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. માકં –૧૦૬/૨૦૧૫-૧૬  

સરકાર  ઇજનરે  કોલેજ ખાતે ે ના સહાયક ા યાપક, વગ -૨ 

૧૦૦ િમિનટના સં કુત પ નો અ યાસ મ(ભાગ-૧ 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 અને થાપ યો. 

૩. ભારતની ગૂોળ- ભૌગો લક, આિથક, સામા જક, ખેતી, ુદરતી સશંાધનો અને વસતી ગેની 

બાબતો. 

૪ િવ  ગૂોળની સામા ય ભૌગો લક મા હતી 

૫. ભારત ુબંધંારણ: 

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

(૪) સસંદની રચના (૫) રા પિતની સ ા (૬)રા યપાલ ીની સ ા(૭) યાયતં   

(૮) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત જન િત અને સમાજના પછાત વગ  માટની જોગવાઇઓ  

(૯) એટન  જનરલ (૧૦)નીિત આયોગ(૧૧) પચંાયતી રાજ (૧૨) નાણા પચં (૧૩) બધંારણીય 

સં થાઓ - ભારત ુ ં ૂટંણી પચં,સઘં લોક સેવા આયોગ,રા ય સેવા આયોગ,કો ોલર અને 

ઓ ડટર જનરલ                  

૬. ભારતની અથ યવ થા 

૭. ભારતનો ઈિતહાસ  

૮. સામા ય િવ ાન,પયાવરણ તથા ઈ ફમશન એ ડ કો િુનકશન 

૯. સામા ય બૌિધક મતા કસોટ  

૧૦. ખેલ જગત 

૧૧. મા હતી (મેળવવાનો) અિધકાર અિધિનયમ ૨૦૦૫ 

૧૨. જુરાતી યાકરણ 

(૧) જોડણી(૨) સમાનાથ -િવ ુ ાથ  શ દો (૩) સિંધ(૪) સમાસ (૫) ઢ યોગ અને કહવતો 

૧૩. English Grammar 
(1) Tenses, 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 etc. 
(4) Idioms and Phrasal Verbs. 
(5) Active and Passive Voice. 
(6) Common Errors of Usage. 

૧૪. ાદિશક, રા ય અને તરરા ય મહ વના બનાવ. 



 

 . માકં –૧૦૬/૨૦૧૫-૧૬  

સબંિંધત િવષયનો અ યાસ મ(ભાગ-૨) 

મા યમ- ે                                   ુલ ો-૧૦૦                     ુલ ણુ-૨૦૦ 
1. Chaucer to Shakespeare 

2. Jacobean to Restoration Periods 

3. Augustan Age : 18th Century Literature 

4. Romantic Period 

5. Victorian Period 

6.  Modern Period 

7. Contemporary Period 

8. American and other non-British Literatures 

9. Literary Theory and Criticism up to T. S. Eliot 

10. Rhetoric and Prosody 

11. Literary Comprehension 

12. Up to the Renaissance 

13. Victorian and Pre-Raphaelites 

14. Modern British Literature 

15. Contemporary British Literature 

16. Contemporary Theory 

17. History of English Language, English Language Teaching 

18. European Literature from Classical Age to the 20th Century 

19. Indian writing in English and Indian Literature in English translation 

20. American and other non-British English Literatures 

21. Literary Theory and Criticism  

22. Commercial Communication 

Types of Communication, Oral-Written, Verbal-Non-Verbal, Importance of 

Communication, Barriers to Communication, Process and Principles of 

Communication 

Basic of Business: Letters, Parts of Business letters (regular-occasional), Sales 

and Official Letters 

Reports: Press Reports, Business Reports (individual/Committee),  
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