ુ રાત જાહેર સેળા આયોગ
ગજ
જા.ક્ર. ૩૭/૨૦૧૬-૧૭: હહસાબી અધધકારી- ળાણિજ્યયક ળેરા અધધકારી, ળગગ-૨
ુ ય રીક્ષા નો અભ્યાસક્રમ
મખ્
ુ - ૨૦૦
કુ  ગિ

ુ રાતી
પ્રશ્નત્ર :- ૧ ગજ

સમય- ૩ કાક

ક્રભ
૧

ગુણ
નનફંધ (ફે નનફંધ દયે કના ૨૦ ગુણ

ને ૨૫૦ ળબ્દોભાં) લૈચાયીક / લણાા નાત્ભક

/

૪૦

અત્ભકથાત્ભક ને વભાજની વભસ્માઓને રગતા નલમો.
૨

કાવ્મ ંક્તતનો નલચાય નલસ્તાય

૧૦

3

અંગ્રેજીભાંથી ગુજયાતીભાં બાાંતય

૧૦

૪

યજી રેખન/શેલાર રેખન

૧૦

૫

ત્ર વ્મલશાય/યજી (ભાગણી ત્ર, પરયમાદ, નલનંતી ત્ર)

૧૦

૬

ત્રકાય રયદ (ઉર્જા, ખેત નધયાણ , કૃન વભસ્માઓ, નવિંચાઆ, પ્રદુ ણ જેલી વભસ્માઓ વરશત)

૧૦

૭

શુબેચ્છા/ભબનંદન ત્ર

૧૦

૮

પ્રચાય ભાધ્મભો ભાટે નનલેદન તૈમાય કયવુ.ં

૧૦

૯

ઔચારયક બાણો તૈમાય કયલા.(સ્લાગત, નલદામ, ઈદઘાટન લગેયે)

૧૦

૧૦

વંલાદ કૌળલ્મ – ફે વ્મક્તતઓ લચ્ચેનો વંલાદ ( જુ થ ચચાા , વબાનુ ં કાભકાજ, ાણીનો પ્રશ્ન, કૃન

૧૦

અયોગ્મ નલમક ફાફતો, ગ્રાભ વપાઆ લગેયે )
૧૧

વાયાંળરેખન એક ત ૃતીમાંળ વાયાંળ રેખન કયી નળાક અવુ.ં

૧૦

૧૨

અેર પકયાભાંથી પ્રશ્નોના જલાફો રખલા

૧૦

૧૩

અેરા પકયાનો અળમ વય તથા વશેરા ળબ્દોભાં જણાલલો.

૧૦

૧૪

વ્માકયણ

૪૦

(૧)

રુરઢપ્રમોગોનો થા ને લાક્યભાં પ્રમોગ

(૨)

કશેલતોનો થા

(૩)

વંનધ નલગ્રશ ને જોડાણ

(૪)

જોડણી

(૫)

વભાવનો નલગ્રશ ને ઓખ

(૬)

નલરુધાથા ને વભાનાથા

(૭)

કતારયભાંથી કભાભણ ને કભાભણભાંથી કતારયભાં રૂાંતય

(૮)

લાક્યના પ્રકાય-નલનધ લાક્યભાંથી નનેધ લાક્ય ને નનેધ લાક્યભાંથી નલનધ લાક્યભાં
રુાંતય , નલનધ લાક્યભાંથી પ્રશ્નાથા લાક્ય ને પ્રશ્નાથા લાક્ય ભાંથી નલનધ લાક્યભાં
રુાંતય

(૯)

ુલા પ્રત્મમ ને ય પ્રત્મમ

(૧૦)

છંદ ને રંકાય

(૧૧)

નુગો ને નાભમોગી

(૧૨)

નલળેણ, રક્રમા નલળેણ, કૃદંત, નનાત

(૧૩)

ગુજયાતી ભરિંગ વ્મલસ્થા
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ુ ય રીક્ષા
મખ્
ુ :૨૦૦
કુ  ગિ

પ્રશ્નત્ર:-૨ GENERAL ENGLISH

1. Essay (Two Essays – Each of 20 marks)

સમય: ૩ કાક

40 marks

It will have four to five topics pertaining to the current burning issues and
themes. The candidate is expected to reveal all that one has grasped and to
communicate through writing one’s critical understanding of the subject and to
express it in the best possible individual style
2. Letter writing
A) An Informal Letter
B) Formal Letter – Official / Business Letter
3.

A Report of an event OR a ceremonial function an

10 marks
10 marks
10 marks

Official Work
4.

A notice or an Appeal or a Warning or a Press Release

10 marks

For the Media
5.

6.

Dialogue Writing
A dialogue between two persons on a topical issue

10 marks

Formal speeches- Welcome / Send Off- Inaugural

10 marks

Speech etc..
7.

An individual conversion with a group of people
a) At a Job Interview

10 marks

b) At a Press Conference

10 marks

c) At a place where some problematic situation has

10 marks

Arisen. e.g. Flood, Earthquake etc.
8.

Precis – writing

10 marks

- A passage of about 300 words will be given for Precis Writing.
Candidates are expected to reduce the passage to one third of its
original length in their own words. The purpose of Precis Writing is
to judge the candidate’s ability to comprehend, analyze and
Summarize the main ideas of a given passage.
9.

Comprehension
A passage of about 300 words will be given with a

10 marks
2|Page

set of questions based thereon.
10.

Translation of a passage from English Language to Gujarati

10 marks

Language.
11.

English Grammar

40 marks

(1)

Tenses / Sequences of Tenses.

(2)

Voice: Active and Passive.

(3)

Narration: Direct and Indirect.

(4)

Transformation of Sentences: Assertive to Negative.

(5)

Interrogative, Exclamatory and Vice-versa.

(6)

Use of Articles and Determiners.

(7)

Use of Prepositions.

(8)

Correction of sentences including subject, Verb, Agreement.

(9)

Degree of Adjectives, Connectives and Words wrongly used.

(10)

Administrative Glossary.

(11)

Synonyms.

(12)

Antonyms.

(13)

One word substitution.

(14)

Forming new words by using prefixes and suffixes.

