જગ્યાન ું નામ: સરકારી વિનયન, િાણિજય અને વિજ્ઞાનની કોલેજો ખાતે િાણિજ્યના
મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, ગુ. શ. સે. િર્ગ-૨ (કો.શા) જાહેરાત ક્રમાુંક ૯૩/૨૦૧૬-૧૭
વિષય: પ્રાથવમક કસોટીમાાં ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૫૦ વમવનટના સાંયક્ુ ત પ્રશ્નપત્રનો
અભ્યાસક્રમ

ભાગ-૧ સામાન્ય અભ્યાસ

માધ્યમ: ગજરાતી

પ્રશ્નો: ૧૦૦

કલ ગણ :૧૦૦

૧

ભારતની ભ ૂગોળ- ભૌગોલલક, આવથિક, સામાજજક, કદરતી સુંસાધન અને િસ્તી અંગેની બાબતો- ગજરાતના
ખાસ સુંદભભ સાથે

૨

ભારતનો સાુંસ્કૃવતક િારસો- સાહહત્ય, કલા, ધમભ અને સ્થાપત્યો- ગજરાતના ખાસ સુંદભભ સાથે

૩

ભારતનો ઈવતહાસ- ગજરાતના ખાસ સુંદભભ સાથે

૪

ભારતની અથભવ્યિસ્થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીવત અને ભારતન ું બુંધારણ:
(૧) આમખ
(૨) મ ૂળભ ૂત અવધકારો અને ફરજો
(૩) રાજ્યનીવતના માગભદર્ભક વસદ્ાુંતો
(૪) સુંસદની રચના
(૫) રાષ્ટ્રપવતની સત્તા
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા
(૭) ન્યાયતુંત્ર
(૮) અનસ ૂલચત જાવત, અનસ ૂલચત જનજાવત અને સમાજના પછાત િગો માટે ની જોગિાઈઓ
(૯) એટની જનરલ
(૧૦) નીવત આયોગ
(૧૧) પુંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પુંચ
(૧૩) બુંધારણીય તથા િૈધવનક સુંસ્થાઓ- ભારતન ું ચટ
ું ૂ ણી પુંચ, સુંઘ લોક સેિા આયોગ, રાજ્ય લોક
સેિા આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીયસતકભ તા આયોગ, લોકપાલ તથા
લોકાયક્ત અને કે ન્રીય માહહતી આયોગ

૬
૭
૮

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી

સામાન્ય વિજ્ઞાન, પયાભિરણ અને ઈન્ફમેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયવનકે ર્ન ટે કનોલોજી

ખેલ જગત સહહત રોજબરોજના પ્રાદે વર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્િના બનાિો

****
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Syllabus of Preliminary Test
part-1
Medium: Gujarati
Questions: 100
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) NITI Aayog
(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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ભાગ-૨ (વિષયને લગતો અભ્યાસક્રમ)
Marks: 200

Questions: 200

Medium: Gujarati & English

માધ્યમ : ગજરાતી
૧.

વ્યાપારન ું િાતાિરણ, અથગ અને વ્યાપારના િાતાિરિને લાર્તા તત્િો, અથગશાસ્ત્રનુ ાં િાતાિરિ,
અથગશાસ્ત્રની નીવત, અથગશાસ્ત્રનુાં આયોજન, ભારતમાાં વ્યાપારને લાર્તુ ાં કાયદાકીય િાતાિરિ, સ્પર્ાગત્મક
નીવત, ઉપભોક્તાનુાં રક્ષિ,પયાગિરિનુ ાં રક્ષિ, નીવતને લાર્તનુ ાં િાતાિરિ: ઉદારીકરિ, ખાનર્ીકરિ અને
િૈવિકરિ, બીજી પેઢીના સુર્ારાઓ. ઉદ્યોર્ નીવત અને તેનો અમલ. ઔદ્યોણર્ક વિકાસ અને માળખાકીય
બદલો.

૨.

