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વભાજકામયની 

પ્રકૃવત અને 

વલકાવ  

૪ ૫૦ ૫૦ ૧૦૦ 

શેત ઓ:  

 વભાજકામયની રપરોવોપી વભજી ભાનલવેલા વ્મલવાવમકો તયીકે કાભ કયલા ભાટેના ભૂલ્મોન ું વુંલધયન કયલ ું   

 વ્માલવાવમક વાભાવજક કામયકય ફનલાની ળક્મતાઓન ે ઉજાગય કયલી 

 વ્મલવામ તયીકે વાભાવજક કામયના ઉદ્બલના વુંદબયને વભજલો 

 વલવલધ ક્ષેત્રોભાું વાભાવજક કામયની પ્રકૃવતને વભજલા ભાટે ઉમોગી અભ્માવક્રભ  

અભ્માવક્રભ 

એકભ એકભન ું ળીયક લણયન અધ્માન પદ્ધતિ ગ ણાુંકન બાય 

૧. વભાજકામય વ્મલવામનો રયચમ   વભાજકામયનો ખ્માર, વ્માખ્મા અને કામો  

 વ્મલવાવમક વભાજકામય: ખ્માર, ધ્મેમો અને કામો ;  

સ્લમુંવેલા પ્રરક્રમા , વભાજ વેલાઓ , વભાજ-

વ ધાયણા, વાભાવજક આુંદોરન , વભાજ-કલ્માણ, 

વાભાવજક વલકાવ અને ભાનલાવધકાયો વાથેના 

તેના વુંફુંધો 

 વાભાવજકકામય વ્મલવામના ભૂલ્મનો આધાય ;  

વભાજકામયના વવદ્ધાુંતો અને તેની વલવલધ 

વાભાવજક-વાુંસ્કૃવતક ક્ષેત્રે વાથયકતા  

 વાભાજકામય દયવભમાનગીયીની પદ્ધતિઓ 

વ્માખ્માન અને સ્લાધ્મામ  ૨૫% 

૨.  વ્મલવામ તયીકે વભાજકામય અને 

વભાજકામયનો ઈવતશાવ 

 મ .કે., મ .એવ.એ. અને એવળમાભાું વાભાજકામય 

વળક્ષણ અને વ્મલવામનો વલકાવ 

 વભાજ વ ધાયણા અને વાભાવજક  ન :ર્નનભાયણ, 

વભાજવેલા યુંયાઓ , બાયતભાું વાભાવજક -

ધાર્નભક વ ધાયણાની ચલો 

 ભશાત્ભા ગાુંધી , ડો.ફી.આય. આુંફેડકય, ભશાત્ભા 

જ્મોવતફા ફૂરે , વલનોફા બાલે અને વાભાવજક 

વ્માખ્માન અને સ્લાધ્મામ  ૨૫% 



રયલતયન ભાટેના ભશત્ત્લના અન્મ રોકોન ું મોગદાન 

 બાયતભાું વાભાજકામય વળક્ષણની ઉત્ક્રાુંવત; બાયતભાું 

વાભાજકામય વળક્ષણના લતયભાન પ્રલાશો 

 બાયતભાું વાભાજકામય વ્મલવામનો વલકાવ 

 વ્મલવામની ભૂ આલશ્મકતાઓ : બાયતભાું 

વ્મલવામ તયીકે વાભાજકામયની વસ્થવત 

 વાભાજકામયનાું કામો અને વાભાવજક કામય કતાયની 

બૂવભકા 

 વાભાજકામય કયલા ભાટેની મોગ્મતા અને બૂવભકા 

 વાભાવજક કામયકયો ભાટેન ું નીવતળાસ્ત્ર 

 વભાજકામયભાું રયલતયનળીરતા અને નલી તયેશો  
 

૩. વાભાવજક કામય ભાટનેો  

સૈદ્ધધાંતિક દૃવિકોણ 
 

 વાભાવજક ચલ અન ેવલકાવના રયપ્રેક્ષ્મભાું 

o ફા વુંયક્ષણ અવબમાન 

o વાુંપ્રદાવમક વૌશાદય અવબમાન 

o માયલયણીમ અવબમાન 

o વાક્ષયતા અને ભૂબૂત વળક્ષણ 

 વાભાવજક ચલો 

o દવરત આુંદોરન 

o આરદલાવી આુંદોરન 

o ભવશરા આુંદોરન 

વ્માખ્માન અને સ્લાધ્મામ  ૨૫% 

૪.  બાયતભાું વાભાજકામય વળક્ષણનો 

વલકાવ 

 વાભાજકામય વળક્ષણની ઉત્ક્રાુંવત 

 વાભાજકામય વળક્ષણભાું  પ્રવળક્ષણનાું સ્તય 

 વાભાજકામય વળક્ષણનાું ક્ષેત્રો ( ભ ખ્મ ક્ષેત્ર,  વશામક 

ક્ષેત્ર, લૈકવલ્ક અને આુંતયળાખાકીમ  ક્ષેત્ર,  ) 

 વાભાવજક કામય વળક્ષણ ય ધ્માન કેન્રીકયણ , પ્રકૃવત 

અને વાભગ્રી. 

 ક્ષેત્રકામય અને ક્ષેત્રકામય દયવભમાન  દેખયેખન ું ભશત્ત્લ. 

વ્માખ્માન અને સ્લાધ્મામ  ૨૫% 

વુંદબય: 