(15)

Confusing Words.
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ુ ય રીક્ષા
મખ્
પ્રશ્નત્ર :-૩
ુ :૨૦૦
કુ  ગિ

સામાન્ય અભ્યાસ

ુ રાતી/અંગ્રેજી
માધ્યમ: ગજ

સમય: ૩ કાક

પ્રશ્નત્રન ુંુ માલખ:ુંુ પ્રશ્નો ની વંખ્મા

પ્રશ્નલાય ગુણ

પ્રશ્નલાય ળબ્દ ભમાાદા

કુર ગુણ

૧૦

૩

૨૦ થી ૩૦ ળબ્દો

૩૦

૧૦

૫

૪૦ થી ૫૦ ળબ્દો

૫૦

૮

૧૫

૧૧૦ થી ૧૨૦ ળબ્દો

૧૨૦

૨૮

-

૧.
૨.

૨૦૦

ગુજયાતની ભ ૂગો: બૌગોભરક, અનથિક, વાભાજજક ને ઔધોભગક .
નીચેની ફાફતોભાં વયકાયી નીનત, કલ્માણ મોજનાઓ તથા અ ફાફતોભાં વભસ્માઓ ને
પ્રશ્નો .
(ક). ફા નલકાવ: (ખ) ભરશરા નલકાવ: (ગ) યુલકોનો નલકાવ: (ઘ) અરદલાવી નલકાવ: (ચ)
વાભાજજક દ્રષ્ટટએ લંભચત લગોનો નલકાવ: (છ) નલકરાંગોનુ ં કલ્માણ: (જ) લમોવ્રુદ્ધ રોકોનુ ં
કલ્માણ: (ઝ) કાભદાય કલ્માણ:

૩.

ગુજયાતભાં નળક્ષણ વ્મલસ્થા- યાજ્મ નીનત, વભાજના નફા લગોના ને ભરશરાઓના નળક્ષણ
નલમક પ્રશ્નો, નળક્ષણનુ ં ખાનગીકયણ-નળક્ષણના ક્ષેત્રભાં પ્રલેળ, ગુણલત્તા, દયજ્જો તેભજ
વાભાજજક ન્મામ વંફધ
ં ી મુદ્દાઓ, ઈચ્ચ નળક્ષણની વંસ્થાઓ, ઈચ્ચ નળક્ષણ વાભેના ડકાયો,
વલાનળક્ષા ભબમાન, ભધ્માશન બોજન મોજનાની ભ ૂનભકા ને ભશત્લ .

૪.

ભાનલ વંળાધન નલકાવ :

૪ ૧.

બાયતનો ભાનલ વંળાધન નલકાવ : બાયતની રોક લસ્તીની લતાભાન રયક્સ્થનત, વંખ્માત્ભક
સ્લરૂ (રયભાણ ને વ્રુદ્ધદ્ધ, ભરિંગ, ઉંભય, ળશેયી ને ગ્રાભીણ) ને ગુણાત્ભક સ્લરૂ ( નળક્ષણ
ને અયોગ્મ નલમક કાજી) લસ્તી નલમક નીનત ને ૨૦૫૦ સુધીની ધાયણા,અધુનનક
વભાજભાં ભાનલ વંળાધન અમોજનનુ ં ભશત્લ ને અલશ્મકતા, ભાનલ વંળાધન-નલકાવના
અમોજનભાં વભાનલટટ અંગભ ૂત ધટકો ને રયફો, બાયતભાં ફેકાયીનુ ં સ્લરૂ, પ્રકાયો ને
વભસ્મા, બાયતભાં યોજગાય ભાટેન ુ ં લરણ, નલભબન્ન નલબાગોભાં કુળ કાભદાયોનો ભાગણીદય,
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ભાનલ ફના નલકાવ ભાટે કામાયત વયકાયી ને ભફનવયકાયી વંસ્થાઓ, વયકાયની યોજગાય
નીનત, ફેયોજગાયી ને લ્ યોજગાયી ઓછી કયલાની જુદી જુદી મોજનાઓ.
૪ ૨.

નળક્ષણ : ભાનલ વંળાધન નલકાવ ને વાભાજજક રયલતાનના વાધન તયીકે નળક્ષણનો નલચાય,
બાયતની ( ૂલા પ્રાથનભકથી ઈચ્ચ નળક્ષણ) નળક્ષણ પ્રણારી (નળક્ષણ નુ ં વાલાત્રીકીકયણ, નળક્ષણનુ ં
વ્મલવામીકયણ, ગુણલત્તાભાં સુધાયો, ડ્રોઅઈટનુ ં પ્રભાણ લગેયે) વભસ્માઓ ને પ્રશ્નો,
કન્માઓ ભાટે નળક્ષણ, વાભાજજક ને અનથિક ગયીફ લગા, ંગો, રઘુભનતઓ, પ્રખયતાળોધ
લગેયે, વયકાયની ળૈક્ષભણક નીનત, મોજનઓ ને કામાક્રભો, નૌચારયક નળક્ષણ ને પ્રૌઢ
નળક્ષણના પ્રવાયનુ ં નનમભન ને નનમંત્રણ કયનાયી વયકાયી ને વાભાજજક સ્લમંવલ
ે ી વંસ્થાઓ
લગેયે, લૈનિકયણ ને ખાનગીકયણની બાયતીમ નળક્ષણ ય વયો, યાટરીમ જ્ઞાન અમોગ,
યાટરીમ ઈચ્ચનળક્ષણ ને વંળોધન અમોગ, અઆ.અઆ,ટી., અઆ.અઆએભ., એન.અઆ,ટી.

૪. ૩

વ્મલવાનમક નળક્ષણ: ભાનલ વંળાધન નલકાવના વાધન તયીકે વ્માલવાનમક/ટેકનનકર નળક્ષણનો
નલચાય, બાયતની લતાભાન ક્સ્થનત, નળક્ષણ પ્રણારી ને તારીભ, વયકાયી નીનત, મોજનાઓ ને
કામાક્રભો-વભસ્માઓ, પ્રશ્નો ને તેના નનયાકયણના પ્રમત્નો, વ્મલવાનમક ને ટેકનનકર
નળક્ષણનો પ્રચાય, નલનનમભન કયનાયી ને ધીસ્લીકૃનત અનાયી વંસ્થાઓ .

