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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જા.ક્ર.૬૬/૨૦૨૦-૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ: સરર્ારી વવનયન, વાવિજ્ય અને વવજ્ઞાન ર્ોલેજો ખાતે વાવિજ્ય 

વવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપર્, વગક-૨ (વશક્ષિ વવભાગ) 
ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ વમવનટના સાંયુક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાથવમર્ ર્સોટીનો અભ્યાસક્રમ 

પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ ભાગ -૧ 

િાધ્યિ:ગજુરાતી                                                                                                 કલુ ગણુ :૧૦૦ 

૧ 
ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોમલક, આર્થિક, સાિામજક, કુદરતી સંસાધન અને વસ્તી અંગેની બાબતો-  ગુજરાતના ખાસ સંદભિ 

સાથે 

૨ ભારતનો સાંસ્કૃમતક વારસો- સામિત્ય, કલા, ધિિ અને સ્થાપત્યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૩ ભારતનો ઈમતિાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૪ ભારતની અથિવ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ 

ભારતીય રાજનીમત અને ભારતનું બંધારણ: 
(૧) આિુખ 
(૨) િૂળભૂત અમધકારો અને ફરજો 
(૩) રાજ્યનીમતના િાગિદર્િક મસદધાંતો 
(૪) સંસદની રચના 
(૫) રાષ્ટ્રપમતની સત્તા 
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા 
(૭) ન્યાયતંત્ર 

(૮) અનુસૂમચત જામત, અનુસૂમચત જનજામત અને સિાજના પછાત વગો િાટેની જોગવાઈઓ 

(૯) એટની જનરલ 
(૧૦) નીમત આયોગ 
(૧૧) પંચાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પંચ 

(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધમનક સંસ્થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રાજ્ય લોક સેવા આયોગ, 

કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડડટર જનરલ; કેન્રીય સતકિતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુક્ત અને કેન્રીય િામિતી 

આયોગ 

૬ સાિાન્ય બૌમદધક ક્ષિતા કસોટી 

૭ સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાિવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયુમનકેર્ન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જગત સમિત રોજબરોજના પ્રાદેમર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િિત્વના બનાવો 
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Advertise No. 66 /2020-21 

Assistant Professor of Commerce 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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Syllabus for the preliminary test for the recruitment of Assistant 

Professor (Commerce), Class II in Govt. Arts, Commerce and Science 

colleges 

Marks-200        Questions- 200 Medium-  English/Gujarati 

 

1.  Business Environment and International Business 
 

• Concepts and elements of business environment: Economic environment- 

Economicsystems, Economic policies(Monetary and fiscal policies); Political 

environment-Role of government in business; Legal environment- Consumer 

Protection Act,FEMA; Socio-cultural factors and their influence on business; 

Corporate SocialResponsibility (CSR) 

• Scope and importance of international business; Globalization and its drivers; 

Modesof entry into international business 

• Theories of international trade; Government intervention in international trade; 

Tariffand non-tariff barriers; India’s foreign trade policy 

• Foreign direct investment (FDI) and Foreign portfolio investment (FPI); Types 

of FDI, Costs and benefits of FDI to home and host countries; Trends in FDI; 

India’s FDI policy  

• Balance of payments (BOP): Importance and components of BOP  

• Regional Economic Integration: Levels of Regional Economic Integration; 

Trade creation and diversion effects; Regional Trade Agreements: European 

Union (EU), ASEAN, SAARC, NAFTA  

• International Economic institutions: IMF, World Bank, UNCTAD  

• World Trade Organisation (WTO): Functions and objectives of WTO; 

Agriculture Agreement; GATS; TRIPS; TRIMS  

                                                       

2. Accounting and Auditing 
 

• Basic accounting principles; concepts and postulates  

• Partnership Accounts: Admission, Retirement, Death, Dissolution and 

Insolvency of partnership firms  

• Corporate Accounting: Issue, forfeiture and reissue of shares; Liquidation of 

companies; Acquisition, merger, amalgamation and reconstruction of 

companies  
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• Holding company accounts  

• Cost and Management Accounting: Marginal costing and Break-even 

analysis; Standard costing; Budgetary control; Process costing; Activity 

Based Costing (ABC); Costing for decision-making; Life cycle costing, Target 

costing, Kaizen costing and JIT  

• Financial Statements Analysis: Ratio analysis; Funds flow Analysis; Cash flow 

analysis  

• Human Resources Accounting; Inflation Accounting; Environmental 

Accounting  

• Indian Accounting Standards and IFRS  

• Auditing: Independent financial audit; Vouching; Verification ad valuation of 

assets and liabilities; Audit of financial statements and audit report; Cost audit  

