હેરાત માંક -૮૬/૨૦૧૮-૧૯
સરકારી િવનયન, વાિણ ય અને િવ ાન કોલેજો ખાતે ગુજરાતી િવષયના મદદનીશ ા યાપક, વગ-૨ ાથિમક કસોટીનો
અ યાસ મ ભાગ -૧
મા યમ:ગુજરાતી

કુલ ગુણ :૧૦૦

૧

ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોિલક, આ થક, સામાિજક, કુદરતી સંસાધન અને વ તી અંગેની બાબતો- ગુજરાતના ખાસ
સંદભ સાથે

૨

ભારતનો સાં કૃિતક વારસો- સાિહ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે

૩

ભારતનો ઈિતહાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથે

૪

ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીિત અને ભારતનું બંધારણ:
(૧) આમુખ
(૨) મૂળભૂત અિધકારો અને ફરજો
(૩) રા યનીિતના માગદશક િસ ધાંતો
(૪) સંસદની રચના
(૫) રા પિતની સ ા
(૬) રા યપાલની સ ા
(૭) યાયતં
(૮) અનુસિૂ ચત િત, અનુસિૂ ચત જન િત અને સમાજના પછાત વગ માટેની જોગવાઈઓ
(૯) એટન જનરલ
(૧૦) નીિત આયોગ
(૧૧) પંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધિનક સં થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રા ય લોક સેવા આયોગ,
કો ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ; કે ીય સતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુ ત અને કે ીય માિહતી
આયોગ

૬

સામા ય બૌિ ધક મતા કસોટી

૭

સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઈ ફમશન એ ડ કો યુિનકેશન ટેકનોલો

૮

ખેલ જગત સિહત રોજબરોજના ાદેિશક, રા ીય અને આંતરરા ીય મહ વના બનાવો
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Assistant Professor of in Govt. Arts, Science, Commerce College Class-II
Syllabus of Preliminary Test
Paper-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) Preamble
(2) Fundamental Rights and Fundamental Duties
(3) Directive Principles of State Policy
(4) Composition of Parliament
(5) Powers of the President of India
(6) Powers of Governor
(7) Judiciary
(8) Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes of
the society
(9) Attorney General
(10) NITIAayog
(11) Panchayati Raj Institutions
(12) Finance Commission
(13) 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
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