ુ ી (રે િન્યુ), નાિાકીય
નાણાકીય અને સુંચાલલકીય નામાપ્રકૃવત, નામાના મ ૂળભ ૂત ખ્યાલો, મ ૂડી અને મહેસલ
પત્રકો, ભાર્ીદારીના હહસાબો, શેર બહાર પાડિા, શેરજપ્તી, ર્ાંર્ાની ખરીદી, નાદારી, શેરનુ ાં મ ૂલયાાંકન,
સાંયોજન, સમાિેશ અને પુન:રચના, શાસક કાંપનીના હહસાબો. પડર અને સાંચાલનના હહસાબો; ગુિોત્તર
વિિેષિ, ભાંડોળ પત્રક,રોકડ પ્રિાહ પત્રક, સીંમત પડર અને સમત ૂટ વિિેષિ, સમાન પડતર, અંદાજપત્રીય
અંકુશ, વનિગય ઘડતર પડતર, જિાબદારીનો હહસાબો.

૩.

વ્યાપારન ું અથભર્ાસ્ત્ર, વ્યાપારના અથગશાસ્ત્રના લક્ષિો અને ઉપયોર્ો. નફા અને સાંપવત્તના વ ૃધ્ધ્ર્ની
કલપનાઓ. ખપતનુાં પ ૃથ્થકરિ અને ખપતની સ્સ્થવતસ્થાપકતા, આલેખનુ ાં પ ૃથ્થકરિ, વનયમ, ઉપયોર્તાનુ ાં
પ ૃથ્થકરિ અને ફાયદાનુ ાં તટસ્થપણુાં અને પહરિતગનશીલ પ્રમાિના વનયમો,

૪.

હકિંમત મહેસલ, વિવિર્ બજારની પહરસ્સ્થવતમાાં હક-મતના વનિગયો: સાંપ ૂિગ સ્પર્ાગ , એકાવર્કાર, હકિંમતમાાં
તફાિત અને અલપસાંખ્યા. એકાવર્કારાત્મક સ્પર્ાગ, હકિંમતની વ્ય ૂહરચના.

૫.

વ્યાપારન ું આંકડાર્ાસ્ત્ર અને માહહતી પ્રક્રીયા, માહહતીના પ્રકારો, માહહતી સાંગ્રહ અને પ ૃથ્થકરિ, નમુનો,
જરૂહરયાત, ખામીઓ અને નમુનાઓની પધ્ર્વત, સામાન્ય િર્ીકરિ, પ ૂિગવસધ્ર્ાાંતની પરીક્ષા, માહહતીનુ ાં
પ ૃથ્થકરિ અને એની સમજિ, વનત્યસાંબર્
ાં અને પરાર્વત, નાના નમુનાઓની પરીક્ષા-t ટેસ્ટ, f – ટે સ્ટ અને
કાય-સ્કેિઅર ટે સ્ટ. માહહતી પ્રક્રીયા –તત્િો, ડેટા એન્રી, માહહતી પ્રક્રીયા અને કોમ્પપ્યુટરની અસર, કાયગક્ષેત્રોને
લાગુ પડતુ કોમ્પપ્યુટર – હહસાબ, માલસામાન ઉપર વનયાંત્રિ, બજાર.
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૬.

વ્યાપારન ું સુંચાલન, સાંચાલનના વસધ્ર્ાાંતો, આયોજન-ધ્યેય, વ્ય ૂહરચના, આયોજનની પ્રક્રીયા, વનિગય લેિો,
રચના, રચનાનુ ાં માળખુ ાં ઔપચાહરક અને અનૌપચાહરક રચનાઓ. રચનાની સાંસ્કૃવત, કમગચારીઓની વનયુસ્ક્ત,
દોરિિી : પ્રેરિા, માર્ગદશગન, સવમવત, સાંપકગ , વનયાંત્રિ, વનર્મનો કારભાર અને વ્યાપારના નૈવતક વસધ્ર્ાાંતો.

૭.

બજારન ું સુંચાલન, બજારનો વિકાસ, લક્ષિો, બજારનુાં લક્ષિ, બજારનુાં વમશ્રિ. બજારનુ ાં િાતાિરિ, ગ્રાહકની
િતગણ ૂકના તત્િો, બજારનુાં વિભાજન, િસ્તુના વનિગયો, હકિંમતના વનિગયો, વિતરિના વનિગયો, પ્રોત્સાહનના
વનિગયો, બજારની યોજના, રચના અને વનયાંત્રિ.

૮.