• Recent Trends in Auditing: Management audit; Energy audit; Environment 

audit; Systems audit; Safety audit  

3. Cost and Management Accounting: 

• The concept of cost, types of cost, Marginal Cost, Sunk Cost, Relevant Cost, 

Differential Cost, Opportunity Cost, Historical Cost, Period Cost, Fixed, 

Variable and Semi-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 , Uniform 

Costing, Different methods of Costing-Unit Costing, Process Costing, Batch 

and Job Costing,  Cost Accounting Standards  

• Managements Accounting: Meaning, Characteristics, Nature, Ratio Analysis, 

Funds Flow Analysis, Cash Flow Analysis, Marginal Costing and Break Even 

Analysis, Decision making, Standard Costing , Budgetary Control, Types of 

Budgets, Cash Budget, Flexible Budget, Zero Base Budgeting 

4. Business Economics 
 

• Meaning and scope of business economics  

• Objectives of business firms  

• Demand analysis: Law of demand; Elasticity of demand and its measurement; 

Relationship between AR and MR  

• Consumer behavior: Utility analysis; Indifference curve analysis  

• Law of Variable Proportions: Law of Returns to Scale  
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• Theory of cost: Short-run and long-run cost curves  

• Price determination under different market forms: Perfect competition; 

Monopolistic competition; Oligopoly- Price leadership model; Monopoly; Price 

discrimination  

• Pricing strategies: Price skimming; Price penetration; Peak load pricing  

5. Business Finance 
 

• Scope and sources of finance; Lease financing  

• Cost of capital and time value of money  

• Capital structure  

• Capital budgeting decisions: Conventional and scientific techniques of capital 

budgeting analysis  

• Working capital management; Dividend decision: Theories and policies  

• Risk and return analysis; Asset securitization  

• International monetary system  

• Foreign exchange market; Exchange rate risk and hedging techniques  

• International financial markets and instruments: Euro currency; GDRs; ADRs  

• International arbitrage; Multinational capital budgeting  

6. Business Statistics and Research Methods 
 

• Measures of central tendency  

• Measures of dispersion  

• Measures of skewness  

• Correlation and regression of two variables  

• Probability: Approaches to probability; Bayes’ theorem  

• Probability distributions: Binomial, poisson and normal distributions  

• Research: Concept and types; Research designs  

• Data: Collection and classification of data  

• Sampling and estimation: Concepts; Methods of sampling - probability and 

non-probability methods; Sampling distribution; Central limit theorem; 

Standard error; Statistical estimation  

• Hypothesis testing: z-test; t-test; ANOVA; Chi–square test; Mann-Whitney 

test (U-test); Kruskal-Wallis test (H-test); Rank correlation test  

• Report writing  
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7. Business Management and Human Resource Management 
 

• Principles and functions of management  

• Organization structure: Formal and informal organizations; Span of control  

• Responsibility and authority: Delegation of authority and decentralization  

• Motivation and leadership: Concept and theories  

• Corporate governance and business ethics  

• Human resource management: Concept, role and functions of HRM; Human 

resource planning; Recruitment and selection; Training and development; 

Succession planning  

• Compensation management: Job evaluation; Incentives and fringe benefits  

• Performance appraisal including 360 degree performance appraisal  

• Collective bargaining and workers’ participation in management  

• Personality: Perception; Attitudes; Emotions; Group dynamics; Power and 

politics; Conflict and negotiation; Stress management  

• Organizational Culture: Organizational development and organizational 

change  

 

8.  Banking and Financial Institutions  
 

• Overview of Indian financial system  

• Types of banks: Commercial banks; Regional Rural Banks (RRBs); Foreign 

banks; Cooperative banks  

• Reserve Bank of India: Functions; Role and monetary policy management  

• Banking sector reforms in India: Basel norms; Risk management; NPA 

management 

•  Recommendations of Banking Commission, Janakiraman Committee, 

Goiporia Committee, Shetty committee, Narsimham Committee I and II 

• Financial markets: Money market; Capital market; Government securities 

market; foreign exchange markets; Derivatives Market  

• Financial Institutions: Development Finance Institutions (DFIs); Non-Banking 

Financial Companies (NBFCs); Mutual Funds; Pension Funds  

• Financial Regulators in India  

• Financial sector reforms including financial inclusion  
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• Digitisation of banking and other financial services: Internet banking; mobile 

banking; Digital payments systems  

• Insurance: Types of insurance- Life and Non-life insurance; Risk classification 

and management; Factors limiting the insurability of risk; Re-insurance; 

