ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
જાહેરાત ક્રમાાંક: ૨૭/૨૦૧૯-૨૦

ુ રાત હહસાબી સેવા, વર્ગ -૨
હહસાબી અધિકારી, ગજ
ની જગ્યા પર ભરતી માટેની સ્પિાગત્મક પરીક્ષાનો

પ્રાથધમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ
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હહસાબી અધિકારી, વર્ગ -૨ની જગ્યા પર ભરતી માટે ની
સ્પિાગ ત્મક પરીક્ષાની પ્રાથધમક કસોટીની પદ્ધધત

ુ રાતી અને અંગ્રેજી રહેશે. અભ્યાસક્રમના અથગઘટન બાબતે અંગ્રેજી
નોંિ: પરીક્ષાન ુ માધ્યમ ગજ
અથગઘટનને આખરી ર્ણવાન ાંુ રહેશે.

પ્રાથધમક કસોટી
પરીક્ષાનો પ્રકાર

૧

ુ ક્ષી
હેતલ

સામાન્ય અભ્યાસ

૩ કલાક

૨૦૦

૨

(Objective)

એકાઉન્ટન્સી અને ઓહિટીંર્

૩ કલાક

૨૦૦

પ્રશ્નપત્રન ુ નામ

સમય

કુ લ ફાળવેલ

ક્રમ

ુ
કુ લ ગણ
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ુ
ગણ

૪૦૦

ુ
(હેતલક્ષી)

ધવષય કોિ-ASP1

સામાન્ય અભ્યાસ (પ્રાથધમક પરીક્ષા)
ુ -૨૦૦
ગણ
૧.

ુ રાતી/અંગ્રેજી
પ્રશ્નોની સાંખ્યા-૨૦૦ માધ્યમ-ગજ

સમય-૩ કલાક

ઇધતહાસ


સસિંધ ુ ખીણની સભ્યતા: લાક્ષણણકતાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાાંસ્કૃસતક ઇસતહાસ, કળા અને ધમમ,
વૈદિક યુગ- જૈન ધમમ અને બૌદ્ધ ધમમ.



મોયમ અને ગુપ્ત સામ્રાજ્ય, ચોલા અને પલ્લવ રાજવાંશો.



ગુજરાતના મહત્વના રાજવાંશો-અસરો અને પ્રિાન, મહત્વની નીસતઓ, તેમનુ ાં વહીવટી તાંત્ર,
અથમતત્ર
ાં , સમાજ, ધમમ, કલા, સ્થાપત્ય અને સાદહત્ય.



ભારતમાાં યુરોસપયન પ્રજાનુ ાં આગમન, ભારતમાાં ણિદટશ શાસનની સ્થાપના અને સવસ્તરણ,
ભારતનો 1857 નો સ્વાતાંત્ર્ય સાંગ્રામ: ગુજરાતના સવશે સાંિભમમાાં, ૧૯મી સિીમાાં ભારત અને
ગુજરાતમાાં ધાસમિક અને સામાજજક સુધારા આંિોલનો.



ભારતની સ્વતાંત્રતા માટેની ચળવળ, ભારત અને સવિે શમાાં ભારતીય ક્ાાંસતકારીઓ, ગુજરાત
અને ભારતના સ્વાતાંત્ર્ય સેનાનીઓ નો ફાળો અને ભ ૂસમકા.



સ્વાતાંત્ર્ય પ ૂવે અને સ્વાતાંત્ર્યોત્તર ભારતમાાં મહાત્મા ગાાંધી અને સરિાર પટેલની ભ ૂસમકા અને
પ્રિાન.



આઝાિી પછીનુ ાં ભારત: િે શમાાં રાજ્યોનુ ાં પુનગમઠન, મહાગુજરાત ચળવળ, અગત્યની
ઘટનાઓ.



સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતના િે શી રાજ્યોના શાસકોના સુધારાવાિી પગલાઓ અને
સસદ્ધદ્ધઓ.

૨.

સાાંસ્કૃધતક વારસો


ભારત અને ગુજરાતનો સાાંસ્કૃસતક વારસો: કળાસ્વરૂપો, સાદહત્ય, સશલ્પ અને સ્થાપત્ય



ગુજરાતની લોક સાંસ્કૃસત અને મૌણખક પરાં પરા: તેન ુ ાં મહત્વ લાક્ષણણકતાઓ અને અસરો.



ગુજરાતની કળા અને કસબ: સામાજજક સાાંસ્કૃસતક પ્રિાન.



આદિવાસી જનજીવન.



ગુજરાતના તીથમસ્થળો અને પયમટનસ્થળો.
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૩.

ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્થા, બાંિારણ, સામાજજક ન્યાય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સાંબિ
ાં ો


ભારતીય બાંધારણ-ઉિભવ અને સવકાસ, લાક્ષણણકતાઓ, આમુખ, મ ૂળભ ૂત અસધકારો અને
ફરજો, માગમિશમક સસદ્ધાાંતો, અગત્યના બાંધારણીય સુધારા, મહત્વની જોગવાઈઓ અને
અંતસનિદહત માળખુ.ાં



સાંઘ અને રાજ્યના કાયો અને જવાબિારીઓ, સાંસિ અને રાજ્ય સવધાન માંડળ; માળખુ ાં કાયો
સત્તા અને સવશેષાસધકારો, રાષ્ટ્રપસત અને રાજ્યપાલની ભ ૂસમકા.



બાંધારણીય સાંસ્થાઓ, વૈધાસનક, સનયમનકારી અને અધમ-ન્યાસયક સાંસ્થાઓ.



પાંચાયતી રાજ.



જાહેર નીસત અને શાસન, શાસન ઉપર ઉિારીકરણ, ખાનગીકરણ અને વૈસિકીકરણના પ્રભાવ.



અસધકાર સાંલગ્ન મુદ્દાઓ (માનવ અસધકાર, સ્ત્રીઓના અસધકાર, અનુસ ૂણચત જાસત અને
અનુસ ૂણચત જનજાસતના અસધકારો, બાળકોના અસધકાર) ઇત્યાદિ.



ભારતની સવિે શ નીસત- આંતરરાષ્ટ્રીય સાંબધ
ાં ો- મહત્વની સાંસ્થાઓ, એજન્સી, સવસવધ સાંગઠનો,
તેમનુ ાં માળખુાં અને અસધકૃત આિે શ.



કેન્ર અને રાજ્ય સરકારની અગત્યની નીસતઓ અને કાયમક્મો.



ભારતના બાંધારણમાાં નાણાકીય/દહસાબો સાંબસાં ધત જોગવાઈ.

૪.

ભારતીય અથગતત્ર
ાં અને આયોજન


સ્વતાંત્રતાના પવે ભારતીય અથમતત્ર
ાં , ભારતમાાં આયોજનની કામગીરીનો ઉિભવ અને
સવકાસ- ઐસતહાસસક ચચામઓ, આયોજનના મોડેલો અને સમયાાંતરે તેમાાં આવેલા ફેરફારો,
સુધારાઓ પછીના સમયમાાં ભારતીય અથમતત્ર
ાં : નવા આસથિક સુધારાઓ, નીસત આયોગ:
ઉદ્દે શો બાંધારણ અને કાયો.



કૃસષ ક્ષેત્ર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રમાાં સવસવધ આસથિક નીસતઓ અને સુધારાઓ, ભારતીય અથમતત્ર
ાં માાં
આંતરમાળખુ, બેનન્કિંગ અને વીમો: સનયમનકારી માળખુ,ાં ભારતીય અથમતત્ર
ાં
પર
ખાનગીકરણનો પ્રભાવ, સવકાસ, પડકારો અને તકો.



ભારતીય જાહેર સવત્ત વ્યવસ્થા: ભારતીય કર પધ્ધસત, જાહેર ખચમ, જાહેર િે વ,ુાં ભારતીય
અથમતત્ર
ાં માાં ખાદ્ય અને સહાય, કેન્ર અને રાજ્યના નાણાકીય સાંબધ
ાં ો, વસ્તુ અને સેવા
કર(GST): ખ્યાલ અને સ ૂણચતાથો.



ભારતના સવિે શ વ્યાપારના વલણો, સાંરચના, માળખુ ાં અને દિશા.
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ગુજરાતનુાં અથમતત્ર
ાં - એક અવલોકન, ગુજરાતમાાં સામાજજક ક્ષેત્રો: સશક્ષણ, આરોગ્ય અને
પોષણ. કૃસષ, વન, જળ સાંસાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ અને સેવા ક્ષેત્ર, આસથિક અને સામાજજક
માળખાગત સુસવધાઓના સવકાસની નીસતઓ, ગુજરાતમાાં સહકારી ક્ષેત્ર

ભ ૂર્ોળ

૫.


સામાન્ય ભ ૂગોળ: સ ૂયમમડાં ળના ભાગરૂપ પ ૃથ્વી, પ ૃથ્વીની ગસત, સમય અને ઋત ુની સવભાવના,
પ ૃથ્વીની આંતદરક સાંરચના, મુખ્ય ભ ૂસમ સ્વરૂપો અને તેની લાક્ષણણકતાઓ, વાતાવરણની
સાંરચના અને સાંગઠન, આબોહવાના તત્વો અને પદરબળો, વાયુ સમુચ્ય અને વાતાગ્ર,
વાતાવરણીય સવક્ષોભ, આબોહવાકીય બિલાવ, મહાસાગરો: ભૌસતક, રાસાયણણક, જૈસવક
લાક્ષણણકતાઓ, જલીય આપસત્તઓ, િદરયાઇ અને ખાંડીય સાંસાધનો.



