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ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

 

જાહરેાત ક્રમાાંક: ૨૭/૨૦૧૯-૨૦ 

હહસાબી અધિકારી, ગજુરાત હહસાબી સેવા, વર્ગ-
૨ની જગ્યા પર ભરતી માટેની સ્પિાગત્મક પરીક્ષાની 

મખુ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 
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અનકુ્રમણિકા 
અનકુ્રમ નાંબર ધવર્ત પષૃ્ઠ ક્રમાાંક 

૧ મખુ્ય પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ 

૨ પરીક્ષા પધ્િધત ૩ 

૩ ગજુરાતી ૪ 

૪ અંગે્રજી ૬ 

૫ સામાન્ય અભ્યાસ ૮ 

૬ એકાઉન્ટન્સી અને ઓડીટીંર્-૧ ૧૧ 

૭ એકાઉન્ટન્સી અને ઓડીટીંર્-૨ ૧૪ 
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હહસાબી અધિકારી, વર્ગ-૨ની જગ્યા પર ભરતી માટેની 
સ્પિાગત્મક પરીક્ષા માટેની મખુ્ય પરીક્ષાની રૂપરેખા   

 

નોંિ: પરીક્ષાન ુમાધ્યમ ગજુરાતી અને અંગે્રજી રહશેે. ગજુરાતી અને અંગે્રજીના પ્રશ્નપત્રો સાંબાંધિત 
ભાષામાાં રહશેે. અભ્યાસક્રમના અર્ગઘટન બાબતે અંગે્રજી અર્ગઘટનને આખરી ર્િવાનુાં રહશેે.  

મખુ્ય પરીક્ષા 

ક્રમ 
પરીક્ષાનો 
પ્રકાર 

પ્રશ્નપત્રન ુનામ સમય 
કુલ ફાળવેલ 

ગિુ 
૧ 

વર્ાાત્મક  

ગજુરાતી  ૩ કલાક ૧૫૦  
૨ અંગ્રેજી  3 કલાક  ૧૫૦ 
૩ સામાન્ય અભ્યાસ ૩ કલાક ૨૦૦  
૪ એકાઉન્ટન્સી અને ઓડિટીંગ-૧  ૩ કલાક ૨૦૦  
૫ એકાઉન્ટન્સી અને ઓડિટીંગ-૨  ૩ કલાક ૨૦૦  

મખુ્ય લેખિત પરીક્ષાના કુલ ગરુ્ ૯૦૦  
વ્યક્તતત્વ કસોટી  

(ફતત મખુ્ય લેખિત પરીક્ષામાાં લાયક ઠરેલ હોય તેમના માટે)   
૧૦૦ 

આિરી પસાંદગી માટે ગર્તરીમાાં લેવાના થતા કુલ ગરુ્  ૧૦૦૦  
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ધવષય કોડ:ASM1 (વિગનાત્મક) 

પ્રશ્નપત્ર-૧ :ગજુરાતી (મખુ્ય પરીક્ષા) 
ગિુ:૧૫૦ માધ્યમ:ગજુરાતી સમય: ૩ કલાક 

 

ક્રમ અભ્યાસક્રમની ધવર્ત ફાળવેલ ગિુ 

૧ નનબાંધ: પાાંચ પૈકી કોઇ પર્ એક (વર્ાનાત્મક/ નવશ્લેષર્ાત્મક/ 

ખચિંતનાત્મક/ સાાંપ્રત સમસ્યા પર આધારીત) (ઓછામાાં ઓછા ૨૫૦ 

વધમુાાં વધ ુ૩૦૦ શબ્દોમાાં) 

૨૦ 

૨ નવચાર નવસ્તાર( ત્રર્ પૈકી કોઇ પર્ બે) કાવ્ય પાંક્તતઓ કે 

ગદ્યસકૂ્તતનો નવચાર નવસ્તાર (આશરે ૧૦૦ થી ૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૩ સાંક્ષેપીકરર્: આપેલ ગદ્યિાંિમાાંથી આશરે ૧/૩ ભાગમાાં તમારા 

શબ્દોમાાં સાંક્ષેપ   

૧૦ 

૪ ગદ્ય સમીક્ષા : આપેલા ગદ્યિાંિના આધારે પછેુલા પ્રશ્નોના જવાબ 

લિો  

૧૦ 

૫ ઔપચારીક ભાષર્ો તૈયાર કરવા (સ્વાગત, નવદાઇ, ઉદ્ઘાટન 

વગેરે/પત્રકાર પરીષદ માટે ઉદબોધન તૈયાર કરવા (ઊજાા, િેત 

નધરાર્, પ્રદુષર્, આરોગ્ય, નશક્ષર્નો નીનત નવષયક કે સમસ્યા 

નવષયક) (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૬ પ્રચાર માધ્યમો માટે નનવદેનો તૈયાર કરવા (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) ૧૦ 

૭ પત્ર લેિન (અખભનાંદન/ શભેુચ્છા/ નવનાંતી/ ફરીયાદ વગેરે) 

(આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૮ ચચાાપત્ર (વતામાન પત્રમાાં પ્રજાના પ્રશ્નો/ સાાંપ્રત સમસ્યાઓ/ 

વ્યક્તતગત અખભપ્રાય રજુ કરતો ચચાાપત્ર (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૯ દ્રશ્ય આલેિન (આલેિ/ ખચત્ર/ ફ્લો ચાટા/ સરિામર્ી પત્રક/ 

આંકિાકીય મડહતી વગેરે પરથી લિાર્) (ખચત્ર પરથી લિાર્ 

આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૧૦ અહવેાલ લેિન(આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) ૧૦ 
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૧૧ સાંવાદ કૌશલ્ય: બે વ્યક્તતઓ વચ્ચે સાંવાદ (જુથ ચચાા/ 

સભાનકુામકાજ/ પાર્ી/ કૃનષ/ આરોગ્ય/ સફાઇ/ નશક્ષર્ન ેલગતી 

સમસ્યાઓ વગેરે.) (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૧૨ ભાષાાંતર: અંગ્રેજીમાાંથી ગજુરાતીમાાં અનવુાદ ૧૦ 

૧૩ ગજુરાતી વ્યાકરર્ (સચુવ્યા મજુબ જવાબ લિવો. આ પ્રશ્નોમાાં 

આંતડરક નવકલ્પો રહશેે નહીં)  

 રૂઢીપ્રયોગોનો અથા અને તેનો વાક્યપ્રયોગ  

 કહવેતોનો અથા 

 સમાસનો નવગ્રહ કરી તેની ઓળિ  

 છાંદ ઓળિાવો 

 અલાંકાર ઓળિાવો 

 શબ્દસમહુ માટે એક શબ્દ  

 જોિર્ી શદુ્ધિ 

 લેિન શદુ્ધિ/ભાષા શદુ્ધિ 

 સાંનધ જોિો કે છોિો 

 વાક્યરચાના અંગો /વાક્યના પ્રકાર/વાક્ય પરીવતાન 

૨૦ 

 કુલ ગરુ્  ૧૫૦ 
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Subject Code:ASM2 (Descriptive) 

Paper-2: English (Main Examination) 

Marks-150 Medium: English Time: 3 Hours 

 

Sr.No Type of Question Marks 

to be 

allotted 

1 ESSAY: Choose any one topic from a list of five. (Descriptive/ analytical/ 

philosophical/ based on Current Affairs)  (A minimum of 250 words and a 

maximum of 300 words) 

