
હરાત માંક   : ૩૭/૨૦૧૬-૧૭  હસાબી અિધકાર /વા ણ યક અિધકાર ,વગ-૨  

                     િ લિમનર  પર ાનો અ યાસ મ 

પ -૧ સામા ય અ યાસ ( ુલ ણુ ૧૫૦ , સમય ૨ કલાક)  

૧. જુરાતની ભૌગો લક,આિથક અને સામા જક ગુોળ 

૨. જુરાતનો સાં ૃિતક વારસો- સા હ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો 

૩ ભારતની ગૂોળ-  ભૌગો લક, આિથક, સામા જક, ખેતી, ુદરતી સસંાધનો અને વ તી ગેની બાબતો 

૪ િવ  ગુોળની સામા ય ભૌગો લક મા હતી 

૫ ભારત ુ ંબધંારણ:(૧)  (૧) આ ખુ,(૨) ળૂ તૂ અિધકારો અને ફરજો, (૩) રા યનીિતના માગદશક િસ ાતંો,(૪) 

સસંદની રચના (૫) રા પિતની સ ા, (૬) રા યપાલની સ ા, (૭) યાયતં , (૮) અ ુ ૂચત િત, અ ુ ૂચત 

જન િત અને સમાજના પછાત વગ  માટની જોગવાઈઓ,(૯) એટન  જનરલ, (૧૦) નીિત આયોગ, (૧૧) 

પચંાયતી રાજ, (૧૨) નાણા પચં,(૧૩) બધંારણીય સં થાઓ- ભારત ુ ં ૂટંણી પચં, સઘં લોક સેવા આયોગ, 

રા ય લોક સેવા આયોગ, કો ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ  

૬ ભારતની અથ યવ થા   

૭ ભારતનો ઈિતહાસ 

૮ સામા ય િવ ાન, પયાવરણ તથા ઈ ફમશન એ ડ કો િુનકશન  

૯ સામા ય બૌ ક મતા કસોટ  

૧૦ ખેલ જગત  

૧૧ મા હતી(મેળવવાનો) અિધકાર અિધિનયમ,૨૦૦૫  

૧૨. જુરાતી યાકરણ  

(૧) જોડણી, (૨) સમાનાથ  – િવ ુ ધાથ  શ દો, (૩) સિંધ, (૪) સમાસ, (૫) ઢ યોગો અને કહવતો   

૧૩. 
ENGLISH GRAMMAR : (1)Tenses, (2) Gerund and Participles (2)Agreement between Verb and 
Subject, order of words, Punctuations etc. (3) Usage of Articles, Nouns, Pronouns, Adjectives, 
Prepositions, Auxiliaries, Conjunctions and Question Tag etc.(4) IDIOMS AND Phrasal Verbs, (5) 
Active and Passive Voice, (6) Common Errors of Usage 

૧૪ ાદિશક, રા ય અને તરરા ય મહ વના બનાવ  

 



                                   PRELIMINARY    EXAM  

Joint Paper of Following 2 Subjects   ( ુલ ણુ ૨૦૦) (સમય ૨ કલાક) 

1. Commerce and Management   
2. Economics & Public Administration 

 

SUB :   Commerce and Management  ( English Medium )  

 

Financial Accounting  

Basic Accounting Concepts, Principals, Assumptions Types of Accounts and their Rules, process of 
Accounts, Capital and Revenue Accounts, Accounting Books and Trial Balance, Final Accounts, 
Rectification of Errors  

Financial Statements, Partnership Accounts Admission, Retirement, Death, Dissolution and Cash 
Distribution 

Advanced Company accounts: Issue and Forfeiture of shares, Purchase of Business, Liquidation, 
Amalgamation, Absorption and Reconstruction, Holding Company Accounts, Valuation of Shares and 
Goodwill  

Accounting Standards: Issued by ICAI and Ministry of corporate Affairs, AS-1 to AS-34 (ICAI), 
International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standards (IFRS), Indian 
Accounting Standards (Ind-AS) 

 

Auditing  

Meaning-Elements-Characteristic-Objectives-Types-Advantaes-Techniques, Internal Control, 
Investigation, Internal Audit, Vouching-Meaning-Objectives-Types Valuation of Assets and Liabilities, 
Duties and Responsibility of Auditor, Appointment of Auditor, Company Audit, Tax Audit, Cost Audit, 
VAT Audit.  