ભૌસતક ભ ૂગોળ: ભારત, ગુજરાત અને સવિના સાંિભમમાાં, મુખ્ય પ્રાકૃસતક સવભાગો, ભ ૂકાંપ અને
ભ ૂસ્ખલન, કુિરતી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના પ્રિે શો, વાતાવરણીય સવક્ષોભ, ચક્વાત,
કુિરતી વનસ્પસત: રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય, જમીનના મુખ્ય પ્રકારો, ખડકો અને
ખસનજો.



સામાજજક ભ ૂગોળ: ભારત, ગુજરાત અને સવિના સાંિભમમાાં: વસ્તીનુ ાં સવતરણ, વસ્તી ઘનતા,
વસ્તીવ ૃદ્ધદ્ધ, સ્ત્રી પુરુષ પ્રમાણ, સાક્ષરતા, વ્યવસાસયક સાંરચના, અનુસ ૂણચત જાસત અને
અનુસ ૂણચત જનજાસત વસ્તી, ન ૃજાસત સમ ૂહ, ભાષાકીય સમ ૂહ, ગ્રામીણ-શહેરી ઘટકો,
શહેરીકરણ અને સ્થળાાંતર, મહાનગરીય પ્રિે શો.



આસથિક ભ ૂગોળ: અથમતત્ર
ાં ના મુખ્ય સવભાગ, કૃસષ, ઉદ્યોગ, સેવાઓ, તેમની મુખ્ય
લાક્ષણણકતાઓ, પાયાના ઉદ્યોગો –કૃસષ, ખનીજ, જગલ,
ાં
ઈંધણ (બળતણ) અને માનવ શ્રમ
આધાદરત ઉદ્યોગો, પદરવહન અને વેપાર, પદ્ધસતઓ અને સમસ્યાઓ

૬.

ધવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી


સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી: સવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનુ ાં સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર, રોજબરોજના જીવનમાાં
ુ તા, સવજ્ઞાન, ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશન અંગેની રાષ્ટ્રીય
સવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીની પ્રસ્તત
નીસત, ભારતમાાં સવજ્ઞાન ટે કનોલોજી અને ઇનોવેશન સાથે સાંકળાયેલા સવસવધ સાંસ્થાઓ,
તેમની પ્રવ ૃસત્તઓ અને યોગિાન, પ્રસસદ્ધ ભારતીય વૈજ્ઞાસનકોનુ ાં યોગિાન.



ઇન્ફોમેશન અને કોમ્યુસનકેશન ટેકનોલોજી (આઇસીટી): આઇસીટીનુાં સ્વરૂપ અને ક્ષેત્ર,
આઇસીટીને ઉત્તેજન આપતી સવસવધ સરકારી યોજનાઓ, ઇ-ગવનમન્સ કાયમક્મો અને સેવાઓ,
સાયબર સસક્યુદરટી, નેશનલ સાયબર ક્ાઇમ પોણલસી.
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અંતરીક્ષ/અવકાશ અને સાંરક્ષણ સેવાઓમાાં ટેકનોલોજી: ભારતીય અંતદરક્ષ કાયમક્મની
ઉત્ક્ાાંસત /સવકાસ., સવસવધ સાંસ્થાઓ અને કાયમક્મો.



ભારતની ઉજામ નીસત અને પરમાણુ નીસત-સરકારની નીસતઓ અને કાયમક્મો.



પયામવરણ સવજ્ઞાન: રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પયામવરણની જાળવણી માટે નીસતઓ
અને સાંસધઓ, વન અને વન્યજીવન સાંરક્ષણ, ક્લાયમેટ ચેન્જ અને આપસત્ત વ્યવસ્થાપન
બાબતે નેશનલ એક્શન પ્લાન.

૭.

સામાન્ય બૌદ્ધદ્ધક ક્ષમતા


તાદકિક અને સવશ્લેષણાત્મક ક્ષમતા.



સાંખ્યાઓની શ્રેણી, સાંકેત અને તેનો ઉકેલ.



આકૃસતઓ અને તેના પેટા સવભાગો, વેન આકૃસતઓ.



ઘદડયાળ, કેલેન્ડર અને ઉમર સાંબસાં ધત પ્રશ્નો.



સરે રાશ યા મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક, ભાદરત સરે રાશ.



ઘાત અને ઘાતાાંક, વગમમ ૂળ, ઘનમ ૂળ, ગુ.સા.અ અને લ.સા.અ.



ટકા, સાદુાં અને ચક્વ ૃદ્ધદ્ધ વ્યાજ, નફો અને નુકસાન.