નાણાુંન ું સુંચાલન, ભાંડોળનુાં માળખુ,ાં નાિાાંકીય અને િહેિારુ લાભો, ભાંડોળની હક-મત, ભાંડોળનુ ાં અંદાજપત્ર,
કાયગકારી ભાંડોળનુ ાં સાંચાલન, વ્યાજની નીવત.

૯.

માનિ સાધનન ું સુંચાલન, લક્ષિો, માનિ સાર્ન સાંચાલનના કતગવ્યો અને કાયો, માનિ સાર્નનુ ાં આયોજન,
કામનુાં પ ૃથ્થકરિ, કામનુાં િિગન અને વિર્ત, કામનુાં પ ૃથ્થકરિ અંર્ેની માહહતીના ઉપયોર્ો, ભરતી અને
પસાંદર્ી, તાલીમ અને વિકાસ, ક્રમનુાં આયોજન, િળતર : રોજ અને પર્ારનો કારભાર, પ્રોત્સાહન અને અન્ય
ફાયદાઓ, ભાિના અને ઉત્પાદન, કામનુ ાં મ ૂલયાાંકન, ભારતમાાં ઔર્ોણર્ક નાતાઓ, તાંદુરસ્તી, રક્ષિ, સમ ૃધ્ધ્ર્
અને સમાિીક રક્ષિ, સાંચાલનમાાં કામર્ારોનો ભાર્.

૧૦.

બેન્ક અને નાણાુંકીય સુંસ્થાઓ, વ્યાપારમાાં બેન્કનુાં મહત્િ. બેન્કના પ્રકારો અને તેમના કાયો, રીઝિગ બેન્ક ઓફ
ઇન્ન્ડયા, NABARD અને રૂરલ બેન્કો, ભારતમાાં બેન્ક ક્ષેત્રે થયેલા સુર્ારાઓ. NPA, પુરતા ભાંડોળ માટે ના
ર્ોરિો, E- બેન્કીંર્, વિકાસલક્ષી બેન્કીંર્ - IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI

૧૧.

આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર, આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના આર્ારભ ૂત વસધ્ર્ાાંતો, બેલેન્સ ઑફ પેમેન્ટ, આંતરરાષ્ટ્રીય
લીક્િીડીટી, અથગશાસ્ત્રની આંતરરાષ્ટ્રીય સાંસ્થાઓ- IMF, િલડગ બેન્ક, IFC, IDA, ADB, િલડગ રે ડ
ઓર્ેનાઇઝેશન –કાયો અને નીવત, ભારતના વિદે શ વ્યાપારની રચના. ઘડતર અને હદશા, EXIM બેન્ક,
ભારતની EXIM નીવત. વિદે શ વ્યાપાર ર્ારા અને વિકાસ.

૧૨.

હહસાબી અને નાણાુંકીય, ભારતના હહસાબી ર્ોરિો: ફુર્ાિાલક્ષી હહસાબો, માનિ સાંપવત્તના હહસાબો,
જિાબદારીના હહસાબો. સામાજજક હહસાબો, નાણુ ાં અને મ ૂડી બજાર, ભારતમાાં શેર બજારની કામર્ીરી,રાષ્ટ્રીય
શેર બજાર (NSE), OTCEI, NASDAQ, પ્રારાં ણભક અને િૈકધ્લપક સૈક્રાસ્ન્તક અવર્કાર; સેબી, રે ટીંર્ એજન્સીઝ
(પ્રમાિભ ૂત માંડળીઓ), નિા સાર્નો GDRs, ADRs, મ ૂડી ભાંડોળનુ ાં સાહસ, વિલીનીકરિ અને મેળિિી,
મ્પયુચ્યુઅલ ફાંડ (સહહયારૂાં ભાંડોળ) નાિાાંકીય ભાડાપટ્ટો, દલાલો, જોખમની માપિી અને પરત જામીનર્ીરી
અને પ્રમાિપત્રોનો હહસાબી અને નાિાાંકોષમાાં કોમ્પપ્યુટર ઉપયોર્.
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૧૩.

