ુ ક્ષી
પ્રશ્નપત્રનો પ્રકારઃ હેતલ

SUBJECT CODE : 23
સામાન્ય અભ્યાસ - ૧

પ્રશ્નપત્ર – ૪

(Main Examination)

GUJARATI

કુલ ગુણઃર૦૦

સમયઃ૧૦૦ મમનીટ

MEDIUM
કક્ષાઃ સ્નાતક

-------------------------------------------------------------------------------------------૧.

ગુજરાતનો ઇમતહાસ.

ર.

ગુજરાતના ઉત્તમ શાસનકતાાઓની શાસન પધ્ધમતઓ.

૩.

ગુજરાતમાાં પાંચાયતી રાજની ભ ૂમમકા.

૪.

ગુજરાતનો સાાંસ્કૃમતક વારસોઃ કલા, ધમા, ન ૃત્ય, નાટક, ચચત્રપટ, સાંગીત, લોક કથાઓ, લોક ન ૃત્યો, હસ્તકળા
તેમજ વાસ્તુ મશલ્પ.

પ.

ગુજરાતની બોલીઓ અને સાહહત્ય. સામાજજક મવકાસ પર સાહહત્યનો પ્રભાવ.

૬.

ગુજરાતના સમાજ સુધારકો, તેમની મવચારસરણી અને કાયો.

૭.

ગુજરાતના તહેવારો, ઉત્સવો, તેના રીમત-હરવાજ, વેશભ ૂષા તથા આભ ૂષણ, મેળાઓ અને યાત્રા ધામો.

૮.

અર્થવ્યવસ્ર્ા અને આયોજન.

૮.૧

ભારતીય અથાવ્યવસ્થા, ભારતીય અથાવ્યવસ્થા સામેના પડકારો, ગરીબી, બેરોજગારી તેમજ પ્રાદે મશક
અસમતુલા, આયોજન, પ્રકારો , ભારતની પહેલીથી અચગયારમી પાંચવષીય યોજનાના લેખાજોખા-,
મુલ્યાાંકન, મવકાસનુ ાં સામાજજક અને આમથિક મનદશાન, રાજય તેમજ સ્થામનક સ્તરે આયોજન, મવકેન્દ્રીકરણ.

૮.ર

આમથિક સુધારણા, પશ્ચાદભ ૂમમ,

ઉદારીકરણ, ખાનગીકરણ તેમજ વૈમિકરણ ( મવભાવના અથા, વ્યાપ્તી

તેમજ મયાાદા ) કેંર તેમજ રાજ્યસ્તરે આમથિક સુધારાઓ , મવિ વ્યાપાર સાંગઠન-જોગવાઈઓ તેમજ તેમનુ ાં
અમલીકરણ અને ભારતીય અથાવ્યવસ્થા ઉપર તેમની અસરો અને પ્રશ્નો.

૮.૩

આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય મ ૂડીવાદી ચળવળઃ
મવચારધારામાાં ભારતના મવદે શ વ્યાપારમાાં વધારો,
નીમત-મનકાસ વ ૃધ્ધ્ધ,

વૈિીકરણના યુગમાાં ઉદય પામેલા

સમજૂતી તેમજ મનદે શો, ભારતની મવદે શ વ્યાપાર

મવિ વ્યાપર સાંગઠન અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર, મવદે શી મ ૂડીરોકાણ-રોકાણ અને

વ ૃધ્ધ્ધ, પ્રત્યક્ષ મ ૂડી રોકાણ, ઇ-કોમસા.

બહર
ુ ાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સાંસ્થાઓની ભ ૂમમકા

(આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા ભાંડોળ, વલ્ડા બેન્દ્ક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મવકાસ સાંસ્થા), આંતરરાષ્ટ્રીય શાખા દર
મનધાારણ.
૮.૪

ૂા ન યોજના –
ગરીબીના મનદે શકો અને અંદાજોઃ ગરીબી રે ખા, મવભાવના અને વસ્તુસ્સ્થમત, ગરીબી મનમલ
ભારતીય જનન ક્ષમતા , મવવાહ દર , મ ૃત્યુ દર, રોગો, ચલિંગ સશહકતકરણની યોજનાઓ.

