
આયોગના તા.૧૪-૦૬-૨૦૧૬ના કચેર  કુમથી િનયત કરવામા ંઆવેલ સામા ય અ યાસનો અ યાસ મ 

ભાગ-૧- ાથિમકકસોટ નોસામા યઅ યાસ માટનો અ યાસ મ 

હરાત માકં   : /૨૦૧૫-૧૬ 

જ યા ુનંામ :- સરકાર  ઇજનેર  કોલજે ખાતેના ુદા ં ુદા ંિવષયના સહાયક ા યાપક, વગ-૨ 

મા યમ:- જુરાતી    ુલ ો-૧૦૦ ુલ ણુ:-૧૦૦ 

ાથિમક કસોટ નો ભાગ-૨ નો અ યાસ મ              ુલ ો-૧૦૦                                ુલ ણુ:-૨૦૦ 

અ ુ નાતક ક ાએ શીખવવામા ંઆવતા ંસબંિંધત િવ ાશાખાના અ યાસ મ જુબનો રહશ.ે 

૧. જુરાતનીભૌગો લક, આિથક અને સામા જક ગૂોળ 

૨. જુરાતનોસાં ૃિતકવારસો-સા હ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો 

૩. ભારતની ગૂોળ-ભૌગો લક, આિથક, સામા જક, ખેતી, ુદરતી સશંાધનો અને વસતી ગેની બાબતો
૪. િવ  ગૂોળની સામા ય ભૌગો લક મા હતી 
૫. ભારત ુબંધંારણ: 

(૧) આ ખુ (૨) ળૂ તૂ અિધકારો અને ફરજો (૩) રા યિનતીના માગદશક િસ ાતંો(૪) સસંદની રચના  
(૫) રા પિતની સ ા ( ૬) રા યપાલની સ ા(૭) યાય તં  
(૮)અ .ુ િત, અ .ુજન િત અને સમાજના પછાત વગ  માટની જોગવાઇઓ  
(૯) એટન જનરલ (૧૦)નીિત આયોગ(૧૧) પચંાયતી રાજ (૧૨) નાણા પચં (૧૩)બધંારણીય સં થાઓ-
ભારત ુ ં ૂટંણીપચં, સધં લોક સેવા આયોગ, રા ય સેવા આયોગ, કો ોલર અને ઓ ડટર જનરલ. 

૬. ભારતની અથ યવ થા 
૭. ભારતનો ઇિતહાસ 
૮. સામા ય િવ ાન, પયાવરણ તથા ઇ ફરમશન એ ડ કો િુનકશન. 

૯. સામા ય બૌિધક મતા કસોટ   
૧૦. ખેલ જગત 
૧૧. મા હતી (મેળવવાનો) અ દકાર અિધિનયમ,૨૦૦૫ 
૧૨. જુરાતી યાકરણ (૧)જોડણી (૨) સમાનાથ -િવ ુ ાથ  શ દો (૩)સિંધ (૪)સમાસ (૫) ઢ યોગ અને કહવતો

૧૩. English Grammar 
1) Tenses, Gerund and Participles 
2) Agreement between Verb and Subject, order of words, punctuations etc. 
3) Usage of Articles, Nouns, Pronouns, Adjectives, Prepositions, Auxiliaries, 

Conjunctions and Question Tag etc. 
4) Idioms and Phrasal Verbs. 
5) Active and Passive Voice. 
6) Common Errors of Usage.  

૧૪ ાદિશક, રા ય અને તરરા ય મહ વના બનાવ. 


