GPSC Prelims Batch-2019 મ ાં ત ીમ મ ટે ની
પ્રવેશ રીક્ષ ધ્ધતત
પ્રલેળ યીક્ષાની તાયીખ – 4 જુ ન 2019, વલાયે 10:00 થી 12:00
પ્રલેળ યીક્ષાનુું સ્થ – કેલણીધાભ, ન્મૂ ઈન્ન્ડમા કરની, ન્નકર, અભદાલાદ.
પ્રશ્નત્રની વુંખ્મા – 1

યીક્ષાન પ્રકાય – શેતર
ુ ક્ષી(MCQ type)

કુરગુણ – 200

પ્રશ્નની વુંખ્મા –200(દયેક પ્રશ્નન 1 ભાકક)

ભાધ્મભ – ગુજયાતી;

વભમ ભમાકદા – 120 ન્ભન્નટ

નોંધ : દયેક પ્રશ્નના ખટા જલાફ ભાટે, નેગટે ટલ ભાર્કકગ 0.25 mark યશેળે.

GPSC Prelims Batch-2019મ ાં પ્રવેશ અાંગેની તનર્દેતશક
 તા: 04/06/2019 ના યજ GPSC Prelims Batch-2019ની પ્રીરીભ યીક્ષા મજાનાય છે .
 લમ ભમાકદા :- 21 લક (રઘુત્તભ)
 ળૈક્ષન્ણક રામકાત :- સ્નાતક ટડગ્રી (રઘુત્તભ)
 રેક્ચયભાું 80% શાજયી જરૂયી છે તથા રેક્ચય ભાું અાતી વૂચના અનુવયલાની યશેળે છે .
 રેક્ચય ખુંડ અને વુંસ્થાના ટયવયભાું ળાુંન્તૂલકક અને ન્ળસ્તફધ્ધ લતકલાનુું યશેળે.
 લાુંચનારમની વુન્લધા ઉરબ્ધ થઈ ળકળે, યતુું છાત્રારમ (શસ્ટેર) ની વુન્લધા ભેયીટના આધાયે આલાભાું
આલળે.
 ગુજયાત લશીલટી વેલા લગક-૧ અને લગક-૨ ની યીક્ષાની જાશેયાતની વુચીત તાયીખ 15/07/2019 છે . આ
ટ્રેનીંગ વેન્ટય ખાતે પ્રલેળ ભેલનાય ન્લદ્યાથીએ જાશેયાત પ્રન્વધ્ધ થામ ત્માયે GPSC નુ પભક અલશ્મ બયલાનુ
યશેળે અન્મથા ન્લદ્યાથીન પ્રલેળ યદ ગણાળે.
 યશેલાની વ્મલસ્થા ન થઈ ળકે ત દૈન્નક રૂ.૧૦૦ રેખે પક્ત જભલાની વ્મલસ્થા થઈ ળકળે.
 વુંસ્થાએ ફનાલેર ન્નમભ નુું ારન કયલુું જરૂયી છે .
 એડન્ભળન વુંફુંધી આખયી ન્નણકમ વુંસ્થાન યશેળે.
 ઉયક્ત ન્નમભ ભાન્મ શઈ ત જ ONLINE એડન્ભળન પભક બયલુું.