૮.પ

રોજગાર મનધાારણ ઘટકોઃ બેરોજગારીના ઉપાયો-આવક, ગરીબી અને રોજગારી વચ્ચેના સાંબધ
ાં ો- મવતરણ
સાંબમાં ધત પ્રશ્નો અને સામાજજક ન્દ્યાય.

૮.૬.

સાવાજમનક મવત્તવ્યવસ્થા અને મવમત્તય સાંસ્થાઓઃ બજાર અથાવ્યવસ્થામાાં જાહેર મવત્તવ્યવસ્થાની ભ ૂમમકા,
સરકારી રોકાણના ધોરણો, ગુણવકતાયુકત વસ્તુઓ અને સાવાજમનક વસ્તુ અને આવક અને ખચાના ્ોત
(કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય), જુદા જુદા વેરા અને સબસીડીના પ્રકારો તથા તેમનુ ાં ભારણ અને અસરો, કેન્દ્ર તથા
રાજ્યોના કર, ચબન કર અને જાહેર દે વા. સરકારી ખચા (કેન્દ્ર તેમજ રાજ્ય)-વ ૃધ્ધ્ધ તેમજ તેના કારણો,
સરકારી ખચા સુધારણા-કામગીરી આધારીત અંદાજપત્ર, શ ૂન્દ્ય આધારીત અંદાજપત્ર, બજેટની ખાધના
પ્રકારો, દે શનુ ાં આંતહરક તેમજ મવદે શી દે વ,ુ ાં રાષ્ટ્રીય અને રાજય સ્તરે કર સુધારણની સમીક્ષા, મ ૂલ્ય વમધિત
કર, સરકારી દે વામાાં વધારો, પતાવટ અને ભારણ. કેન્દ્રને સતાવતી રાજયોના દે વાની સમસ્યા. રાજકોષીય
ખાદ્યની મવભાવના અને તેન ુ ાં મનયાંત્રણ-કેન્દ્ર, રાજ્ય અને ભારતીય હરઝવા બેન્દ્કના પગલાાંઓ, કેન્દ્ર અને
રાજ્ય કક્ષાએ તેની સમીક્ષા, ભારતીય રાજમવત્તીય સુધારણા, બેકીંગ ક્ષેત્રે પ્રવતાતા નવા પ્રવાહો, વાસ્તમવક
અને નામમાત્ર વ્યાજના દરો, રે પો અને હરવસા રે પોરે ટ.

૮.૭

વ ૃધ્ધ્ધ, મવકાસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય અથાશા્.

(૧) મવકાસના મનદે શકો-સાતત્યપ ૂણા મવકાસ, મવકાસ અને પયાાવરણ, દે શનુ ાં આંતહરક ઉત્પાદન .
(ર) આમથિક મવકાસના ઘટકોઃ કુદરતી સાંશાધન, વસ્તી, માનવીય સાંસાધનો, મ ૂળભ ૂત સુમવધાઓ-વસ્તી
સાંક્રમણનો મસધ્ધાાંત-માનવ મવકાસ મનદે શાાંક-ગરીબી-ચલિંગ સશસ્તતકરણ પગલાાં.
(૩) બહર
ુ ાષ્ટ્રીય કાંપનીઓના મવકાસમાાં મવદે શી મ ૂડી અને ટેકનોલોજીની ભ ૂમમકા.
(૪) મવકાસના એધ્ન્દ્જન તરીકે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર-આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના મસધ્ધાાંતો.
(પ) I.M.F., I.B.R.D., W.T.O. પ્રાદે મશક વેપાર કરારો, S.A.A.R.C., A.S.E.A.N.
૯.

