ુ 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.

ુ ક્ષી
પ્રશ્નપત્રનો પ્રકારઃ હેતલ

SUBJECT CODE : 24

કુલ ગુણઃર૦૦

સામાન્ય અભ્યાસ - ૨

પ્રશ્નપત્ર – ૫

(Main Examination)

GUJARATI

સમયઃ૧૦૦ મમનીટ

MEDIUM
કક્ષાઃ સ્નાતક

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------૧
(૧)

નીતિશાસ્ત્રઃ

નીમતશા્ઃ વ્યાખ્યા, મવષયવસ્તુ, વ્યસ્તતના અંગત જીવનમાાં, સામાજજક જીવનમાાં અને જાહેર વહીવટમાાં
નીમતશા્નુ ાં મહત્વ.

(ર)

નૈમતતતા સાંબમાં ધત મવચારોનુ ાં પ્રાથમમક જ્ઞાન, સોક્રેહટસ, પ્લેટો, એહરસ્ટોટલ, ઇમપક્યુહરઅન્દ્સ અને સ્ટેઇતસ
સાંદભે પ્રચીન ગ્રીક મવચારધારાનો પહરચય.

(૩)

હહન્દ્દુ ધમા, જૈન ધમા, બૌધ્ધ ધમા, શીખ ધમા અને ઝોરોષ્સ્રઅનનો મુખ્ય નૈમતક ઉપદે શ.

(૪)

મતરુવલ્લુવર, કબીર, રાજા રામમોહન રાય, રામકૃષ્ટ્ણ પરમહાંસ, મવવેકાનાંદ, ગાાંધી, નારાયણ ગુરુ, રમવદાસ
અને રમવશાંકર મહારાજનો નૈમતક ઉપદે શ.

(પ)

સમાજ સુધારકોઃ સ્વામમનારાયણ સહજાનાંદ, બહેરામજી મલબારી, મહહપતરાય રૂપરામ, ઠક્કરબાપા,
નાનાભાઈ ભટ્ટ, પહરક્ષીતલાલ મજમુદાર અને નરમસિંહ મહેતાનો ફાળો.

(૬)

માનવતા વતાન માટેનાાં પ્રેરક પહરબળોઃ માનવીય વ ૃમત્તઓ, ઇચ્િાઓ, એષણાઓ, ઝાંખનાઓ, હેત,ુ ઇરાદા,
તકા બધ્ુ ધ્ધ, વ ૃમત્તઓ પર સ્વ-મનયાંત્રણ, ડહાપણ, ધૈયા.

(૭)

સદગુણોઃ પ્રેમ, મૈત્રી, બાંધત્ુ વ, પ્રમાચણતતા, સત્યમનષ્ટ્ઠા, હહિંમત, મનોબળ, શ્રધ્ધા, કૃતજ્ઞતા, કરુણા,
માયાળુતા, સહાનુભ ૂમત, સવોચ્ચ સદગુણો, માનવમ ૂલ્યો.

(૮)

દુગુાણોઃ ગુસ્સો, ખીજ, ઇષાા, દ્વેષવ ૃમત્ત, મતરસ્કાર, લોભ, હહિંસા, મવષયવાસના.

(૯)

ચાહરત્ર્ય અને તેની ખીલવણી, નૈમતક સાંસ્કાર.

(૧૦)

નૈમતક/નીમતપ ૂણા મનણાયોઃ જેમાાં નૈમતતતાનો મુદો સમામવષ્ટ્ટ હોય તેવી પહરસ્સ્થમત, નીમતપ ૂણા મનણાય લેવાની
ક્ષમતા, આવા મનણાય કરવા માટેના માપદાં ડ/ધારાધોરણો (તેની પાિળના નૈમતક મસધ્ધાાંતો) સાચા-ખોટાનો
મવચાર-મવવેક, સારા-નરસાની મવવેકબુધ્ધ્ધ, નૈમતક મનણાય લેવાની પ્રહક્રયા, નૈમતક દ્વદ્વધાભાવ.