પ્રવેશ રીક્ષ મ ટે નો અભ્ય સક્રમ
(1) ઈન્તશાવ
 સવધુ ખીણની વભ્મતા:રાક્ષન્ણકતા, સ્થ, વભાજ, ઈન્તશાવ, કા અને ધભક, ગુજયાતન વુંદબક
 લૈટદક મુગ- જૈ ન અને ફોદ્ધ ધભક
 બાયત યના ન્લદેળી આક્રભણ અને તેભન પ્રબાલ
 ભોમક અને ગુપ્ત વામ્રાજ્મ: લશીલટી તુંત્ર , વાભાન્જક, ધાર્મભક અને આર્મથક ટયન્સ્થન્તઓ, કરા, સ્થાત્મ, ન્લજ્ઞાન અને
ટેક્નરજી.
 કન્નષ્ક, શક અને દન્ક્ષણ બાયતીમ યાજલુંળ.
 ટદલ્રી વલ્તનત, ન્લજમનગય વામ્રાજ્મ અને ભુઘર વામ્રાજ્મ.
 બન્ક્ત આુંદરન અને વુપીલાદ.
 ગુજયાતભાું ચાલડા અને વરુંકી યાજલુંળ-ળવક-લશીલટી તુંત્ર, આર્મથક ટયન્સ્થન્તઓ, વભાજ, ધભક, વાન્શત્મ, કા અને
સ્થાત્મ.
 ગુજયાતની સ્લતુંત્ર વલ્તનત-વુરતાન અશભદળાશ ૧ર, ભશભુદ ફેગડ અને ફશાદુયળાશ.
 ભુઘર અને ભયાઠાઓના ળાવન દયમ્માન ગુજયાત, લડદયાભાું ગામકલાડ ળાવન અને લકય કયાય.
 બાયતભાું મુયન્મન કુંનીઓ- વલોચ્ચતા ભાટે વુંઘક- ફુંગા, ભૈવૂય, ભયાઠાઓ અને શૈદયાફાદના ન્લળે વુંદબકભાું.
 ગલનકય જનયલ્વ અને લાઈવયમઝ.
 ૧૮૫૭ન સ્લાતુંત્ર્મ વુંગ્રાભ, ઉદ્બલ, સ્લરૂ, કાયણ, ટયણાભ અને ભશત્લ, ગુજયાતના ન્લળે વુંદબકભાું.
 ૧૯ભી વદીભાું બાયત અને ગુજયાતભાું ધાર્મભક અને વાભાન્જક વુધાયા અુંદરન.
 બાયતની સ્લાતુંત્ર્મ ભાટેની ચલ, બાયત અને ન્લદેળભાું બાયતીમ ક્રાુંન્તકાયીઓ.
 વોયાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજયાતના દેળી યાજ્મના વુધાયાલાદી ગરાઓ- લડદયાના વમાજીયાલ ગામકલાડ, ગોંડરના
બગલતસવશજી, ભયફીના લાઘજી-ફીજા, બાલનગયનાું બાલસવશજી-ફીજા, યાજકટના રાખાજીયાજ અને નલાનગયના જાભ
યણન્જતસવશના ન્લળે વુંદબક વાથે.
 ભશાત્ભા ગાુંધી, તેભના ન્લચાય, ન્વદ્ધાુંત અને જીલન દળકન, ભશત્લના વત્માગ્રશ- ગુજયાતના ખેડા, ફયવદ, ફાયડરી,
ધયાવણા, ધરેયા,યાજકટ અને સરફડી વત્માગ્રશના ન્લળે વુંદબકભાું.
 સ્લતુંત્રતા ચલભાું અને સ્લાતુંત્ર્મત્તય એકીકયણભાું વયદાય ટેરની બૂન્ભકા.
 ડૉ. ફાફા વાશેફ આુંફેડકય, તેભનુું જીલન અને બાયતનાું ફુંધાયણના ઘડતયભાું તેભનુું મગદાન.


આઝાદી છીનુું બાયત: દેળભાું યાજ્મનુું ુનગકઠન, ભશાગુજયાત ચલ, અગત્મની ઘટનાઓ.