20 

2 LETTER WRITING: A formal letter expressing one’s opinion about an 

issue. The issues can deal with daily office matters/ a problem that has 

occurred in the office/ an opinion in response to one sought by a ranked 

officer etc. (in about 150 words) 

10 

3 PRESS RELEASE/ APPEAL: The Press Release or appeal should be on 

an issue pertaining to a recent concern /problem /disaster /rumours etc. (in 

about 150 words) 

10 

4 REPORT WRITING : A report on an official function/ event/ field trip/ 

survey etc.(in about 150 words): 

15 

5 WRITING ON VISUAL INFORMATION :A report on a graph/image/ 

flow chart/table of comparison/ simple statistical data etc. (in about 150 

words) 

15 

6 FORMAL SPEECH: A speech (in a formal style) that is to be read out in 

a formal function. This could be an  inauguration speech, an educational 

seminar/conference, a formal ceremony of importance etc.(in about 150 

words) 

15 

7 PRECIS WRITING: A precis in about 100 words for a 300-word passage. 15 

8 READING COMPREHENSION: A reading passage of about 250 words 

to be given followed by 05 Multiple-choice questions and 10 short answer 

type questions. 

15 

9 TRANSLATION: Translation of a short passage (of about 150 words) 

from Gujarati to English. 

15 
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10 ENGLISH GRAMMAR:   

Multiple choice questions set from the following list:  

 Tenses 

 Voice 

 Narration (Direct-Indirect)  

 Transformation of sentences  

 Use of Articles and Determiners 

 Use of Prepositions 

 Use of Phrasal verbs 

 Use of idiomatic expressions 

 Administrative Glossary 

 Synonyms/Antonyms 

 One-word substitution 

 Cohesive devices/Connectives/Linkers 

 Affixes 

 Words that cause confusion like homonyms/homophones. 

20 

 Total  150 
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ધવષય કોડ:ASM3 (વિગનાત્મક) 

પ્રશ્નપત્ર-૩: સામાન્ય અભ્યાસ (મખુ્ય પરીક્ષા) 
ગિુ-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૩ કલાક 

 
પ્રશ્નપત્રન ુમાળખ ુનીચે મજુબ રહશેે. 

પ્રશ્નોની સાંખ્યા પ્રશ્નવાર ગિુ પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા કુલ ગિુ 

૧૦ ૧૦ ૧૦૦ ર્ી ૧૨૦ ૧૦૦ 

૦૫ ૨૦ ૨૦૦ ર્ી ૨૫૦ ૧૦૦ 
 

૧. ભારતનો ઇધતહાસ  

 નસિંધ ુિીર્ની સભ્યતા: લાક્ષખર્કતાઓ, સ્થળો, સમાજ, સાાંસ્કૃનતક ઇનતહાસ, કળા અને ધમા,  

નસિંધ ુિીર્ની સભ્યતા અને ગજુરાત, વૈડદક યગુ- જૈન ધમા અને બૌિ ધમા,નાંદ રાજવાંશ. 

 મોયા અને ગપુ્ત સામ્રાજ્ય. 

 નવજયનગર સામ્રાજ્ય અને દખક્ષર્ ભારતના મહત્વના રાજવાંશો. 

 ગજુરાતના મહત્વના રાજવાંશો- તેમનુાં વહીવટી તાંત્ર, કલા, સ્થાપત્ય, સાડહત્ય અને નવજ્ઞાન 

અને ટેકનોલોજી. 

 શૈક્ષખર્ક સાંસ્થાઓ: તક્ષશીલા, નાલાંદા અને વલભી. 

 ભારતમાાં યરુોનપયન પ્રજાનુાં આગમન, ભારતમાાં ખિડટશ શાસનની સ્થાપના અન ે નવસ્તરર્ 

૧૭૫૭ થી ૧૮૫૬, જમીન મહસેલૂ પધ્ધનત-કાયમી જમાબાંધી, રૈયતવારી અને મહાલવારી, 

નશક્ષર્ પધ્ધનત. 

 ભારતનો ૧૮૫૭ નો સાંગ્રામ, ૧૯મી સદીમાાં ભારત અને ગજુરાતમાાં ધાનમિક અને સામાજજક 

સધુારા આંદોલનો, ભારતમાાં રાષ્ટ્રવાદના ઉદય માટે જવાબદાર પડરબળો, ભારતીય 

રાષ્ટ્રીય કોંગે્રસ. 

 રાષ્ટ્રીય ફલક પર મહાત્મા ગાાંધીનો ઉદય અને તેમના નવચાર, નસધ્ધાાંતો અને જીવન 

દશાનનો ભારતાના રાજકીય, સામાજજક, આનથિક, ધાનમિક અને સાાંસ્કૃનતક જીવન પર ભનૂમકા. 

 સ્વતાંત્રતા ચળવળ અને સ્વાતાંત્ર્યોત્તર એકીકરર્માાં સરદાર પટેલની ભનૂમકા. 

 ભારત અને નવદેશમાાં ભારતીય ક્ાાંનતકારીઓ, આઝાદ ડહિંદ ફોજ અને સભુાષચાંદ્ર બોઝ. 

 આઝાદી પછીનુાં ભારત: દેશમાાં રાજ્યોનુાં પનુગાઠન, મહાગજુરાત ચળવળ, અગત્યની 

ઘટનાઓ. 
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૨. સાાંસ્કૃધતક વારસો 

 ભારતીય સાંસ્કૃનત તથા પ્રાચીનથી અવાાચીન સમય સધુીના તેના કળા સ્વરૂપો, સાડહત્ય, 

નશલ્પ અને સ્થાપત્યની મખુ્ય લાક્ષખર્કતાઓ; ભારતીય સમાજની મખુ્ય લાક્ષખર્કતાઓ. 

 ભારતીય ચલખચત્રો અને રાંગભનૂમ તથા તેનો સમાજ પર પ્રભાવ. 

 ગજુરાતના કળા અને કસબ   

 ગજુરાતની રાંગભનૂમ  

 ગજુરાતની લોકસાંસ્કૃનત અને મૌખિક પરાંપરા: તેનુાં મહત્વ, લાખક્ષર્કતાઓ અને અસરો. 

 ગજુરાતના દરીયાકાાંઠાની સાંસ્કૃનત અને આડદવાસી સાંસ્કૃનત. 

 

૩. ભરૂ્ોળ  

 ગજુરાત અને ભારતની ભૌનતક લાક્ષખર્કતાઓ અને સાંસાધનોનો અભ્યાસ: મખુ્ય 

ભનૂમસ્વરૂપો, આબોહવા, જમીન, િિકો, નદીઓ, જળાશયો, વનસ્પનત, િનનજ અને જળ 

સાંસાધન. 

 આનથિક પ્રવનૃત્તઓ: પ્રાથનમક, દ્ધિતીય, તતૃીય અને ચતથુા  

 સામાજજક અને વસ્તીનવષયક ભગૂોળ. 

 નવકાસકીય અને પયાાવરર્ીય મદુ્દાઓ, ટકાઉ નવકાસ, વૈનિકીકરર્; તેની સામાજજક અને 

આનથિક અસરો,  સ્માટા  નસટી અન ેઉપાયો. કુદરતી પ્રકોપો, કાબાન ઉત્સર્જન, પ્રદૂષર્  પ્રકોપ 

વ્યવસ્થાપન.આબોહવા પડરવતાન અને પયાાવરર્  ક્ષયની સમસ્યાઓ માટે વૈનિક પ્રનતભાવ: 

મહત્વપરૂ્ા  સાંનધઓ અને સાંમેલનો. 
 