Regulatory framework of insurance- IRDA and its role  

 

9. Marketing Management 
 

• Marketing: Concept and approaches; Marketing channels; Marketing mix; 

Strategic marketing planning; Market segmentation, targeting and positioning  

• Product decisions: Concept; Product line; Product mix decisions; Product life 

cycle; New product development  

• Pricing decisions: Factors affecting price determination; Pricing policies and 

strategies  

• Promotion decisions: Role of promotion in marketing; Promotion methods - 

Advertising; Personal selling; Publicity; Sales promotion tools and techniques; 

Promotion mix  

• Distribution decisions: Channels of distribution; Channel management  

• Consumer Behaviour; Consumer buying process; factors influencing 

consumer buying decisions  

• Service marketing  

• Trends in marketing: Social marketing; Online marketing; Green marketing; 

Direct marketing; Rural marketing; CRM  

• Logistics management  

 

10. Legal Aspects of Business 

• Indian Contract Act, 1872: Elements of a valid contract; Capacity of parties; 

Free consent; Discharge of a contract; Breach of contract and remedies 

against breach; Quasi contracts;  

• Special contracts: Contracts of indemnity and guarantee; contracts of 

bailment and pledge; Contracts of agency  

• Sale of Goods Act, 1930: Sale and agreement to sell; Doctrine of Caveat 

Emptor; Rights of unpaid seller and rights of buyer  
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• Negotiable Instruments Act, 1881: Types of negotiable instruments; 

Negotiation and assignment; Dishonour and discharge of negotiable 

instruments  

• The Companies Act, 2013: Nature and kinds of companies; Company 

formation; Management, meetings and winding up of a joint stock company  

• Limited Liability Partnership: Structure and procedure of formation of LLP in 

India  

• The Competition Act, 2002: Objectives and main provisions  

• The Information Technology Act, 2000: Objectives and main provisions; 

Cyber crimes and penalties  

• The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

• The RTI Act, 2005: Objectives and main provisions  

• Intellectual Property Rights (IPRs) : Patents, trademarks and copyrights; 

Emerging issues in intellectual property  

• Goods and Services Tax (GST): Objectives and main provisions; Benefits of 

GST; Implementation mechanism; Working of dual GST  

 

11. Income-tax and Corporate Tax Planning 
 

• Income-tax: Basic concepts; Residential status and tax incidence; Exempted 

incomes; Agricultural income; Computation of taxable income under various 

heads; Deductions from Gross total income; Assessment of Individuals; 

Clubbing of incomes  

• International Taxation: Double taxation and its avoidance mechanism; 

Transfer pricing  

• Corporate Tax Planning: Concepts and significance of corporate tax planning; 

Tax avoidance versus tax evasion; Techniques of corporate tax planning; Tax 

considerations in specific business situations: Make or buy decisions; Own or 

lease an asset; Retain; Renewal or replacement of asset; Shut down or 

continue operations  

• Deduction and collection of tax at source; Advance payment of tax; E-filing of 

income-tax returns  

 

12. Current Trends and Recent Advancements in the Field of Commerce.  
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સરકારી કોલેજોમાાં વાણિજ્ય વવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વર્ગ-૨ ની ભરતી 
માટેની પ્રાથવમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ   

    કુલ ગિુ- ૨૦૦  કુલ પ્રશ્નો- ૨૦૦ માધ્યમ- ગજુરાતી / અંગે્રજી  
 

1. વ્યાપાર પયાગવરિ અને આંતરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર 
 

• વ્યાપર પયાાવરણના તત્વો અને વવભાવનાઓ : આવથિક પયાાવરણ - આવથિક પધ્ધવતઓ, 

આવથિક નીવતઓ (નાણાાંકીય અને રાજકોષીય નીવતઓ); રાજકીય પયાાવરણ - વ્યાપારમાાં 
રાજ્યનો ફાળો; કાયદાકીય પયાાવરણ-ગ્રાહક સરુક્ષા ધારો, ફેમા (FEMA); સામાજીક અને 
સાાંસ્કૃવતક પરરબળોની વ્યાપાર ઉપરની અસરો; કાંપનીની સામાજીક જવાબદારી (CSR) 

• આંતરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનુાં મહત્વ અને વ્યાપ; વૈવિકરણ અને તેના વાહકો; આંતરાષ્ટ્રીય 
વ્યાપારમાાં પ્રવેશની પધ્ધવતઓ 

• આંતરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના વસધ્ધાાંતો; આંતરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાાં સરકારની દખલગીરી; જકાતી 
અને બબન-જકાતી અવરોધો; ભારતની વવદેશ વ્યાપાર નીવત 