 

Cost and Management Accounting   

The concept cost – Type of cost, incremental cost; Sunk cost; Book Cost and Historical Cst; Fixed and 
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, Cost Accounting standards.  



Management Accounting: Meaning, Ratio analysis, Funds Flow analysis, Cash Flow Analysis, Marginal 
Costing and Break even analysis, Differential costing, decision making, Standard Costing, Budgetary 
Control, Types of Budgets.  

 

Financial Management  

Capital Structure, Financial and Operating Leverage, cost of Capital, Capital Budgeting, Working Capital 
Management, Divided Policy , Money and Capital Market, Working of Stock Exchanges in India, NSE, 
Regulatory Authorities: SEBI, Rating Agencies , Computer Application in Accounting and Finance  

 

Business and Corporate Law  

Partnership Act, Companies Act – 2013, India Contract Act, Sale of Goods Act, Overview of Negotiable 
Instruments Act, Intellectual Property Rights Act  

 

Indirect Tax Laws  

Gujarat Value Added  Tax Act – 2013, Gujarat Value added Tax Act Rules, Central Excise Act – 1944, 
Central Excise Rules – 2002, Excise Tariff Act – 1985, Service Tax under Finance Act – 1994 as amended 
by year 2012, Customs Act – 1962, customs Tariff Act – 1975, Valuation under excise and services and 
customs.  

 

 Income-tax Law  

Basic concept, tax incidence, exempted incomes, computation of taxable income under various heads, 
computation of taxable income of individuals and firms, deductions of tax, filling of returns, different types 
of assessment; defaults and penalties , Tax planning, tax evasion and tax avoidance, computer application 
in income tax  

 

Business Statistics & Date Processing  

Data types, Data collection and analysis, sampling, need, errors and methods of sampling, Probability 
theory, Probability distributions, analysis and interpretation of data, Index numbers, Statistical quality 
control, correlation and regression,  

Data processing – elements, data entry, data processing and computer application , Computer application 
to functional areas – Accounting, Inventory control  

 



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, Privatization and globalization, second generation reforms, 
industrial policy and implementation, industrial growth and structural changes  

 

Banking and financial institution   

Importance of Banking to business, meaning and functions – functions of commercial banks – commercial 
banks and economic development – branch banking and unit banking , 

Deposit Banking and Mixed Banking – Assets and Liquidity Commercial Banks – investment Policy of 
commercial Banks – Assets Structure of Commercial Banks liquidity of Bank Assets  

Types of banks and their function: Reserve Bank of India, NABARD and Rural Banking, Banking Sector 
Reforms in India, E-Banking, Development of Banking : IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



વા ણજય અને સચંાલન    (Commerce and Management) ( જુરાતી મા યમ ) 

 

નાણાક ય હસાબી પ ધિત  

હસાબી પ ધિતના ળૂ તૂ યાલો, િસ ધાતંો, ધારણાઓ, ખાતાના કારો અને તેના િનયમો, હસાબોની 

યા, ડૂ  અને મહ લૂી ખાતાઓ, હસાબી ચોપડાઓ અને કા  ુસરવૈ ,ુ વાિષક હસાબો, લુ ધુારણા 

ન ધ 

નાણાક ય પ કોઃ ભાગીદાર ના હસાબો, વેશ, િન િૃ , ૃ ,ુ િવસ ન અને રોકડની વહચણી, કંપનીના 

ઉ ચતર હસાબો, શેર બહાર પાડવા અને જ ત કરવા, ધધંાની ખર દ - િવસ ન, સયંોજન, સમાવેશ અને 

નુઃરચના ( હસાબી ધોરણ ર૧ માણે) શાસક કંપનીના હસાબો, ( હસાબી ધોરણ ૧૪ માણે) પાઘડ  અને 

શેર ુ ં ૂ યાકંન, હસાબી ધોરણોઃ ICAI અને કોપ રટ બાબતોના મં ાલય ારા બહાર પાડવામા ંઆવેલા-AS-

1 AS-34 (ICAI), તરરા ય હસાબી ધોરણો (IAS) તરરા ય નાણાક ય ગટ કરણ ધોરણો (IFRS), 

ભારતીય હસાબી ધોરણો (Ind-AS) 