૪. ધવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી 

 ઉમદા માનવજીવન માટે નવજ્ઞાન ટેકનોલોજી અને ઇનોવેશનનો સમન્વય, રોજ બરોજના 

જીવનમાાં નવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી; નવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાાં ભારતનુાં યોગદાન, 

નવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના  ઉપયોગ અને પ્રસારમાાં પિકારો અને બાધાઓ, રાષ્ટ્ર ઘિતરમાાં 

નવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની ભનૂમકા અને અવકાશ. 

 ઇન્ફોમેશન અને કોમ્યનુનકેશન ટેકનોલોજી:(આઇસીટી) - તેનુાં મહત્વ, લાભ અન ેપિકારો, ઇ-

ગવનાન્સ અને ભારત, સાયબર ક્ાઈમ અને સાયબર નસક્યોડરટી બાબત ેનીનતઓ. 

 ભારતનો અંતરીક્ષ કાયાક્મ: ભતૂકાળ, વતામાન અન ે ભનવષ્ટ્ય. ભારતની ઉજાાનીનત અન ે

પરમાણ ુનીનત. સાંરક્ષર્ સેવાઓમાાં ટેકનોલોજી મહત્વ.,લાભ અને પિકારો 
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 નવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેતે્ર ભારતીય નસદ્ધિ, નવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના ક્ષેત્રમાાં 

ઇન્ટેલેતચઅુલ પ્રોપેટી રાઇર્ટાસ  સાંબાંનધત બાબતો. 
 

૫. ભારતીય રાજ્ય વ્યવસ્ર્ા અને બાંિારિ 

 ભારતનુાં બાંધારર્ અને તેની મખુ્ય લાક્ષખર્કતાઓ.  

 ભારતીય સાંઘ તથા રાજ્ય સરકારોના કાયો તથા ફરજો. 

 સાંધીય માળિાને સાંલગ્ન મદુ્દાઓ તથા પિકારો-રાજ્યોમાાં રાજ્યપાલની ભનૂમકા. 

 કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે સત્તાનુાં નવભાજન(કેન્દ્ર યાદી, રાજ્ય યાદી, સહવતી યાદી), 

મદુ્દાઓ અને પિકારો. 

 મહત્વના બાંધારર્ીય સધુારા. 

 બાંધારર્ીય સાંસ્થાઓ અને તેમની ભનૂમકા. 

 સાંસદ અને રાજ્ય નવધાન ગહૃ- માળખુાં, કામગીરી, કાયાસાંચાલન સત્તા અને નવશષેાનધકાર તથા 

સાંલગ્ન મદુ્દાઓ. 

 ભારતમાાં ન્યાયપાખલકા - માળખ ુઅને કાયો, કટોકટીને લગતી અગત્યની જોગવાઈઓ અને 

બાંધારર્ીય સધુારાઓ, ન્યાનયક સમીક્ષા, જનડહત યાખચકા  
 

૬. ભારતીય અર્ગતાંત્ર અને આયોજન  

 ભારતીય અથાતાંત્ર: ભારતમાાં આયોજનની કામગીરીનો ઉદભવ અને નવકાસ. કેન્દ્ર અને 
રાજ્ય સરકારની આનથિક કામગીરી, ગનતશીલતા, પિકારો, નવી પહલે, સધુારર્ા વગેરે. 
નવકાસ અને સામાજજક ક્ષેત્રની પહલે. નીનત આયોગ: ઉદે્દશો, બાંધારર્ અને કાયો. સામાજજક 
ઓડિટ. કેન્દ્ર અને રાજ્ય નાર્ાકીય સાંબાંધો.  

 ગ્રામીર્ નવકાસ-પિકારો અને નીનતઓ; ભારતમાાં રોજગાર નીનતઓ/યોજનાઓ 
 બાહ્ય ક્ષેત્ર: નવદેશ વેપરના વલર્ો, સાંરચના અને ડદશા. બાહ્ય ક્ષેત્ર સધુારાઓ. નવદેશી 

સાંસ્થાકીય રોકાર્ (FII)  અને નવદેશી પ્રત્યક્ષ રોકાર્ (FDI). 
 ગજુરાતનુાં અથાતાંત્ર- એક અવલોકન; ભારત અને પ્રમિુ રાજ્યોની તલુનાએ ગજુરાતનુાં 

અથાતાંત્ર, આનથિક અને સામાજજક માળિાગત સનુવધાઓના નવકાસની નીનતઓ. ગજુરાતમાાં 
સહકારી આંદોલન અને જીવનની સામાજજક આનથિક બાબતો પર તેની અસર. 

 આંતરમાળિાકીય સનુવધાઓ: ઉજાા, બાંદરો, માગો, હવાઈ મથકો, રેલવે, ટેખલકોમ્યનુનકેશન. 
સોનશયલ ઇમ્પેતટ એસેસમેન્ટ.  
 

૭. પ્રાદેધશક, રાષ્રીય અને આંતરરાષ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાાંપ્રત ઘટનાઓ.  
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ધવષય કોડ:ASM4 (વિગનાત્મક) 

પ્રશ્નપત્ર-૪: એકાઉન્ટન્સી અને ઓડીટીંર્-૧ (મખુ્ય પરીક્ષા) 
ગિુ-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૩ કલાક 

 

પ્રશ્નપત્રન ુમાળખ ુનીચે મજુબ રહશેે. 
પ્રશ્નોની સાંખ્યા પ્રશ્નવાર ગિુ પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા કુલ ગિુ 

૧૦ ૧૦ ૧૦૦ ર્ી ૧૨૦ ૧૦૦ 

૦૫ ૨૦ ૨૦૦ ર્ી ૨૫૦ ૧૦૦ 
 

૧. હહસાબી પધ્િધતના મળૂતત્વો  

પડરચય,  નામુાં (Book keeping) અને નામા (ડહસાબી) પધ્ધનત. ડહસાબી પિનતનો 
ઉદભવ, મહત્વ, નવકાસ, ડહસાબી પધ્ધનતના કાયો, ડહસાબી પધ્ધનતની મયાાદાઓ, ડહસાબી 
પધ્ધનતનુાં વગીકરર્, ડહસાબી સમીકરર્, ડહસાબી પધ્ધનતઓ, ડહસાબી પધ્ધનતના 
પાડરભાનષક શબ્દો, ડહસાબી પ્રડક્યા, આમનોધ, પેટાનોધો, િાતાવહી, િતવર્ી, 
િતવર્ીની પ્રડક્યા, વાઉખચિંગ, કાચુાં સરવૈયુાં, હવાલા, વાનષિક ડહસાબો, ભલૂ સધુારર્ા, 
સાંયતુત આમનોધ, હૂાંિીઓ, બેંક નસલકમેળ, મિૂી અને મહસેલૂી િાતા, ઘસારાના ડહસાબો, 
ખબન વેપારી સાંસ્થાના ડહસાબો, ડહસાબી ખ્યાલો, ડહસાબી પ્રર્ાખલકાઓ, ડહસાબી નીનત, 
ડહસાબી નસધ્ધાાંતો, સામાન્ય રીતે સ્વીકારાયેલ ડહસાબી નસધ્ધાાંતો(GAAP), ડહસાબી ધોરર્ો, 
ભારતીય ડહસાબી ધોરરે્, આંતરરાષ્ટ્રીય ડહસાબી ધોરર્ો, IFRS (આંતરરાષ્ટ્રીય નાર્ાકીય 
પ્રકટીકરર્ના ધોરર્ો), ડહસાબોમાાં કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ, ટેલીનાાં ડહસાબો  
 

