જાશેયાત ક્રભાાંક: ૦૩/૨૦૧૬-૧૭, કષૃ  અને વશકાય ષલબાગ શસ્તકના કષભશ્નયશ્રી, ભત્સસ્મોધોગના તાફા શેઠ લશીલટી
અષધકાયી, વાભાન્મ યાજ્મ વે લા, લગગ -૨ની ૦૧ (એક) જગ્મા ભાટેની વાંબષલત પ્રાથષભક કવોટીભાાં બાગ-૧ અને બાગ-૨ ના
૧૦૦ ષભષનટના વાંયક્ુ ત પ્રશ્નત્રનો અભ્માવક્રભ
બાગ-૧ વાભાન્મ અભ્માવ
ુ યાતી
ભાધ્મભ:- ગજ

પ્રશ્નોની વાંખ્મા -૧૦૦

ુ :-૧૦૦
ગણ

૧.

ગુજયાતની બૌગોલરક, આષથિક અને વાભાજજક ભ ૂગો

૨.

ગુજયાતનો વાાંસ્કૃ ષતક લાયવો-વાહશત્સમ, કરા, ધભગ અને સ્થાત્સમો

૩

બાયતની ભ ૂગો-બૌગોલરક, આષથિક , વાભાજજક, ખે તી, કુ દયતી વાંળાધનો અને લસ્તી અંગે ની ફાફતો

૪

ષલશ્વ ભ ૂગોની વાભાન્મ બૌગોલરક ભાહશતી

૫

બાયતન ુાં ફાંધાયણ:
(૧) આમુખ (૨) મ ૂભ ૂત અષધકાયો અને પયજો (૩) યાજ્મષનતીના ભાગગદ ળગક ષવદ્ાાંતો
ુ ૂલચત
(૪) વાંવદની યચના (૫) યાષ્ટ્રષતની વત્તા (૬) યાજમારની વત્તા (૭) ન્મામતાંત્ર (૮) અનસ
ુ ૂલચત જનજાષત અને વભાજના છાત લગો ભાટે ની જોગલાઇઓ (૯) એટની જનયર
જાષત, અનસ
ુાં ણીાંચ
(૧૦) નીષત આમોગ (૧૧) ાંચામતી યાજ (૧૨) નાણાાં ાંચ (૧૩) ફાંધાયણીમ વાંસ્થાઓ - ચટ
વાંઘ રોક વેલા આમોગ, યાજમ વેલા આમોગ, કોમ્પ્ટ્રોરય અને ઓહડટય જનયર.

૬

બાયતની અથગવ્મલસ્થા

૭.

બાયતનો ઈષતશાવ

૮

વાભાન્મ ષલજ્ઞાન, ામાગલયણ તથા ઈન્પભળન એ ન્ડ કોમ્પ્ટયષુ નકે ળન

૯

વાભાન્મ ફૌષધક ક્ષભતા કવોટી

૧૦

ખે ર જગત

૧૧

ભાહશતી (ભેલલાનો) અષધકાય અષધષનમભ, ૨૦૦૫

૧૨

ગુજયાતી વ્માકયણ
(૧) જોડણી (૨) વભાનાથી-ષલરુ દ્ાથી ળબ્દો (૩) વાંષધ (૪) વભાવ (૫) રૂહઢપ્રમોગો અને કશેલતો

૧૩

English Grammar
1) Tense, 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.
4)

Idioms and Phrasal verbs.

5) Active and Passive Voice.
6) Common Errors of Usage.
૧૪.

પ્રાદે ષળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભશત્સલના ફનાલો

બાગ-૨

ષલમને રગતા પ્રશ્નત્રના અભ્માવક્રભની ષલગતો

ુ યાતી
ભાધ્મભ- ગજ

પ્રશ્નોની વાંખ્મા ૧૦૦

ુ યાત મલ્ુ કી વેલા લગીકયણ અને બયતી (વાભાન્મ) ષનમભો, ૧૯૬૭
૧. ગજ
૨. કચેયી કામગધ્ધષત (લફન વલચલારમ)
ુ યાત મલ્ુ કી વેલા ષનમભો, ૨૦૦૨ ( યજા, ગાય અને ેંળન ફાફત)
૩. ગજ
ુ યાત નાણાકીમ ષનમભો, ૧૯૭૧
૪. ગજ
ુ યાત અંદાજ ત્ર ષનમભ વાંગ્રશ
૫. ગજ
ુ યાત યાજમ વેલા (લતગણકૂાં )ષનમભો, ૧૯૭૧
૬. ગજ
ુ યાત યાજમ વેલા (ષળસ્ત અને અીર) ષનમભો,૧૯૭૧
૭. ગજ
૮. ભાહશતી (ભેલલાનો) અષધષનમભ - ૨૦૦૫
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

ુ - ૨૦૦
ગણ