૪. ૪

અયોગ્મ: ભાનલ વંળાધન નલકાવના અલશ્મક ને મુખ્મ ઘટક તયીકે અયોગ્મનો નલચાય,
જીલન ધોયણ નલમક આંકડાઓ, નલિ અયોગ્મ વંસ્થા- ઈદે ળ, યચના, કામો ને તેના
કામાક્રભો, વયકાયની અયોગ્મ નલમક નીનત, મોજનાઓ ને કામાક્રભો, બાયતભાં અયોગ્મની
કાજી રેનારૂ તંત્ર, અયોગ્મ વાથે વંફનં ધત વભસ્માઓ ને તેના નનયાકયણ ભાટેના પ્રમત્નો,
જનની-ફા સુયક્ષા મોજના, યાટરીમ ગ્રાભીણ અયોગ્મ ભબમાન .

૫.

બાયતનુ ં ફંધાયણ: (૧) અમુખ

(૨) મ ૂભ ૂત શક્કો ને પયજો (૩) યાજ્મનીનતના ભાગાદળાક

નવધ્ધાંતો (૪) ન્મામતંત્ર (૫) કેન્દ્ર ને યાજ્મ વંફધ
ં ો (૬) લૈધાનનક વત્તાઓનુ ં નલબાજન (૭)
યાજ્મારની નનભણુકં ને વત્તાઓ (૮) વંઘ માદી, યાજ્મ માદી ને વભલતી માદી (૯)
વંનલધાનનક વનભનતઓ (૧૦) વંઘ-યાટરનત ને ઈ યાટરનત, ભંત્રી ભંડ, બાયતના એટની
જનયર, વયકાયી કાભકાજનુ ં વંચારન (૧૧) ચુટં ણીઓ.
૬.

કુદયતી અત્તી વ્મવ્સ્થાન :

કુદયતી અનત્તની વ્માખ્મા, સ્લરૂ, અનત્તના પ્રકાય ને

લગીકયણ, કુદયતી મુશ્કેરીઓ: કાયણભ ૂત ઘટકો તેભજ તે વૌમ્મ કયનાયી ઈામ મોજના.  ૂય,
ભ ૂકં,ત્સુનાભી, બેખડો ઘવી ડલી લગેયે, અનત્તઓ શલી ફનાલલાની ઈામ મોજનાઓ
ઈય વય કયનાયા ઘટકો.
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૭.

નલકાવ ને માાલયણીમ વભસ્માઓ ને ઈામો
(૧) માાલયણ સુયક્ષા, માાલયણ સુયક્ષા ધાયો, એય ( નપ્રલેન્વન એન્ડ કંરોર ઓપ ોલ્યુળન)
એતટ, લોટય (નપ્રલેન્વન એન્ડ કંરોર ઓપ ોલ્યુળન)એતટ, લોટય ોલ્યુળન, જગર
ં
વંયક્ષણ
એતટની વાભાન્મ જોગલાઆઓ.
(૨) રયક્સ્થનતક તંત્ર ( આકો નવસ્ટભ) ને જૈલ નલનલધતા ( ફામો ડામલાવીટી-આકોરોજી) ની
વ્માખ્મા, રયક્સ્થનત નલજ્ઞાન(આકોરોજી) નો ામાનો કન્વેપ્ટ, રયક્સ્થનત તંત્રભાં ોણ કડી.
(૩) માાલયણીમ પ્રદૂ ણ : શલા,ાણી, જભીન,દરયમાઆ,લાજ, ન્યુક્તરમય તથા થભાર પ્રદૂ ણ
થલાના કાયણો, વયો ને નનલાયલાના ઈામો, ગંદા ાણીના નનકારની વ્મલસ્થા.
(૪) આન્પભેળન ટેકનોરોજી-માાલયણ ને ભાનલીમ સ્લાસ્્મભાં પાો.
(૫) લૈનિક માાલયણ જેલા કે તરાઆભેટ ચેઆન્જ, એનવડનો લયવાદ, ગ્રોફર લોનભિગ, લોટય ળેડ
ભેનેજભેન્ટ, ડતય જભીનનુ ં ઈર્જઈ જભીનભાં નલવંસ્કયણ

૮.

યભતો ને ખેરકુદ ; દે ળ,ખેરાડી, યભતોના નનમભો,અમોજન એલોડા ,આંતયયાષ્ટરમ યભતોત્વલ
કે નલનલધ ટુનાાભેન્ટ/સ્ધાાઓ, યભતના યે કડા , તાજેતયના રયણાભો તેભજ અ મુદ્દાઓ વંદબે
ગુજયાતની ક્સ્થનત.

૯.

બાયતની સ્લાતંત્ર્મ પ્રાક્પ્ત  ૂલે ને એ છી ફનેરા ભશત્લના ફનાલો.

૧૦.

વાભન્મ નલજ્ઞાન : યોજ-ફયોજના નલજ્ઞાનના લરોકનો ને નુબલો કે જેભાં નલજ્ઞાનની કોઆ
ળાખાનો નલનળટટ ભ્માવ કમો નથી તેલી વ્મક્તત ાવેથી ેક્ષા યાખી ળકામ તેલી ફાફતો.

૧૧.

પ્રાદે નળક, યાટરીમ ને આંતયયાટરીમ કક્ષાની ભશત્લની વાંપ્રત ઘટનાઓ
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Paper-3 General Studies
Total Marks :200