૨. ઉચ્ચતર નામા પધ્િધત:  

આિતમાલના ડહસાબો, સાંયતુત સાહસના ડહસાબો, આગના દાવાના ડહસાબો, ભાિ ેઅન ે
હપ્તે િરીદ પધ્ધનતના ડહસાબો, રોયલ્ટીના ડહસાબો, નવભાગીય ડહસાબો, શાિાના ડહસાબો, 
વીમા કાંપનીના વાનષિક ડહસાબો, સરકારી ડહસાબો, બેંડકિંગ કાંપનીના ડહસાબો, ભાગીદારી 
પેઢીના ડહસાબો, ભાગીદારીનુાં પનુ: ગઠન, નવા ભાગીદારનો પ્રવેશ, ભાગીદારની 
નનવનૃત્ત/મતૃ્ય,ુ ભાગીદારો વચ્ચે રોકિની હપ્તે-હપ્તે વહચેર્ી અને નવસર્જન, ભાગીદારીના 
વાનષિક ડહસાબો. 
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૩. કાંપનીલક્ષી હહસાબો :  

કાંપનીના ડહસાબો: શેર બહાર પાિવા અને જપ્ત કરવા, પ્રેફરન્સ શેર પરત કરવા, 
ડિબેન્ચસા બહાર પાિવા અને પરત કરવા, બાહેંધરી કનમશનના ડહસાબો, શેરમિૂીમાાં 
ફેરફાર, પાઘિીનુાં મલૂ્યાાંકન, શેરનુાં મલૂ્યાાંકન, ધાંધાની િરીદી, સાંયોજન, સમાવેશ અને 
પનુ:રચના, કાંપનીને ફિચામાાં લઇ જવી, કાંપની ધારા ૨૦૧૩ અનસુાર કાંપનીના વાનષિક 
ડહસાબો, ભાંિોળ પ્રવાહ પત્રક, રોકિ પ્રવાહ પત્રક, નાર્ાકીય પત્રકોનુાં નવશ્લેષર્ અને 
અથાઘટન, ડહસાબી ગરુ્ોત્તર અને નવશ્લેષર્. 
 

૪. ઓડીટીંર્ :    
અથા અને મળૂભતૂ તત્વો, લક્ષર્ો, હતેઓુ, પ્રકારો, લાભ, આંતડરક અંકુશ, અન્વેષર્, 
કાયદા મજુબ ઓિીટર: નનમણકૂ, લાયકાતો, હક્કો અને ફરજો, સેકે્ટરીયલ ઓિીટ, પિતર 
ઓિીટ, વાઉખચિંગ-અથા અને હતેઓુ, પ્રકારો, નમલકતો અને દેવાનુાં મલૂ્યાાંકન, કાંપની ઓિીટ 
અને તેને લગતી કાંપની ધારા, ૨૦૧૩ની જોગવાઈઓ, ઓિીટરનો અહવેાલ અને 
પ્રમાર્પત્ર, કરવરેાનુાં ઓિીટ, ઓિીટ કાયાક્મ.  
 

૫. નાિાકીય સાંચાલન :-  

નાર્ાકીય સાંચાલનનો અથા અને મહત્વ, નાર્ાાંકીય સાંચાલનનો રૂડઢગત નવરુિ આધનુનક 
ખ્યાલ, નાર્ા અને મિૂી બજાર, નાર્ાના સ્ત્રોતો, મિૂીકરર્, મિૂી માળખુાં, મિૂી બજાર, 
નાર્ાના સ્ત્રોતો મિૂીકરર્, મિૂી માળખુાં, મિૂી પિતર, ઉચ્ચાલકતા, ડિનવિન્િ નનર્ાયો, મિૂી 
બજેટ, નાર્ાનુાં સમય મલૂ્ય, કાયાશીલ મિૂી સાંચાલન, જોિમ અને વળતર સાંચાલન, 
ભારતમાાં સ્ટોક એક્ષચેન્જની કાયાપ્રર્ાલી :- NSE, BSE,  નનયમનકારી સત્તાધીશો :- SEBI, 
મલૂ્યાાંકનકારી સાંસ્થાઓ 
      

૬. આવકવેરા િારો :-  

વ્યક્તતઓની આકારર્ી, ડહિંદુ અનવભતત કુરુ્ાંબ, પેઢીઓ (મયાાડદત જવાબદારીવાળી 
ભાગીદારી સહીત), વ્યક્તતઓનો સમહૂ (AoPs), સહકારી સોસાયટીઓ, રસ્ટો, દાનથી 
ચાલતી અને ધાનમિક સાંસ્થાઓ, પારસ્પડરક સાંગઠનો, કાંપનીઓ, ડિનવિન્િ વહચેર્ીનો કર, 
MAT (Minimum Alternative tax) અને કાંપનીને લગતી અન્ય જોગવાઈઓ, કર 
આયોજન, કરચોરી, અને કરપડરવતાન, રહઠેાર્નો દરજ્જો, આવકના શીષાકો, ખબન રહીશો 
માટે કરવેરા, બેવિા કરવેરાથી રાહત, બેવિા કરવેરા દૂર કરવા માટેના કરારો (DTAAs), 
આવકનુાં પત્રક (Return)  અને આકારર્ીની પ્રડક્યા, કરદાતાની કુલ આવકમાાં સમાયેલ 
અન્ય વ્યક્તતની આવક, આવકનુાં એકત્રીકરર્ અને નકુશાન માાંિી વાળવુાં કે આગળ િેંચી 
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જવુાં, કુલ આવકની ગર્તરી વિતે કાપતો, છૂટ અને રાહતો, લાગપુિતા દર અને 
કરવેરાની જવાબદારી, એિવાન્સ રુખલિંગ, સેટલમેન્ટ કનમશન, અપીલ અને રીવીઝન, દાંિ 
અને તેને લગતી કાયાવાહી, આવકવેરા સત્તાનધકારીઓ. 
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ધવષય કોડ:ASM5 (વિગનાત્મક) 

પ્રશ્નપત્ર-૫: એકાઉન્ટન્સી અને ઓડીટીંર્-૨ (મખુ્ય પરીક્ષા) 
ગિુ-૨૦૦ માધ્યમ-ગજુરાતી/અંગે્રજી સમય-૩ કલાક 

 

પ્રશ્નપત્રન ુમાળખ ુનીચે મજુબ રહશેે. 
પ્રશ્નોની સાંખ્યા પ્રશ્નવાર ગિુ પ્રશ્નવાર શબ્દ મયાગદા કુલ ગિુ 

૧૦ ૧૦ ૧૦૦ ર્ી ૧૨૦ ૧૦૦ 

૦૫ ૨૦ ૨૦૦ ર્ી ૨૫૦ ૧૦૦ 
 

૧. પડતર અને સાંચાલકીય હહસાબી પધ્િધત :  