બજારના કામો, લક્ષિો અને યાંત્રો, બજારને લર્ત ુ ાં િાતાિરિ, ગ્રાહકની િતગણકાં ૂ અને બજારનુ ાં વિભાજન,
િસ્તુના વનિગયો, હક-મતના વનિગયો, પ્રોત્સાહનના વનિગયો, વિતરિના વનિગયો, બજારનુાં સાંશોર્ન, ઓન
લાઇન માકે ટીંર્, ડાયરે ક્ટ માકે ટીંર્, બજારને લાગુ પડતા ભારતમાાં સામાજજક વસધ્ર્ાાંવતક અને કાયદાકીય
પાસાઓ.

૧૪.

આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર, વિદે શથી સીધુ રોકાિ અને બહુરાષ્ટ્રીય વનર્મો MNC ની સાંસ્કૃવત, MNC અને LDC
જોઈન્ટ િેન્ચર, પ્રાદે શીક અથગશાસ્ત્રનુાં સાંઘટન : SAARC, ASEAN, EC, NAFTA, ભારત અને WTO, બૌદ્ધિક
માણલકીનાહક્કો,પરદે શી ચલાિ –પરદે શી ચલિની

ખરીદીનો દર, કાયગપધ્ર્વત,જોખમનુ ાં સાંચાલન,

આંતરરાન્ષ્ટ્રય અિેજની બદલી, રૂવપયાનુ ાં રૂપાાંતર,ચાલુ અને ભાંડોળ ખાત,ુ વનર્ગમન અને સમજિ, વ્યુત્પવત્ત
અને ભાવિક, વિદે શી રોકાિની સાંસ્થાઓ: દસ્તાિેજો; GDRs, ADRs, FIIs – ભાંડોળ બજારમાાં એમની ભ ૂવમકા.
૧૫.

આિકિેરાનો કાયદો અને કર આયોજન, મ ૂળભ ૂત ખ્યાલો, રહેઠાિનો દરજ્જો, અને કરઘટના, આકસ્સ્મક
આિક, જુદા-જુદા મથાળા હેઠળ કરપાત્ર આિકની ર્િત્રી. કરકપાત, રીટનગ ભરણુ ાં (અહેિાલ ભરિો) જુદા
જુદા પ્રકારની આકારિી કસ ૂર અને દાંડ. કર આયોજન, ખ્યાલ, લક્ષિો અને કર આયોજનની મુશ્કેલીઓ,
કરચોરી અને કરવનરાકરિ, કર આયોજનની રીતો વિવશષ્ટ્ટ ર્ાંર્ાકીય વનિગયમાાં કરવિચારિા જેમકે બનાિવુાં કે
ખરીદવુ,ાં માણલકીનુાં અથિા ભાડાનુ,ાં પરત કરવુાં કે બદલવુ,ાં વનકાસ અથિા ઘરિપરાશ િેચાિ, કામ કરત ુ ાં
બાંર્ થયુ ાં કે સામપ્ત કરવુ,ાં િર્ારવુાં કે કરાર, રોકાિ, અથિા ણબનરોકાિ. આિકિેરો અને કર આયોજનમાાં
કોમ્પપ્યુટરનો ઉપયોર્.
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Medium : English
1.

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, Privatisation and globalisation, Second generation
reforms, Industrial policy and implementation., Industrial growth and structural changes

2.

Financial & Management Accounting, Basic Accounting concepts, Capital and
Revenue, Financial statements, Partnership Accounts : Admission, Retirement, Death,
Dissolution and, Cash Distribution, Advanced Company Accounts : Issue, forfeiture,
Purchase of Business, Liquidation, Valuation of shares, Amalgamation, Absorption and
Reconstruction, Holding Company Accounts, Cost and Management Accounting : Ratio
Analysis, Funds Flow Analysis, Cash Flow Analysis, Marginal costing and Break-even
analysis, Standard, costing, Budgetary control, Costing for decision-making
Responsibility, accounting

3.

Business Economics, Nature and uses of Business Economics, Concept of Profit and
Wealth, maximization. Demand Analysis and Elasticity of Demand, Curve, Analysis,
Law, Utility Analysis and Indifference of Returns and Law of variable, proportions

4.

Cost, Revenue, Price determination in different market situations : Perfect,
competition, Monopolistic competition, Monopoly, Price discrimination and Oligopoly,
Pricing strategies

5.

