�.ક્ર. ૬૯/૨૦૧૬-૧૭
જગ્યા� ંુ નામ

:

ુ રાતી િવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨
સરકાર� કોલેજોમાં �જ

ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૫૦ િમિનટના સં�ક્ુ ત પ્ર�પત્રની પ્રાથિમક કસોટ�નો અભ્યાસક્રમ

પ્રાથિમક કસોટ�નો અભ્યાસક્રમ
ભાગ-૧
ુ :૧૦૦
�ુ લ �ણ

ુ રાતી
માધ્યમ: �જ
૧

ભારતની � ૂગોળભૌગો�લક, આિથ�ક, સામા�જક, �ુ દરતી સંસાધન અને વસ્તી �ગે ની બાબતો�ુજરાતના ખાસ સંદભર્ સાથે

૨

ભારતનો સાંસ્�ૃિતક વારસો- સા�હત્ય, કલા, ધમર્ અને સ્થાપત્યો- �ુજરાતના ખાસ સંદભર્ સાથે

૩

ભારતનો ઈિતહાસ- �ુજરાતના ખાસ સંદભર્ સાથે

૪

ભારતની અથર્વ્યવસ્થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીિત અને ભારત�ું બંધારણ:
(૧)

આ�ુખ

(૨)

� ૂળ� ૂત અિધકારો અને ફરજો

(૩)

રા�યનીિતના માગર્દશર્ક િસદ્ધાંતો

(૪)

સંસદની રચના

(૫)

રાષ્ટ્રપિતની સ�ા

(૬)

રા�યપાલની સ�ા

(૭)

ન્યાયતંત્ર

(૮)
(૯)

અ�ુ� ૂ�ચત �િત, અ�ુ� ૂ�ચત જન�િત અને સમાજના પછાત વગ� માટ� ની જોગવાઈઓ
એટન� જનરલ

(૧૦) નીિત આયોગ
(૧૧) પંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધિનક સંસ્થાઓ- ભારત�ું �ટ
ં ૂ ણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રા�ય લોક
સેવા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓ�ડટર જનરલ; ક�ન્દ્રીયસતકર્ તા આયોગ, લોકપાલ તથા
લોકા�ુક્ત અને ક� ન્દ્રીય મા�હતી આયોગ

૬

સામાન્ય બૌ�દ્ધક ક્ષમતા કસોટ�

૭

સામાન્ય િવજ્ઞાન, પયાર્વરણ અને ઈન્ફમ�શન એન્ડ કોમ્�ુિનક� શન ટ� કનોલો�

૮

ખેલ જગત સ�હત રોજબરોજના પ્રાદ� િશક, રાષ્ટ્ર�ય અને �તરરાષ્ટ્ર�ય મહત્વના બનાવો

*********

Syllabus of Preliminary Test

part-1
Medium: Gujarati
Marks- 100

Total

1

Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and population
related topics- with special reference to Gujarat

2

Cultural heritage of India-Literature, Art, Religion and Architecture- with special
reference to Gujarat

3

History of India with special reference to Gujarat

4

Indian Economy and Planning

5

Indian Polity and the Constitution of India:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Preamble
Fundamental Rights and Fundamental Duties
Directive Principles of State Policy
Composition of Parliament
Powers of the President of India
Powers of Governor
Judiciary
Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes of the
society
Attorney General
NITIAayog
Panchayati Raj Institutions
Finance Commission
Constitutional and Statutory Bodies: Election Commission of India, Union
Public Service Commission, State Public Service Commission, Comptroller and
Auditor General; Central Vigilance Commission, Lokpal and Lokayukta, Central
Information Commission

6

General Mental Ability

7

General Science, Environment and Information & Communication Technology

8

Daily events of Regional, National and International Importance including Sports

*********

