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•

•
•
•

•
•
•

•

વ્યાપાર પયાર્વરણના તત્વો અને િવભાવનાઓઃ આ�થર્ક પયાર્વરણ - આ�થર્ક પધ્ધિતઓ, આ�થર્ક નીિતઓ (નાણાંકીય
અને રાજકોષીય નીતીઓ); રાજકીય પયાર્વરણ - વ્યાપારમાં રાજ્યનો ફાળો; કાયદાકીય પયાર્વરણ - �ાહક સુરક્ષા ધારો,
ફેમા (FEMA); સામા�ક અને સાંસ્કૃિતક પ�રબળોની વ્યાપાર ઉપરની અસરો; કંપનીની સામા�ક જવાબદારી
(CSR)
આંતરરા�ીય વ્યાપારનું મહત્વ અને વ્યાપ; વૈિ�વકરણ અને તેના વાહકો; આંતરરા�ીય વ્યાપારમાં �વેશની પધ્ધિતઓ
આંતરરા�ીય વ્યાપારના િસધ્ધાંતો; આંતરરા�ીય વ્યાપારમાં સરકારની દખલગીરી; જકાતી અને િબન-જકાતી અવરોધો;
ભારતની િવદેશ વ્યાપાર નીિત
�ત્યક્ષ િવદેશી મૂડીરોકાણ (FDI) અને િવદેશી મૂડીરોકાણનું માળખું (FPI); �ત્યક્ષ િવદેશી મૂડીરોકાણના �કારો; �ત્યક્ષ
િવદેશી મૂડીરોકાણ (FDI)ના સ્થાિનક (Home) અને યજમાન (Host) દેશોને થતા લાભો (Benefits) અને ખચર્
(Costs); �ત્યક્ષ િવદેશી મૂડીરોકાણના વલણો; ભારતની �ત્યક્ષ િવદેશી મૂડીરોકાણની નીિત
લેણદેણની સમતુલા (BOP): લેણદેણની તુલાનું મહત્વ અને તેના ધટકો
�ાદેિશક આ�થર્ક જોડાણોઃ �ાદેિશક આ�થર્ક જોડાણોના સ્તરો; વ્યાપાર સજર્ ન અને વ્યાપાર �દશાફેરની અસરો;
�ાદેિશક વ્યાપારી કરારો: યુરોિપયન યુિનયન (EU), આશીયાન (ASEAN), સાકર્ (SAARC), નાફટા (NAFTA)
આંતરરા�ીય આ�થર્ક સંસ્થાઓઃ આંતરરા�ીય નાણાં ભંડોળ (IMF) િવ�વ બ�ક, અંન્કટાડ (UNCTAD)
િવ�વ વ્યાપાર સંસ્થા (WTO): િવ�વ વ્યાપાર સંસ્થા (WTO) ના કાય� અને હેતુઓ; કૃિષ કરાર; ગેટ્સ (GATS);
�ીપ્સ (TRIPS); �ીમ્સ (TRIMS)

એકમ ૨: િહસાબી પધ્ધિત અને ઓ�ડ�ટંગ
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