(૧૧)

નીમતના પાયાના મસધ્ધાાંતોઃ ભોગવાદ, ઉપયોચગતાવાદ, નૈમતક મસધ્ધાાંતોને અનુસરવામાાં ફરજની ભાવના
(નહહ કે સ્વાથા પરાયણતા), અહમવાદ, પરમાથાવ ૃમત્ત, કેન્દ્ટની મવચારસરણી, ઉદે શવાદ અને કતાવ્યમનષ્ટ્ઠાના
નૈમતક મસધ્ધાાંતો, નૈમતતતામાાં સાંપ ૂણાતાનુ ાં પહરશીલન, નૈમતક સાપેક્ષવાદ, નૈમતક યથાથાવાદ, સહજ સ્ુરણા.

(૧ર)

માનવીય નૈમતકતાનાાં ્ોતઃ અંતરાત્માનો અવાજ, મનયમો પ્રત્યે પ્રમતબધ્ધતા, મનયમો, મનયમનો અને
કાન ૂન.

(૧૩)

મ ૂલ્યની ભાવના કેળવવામાાં કુટુાંબ, મશક્ષણ અને સમાજનો ફાળો.

(૧૪)

જાહેર વહીવટમાાં નૈમતતતા – મવમવધ સૈધ્ધાાંમતક અચભગમ.

(૧પ) ન્દ્યાય અને ફરજમનષ્ટ્ઠા.
(૧૬)

મુલકી સેવાઓ માટેનો મ ૂલ્ય-આધાર, પ્રમાચણતતા, મનષ્ટ્પક્ષતા, ન્દ્યાયવ ૃમત્ત, વસ્તુલચક્ષતા, સહાનુભ ૂમત, જાહેર
સેવા પ્રત્યે સમમપિત ભાવ.

(૧૭)

સમાજના નબળા વગો પ્રત્યે સહહષ્ટ્ણુતા અને કરુણા.

(૧૮)

શાસનમાાં નૈમતક મ ૂલ્યોને સુરઢ બનાવવાાં.

(૧૯)

જવાબદારી અને નૈમતક શાસન.

(ર૦)

નૈમતક મનયમો અને આચારસાંહહતા.

(ર૧)

સરકારમાાં ભ્રષ્ટ્ટાચાર, તેના ્ોત, કારણ અને ઉપાય.

(રર)

જનલોકપલ અને લોકાયુતત.

(ર૩)

વલણો, તેની સામગ્રી, માળખુાં અને કાયો.

(ર૪)

મવચારો અને વતાન સાથે વલણનો સાંબધ
ાં .

(રપ)

સામાજજક અસરો અને સમજાવટ.

(ર૬)

ભાવનાત્મક બુદ્વિમત્તાઃ મવભાવઓ શાસનમાાં અને વહીવટમાાં તેનો અમલ.

(ર૭)

માહહતીનુ ાં પ્રદાન, સરકારમાાં પારદમશિતા, માહહતી અમધકાર.

(ર૮)

નાગહરક અમધકારપત્ર, સેવા મવતરણમાાં અને કાયાશૈલીમાાં ગુણવત્તા.

(ર૯)

કોપોરે ટ (ઉદ્યોગગૃહોમાાં) શાસન.

(૩૦)

જાહેર ભાંડોળનો ઉપયોગ.

(૩૧)

કેસ સ્ટડી આધાહરત પ્રશ્ન.
ર.

(૧)

તવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી

ઉજાથઃ પરાં પરાગત તેમજ ચબનપરાં પરાગત ઉજાાના ્ોતો , સૌર ઉજાા, પવન, જૈવ વાયુ, જીવવસ્તુમાન,
ભ ૂતામપય તેમજ અન્દ્ય ઊજાા સાધનોની ક્ષમતા, સૌર સાધનો જેવા કે સૌર કૂકર, પાણી ગરમ કરવાના કૂકર
(Solar Water Heater), જૈવ વાયુ (બાયો ગેસ)-મસધ્ધાાંતો તેમજ પ્રહક્રયા, ઊજાા સાંકટની સમસ્યા અને વીજ
મનમાાણ માટે શાસકીય નીમત અને કાયાક્રમો, પરમાણુ અથવા કેષ્ન્દ્રય ઊજાા કાયાક્રમ, ઉષ્ટ્મીય વીજ કાયાક્રમ,
જળ મવદ્યુત કાયાક્રમ, વીજ મવતરણ તેમજ રાષ્ટ્રીય મવદ્યુત પુરવઠો, ઊજાા સુરક્ષા, સાંશોધનો તેમજ મવકાસ
સાથે સાંકળાયેલી સાંસ્થાઓ.