• પ્રત્યક્ષ વવદેશી મડૂીરોકાણ(FDI) અને વવદેશી મડૂીરોકાણનુાં માળખુાં(FPI); પ્રત્યક્ષ વવદેશી 
મડૂીરોકાણના પ્રકારો; પ્રત્યક્ષ વવદેશી મડૂીરોકાણના સ્થાવનક(Home) અને યજમાન(Host) 
દેશોને થતા લાભો(Benefits) અને ખર્ા (Costs);પ્રત્યક્ષ વવદેશી મડૂીરોકાણના વલણો; 
ભારતની પ્રત્યક્ષ વવદેશી મડૂીરોકાણની નીવત 

• લેણદેણની સમતલુા(BOP): લેણદેણની તલુાનુાં મહત્વ અને તેના ઘટકો 
• પ્રાદેવશક આવથિક જોડાણો: પ્રાદેવશક આવથિક જોડાણોના સ્તરો; વ્યાપર સર્જન અને વ્યાપર 

રદશાફેરની અસરો; પ્રાદેવશક વ્યાપારી કરારો: યરુોવપયન યવુનયન(EU), આશીયાન 
(ASEAN), સાકા (SAARC), નાફ્ટા(NAFTA) 

• આંતરાષ્ટ્રીય આવથિક સાંસ્થાઓ: આંતરાષ્ટ્રીય નાણાાં ભાંડોળ(IMF) વવિબેંક, 

અંન્કટાડ(UNCTAD) 
• વવિ વ્યાપાર સાંસ્થા(WTO): વવિ વ્યાપાર સાંસ્થા (WTO)ના કાયો અને હતેઓુ; કૃવષ કરાર; 

ગેટ્સ (GATS); રીપ્સ (TRIPS); રીમ્સ (TRIMS)  

 

2. હિસાબી પધ્ધવત અને ઓહિહટિંર્  
 

• રહસાબી પધ્ધવતના પાયાના વસધ્ધાાંતો: ખ્યાલો અને અનમુાનો 
• ભાગીદારી પેઢીના રહસાબો: પ્રવેશ, વનવવૃિ, મતૃ્યુાં, ભાગીદારી પેઢીઓનુાં વવસર્જન અને 

નાદારી 
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• કાંપનીના રહસાબો: શેર બહાર પાડવા, જપ્ત કરવા અને જપ્ત કરેલા શેર ફરીથી બહાર 
પાડવા; કાંપનીઓનુાં ફડર્ામાાં જવુાં; કાંપનીઓનુાં ખરીદવુાં, વવબલનીકરણ, સાંયોજન અને 
પનુ:રર્ના 

• શાસક કાંપનીના રહસાબો 
• પડતર અને સાંર્ાલકીય રહસાબી પધ્ધવત: સીમાન્ત પડતર પધ્ધવત અને સમ-તટૂ 

વવશ્લેષણ; પ્રમાણ પડતર પધ્ધવત; અંદાજપત્ર દ્વારા અંકુશ; પ્રરિયા પડતર પધ્ધવત; પ્રવવૃિ 
આધારરત પડતર પધ્ધવત (ABC); વનણાયીકરણ માટેની પડતર પધ્ધવત; જીવન ર્િ 
પડતર પધ્ધવત(LCC), લક્ષયાાંક  પડતર પધ્ધવત, કૈઝન(Kaizen) પડતર પધ્ધવત અને જસ્ટ 
ઇન ટાઇમ(JIT) 

• નાણાાંકીય પત્રકોનુાં વવશ્લેષણ: ગણુોિર વવશ્લેષણ; ભાંડોણ પ્રવાહ વવશ્લેષણ; રોકાણ પ્રવાહ 
વવશ્લેષણ 

• માનવ રહસાબી પધ્ધવત; ફુગાવાલક્ષી રહસાબી પધ્ધવત, પયાાવરણલક્ષી રહસાબી પધ્ધવત 

• ભારતીય માનક ધોરણો(IAS) અને આંતરાષ્ટ્રીય નાણાાંકીય અહવેાલ ધોરણો(IFRS) 
• ઓરડટીંગ: સ્વતાંત્ર નાણાાંકીય ઓરડટ; વાઉર્ીંગ; વમલકતો અને જવાબદારીઓની ર્કાસણી 

અને મલૂયાાંકન; નાણાાંકીય પત્રકોનુાં ઓરડટ અને ઓરડટ અહવેાલ; પડતર ઓરડટ  

• ઓરડટીંગ ના વતામાન પ્રવાહો: સાંર્ાલકીય ઓરડટ; ઉર્જાશક્તત ઓરડટ; પયાાવરણ ઓરડટ; 