ઓડ ટ ગ  

અથ – ત વો – લ ણો – ઉદશ – કારો – ફાયદાઓ – પ ધિતઓ – ત રક ુશ, અ વેષણ, ત રક 

ઓ ડટ, વાઉ ચગ – અથ – ઉદશો – કારો, િમલકતો અને જવાબદાર ઓ ુ ં ૂ યાકંન, ઓડ ટરની ફરજો અને 

જવાબદાર ઓ, ઓડ ટરની િનમ ૂકં, કંપની ઓડ ટ, કરવેરા ઓડ ટ, પડતર ઓ ડટ, વેટ ઓ ડટ  

પડતર અને સચંાલક ય હસાબી પ ધિત  

પડતરનો યાલ, પડતરના કારો, વાિષક પડતર, ૂબેલી પડતર, ચોપડ પડતર અને ઐિતહાિસક પડતર, 

થર અને ચ લત પડતર , પડતર હસાબી પ ધિત અને પડતરની ગણતર , ય  માલસામાન, ય  

મ ૂર , ય  ખચા, ાથિમક પડતર, કારખાના પડતર, ઉ પાદન પડતર, વેચાણ પડતર, ટોક ર ટર – 

FIFO. LIFO. ભા રત સરરાશ પ ધિત, પડતર હસાબી ધોરણો, સચંાલક ય હસાબી પ ધિતઃ અથ, ણુો ર 

િવ લષેણ, ભડંોળ વાહ ુ ંપ ક, રોકડ વાહ ુ ંપ ક, સીમા ત પડતર અને સમ ટૂ બ ુ  િવ લષેણ,તફાવત 

પડતર પ ધિત, િનણય ઘડતર માણ પડતર પ ધિત, બ ટર  ુશ અને બ ટના કારો  



નાણાક ય સચંાલન 

ડૂ  માળ ,ુ નાણાક ય અને કામગીર  લવરજ, ડૂ  પડતર, ડૂ  બ ટ ગ, કાયશીલ ડૂ  સચંાલન, ડ વીડ ડ 

નીિત, નાણા અને ડૂ  બ ર, ભારતમા ં ટોક એ ચે સની કામગીર ઇ NSE િનયમનકાર  સં થાઃ સેબી, 

હસાબી પ ધિત અને િવ  યવ થામા ંકો ટુરનો ઉપયોગ 

ધધંાક ય અને કોપ રટ કાયદા 

ભાગીદાર નો કાયદો, કંપની ધારો –ર૦૧૩, કરારનો કાયદો, માલવેચાણ કાયદો, બૌ ધક સપંદા અિધકાર, 

પરા ા ય લેખોનો ધારો, ૧૮૮૧ ગે િવહગંાવલોકન 

આવકવેરા કાયદો – ય  વેરા કાયદાઓ 

ળૂ તૂ યાલો, કરવેરા સજંોગો, કર કુત આવકો, ુ દા ુદા િશષકો હઠળ કરપા  આવકની ગણતર , ય કત 

અને પેઢ ની કરપા  આવકની ગણતર , કરવેરા કપાતો, ર ટન ફાઇલ ગ, ુ દા ુદા કારની આકારણી, 

ક રૂવાર અને દંડનીય જોગવાઇઓ. વેરા આયોજન, વેરા ચોર  અને વેરા વ ન , આવકવેરામા ંકો ટુરનો 

ઉપયોગ 

પરો  વેરા કાયદાઓ 

જુરાત ૂ ય વધારા વેરો કાયદો – ર૦૦૩, જુરાત ૂ ય વધારો વેરા કાયદા િનયમો, ક ીય આબકાર  

જકાત કાયદો – ૧૯૪૪, ક ીય આબકાર  જકાત િનયમો –ર૦૦ર આબકાર  ટર ફ કાયદો – ૧૯૮પ, ૧૯૯૪મા ં

નાણા કાયદા અને ર૦૧રના ધુારલા નાણાકાયદા માણે સિવસ ટ , ક ટમ એકટ ૧૯૬ર, ક ટમ ટર ફ 

એકટ ૧૯૭પ, આબકાર  જકાત, સિવસ અને ક ટમ આધાર ત ૂ યાકંન  

ધધંાક ય કડાશા  અને મા હતી (Data) િનમાણ  

મા હતીના કાર, મા હતી ુ ં એકિ કરણ અને િવ લષેણ, ન નૂાની જ ર યાત – લૂો અને ન નૂાની 

પ ધિતઓ, સભંિવતતાનો િસ ધાતં – સભંિવતતા િવતરણ – મા હતી ુ ંિવ લષેણ અને અથઘટન – ચૂક ક, 