િહસાબી પધ્ધિતના પાયાના િસધ્ધાંતોઃ ખ્યાલો અને અનુમ
ં ાનો
ભાગીદારી પેઢીના િહસાબોઃ �વેશ, િનવૃિત, મૃત્યું, ભાગીદારી પેઢીઓનું િવસજર્ ન અને નાદારી
કંપનીના િહસાબોઃ શેર બહાર પાડવા, જપ્ત કરવા અને જપ્ત કરેલા શેર ફરીથી બહાર પાડવા; કંપનીઓનું ફડચામાં
જવુ;ં કંપનીઓનું ખરીદવુ,ં િવિલનીકરણ, સંયોજન અને પુનઃરચના
શાસક કંપનીના િહસાબો
પડતર અને સંચાલકીય િહસાબી પધ્ધિતઃ સીમાંન્ત પડતર પધ્ધિત અને સમ-તૂટ rhïg¡jZ; �માણ પડતર પધ્ધિત;
અંદાજપ� દ્વારા અંકુશ; ���યા પડતર પધ્ધિત; �વૃિત આધા�રત પડતર પધ્ધિત (ABC); િનણર્યીકરણ માટેની પડતર
પધ્ધિત; �વન ચ� પડતર પધ્ધિત (LCC), લ�યાંક પડતર પધ્ધિત, કૈઝન (Kaizen) પડતર પધ્ધિત અને જસ્ટ ઈન
ટાઈમ (JIT)
નાણાંકીય પ�કોનું rhïg¡jZ: ગુણો�ર rhïg¡jZ; ભંડોળ �વાહ rhïg¡jZ; રોકડ �વાહ rhïg¡jZ
માનવ િહસાબી પધ્ધિત; �ગાવાલક્ષી િહસાબી પધ્ધિત, પયાર્વરણલક્ષી િહસાબી પધ્ધિત
ભારતીય માનક ધોરણો (IAS) અને આંતરરાિ�ય નાણાંકીય અહેવાલ ધોરણો (IFRS)
ઓ�ડ�ટંગઃ સ્વતં� નાણાંકીય ઓ�ડટ; વાઉચ�ગ; િમલકતો અને જવાબદારીઓની ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન; નાણાંકીય
પ�કોનું ઓ�ડટ અને ઓ�ડટ અહેવાલ; પડતર ઓ�ડટ
ઓ�ડ�ટંગ ના વતર્માન �વાહોઃ સંચાલકીય ઓ�ડટ; ઉ�ર્શિક્ત ઓ�ડટ; પયાર્વરણ ઓ�ડટ; પધ્ધિત ઓ�ડટ; સલામતી
ઓ�ડટ

એકમ 3: વ્યાપારનું અથર્શાસ્�
•
•
•

•
•
•
•
•

વ્યાપાર અથર્શાસ્�નો અથર્ અને વ્યાપ
વ્યાપારી પેઢીના હેતુઓ
માંગ rhïg¡jZ: માંગનો િનયમ, માંગની મૂલ્ય સાપેક્ષતા અને તેનું માપ; સરેરાશ આવક (AR) અને સીમાંન્ત આવક
(MR) વચ્ચેના સંબંધો
ઉપભોકતાનું વતર્નઃ તૃિ�ગુણ rhïg¡jZ; તટસ્થ વ� rhïg¡jZ
િબન�માણસરના ઉત્પાદનનો િનયમઃ કદ િવસ્તારના લાભનો િસધ્ધાંત
ખચર્નો િસધ્ધાંતઃ ટૂંકાગાળાના અને લાંબાગાળાના ખચર્ના વ�ો
બ�રના િવિવધ સ્વ�પોમાં �કંમત િનધાર્રણઃ પૂણર્ હરીફાઈ; ઈ�રાયુક્ત હરીફાઈ; અલ્પહસ્તક ઈ�રો- �કંમત નેતત્ૃ વ
મોડેલ; ઈ�રો; �કંમત તફાવત
�કંમત વ્યુહરચનાઓઃ મલાઈ બટોર (Skimming) �કંમત નીિત, બ�ર �વેશ (Penetration) �કંમત નીિત; મહ�મ
માંગની �કંમત નીિત

એકમ ૪: ધંધાકીય િવ�વ્યવસ્થા
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

નાણાંનું કાયર્ક્ષે� અને �ાિપ્ત સ્થાનોઃ નાણાંકીય ભાડાપટો
મૂડીની પડતર અને નાણાંનું સમય મૂલ્ય
મૂડી માળખું
મૂડી અંદાજપ�ના િનણર્યોઃ મૂડી અંદાજપ� rhïg¡jZની �ણાિલકાગત અને આધુિનક પધ્ધિતઓ
કાયર્શીલ મૂડીનું સંચાલન; �ડિવડંન્ડ િનણર્યઃ િસધ્ધાંતો અને િનિતઓ
જોખમ અને વળતર rhïg¡jZ; અસ્ક્યામતોનું સલામતીપ�ં
આંતરરા�ીય નાણાંકીય �થા
િવદેશી હૂ ડીયામણ બ�ર; હૂ ડીયામણ દરનું જોખમ અને વાયદાની રીતો
આંતરરાિ�ય નાણાં બ�રો અને સાધનોઃ યુરો ના�ં; ગ્લોબલ ડીપોઝીટરી રસીદ (GDRs); અમેરીકન ડીપોઝીટરી
રસીદ (ADRs)
આંતરરાિ�ય લવાદ; બહુ રાિ�ય મૂડી અંદાજપ�

એકમ ૫: ધંધાકીય આંકડાશાસ્� અને સંશોધન પધ્ધિતઓ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

મધ્યવત� િસ્થિતમાનના માપો
�સારમાનના માપો
િવષમતાના માપો
બે ચલો ના સહસબંધાંક અને િનયત સબંધાંક
સંભાવનાઃ સંભાવનાના િવિવધ ખ્યાલો; બેયજ (Bayes') નો �મેય
સંભાવના િવતરણોઃ િદ્વપદી; પોયશન અને સામાન્ય િવતરણો
સંશોધનઃ ખ્યાલ અને �કારો; સંશોધન યોજનાઓ
માિહતીઃ માિહતીનું એક�ીકરણ અને વગ�કરણ
િનદશર્ન અને આગણનઃ ખ્યાલો; િનદશર્નની પધ્ધિતઓ - સંભાવના અને િબન-સંભાવના િનદશર્નની પધ્ધિતઓ;
િનદશર્ન િવતરણ; મધ્યવત� મયાર્દા �મેય; �માિણત ભૂલ; આંકડાકીય આગણન
પ�રકલ્પના પરીક્ષણઃ Z-પરીક્ષણ; t-પરીક્ષણ; િવચરણનું પૃથ્થકરણ (ANOVA); કાઈ-સ્કેવર પરીક્ષણ; માન-વ્હીટની
(Mann-Whitney) પરીક્ષણ (U-પરીક્ષણ); �ુસ્કલ-વાલીસ (Kruskal-Wallis) પરીક્ષણ (H-પરીક્ષણ); �માંક
સહસબંધાંક પરીક્ષણ
અહેવાલ લેખન

એકમ ૬: ધંધાકીય સંચાલન અને માનવ સાધન સંચાલન
•

સંચાલનના િસધ્ધાંતો અને કાય�

•
•
•
•
•

વ્યવસ્થાતં�નું માળખુઃ વૈિધક અને અવૈિધક વ્યવસ્થાતં�ો; અંકુશ િવસ્તાર
જવાબદારી અને સ�ાઃ સ�ાની સોપણી અને િવકેિન્�કરણ
અિભ�ેરણ અને નેતૃત્વઃ િવભાવના (Concept) અને સંહિતઓ (Theories)
કોપ�રેટ ગવર્નન્સ અને ધંધાકીય નીિતશાસ્�
માનવ સાધન સંચાલનઃ માનવ સાધન સંચાલનની િવભાવના, ભૂિમકા અને કાય�; માનવ સાધન આયોજન; ભરતી
અને પસંદગી; તાલીમ અને િવકાસ; અનુગામી આયોજન
વળતર સંચાલનઃ કાયર્ મૂલ્યાંકન; �ોત્સાહનો અને પૂરક લાભો
કામગીરી મૂલ્યાંકન ૩૬૦0 કામગીરી મૂલ્યાંકન સિહત
સામુિહક સોદાગીરી અને કામદારોની સંચાલનમાં ભાગીદારી
વ્ય�કત્વઃ અનુભૂિત; વલણો; લાગણીઓ; ગિતશીલ સમુહ; સ�ા અને રાજકારણ; સંધષર્ અને વાટાધાટો (મં�ણા);
તણાવ સંચાલન
વ્યવસ્થાતંિ�ય સંસ્કૃિતઃ વ્યવસ્થાતંિ�ય િવકાસ અને વ્યવસ્થાતંિ�ય પ�રવતર્ન