જાહેર વહીવટ અને સરકારી કામકાજ.

૯.૧

પ્રસ્તાવનાઃ
જાહેર વહીવટનો અથા, સ્વરૂપ અથવા કાયાક્ષેત્ર અને મહત્વ, વુડ્રો મવલ્સનનુ ાં જાહેર વહીવટ અંગેન ુ ાં રષ્ષ્ટ્ટ
ચબિંદુ, જાહેર વહીવટનો ક્રમમક મવકાસ અને વતામાન સ્સ્થમત, નવો જાહેર વહીવટ, લોકોની પસાંદગીનો
અચભગમ, ઉદારીકરણના પડકારો, નવુ ાં જાહેર સાંચાલન.

૯.ર

તાંત્ર વ્યવસ્થાઃ મનયમો-પધ્ધમતઓ, આકસ્સ્મકતાઓ, માળખુ,ાં માંત્રી માંડળ અને મવભાગો, મનગમો, માંડળો
અને આયોગો, સલાહકાર સાંસ્થાઓ, સ્થામનક સ્વરાજ્યની સાંસ્થાઓ, મુખ્ય કાયાાલય અને ક્ષેમત્રય કચેરી
વચ્ચેના સાંબધ
ાં ો, મનયમનકારી સત્તામધકારીઓ, જાહેર-ખાનગી ભાગીદારી.

૯.૩

જવાબદારી અને મનયાંત્રણઃ
જવાબદારી અને મનયાંત્રણની મવભાવના, વહીવટ પર ધારાકીય, કારોબારી અને નાણાકીય અંકુશ, નાગહરક
અને વહીવટ, વતામાન પત્રોની ભ ૂમમકા, હહત ધરાવતા સાંગઠનો, સ્વૈધ્ચ્િક સાંગઠનો, મસમવલ સોસાયટી,
નાગહરક અમધકાર પત્ર, માહહતી મેળવવાનો અમધકાર, સામાજજક ઓહડટ.

૯.૪

વહીવટી કાયદાઃ અથા, સ્વરૂપ અથવા કાયાક્ષેત્ર અને મહત્વ.
વહીવટી પ્રમતમનમધત્વ, વહીવટી રીબ્યુનલો.

૯.પ

વહીવટી સુધારણાની પધ્ધમતઓ.
સાંગઠન અને કાયાપધ્ધમતઓ, કામગીરી અધ્યયન અને કામગીરી સાંચાલન, ઇ-ગવનાન્દ્સ અને માહહતી
પ્રહક્રયા પધ્ધમત, સાંચાલનમાાં સહાયકારી સાધનો જેવા કે, નેટવકા એનાલીસીસ, M.I.S., P.E.R.T., C.P.M.

૯.૬

નાણાકીય વહીવટઃ
નાણાકીય અને રાજમવત્તીય નીમતઓ, સરકારી દે વ ુ ાં અને નાણા ઉિીના લેવા, અંદાજપત્રના પ્રકારો, બજેટ
પ્રહક્રયા, નાણાકીય જવાબદારીઓ, હહસાબો અને ઓહડટ.

૯.૭

જાહેર મનગમો-સાહસોઃ
આધુમનક ભારતમાાં જાહેર મનગમો/સાહસો, જાહેર મનગમોની રચના, સ્વાયતતાના પ્રશ્નો, જવાબદારી અને
મનયાંત્રણ, ઉદારીકરણ અને ખાનગીકરણની અસરો.

૯.૮

યોજનાઓ અને અગ્રતાઓઃ
યોજનાઓ માટેની તાંત્ર વ્યવસ્થા, યોજના આયોગ અને રાષ્ટ્રીય મવકાસ પહરષદની રચના, કાયો અને
ભ ૂમમકા, મનદે શાત્મક આયોજન, રાષ્ટ્ર તથા રાજ્ય સ્તરે આયોજનની પ્રહક્રયા, બાંધારણીય સુધારો (૧૯૯ર)
અને આમથિક મવકાસ અને સામાજજક ન્દ્યાય માટે આયોજનનુ ાં મવકેન્દ્રીકરણ.