Medium: English/Gujarati

Time: 3 Hours

Paper Scheme:
No Of Questions
10
10
8
28

Marks allotted to each
Question
3
5
15
-

Word Limit Per
Question

Total Marks

20 To 30 Words
40 To 50 Words
110 To 120 Words

30
50
120
200

1. Geography of Gujarat : Geographical , Economical , social and Industrial
2. Government policy, Welfare schemes and related challenges in the below mentioned
areas
(A) Child Development
(B) Women Development
(C) Youth Development
(D) Tribal Development
(E) Development of socially deprived classes
(F) Welfare of differently abled people
(G) Welfare of old age people
(H) Labour Welfare
3. Education System in Gujarat - State Policy. Educational problems of socially deprived
classes and women, privatization of Education- Admission, Quality , Status and Social
justice related issues, Higher Education institutions, Challenges before Higher Education.
Sarva Shiksha Abhiyan , Mid Day Meal Scheme its role and importance.
4. Human Resource Development
4.1 Human Development Index (HDI) of India, present demographic Profile,
Numerical
form (Dimension and growth, Gender, Age, Urban and Rural) and
Qualitative form
(Education and Health concerns ) Population related Policy
and projection up to 2050,
Importance and necessity of Human resource planning in Modern Society, Constituent elements
and factors in planning of Human Resource Development, Unemployment in India - Forms, types
and challenges, Employment trends in India, Demand of skilled labour in various segments,
Government and Non Government organizations engaged in development of Human recourses
4.2 Education: Education as a tool for Human Resources Development and social
transformation. India’s Education System ( Pre- Primary to Higher Education ) Universalization
of Education , Professionalization of Education, Quality Improvement, Drop out) ratio etc. challenges Education for girls , socially and economically deprived classes, differently abled
People, Minorities, Talent search etc. Government’s education Policy, Programs and schemes.
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Informal Education and adult-literacy education, Regulation and Regulatory Government and
N.G. organizations, Impact of Globalization and Privatization on Indian education, knowledge
Commission of India , National Higher Education and resources Commission , IITS , IIMS ,
N.I.T.
4.3 Professional Education : Professional / Technical Education as a tool for Human resource
Development , India’s present status , Education systems and training, Government policy,
Programs , schemes and challenges , Issues and efforts for solution , Propagation of Professional
and Technical education. Regulatory and Sanctioning institutions.
4.4

Health : Health as necessary and Prime component for Human Resource Development

5.
Constitution of India (1) Preamble (2) Fundamental Rights and Fundamental Duties (3)
Directive Principles of State Policy (4) Judiciary (5) Center State Relations (6) Distribution of
Legislative Powers (7) Appointment of Governor and his Authority (8) Judiciary (9) Union List,
State List and Concurrent List (10) Legislative Committees (11) Union- President and Vise
President, Council of Minister, Attorney General of India, Government Business Procedures
(12) Elections
6. Disaster Management: Definition of Natural Calamity, Types and classification of disasters,
Natural Calamities : Responsible factors and pacifying relief Mealarel Flood, Earth quack,
Tsunami , Avalanche , land slide etc. Factors affecting relief measures
7.

Development , Environmental issues and Solutions.
(1) Environment Protection , Environment protection Act, Air (prevention and control of
pollution) Act, water (presentation and control of pollution) Act, water pollution,
General Provisions of Forest Conservation Act.
(2) Definition of Ecosystem and Biodiversity, Basic concern of Ecology, Food chain in
Ecology
(3) Environmental Pollution : Air, Water, Land, Ocean, Noise, Nuclear and Thermal
pollution, effects and solutions, drainage system
(4) Information Technology - Contribution in Environment and Human Health.
(5) Global environmental issues like climate change, Acid rain, Global Warming,
watershed management, Reclamation of follow land into fertile land.

8. Sports : country, Sportsperson, Rules of Games, Organization, Awards International sports
meets and various tournaments, Sports records, Recent developments and the status of Gujarat
with respect of sports.
9. Major pre-independence and post-independence events.
10. General science: observations and experiences as expected from an ordinary citizen, who has
not studied any specific branch of science.
11. Current Events of Regional, National and International Importance.
8|Page

પ્રશ્નત્ર-૪ :- ળાણિજય અને સુંચાન
ુ – ૨૦૦
કુ  ગિ

ુ રાતી/અંગ્રેજી
માધ્યમ: ગજ

સમય – ૩ કાક

પ્રશ્નત્રન ુંુ માલખ:ુંુ પ્રશ્નો ની વંખ્મા

પ્રશ્નલાય ગુણ

પ્રશ્નલાય ળબ્દ ભમાાદા

કુર ગુણ

૧૦

૩

૨૦ થી ૩૦ ળબ્દો

૩૦

૧૦

૫

૪૦ થી ૫૦ ળબ્દો

૫૦

૮

૧૫

૧૧૦ થી ૧૨૦ ળબ્દો

૧૨૦

૨૮

-

૨૦૦

નાિાકીય હહસાબી દ્ધધત
રશવાફી દ્ધનતના મ ૂભ ૂત ખ્મારો, નવધ્ધાંતો, ધાયણાઓ, ખાતાના પ્રકાયો ને તેના નનમભો, રશવાફોની
ુ ી ખાતાઓ, રશવાફી ચોડાઓ ને કાચુ ં વયલૈય,ુ ં લાનિક રશવાફો , ભુર
પ્રરકમા, મ ૂડી ને ભશેસર
સુધાયણા નોંધ
નાિાકીય ત્રકો: બાગીદાયીના રશવાફો; પ્રલેળ, નનવ ૃનત્ત, મ ૃત્યુ, નલવજૉન ને

યોકડની લશેચણી,

કંનીના ઈચ્ચતય રશવાફો; ળેય ફશાય ાડલા ને જપ્ત કયલા, ધંધાની ખયીદી – નલવજૉન, વંમોજન,
વભાલેળ ને ુનઃયચના(રશવાફી ધોયણ ૨૧ પ્રભાણે) ળાવક કંનીના રશવાફો, (રશવાફી ધોયણ ૧૪
પ્રભાણે) ાઘડી ને ળેયનુ ં મ ૂલ્માંકન,