•
•
•
•
•

એકમ ૭: બ�ક�ગ અને નાણાંકીય સંસ્થાઓ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ભારતની નાણાંકીય �થાનું વણર્ન
બ�કોના �કારોઃ વાિણજ્ય બ�કો; �ાદેિશક �ામીણ બ�કો (RRBs); િવદેશી બ�કો; સહકારી બ�કો
ભારતીય �રઝવર્ બ�ક (RBI): કાય�; નાણાંકીય નીિત સંચાલનમાં તેનો ફાળો
ભારતના બેક�ગ ક્ષે�માં સુધારાઓઃ બેજલ (Basel) ધારાધોરણો; જોખમ સંચાલન; િબન ઉત્પાદન જોખમ
અસ્કાયમતો (NPA)નું સંચાલન
નાણાંકીય બ�રો: નાણાં બ�ર; મૂડી બ�ર; સરકારી �મીનગીરીઓનું બ�ર
નાણાંકીય સંસ્થાઓ: િવકાસ નાણાંકીય સંસ્થાઓ (DFIs); નોન-બ�કીગ નાણાંકીય કંપનીઓ (NBFCs); મ્યુચ્યુઅલ
ફંડ, પેન્શન ફંડ
ભારતના નાણાંકીય િનયમનકારો
સવર્-સમાવેશી નાણાંકીય સિહતના નાણાંકીય ક્ષે�ના સુધારાઓ
બ�કીગનું �ડિજટાઈજે શન અને અન્ય નાણાંકીય સેવાઓઃ ઈન્ટરનેટ બ�ક�ગ, મોબાઈલ બ�ક�ગ; �ડિજટલ ચૂકવણીઓની
પધ્ધિતઓ
વીમોઃ વીમાના �કારો - �વન અને સામાન્ય વીમો; જોખમનું વગ�કરણ અને સંચાલન; વીમાપા�તાના જોખમને
મયાર્�દત કરતાં પ�રબળો; પુનઃર્ વીમો; વીમાને િનયંિ�ત કરતું માળખું - IRDA અને તેની ભુિમકા

એકમ ૮: બ�રીય સંચાલન
•

•
•
•
•
•
•
•
•

બ�રીય ખ્યાલ અને અિભગમો; બ�રીય માગ�; બ�રીય િમ�; વ્યુહાત્મક બ�રીય યોજના, બ�ર ભાગ, લ�યાંકો
અને સ્થાનાંિતત.
પેદાશ િનણર્યોઃ ખ્યાલ; પેદાશ રેખા; પેદાશ િમ� િનણર્યો; પેદાશ �વન ચ�; નવી પેદાશ િવકાસ
�કંમતિન�ાર્રણ િનણર્યોઃ �કંમતિનધાર્રણને અસર કરતાં પ�રબળો; �કંમતિન�ાર્રણ નીિતઓ અને વ્યુહરચનાઓ
�ોત્સાહન િનણર્યોઃ બ�રીય �ોત્સાહનની ભૂિમકા; �ોત્સાહનની પધ્ધિતઓ - �હેરાત; વ્યિક્તગત વેચાણ; �િસધ્ધ;
વેચાણ �ોત્સાહનના સાધનો અને રીતો; �ોત્સાહન િમ�
િવતરણ િનણર્યોઃ િવતરણના માગ�; માગર્ સંચાલન
�ાહક વતર્�ક; �ાહક ખરીદ ���યા; �ાહકના ખરીદ િનણર્યોને અસરકતાર્ પ�રબળો
સેવા બ�રીય
બ�રીય વલણોઃ સામ�ક બ�રીય; ઓનલાઈન બ�રીય; �ીન બ�રીય, સીધી બ�રીય; �ામીણ બ�રીય; �ાહક
સંબંધી સંચાલન
તાક�ક સંચાલન