(2) વાુંસ્કૃન્તક લાયવ
 બાયત અને ગુજયાતન વાુંસ્કૃન્તક લાયવ : કાસ્લરૂ, વાન્શત્મ, ન્ળલ્ અને સ્થાત્મ.
 બાયતીમ વુંતયુંયા અને રકભાનવ ય તેન પ્રબાલ.
 બાયતીમ જીલનયુંયા, ભેા, ઉત્વલ, ખાણી-ીણી, ાક અને યુંયાઓ.
 બાયતીમ વુંગીત અને તેનુું ભશત્લ.
 ગુજયાતના વુંગ્રશસ્થાન, ુસ્તકારમ પ્રલૃન્ત્ત, વાુંસ્કૃન્તક -ધાર્મભક-વાન્શન્ત્મક ભશત્લ.
 ગુજયાતી બાા-ફરીઓ.

 ગુજયાતી યુંગબૂન્ભ : નાટક, ગીત, નાટ્મભુંડીઓ.
 આટદલાવી જનજીલન : તશેલાય, ભે, ાક, ધાર્મભક ન્લન્ધઓ.
 ગુજયાતી વાન્શત્મ : પ્રલાશ, લાુંક, વાન્શત્મકાય અને વાન્શત્મ વુંસ્થાઓ.
 ગુજયાતના તીથકસ્થ અને મકટનસ્થ.

(3) બાયતીમ યાજ્મ વ્મલસ્થા, ફુંધાયણ, વાભાન્જક ન્મામ અને આુંતયયાષ્ટ્રીમ વુંફધ
ું 
 બાયતીમ ફુંધાયણ - ઉદ્દ્બલ અને ન્લકાવ, રાક્ષન્ણકતાઓ, આભુખ, ભૂબૂત અન્ધકાય અને પયજ, ભાગકદળકક ન્વધ્ધાુંત,
ફુંધાયણીમ વુધાયા, ભશત્લની જગલાઇઓ અને અુંતર્મનન્શત ભાખુું.
 વુંઘ અને યાજ્મના કામો અને જલાફદાયીઓ, વુંવદ અને યાજ્મ ન્લધાનભુંડ : ભાખુ, કામો, વત્તા અને ન્લળેાન્ધકાય.
વભલામતુંત્રને રગતી ફાફત અને ડકાય. સ્થાન્નક કક્ષા વુધી વત્તા અને નાણાની વોંણી અને તેની વભસ્માઓ.
 ફુંધાયણીમ વત્તાન્ધકાયીઓ : વત્તા, કામો અને જલાફદાયી.
 ુંચામતી યાજ.
 જાશેય નીન્ત અને ળાવન.
 ળાવન ઉય ઉદાયીકયણ, ખાનગીકયણ અને લૈન્શ્લકયણના પ્રબાલ.
 લૈધાન્નક, ન્નમભનકાયી અને અધક-ન્માન્મક વુંસ્થાઓ.
 અન્ધકાય વુંરગ્ન ભુદ્દાઓ (ભાનલ અન્ધકાય, સ્ત્રીઓના અન્ધકાય, એવવી-એવટી અન્ધકાય, ફાકના અન્ધકાય) ઇત્માદી.
 બાયતની ન્લદેળન્નતી - આુંતયયાષ્ટ્રીમ વુંફુંધ - ભશત્લની વુંસ્થાઓ, એજન્વી, ન્લન્લધ વુંગઠન, તેભનુું ભાખુ અને અન્ધકૃત
આદેળ.
 કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયની અગત્મની નીન્તઓ અને કામકક્રભ

