
જુરાત હર સેવા આયોગ. 

ાથિમક કસોટ નો અ યાસ મ 

હરાત માકં : ૦૮/૨૦૧૫-૧૬ 

જ યા ુ ંનામ :- સમાજ ક યાણ અિધકાર , વગ-૨ (િનયામક ી, િવકસિત િત ક યાણ ખા )ુ  

ભાગ-૧- ાથિમક કસોટ નો સામા ય અ યાસ 

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

 

૧. જુરાતની ભૌગો લક, આિથક અને સામા જક ગૂોળ 

૨. જુરાતનો સાં ૃિતક વારસો- સા હ ય, કલા, ધમ 

૩. ભારતની અથ યવ થા અને રાજનીિત 

૪. ભારત ુબંધંારણ: 

(૧) આ ખુ (૨) ળૂ તૂ અિધકારો અને ફરજો (૩) રા યિનતીના માગદશક િસ ાતંો  

(૪) સસંદની રચના (૫) રા પિતની સ ાઓ ( ૬) ભારત ુ ં ુટંણીપચં  

(૭) રા યપાલ ીની સ ાઓ (૮) યાયતં  (૯) એટન  જનરલ (૧૦) ક ોલર અને  

ઓ ડટર જનરલ (C.A.G.) (૧૧) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત અને સમાજના  

પછાત વગ  માટની જોગવાઇઓ (૧૨) પચંાયતી રાજ (૧૩) નાણા પચં               

૫. સામા ય િવ ાન 

૬. ગણતશા  
(૧) સં યા મક કસોટ  

(૨) સામા ય બૌ ક મતા અને તા કક કસોટ   

૭. જુરાતી યાકરણ 

(૧) જોડણી (૨) સમાનાથ -િવ ુ ાથ  શ દો (૩) ઢ યોગો અને કહવતો 

(૪) સમાસ (૫) અલકંાર  (૬) છંદ (૭) સિંધ 

૮. ે  યાકરણ  

(1) Articles, Pronouns, Adjectives, Prepositions, Conjunctions and Question tag. 

(2) Verb and Tense, Agreement between subject and verb, Gerund, Participles. 

(3) Model auxiliaries, Usage of can, may, could, should etc. 

(4) Use of some, many, any, few, a little, since and for.  

(5) Active and passive voice.(6) Degree of adjectives.(7) Common errors of usage. 

૯. આ િુનક ભારતનો ઇિતહાસ 

૧૦. હરાતમા ંદશાવેલ જ યા ગેની સામા ય ફરજો અને િવભાગની િુ ની પરખા અને 

યોજનાઓ તથા જુરાતના વહ વટ  તં ુ ંમાળ ુ ં  

૧૧. ખેલ જગત 

૧૨. તા તરના ંમહ વના બનાવો. 



 

 

જુરાત હર સેવા આયોગ 

હરાત માકં -૮/૨૦૧૫-૧૬ સમાજ ક યાણ અિધકાર  વગ-૨ 

િનયામક ી, િવકસતી િત ક યાણ ખા ુ ંના િનયં ણ હઠળ ની જ યા  
ાથિમક કસોટ નો (ભાગ-૨) અ યાસ મ 

 મા યમ- જુરાતી                                    ુલ ો-૧૦૦                                 ુલ ણુ-૨૦૦             

૧.    જુરાતની વ તી ુ ંવગ કરણ અને વૈિવ યનો પ રચય 

૨.   ામ સમાજ, યવસાયો, પરંપરાગત યાવસાિયક માળ ,ુસામા જક સમ યાઓ અને સમરસતા. 

 ૩.   ક યાણ રાજની ફલ ફુ , સમાજ ક યાણનો યાલ ુ ય વે ી ક યાણ, બાળ ક યાણ અને પછાત 

વગ ુ ંક યાણ.  

૪. ાથિમક િશ ણ અિધિનયમની જોગવાઇઓ. 

૫.  બાળકો માટ ફર જયાત અને મફત િશ ણ ધારો-૨૦૦૯            

૬.  મા હતી અિધકાર ધારો-૨૦૦૫ 

૭.  સામા જક અને શૈ ણક ર તે પછાત વગ ના ઉ કષ માટ સરકાર લીધેલા પગલા ંઅને ઉપ બધ સવલત. 

૮. સા.શૈ.પ.વ. / આપવ/લ મુતી/એન.ટ .ડ .એન.ટ / ના સામા જક, શૈ ણક, આિથક,રાજક ય ઉ િત માટની    

     સરકાર  યોજનાઓ અને તેના અમલીકરણ માટ ુ ંસરકાર  તં . 

૯.   રા ય પછાત વગ આયોગની રચના અને કાય . 

૧૦.  રા ય લ મુતી પચંની રચના અને કાય . 

૧૧.  ભારત ુ ંબધંારણમા ંઅ ુ ૂચત િતઓ, જન િતઓ તેમજ અ ય પછાત વગ ની જોગવાઇઓ. 

૧૨.  જુરાતમા ંપચંાયતી રાજ તેમજ શહર  થાનીક સં થાઓ. 

૧૩.  માડંલ સિમિતનો અહવાલ અને તેની ભલામણો. 

૧૪.  એ.આર. બ ી કમીશનનો અહવાલ અને તેની ભલામણો. 

 

 

 