સમય અને કાયમ, સમય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર.



સરળ ભૌસમસતક આકૃસતઓના ક્ષેત્રફળ અને પદરસમસત, જથ્થો અને સપાટી નો સવસ્તાર (છ
સમાાંતર બાજુ ધરાવતો ઘન, સસણલન્ડર, શાંકુ આકાર, ગોળાકાર).



૮.

માદહતીનુાં અથમઘટન, માદહતીનુ ાં સવશ્લેષણ, માદહતીની પયામપ્તતા, સાંભાવના.

પ્રાદે ધશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ
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ુ
(હેતલક્ષી)

ધવષય કોિ-ASP2

પ્રશ્નપત્ર ૨: એકાઉન્ટન્સી એન્િ ઓહિટીંર્ (પ્રાથધમક પરીક્ષા)
ુ -૨૦૦
ગણ
૧.

ુ રાતી/અંગ્રેજી
પ્રશ્નોની સાંખ્યા-૨૦૦ માધ્યમ-ગજ

સમય-૩ કલાક

નાણાકીય હહસાબી પદ્ધધત:
દહસાબી પદ્ધસતના મ ૂળભ ૂત ખ્યાલો, સસદ્ધાાંતો-ધારણાઓ, ખાતાનાાં પ્રકારો અને તેના સનયમો,
દહસાબોની પ્રદક્યા, મ ૂડી અને મહેસ ૂલી ખાતા, દહસાબી ચોપડાઓ અને કાચુ ાં સરવૈય,ુ ાં વાસષિક
દહસાબો, ભ ૂલ સુધારણા, બેંક સસલક મેળ.
નાણાકીય પત્રકો, ભાગીિારીના દહસાબો- પ્રવેશ, સનવ ૃસત્ત, મત્ૃ યુ, સવસર્જન અને રોકડની
હપ્તે હપ્તે વહેંચણી.
ે રી
કાંપનીધારા-2013 અનુસાર કાંપનીના દહસાબો, શેર બહાર પાડવા અને શેર જપ્તી, બાાંહધ
કસમશનના દહસાબો, ધાંધાની ખરીિી, સવસર્જન, સાંયોજન, સમાવેશ અને પુનઃ રચના, શાસક
કાંપનીના દહસાબો, પાઘડી અને શેરની મ ૂલ્યાાંકન, બેંકના દહસાબો
દહસાબી ધોરણો: ICAI અને કાંપનીને લગતી બાબતોના માંત્રાલય વારારા બહાર પાડવામાાં
આવેલ દહસાબી ધોરણ-૧ થી દહસાબી ધોરણ ૩૪ (ICAI),

આંતરરાષ્ટ્રીય દહસાબી

ધોરણો(IAS), આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય દહસાબી ધોરણો(IFRS) ભારતીય દહસાબી ધોરણો
(Ind-AS)

૨.

ઓિીટીંર્:
ુ , પ્રકારો, ફાયિાઓ, આંતદરક અંકુશ,
અથમ અને મ ૂળભ ૂત તત્વો – લાક્ષણણકતાઓ, હેતઓ
ુ , પ્રકારો, સમલકતો અને
અન્વેષણ, આંતદરક ઓદડટ, વાઉણચિંગ – અથમ, હેતઓ
જવાબિારીઓનુ ાં મ ૂલ્યાાંકન, ઓદડટરની ફરજો અને જવાબિારીઓ, ઓદડટરની સનમણ ૂક,
કાંપની ઓડીટ કાંપની ધારા-2013ની જોગવાઈઓ, ઓદડટરનો અહેવાલ અને પ્રમાણપત્ર,
કરવેરા ઓદડટ, પડતર ઓદડટ, ઓડીટ કાયમક્મ.

૩.

પિતર અને સાંચાલકીય હહસાબી પદ્ધધત :
પડતરનો ખ્યાલ, પડતરનાાં પ્રકારો, સીમાાંત પડતર, ડૂબેલી પડતર, સાંબસાં ધત પડતર,
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તફાવત પડતર, વૈકલ્લ્પક પડતર, ઐસતહાસસક પડતર, મુદ્દતી પડતર, સ્સ્થર, ચણલત અને
અધમચણલત પડતર
પડતરના દહસાબો અને પડતર સનધામરણ, પ્રત્યક્ષ મજૂરી, પ્રત્યક્ષ માલસામાન, પ્રત્યક્ષ
ખચામ , પ્રાથસમક પડતર, કારખાના પડતર, ઉત્પાિન પડતર, વેચાણ પડતર, સ્ટોક પત્રક,
પ્રથમ આવેલ પ્રથમ જાય (FIFO), આખર આવેલ પ્રથમ જાય(LIFO), ભાદરત સરે રાશ
પધ્ધસત, સમાન પડતર પદ્ધસત, સવસવધ પડતર દહસાબી પદ્ધસતઓ- એકમ પડતર, પ્રદક્યા
પડતર, બેચ અને જોબ પડતર, પડતર દહસાબી ધોરણો
સાંચાલકીય દહસાબી પદ્ધસત : અથમ, લક્ષણો, સ્વરૂપ, ગુણોત્તર સવશ્લેષણ, ભાંડોળ પ્રવાહ
પત્રક, રોકડ પ્રવાહ પત્રક, સીમાાંત પડતર અને સમત ૂટ ણબિંદુ સવશ્લેષણ, સનણમય ઘડતર,
પ્રમાણ