(4) વાભાન્મ ફોન્ધ્ધક ક્ષભતા
 તાર્કકક અને ન્લશ્રેણાત્ભક ક્ષભતા.
 વુંખ્માઓની શ્રેણી, વુંકેત અને તેન ઉકેર.
 વુંફુંધ ન્લમક પ્રશ્ન.
 આકૃન્તઓ અને તેના ેટા ન્લબાગ, લેન આકૃન્તઓ.
 ઘડીમા, કેરેન્ડય અને ઉંભય વુંફુંન્ધત પ્રશ્ન.
 વુંખ્મા વ્મલસ્થા અને તેના ભાનક્રભ.
 યૈન્ખક વભીકયણ (એક કે ફે ચરભાું)
 પ્રભાણ, ન્શસ્વ અને ચર.
 વયેયાળ મા ભધ્મક, ભધ્મસ્થ અને ફશુ રક, બાટયત વયેયાળ.
 ઘાત અને ઘાતાુંક, લગક અને લગકભૂ, ઘનભૂ, ગુ.વા.અ. અને ર.વા.અ.
 ટકા, વાદુ અને ચક્રલૃન્દ્ધ વ્માજ, નપ અને નુકવાન.
 વભમ અને કામક, વભમ અને અુંતય, ઝડ અને અુંતય.
 વય બોન્ભન્તક આકૃન્તઓના ક્ષેત્રપ અને ટયન્ભન્ત, જથ્થ અને વાટીન ન્લસ્તાય (છ વભાુંતય ફાજુ ધયાલત ઘન, ઘન,
ન્વન્રન્ડય, ળુંકુ આકાય, ગાકાય.
 યેખા, ખૂણા અને વાભાન્મ બોન્ભન્તક આકૃન્તઓ - વાદી કે ત્રાુંવી વભાુંતય યેખાઓના ગુણધભો, ન્ત્રકણની વાેક્ષ ફાજુ ઓના
ભાનના ગુણધભો, ામથાગયવન પ્રભેમ, ચતુબૂકજ, રુંફગ, વભાુંતય ફાજુ ચતુષ્કણ, વભબૂજ ચતુષ્કણ.
 ફીજગન્ણતન ટયચમ- BODMAS–કાનાબાગુલઓ- ન્લન્ચત્ર પ્રન્તકની વય વભજૂ ન્ત.
 ભાન્શતીનુું અથકઘટન, ભાન્શતીનુું ન્લશ્રેણ, ભાન્શતીની માકપ્તતા, વુંબાલના