પિતરનો ખ્યાલ, પિતરના પ્રકારો, પિતરના તત્વો પિતરનુાં વગીકરર્, પિતરનાાં 
હતેઓુ, પિતર કેન્દ્રો અને પિતર એકમ, પિતર ડહસાબી પધ્ધનત અને પિતર નનધાારર્, 
પ્રત્યક્ષ મજૂરી, પ્રત્યક્ષ માલસામાન, પ્રત્યક્ષ િચાા, નશરોપરી િચાા, પ્રાથનમક પિતર, 
કારિાના પિતર, ઉત્પાદન પિતર, વેચાર્ પિતર, સ્ટોક પત્રક, ફીફો, ખલફો, ભાડરત 
સરેરાશની પધ્ધનત, સમાન પિતર, પિતરની નવનવધ પધ્ધનતઓ : એકમ પિતર, પ્રડક્યા 
પિતર, બેચ અને જોબ પિતર, સેવા પિતર, હોટેલ માટેની પિતર ડહસાબી પધ્ધનત, 
કરારની પિતર, સાંકખલત અને ખબન સાંકખલત ડહસાબો, પિતર અને નાર્ાકીય ડહસાબોની 
મેળવર્ીનુાં પત્રક, પિતર ડહસાબી ધોરર્ો      

   સાંચાલકીય હહસાબી પદ્ધધત  
અથા, લક્ષર્ો, સ્વરૂપ, સીમાંત પિતર અને સમતટૂ ખબિંદુ નવશ્ર્લેષર્, નનર્ાય ઘિતર, પ્રમાર્ 
પિતર અને નવચલન નવશ્ર્લેષર્ , અંદાજપત્રીય અંકુશ, અંદાજપત્રના પ્રકારો, રોકિ 
અંદાજપત્ર, પડરવતાનશીલ અંદાજપત્ર, શનૂ્ય આધાડરત અંદાજપત્ર. 
  

૨. વસ્ત ુઅને સેવા કર  (GST): 

GST પહલેા અપ્રત્યક્ષ વેરાનુાં બાંધારર્ીય માળખુાં (કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની કરવેરા 
અંગેની સત્તાઓ), VAT નો ખ્યાલ: અથા, તત્વો અને પધ્ધનતઓ, GST પહલેા અપ્રત્યેક્ષ 
કરવરેાના માળિામાાં રહલે િામીઓ, GSTની  જરૂડરયાત, ૧૦૧મો બાંધારર્ીય સધુારા 
કાયદો-૨૦૧૬, GST નુાં માળખુાં, GST પડરષદ, રાજ્યને વળતર આપવા અંગેની 
જોગવાઈઓ, નોધર્ી, GST લાગ ુપાિવો અને વસલુ કરવો: કરપાત્ર ઘટના, માલ અને 
સેવાઓનો પરુવઠો, પરુવઠો પરૂો પિવાનુાં સ્થળ : રાજ્યમાાં, આંતરરાજ્ય, આયાત અન ે
નનકાસ, પરુવઠાનો સમય, GST ની ગર્તરી, ગર્તરીના નનયમો, GSTમાાંથી મકુ્તત, નાના 
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પરુવઠા અને સાંયતુત યોજના માલ અને સેવાઓનુાં વગીકરર્; સાંયકુત અને નમશ્ર પરુવઠો, 
વેરા શાિ, વસ્ત ુઅને સેવા કર કાયદાઓ : કેન્દ્રીય વસ્તઓુ અને સેવા કર કાયદો-૨૦૧૭, 
સાંકખલત વસ્તઓુ અને સેવાઓ કર અને કાયદો-૨૦૧૭, વસ્તઓુ અને સેવાઓ કર 
(રાજ્યોને વળતર) કાયદો-૨૦૧૭, ગજુરાત વસ્તઓુ અને સેવાઓ કર કાયદો- ૨૦૧૭, 
ગજુરાત વસ્તઓુ અને સેવાઓ કર (સધુારા) કાયદો, ૨૦૧૮  
 

૩. નાિાકીય વહીવટ : 

નાર્ાકીય અને રાજકોષીય નીનત, જાહરે દેવુાં, અંદાજપત્ર - પ્રકારો અને સ્વરૂપ, 
અંદાજપત્રીય પ્રડક્યા, નાર્ાકીય ઉત્તરદાનયત્વ, જાહરે ડહસાબો અને ઓડિટ, અંદાજપત્ર 
એક રાજકીય સાધન તરીકે, જાહરે સાધનો પર સાંસદીય નનયાંત્રર્(અંકુશ), જાહરે િચા 
ઉપર સાંસદીય નનયાંત્રર્(અંકુશ), નાર્ાકીય અને રાજકોષીય ક્ષેત્રમાાં નાર્ાિાતાની ભનૂમકા. 
કોમ્પ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ (CAG)ની ભનૂમકા. 
 

૪. િાંિાકીય આંકડાશાસ્ત્ર અને માહહતી પ્રહક્રયા  

માડહતી (DATA) ના પ્રકારો, માડહતીનુાં એકત્રીકરર્ અને નવશ્લેષર્, નનદશાન, જરૂડરયાત 
અને નનદશાનની પિનતઓ, મધ્યવતી ક્સ્થનતમાન અને પ્રસારમાન, સાંભાવના નથયરી, 
સાંભાવના નવતરર્, માડહતીનુાં નવશ્લેષર્ અને અથાઘટન, સચૂકઆંક, આંકિાશાસ્ત્રીય 
ગરુ્વત્તા નનયાંત્રર્, સહસાંબાંધ અને નનયત સાંબાંધ, સરેુિ આયોજન, સામાનયક શ્રેર્ી 
નવશ્લેષર્   

માડહતી પ્રડક્યા – તત્વો, માડહતી દાિલ કરવી (Data Entry), માડહતી પ્રડક્યા અન ે
કમ્પ્યટુર એપ્પ્લકેશન, વ્યવહાર કે્ષતે્ર કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ - ડહસાબી પિનત, ઇન્વેન્ટરી 
અંકુશ, ધાંધાકીય અહવેાલ પે્રષર્ અને XBRL(eXtensible Business Reporting 
Language) ના મળૂ તત્વો 

 

૫. બેંહકિંર્ અને નાિાકીય સાંસ્ર્ાનો  : 

ધાંધા માટે બેંકનુાં મહત્વ, અથા અને કાયો, વ્યાપારી બેંકના કાયો, બેંકના પ્રકારો અને તેના 
કાયો; ભારતીય ડરઝવા બેંક, નાબાિા અન ેગ્રામીર્ બેંડકિંગ, ભારતમાાં બેંડકિંગ સધુારાઓ, ઈ- 
બેંડકિંગ, બેંડકિંગનો નવકાસ: IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI, નવી બેંડકિંગ સાંસ્થાઓનો 
પડરચય - પેમેન્ટ બેંકો, મદુ્રા બેંક, મડહલા બેંક, પરક્મ્ય લેિનો ધારો-૧૮૮૧  (The 
Negotiable Instrument Act : 1881): પરક્મ્ય લેિના સામાન્ય પાસાઓ અને જુદા-જુદા 
લેિના (instruments) િાસ લક્ષર્ો  નવશેષ  રીતે. બેંકીગ અને ચકૂવર્ીઓ સાથે 
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સાંકળાયેલ મહત્વની સાંસ્થાઓ, ડિજજટલ પેમેન્ટ અને ગેરરીનત અટકાવવા માટેનુાં કાનનુી 
માળખ.ુ 
 