હહસાબી ધોરિો: ICAI ને કોોયે ટ ફાફતોના ભંત્રારમ દ્વાયા ફશાય ાડલાભાં અલેરા – AS-1 થી AS34(ICAI), આંતયયાટરીમ રશવાફી ધોયણો(IAS), આંતયયાટરીમ નાણાકીમ પ્રગટીકયણ ધોયણો(IFRS),
બાયતીમ રશવાફી ધોયણો (Ind-AS)
ઓહડટીંગ
થા – તત્લો – રક્ષણો – ઈદે ળ- પ્રકાયો – પામદાઓ – દ્ધનતઓ – આંતરયક અંકુળ, ન્લેણ, આંતરયક
ઓરડટ, લાઈભચિંગ – થા- ઈદે ળો – પ્રકાયો, નભરકતો ને જલાફદાયીઓનુ ં મ ૂલ્માંકન, ઓરડટયની પયજો
ને જલાફદાયીઓ, ઓરડટયની નનભણકં ૂ , કંની ઓરડટ, કયલેયા ઓરડટ, ડતય ઓરડટ , લેટ ઓરડટ
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ડતર અને સુંચાકીય હહસાબી દ્ધધત
ડતયનો ખ્માર, ડતયના પ્રકાયો, લાનિક ડતય, ડૂફેરી ડતય, ચોડે ડતય ને ઐનતશાનવક
ડતય, ક્સ્થય ને ચભરત ડતય
ડતય રશવાફી દ્ધનત ને ડતયની ગણતયી, પ્રત્મક્ષ ભારવાભાન, પ્રત્મક્ષ ભજૂયી, પ્રત્મક્ષ ખચાા,
પ્રાથનભક ડતય, કાયખાના ડતય, ઈત્ાદન ડતય, લેચાણ ડતય, સ્ટોક યજીસ્ટય- FIFO, LIFO, બારયત
વયે યાળ દ્ધનત, ડતય રશવાફી ધોયણો
સુંચાકીય હહસાબી દ્ધનત: થા, ગુણોત્તય નલશ્ર્રેણ, બંડો પ્રલાશનુ ં ત્રક, યોકડ પ્રલાશનુ ં ત્રક,
વીભાંત ડતય ને વભત ૂટ ભફિંદુ નલશ્ર્રેણ, તપાલત ડતય દ્ધનત, નનણામ ઘડતય પ્રભાણ ડતય
દ્ધનત, ફજેટયી અંકુળ ને ફજેટનાં પ્રકાયો
નાિાકીય સુંચાન
મ ૂડી ભાખુ, નાણાકીમ ને કાભગીયી ભરલયે જ, મ ૂડી ડતય, મ ૂડી ફજેટીંગ, કામાળીર મ ૂડી વંચારન,
રડલીડન્ડ નીનત, નાણાં ને મ ૂડી ફર્જય, બાયતભાં સ્ટોક એક્ષચેન્જીવની કાભગીયી, NSE, નનમભનકાયી
વંસ્થા: વેફી, રશવાફી દ્ધનત ને નલત્ત વ્મલસ્થાભાં કોમ્પ્યુટયનો ઈમોગ
ધુંધાકીય અને કોોરે ટ કાયદા
બાગીદાયીનો કામદો, કંની ધાયો-૨૦૧૩, કયાયનો કામદો, ભારલેચાણ કામદો, ફૌનધક વંદા નધકાય,
યક્રામ્મ રેખોનો ધાયો, ૧૮૮૧ અંગે નલશંગાલરોકન
આળકળેરા કાયદો-પ્રત્યક્ષ ળેરા કાયદાઓ
મ ૂભ ૂત ખ્મારો, કયલેયા વંજોગો, કયમુતત અલકો, જુદા જુદા નળાકો શેઠ કયાત્ર અલકની ગણતયી,
વ્મક્તત ને ેઢીની કયાત્ર અલકની ગણતયી, કયલેયા કાતો, રયટના પાઆરીંગ, જુદા જુદા પ્રકાયની
અકાયણી, કસ ૂયલાય ને દં ડનીમ જોગલાઆઓ, લેયા અમોજન, લેયા ચોયી ને લેયા લજૉન અલકલેયાભાં
કોમ્પ્યુટયનો ઈમોગ
રોક્ષ ળેરા કાયદાઓ
ગુજયાત મ ૂલ્મ લધાયા લેયો કામદો-૨૦૦૩, ગુજયાત મ ૂલ્મ લધાયો લેયા કામદા નનમભો, કેન્દ્રીમ અફકાયી
જકાત કામદો-૧૯૪૪, કેન્દ્રીમ અફકાયી જકાત નનમભો-૨૦૦૨ અફકાયી ટે યીપ કામદો-૧૯૮૫, ૧૯૯૪ભાં
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નાણાકામદા ને ૨૦૧૨ના સુધાયે રા નાણાકામદા પ્રભાણે વનલિવ ટેક્ષ, કસ્ટભ એકટ-૧૯૬૨, કસ્ટભ ટેયીપ
એકટ ૧૯૭૫, અફકાયી જકાત, વનલિવ ને કસ્ટભ અધાયીત મુલ્માંકન
ધુંધાકીય આંકડાાસ્ત્ર અને માહહતી(Data)ધનમાગ િ
ભારશતીના પ્રકાય, ભારશતીનુ ં એકનત્રકયણ ને નલશ્ર્રેણ, નમ ૂનાની જરૂયીમાત - ભ ૂરો ને નમ ૂનાની
દ્ધનતઓ, વંબનલતાનો નવધ્ધાંત- વંબનલતતા નલતયણ- ભારશતીનુ ં નલશ્ર્રેણ ને થાધટન- સ ૂચકઆંકઆંકડાળાસ્ત્રીમ ગુણલત્તા અંકુળ, વશવંફધ
ં , નનમત વંફધ
ં
ભારશતી ય પ્રરક્રમા- તત્લો - ભારશતી દાખર કયલી - ભારશતી પ્રરક્રમા ને કોમ્પ્યુટયનો ઈમોગ,
કોમ્પ્યુટયનો કાભગીયી નલસ્તાયભાં ઈમોગ- રશવાફી દ્ધનત ને આન્લેન્ટયી અંકુળ
ધુંધાકીય યાગ ળરિ
ધંધાકીમ માાલયણ-થા-તત્લો, અનથિક માાલયણ, અનથિકનીનતઓ, અનથિક અમોજન, બાયતના વંદબાભાં
ધંધાની કામદાકીમ વ્મલસ્થા, સ્ધાા નીનત, ગ્રાશક સુયક્ષા, માાલયણ સુયક્ષા નીનત, માાલયણ: ઈદાયીકયણ
– ખાનગીકયણ લૈનિકયણ - ફીર્જ તફક્કના સુધાયાઓ, ઔધોભગક નીનત ને ભરીકયણ, ઔધોભગક
નલકાવ ને ભાખાકીમ પેયપાયો
બેન્કીંગ અને નાિાકીય સુંસ્થાઓ
ધંધાભાં ફેન્કીંગનુ ં ભશત્લ- થા- કામો-લાભણજ્મ ફેંકોના કામો-લાભણજ્મ ફેન્કો ને અનથિક નલકાવ-ળાખા
ફેન્કીંગ ને એકભ ફેન્કીંગ- રડોઝીટ ફેન્કીંગ ને નભશ્ર ફેન્કીંગ લાભણજ્મ ફેન્કોની નભરકતો ને
તયરતા- લાભણજ્મ ફેન્કોની યોકાણનીનત- લાભણજ્મ ફેન્કોનુ ં નભરકત ભાખુ-ં ફેન્ક નભરકતોની તયરતા,
ફેન્કોના પ્રકાયો ને તેભના કામો: RBI,NABARD ને ગ્રાભીણ ફેન્કીંગ, ફેન્કીંગ ક્ષેત્રના બાયતભાં
સુધાયાઓ- E-ફેન્કીંગ ફેન્કોનો નલકાવ- IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI
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Paper-4 Commerce and Management
Total Marks:- 200