(5) બાયતીમ અથકતત્ર
ું અને આમજન
 સ્લતુંત્રતાના ૂલે બાયતીમ અથકતુંત્ર , બાયતભાું આમજનની કાભગીયીન ઉદ્દબલ અને ન્લકાવ- ઐન્તશાન્વક ચચાકઓ, આમજનના
ભડેર અને વભમાુંતયે તેભાું આલેરા પેયપાય. વુધાયાઓ છીના વભમભાું બાયતીમ અથકતુંત્ર : નલા આર્મથક વુધાયાઓ,નીન્ત
આમગ : ઉદ્દેળ,ફુંધાયણ અને કામો.
 કૃન્ ક્ષેત્ર : ભુખ્મ ાક, દેળના ન્લન્લધ બાગભાું ાકની તયેશ, સવચાઇ, વુંસ્થાકીમ ભાખુું - બાયતભાું જભીન વુધાયણાઓ ;
કૃન્ભાું ટેકનરજીકર ટયલતકન-કૃન્ નીજક અને ઉત્ાદનની બાલનીન્ત; કૃન્ અને ઉદ્યગ લચ્ચે લેાયની ળયત; કૃન્ ન્લન્ત્તમ
નીન્ત; કૃન્ લેચાણ અને વુંગ્રશ; ખાદ્ય વુયક્ષા અને જાશેય ન્લતયણ વ્મલસ્થા, શટયત ક્રાુંન્ત, ટકાઉ ખેતી અને જૈ ન્લક ખેતી ભાટેની
નીન્ત.
 ઔદ્યન્ગક નીન્ત; જાશેય ક્ષેત્રના વાશવ અને તેભની કાભગીયી; ખાનગીકયણ અને ન્લનીલેળીકયણની ચચાક; ઔદ્યન્ગકયણની
લૃન્દ્ધ અને તયેશ; નાના ામાના ઉદ્યગનુું ક્ષેત્ર; ઔદ્યન્ગક ક્ષેત્રભાું ઉત્ાદકતા; ખાવ આર્મથક ન્લસ્તાય (SEZ) અને
ઔદ્યન્ગકયણ, ન્લદેળી ભૂડીયકાણ અને સ્ધાકની નીન્ત.
 બાયતીમ અથકતુંત્રભાું આુંતયભાખુ;ું આુંતયભાખાકીમ વુન્લધાઓન અથક અને ભશત્લ-ાણી ુયલઠ અને સ્લચ્છતા- ઉજાક અને
લીજી - ન્લજ્ઞાન અને ટેકનરજી-ગ્રાભીણ અને ળશેયી આુંતયભાખાગત વુન્લધાઓ - ફુંદય, ભાગો, શલાઇભથક, યેલ્લે, ટેરી
કમ્મુન્નકેળન. વન્ળમર ઇમ્ેક્ટ અવેવભેન્ટ.
 વભમાુંતયે લસ્તીના ભાખાના લરણ અને તયેશ-લૃન્દ્ધ દય, જાન્ત, ગ્રાભીણ - ળશેયી સ્થાનાુંતયણ, વાક્ષયતા, પ્રાદેન્ળક; ગયીફી
અને અવભાનતાનુું ભાખુું અને લરણ; ફેકાયી-લરણ, ભાખુું અને યાષ્ટ્રીમ ગ્રામ્મ યજગાય નીન્તઓ. ન્લકાવના ન્નદેળકજીલનની બોન્તક ગુણલત્તાન આુંક, ભાનલ ન્લકાવ આુંક, ભાનલ ગયીફી આુંક, જાન્તમ ન્લકાવ આુંક, યાષ્ટ્રીમ વુખાકાયી આુંક.
 બાયતીમ જાશેય ન્લત્ત વ્મલસ્થા; બાયતીમ કય દ્ધન્ત, જાશેય ખચક, જાશેય દેલ,ુું બાયતીમ અથકતુંત્રભાું ખાદ્ય અને વશામ. કેન્ર અને
યાજ્મના નાણાુંકીમ વફુંધ. તાજે તયના યાજકીમ અને નાણાકીમ નીન્તઓના ભુદ્દાઓ અને તેભની અવય. લસ્તુ અને વેલા કય
(GST) : ખ્માર અને વૂન્ચતાથો.
 બાયતના ન્લદેળ વ્માાયનાું લરણ, વુંયચના, ભાખુું અને ટદળા. વુધાયાઓ છીના વભમભાું બાયતની રેણદેણની તુરના
ન્સ્થન્ત. ગુજયાતનુું અથકતુંત્ર - એક અલરકન; ગુજયાતભાું વાભાન્જક ક્ષેત્ર: ન્ળક્ષણ, આયગ્મ અને ણ. લતકભાન દામકાઓભાું
ગુજયાતનુું અથકતુંત્ર, બાયત અને પ્રભુખ યાજ્મની તુરનાએ, કૃન્ની ભુખ્મ વભસ્માઓ, લન, જ વુંવાધન, ખાણ, ઉદ્યગ અને
વેલા ક્ષેત્ર. આર્મથક અને વાભાન્જક ભાખાગત વુન્લધાઓના ન્લકાવની નીન્તઓ-એક ભૂલ્માુંકન