૬. િાંિાકીય અર્ગશાસ્ત્ર  

માાંગ અને પરુવઠો: માાંગના નનર્ાાયક પડરબળો, માાંગમાાં ડહલચાલ નવરુિમાાં રેિામાાં 
પડરવતાન, પરુવઠાના પડરબળો, પરુવઠા રેિામાાં ડહલચાલ નવરુિ પરુવઠા રેિામાાં 
પડરવતાન, બજાર ની સમતલુા અને ડકિંમત નનધાારર્, માાંગની મલૂ્યસાપેક્ષતા, પરુવઠા ની 
મલૂ્ય સાપેક્ષતા, માાંગ અને પરુવઠાના નનયમ નુાં અમલીકરર્ 
ઉત્પાદન: ઉત્પાદન નનર્ાાયક તરીકે પેઢી, ઉત્પાદન નવધેય ના ખ્યાલો, ખબનપ્રમાર્સર 
ઉત્પાદન તથા પ્રમાર્સર ઉત્પાદન નો નનયમ કદના લાભાલાભ 
િચા: ર્ૂાંકા ગાળામાાં િચા, લાાંબા ગાળામાાં િચા, મહત્તમ નફાનો ખ્યાલ, ન્યનુતમ િચા નો 
ખ્યાલ પેઢીની સમતલુા 
બજાર: માળખુાં, પરૂ્ા હરીફાઈ, ઈજારો અન ેઅપરૂ્ા હડરફાઈ. 
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Scheme of Main Examination for Accounts Officer, class-2 

 

Note: The medium of the examination shall be English and Gujarati. Gujarati and 

English Papers shall be in respective Language only. In case of question of 

interpretation of syllabus, the interpretation of the English shall be final. 

 

Main Examination 

 

Sr. 

No. 

 

Nature of Exam 

 

Name of Paper 
 

Time 

Total 

Allotted 

Marks 

1 

 

 

 

Descriptive 

Gujarati 3 Hours 150 

2 

 

English 3 Hours 150 

3 

 

General Studies 3 Hours 200 

4 

 

Accountancy and Auditing -I 3 Hours 200 

5 Accountancy and Auditing-II 3 Hours 200 

Total Marks of mains written Examination 

 

900 

Personality Test 

(Only for those candidates who qualify in Mains Written Examination) 

100 

Total Marks to be considered for Final Selection 1000 
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ધવષય કોડ:ASM1 (વિગનાત્મક) 

પ્રશ્નપત્ર-૧ :ગજુરાતી (મખુ્ય પરીક્ષા) 
ગિુ:૧૫૦ માધ્યમ:ગજુરાતી સમય: ૩ કલાક 

 

ક્રમ અભ્યાસક્રમની ધવર્ત ફાળવેલ ગિુ 

૧ નનબાંધ: પાાંચ પૈકી કોઇ પર્ એક (વર્ાનાત્મક/ નવશ્લેષર્ાત્મક/ 

ખચિંતનાત્મક/ સાાંપ્રત સમસ્યા પર આધાડરત) (ઓછામાાં ઓછા ૨૫૦ 

વધમુાાં વધ ુ૩૦૦ શબ્દોમાાં) 

૨૦ 

૨ નવચાર નવસ્તાર (ત્રર્ પૈકી કોઇ પર્ બે) કાવ્ય પાંક્તતઓ કે ગદ્યસકૂ્તતનો 

નવચારનવસ્તાર(આશરે ૧૦૦ થી ૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૩ સાંકે્ષપીકરર્: આપેલ ગદ્યિાંિમાાંથી આશરે ૧/૩ ભાગમાાં તમારા શબ્દોમાાં 

સાંક્ષેપ   

૧૦ 

૪ ગદ્ય સમીક્ષા : આપેલા ગદ્યિાંિના આધારે પછેુલા પ્રશ્નોના જવાબ લિો  ૧૦ 

૫ ઔપચારીક ભાષર્ો તૈયાર કરવા (સ્વાગત, નવદાઇ, ઉદ્ઘાટન 

વગેરે/પત્રકાર પરીષદ માટે ઉદબોધન તૈયાર કરવા (ઊજાા, િેત નધરાર્, 

પ્રદુષર્, આરોગ્ય, નશક્ષર્નો નીનત નવષયક કે સમસ્યા નવષયક) (આશરે 

૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૬ પ્રચાર માધ્યમો માટે નનવેદનો તૈયાર કરવા (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) ૧૦ 

૭ પત્ર લેિન (અખભનાંદન/ શભેુચ્છા/ નવનાંતી/ ફરીયાદ વગેરે) (આશરે 

૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૮ ચચાાપત્ર (વતામાન પત્રમાાં પ્રજાના પ્રશ્નો/ સાાંપ્રત સમસ્યાઓ/ વ્યક્તતગત 

અખભપ્રાય રજુ કરતો ચચાાપત્ર (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૯ દ્રશ્ય આલેિન (આલેિ/ ખચત્ર/ ફ્લો ચાટા/ સરિામર્ી પત્રક/ 

આંકિાકીય મડહતી વગેરે પરથી લિાર્) (ખચત્ર પરથી લિાર્ આશરે 

૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૧૦ અહવેાલ લેિન (આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) ૧૦ 
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૧૧ સાંવાદ કૌશલ્ય: બે વ્યક્તતઓ વચ્ચે સાંવાદ (જુથ ચચાા/સભાનુાં કામકાજ/ 

પાર્ી/ કૃનષ/ આરોગ્ય/ સફાઇ/ નશક્ષર્ને લગતી સમસ્યાઓ વગેરે. 

(આશરે ૧૫૦ શબ્દોમાાં) 

૧૦ 

૧૨ ભાષાાંતર: અંગે્રજીમાાંથી ગજુરાતીમાાં અનવુાદ ૧૦ 

૧૩ ગજુરાતી વ્યાકરર્ (સચુવ્યા મજુબ જવાબ લિવો. આ પ્રશ્નોમાાં આંતડરક 

નવકલ્પો રહશેે નહીં)  

 રૂઢીપ્રયોગોનો અથા અને તેનો વાક્યપ્રયોગ  

 કહવેતોનો અથા 

 સમાસનો નવગ્રહ કરી તેની ઓળિ  

 છાંદ ઓળિાવો 

 અલાંકાર ઓળિાવો 

 શબ્દસમહુ માટે એક શબ્દ  

 જોિર્ી શદુ્ધિ 

 લેિન શદુ્ધિ/ભાષા શદુ્ધિ 

 સાંનધ જોિો કે છોિો 

 વાક્યરચાના અંગો /વાક્યના પ્રકાર/વાક્ય પરીવતાન 

૨૦ 

 કુલ ગરુ્  ૧૫૦ 
  



    Page 21 of 29 
 

Subject code:ASM2 (Descriptive) 

Paper-2: English (Main Examination) 

Marks-150 Medium: English Time: 3 Hours 

  

Sr.No Type of Question Marks to 

be alloted 

1 ESSAY: Choose any one topic from a list of five. (Descriptive/ 

analytical/ philosophical/ based on Current Affairs)  (A minimum of 250 

words and a maximum of 300 words) 

20 

2 LETTER WRITING: A formal letter expressing one’s opinion about 

an issue. The issues can deal with daily office matters/ a problem that has 

occurred in the office/ an opinion in response to one sought by a ranked 

officer etc. (in about 150 words) 

10 

3 PRESS RELEASE/ APPEAL: The PR or appeal should be on an issue 

pertaining to a recent concern /problem /disaster /rumours etc. (in about 

150 words) 

10 

4 REPORT WRITING : A report on an official function/ event/ field trip/ 

survey etc.(in about 150 words): 

15 

5 WRITING ON VISUAL INFORMATION :A report on a 

graph/image/ flow chart/table of comparison/ simple statistical data 

etc.(in about 150 words): 

15 

6 FORMAL SPEECH: A speech (in a formal style) that is to be read out 

in a formal function. This could be an  inauguration speech, an 

educational seminar/conference, a formal ceremony of importance etc.(in 

about 150 words): 

15 

7 PRECIS WRITING: A precis in about 100 words for a 300-word 

passage. 