(ર)

સંગણક િેમજ માહહિી િંત્રજ્ઞાન (Computer and Information Technology): આધુમનક જમાનામાાં
સાંગણકની ભ ૂમમકા, માનવ જીવનના મવમવધ ક્ષેત્રો જેવા કે, માહહતીની આપ-લે, નેટવહકિંગ તેમજ વેબ
ટેકનોલોજી, સાયબર ગુનાઓ તેમજ તેને મનવારવાના ઉપાયોમાાં ઉપયોગ. મવમવધ સેવાઓમાાં ઇન્દ્ફમેશન
ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ. સરકારના જુદા જુદા કાયાક્રમ-સેવાઓમાાં ઇન્દ્ફમેશન ટેકનોલોજીના મુખ્ય પડકારો
અને ભામવ શક્યતા.

(૩)

અંિહરક્ષ િંત્ર જ્ઞાનઃ (Space Technology): ભારતીય અંતહરક્ષ કાયાક્રમો, દૂ ર સાંચાર, દૂ રદશાન, મશક્ષણ,
પ્રસારણ, હવામાનની આગાહી, જીપીએસ, કુદરતી આપમત્તની પ ૂવા ચેતવણી માટે ભારતીય કૃમત્રમ ઉપગ્રહો,
ભારતીય પ્રક્ષેપા્ કાયાક્રમ, સુદૂર સાંવેદના, જીઆઇએસઃ હવામાનની આગહી (કુદરતી આપમત્તની આગાહી)
પાણી, જમીન, ખમનજ સાંપમત્ત, કૃમષ, મત્સ્ય, ઉદ્યોગ, શહેરી મનયોજન, પાહરસ્સ્થમતક અભ્યાસક્રમ, ભૌગોચલક
યાંત્રણા તેમજ ભૌગોચલક માહહતી યાંત્રણામાાં ઉપયોગ.

(૪)

જૈવ િંત્ર જ્ઞાનઃ (Bio Technology): માનવ જીવનના સુધારામાાં કૃમષ, ઔદ્યોચગક મવકાસ તથા રોજગારના
મનમાાણ દ્વારા રાષ્ટ્રીય અથાતત્ર
ાં માાં જૈવ તાંત્ર જ્ઞાનની ક્ષમતા. કુદરતી સાંશાધનોના મવકાસમાાં જૈવ તાંત્ર એક
અસરકારક અને ઉપયોગી સાધન. ઉપયોગના ક્ષેત્રો-કૃમષ, પશુ ઉિે ર તેમજ પશુ આરોગ્ય સાંભાળ, ઔષધ
મનમાાણ, માનવ આરોગ્ય સાંભાળ, અન્ન તાંત્ર જ્ઞાન, ઊજાા મનમાણા, પયાાવરણ સાંરક્ષણ મવગેરે. દે શમાાં જૈવ
તાંત્રના પ્રચલન, મનયમન તેમજ મવકાસમાાં સરકારની ભ ૂમમકા તેમજ પ્રયત્નો. જૈવ તાંત્ર જ્ઞાનના મવકાસ
સાથે સાંબમાં ધત નૈમતક, સામાજજક અને કાયદાકીય પ્રશ્નો. જૈવ તાંત્ર જ્ઞાનના મવકાસની સાંભવતઃ પ્રમતકુળ
અસરો, ચબયારણ તાંત્ર જ્ઞાન અને તેન ુ ાં મહત્વ.

