જા.ક્ર. ૭૨/૨૦૧૬-૧૭
જગ્યાન ું નામ : સરકારી કોલેજોમાું ઉર્ુ વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ુ-૨
ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૫૦ વમવનટના સુંયક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ

પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
ભાર્-૧
માધ્યમ: ગજરાતી

કલ ગણ :૧૦૦

૧

ભારતની ભ ૂર્ોળ- ભૌર્ોલલક, આવથિક, સામાજજક, કદરતી સુંસાધન અને િસ્તી અંર્ેની બાબતો- ગજરાતના
ખાસ સુંદભુ સાથે

૨

ભારતનો સાુંસ્કૃવતક િારસો- સાહિત્ય, કલા, ધમુ અને સ્થાપત્યો- ગજરાતના ખાસ સુંદભુ સાથે

૩

ભારતનો ઈવતિાસ- ગજરાતના ખાસ સુંદભુ સાથે

૪

ભારતની અથુવ્યિસ્થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીવત અને ભારતન ું બુંધારણ:
(૧)

આમખ

(૨)

મ ૂળભ ૂત અવધકારો અને ફરજો

(૩)

રાજ્યનીવતના માર્ુદશુક વસદ્ાુંતો

(૪)

સુંસદની રચના

(૫)

રાષ્ટ્રપવતની સત્તા

(૬)

રાજ્યપાલની સત્તા

(૭)

ન્યાયતુંત્ર

(૮) અનસ ૂલચત જાવત, અનસ ૂલચત જનજાવત અને સમાજના પછાત િર્ો માટે ની જોર્િાઈઓ
(૯)

એટની જનરલ

(૧૦) નીવત આયોર્
(૧૧) પુંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પુંચ
(૧૩) બુંધારણીય તથા િૈધવનક સુંસ્થાઓ- ભારતન ું ચટ
ું ૂ ણી પુંચ, સુંઘ લોક સેિા આયોર્, રાજ્ય લોક
સેિા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીયસતકુ તા આયોર્, લોકપાલ તથા
લોકાયક્ત અને કે ન્રીય માહિતી આયોર્
૬

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી

૭

સામાન્ય વિજ્ઞાન, પયાુિરણ અને ઈન્ફમેશન એન્ડ કોમ્પ્ટયવનકે શન ટે કનોલોજી

૮

ખેલ જર્ત સહિત રોજબરોજના પ્રાદે વશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્િના બનાિો

*********

Syllabus of Preliminary Test

part-1
Medium: Gujarati

Total Marks- 100

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

*********

જાિેરાત ક્રમાુંક ૭૨/૨૦૧૬-૧૭
ભાર્-૨ સુંબવધત વિષયનો અભ્યાસક્રમ
જગ્યાન ું નામ : સરકારી કોલેજોમાું ઉર્ુ વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્ુ-૨

કલ પ્રશ્નો ૨૦૦

કલ ગણ ૨૦૦

માધ્યમ: ઉર્ુ

નોંધ – ઉર્ુ વિષયનો અભ્યાસક્રમ UNIVERSITY GRANTS COMMISSION દ્વારા લેિામાું
આિતી NATIONAL ELIGIBILITY TEST ઉર્ુ ભાષા નો રિેશે અને તમામ પ્રશ્નો િેતલક્ષી
પ્રકાર ના રિેશે .