Medium: English/Gujarati

Time:- 3 Hours

Paper Scheme:
No Of Questions
10
10
8
28

Marks allotted to each
Question
3
5
15
-

Word Limit Per
Question
20 To 30 Words
40 To 50 Words
110 To 120 Words

Total Marks
30
50
120
200

Financial accounting
Basic accounting concepts, Principals assumptions, Types of Accounts and their Rules,
Process of accounts, Capitals and Revenue Accounts, Accounting Books and Trial Balance,
Final Accounts, Rectification of Errors
Financial statements, Partnership Accounts, Admission, Retirement, Death, Dissolution and
Cash Distribution
Advanced company accounts; issue and Forfeiture of Shares, Purchase of Business,
Liquidation, Amalgamation, Absorption and Reconstruction, Holding Company Accounts
Valuation of Shares and Goodwill
Accounting Standards: Issued by ICAI and Ministry of Corporate Affairs, AS-1 to AS -34
(ICAI), International Accounting Standards (IAS) International Financial Reporting
Standards (IFRS), Indian Accounting Standards (Ind-AS)
Auditing
Meaning
Elements-Characteristic-Objectives-Types-Advantages-Techniques,
Internal
Control, Investigation, Internal Audit Vouching –Meaning-Objectives-Types Valuation of
Assets and Liabilities, Duties And Responsibility Of Auditor, Appointment Of Auditor,
Company Audit, Tax Audit, Cost Audit, VAT Audit
Cost and Management Accounting
The concept cost – types of cost, Incremental Cost, Sunk Cost, Book Cost and Historical
Cost, Fixed and Variable Cost
Cost Accounting And Cost Ascertainment, Direct Labour, Direct Material, Direct Expenses,
Prime Cost, Factory Cost- Cost Of Production, Cost of Sales, Stock Register FIFO, LIFO,
Weighted Average Method , Cost Accounting Standards
Managements Accounting: Meaning, Ratio Analysis, Funds Flow Analysis, Cash Flow
Analysis, Marginal Costing and Break Even Analysis, Differential Costing, decision making,
Standard Costing , Budgetary Control, Types of Budgets.
Financial Management
Capital Structure, Financial and Operating Leverage, Cost of Capital, Capital Budgeting,
Working Capital Management, Dividend Policy
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Money and capital market working of Stock Exchanges in India NSE, Regulatory
Authorities: SEBI, rating agencies
Computer Applications in Accounting and Finance
Business and Corporate law
Partnership Act, Companies Act -2013, Indian Contract Act, Sale of Goods Act, Overview of
Negotiable Instruments Act, Intellectual Property Rights Act
Indirect Tax Laws
Gujarat Value Added Tax Act-2013, Gujarat Value Added Tax Act Rules, Central Excise Act
-1944, Central Excise Rules -2002, Excise Tariff Act-1985, Service Tax Under Finance Act 1994 as amended by year 2012, Customs Act -1962, Customs Tariff Act -1975, Valuation
under excise and services and customs.
Income-tax law
Basic concept, tax incidence, exempted incomes, computation of taxable income under
various heads, computation of taxable income of individuals and firms, deductions of tax ,
filling of returns, different types of assessment; defaults and penalties.
Tax planning, tax evasion and tax avoidance, computer application in income tax
Business Statistics & Data Processing
Data types, data collection and analysis, sampling, need, errors and methods of sampling,
Probability theory, Probability Distribution, analysis and interpretation of data. Index
numbers, Statistical quality control, correlation and regression
Data processing – elements, data entry, data processing and computer application
Computer application to functional areas- Accounting, Inventory Control
Business Environment
Meaning and elements of Business Environment, Economic Environment, Economic
Policies, Economic Planning, Legal Environment of Business In India, Competition Policy,
Consumer Protection, Environment Protection
Policy Environment: liberalization, privatization and globalization, second generation reform,
industrial policy and implementation, industrial growth and structural changes
Banking and Financial Institution
Importance of Banking to business, meaning and function – function of commercial banks –
commercial banks and economic development- branch banking and unit banking
Deposit Banking and Mixed Banking – Assets and Liquidity of Commercial Banks –
Investment Policy Of Commercial Banks – Assets Structure Of Commercial Banks Liquidity
Of Bank Assets
Types of Banks and their functions: Reserve Bank Of India, NABARD and Rural Banking,
Banking Sector Reforms in India, E-Banking, Development Of Banking: IDBI, IFCI, SFCs,
UTI, SIDBI
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પ્રશ્નત્ર :-૫ અથગાસ્ત્ર અને જાહેર ળહીળટ
ુ – ૨૦૦
કુ  ગિ

