ગુજરાત સ્ટેટ એિલ�બીિલટી ટેસ્સ્ટટ

GSET અભ્યાસ�મ

નવષય: શારીરરક નશક્ષણ

કોડ િંબર: ૨૧

એકિ-૦૧:
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ભનોયં જન- તેના સવદ્ાંતો, રાક્ષણિકતાઓ અને ભશત્લ. ભનોયં જનભાં આધુસનક લરિો. ઇન્ડોય
અને આઉટડોય ભનોયં જન કામયક્રભો. સલસલધ કેટેગયીના રોકો ભાટે ભનોયં જનના કામયક્રભો.



સુખાકાયી- તેન ુ ં ભશત્લ, રાબ અને ડકાયો. સુખાકાયીનો સલકાવ અને જાલિી.



સળક્ષિની મોગ્મતા - પ્રકૃસત, ઉદ્દે ળો, સળક્ષિની રાક્ષણિકતાઓ, ળીખનાયની રાક્ષણિકતાઓ
અને સળક્ષિની દ્સતઓ.
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પ્રાચીન અને આધુસનક

ણરમ્પક્વ યભતો, એસળમન અને કોભનલેલ્થ યભતો.



સલસલધ યભતો અને યભતોને સનમંસિત કયતી આંતયયાષ્ટ્રીમ અને યાષ્ટ્રીમ વંઓથાઓની યચના
અને કામો. યભતો અને યભતોભાં પ્રખ્માત વન્ભાન અને એલોડય .

એકિ-૦૨:
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વ ૃદ્ત્લ - ળાયીરયક રયિાભો, જીલનળૈરીનુ ં વંચારન અને આયોગ્મપ્રદ વ ૃદ્ત્લ.



સલસલધ યોગસનલાયક દ્સતઓ અને ુનલયવનના ળાયીરયક



સલસલધ એગોજેસનક એઇડ્વના ળાયીરયક ાવાં.
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એકિ-૦૩:
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ઘયિ, મ્ઓન, અવય અને મ્ઓથસતઓથાકતા.



શલા અને ાિીની ગસતળીરતા.
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એકિ-૦૪:



યભત-ગભતના પ્રકાયો, સવદ્ાંતો અને ગસતળીરતાભાં પ્રેયિા.
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વ્મમ્ક્તત્લ- વ્મમ્ક્તત્લ



યભતભાં જૂથની ગસતળીરતા, જૂથ વંલારદતા અને નેત ૃત્લ.



,

સવદ્ાંતો, વ્મમ્ક્તત્લનુ ં ભાન.

-

.

.
.




ૂ ા ગાાની ભાનસવક તૈમાયી.
પ્રબાલ / ઓધાય ભાટે રાંફા અને ટંક



વરક્રમકયિ અને છૂટછાટ ભાટે ભાનસવક કુળતા તારીભ



દળયકો અને યભતગભતનુ ં પ્રદળયન.

એકિ-૦૫:


બાયતભાં ળાયીરયક સળક્ષિ ભાટે સળક્ષક સળક્ષિનો સલકાવ. યુ.એવ.એ., યસળમા, જભયની,
અને યુ.કે. વાથે બાયતના ળાયીરયક સળક્ષિભાં વ્માલવાસમક તૈમાયીનો તુરનાત્ભક
અભ્માવ.



બાયતભાં ળારયયીક સળક્ષિના વ્મલવાસમક અને અન્મ અભ્માવક્રભો. ળાયીરયક સળક્ષિના
વ્મલવાસમક અભ્માવક્રભોનુ ં સનયીક્ષિ કયતી વયકાયી એજન્વીઓની ભ ૂસભકા.



પ્રાથસભક, ભાધ્મસભક અને ઉચ્ચ સળક્ષિ ઓતય ય ળાયીરયક સળક્ષિના કભયચાયીઓની
રામકાતો, રામકાતો અને જલાફદાયીઓ. આયોગ્મ, તંદુયઓતી અને સુખાકાયીના પ્રભોળનભાં
ળાયીરયક સળક્ષિ કભયચાયીઓનો અલકાળ.



