા હના િવશેષ સંદભમાં.


વતં તા ચળવળમાં અને વાતં યો ર એકીકરણમાં સરદાર પટેલની ભૂિમકા .

 ડૉબાબા સાહેબ આંબેડકર ., તેમનું


વન અને ભારતનાં બંધારણના ઘડતરમાં તેમનું યોગદાન.

આઝાદી પછીનું ભારતદેશમાં રા યોનું પુનગઠન :, મહાગુજરાત ચળવળ, અગ યની ઘટનાઓ.

(2) સાં કૃિતક વારસો
 ભારત અને ગુજરાતનો સાં કૃિતક વારસો કળા વ પો :, સાિહ ય, િશ પ અને થાપ ય .
 ભારતીય સંતપરંપરા અને લોકમાનસ પર તેનો ભાવ .
 ભારતીય

વનપરંપરા, મેળા, ઉ સવો, ખાણીપીણી-, પોષાક અને પરંપરાઓ .

 ભારતીય સંગીત અને તેનું મહ વ .
 ગુજરાતના સં હ થાનો, પુ તકાલય વૃિ , સાં કૃિતક .સાિહિ યક મહ વ-ધા મક ગુજરાતી ભાષા .બોલીઓ ગુજરાતી રંગભૂિમ નાટકો :, ગીતો, ના યમંડળીઓ .

 આ દવાસી જન વન તહેવારો :, મેળો, પોષાક, ધા મક િવિધઓ .
 ગુજરાતી સાિહ ય વાહો :, વળાંકો, સાિહ યકારો અને સાિહ ય સં થાઓ .
 ગુજરાતના તીથ થળો અને પયટન થળો.

(3) ભારતીય રા ય યવ થા, બંધારણ, સામાિજક યાય અને આંતરરા ીય સંબધ
ં ો
 ભારતીય બંધારણ ઉ ભવ અને િવકાસ -, લા િણકતાઓ, આમુખ, મૂળભૂત અિધકારો અને ફરજો, માગદશક િસ ધાંતો,
બંધારણીય સુધારા, મહ વની જોગવાઇઓ અને અંત નિહત માળખું .
 સંઘ અને રા યના કાય અને જવાબદારીઓ, સંસદ અને રા ય િવધાનમંડળ માળખુ :, કાય , સ ા અને િવશેષાિધકારો .
. થાિનક ક ા સુધી સ ા અને નાણાની સ પણી અને તેની સમ યાઓ .સમવાયતં ને લગતી બાબતો અને પડકારો
 બંધારણીય સ ાિધકારીઓ સ ા :, કાય અને જવાબદારી .
 પંચાયતી રાજ .

હેર નીિત અને શાસન .
 શાસન ઉપર ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈિ વકરણના ભાવો .
 વૈધાિનક, િનયમનકારી અને અધ . યાિયક સં થાઓ અિધકાર સંલ ન મુ ાઓ માનવ અિધકાર),

ીઓના અિધકાર, એસસીઅિધકારો એસટી-, બાળકોના અિધકાર .ઇ યાદી (

 ભારતની િવદેશિનતી મહ વની સં થાઓ - આંતરરા ીય સંબંધો -, એજ સી, િવિવધ સંગઠનો, તેમનું માળખુ અને અિધકૃત
આદેશ .
 કે અને રા ય સરકારની અગ યની નીિતઓ અને કાય મો

(4) સામા ય બૌિ ધક મતા
 તા કક અને િવ લેષણા મક મતા .
 સં યાઓની ણ
ે ી, સંકેત અને તેનો ઉકેલ .
 સંબંધ િવષયક

નો .

 આકૃિતઓ અને તેના પેટા િવભાગો, વેન આકૃિતઓ .
 ઘડીયાળ, કેલે ડર અને મર સંબિં ધત

નો .

 સં યા યવ થા અને તેના માન મ .
 રૈિખક સમીકરણ (એક કે બે ચલમાં)


માણ, િહ સો અને ચલ .