કડાશા ીય ણુવ ા ુશ, સહસબંધં, િનયત સબંધં, મા હતી પર યા – ત વો – મા હતી દાખલ કરવી 

– મા હતી યા અને કો ટુરનો ઉપયોગ, કો ટુરનો કામગીર  િવ તારમા ંઉપયોગ – હસાબી પ ધિત 

અને ઇ વે ટર  ુશ  



ધધંાક ય પયાવરણ  

ધધંાક ય પયાવરણ – અથ – ત વો, આિથક પયાવરણ, આિથક નીિતઓ, આિથક આયોજન, ભારતના સદંભમા ં

ધધંાની કાયદાક ય યવ થા, પધા નીિત, ાહક રુ ા, પયાવરણ: રુ ા નીિત, પયાવરણઃ ઉદાર કરણ – 

ખાનગીકરણ વૈિ કરણ – બી  તબકકાના ધુારાઓ, ઔ ો ગક નીિત અને અમલીકરણ, ઔ ો ગક િવકાસ 

અને માળખાક ય ફરફારો 

બ ક ગ અને નાણાક ય સં થાઓ 

ધધંામા ંબે ક ગ ુ ંમહ વ – અથ – કાય  – વાણજય બે કોના કાય  – વાણજય બે કો અને આિથક િવકાસ – 

શાખા બે ક ગ અને એકમ બે ક ગ- ડ પોઝીટ બે ક ગ અને િમ  બે ક ગ વા ણજય બે કોની િમલકતો અને 

તરલતા – વા ણજય બે કોની રોકાણનીિત – વા ણજય બે કો ુ ંિમલકત માળ  ુ– બક િમલકતોની તરલતા, 

બે કોના કારો અને તેમના કાય  . RBI. NABARD અને ામીણ બે ક ગ, બે ક ગ ે ના ભારતમા ં ધુારાઓ 

– E બે ક ગ બે કોનો િવકાસ - IDBI, IFCI, SFCs, UTI SIDBI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sub : Economics & Public Administration : ( English Medium ) 

                                       Section – I: Economics  
 
Introduction and Basic Concepts of Economics  
 
Definition – nature and Scope of economics, Economic Goods v/s Free Good, Price and Value, Want and 
Demand, Growth and Development, Production Possibility Curve. 
 
Demand  
 
Meaning of Demand – Determinants of Demand – Law of Demand – Difference between Change in 
Demand and Change in Quantity Demanded , Demand Forecasting: Meaning of Demand Forecasting – 
Factors affection – demand forecasting – purposes of demand forecasting – methods of demand forecasting 
supply  
 
Supply  
 
Meaning of Supply – Factors affecting supply-Law of supply-Assumptions of Law of supply-Exceptions 
of Law of supply-Change in supply-Concepts of elasticity of supply-Price elasticity of supply-Income 
elasticity of supply-Cross elasticity of supply-Methods to measure Elasticity of supply.  
 
International Trade  
 
Introduction – Meaning, needs and factors leading to international trade, Advantages and disadvantages of 
international trade , Foreign exchange – exchange rate, mechanism, The foreign exchange market – 
Determination of exchange rate – The forward exchange market – Why exchange rate fluctuates – Fixed 
and flexible exchange rate – Recent changes in the foreign exchange system world over  
World Trade Organization – its functions and polices, Structure of India’s foreign trade: composition and 
direction, EXIM Bank, EXIM policy of India, Regulation and Promotion of foreign trade.  
International Economic Institutions-IMF, WORLD BANK, IFC, IDA, ADB  
Multinational corporations – joint ventures, India and WTO, intellectual property rights  
Balance of payments – Meaning and structure – Disequilibrium in the balance of payments – Methods to 
correct disequilibrium  
 

Section II: Public Administration 
 
Introduction of public administration  
 
Meaning, Scope and significance of public administration; Wilson’s vision of Public Administration; 
Evolution of the discipline and its present status; New public Administration; Public choice approach; 
Challenges of liberalization, Privatization, Globalization; Good governance: concept and application; new 
public Management  



 
Organizations in public administration  
Theories – systems, contingency; Structure and forms: Ministers and departments, Corporations, 
Companies, Boards and Commissions; Ad hoc and advisory bodies; Headquarters and field relationships; 
Regulatory Authorities; Public – private Partnerships  
 
Accountability and control in public administration  
 
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  
 
Administrative Law  
 
Meaning scope and significance; Dicey on Administrative law; Delegated legislation; Administrative 
Tribunals.  
 