૯.૯

રાજ્ય સરકારનુ ાં વહીવટી તાંત્ર.
સાંઘ-રાજ્ય વહીવટી વ્યવસ્થા, વૈદ્યામનક અને નાણાકીય સાંબધ
ાં ો, નાણા પાંચની ભ ૂમમકા, રાજ્યપાલ,
મુખ્યમાંત્રી, માંત્રી માંડળ, મુખ્ય સચચવ, રાજ્યનુ ાં સચચવાલય, પ્રાદે મશક કચેરીઓ.

૯.૧૦ સ્વાતાંત્ર્ય પિીનુ ાં જજલ્લા વહીવટી તાંત્ર.
કલેતટરની બદલાતી ભ ૂમમકાઓ, સાંઘ-રાજ્ય-સ્થામનક સાંબધ
ાં ો, મવકાસ સાંચાલન અને કાયદો વ્યવસ્થાનુ ાં
વહીવટી તાંત્ર, જજલ્લા વહીવટી તાંત્રનુ ાં મવકેન્દ્રીકરણ.
૯.૧૧ સનદી સેવાઓ.
બાંધારણીય જોગવાઈઓ, માળખુ,ાં ભરતી, તાલીમ અને ક્ષમતા આયોજન, સારા વહીવટની પહેલ, વતાણ ૂક
અને મશસ્તની બાબતો, સ્ટાફ એસોસીએશન, રાજકીય હક્કો, ફહરયાદ મનવારણ તાંત્ર, સનદી સેવાની
તટસ્થતા, સનદી સેવાની સહક્રયતા.
૯.૧ર નાણાકીય સાંચાલન.

રાજકીય સાધન તરીકે અંદાજપત્ર, જાહેર ખચા પર સાંસદીય કે ધારાકીય અંકુશ, નાણાકીય અને રાજમવત્તીય
બાબતોમાાં નાણા માંત્રાલયની ભ ૂમમકા, હહસાબી પધ્ધમતઓ, ઓહડટ, મનયાંત્રક અને મહાલેખા પહરક્ષકની
ભ ૂમમકા.
૯.૧૩ ગ્રામ્ય મવકાસ.
સાંસ્થાઓ, ગ્રામ મવકાસ યોજનાઓ, મવકેન્દ્રીકરણ અને પાંચાયતી રાજ, બાંધારણનો ૭૩મો સુધારો.
૯.૧૪ શહેરી સ્થામનક સાંસ્થાઓ.
મ્યુમનમસપલ વહીવટ-મુખ્ય ખામસયતો, તાંત્ર વ્યવસ્થા, નાણાકીય બાબતો અને તેના પ્રશ્નો, બાંધારણનો
૭૪મો સુધારો-નવો મવસ્તાર, મવકાસની બાબતો, શહેરના સાંચાલનના સાંદભે રાજકારણ અને વહીવટ.
૯.૧પ કાયદો અને વ્યવસ્થા વહીવટી તાંત્રઃ ચિટીશ શાસનમાાં વ્યવસ્થા, રાષ્ટ્રીય પોચલસ આયોગ, તપાસ કરનારી
સાંસ્થાઓ, આપતકાચલન પહરસ્સ્થમત, આતાંકવાદની મવરુધ્ધ કામગીરી તેમજ કાયદો અને વ્યવસ્થાની
જાળવણીમાાં અધાલશ્કરી દળો સહહત રાષ્ટ્ર અને રાજ્યની સાંસ્થાઓની ભ ૂમમકા, પ્રજા અને પોચલસ વચ્ચેના
સાંબધ
ાં ો, પોચલસ સુધારણા.