(6) બૂગ
 વાભાન્મ બૂગ: વૂમકભુંડના બાગરૂ ૃથ્લી, ૃથ્લીની ગન્ત, વભમ અને ઋતુની ન્લબાલના, ૃથ્લીની આુંતટયક વુંયચના, ભુખ્મ
બૂન્ભસ્લરૂ અને તેની રાક્ષન્ણકતાઓ, લાતાલયણની વુંયચના અને વુંઘટન, આફશલાના તત્લ અને ટયફ, લામુ વભુચ્મ
અને લાતાગ્ર, લાતાલયણીમ ન્લક્ષબ, આફશલાકીમ ફદરાલ, ભશાવાગય : બોન્તક, યાવામન્ણક, જૈ ન્લક રાક્ષન્ણકતાઓ, જરીમ
આન્ત્તઓ, દટયમાઇ અને ખુંડીમ વુંળાધન.
 બોન્તક બૂગ : બાયત, ગુજયાત અને ન્લશ્લના વુંદબકભાું : ભુખ્મ પ્રાકૃન્તક ન્લબાગ, બૂકું અને બૂસ્ખરન, કુદયતી અલાશ,
ભોવભી આફશલાના પ્રદેળ: લાતાલયણીમ ન્લક્ષબ, ચક્રલાત, કુદયતી લનસ્ન્ત: યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન અને અભ્માયણ, જભીનના
ભુખ્મ પ્રકાય, ખડક અને ખનીજ.

 વાભાન્જક બૂગ : બાયત, ગુજયાત અને ન્લશ્લના વુંદબકભાું : લસ્તીનુું ન્લતયણ, લસ્તી ઘનતા, લસ્તી લૃન્દ્ધ, સ્ત્રી ુરૂ પ્રભાણ,
વાક્ષયતા, વ્માલવાન્મક વુંયચના, અનુવૂન્ચત જાન્ત અને અનુવૂન્ચત જનજાન્ત લસ્તી, નૃજાન્ત વભૂશ, બાાકીમ વભૂશ, ગ્રાભીણ ળશેયી ઘટક, ળશેયીકયણ અને સ્થાુંતય, ભશાનગયીમ પ્રદેળ.

 આર્મથક બૂગ : અથકતુંત્રના ભુખ્મ ન્લબાગ; કૃન્, ઉદ્યગ, વેલાઓ, તેભની ભુખ્મ રાક્ષન્ણકતાઓ. ામાના ઉદ્યગ - કૃન્,
ખનીજ, જું ગર, ઇંધણ (ફતણ) અને ભાનલશ્રભ આધાટયત ઉદ્યગ, ટયલશન અને લેાય, દ્ધન્તઓ અને વભસ્માઓ