પધ્ધવત ઓરડટ; સલામતી ઓરડટ  

3. પિતર અને સાંચાલકીય હિસાબી પદ્ધવત : 
 

• પડતરનો ખ્યાલ,  પડતરનાાં  પ્રકારો,  સીમાાંત પડતર, ડૂબેલી પડતર,  સાંબાંવધત  
પડતર, તફાવત પડતર, વૈકલ્લપક પડતર, ઐવતહાવસક પડતર, મદુ્દતી પડતર, ક્સ્થર, 
ર્બલત અને અધાર્બલત પડતર  

• પડતરના રહસાબો અને પડતર વનધાારણ, પ્રત્યક્ષ મજૂરી, પ્રત્યક્ષ માલસામાન, પ્રત્યક્ષ 
ખર્ાા, પ્રાથવમક પડતર, કારખાના પડતર, ઉત્પાદન પડતર, વેર્ાણ પડતર, સ્ટોક પત્રક, 
પ્રથમ આવેલ પ્રથમ ર્જય )FIFO), આખર આવેલ પ્રથમ ર્જય)LIFO),  ભારરત સરેરાશ 
પધ્ધવત, સમાન પડતર પદ્ધવત, વવવવધ પડતર રહસાબી પદ્ધવતઓ- એકમ પડતર, પ્રરિયા 
પડતર, બેર્ અને જોબ પડતર, પડતર રહસાબી ધોરણો  

• સાંર્ાલકીય રહસાબી પદ્ધવત: અથા, લક્ષણો, સ્વરૂપ, ગણુોિર વવશ્લેષણ, ભાંડોળ પ્રવાહ 
પત્રક, રોકડ પ્રવાહ પત્રક, સીમાાંત પડતર અને સમતટૂ બબિંદુ વવશ્લેષણ, વનણાય ઘડતર, 
પ્રમાણ પડતર, અંદાજપત્રીય અંકુશ, અંદાજપત્રના પ્રકારો, રોકડ અંદાજપત્ર, 
પરરવતાનશીલ અંદાજપત્ર, શનૂ્ય આધારરત અંદાજપત્ર 

 

4. વ્યાપારનુાં અથગશાસ્ત્ર  
 

• વ્યાપાર અથાશાસ્ત્રનો અથા અને વ્યાપ 
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• વ્યાપારી પેઢીના હતેઓુ 

• માાંગ વવશ્લેષણ: માાંગનો વનયમ, માાંગની મલૂય સાપેક્ષતા અને તેનુાં માપ; સરેરાશ 
આવક(AR) અને સીમાાંન્ત આવક (MR) વચ્રે્ના સાંબાંધો 

• ઉપભોકતાનુાં વતાન: તષૃ્ષ્ટ્ટગણુ વવશ્લેષણ; તટસ્થ વિ વવશ્લેષણ  

• બબનપ્રમાણસરના ઉત્પાદનનો વનયમ: કદ વવસ્તારના લાભનો વસધ્ધાાંત 

• ખર્ાનો વસધ્ધાાંત: ટકૂાાંગાળાના અને લાાંબાગાળાના ખર્ાના વિો 
• બર્જરના વવવવધ સ્વરૂપોમાાં રકિંમત વનધાારણ: પણૂા હરીફાઇ; ઇર્જરાયતુત હરીફાઇ; 

અલપહસ્તક ઇર્જરો- રકિંમત નેતતૃ્વ મોડેલ; ઇર્જરો; રકિંમત તફાવત 

• રકિંમત વ્યહુરર્નાઓ: મલાઇ બટોર(Skimming) રકિંમત નીવત, બર્જર પ્રવેશ (Penetration) 
રકિંમત નીવત; મહિમ માાંગની રકિંમત નીવત 

 

5. ધાંધાકીય વવત્તવ્યવસ્થા 
 

• નાણાનુાં કાયાકે્ષત્ર અને પ્રાલ્પ્ત સ્થાનો: નાણાાંકીય ભાડાપટો 
• મડૂીની પડતર અને નાણાનુાં સમય મલૂય 

• મડૂી માળખુાં 
• મડૂી અંદાજપત્રના વનણાયો: મડૂી અંદાજપત્ર વવશ્લેષણની પ્રણાબલકાગત અને આધવુનક 