Financial Administration  
 
Monetary and fiscal policies; Public borrowings and public debt budget-types and forms; Budgetary 
process; Financial accountability; Accounts and audit, Budget as a political instrument; Parliamentary 
control of public instrument; Parliamentary control of public expenditure; Role of finance ministry in 
monetary and fiscal area; Accounting techniques; Audit;  
 
State Government and Administration  
 
Union – State administrative, legislative and financial relations; Role of the finance commission; Governor; 
Chief Minister; Council of Ministers; Chief Secretary; State Secretarial; Directorates.  
 
Districts administration since independence  
 
Changing role of the collector; Union–State Local relations; Imperative of development management and 
law and order administration; District administration and democratic decentralization.  
 
Civil services :  
Constitutional position; Structure, recruitment, training and capacity – building; Good governance 
initiatives; Code of conduct and discipline; Staff associations; political rights; Grievance redressal 
mechanism; Civil service neutrality; Civil service activism  
 
Law and order administration : British legacy, National Police Commission; investigative agencies; 
Role of central and state agencies including paramilitary in maintenance of law and order and countering 
insurgency and terrorism; Criminalization of politics and administration; Police-public relations; Reforms 
in Police.  



અથશા  અને હર વહ વટ Economics & Public Administration : ( જુરાતી 

મા યમ) 

િવભાગ:૧ અથશા  

 

તાવના અને ળૂ તૂ યાલો 

અથશા ની યા યા – વ પ – કાય ે , આિથક વ  ુિવ  ુ ત વ ,ુ કમતઅને ૂ ય – જ ર યાત અને 

માગં – ૃ  અને િવકાસ – ઉ પાદન શ તા વ રખા  
 

માગં  

માગંનો અથ – માગં ન  કરતા પ રબળો - માગંનો િમયમ - માગંમા ં ફરફારો અને માગંલે રુવઠાના 

પ રવતન વ ચનેો તફાવત, માગંની આગાહ  - માગંની આગાહ નો અથ - અસરકરતા પ રબળો -  માગંા 

આગાહ ના હ ઓુ - માગં આગાહ ની પ િ ઓ  

 

રુવઠો  

રુવઠાનો અથ – રુવઠાનેઅસરકરતા પ રબળો – રુવઠાનો િનયમ – રુવઠાના િનયમની ધારણાઓ – 

રુવઠા િનયમના અપવાદો – રુવઠામા ંપ રવતનો – રુવઠાની ૂ ય સાપે તાનો યાલ  – રુવઠાની 

ૂ ય સાપે તા – રુવઠાની આવક સાપે તા સામસામે રુવઠાની ૂ ય સાપે તા – રુવઠાની ૂ ય 

સાપે તાને માપવાની પ િતઓ  
 

તરરા ય વેપાર  

તાવના – અથ – મહ વ અને તરરા ય વેપારને અસર કરતા પ રબળો – તરરા ય વેપારના ં

લાભો અને મયાદાઓ િવદશી ૂં ડયામણ – િવિનમય દર – િવદશી ુડં યામણ યવ થા (Mechanism) – 

િવદશી ૂં ડયામણ બજર – િવિનમય દરની ગણતર  – ફોરવડ ુડં યામણ બ ર – િવિનમય દરમા ંશા માટ 

ફરફાર? થર અને પ રવતનશીલ િવિનમયદર – તા તરમા ંિવ મા ંિવદશી ૂં ડયામણ યવ થામા ંથયેલા 

ફરફારો, િવ  વેપાર સં થા – તેના કાય  અને નીિતઓ, ભારતીય િવદશ વેપાર ુ ંમાળ  ુઅને દશાઓ, 

EXIM Bank, ભારતની EXIM નીિત, િવદશ વેપાર િનયમન અને ો સાહન  
 



તરરા ય આિથક સં થાઓ :  IMF, િવ બક, IFC, IDA, ADB,  

બ ુરા ય એકમો – સં ુ ત સાહસો -  ભારત અને WTO, બૌ ક સપંદા અિધકાર. 