પડતર,

અંિાજપત્રીય

અંકુશ,

અંિાજપત્રના

પ્રકારો,

રોકડ

અંિાજપત્ર,

પદરવતમનશીલ અંિાજપત્ર, શ ૂન્ય આધાદરત અંિાજપત્ર

૪.

નાણાકીય સાંચાલન :
મ ૂડી માળખુ,ાં નાણાાંકીય અને કામગીરી ણલવરે જ, મ ૂડી પડતર, મ ૂડી બજેટ, કાયમશીલ મ ૂડીનુ ાં
સાંચાલન, દડસવડન્ડ નીસત
નાણા બજાર અને મ ૂડી બજાર, સ્ટોક એક્ષચેન્જના ભારતમાાં કાયો, NSE, સનયાંત્રણકારી
સત્તામાંડળો: SEBI ,મ ૂલ્યાાંકન સાંસ્થાઓ
દહસાબી અને નાણાકીય કોમ્પ્યુટર એપ્લીકેશન

૫.

ુ અને સેવાઓ કર (GST):
વસ્તઓ
GST ખ્યાલ અને GST કાયિાઓ: એક પદરચય- બાંધારણીય પદરપ્રેક્ષ્ય સદહત, GSTની મુખ્ય
લાક્ષણણકતાઓ, GSTના ફાયિા, GST કાયિાઓનુ ાં સવહાંગાવલોકન

૬.

આવક વેરાનો કાયદો :
મ ૂળભ ૂત ખ્યાલ, કર ભારણ, ભારતીય આવક વેરા ધારો-1961 ની વ્યાખ્યાઓ, કરમુક્ત
આવકો, રહેઠાણનો િરજ્જો, જુિા-જુિા સશષમકો હેઠળ કરપાત્ર આવકની ગણતરી, કપાતો
અને રાહતો, વ્યસ્ક્તઓ અને પેઢીઓની કરપાત્ર આવકની ગણતરી, કરની કપાત, દરટનમ
ફાઇલ કરવુ,ાં જુિા-જુિા પ્રકારની આકારણી, કસ ૂરવાર અને િાંડ, કરવેરા આયોજન,
કરચોરી, કરવર્જન
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૭.

અથગશાસ્ત્રનો પહરચય અને મ ૂળભ ૂત ખ્યાલો :
વ્યાખ્યા - અથમશાસ્ત્રનુાં સ્વરૂપ અને કાયમક્ષેત્ર, આસથિક વસ્તુઓ સવરુદ્ધ મફત મળતી વસ્ત ુઓ,
દકિંમત અને મ ૂલ્ય, ઇચ્છા અને માાંગ
માાંર્ : માાંગનો અથમ, માાંગના સનશ્ચાયક પદરબળો, માાંગનો સનયમ, માાંગનો ફેરફાર અને
ુ ાન(આગાહી)
માાંગના પ્રમાણમાાં થતો ફેરફારનો તફાવત, માાંગનુાં પ ૂવામ નમ
ુ વઠો : પુરવઠાનો અથમ, પુરવઠાને અસર કરતા પદરબળો, પુરવઠાનો સનયમ, પુરવઠાના
પર
સનયમની ધારણાઓ પુરવઠાના સનયમના અપવાિો, પુરવઠામાાં બિલાવ(ફેરફાર),
પુરવઠાની સાપેક્ષતાના ખ્યાલો, પુરવઠાની મ ૂલ્ય સાપેક્ષતા, પુરવઠાની આવક સાપેક્ષતા,
પુરવઠાની સામ-સામી સાપેક્ષતા, પુરવઠાની સાપેક્ષતા માપનની પદ્ધસતઓ

૮.

આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર :
પદરચય,

અથમ,

જરૂદરયાત

અને

આંતરરાષ્ટ્રીય

વ્યાપારના

પ્રોત્સાહક

પદરબળો,

આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના ફાયિા અને ગેરફાયિા, સવિે શી હદાં ૂ ડયામણ, સવિ વ્યાપાર
સાંગઠન(WTO)- તેના કાયો અને નીસત, ભારતના સવિે શ વ્યાપારનુ ાં માળખુ:ાં રચના અને
દિશા, EXIM બેંક, ભારતની EXIM નીસત, સવિે શ વ્યાપારના સનયમન અને પ્રોત્સાહન,
આંતરરાષ્ટ્રીય અથમશાસ્ત્ર સાંસ્થાનો – IMF, સવિ બેંક, IFC, IDA, ADB, બહુરાષ્ટ્રીય કાંપનીઓ
- સાંયક્ુ ત સાહસો, ભારત અને WTO, બૌદ્ધદ્ધક સાંપિાનો અસધકાર, લેણિે ણની તુલા,
અસમતુલા દૂ ર કરવાની પદ્ધસતઓ

૯.

નાણાકીય વહીવટ :
નાણાકીય અને રાજકોષીય નીસત, જાહેર િે વ,ુ ાં અંિાજપત્ર - પ્રકારો અને સ્વરૂપ,
અંિાજપત્રીય પ્રદક્યા, નાણાકીય ઉત્તરિાસયત્વ, જાહેર દહસાબો અને ઓદડટ, અંિાજપત્ર
એક રાજકીય સાધન તરીકે, જાહેર સાધનો પર સાંસિીય સનયાંત્રણ, જાહેર ખચમ ઉપર
સનયાંત્રણ(અંકુશ), નાણાકીય અને રાજકોષીય ક્ષેત્રમાાં નાણાખાતાની ભ ૂસમકા.

૧૦.

િાંિાકીય આંકિાશાસ્ત્ર અને માહહતી પ્રહક્રયા (Data Processing)
માદહતી ડેટાના પ્રકારો, માદહતીનુ ાં એકત્રીકરણ અને સવશ્લેષણ, સનિશમન, જરૂદરયાત અને
સનિશમનની પદ્ધસતઓ, સાંભાવના સથયરી, સાંભાવના સવતરણ, માદહતીનુ ાં સવશ્લેષણ અને
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અથમઘટન, સ ૂચકઆંક, આંકડાશાસ્ત્રીય ગુણવત્તા સનયાંત્રણ, સહસાંબધ
ાં અને સનયત સાંબધ
ાં ,
સુરેખ આયોજન
માદહતી પ્રદક્યા – તત્વો, માદહતી િાખલ કરવી(Data Entry), માદહતી પ્રદક્યા અને કમ્પ્યુટર
એલ્પ્લકેશન, વ્યવહાર ક્ષેત્રે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ - દહસાબી પદ્ધસત, ઇન્વેન્ટરી અંકુશ,
ધાંધાકીય અહેવાલ પ્રેષણ અને XBRLના મ ૂળ તત્વો

૧૧.

બેંહકિંર્ અને નાણાકીય સાંસ્થાનો :
ધાંધા માટે બેંકનુાં મહત્વ, અથમ અને કાયો, વ્યાપારી બેંકના કાયો, બેંકના પ્રકારો અને તેના
કાયો; ભારતીય દરઝવમ બેંક, નાબાડમ અને ગ્રામીણ બેંદકિંગ, ભારતમાાં બેંદકિંગ સુધારાઓ, ઈબેંદકિંગ, બેંદકિંગનો સવકાસ: IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI, નવી બેંદકિંગ સાંસ્થાઓનો પદરચય પેમેન્ટ બેંકો, મુરા બેંક, મદહલા બેંક
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Scheme of Competitive Examination of Preliminary
Examination for Account Officer, Class-2 in the Gujarat
Account Service.
Note: The medium of the examination shall be English and Gujarati. In case of
question of interpretation of syllabus, the interpretation of the English shall be final.

I. Preliminary Examination
Sr.
No.

Nature of
Exam

1
Objective
2

Name of the
paper

Time

General
Studies
Accountancy
and Auditing

3 Hours

Total
Allotted
Marks
200

3 Hours

200

Total Marks

400
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Subject Code: ASP1

(Objective)

Paper 1: General Studies (Preliminary Examination)
Marks-200

1.

No. of Questions-200

Medium-Gujarati and
English

Time-3 Hours

History


Indus valley Civilization: Features, Sites, Society, Cultural History, Art and
Religion. Vedic age- Jainism and Buddhism.



The Mauryan and the Gupta Empire, Chola and Pallav Dynasties.



Important Dynasties of Gujarat – Impact and Contribution, Important Policies,
their administration, economy, society, religion, literature, arts and architecture.



The advent of the Europeans in India. Establishment and expansion of British
rule in India. Indian war of Independence of 1857 with special reference to
Gujarat. Religious and social reform movements in 19th Century in India and
Gujarat.



India’s Freedom Movement, Revolutionaries in India and abroad. Role and
contribution of freedom fighters of Gujarat and India.