15 

8 READING COMPREHENSION: A reading passage of about 250 

words to be given followed by 05 Multiple-choice questions and 10 short 

answer type questions. 

15 

9 TRANSLATION: Translation of a short passage (of about 150 words) 

from Gujarati to English. 

15 
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10 ENGLISH GRAMMAR:  Multiple choice questions set from the 

following list:  

 Tenses 

 Voice 

 Narration (Direct-Indirect)  

 Transformation of sentences  

 Use of Articles and Determiners 

 Use of Prepositions 

 Use of Phrasal verbs 

 Use of idiomatic expressions 

 Administrative Glossary 

 Synonyms/Antonyms 

 One-word substitution 

 Cohesive devices/Connectives/Linkers 

 Affixes 

 Words that cause confusion like homonyms/homophones. 

20 

 Total  150 
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Subject code:ASM3 (Descriptive) 

Paper-3: General Studies (Main Examination) 

Total Marks:200 Medium: English/Gujarati Time: 3 Hours 

The structure of the question paper shall be as below. 

No. of 

Questions 

Marks allotted to each 

Questions 

Word limit per 

Questions 

Total Marks 

10 10 100 to 120 100 

05 20 200 to 250 100  

 

1. History of India 

 Indus valley Civilization: Features, Sites, Society, Cultural History, Art and Religion. 

Indus Valley Civilization and Gujarat. The Vedic times, Jainism and Buddhism. The 

Nanda Dynasty. 

 The Mauryan and the Gupta Empire. 

 Vijaynagar Empire and Important South Indian Dynasties. 

 Important Dynasties of Gujarat - their administration, art, architecture, literature, 

Science and technology. 

 Educational institutions. Takshshila, Nalanda and Vallabhi. 

 The advent of the Europeans in India. Establishment and expansion of British rule in 

India from 1757 to 1856. Land Revenue Settlement. Permanent Settlement, Ryotwari 

and Mahalvari. Education System. 

 Indian war of Independence of 1857, Religious and social reform movements in 19th 

Century in India and Gujarat. Factors responsible for the rise of Indian Nationalism. 

Indian National Congress. 

 Rise of Mahatma Gandhi on National Horizon, impact of his thoughts, principles and 

Philosophy on political, social, economic, religious and cultural life of India. 

 The Role of Sardar Patel in freedom movement and post-independence Consolidation. 

 Indian Revolutionaries in India and abroad, Indian National Army and Subhash chandra 

Bose. 

 India after Independence - Reorganization of the States within the country, Maha 

Gujarat Movement, Major events. 

 

2. Cultural Heritage 

 Indian Culture and its Salient aspects of Art forms, Literature, Architecture and 

Sculpture from Ancient to Modern times; Salient features of Indian Society. 

 Indian Cinema and Theatre, its influence on Society. 

 Art and Craft of Gujarat. 

 Gujarati Theatre (Rangbhumi). 

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

 Culture of coastal area of Gujarat, Tribal Culture. 
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3. Geography 

 Study of Physical Features and Resources of India and Gujarat; Major land forms, 

climate, soil, rocks, rivers, reservoirs vegetation, minerals and water resources. 

 Economic Activities: Primary, Secondary, Tertiary and Quaternary. 

 Social and Demographic geography. 

 Developmental and Environmental issues, Sustainable development, Globalization; its 

impact on society and economy, Smart Cities and solutions. Natural hazards, Carbon 

emission, Pollution-hazard management. Global response to problems of Climate 

Change and Environmental depletion. Important treaties and Conventions. 

 

4. Science and Technology 

 Integration of Science, Technology and Innovation for better human life; Science & 

Technology in everyday life; India’s contribution in the field of Science and 

Technology. Concerns and challenges in the proliferation and use of science and 

technology; Role and Scope of Science and Technology in nation building. 

 Information and Communication Technology (ICT) - its importance, advantages and 

challenges; E-governance and India; Cyber Crime and policies to address security 

concerns. 

 Indian Space Programme - Past, Present and Future. Energy policy and Nuclear Policy 

of India. Technology in Defense Services - its importance, advantages and challenges. 

 Achievements of Indians in the field of Science and Technology. Issues related to 

Intellectual Property Rights in the field of Science and Technology. 

 

5. Indian Polity and Constitution 

 Indian Constitution and its salient features. 

 Functions and duties of the Indian Union and the State Governments. 

 Issues and challenges pertaining to the Federal structure – Role of Governor in States. 

 Distribution of powers between the Union and States (Union list, State list and 

Concurrent list) – Issues and challenges. 

 Important Constitutional Amendments. 

 Constitutional Authorities and their Role. 

 Parliament and State Legislatures – structure, functioning, conduct of business, powers 

& privileges and issues arising out of these. 

 Judiciary in India – Structure and functions, important provisions relating to emergency 

and constitutional amendments, judicial review, Public Interest Litigation. 

 

6. Indian Economy and Planning 

 Emergence and development of planning exercise in India. Economic Performance, 

Dynamics, Challenges, New Initiatives, Reforms etc. by the State and Central 

Government. Important Events, Developments and Social Sector Initiatives. NITI 

Aayog: aims, constitution and functions. Social Audit. Centre-state financial relation. 

 Rural development - Challenges and policies; employment policies/schemes in India. 
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 External sector: Trends, Composition and Direction of Foreign Trade. External sector 

reforms. Foreign Institutional Investment (FII) and Foreign Direct Investment (FDI). 

 Economy of Gujarat state-An overview, Gujarat Economy in relation to India and major 

states, Development policies for economic and social infrastructure. Co-operative 

movement in Gujarat and its impact on Socio-economic aspects of life. 

 Infrastructure: Energy, Port, roads, Airport, Railways, Telecommunications – Social 

Impact Assessment. 

 

7. Current Events of Regional, national and International Importance. 
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Subject code:ASM4 (Descriptive) 

Paper-4: Accountancy and Auditing-I (Main Examination) 

Total Marks:200 Medium: English/Gujarati Time: 3 Hours 

The structure of the question paper shall be as below. 

