બાગ-૧ અને બાગ-૨ ના ૧૫૦ મભમનટના વંયક્ુ ત પ્રશ્નત્રની પ્રાથમભક કવોટીનો
વાભાન્મ અભ્માવ અને વંફમં ધત મલમને રગતો અભ્માવક્રભ
જાશેયાત ક્રભાંક ૧૦૩/૧૬-૧૭
જગ્માન ંુ નાભ : આચામય, વયકાયી મલનમન, લાણિજ્મ, મલજ્ઞાન, કામદા અને મળક્ષિ ની કોરેજો ખાતે,
ુ યાત મળક્ષિ વેલા લગય -૧ (કોરેજ ળાખા)
ગજ
બાગ-૧-પ્રાથમભક કવોટીનો વાભાન્મ અભ્માવક્રભ
ુ યાતી
ભાધ્મભ : ગજ
૧

કુ ર પ્રશ્નો-૧૦૦

ુ : ૧૦૦
કુ ર ગિ

ુ યાતના
બાયતની ભ ૂગો- બૌગોણરક, આમથિક, વાભાજજક, કુ દયતી વંવાધન અને લસ્તી અંગે ની ફાફતો-ગજ
ખાવ વંદબય વાથે

૨

ુ યાતના ખાવ વંદબય વાથે
બાયતનો વાંસ્કૃમતક લાયવો- વાહશત્મ, કરા, ધભય અને સ્થાત્મો- ગજ

૩

ુ યાતના ખાવ વંદબય વાથે
બાયતનો ઇમતશાવ- ગજ

૪

બાયતની અથયવ્મલસ્થા અને આમોજન

૫

બાયતીમ યાજનીમત અને બાયતન ંુ ફંધાયિ :
ુ
(૧) આમખ
(૨) મ ૂભ ૂત અમધકાયો અને પયજો
(૩) યાજ્મનીમતના ભાગય દળયક મવદ્ાંતો
(૪) વંવદની યચના
(૫) યાષ્ટ્રમતની વત્તા
(૬) યાજારની વત્તા
(૭) ન્મામતંત્ર
ુ ૂણચત જામત, અનસ
ુ ૂણચત જનજામત અને વભાજના છાત લગો ભાટેની જોગલાઇઓ
(૮) અનસ
(૯) એટની જનયર
(૧૦) નીમત આમોગ
(૧૧) ંચામતી યાજ
(૧૨) નાિાં ંચ
(૧૩) ફંધાયિીમ તથા લૈધામનક વંસ્થાઓ- .બાયતન ંુ ચટ
ં ૂ િી ંચ, વંઘ રોક વેલા આમોગ, યાજ્મ
રોક વેલા આમોગ, કોમ્પ્ટ્રોરય એન્ડ ઓહડટય જનયર; કેન્રીમ વતકય તા આમોગ, રોકાર
તથા રોકાયક્ુ ત અને કેન્રીમ ભાહશતી આમોગ

૬

વાભાન્મ ફૌદ્ધદ્ક ક્ષભતા કવોટી

૭

વાભાન્મ મલજ્ઞાન, માય લયિ અને ઇન્પભેળન એન્ડ કોમ્પ્ટયમુ નકેળન ટેકનોરોજી

૮

ખેર જગત વહશત યોજફયોજના પ્રાદે મળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ભશત્લના ફનાલો
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બાગ-૨ મલમને રગતો અભ્માવક્રભ
ુ યાતી અને અંગ્રેજી
ભાધ્મભ : ગજ

કુ ર પ્રશ્નો-૨૦૦

ુ : ૨૦૦
કુ ર ગિ

ુ યાતી ભાધ્મભ
ગજ
૧

બાયતભાં મળક્ષિન ંુ તંત્ર અને પ્રિારી
ભ ૂતકા – લતતભાનકા ( વલવલધ કવભળનોની બરાભણો)
ુ અને કામતક્ષેત્ર.
નીવતઓ- બાયતભાાં વળક્ષણની યાષ્ટ્રીમ નીવત(NEP), બાયતભાાં વળક્ષણના શેતઓ

૨

ુ લત્તાયક્ુ ત મળક્ષિની જરૂહયમાત :
ગિ

લૈમિક વંદબયભાં ફદરાતા જતા હયપ્રેક્ષ્મ વાથે મળક્ષિભાં

નાલીન્મીકયિ અને વંળોધન
૩

મળક્ષિ વાથે વંકામેર મલમલધ વંસ્થાઓની ભ ૂમભકા (UGC, MHRD, NAAC, NCERT, KCG & others
state, Central / open / Deemed / Private universities) સ્લામત્ત વલશ્વવલદ્યારમો. વાંસ્થાઓનુ ાં મ ૂલ્માકાંન અને
Accreditation , NAAC (National Assessment and Accreditation Council) AAA (Academic and
Administrative Audit) in Higher Education. KCG (Knowledge Consortium of Gujarat.) IQAC (Internal
Quality Assurance Cell)

૪

મલદ્યારમો અને મલિ મલદ્યારમોનાં લશીલટીતંત્રભાં આચામયની ભ ૂમભકા

૫

એડમભળનની ભાટેની પ્રહક્રમા અને મનમભો
મનમભન વત્તાતંત્ર,

વક્ષભ વત્તાતંત્ર, ાત્રતા, કામદાકીમ આયક્ષિ, એડમભળનના તફક્કા, પી ભાપીના

ુ :બયાઇ અંગે ના મનમભો.
મનમભો, મોજનાઓ અને મળષ્ટ્મવ ૃમત્ત, પી પન
૬

મળક્ષિ - અભ્માવ પ્રહક્રમા અને મ ૂલમાંકન
અભ્માવક્રભનુ ાં મ ૂલ્માકાંન, અભ્માવક્ર્ભનુ ાં અભરીકયણ, વળક્ષણનુ ાં ભાધ્મભ, ફહલ
ુ ૈકલ્લ્ક પ્રશ્નો (MCQ) ના
રાબારાબ, એકેડવે ભક ઑડડટ , વળક્ષણની નાલીન્મપ ૂણત ધ્ધવતઓ. એકેડવે ભક ભોનીટયીંગ-ડયોટીંગ,
ઇત્માદી.