ુ રાતી/અંગ્રેજી
માધ્યમ: ગજ

સમય – ૩ કાક

પ્રશ્નત્રન ુંુ માલખ:ુંુ પ્રશ્નો ની વંખ્મા

પ્રશ્નલાય ગુણ

પ્રશ્નલાય ળબ્દ ભમાાદા

કુર ગુણ

૧૦

૩

૨૦ થી ૩૦ ળબ્દો

૩૦

૧૦

૫

૪૦ થી ૫૦ ળબ્દો

૫૦

૮

૧૫

૧૧૦ થી ૧૨૦ ળબ્દો

૧૨૦

૨૮

-

૨૦૦

પ્રસ્તાળના અને મ ૂલભ ૂત ખ્યાો
થાળાસ્ત્રની વ્માખ્મા – સ્લરૂ- કામાક્ષેત્ર, અનથિક લસ્તુ નલરુદ્ધ મુતત લસ્તુ, રકભત ને મ ૂલ્મ- જરૂરયમાત ને ભાંગ
– વ ૃદ્ધદ્ધ ને નલકાવ- ઈત્ાદન ળક્યતા લક્રયે ખા
માુંગ
ભાંગનો થા– ભાંગ નક્કી કયતા રયફો – ભાંગનો નનમભ – ભાંગભાં પેયપાયો ને ભાંગેર ુયલઠાના રયલતાન
ુ
લચ્ચેનો તપાલત, ભાંગની અગાશી- ભાંગની અગાશીનો થા- વયકયતા રયફો- ભાંગ અગાશીના શેતઓ
–
ભાંગ અગાશીની દ્ધનતઓ
પુરળઠો
ુયલઠાનો થા – ુયલઠાને વયકયતા રયફો – ુયલઠાનો નનમભ – ુયલઠા નનમભની ધાયણાઓ – ુયલઠા
નનમભના લાદો – ુયલઠાભાં રયલતાનો – ુયલઠાની મ ૂલ્મ વાેક્ષતાનો ખમાર – ુયલઠાની મ ૂલ્મ વાેક્ષતાુયલઠાની અલક વાેક્ષતા વાભવાભે ુયલઠાની મ ૂલ્મ વાેક્ષતા-ુયલઠાની મ ૂલ્મ વાેકક્ષતાને ભાલાની
દ્ધનતઓ
આંતરરાષ્ટ્રીય ળેાર
પ્રસ્તાલના – થા – ભશત્લ ને આંતયયાટરીમ લેાયને વયકયતા રયફો – આંતયયાટરીમ લેાયને રાબો
ને ભમાા દાઓ
નલદે ળી હરં ૂ ડમાભણ – નલનનભમ દય – નલદે ળી હરં ૂ ડમાભણ વ્મલસ્થા (Mechanism) – નલદે ળી હરં ૂ ડમાભણ ફર્જયનલનનભમ દયની ગણતયી – પોયલડા હરં ૂ ડમાભણ ફર્જય – નલનનભમ દયભાં ળા ભાટે પેયપાય? ક્સ્થય ને
રયલતાનળીર નલનનભમદય-તાજેતયભાં નલિભાં નલદે ળી હરં ૂ ડમાભણ વ્મલસ્થાભાં થમેરા પેયપાયો
નલિ લેાય વંસ્થા – તેના કામો ને નીનતઓ, બાયતીમ નલદે ળ લેાયનુ ં ભાખુ ં ને રદળાઓ
EXIM Bank, બાયતની EXIM નીનત, નલદે ળ લેાય નનમભન ને પ્રોત્વાશન
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આંતયયાટરીમ અનથિક વંસ્થાઓ : IMF, નલિફેંક, IFC, IDA , ADB
ફહય
ુ ાટરીમ એકભો – વંયતુ ત વાશવો – બાયત ને WTO, ફૌદ્ધદ્ધક વંદા નધકાય
રેણદે ણની તુરા – થા ને ભાખુ ં - રેણદે ણની તુરાભાં વભતુરા વભતુરા સુધાયાની દ્ધનતઓ

ધળભાગ : ૨ જાહેર ળહીળટ
જાહેર ળહીળટ પ્રસ્તાળના
ર્જશેય લશીલટનો થા – કામાક્ષેત્ર ને ભશત્લ – ર્જશેય લશીલટ અંગેનો નલલ્વનનો ખ્માર- નલધાળાખાનો નલકાવ
ને પ્રલતાભાન ક્સ્થનત – નવુ ં ર્જશેય લશીલટ – ર્જશેય વંદગી ભબગભ – ઈદાયીકયણ – ખાનગીકયણ –
લૈનિકયણ ડકાયો, સુળાવન ગલાનન્વ – ખમાર ને ભર, નવુ ં ર્જશેય વંચારન
જાહેર ળહીળટમાું સુંગઠનો
નવદ્ધાતો – પ્રથાઓ – વંબાલના –ભાખુ ં ને પ્રકાયો , ભંત્રારમો ને તેના નલબાગો, કોોયે ળનો, કંનીઓ, ફોડા
ને કનભળનો (ંચો) શંગાભી ને વરાશકાયી એકભો – લડુ ભથક ને ક્ષેત્ર વફંધો, નનમભનકાયી વત્તાઓ –
ર્જશેય – ખાનગી બાગીદાયી
જાહેર ળહીળટમાું જળાબદારી અને અંકુ 
જલાફદાયી ને અંકુ ળ ના ખ્મારો, લશીલટ ય ધાયાકીમ કાયોફાયી ને ન્માનમક અંકુ ળ, નાગરયક ને લશીલટ –
વંચાય ભાધ્મભો (ભીડીમા) ની ભ ૂનભકા,રશત જૂથો, સ્લૈચ્છીક વંસ્થાઓ, નાગરયક વભાજ, નાગરયકોનુ ં ખતત્ર, ર્જશેય
ભારશતી નધકાય, વાભાજજક ન્લેણ(ઓડીટ)
ળહીળટી કાયદો
થા-કામાક્ષેત્ર ને ભશત્લ, લશીલટી કામદા અંગેનો ડાઇવીનો ખ્માર, ધાયાકીમ વોંણી, લશીલટી રરબ્યુનલ્વ
નાિાકીય ળહીળટ
નાણાકીમ ને યાજકોીમ નીનતઓ – પ્રર્જનુ ં દે વ ુ ને ર્જશેય દે લા અંદાજત્ર- પ્રકાયો ને સ્લરૂો- ફજેટયી
પ્રરક્રમા –

નાણાકીમ જલાફદાયી, રશવાફો ને ઓડીટ, ફજેટ યાજકીમ વાધન તયીકે, ર્જશેય ખચા ય વંવદનો

અંકુ ળ – નાણા ભંત્રારમની નાણાકીમ ને યાજકીમ ક્ષેત્ર ભાં ભ ૂનભકા – રશવાફી દ્ધનતઓ, ઓરડટ