એકમ ૯: ધંધાના કાયદાકીય પાસાંઓ
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ભારતીય કરાર ધારો, ૧૮૭૨: કાયદેસર કરારનાં તત્વો; પક્ષકારોની સમથર્તા; મુકત સંમિત; કરારમાંથી મુિક્ત; કરારનો
ભંગ અને કરાર ભંગ સામેના ઉપાયો; અધર્ કરાર અથવા આભાસી કરારો
ખાસ કરારોઃ ક્ષિત પૂ�તર્ અને �મીનગીરીના કરારો; િનક્ષેપ અને ગીરોના કરારો; એજન્સીના કરારો
માલ વેચાણ ધારો, ૧૯૩૦: વેચાણ અને વેચાણનો કરાર; ખરીદનાર સાવધાનનો િસધ્ધાંત; અણચૂકવ્યા વેચનારના હક્કો
અને ખરીદનારના હક્કો
નેગોિશએબલ ઈન્સ્�મેન્ટ ધારો, ૧૮૮૧: નેગોિશએબલ ઈન્સ્�મેન્ટના �કારો; નેગોિશએશન અને સ�પણી,
નેગોિશએબલ ઈન્સ્�મેન્ટની નકરામણી અને િનકાલ
કંપની ધારો, ૨૦૧૩: કંપનીઓનું સ્વ�પ અને �કારો; કંપનીની રચના; સંચાલન, સભાઓ અને જોઈન્ટ સ્ટોક કંપનીને
સંકેલી લેવી
મયાર્�દત જવાબદારી ભાગીદારી: ભારતમાં LLP નું માળખું અને તેની રચનાની િવિધ
સ્પધાર્ અિધિનયમ ધારો, ૨૦૦૨: ઉદેશો અને મુખ્ય જોગવાઈઓ
ઈન્ફમ�શન ટેકનોલો� ધારો, ૨૦૦૦: ઉદેશો અને મુખ્ય જોગવાઈઓ; સાયબર ગુનો અને દંડ
RTI ધારો, ૨૦૦૫: ઉદેશો અને મુખ્ય જોગવાઈઓ
બૌિધક સંપિત હક્કો (IPRs): પેટન્ટ, �ેડમાકર્ અને કોપીરાઈટ્સઃ બૌિધક સંપિતમાં ઉદભવતા મુ�ાઓ
માલ અને સેવા કર (GST): ઉદેશો અને મુખ્ય જોગવાઈઓ; GST ના લાભો; અમલીકરણ તં�; બેવડા GST ની
કાયર્પધ્ધિત

એકમ ૧૦: આવક-વેરો અને કંપનીનું કર આયોજન
•

•
•

•

આવક-વેરોઃ મૂળભૂત ખ્યાલો; રહેઠાણનો દરજ્જો અને કર ભારણ; કરમુકત આવકો; ખેતીવાડીની આવક; જુ દા જુ દા
િશષર્કો હેઠળ કરપા� આવકની ગણતરી; કુલ �ોસ આવકમાંથી મળવા પા� કપાતો; વ્યિક્તઓની આકરણી; આવકોને
જોડવી
આંતરરાિ�ય કરવેરાઃ બમણા કરવેરા અને તેમાંથી છટકવાની તરકીબો; ફેરબદલી �કંમતિનધાર્રણ
કંપનીનું કર આયોજનઃ કંપનીના કર આયોજનના ખ્યાલો અને મહત્વ; કર છટણી િવ�ધ્ધ કર ચોરી; કંપની વેરા
આયોજનની પધ્ધિતઓ; કરને અનુલક્ષીને ધંધાની િવિશ� પ�રિસ્થિતઓઃ બનાવવું કે ખરીદવુંના િનણર્યો; માિલકીની યા
ભાડાની િમલકત; િમલકતને રાખવી, નવીનીકરણ કે બદલવી; કાયર્ બંધ કરવું કે ચાલું રાખવું
મૂળ સ્થાનેથી કરની કપાત અને વસુંલાત; કરની અગાઉથી ચૂકવણી; આવક વેરા રીટનર્નું ઈ-ફાઈલ�ગ