 સરેરાશ યા મ યક, મ ય થ અને બહુ લક, ભા રત સરેરાશ .
 ઘાત અને ઘાતાંક, વગ અને વગમૂળ, ઘનમૂળ, ગુ .અ.સા.અને લ .અ.સા.
 ટકા, સાદુ અને ચ વૃિ ધ યાજ, નફો અને નુકસાન .
 સમય અને કાય, સમય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર .
 સરળ ભૌિમિતક આકૃિતઓના ે ફળ અને પ રિમિત, જ થો અને સપાટીનો િવ તાર છ સ)માંતર બાજુ ધરાવતો ઘન, ઘન,
િસિલ ડર, શંકુ આકાર, ગોળાકાર .
 રેખા, ખૂણા અને સામા ય ભૌિમિતક આકૃિતઓ સાદી કે ાંસી સમાંતર રેખાઓના ગુણધમ -, િ કોણની સાપે બાજુ ઓના
માપનના ગુણધમ , પાયથાગોરસનો મેય, ચતુભજ,
ૂ લંબગોળ, સમાંતર બાજુ ચતુ કોણ, સમભૂજ ચતુ કોણ .
 બીજગિણતનો પ રચય -BODMAS–કાનાભાગુવઓ .િવિચ

િતકોની સરળ સમજૂ િત -

 માિહતીનું અથઘટન, માિહતીનું િવ લેષણ, માિહતીની પયા તતા, સંભાવના

(5) ભારતીય અથતં અને આયોજન



વતં તાના પૂવ ભારતીય અથતં , ભારતમાં આયોજનની કામગીરીનો ઉ ભવ અને િવકાસ -ઐિતહાિસક ચચાઓ, આયોજનના
મોડેલો અને સમયાંતરે તેમાં આવેલા ફેરફારોનવા આ થક સુધારાઓ : સુધારાઓ પછીના સમયમાં ભારતીય અથતં .,નીિત
આયોગ ઉ ેશો :,બંધારણ અને કાય .

 કૃિષ ે મુ ય પાકો :, દેશના િવિવધ ભાગોમાં પાકની તરેહ, સચાઇ, સં થાકીય માળખું ભારતમ -◌ા◌ં જમીન સુધારણાઓ ;
કૃિષમાં ટેકનોલો કલ પ રવતનોકૃિષ નીપજક અને ઉ પાદનોની ભાવનીિત-; કૃિષ અને ઉ ોગ વ ચે વેપારની શરતો; કૃિષ િવિ ય
નીિત; કૃિષ વેચાણ અને સં હ; ખા સુર ા અને

હેર િવતરણ યવ થા, હ રત ાંિત, ટકાઉ ખેતી અને જૈ િવક ખેતી માટેની

નીિત .
 ઔ ોિગક નીિત;

હેર

ે ોના સાહસો અને તેમની કામગીરી; ખાનગીકરણ અને િવનીવેશીકરણની ચચા; ઔ ોિગકરણની

વૃિ ધ અને તરેહ; નાના પાયાના ઉ ોગોનું

ે ; ઔ ોિગક

ે માં ઉ પાદકતા; ખાસ આ થક િવ તાર (SEZ) અને

ઔ ોિગકરણ, િવદેશી મૂડીરોકાણ અને પધાની નીિત .
 ભારતીય અથતં માં આંતરમાળખુ;ં આંતરમાળખાકીય સુિવધાઓનો અથ અને મહ વઉ
બંદરો - ામીણ અને શહેરી આંતરમાળખાગત સુિવધાઓ-િવ ાન અને ટેકનોલો

અને -પાણી પુરવઠો અને વ છતા-

- વીજળી, માગ , હવાઇમથકો, રે વે, ટેલી

કો યુિનકેશન .સોિશયલ ઇ પે ટ અસેસમે ટ .
 સમયાંતરે વ તીના માળખાના વલણો અને તરેહવૃિ ધ દર-,

િત, ામીણ શહેરી થાનાંતરણ -, સા રતા, ાદેિશક; ગરીબી

અને અસમાનતાનું માળખું અને વલણો; બેકારીવલણો-, માળખું અને રા ીય ા ય રોજગાર નીિતઓિવકાસના િન .દશકો વનની ભૌિતક ગુણવ ાનો આંક, માનવ િવકાસ આંક, માનવ ગરીબી આંક,
 ભારતીય

હેર િવ

યવ થા; ભારતીય કર પ ધિત,

હેર ખચ,

િતય િવકાસ આંક, રા ીય સુખાકારી આંક .