રાયય સરકાર અને ળહીળટ
કેન્દ્ર – યાજ્મ લશીલટ, ધાયાકીમ ને નાણાકીમ વફંધો – નાણા ંચની ભ ૂનભકા, યાજ્માર, મુખ્મભંત્રી, ભંત્રીઓની
કાઈન્વીર (ભંત્રી ભંડ વમ ૂશ – કેભફનેટ), મુખ્મ વેક્રેટયી – યાજ્મ વભચલારમ નનમાભકો
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સ્ળાતુંત્રતા છીનુું જીલ્ા ળહીળટીયતુંત્ર
કરેકટયની ફદરાતી ભ ૂનભકા – કેન્દ્ર યાજ્મ – સ્થાનનક વફંધો, નલકાવકીમ વંચારનનો અદે ળ ને કામદો ને
વ્મલસ્થા, જીલ્રા લશીલટીમતંત્ર ને રોકળાશી નલકે ન્દ્રકયણ
સનદી સેળા (અમદારાહી)
ફંધાયણીમ સ્થાન, ભાખુ,ં બયતી, તારીભ ને ક્ષભતા યચના, સુળાવનનો અયં બ, અચાય વંરશતા ને નળસ્ત,
કભાચાયી ભંડો, યાજકીમ નધકાયો, વંતો (પરયમાદ) નનલાયણ વ્મલસ્થા, વનદી વેલાભાં તટસ્થતા, વનદી
વેલાની વરક્રમતા
ળહીળટમાું કાયદો અને વ્યળસ્થા
ભિટીળ લાયવો, યાષ્ટરમ ોરીવ ંચ, તાવ એજન્વીઓ (વંસ્થાઓ), કામદો ને વ્મલસ્થા ર્જલલા ભાટે ને
યાજદ્રોશ ને અતંકલાદના પ્રનત અક્રભણ ભાટે કેન્દ્રની ને યાજ્મની ેયા નભરીટયી વરશતની એજન્વીઓની
ભ ૂનભકા
યાજકાયણનુ ં યાધીકયણ ને લશીલટ , ોરીવ-પ્રર્જ વફંધો ોરીવભાં સુધાયાઓ.
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Paper -5
Total Marks:- 200

ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION
Medium: English/Gujarati

Time:- 3 Hours

Section -1 Economics

Paper Scheme:
No Of Questions
10
10
8
28

Marks allotted to each
Question
3
5
15
-

Word Limit Per
Question

Total Marks

20 To 30 Words
40 To 50 Words
110 To 120 Words

30
50
120
200

Introduction And Basic Concepts Of Economics
Definition – Nature and Scope of Economics, Economic Goods v/s Free Goods, Price and
value, Want and Demand, Growth and Development, Production Possibility Curve

Demand
Meaning of Demand – Determinants of Demand – Law of Demand – Difference between
Change in Demand and Change in Quantity Demanded
Demand Forecasting: Meaning of Demand Forecasting – Factors Affecting – demand
forecasting – purposes of demand forecasting – methods of demand forecasting supply

Supply
Meaning of supply – Factors affecting supply-Law of supply-Assumption of law of supply –
Exceptions of law of supply-Change in supply- Concepts of elasticity of supply-Price
elasticity of supply-Income elasticity of supply-Cross elasticity of supply-Methods to
measure Elasticity of supply

International Trade
Introduction –Meaning, needs and factors leading to international trade, Advantages and
disadvantages of international trade
Foreign exchange –exchange rate, mechanism, The foreign exchange market – Determination
of exchange rate – The forward exchange market – Why exchange rate fluctuates – Fixed and
flexible exchange rate – Recent changes in the foreign exchange system world over
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World Trade Organization – its functions and policies, Structure of India’s foreign trade:
composition and direction, EXIM Bank, EXIM policy of India, Regulation and promotion of
foreign trade
International Economic Institutions-IMF, WORLD BANK, IFC, IDA, ADB
Multinational corporations- joint ventures, India and WTO, intellectual property rights
Balance of payments – Meaning and structure – Disequilibrium in the balance of payments –
methods to correct disequilibrium.

Section II

Section -2 Public Administration
Introduction of public administration
Meaning, Scope and significance of public administration, Wilson’s vision of Public
Administration; Evolution of the discipline and its present status; New public Administration;
Public choice approach; Challenges of liberalization; Privatization Globalization; Good
Governance: concept and application; New public Management

Organizations in public administration
Theories – systems, contingency; structure and forms: Ministers and departments,
Corporations, Companies, Boards and Commissions; Ad hoc and advisory bodies;
Headquarters and field relationships; Regulatory Authorities; Public – Private Partnerships

Accountability and control in public administration
Concepts of accountability and control; Legislative Executive and Judicial control over
administration; Citizen and

Administration; Role of media, interest groups, voluntary

organizations; Civil society; Citizen’s charters; Right to Information; Social audit.

Administrative Law
Meaning, scope and significance; Dicey on Administrative Law; Delegated legislation;
Administrative tribunals
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Financial Administration
Monetary and Fiscal policies, Public borrowings and public debt budget- types and forms;
Budgetary process; financial accountability; accounts and audit , budget as a political
instrument; parliamentary control of public instrument; Parliamentary control of public
expenditure; Role of finance ministry in monetary and fiscal area, Accounting techniques;
Audit;

State Government and Administration
Union – State Administrative, legislative and financial relations; Role of the finance
commission; Governor; Chief Minister; Council of Ministers; Chief Secretary; State
Secretarial; Directorates.

District administration since independence
Changing role of the collector; Union – State – Local relations; Imperatives of development
management and law and order administration; District administration and democratic
decentralization

Civil services
Constitutional position, Structure, recruitment, training and capacity – building; Good
governance initiatives; Code of conduct and discipline; Staff associations; political rights;
Grievance redressal mechanism; Civil service neutrality; Civil Service activism

Law and order administration
British legacy; National Police Commission; Investigative agencies; Role of central and state
agencies including paramilitary forces in maintenance of law and order and countering
insurgency and terrorism; Criminalization of politics and administration; Police- public
relations; Reforms in Police.
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