ચબયારણોની ગુણવત્તા, ચબયારણના મવમવધ પ્રકારો,

ચબયારણના ઉત્પાદન તેમજ ઉત્પાદનની પ્રહક્રયા, બી.ટી.કપાસ, બી.ટી.રીંગણ વગેરે.
(પ)

ભારિની પરમાણ ુ નીતિઃ મુખ્ય મવશેષતાઓ, ઉજાાના મુખ્ય ્ોત તરીકે પરમાણુ ઊજાા અને સ્વચ્િ
ઊજાા્ોત તરીકે તેન ુ ાં મહત્વ. રે હડયો એષ્તટવ કચરાના મનકાલની સમસ્યા. ભારતમાાં પરમાસ્વવક વીજ
ઉત્પાદન અને કુલ વીજ ઉત્પાદનમાાં તેનો હહસ્સો. પરમાણુ ઊજાા પ્રયોગ-પોખરણ એક (૧૯૭૪) અને

પોખરણ બે (૧૯૯૮), પરમાણુ નીમતના વતામાન ધોરણો જેમ કે ન્દ્યુધ્તલયર નોન પ્રોલીફેરેશન રીટી અને
કોમપ્રહેસ્ન્દ્સવ ટેસ્ટ બાન રીટી, ભારત અમેહરકા અણુકરાર-રીટી, ર૦૦૯.
(૬)

મવજ્ઞાન અને તકનીકી – મવકાસ અને તેનો રોજજિંદા જીવનમાાં ઉપયોગ અને અસરો

૩.

મવિ તથા ભારતની ભુગોળ

૪.

ઉપર દશાાવેલ મુદ્દાઓના સાંદભામાાં વતામાન બનાવો .
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1.

History of Gujarat

2.

The Administrative method followed by the best rulers of Gujarat

3.

The role of Panachayati Raj in Gujarat

4.

The cultural heritage of Gujarat: Art, Religion, Dance, Drama, Cinema, Music, Folklore, Folk
dance, Handicrafts and Archaeology.

5.

Dialects and literature of Gujarat. The effect of literature on the social development.

6.

Social Reformers of Gujarat, their ideology and work.

7.

Festivals, and its rituals , Attire and Ornaments, Fair and Pilgrim places of Gujarat.

8.

Economy and Planning.
8.1

Indian Economy: Challenges in Indian economy – Poverty, Unemployment and
Regional imbalance. Planning: Process-Types- Review of India’s First to Eleventh
Five year Plans - Evaluation Social and Economic Indicators of Development , State
and Local Level Planning. Decentralisation.

8.2

Economic Reforms: Background, Liberalisation, Privatisation and Globalisation –
(Concept, meaning, scope and limitations), Economic Reforms of Central and State
level. WTO Regime - Provisions and its implications and impact on Indian Economy,
issues and problems.

8.3

International Trade and International Capital Movements: Emerging Trends in era
of globalisation. Growth, Composition and Direction of India’s Foreign Trade. Foreign
Trade Policy of India-Export Promotion. WTO and International Trade. Foreign Capital
Inflows- Composition and Growth- FDI. e-Commerce. Role of Multinationals –
International Financing Agencies – (IMF, World Bank and IDA). International Credit
Ratings.

8.4

Measurement and estimate of poverty: Poverty line: concept and facts, BPL, poverty
eradication measures – fertility, nuptiality, mortality and morbidity in India – gender
empowerment policies.

8.5

Factors determining employment: measures of unemployment – relation between
income, poverty and employment – issues regarding distribution and Social Justice.

8.6

Public Finance and Financial Institutions: Role of public finance in market economy
– Criteria for public investment. Quality goods and Common goods- sources of revenue
and expenditure (Centre and States) – forms of taxes and subsidies and their incidence
and effects –tax, non - tax and public debt of Centre and States in India. Public
Expenditure (Centre and States)- Growth and causes. Public Expenditure Reform –
Performance Based Budgeting and Zero Based Budgeting. types of budget deficitsinternal and external borrowings. Review of Tax Reforms at National and State level.
VAT., Public debt- Growth, Composition and Burden. Problem of States indebtedness
to Centre. Fiscal Deficits – Concepts, Control of Deficits – Centre, State and RBI
initiatives. Fiscal reforms in India – Review at Centre and State Level. Financial Sector
reforms –new trends in banking- real and nominal interest rates – repo and reverse repo
transactions.