બાયતભાં ળાયીરયક સળક્ષિ અને યભતગભતને પ્રોત્વાશન આલા ભાટેની તાજેતયની
વયકાયની નીસતઓ.



ળાાઓ,

અને યુસનલસવિટી કક્ષાએ ળાયીરયક સળક્ષિભાં વંગઠનાત્ભક ઓથાના

.
જાશેય અને ખાનગી ક્ષેિની ભ ૂસભકા.



દે ળભાં ળાયીરયક સળક્ષિ અને યભતગભત



અભ્માવક્રભ સલકાવ - અભ્માવક્રભોના આમોજનના સવદ્ાંતો - પ્રાથસભક, ભાધ્મસભક અને ઉચ્ચ
સળક્ષિ



.

અભ્માવક્રભની યચના અને વાભગ્રી- ભશત્લ, વંદગી અને લમ, ણરિંગ અને જુદા જુદા વક્ષભ
સલદ્યાથીઓના વંદબયભાં સલમ



અધ્માન વશામક વાધનો - વભમઅભ્માવક્રભો



લગીકયિ. છોકયાઓ અને છોકયીઓ ભાટે વંકણરત કામયક્રભ.
, સલસલધ સલમોના

, ળાયીરયક સળક્ષિ અને યભતગભતભાં તકનીકીનો પ્રબાલ.

અભ્માવક્રભ મ ૂલ્માંકન: ખ્મારો અને શેત ુ; પ્રરક્રમા અને મ ૂલ્માંકન.

એકિ-૦૬:


આયોગ્મ- તેના ઉદ્દે ળો અને

. આયોગ્મ સળક્ષિ, તેન ુ ં ભશત્લ અને સવદ્ાંતો. આયોગ્મ પ્રાપ્ત

કયલાભાં આનુલસં ળકતા અને માયલયિની ભ ૂસભકા. આયોગ્મ વંફસં ધત ળાયીરયક તંદુયઓતી.
આયોગ્મ કામયક્રભ - આયોગ્મ મ ૂલ્માંકન અને આયોગ્મ સ ૂચનો. આંતયયાષ્ટ્રીમ અને



યાષ્ટ્રીમ આયોગ્મ



અને ખાનગી એજન્વીઓને પ્રોત્વાશન આે છે .

ળાા આયોગ્મ કામયક્રભ અને વ્મમ્ક્તગત ઓલચ્છતા.
યોગો: કાયિો, રક્ષિો, અન્મ ભાધ્મભ દ્વાયા સનલાયિ અને યોગપ્રસતકાયક ળમ્ક્ત.



/ ફેઠાડુ જીલનળૈરીના યોગો: કાયિો, રક્ષિો અને સનલાયિ.



ઓથ ૂતા વંફસં ધત આયોગ્મ વભઓમાઓ. ળયીયનુ ં લજન સનમંિિ અને આયોગ્મ ય તેન ુ ં
ભશત્લ. કવયતની ભ ૂસભકા, આશાય અને

.

ુ
-શેતઓ
અને સવદ્ાંતો.



, ઝેય,

, ડૂફવુ,ં રોશી નીકવુ,ં ઇરેક્ટ્ક્રક

અને વાભાન્મ યભતોની ઇજાઓ ભાટે


.

પ્રદૂ િ- શલા, ાિી, ધ્લસન અને સલરકયિ.

, પ્રદૂ િથી

ફચાલ અને વરાભતીનાં ગરાં.


ોિ - વંતણુ રત આશાય અને તેના ઘટકો. ોક ઉિ. કુોિ અને ોિયુક્ત
આશાયની વભજ.



આયોગ્મ ય ધ ૂમ્રાન, આલ્કોશોર અને દલાઓનો પ્રબાલ; સનલાયિ અને ુનલયવન.

એકિ-૦૭:


યભત તારીભ - તેની રાક્ષણિકતાઓ અને સવદ્ાંતો. તારીભ
ૂ ન પ્રરક્રમા. તારીભ બાય
અને અનુકર
કાયિો, રક્ષિો અને




, તેની સુસલધાઓ, સવદ્ાંતો

અને દ્સતઓ.

