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બાગ-૧ અને બાગ-૨ ના ૧૫૦ મભમનટના વયંકુ્ત પ્રશ્નત્રની પ્રાથમભક કવોટીનો  
વાભાન્મ અભ્માવ અને વફંમંધત મલમને રગતો અભ્માવક્રભ 

જાશયેાત ક્રભાકં ૧૦૦/૨૦૧૬-૧૭ 
જગ્માનુ ંનાભ : ભદદનીળ મનમાભક, ઔદ્યોગગક વરાભતી અને સ્લાસ્્મ વેલા, લગગ-૨   

 

બાગ-૧-પ્રાથમભક કવોટીનો વાભાન્મ અભ્માવક્રભ  
 

ભાધ્મભ : ગજુયાતી                            કુર પ્રશ્નો-૧૦૦                                કુર ગણુ : ૧૦૦  
 

૧ બાયતની ભગૂો- બૌગોગરક, આમથિક, વાભાજજક, કુદયતી વવંાધન અને લસ્તી અંગેની ફાફતો-ગજુયાતના 

ખાવ વદંબગ વાથે  

૨ બાયતનો વાસં્કૃમતક લાયવો- વાહશત્મ, કરા, ધભગ અને સ્થાત્મો- ગજુયાતના ખાવ વદંબગ વાથે 

૩ બાયતનો ઇમતશાવ- ગજુયાતના ખાવ વદંબગ વાથે 

૪ બાયતની અથગવ્મલસ્થા અને આમોજન  

૫ બાયતીમ યાજનીમત અને બાયતનુ ંફધંાયણ :     

(૧) આમખુ  

(૨) મૂભતૂ અમધકાયો અને પયજો  

(૩) યાજ્મનીમતના ભાગગદળગક મવદ્ાતંો 

(૪) વવંદની યચના 

(૫) યાષ્ટ્રમતની વત્તા  

(૬) યાજારની વત્તા 

(૭) ન્મામતતં્ર 

(૮) અનસુગૂચત જામત, અનસુગૂચત જનજામત અને વભાજના છાત લગો ભાટેની જોગલાઇઓ  

(૯) એટની જનયર  

(૧૦) નીમત આમોગ 

(૧૧) ચંામતી યાજ 

(૧૨) નાણા ંચં 

(૧૩) ફધંાયણીમ તથા લૈધામનક વસં્થાઓ- .બાયતનુ ંચ ૂટંણી ચં, વઘં રોક વેલા આમોગ, યાજ્મ  

રોક વેલા આમોગ, કોમ્પ્ટ્રોરય એન્ડ ઓહડટય જનયર; કેન્રીમ વતકગતા આમોગ, રોકાર 

તથા રોકાયકુ્ત અને કેન્રીમ ભાહશતી આમોગ   

૬ વાભાન્મ ફૌદ્ધદ્ક ક્ષભતા કવોટી  

૭ વાભાન્મ મલજ્ઞાન, માગલયણ અને ઇન્પભેળન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુનકેળન ટેકનોરોજી 

૮ ખેર જગત વહશત યોજફયોજના પ્રાદેમળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભશત્લના ફનાલો  
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બાગ-૨ વફંમંધત મલમને રગતો અભ્માવક્રભ 

ભાધ્મભ : અંગે્રજી                             કુર પ્રશ્નો-૨૦૦                                કુર ગણુ : ૨૦૦ 

1 The Factory Act 1948 as amended in 1976 and 1987. 

2 The Gujarat  Factories  Rule 1963 as amended in 1995. 

3 The Environment Protection Act, 1986 and Rules thereunder. 

4 The Chemical Accidents (Emergency Planning, Preparedness and Response) 

Rules, 1996 

5 Manufacture, Storage, Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, as amended 

in 1994. 
6 Payment of  Wages Act, 1936 and Rules thereunder. 
 7 Maternity Benefit Act, 1961 and Rules thereunder. 
 8 The building and other construction workers (Regulation of Employment and 

conditions of service) Act, 1996 and Rules thereunder. 
 9 Gujarat physically Handicapped persons (Employment in Factories) Act, 1982. 
10 The Gujarat Payment of Unemployment Allowances to Workmen (in Factories) 

Act, 1981.  
11 Gujarat Safety Officers, Duty Qualifications And Service Conduct Rules, 1983. 

12 Disaster Management Act and functions of District Crisis Group. 

13 Employee’s Compensation (Amendment) Act, 2016. 

14 Gujarat Fire Prevention and life safety Measures Act 2013 and Gujarat Fire 

Prevention and life safety Measures Rules 2014.  

15 Current Trends and Recent Advancements in the above fields. 

 

            Sd/- 
            (એચ. કે. ઠાકય) 
            વયંકુ્ત વગચલ, 

           ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ 

 