8.7

Growth, Development and International Economics:
(1) Indicators of development –sustainable development-development and environment
- Green GDP.
(2) Factors of economic development: natural resource, population, human capital,
infrastructure- theory of demographic transition – Human development index –
human poverty index – gender empowerment measure.
(3) Role of foreign capital and technology in growth of multi - national companies.
(4) International trade as an engine of growth- theories of international trade.
(5) IMF-IBRD-WTO- Regional Trade Agreement –SAARC- ASEAN.

9.

Public Administration and Government Business:
9.1

Introduction:
Meaning, scope and significance of public administration: Wudro Wilson’s vision of
public administration: Evolution of the discipline and its present status: New public
administration: Public choice approach: Challenges of liberalization: New public
management.

9.2

Organisations:
Theories-systems, contingency: Structure and forms: Ministries and Department
Corporations, Boards and Commissions: Advisory bodies, Local Self Institutions,
Headquarters and field relationships: Regulatory Authorities: Public Private
Partnership.

9.3

Accountability and control:
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.

9.4

Administrative Law:
Types or Meaning, Scope and significance.

9.5

Techniques of Administrative Improvement:
Organization and Methods, Work study and work management: e-governance and
information technology: management aid tool like network analysis; MIS, PERT, CPM.

9.6

Financial Administration:
Money and fiscal policies: Public borrowing and public debt Budgets-types and forms:
Budgetary process: Financial accountability: Accounts and audit.

9.7

Public Sector Undertaking:
Public sector in modern India: Forms of Public Sector Undertakings: Problems of
autonomy, accountability and control: Impact of liberalization and privatization.

9.8

Plans and Priorities:
Machinery of planning: Role, composition and functions of the Planning Commission
and the National Development Council: ‘Indicative’ Planning: Process of plan
formulation at Union and State level: Constitutional amendments (1992) and
decentralized planning for economic development and social justice.

9.9

State Government Administration:
Union State administrative: legislative and financial relation: Role of the Finance
Commission: Governor: Chief Minister: Council of Ministers: Chief Secretary: State
Secretariat: Regional Offices.

9.10

District administration since independence:
Changing role of Collector: Union – State- Local relations: development management
and law and order administration: District administrative decentralization.

9.11

Civil Services:
Constitutional position; Structure, recruitment, training and capacity building: good
governance initiative; Code of conduct and discipline; Staff associations; Political right;
Grievance redresses mechanism ; Civil service neutrality ; Civil service activism.

9.12

Financial Management:
Budget as a political instrument: Parliamentary control of public expenditure: Role of
finance ministry in monetary and fiscal area: Accounting techniques: Audit: Role of
Comptroller and Auditor General of India.

9.13

Rural development:
Institutions: Rural development programms: Decentralization and Panachayati Raj: 73rd
constitutional amendment.

9.14

Urban Local Government:
Municipal governance: main feature, structures, finance and problem areas: 74th
constitutional amendment: New localism: Development dynamics, politics and
administration with special reference to city management.

9.15

Law and Order administrative:
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: Police - Public relations: Reforms in police.
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1.