The Role and contribution of Mahatma Gandhi and Sardar Patel in Pre and
Post-independence of India.



India after Independence - Reorganization of the States within the country,
Maha Gujarat Movement, Major events.



Achievements and administrative reforms of the rulers of princely states of
Saurashtra, Kutchh and Gujarat.

2.

Cultural Heritage


Cultural Heritage of India and Gujarat: Art forms, Literature, Sculpture and
Architecture.



Gujarat’s Folk Culture and Oral Tradition: Its Importance, Peculiarities and
Impact.



Art and Craft of Gujarat: Socio-Cultural contribution.



Life of Adivasi (Tribes).
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3.

Pilgrimage and Tourist Places of Gujarat.

Constitution, Polity, Social Justice and International Relations.


Indian Constitution: Evolution, features, Preamble, Fundamental Rights,
Fundamental

Duties,

Directive

Principles

of

State

Policy,

Important

Amendments, Significant Provisions and Basic Structure.


Functions and Responsibilities of the Union and the States, Parliament and
State Legislatures: Structure, Function, Power and Privileges. Role of the
President and the Governor.



Constitutional Authorities, Statutory, Regulatory and Quasi-judicial bodies.



Panchayati Raj.



Public Policy and Governance. Impact of Liberalization, Privatization and
Globalization on Governance.



Rights Issues (Human rights, Women rights, SC/ST rights, Child rights) etc.



India’s Foreign Policy – International Relations – Important Institutions,
Agencies and Fora, their structure and mandate.



Important Policies and Programmes of Central and State Governments.



Finance /Accounts related provisions in Constitution of India.

4.

Indian Economy and Planning


Indian Economy on the eve of Independence, Emergence and development of
planning exercise in India – historical debates, plan models and shift in focus
over time. Indian economy in post reform period: New Economic Reforms, NITI
Aayog: aims, constitution and functions.



Various Policies and amendments in Agriculture sector and Industries sector,
Infrastructure in Indian Economy. Banking and Insurance; Regulatory
Mechanism. Impact of Privatization on Indian Economy, Growth, Challenges
and Opportunities.



Indian Public finance; Indian tax system, public expenditure, public debt, deficit
and subsidies in the Indian economy. Center-State financial relation. GST:
Concept and Implications.



Trend, composition, structure and direction of India’s Foreign Trade.



Gujarat economy-An overview; social sector in Gujarat- Education, Health, and
Nutrition. Agriculture, forest, water resources, mining, industry and service
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Sector. Development policies for economic and social infrastructure. Cooperative sector in Gujarat.

5.

Geography


General Geography: Earth in Solar system, Motion of the Earth, Concept of
time, Season, Internal Structure of the Earth, Major landforms and their
features. Atmosphere-structure and composition, elements and factors of
Climate, Airmasses and Fronts, atmospheric disturbances, climate change.
Oceans: Physical, chemical and biological characteristics, Hydrological
Distasters, Marine and Continental resources.



Physical: World, India and Gujarat : Major physical divisions, Earthquakes,
landslides, Natural drainage, climatic changes and regions, Monsoon, Natural
Vegetation, National Parks and Sanctuaries, Major Soil types, Rocks and
Minerals.



Social: World, India and Gujarat : distribution, density, growth, Sex-ratio,
Literacy, Occupational Structure, SC and ST Population, Rural-Urban
components, Racial, tribal, religious and linguistic groups, urbanization,
migration and metropolitan regions.



Economic: World, India and Gujarat: Major sectors of economy, Agriculture,
Industry and Services, their salient features. Basic Industries-Agro, mineral,
forest, fuel and manpower based Industries, Transport and Trade, Pattern and
Issues.

6.

Science and Technology


Science and Technology: Nature and Scope of Science & Technology;
Relevance of Science & Technology to the day to day life; National Policy on
Science, Technology and Innovation; Institutes and Organization in India
promoting integration of Science, Technology and Innovation, their activities
and contribution; Contribution of Prominent Indian Scientists.



Information and Communication Technology (ICT): Nature and Scope of ICT;
Various Government programmes promoting ICT, E-Governance programmes
and services; Cyber Security, National Cyber Crime Policy.



Technology in Space & Defence: Evolution of Indian Space Programme;
Various Institutes and programmes.
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Energy policy and Nuclear Policy of India - Government Policies and
Programmes.



Environmental Science: Policies and Treaties for the protection of environment
at the national and the international level; Forest and Wildlife Conservation;
National Action plans on Climate Change and Disaster management.

7.

General Mental Ability


Logical Reasoning and Analytical Ability.



Number Series, Coding –Decoding.



Shapes and their Sub-sections, Venn diagram.



Problems based on Clocks, Calendar and Age.



Average of mean, median, mode – including weighted mean.