(7) ન્લજ્ઞાન અને ટેકનરજી
 ન્લજ્ઞાન અને ટેકનરજી; ન્લજ્ઞાન અને ટેકનરજીનુું સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર , યજફયજના જીલનભાું ન્લજ્ઞાન અને ટેકનરજીની
પ્રસ્તુતતા, ન્લજ્ઞાન, ટેકનરજી અને ઇનલેળન અુંગેની યાષ્ટ્રીમ નીન્ત, બાયતભાું ન્લજ્ઞાન, ટેકનરજી અને ઇનલેળન વાથે
વુંકામેરી ન્લન્લધ વુંસ્થાઓ, તેભની પ્રલૃન્ત્તઓ અને મગદાન, પ્રન્વદ્ધ બાયતીમ લૈજ્ઞાન્નકનુું મગદાન.
 ઇનપભેળન અને કમ્મુન્નકેળન ટેકનરજી (આઇવીટી) : આઇવીટીનુું સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર. યજફયજના જીલનભાું આઇવીટી,
આઇવીટી અને ઉદ્યગ, આઇવીટી અને ગલનકન્વ, આઇવીટીને ઉત્તેજન આતી ન્લન્લધ વયકાયી મજનાઓ, ઇ-ગલનકન્વ
કામકક્રભ અને વેલાઓ, નેટીક્લેટ્વ, વામફય ન્વક્મયીટીની સચતા, નેળનર વામફય ક્રાઇભ રીવી.
 અુંતયીક્ષ/અલકાળ અને વુંયક્ષણ વેલાઓભાું ટેકનરજી: બાયતીમ અુંતયીક્ષ કામકક્રભની ઉત્ક્રાુંન્ત, ઈવય- તેની પ્રલૃન્ત્તઓ અને
ન્વન્ધ્ધઓ, ન્લન્લધ વેટેરાઈટ કામકક્રભ, દૂયવુંચાય ભાટે ઉગ્રશ, ઈન્ન્ડમન યીજીમનર નેલીગેળન વેટેરાઈટન્વસ્ટભ(IRNSS),
ઈન્ન્ડમન યીભટ વેસન્વગ વેટેરાઈટ, બાયતીમ ભીવાઈર કામકક્રભ, વુંયક્ષણ અને ળૈક્ષન્ણક વેલાઓ ભાટેના ઉગ્રશ, એજ્મુવેટ,
ડીઆયડીઓ-ન્લઝન, ન્ભળન અને પ્રલૃન્ત્તઓ.
 ઉજાકની જરૂટયમાત અને કામકક્ષભતા: બાયતની પ્રલતકભાન ઉજાક જરૂટયમાત અને ઘટ, બાયતના ઉજાક સ્ત્રત અને આધાટયતતા,
બાયતની ઉજાક નીન્ત-વયકાયી નીન્તઓ અને કામકક્રભ.
 બાયતની યભાણુ નીન્ત અને તેની ન્લશ્લ પ્રત્મે પ્રન્તફદ્ધતા: બાયતન યભાણુ ઉજાક કામકક્રભ, અન્મ દેળ વાથે બાયતની યભાણુ
વશકાયીતા, બાયત અને ન્મુન્ક્રમય વપ્રામવક ગૃ (NSG), બાયતની યભાણુ શન્થમાય નીન્ત, ડ્રાફ્ટ ન્મુન્ક્રમય ડક્ટ્રીન ઓપ
ઈન્ન્ડમા, પ્રભાણુ અપ્રવાય વુંન્ધ(NPT), કમ્પ્રીશેન્વીલ ટેસ્ટ ફાન ટ્રીટી (CTBT), પીવાઈર ભટેયીમર કટ ઓપ ટ્રીટી
(FMCT), કન્પયન્વ ઓન ટડવાઆભકભેન્ટ (CD), ન્મુન્ક્રમય વીક્મયીટી વભીટ (NSS) અને બાયત.
 માકલયણ ન્લજ્ઞાન: માકલયણને રગતા ભુદ્દાઓ અને ન્નસ્ફત, તેના કામદાકીમ ાવા, યાષ્ટ્રીમ અને આુંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ
માકલયણની જાલની ભાટે નીન્તઓ અને વુંન્ધઓ, ફામડામલર્મવટી (જૈ લ ન્લન્લધતા) તેનુું ભશત્લ અને ન્નસ્ફત, ક્રાઈભેટ ચેંજ,
આુંતયયાષ્ટ્રીમ પ્રમત્ન (નીન્તઓ અને પ્રટકર) તથા બાયતની પ્રન્તફધ્ધતા, લન અને લન્મ જીલન,- લન અને લન્મજીલન વુંયક્ષણ
ભાટે કામદાકીમ ભાખુ. માકલયણીમ આત્તીઓ, પ્રદૂણ, કાફકન ઉત્વજક ન, લૈન્શ્લક ગયભી (તાલૃન્દ્ધ), ક્રાઈભેટ ચેન્જ અને
આન્ત્ત વ્મલસ્થાન ફાફતે નેળનર એક્ળન પ્રાન, ફામટેક્નરજી અને નેનટેક્નરજીના સ્લરૂ, ક્ષેત્ર અને ઉમગ/અભર;
નૈન્તક, વાભાન્જક અને કામદાકીમ ભુદ્દાઓ, વયકાયી નીન્તઓ, જીનેટીક એન્જીનીમયીંગ અને તેને વુંફુંન્ધત ભુદ્દાઓ તથા તેની
ભાનલજીલન ય અવય, સ્લાસ્થ્મ અને માકલયણ.

(8) પ્રાદેન્ળક, યાષ્ટ્રીમ અને આુંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાની ભશત્લની વાુંપ્રત ઘટનાઓ.