Ethics:
1. Ethics: definition: subject matter: importance of Ethics in an individual’s personal life, in
social life and in public administration.
2. Elementary knowledge of ethical ideas from ancient Greek thought with special reference
to Socrates, Plato, Aristotle, Epicureans and Stoics.
3. Main ethical teachings of Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, and Zoroastrianism.
4. Moral teaching of Tiruvalluvar, Kabir, Raja Rammohan Roy, Ramakrishna Paramahansa,
Vivekananda, Gandhi, Narayanaguru, Dayananda Saraswati, Ravidas, and Ravishankar
Maharaj.
5. Social reformers: Contributions of – Swaminarayan Sahajanand, Behramji Malabari,
Mahipatram Rupam, Thakkar Bapa, Nanabhai Bhatt and Parixitlal Majmudar.
6. Impelling forces of human actions: Human appetites, impulses or passions: desires: wishes:
will: motive: intention: reason: and rational self control of emotions: prudence.
7. Virtues: love, friendship, honesty, truthfulness, courage, fortitude, reverence, gratitude,
kindness, sympathy, cardinal virtues, human values.
8. Vices: anger, resentment, envy, vengefulness, hatred, greed, violence and lust.
9. Character and its cultivation or moral self culture.
10. Ethical Judgements: situation involving ethical judgements: ethical decision making:
standards or criteria (including ethical doctrines) that guide ethical decision making; Right
and Wrong: Good and Bed: process of ethical decision making, Ethical dilemmas.
11. Ethical doctrines; hedonism: utilitarianism: duty or obedience to moral law (as opposed to
expediency and self seeking): egoism and altruism: Kantianism: teleological and
deontological moral theories: pursuit of moral perfection: moral relativism: moral
objectivism: intuitionism.
12. Sources of human morals: conscience commitment to rules, regulations and law.
13. Role of Family, education and society in inculcating values.
14. Ethics in public administration – various theoretical approaches.

15. Justice and duties.
16. Foundational values for civil service: integrity, impartiality, non partisanship, objectivity,
empathy and dedication to public service.
17. Tolerance and compassion towards weaker section of society.
18. Strengthening ethical and moral values in governance.
19. Accountability and ethical governance.
20. Codes of Ethics and Codes of Conduct.
21. Corruption in government – sources, causes and remedies.
22. Jan Lokpal and Lokayuktas.
23. Attitude: content, structure and functions.
24. Relation of attitude to thought and behaviour.
25. Social influence and persuasion.
26. Emotional intelligence: concepts and their application in governance and administration
27. Information sharing and transparency in government: Right to Information (RTI)
28. Citizen Charter, quality of service delivery and work culture.
29. Corporate Governance
30. Utilization of public funds.
31. Case study based questions.
2.

SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENTS
1. Energy: Conventional and non conventional energy sources – Potential of Solar, Wind,
Biogas, Biomass, Geothermal and other renewable energy sources. Introduction to solar
gadgets viz solar cooker, water heater etc. Biogas –principle and process. Problems of
Energy crises, Govt. Policies and programmes for power generation. Nuclear Power
Programme, Thermal Power Programme, Hydroelectric Power Programme, Power
distribution and National Grid. Agencies and institutions engaged in Energy security,
Research and development.
2. Computer and Information Technology : Role of computer in modern society , its
applications in various spheres of life such as data communication, networking and web
technologies, Cyber crime and its prevention, Use of I. T. In various services. Major
impacts and prospects of I.T. in the various Programmes and services of the Government.
3. Space Technology: Indian space programmes, Indian Artificial satellites for
telecommunication, television, education, broadcasting, weather forecasting, GPS, disaster
warning. Indian missile programme etc. Remote sensing, GIS and its application in weather

forecasting. Disaster warning, water, soil, mineral, resources development, agriculture and
fisheries development, urban planning, ecological studies, GS and GIS.
4. Biotechnology: It’s potential to improve human life and national economy through
agriculture, industrial development and employment generation, Biotechnology as an
essential and important tool of natural resource development. Areas of application –
Agriculture, Animal breeding and Veterinary health – care, Pharmaceutics, Human
healthcare, Food technology, energy generation and environment protection etc. Role and
efforts of government in promoting, regulating and developing biotechnology in country.
Ethical, Social, Legal issues related to biotechnological development, possible adverse
effects of biotechnological development. Seed technology, its importance. Quality of seed.
Different kinds of seeds and their seed production and processing techniques. BT cotton,
BT brinjal, etc.
5. Nuclear Policy of India: salient features. Nuclear Power as source of energy and its
significance as clean energy. Problem of nuclear waste. Nuclear thermal power generation
in India, its contribution to total power generation. Determinants of Nuclear Tests: Pokhran
I (1974) and Pokhran II (1998). Recent Trends in Nuclear Policy such as NPT (Nuclear
Non-Proliferation Treaty) CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty). INDO-US Nuclear
Treaty of 2009.
6. Science and Technology: Development and its use and impacts in day to day life.
3.

Geography of India and World.

4.

Current events of the above points