પધ્ધવતઓ 

• કાયાશીલ મડૂીનુાં સાંર્ાલન; રડવવડાંન્ડ વનણાય: વસધ્ધાાંતો અને નીવતઓ  

• જોખમ અને વળતર વવશ્લેષણ; અસ્યામતોનુાં સલામતીપણુાં  

• આંતરાષ્ટ્રીય નાણાાંકીય પ્રથા  

• વવદેશી હૂાંડીયામણ બર્જર; હૂાંડીયામણ દરનુાં જોખમ અને વાયદાની રીતો 
• આંતરાષ્ટ્રીય નાણાાં બર્જરો અને સાધનો: યરુો નાણુાં; ગ્લોબલ ડીપોઝીટરી રસીદ(GDRs); 

અમેરીકન ડીપોઝીટરી રસીદ(ADRs) 
• આંતરાષ્ટ્રીય લવાદ; બહુરાષ્ટ્રીય મડૂી અંદાજપત્ર 

 

6. ધાંધાકીય આંકિાશાસ્ત્ર અને સાંશોધન પધ્ધવતઓ 
 

• મધ્યવતી ક્સ્થવતમાનના માપો 
• પ્રસારમાનના માપો 
• વવષમતાના માપો 
• બે ર્લો ના સહસબાંધાાંક અને વનયત સબાંધાાંક 

• સાંભાવના: સાંભાવનાના વવવવધ ખ્યાલો; બેયજ(Bayes’) નો પ્રમેય  

• સાંભાવના વવતરણો: દ્વદ્વપદી; પોયશન અને સામાન્ય વવતરણો 
• સાંશોધન: ખ્યાલ અને પ્રકારો; સાંશોધન યોજનાઓ 
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• મારહતી: મારહતીનુાં એકત્રીકરણ અને વગીકરણ 

• વનદશાન અને આગણન: ખ્યાલો; વનદશાનની પધ્ધવતઓ- સાંભાવના અને બબન-સાંભાવના 
વનદશાનની પધ્ધવતઓ; વનદશાન વવતરણ; મધ્યવતી મયાાદા પ્રમેય; પ્રમાબણત ભલૂ; 

આંકડાકીય આગણન 

• પરરકલપના પરીક્ષણ: Z-પરીક્ષણ; t-પરીક્ષણ; વવર્રણનુાં પથૃ્થકરણ(ANOVA); કાઇ-સ્કેવર 
પરીક્ષણ; માન-વ્હીટની (Mann-Whitney) પરીક્ષણ (U-પરીક્ષણ); ક્રુસ્કલ-વાલીસ(Kruskal-

Wallis) પરીક્ષણ (H-પરીક્ષણ); િમાાંક સહસબાંધાાંક પરીક્ષણ  

• અહવેાલ લેખન 

 

7. ધાંધાકીય સાંચાલન અને માનવ સાધન સાંચાલન 
 

• સાંર્ાલનના વસધ્ધાાંતો અને કાયો 
• વ્યવસ્થાતાંત્રનુાં માળખુાં: વૈવધક અને અવૈવધક વ્યવસ્થાતાંત્રો; અંકુશ વવસ્તાર 

• જવાબદારી અને સિા: સિાની સોપણી અને વવકેંરિકરણ 

• અબભપે્રરણ અને નેતતૃ્વ: વવભાવના(Concept) અને સાંહવતઓ(Theories) 
• કોપોરેટ ગવાનન્સ અને ધાંધાકીય નીવતશાસ્ત્ર 

• માનવ સાધન સાંર્ાલન: માનવ સાધન સાંર્ાલનની વવભાવના, ભવૂમકા અને કાયો; માનવ 
સાધન આયોજન; ભરતી અને પસાંદગી; તાલીમ અને વવકાસ; અનગુામી આયોજન 

• વળતર સાંર્ાલન: કાયા મલૂયાાંકન; પ્રોત્સાહન અને પરૂક લાભો 
• કામગીરી મલૂયાાંકન ૩૬૦0 કામગીરી મલૂયાાંકન સરહત 

• સામરુહક સોદાગીરી અને કામદારોની સાંર્ાલનમાાં ભાગીદારી  

• વ્યરકત્વ: અનભુવૂત; વલણો; લાગણીઓ; ગવતશીલ સમહુ; સિા અને રાજકારણ; સાંધષા અને 
વાટાધાટો(માંત્રાણા); તણાવ સાંર્ાલન 

• વ્યવસ્થાતાંવત્રય સાંસ્કૃવત: વ્યવસ્થાતાંવત્રય વવકાસ અને વ્યવસ્થાતાંવત્રય પરરવતાન  

 