લેણદણની લુા – અથ અને માળ  ુ– લેણદણની લુામા ંઅસમ લુા ધુારાની પ તીઓ  

 

િવભાગ:૨ : હર વહ વટ 

 

હર વહ વટ તાવના  

 

હર વહ વટનો અથ – કાય ે  અને મહ વ – હર વહ વટ ગનેો િવ સનનો યાલ. િવ ાશાખાનો િવકાસ 

અને વતમાન થિત –ન  ુ હર વહ વટ – હર પસદંગી અ ભગમ – ઉદાર કરણ – ખાનગીકરણ – 

વૈિ કરણ પડકારો, શુાસન ગવન સ – યાલ અને અમલ, ન  ુ હર સચંાલન  

 

હર વહ વટમા ંસગંઠનો િસ ધાતંો – થાઓ – સભંાવના – માળ  ુઅને કારો, મં ાલયો અને તેના 

િવભાગો, કોપ રશનો, કંપનીઓ, બોડ અને કિમશનો (પચંો) હગંામી અને સલાહકાર  એકમો – વ ુ મથક અને 

ે  સબંધંો, િનયમનકાર  સતાઓ – હર-ખાનગી ભાગીદાર  

 
 

હર વહ વટમા ંજવાબદાર  અને ુશ   

જવાબદાર  અને ુશના યાલો, વહ વટ પર ધારાક ય, કારોબાર  અને યાિયક ુશ, નાગ રક અને 

વહ વટ – સચંાર મા યમો (મીડ યા) ની િૂમકા, હત ૂથો, વૈ છક સં થાઓ, નાગ રક સમાજ, નાગ રકો ુ ં

ખતપ , હર મા હતી અિધકાર, સામા જક અ વેષણ (ઑ ડટ) 

 

વહ વટ  કાયદો   

અથ – કાય ે  અને મહ વ, વહ વટ  કાયદા ગેનો ડાઇસીનો યાલ, ધારાક ય સ પણી, વહ વટ  નુ સ   

 

નાણાક ય વહ વટ  



નાણાક ય અને રાજકોષીય નીિતઓ – ુ ંદ ુ ંઅને હર દવા દાજપ  – કારો અને વ પો – બ ટર  

યા – નાણા કય જવાબદાર , હસાબો અને ઓ ડટ, બ ટ રાજક ય સાધન તર ક, હર ખચ પર સસંદનો 

ુશ – નાણા મં ાલયની નાણાક ય અને રાજક ય ે મા ં િૂમકા – હસાબી પ િતઓ, ઓ ડટ 

 

રા ય સરકાર અને વહ વટ   

ક - રા ય વહ વટ, ધારાક ય અને નાણાક ય સબંધંો – નાણા પચંની િૂમકા, રા યપાલ, ુ યમં ી, 

મં ીઓની કાઉ સીલ (મં ી મડંળ સ હૂ – કબનેટ), ુ ય સે ટર  – રા ય સ ચવાલય િનયામકો 

 

વતં તા પછ ુ ં જ લા વહ વટ યતં   

કલે ટરની બદલાતી િૂમકા – ક  રા ય – થાિનક સબંધંો, િવકાસક ય સચંાલનનો આદશ અને કાયદો અને 

યવ થા, જ લા વહ વટ યતં  લોકશાહ  િવક ીકરણ  

 

સનદ  સેવા (અમલદારશાહ )  

બધંારણીય થાન,માળ ુ,ંભરતી,તાલીમ અને મતા રચના, શુાસનનો આરંભ , આચારસં હતા અને 

િશ ત,કમચાર  મડંળો, રાજક યઅિધકારો ,અસતંોષ (ફ રયાદ) િનવારણ યવ થા,સનદ  સેવામા ંતટ થતા, 

સનદ  સેવાની સ યતા  

 

વહ વટમા ંકાયદો અને યવ થા   

ટ શ વારસો, રા ય પોલીસ પચં, તપાસ એજ સીઓ (સં થાઓ), કાયદો અને યવ થા  ળવવા માટ 

અને રાજ ોહ અને તકવાદના ં િત આ મણ માટ ક ની અને રા યની પેરા િમલીટર  સ હતની 

એજ સીઓની િૂમકા,  

રાજકારણ ુ ંઅપરાધીકરણ અને વહ વટ, પોલીસ –  સબંધંો પોલીસમા ં ધુારો 