, તેના

.

- તેની રાક્ષણિકતાઓ, ળમ્ક્તના પ્રકાયો, ળમ્ક્તના સલકાવ

સનધાયરયત રયફો.

વશનળમ્ક્ત- તેની રાક્ષણિકતાઓ, વશનળીરતાના પ્રકાયો, વશનળીરતા અને વશનળમ્ક્ત
સલકાવ

સનધાયરયત રયફો.



ગસત - તેની રાક્ષણિકતાઓ, ગસતના પ્રકાયો, ગસત સનધાયરયત રયફો અને ગસત સલકાવ.



સુગભતા-તેની રાક્ષણિકતાઓ, સુગભતાના પ્રકાયો, સુગભતા અને સુગભતા સલકાવ
સનધાયરયત રયફો.



વંકરન ક્ષભતાઓ - તેની રાક્ષણિકતાઓ, વંકરન ક્ષભતાઓના પ્રકાયો, વંકરન ક્ષભતાઓ
નક્કી કયલાના રયફો અને વંકરન ક્ષભતાઓનો સલકાવ.



તકનીક અને કુળતા - તેની રાક્ષણિકતાઓ અને ભશત્લ. તકનીકી સલકાવ અને તકનીકી
તારીભના સલસલધ તફક્કાઓ. યુમ્ક્તઓ અને વ્ય ૂશયચના.




આમોજન - તેન ુ ં ભશત્લ અને સવદ્ાંતો. આમોજનના પ્રકાયો.
- તેન ુ ં ભશત્લ, ઉદ્દે ળો અને વભમગાાના પ્રકાયો. સલસલધ વભમગાાની
સલબાલના - તૈમાયી, ઓધાય અને વંક્રભિ. ઓધાયના પ્રકાય:



પ્રસતબા ઓખ - પ્રરક્રમા અને

.

એકિ-૦૮:


ળાયીરયક સળક્ષિભાં વંળોધન - તેન ુ ં ભશત્લ અને લગીકયિ. વંળોધનભાં નૈસતક મુદ્દાઓ.



વંળોધનની દ્સતઓ- લિયનાત્ભક,

અને પ્રામોણગક. પ્રામોણગક વંળોધન



વંળોધન વભઓમાની ઓખ અને યચના. વંળોધન

 ૂલયધાયિાઓ અને

.
પ્રકાય.

 ૂલયધાયિા યીક્ષિ.


વંળોધનનાં વાધનો- પ્રશ્નાલણર, અણબપ્રામ, ઇન્ટયવ્યુ અને સનયીક્ષિ.



સ્રોત અને વારશત્મ ળોધનાં ગરાં- ુઓતકારમ, વંળોધન

,

,

. નોંધ રેલી અને ટીકાત્ભક લાંચન.


નમ ૂના તકનીકીઓ - વંબાલના અને ણફન વંબાલના.



ડેટા (



વાભાન્મ વંબાલના લાંક અને



આંકડાકીમ પ્રરક્રમાઓ, તેભનુ ં ભશત્લ અને વંળોધનનો ઉમોગ.



વંળોધનભાં ેયાભેરરક અને ન



કપપ્યુટય એપ્પ્રકેળનો- ડેટા સલશ્રેિ ભાટે આંકડાકીમ ેકેજો- એવીએવએવ, ઇ-ભેર, વચય

), તેના પ્રકાયો અને એકસિત કયલાનાં ગરાં.

એપ્ન્જનો અને


.
ેયાભેરરક આંકડાકીમ તકનીકોનો ઉમોગ.
.

વંળોધન દયખાઓત, અશેલાર,

, પ્રકાળન ભાટેના કાગ અને યજૂઆત ભાટેના

કાગની તૈમાયી.

એકિ-૦૯:


યીક્ષિ, ભાન અને મ ૂલ્માંકન - તેભના પ્રકાયો અને ળાયીરયક સળક્ષિ અને યભતગભતનુ ં
ભશત્લ.

.



મોગ્મ યીક્ષિની વંદગીના ભાદં ડ અને યીક્ષિ

લશીલટ.