Power and exponent, Square, Square Root, Cube Root, H.C.F. and L.C.M.



Percentage, Simple and Compound Interest, Profit and loss.



Time and Work, Time and Distance, Speed and Distance.



Area and Perimeter of Simple Geometrical Shapes, Volume and Surface Area
of Sphere, Cone, Cylinder, cubes and Cuboids.



8.

Data interpretation, Data Analysis, Data sufficiency, Probability.

Current Events of Regional, National and International
Importance
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Subject Code: ASP2

(Objective)

Paper 2: Accountancy and Auditing
(Preliminary Examination)

Marks -200 No. of Questions-200

1.

Medium - Gujarati and
English

Time - 3 Hours

Financial accounting:
Basic accounting concepts, Principals-assumptions, Types of Accounts and their
Rules, Process of accounts, Capitals and Revenue Accounts, Accounting Books
and Trial Balance, Final Accounts, Rectification of Errors, Bank Reconciliation
Statement
Financial statements, Partnership Accounts- Admission, Retirement, Death,
Dissolution and Piecemeal Distribution of Cash
Company accounts as Per Companies Act-2013; issue and Forfeiture of Shares,
Accounting of underwriting Commission, Purchase of Business, Liquidation,
Amalgamation, Absorption and Reconstruction, Holding Company Accounts
Valuation of Shares and Goodwill, Bank Accounts
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)

2.

Auditing:
Meaning

&

Basic

Elements-Characteristics-Objectives-Types-Advantages

Internal Control, Investigation, Internal Audit, Vouching -Meaning-ObjectivesTypes, Valuation of Assets and Liabilities, Duties and Responsibility of an Auditor,
Appointment of an Auditor, Company Audit- Provisions of Companies Act-2013,
Auditor’s Report & Certificate, Tax Audit, Cost Audit, Audit Program
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3.

Cost and Management Accounting:
The concept of cost, types of cost, Marginal Cost, Sunk Cost, Relevant Cost,
Differential Cost, Opportunity Cost, Historical Cost, Period Cost, Fixed, Variable
and Semi-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 , Uniform Costing, Different
methods of Costing-Unit Costing, Process Costing, Batch and Job Costing, Cost
Accounting Standards
Managements Accounting: Meaning, Characteristics, Nature, Ratio Analysis,
Funds Flow Analysis, Cash Flow Analysis, Marginal Costing and Break Even
Analysis, Decision making, Standard Costing , Budgetary Control, Types of
Budgets, Cash Budget, Flexible Budget, Zero Base Budgeting

4.

Financial Management:
Capital Structure, Financial and Operating Leverage, Cost of Capital, Capital
Budgeting, Working Capital Management, Dividend Policy
Money Market and Capital market, working of Stock Exchanges in India
NSE, Regulatory Authorities: SEBI, rating agencies
Computer Applications in Accounting and Finance

5.

Goods and Services Tax:
GST Concept and GST laws: An Introduction Including Constitutional aspects,
salient features of GST, Benefits of GST, Overview of GST Acts

6.

Income-tax law:
Basic concept, tax incidence, Definitions in Indian Income Tax Act-1961,
exempted incomes, Residential Status, computation of taxable income under
various heads, Deductions and Reliefs, 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.
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7.

Introduction and Basic Concepts of Economics:
Definition - Nature and Scope of Economics, Economic Goods v/s Free Goods,
Price and value, Want and Demand
Demand: Meaning of Demand, Determinants of Demand, Law of Demand,
Difference between Change in Demand and Change in Quantity Demanded,
Demand Forecasting
Supply :Meaning of supply, Factors affecting supply, Law of supply, Assumption
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.

8.

International Trade:
Introduction, Meaning, needs and factors leading to international trade,
Advantages and disadvantages of international trade, Foreign exchange, World
Trade Organization - its functions and policies, 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, Methods to correct
disequilibrium.

9.

Financial Administration:
Monetary and Fiscal policies, Public Debt, Budget- types and forms; Budgetary
process; financial accountability; Public 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

10.

Business Statistics & Data Processing:
Data types, data collection and analysis, sampling, need and methods of sampling,
Probability theory, Probability Distribution, analysis and interpretation of data.
Index numbers, Statistical quality control, correlation and regression, Linear
Programming
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Data processing - elements, data entry, data processing and computer application,
Computer application to functional areas- Accounting, Inventory Control, Business
Reporting & fundamentals of XBRL (eXtensible Business Reporting Language)

11. Banking and Financial Institution:
Importance of Banking to business, meaning and function - function of commercial
banks, Types of Banks and their functions: Reserve Bank of India, NABARD and
Rural Banking, Banking Sector Reforms in India, E-Banking, Development of
Banking: IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI, Introduction to New Banking InstitutionsPayment Banks, MUDRA Bank, Mahila Bank
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