8. બેંકીંર્ અને નાિાાંકીય સાંસ્થાઓ 
 

• ભારતની નાણાાંકીય પ્રથાનુાં વણાન 

• બેંકોના પ્રકારો: વાબણજ્ય બેંકો; પ્રાદેવશક ગ્રામીણ બેંકો(RRBs); વવદેશી બેંકો; સહકારી બેંકો 
• ભારતીય રરઝવા બેંક (RBI):કાયો; નાણાાંકીય નીવત સાંર્ાલનમાાં તેનો ફાળો 
• ભારતના બેંકીંગ કે્ષત્રમાાં સધુારાઓ: બેજલ (Basel) ધારાધોરાણો; જોખમ સાંર્ાલન; બબન 

ઉત્પાદન જોખમ અસ્કાયમતો (NPA) નુાં સાંર્ાલન  

• બેંકીંગ કવમશનની ભલામણો, ર્જનકીરામન સવમવત, ગોઇપોરરયા સવમવત, શેટ્ટી સવમવત, 

નરવસિંહમ સવમવત ૧ અને ૨ 



Page 13 of 14 
 

• નાણાાંકીય બર્જરો: નાણાાં બર્જર; મડૂી બર્જર; સરકારી ર્જમીનગીરીઓનુાં બર્જર; વવદેશી 
વવવનમય બર્જરો;  ડેરરવેરટવ્ઝ(Derivatives) માકેટ 

• નાણાાંકીય સાંસ્થાઓ: વવકાસ નાણાાંકીય સાંસ્થાઓ(DFIs); નોન-બેંકીંગ નાણાાંકીય 
કાંપનીઓ(NBFCs), મ્યચુ્યઅુલ ફાંડ, પેંશન ફાંડ 

• ભારતના નાણાાંકીય વનયમનકારો 
• સવા-સમાવેશી નાણાાંકીય સરહતના નાણાાંકીય કે્ષત્રમાાં સધુારાઓ 

• બેંકીંગનુાં રડજજટાઇજેશન અને અન્ય નાણાાંકીય સેવાઓ : ઇન્ટરનેટ બેંકીંગ, મોબાઇલ 
બેંકીંગ, રડજજટલ ચકુવણીની પધ્ધવતઓ 

• વીમો: વીમાના પ્રકારો- જીવન અને સામાન્ય વીમો; જોખમનુાં વગીકરણ અને સાંર્ાલન; 

વીમાપાત્રતાના જોખમને મયાારદત કરતાાં પરરબળો; પનુા:વીમો; વીમાને વનયાંવત્રત કરત ુાં 
માળખુાં-IRDA અને તેની ભવૂમકા 
 

9. બજારીય સાંચાલન 
 

• બર્જરીય ખ્યાલ અને અબભગમો;  બર્જરીય માગો;  બર્જરીય વમશ્ર;  વ્યહુાત્મક બર્જરીય 
યોજના, બર્જર ભાગ, લક્ષયાાંકો અને સ્થાનાાંવતત. 

• પેદાશ વનણાયો: ખ્યાલ; પેદાશ રેખા; પેદાશ વમશ્ર વનણાયો; પેદાશ જીવન ર્િ; નવી પેદાશ 
વવકાસ 

• રકિંમત વનધાારણ વનણાયો: રકમાંત વનધાારણને અસર કરતાાં પરરબળો;  રકિંમત વનધાારણ 
નીવતઓ અને વ્યહુરર્નાઓ 

• પ્રોત્સાહન વનણાયો: બર્જરીય પ્રોત્સાહનની ભવૂમકા; પ્રોત્સાહનની પધ્ધવતઓ –ર્જહરેાત; 

વ્યક્તતગત વેર્ાણ; પ્રવસધ્ધ; વેર્ાણ પ્રોત્સાહનના સાધનો અને રીતો; પ્રોત્સાહન વમશ્ર 

• વવતરણ વનણાયો: વવતરણના માગો; માગા સાંર્ાલન 

• ગ્રાહક વતાણકુ; ગ્રાહક ખરીદ પ્રરિયા; ગ્રાહકના ખરીદ વનણાયોને અસરકતાા પરરબળો 
• સેવા બર્જરીય  

• બર્જરીય વલણો: સામાજીક બર્જરીય; ઓનલાઇન બર્જરીય; ગ્રીન બર્જરીય, સીધી 
બર્જરીય; ગ્રામીણ બર્જરીય; ગ્રાહક સાંબાંધી સાંર્ાલન 

• તાકીક સાંર્ાલન 

 