૭

એકેડમે ભક ભેનેજભેન્ટ
વાંસ્થાનુ ાં વલઝન અને વભળન , ધ્મેમો, વ્યુશાત્ભક આમોજન.
આંતડયક અને ફાહ્ય ડયસ્સ્થવતઓનુ ાં વ્મલસ્થાન, એન્લામયોભેન્ટ ભેનેજભેન્ટ , ડયવોવત ભોબફરાઇઝેળન,
પુસ્તકારમ વ્મલસ્થાન, વલધાથી પ્રવતવનવધત્લ ડયદ, ભ ૂતપ ૂલત વલદ્યાથી ભાંડ, લારી ભાંડ, NCC,
NSS, પડયમાદ વનલાયણ, એન્ટી યે ગીંગ વેર, વુભન્વ ડેલરોભેન્ટ વેર, , UDISA, વપ્તધાયા, SANDHAN,
Dell-Scope, Automation (MIS), CBCS, યાષ્ટ્રીમ ઉચ્ચ વળક્ષણ અબબમાન. (RUSA).

૮

ભાખાકીમ અને નાિાકીમ વ્મલસ્થાન
અંદાજત્ર પ્રડક્રમા(આમોજન-આમોજન ફશાય)
અંદાજત્ર – વદયો, બફર ભાંજૂય કયલાની પ્રડક્રમા, નાણાકીમ વનમભો, નાણાકીમ વત્તાઓનુ ાં ઑડડટ, ખચત-રાબ
વલશ્વરેણ, ખચત ઘટાડાની ધ્ધવત, આલક ઉબી કયલી, બાંડોના સ્રોત, વતજોયી વનમભો અને ગાય અને
ડશવાફી અવધકાયી વનમભો, નાણાકીમ અન્લેણ અને મ ૂલ્માાંકન, આંતડયક અને ફાહ્ય અન્લેણ, સ્ટોક
યજજસ્ટવત, ઉચ્ચ ળૈક્ષબણક વાંસ્થાઓભાાં ભાખાકીમ સુવલધાઓના ભાદાં ડો, લસ્તુઓ અને વાધનોની બૌવતક
ચકાવણી, વાધનોના વનબાલનુ ાં આમોજન.

૯
૧૦

મળક્ષિના મલળે વંદબય વાથે બાયતન ંુ ફંધાયિ
ઉયોક્ત ક્ષેત્રભાં વાંપ્રત પ્રલાશો અને તાજેતયની ઘટનાઓ
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Medium: English
1

Education System in India
Past-Present (Recommendations of Various Commissions)
Policies – National Policy on Education in India. (NEP) – Objectives and scope of Education in India.

2

Need of Quality Education, Innovation and Research in the changing scenario of education in Global
Perspective.

3

Role of various organizations Related to Education: (UGC, MHRD, NAAC, NCERT, KCG & other
State, Central / open / Deemed / Private universities) Autonomous Universities.

Assessment and

Accreditation of Institutions, NAAC. (National Assessment and Accreditation Council) AAA
(Academic and Administrative Audit) in Higher Education. KCG (Knowledge Consortium of Gujarat.)
IQAC (Internal Quality Assurance Cell.)
4

Role of Principal in Colleges’ and Universities’ Administration

5

Admission Procedures and Rules
Regulatory Authority, Competent Authority, Eligibility Statutory Reservations, Rounds of Admission
Rules for Fee exemptions, Schemes and Scholarships, Rules for Reimbursement of Fees.

6

Teaching – Learning and Evaluation
Assessment of Curriculum, implementation of curriculum, Medium of instruction, Advantages and
Disadvantages of Multiple – Choice Questions, Academic Audit, Innovative Practices in Teaching,
Learning, Academic Monitoring – Reporting etc.

7

Academic Management
Vision and mission of an Institution, Goals, Strategic Planning,
Internal, External Environment Management, Resource Mobilization, Library Management,
Maintenance of Academic Facilities, Student Representative Council, Alumni Association, Parents
Association, NCC, NSS, Grievance Redressal, Anti Ragging Cell, Women’s Development Cell,
UDISA, Saptadhara, SANDHAN, Dell-Scope, Automation (MIS), CBCS,RUSA

8

Infrastructure and Finance Management
Budget Processes (Planned – unplanned)
Budget – Heads, Bill passing Procedures, Financial Rules, financial Powers Audit, Cost Benefit
Analysis, Cost Reduction Techniques, Revenue Generations, Sources of Funds, Treasure / pay &
Accounts office Rules, Assessment & Audit of Finance, Internal & External Audit, Stock-Registers,
Infrastructural Norms for Higher Education Institutions, Physical verification of goods and Equipments,
Maintenance plan of equipments.

9

Indian Constitution with special Reference to Education

10

Current Trends and Recent Advancements in the above fields

Sd/(એચ. કે. ઠાકય)
વંયક્ુ ત વણચલ,
ગુજયાત જાશેય વેલા આમોગ

Page 3 of 3