હેર દેવ,ું ભારતીય અથતં માં ખા અને સહાયકે

અને .

.રા યના નાણાંકીય સબંધોતાજે તરના રાજકોષીય અને નાણાકીય નીિતઓના મુ ાઓ અને તેમની અસરો વ તુ અને સેવા કર .
(GST) . યાલ અને સૂિચતાથ :
 ભારતના િવદેશ યાપારનાં વલણો, સંરચના, માળખું અને દશાસુધારાઓ પછીના સમયમાં ભારતની લેણદેણની તુલના .
એક અવલોકન - ગુજરાતનું અથતં .િ થિત; ગુજરાતમાં સામાિજક ે ોિશ ણ :, આરો ય અને પોષણવતમાન દાયકાઓમાં .
ગુજરાતનું અથતં , ભારત અને મુખ રા યોની તુલનાએ, કૃિષની મુ ય સમ યાઓ, વન, જળ સંસાધનો, ખાણ, ઉ ોગ અને
સેવા ે એક મૂ યાંકન-આ થક અને સામાિજક માળખાગત સુિવધાઓના િવકાસની નીિતઓ .

(6) ભૂગોળ
 સામા ય ભૂગોળસૂયમંડળના ભાગ પ પૃ વી :, પૃ વીની ગિત, સમય અને ઋતુની િવભાવના, પૃ વીની આંત રક સંરચના, મુ ય
ભૂિમ વ પો અને તેની લા િણકતાઓ, વાતાવરણની સંરચના અને સંઘટન, આબોહવાના ત વો અને પ રબળો, વાયુ સમુ ય
અને વાતા , વાતાવરણીય િવ ોભ, આબોહવાકીય બદલાવ, મહાસાગરો ભૌિતક :, રાસાયિણક, જૈ િવક લા િણકતાઓ, જલીય
આપિ ઓ, દ રયાઇ અને ખંડીય સંશાધનો.
 ભૌિતક ભૂગોળ ભારત :, ગુજરાત અને િવ વના સંદભમાં મુ ય ાકૃિતક િવભાગો :, ભૂકંપ અને ભૂ ખલન, કુદરતી અપવાહ,
મૌસમી આબોહવાના

દેશોવાતાવરણીય િવ ોભ :, ચ વાત, કુદરતી વન પિતરા ીય ઉ ાન અને અ યારણો :, જમીનના

મુ ય કારો, ખડકો અને ખનીજો .
 સામાિજક ભૂગોળ ભારત :, ગુજરાત અને િવ વના સંદભમાં વ તીનું િવતરણ :, વ તી ઘનતા, વ તી વૃિ ધ,
સા રતા, યાવસાિયક સંરચના, અનુસૂિચત

ી પુ ષ માણ,

િત અને અનુસિૂ ચત જન િત વ તી, નૃ િત સમૂહ, ભાષાકીય સમૂહ, ામીણ -

શહેરી ઘટકો, શહેરીકરણ અને થળાંતર, મહાનગરીય દેશો .

 આ થક ભૂગોળ અથતં

ના મુ ય િવભાગો :; કૃિષ, ઉ ોગ, સેવાઓ, તેમની મુ ય લા િણકતાઓકૃિષ - પાયાના ઉ ોગો .,

ખનીજ, જં ગલ, ધણ અને માનવ મ (બળતણ)આધા રત ઉ ોગો, પ રવહન અને વેપાર, પ ધિતઓ અને સમ યાઓ

(7) િવ ાન અને ટેકનોલો
 િવ ાન અને ટેકનોલો ; િવ ાન અને ટેકનોલો નું વ પ અને
તુતતા, િવ ાન, ટેકનોલો

ે , રોજબરોજના

વનમાં િવ ાન અને ટેકનોલો ની

અને ઇનોવેશન અંગેની રા ીય નીિત, ભારતમાં િવ ાન, ટેકનોલો

અને ઇનોવેશન સાથે

સંકળાયેલી િવિવધ સં થાઓ, તેમની વૃિ ઓ અને યોગદાન, િસ ધ ભારતીય વૈ ાિનકોનું યોગદાન .
 ઇનફમશન અને કો યુિનકેશન ટેકનોલો