યીક્ષિોના પ્રકાયો



તંદુયઓતી ભાટેનાં યીક્ષિો- ળાયીરયક તંદુયઓતી, ભોટય તંદુયઓતી, ભોટય ક્ષભતા અને ભોટય

અને કૌળલ્મ યીક્ષિોનુ ં સનભાયિ.

,

સળક્ષિ. આયોગ્મ વંફસં ધત ભાલજત યીક્ષિો.
ઘટકો ભાટેની કવોટી- તાકાત, વશનળમ્ક્ત, ગસત, યાશત અને વંકરનળીર


ક્ષભતાઓ.


યભતગભત કૌળલ્મ યીક્ષિો- ફેડસભિંટન, ફાઓકેટફ ,

.

,

ભાન - ગુિ અને ળયીયના સલસલધ બાગો,



લજન, વ્માવ, રયઘ, ત્લચાની ગીઓ, ફોડી ભાવ ઇન્ડેક્વ,

,

,

ઇન્ડેક્વનુ ં ભાન.

અને મુદ્રાભાં મ ૂલ્માંકન તકનીકીઓ.




,

ળાયીરયક ઘટનાઓનુ ં યીક્ષિ - બ્રડ પ્રેળય, શ્વાવની આલતયન આલશ્મક ક્ષભતા, હૃદમના
ધફકાયા, લ્વ યે ટ, ળયીયનુ ં તાભાન અને ળયીયની યચના.
ચરો ભાટેનાં યીક્ષિો- ણચિંતા, આક્રભકતા, ટીભના જોડાિ, સવદ્ધદ્ની પ્રેયિા,



ભાનસવક-કરઠનતા અને ઓલ-અવયકાયકતા.

એકિ-૧૦:
-



અને સવદ્ાંતો. ળાયીરયક સળક્ષિ અને યભતગભતના વંચારનનો

અલકાળ. વંઓથાઓભાં ળાયીરયક સળક્ષિ અને યભતગભતના કામયક્રભોના આમોજનના સવદ્ાંતો
ભાગયદળયન.


કભયચાયી વંચારન- ઉદ્દે ળો અને સવદ્ાંતો. ઓલ-મ ૂલ્માંકન, વંદેળાવ્મલશાય કુળતા અને
વભમનુ ં વંચારન. લશીલટની આલશ્મક કુળતા.



ુ , સવદ્ાંતો અને અલકાળ. ફજેટનુ ં આમોજન અને
નાિાકીમ વ્મલઓથાન- ઉદ્દે ળો, શેતઓ
તૈમાયી. ખયીદી અને



.

સનયીક્ષિ - ઉદ્દે ળો, સવદ્ાંતો અને દે ખયે ખનુ ં ભશત્લ. દે ખયે ખની તકનીકીઓ. સુયલાઇઝયની
પયજો અને જલાફદાયીઓ.



સુસલધા વ્મલઓથાન - સુસલધાઓનુ ં આમોજન, ખયીદી અને જાલિી- ઇનડોય અને
આઉટડોય સુસલધાઓ. યભતગભતના ભાખાકીમ સુસલધાઓનુ ં આમોજન અને વંચારન.
યે કોડય ભેનેજભેન્ટ.



ઓોટ્ય વ ભેનેજયની ભ ૂસભકા - આંતયવ્મમ્ક્તત્લ ૂિય, ભારશતીપ્રદ અને સનિયમ રેલાની.
વ્મલઓથાક કુળતા -

અને સલબાલના.

.


ઇલેન્ટ ભેનેજભેન્ટ- તેના સવદ્ાંતો, આમોજન, ચેક સ ૂણચ, રયશવયર, પ્રલાવના કામયક્રભ, અભર,
અશેલાર અને ઇલેન્ટની અનુલતી કામયલાશી.



જાશેય વંફધ
ં ો- ળાયીરયક સળક્ષિ અને યભતગભતભાં જાશેય વંફધ
ં ોના સવદ્ાંતો. વમ ૂશ
ભાધ્મભો- વંદેળાવ્મલશાય અને પ્રચાય, જાશેય વફંધ અસધકાયીની રામકાતો.

*******************************************************************