10. ધાંધાના કાયદાકીય પાસાાંઓ 
 

• ભારતીય કરાર ધારો, ૧૮૭૨: કાયદેસર કરારનાાં તત્વો; પક્ષકારોની સમથાતા; મતુત 
સાંમવત; કરારમાાંથી મકુ્તત; કરારનો ભાંગ અને કરાર ભાંગ સામેના ઉપાયો; અધા કરાર 
અથવા આભાસી કરારો 
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• ખાસ કરારો: ક્ષવત પવૂતિ અને ર્જમીનીગીરીના કરારો; વનકે્ષપ અને ગીરોના કરારો; 
એજન્સીના કરારો 

• માલ વેર્ાણ ધારો, ૧૯૩૦: વેર્ાણ અને વેર્ાણનો કરાર; ખરીદનાર સાવધાનનો 
વસધ્ધાાંત; અણચકૂવ્યા વેર્નારના હક્કો અને ખરીદનારના હક્કો 

• નેગોવશએબલ ઇન્સ્ુમેન્ટ ધારો, ૧૮૮૧: નેગોવશએબલ ઇન્સ્ુમેન્ટના પ્રકારો; નેગોવશએશન 
અને સોંપણી, નેગોવશએબલ ઇન્સ્ુમેન્ટની નકરામણી અને વનકાલ 

• કાંપની ધારો, ૨૦૧૩: કાંપનીઓન ુસ્વરૂપ અને તેના પ્રકારો; કાંપનીની રર્ના; સાંર્ાલન, 

સભાઓ અને જોઇન્ટ સ્ટોક કાંપનીને સાંકેલી લેવી 
• મયાારદત જવાબદારી ભાગીદારી: ભારતમાાં LLP નુાં માળખુાં અને તેની રર્નાની વવવધ 

• સ્પધાા અવધવનયમ ધારો, ૨૦૦૨ : ઉદેશો અને મખુ્ય જોગવાઇઓ 

• ઇંફોમેશન ટેકનોલોજી ધારો,૨૦૦૨ : ઉદેશો અને મખુ્ય જોગવાઇઓ;  સાયબર ગનુો અને 
દાંડ  

• ભારતીય વસયોરરટીઝ એન્ડ એતસર્ેંજ બોડા (બલષ્સ્ટિંગ ઓબ્લલગેશન્સ એન્ડ રડસ્તલોઝર 
આવશ્યકતાઓ) રેગ્યલેુશન્સ, ૨૦૧૫ 

• RTI  ધારો, ૨૦૦૫ : ઉદેશો અને મખુ્ય જોગવાઇઓ 

• બૌવધક સાંપવત હક્કો (IPRs): પેટન્ટ, રેડમાકા  અને કોપીરાઇટ્સ: બૌવધક સાંપવતમાાં ઉદભવતા 
મદુ્દાઓ 

• માલ અને સેવા કર (GST): ઉદેશો અને મખુ્ય જોગવાઇઓ;  GST ના લાભો; અમલીકરણ 
તાંત્ર; બેવડા GST ની કાયાપધ્ધવત   

11. આવક-વેરો અને કાંપનીનુાં કર આયોજન 
 

• આવક-વેરો: મળૂભતૂ ખ્યાલો; રહઠેાણનો દરજ્જો અને કર ભારણ; કરમતુત આવકો; 
ખેતીવાડીની આવક; જુદા-જુદા વશષાકો હઠેળ કરપાત્ર આવકની ગણતરી; કુલ ગ્રોસ 
આવકમાાંથી મળવા પાત્ર કપાતો; વ્યરકઓની આકરણી; આવકોને જોડવી 

• આંતરરાષ્ટ્રીય કરવેરા: બમણા કરવેરા અને તેમાાંથી છટકવાની તરકીબો; ફેરબદલી 
રકિંમતવનધાારણ 

• કાંપનીનુાં કર આયોજન: કાંપનીના કર આયોજનના ખ્યાલો અને મહત્વ; કર છટણી વવરુધ્ધ 
કર ર્ોરી; કાંપની વેરા આયોજનની પધ્ધવતઓ; કરને અનલુક્ષીને ધાંધાની વવવશષ્ટ્ટ 
પરરક્સ્થવતઓ : બનાવવુાં કે ખરીદવુાંના વનણાયો; માબલકીની યા ભાડાની વમલકત; વમલકતને 
રાખવી, નવીનીકરણ કે બદલવી; કાયા બાંધ કરવુાં કે ર્ાલુાં રાખવુાં 

• મળૂ સ્થાનેથી કરની કપાત અને વસલુાત; કરની અગાઉથી ચકૂવણી; આવક વેરા રીટનાનુાં 
ઇ-ફાઇલીંગ  

 

12. વાણિજ્ય કે્ષત્રમાાં વતગમાન પ્રવાિો અને તાજેતરની પ્રર્વત  