Business Statistics & Data Processing, Data types, Data collection and analysis,
sampling, need, errors and methods of sampling, Normal distribution, Hypothesis
testing, Analysis and Interpretation of Data Correlation and Regression, small sample
tests—t-test, F-test and chisquare test, Data processing—Elements, Data entry, Data
processing and Computer, zapplications, Computer Application to Functional Areas—
Accounting, Inventory, control, Marketing
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6.

Business Management, Principles of Management, Planning—Objectives, Strategies,
Planning process, Decision-making, Organising, Organisational structure, Formal and
Informal organisations, Organisational culture, Staffing, Leading : Motivation,
Leadership, Committees, Communication, Controlling, Corporate Governance and
Business Ethics

7.

Marketing Management, The evolution of marketing, Concepts, Concept of
marketing, Marketing, mix, Marketing environment, Elements of consumer behaviour,
Market segmentation, Product decisions, Pricing decisions, Distribution decisions,
Promotion decisions, Marketing planning, Organising and Control

8.

Financial Management, Capital Structure, Financial and Operating, leverage Cost of
capital, Capital budgeting, Working capital management Dividend Policy

9.

Human Resources Management, Concepts, Role and Functions of Human Resource,
management Human Resource Planning, Job analysis, Job description and
specifications, Use of Job analysis information, Recruitment and Selection Training and
Development, Succession Planning, Compensation : Wage and Salary Administration,
Incentive and Fringe, benefits, Morale and Productivity, Performance Appraisal,
Industrial Relations in India, Health, Safety, Welfare and Social security, Workers’
Participation in Management

10.

Banking and Financial Institution, Importance of Banking to Business, Types of
Banks and Their Functions, Reserve Bank of India, NABARD and Rural Banking,
Banking Sector Reforms in India, NPA, Capital adequacy norms, E-banking,
Development Banking : IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI

11.

International Business, Theoretical foundations of international business, Balance of
Payments, International liquidity, International Economic Institutions—IMF, World,
Bank IFC, IDA, ADB, World Trade Organisation—its functions and policies, Structure
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of India’s foreign trade : Composition and direction, EXIM Bank, EXIM Policy of
India, Regulation and promotion of Foreign Trade

12.

Accounting and Finance: Accounting standards in India, Inflation Accounting,
Human, Resource Accounting, Responsibility Accounting, Social Accounting, Money
and Capital market, Working of stock exchanges in India, NSE, OTCEI, NASDAQ,
Derivatives and Options, Regulatory Authorities : SEBI, Rating Agencies; New
Instruments :, GDRs, ADRs, Venture Capital Funds, Mergers and Acquisitions, Mutual
Funds, Lease Financing, Factoring, Measurement of risk and returns securities and
portfolios, Computer Application in Accounting and Finance

13.

Marketing: Marketing Tasks, Concepts and Tools, Marketing Environment, Consumer
Behaviour and Market Segmentation, Product decisions, Pricing decisions, Distribution
decisions, Promotion decisions, Marketing Researchs On-line marketing, Direct
Marketing; Social, ethical and legal aspects of marketing in India

14.

International Business:Foreign Direct Investment and Multinational Corporations—
MNCs, Culture, MNCs and LDCs, Joint Ventures, Regional Economic Integration :
SAARC, ASEAN, EC, NAFTA India and WTO, Intellectual Property Rights, Foreign
Exchange—Exchange rate, Mechanism, Risk management, Transfer of international
payments, Convertibility of Rupee, Current and Capital Accounts, Issues and
Perceptions, Derivatives and Futures, Foreign investment Institutions; Instruments :
GDRs, ADRs, FIIs—their, role in Indian Capital Market

15.

Income-tax Law and Tax Planning: Basic concepts, Residential status and tax
incidence, exempted incomes, computation of taxable income under various heads,
Computation of taxable income of individuals and firms, Deduction of tax, filing of
returns, different types of assessment; Defaults and penalties, Tax planning : Concept,
significance and problems of tax planning, Tax, evasion and tax avoidance, methods of
tax planning, Tax considerations in specific business decisions, viz, make or buy, own
or lease, retain or replace; export or domestic sales; shut-down or closure, expand or
contract; invest or disinvest, Computer Application in Income tax and Tax planning
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