રોજબરોજના

વનમાં આઇસીટી .આઇસીટીનું વ પ અને

ે : (આઇસીટી),

આઇસીટી અને ઉ ોગ, આઇસીટી અને ગવન સ, આઇસીટીને ઉ ેજન આપતી િવિવધ સરકારી યોજનાઓ, ઇગવન સ કાય મો અને સેવાઓ, નેટી વે સ, સાયબર િસ યોરીટીની ચતા, નેશનલ સાયબર ાઇમ પોલીસી .
 અંતરી ભારતીય અંતરી

કાય મની ઉ ાંિત :અવકાશ અને સંર ણ સેવાઓમાં ટેકનોલો /, ઈસરોતેની

વૃિ ઓ અને -

િસિ ધઓ, િવિવધ સેટેલાઈટ કાય મો, દૂરસંચાર માટે ઉપ હો, ઈિ ડયન રી યોનલ નેવીગેશન સેટેલાઈટિસ ટમ)IRNSS),
ઈિ ડયન રીમોટ સે સગ સેટેલાઈટ, ભારતીય મીસાઈલ કાય મ, સંર ણ અને શૈ િણક સેવાઓ માટેના ઉપ હ, એ યુસટે ,
ડીઆરડીઓિવઝન-, િમશન અને વૃિ ઓ.
 ઉ ની જ રયાત અને કાય મતાભારતની વતમાન ઉ
ભારતની ઉ

જ રયાત અને ઘટ :, ભારતના ઉ

નીિત.સરકારી નીિતઓ અને કાય મો-

 ભારતની પરમા

નીિત અને તેની િવ વ

યે િતબ ધતા ભારતનો પરમા

ઉ

સહકારીતા, ભારત અને યુિ લયર સ લાયસ ગૃપ )NSG), ભારતની પરમા
ઈિ ડયા,

ોતો અને આધા રતતા,

મા

અ સાર સંિધ)NPT), કો ીહે સીવ ટે ટ બાન

:કાય મ, અ ય દેશો સાથે ભારતની પરમા
હિથયાર નીિત, ા ટ યુિ લયર ડો ીન ઓફ

ીટી (CTBT), ફીસાઈલ મટેરીયલ કટ ઓફ

ીટી

)FMCT), કો ફર સ ઓન ડસાઆમમે ટ )CD), યુિ લયર સી યોરીટી સમીટ (NSS) અને ભારત.
 પયાવરણ િવ ાનપયાવરણને લગતા મુ ાઓ અને િન બત :, તેના કાયદાકીય પાસા, રા ીય અને આંતરરા ીય ક ાએ
પયાવરણની

ળવની માટે નીિતઓ અને સંિધઓ, બાયોડાયવ સટી જૈ વ િવવ)િ◌ધતાતેનું મહ વ અને િન બત (, લાઈમેટ

ચજ, આંતરરા ીય ય નો તથા ભારતની િતબ ધતા (નીિતઓ અને ોટોકોલ), વન અને વ ય
સંર ણ માટે કાયદાકીય માળખુપયાવરણીય આપ ીઓ .,
ચે જ અને આપિ

વન,- વન અને વ ય વન

દૂષણ, કાબન ઉ સજન, વૈિ વક ગરમી (તાપવૃિ ધ(, લાઈમેટ

યવ થાપન બાબતે નેશનલ એ શન લાન, બાયોટે નોલો

ઉપયોગઅમલ/; નૈિતક, સામાિજક અને કાયદાકીય મુ ાઓ, સરકારી નીિતઓ,

અને નેનોટે નોલો ના વ પ,
નેટીક એ

ે અને

નીયર ગ અને તેને સંબંિધત

મુ ાઓ તથા તેની માનવ વન પર અસર, વા ય અને પયાવરણ.

(8) ાદેિશક, રા ીય અને આંતરરા ીય ક ાની મહ વની સાં ત ઘટનાઓ.