No. of 

Questions 

Marks allotted to each 

Questions 

Word limit per 

Questions 

Total Marks 

10 10 100 to 120 100 

05 20 200 to 250 100  

 

1. Basics of Accounting  

Introduction, Book Keeping, Book Keeping & Accounting, Origin of Accounting, 

Importance, Development, Functions of Accounting, Limitations of Accounting, 

Classifications of Accounting, Accounting Equation, accounting Methods, Accounting 

terminology, Process of accounting: Journal Entries, Books of Subsidiaries, ledger, Posting, 

Process of Posting, Vouching, Trial Balance, Adjustments, Final accounts, rectification of 

errors, Compound Entries, Bills of Exchange, Bank Reconciliation Statement, Capital and 

Revenue Accounts, Depreciation Accounts, Accounts of Non-Profit Organisations, 

Accounting Concepts, Accounting Conventions, Accounting Policies, Accounting 

Principles, GAAP, Accounting Standards, Indian Accounting Standards, International 

Accounting Standards and IFRS (International Financial Reporting Standards), role of 

Computer in Accounting, Tally accounts 

 

2. Advanced Accounting  

Consignment Account, Joint Venture Account, Fire Insurance Claim Account, Hire 

Purchase Account & Instalment System, Royalty Accounts, Departmental Accounts, Branch 

Accounts, Final Accounts of Insurance Company,  Government Accounting, Accounts of 

Banking Companies, Partnership Accounts, Reconstruction of Partnership, Admission of a 

new Partner, Death/retirement of a partner, Piecemeal Distribution and Dissolution of 

Partnership firm, Final accounts of Partnership 

 

3. Corporate Accounts 

Company Accounts: Issue and forfeiture of Shares, redemption of Preference Shares, 

Debentures Issue and Redemption, Accounts of Underwriting Commission, Alteration of 

Share Capital, Valuation of Goodwill, Valuation of Shares, Purchase of Business, 

Amalgamation, Absorption & Reconstruction, Liquidation of Companies, Final Accounts 
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of the Company as per Companies Act,2013, Fund flow Statement, Cash flow Statement, 

Analysis and Interpretation of Financial Statements, Accounting Ratios and Analysis 

  

4. Auditing 

Meaning & Basic Elements, Characteristics, Objectives, Types, Advantages Internal 

Control, Investigation, Statutory Auditor:  Appointment, Qualification, Rights and Duties – 

Secretarial Audit, Cost Audit, Vouching; Meaning and Objectives, Types, Valuation of 

Assets and Liabilities, Company Audit and related Provisions of Companies Act,2013, 

Auditor’s Report & Certificate, Tax Audit, Cost Audit, Audit Program. 

 

5. Financial Management:  

Meaning and Importance of financial Management, Traditional v/s Modern approach of 

Financial Management, Money and Capital Market, Sources of Financing, Capitalisation, 

Capital Structure, Cost of Capital, Leverage, dividend decisions, Capital Budgeting, time 

Value of Money, Working Capital Management, Risk and Return Management, Working  

of  Stock  Exchanges  in  India  NSE, BSE, Regulatory Authorities: SEBI, rating agencies. 

 

6. Income Tax Act:  

Assessment of Individuals, HUF, Firms (including LLP), Association of Persons (AOPs), 

Co-operative Societies, Trusts, Charitable and Religious Institutions, Mutual Associations, 

Companies, Dividend Distribution Tax (DDT), Minimum Alternate Tax (MAT) and other 

special provisions relating to companies, Tax Planning, Evasion and Avoidance, Residential 

Status, Heads of Income, Taxation of Non-Residents, Double taxation Relief, Double 

Taxation Avoidance Agreements (DTAAs), Return of Income and procedure of 

Assessment, Income of other persons included in Total Income of an Assesse, Aggregation 

of Income and Set off or Carry Forward of Losses, Deductions in computing Total Income, 

Rebates & Reliefs, Applicable Rates, of Tax and Tax Liability, Advance Rulings, Settlement 

Commission, Appeals and Revision, Penalties and Prosecutions, Income Tax Authorities. 
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Subject code:ASM5 (Descriptive) 

Paper-5: Accountancy and Auditing-II (Main Examination) 

Total Marks:200 Medium: English/Gujarati Time: 3 Hours 

The structure of the question paper shall be as below. 

No. of 

Questions 

Marks allotted to each 

Questions 

Word limit per 

Questions 

Total Marks 

10 10 100 to 120 100 

05 20 200 to 250 100  

 

1. Cost & Management Accounting 

The concept of cost, types of cost, Elements of Cost, Classification of Cost, Cost Objects, 

Cost centers and Cost Units, Cost Accounting and Cost Ascertainment, Direct Labour, 

Direct Material, Direct Expenses, Overheads, 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, 

Operating Costing, Cost accounting for Hotels, Contract Costing, Integrated and Non, 

Integrated Accounts, Reconciliation of Cost & Financial Accounts, Cost Accounting 

Standards  

Management Accounting: Meaning, Characteristics, Nature, Marginal Costing and Break 

Even Analysis, Decision making, Standard Costing and Variance Analysis, Budgetary 

Control, Types of Budgets, Cash Budget, Flexible Budget, Zero Base Budgeting 

 

2. Goods and Service Tax (GST) 

Constitutional framework of Indirect Taxes before GST (Taxation Powers of Union & State 

Government), Concept of VAT: Meaning, Variants and Methods, Major Defects in the 

structure of Indirect Taxes prior to GST, Rationale for GST, The Constitution (One Hundred 

and First Amendment) Act, 2016, Structure of GST, GST Council, GST Network, 

Registration, Levy and collection of GST: Taxable event, “Supply” of Goods and Services, 

Place of Supply: Within state, Interstate, Import and Export, Time of supply, Valuation for 

GST, Valuation rules, taxability of reimbursement of expenses, Exemption from GST: 

Small supplies and Composition Scheme, Classification of Goods and Services: Composite 

and Mixed Supplies, Input Tax Credit, GST Acts: The Central Goods and Service Tax Act-

2017, The Integrated Goods and Service Tax Act-2017, The Goods and Service Tax 

(Compensation to States) Act-2017, The  Gujarat  Goods and Service Act-2017, The Gujarat 

Goods and Services Tax (Amendment), 2018.  
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3. 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. Role of the Comptroller and Auditor 

General. 

 

4. Business Statistics & Data Processing:  

Data types, data collection and analysis, sampling, need and methods of sampling, Measures 

of Central Tendency and Measures of dispersion, Probability theory, Probability 

Distribution, analysis and interpretation of data, Index numbers, Statistical quality control, 

Correlation and regression, Linear Programming, Time series Analysis.  

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) 

 

5. Banking and Financial Institution: 

Importance of Banking to business, meaning and function - function of commercial banks, 

Banking operations, Types of Banks and their functions: Reserve Bank of India, NABARD 

and Rural Banking, Banking Sector Reforms in India, Online- E-Banking, Development of 

Banking: IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI, Introduction to New Banking Institutions- 

Payment Banks, MUDRA Bank, Mahila Bank, THE NEGOTIABLE INSTRUMENT ACT, 

1881:Legal aspects of negotiable instrument in general and special features of the different 

instruments in particular, Important Institutions related to Banking and Payments, Digital 

Payment and legal framework to curb fraudulent transactions. 

 

6. Business Economics:  

Demand and Supply: Determinants of demand, movements vs. shift in demand curve, 

Determinants of Supply, Movement along a supply curve vs. shift in supply curve; - Market 

equilibrium and price determination, Elasticity of demand and supply, Application of 

demand and supply, Production: Firm as an agent of production, Concepts of Production 

function, Law of variable, proportions; Economics and Diseconomies of scale, Costs: Costs 

in the short run. Costs in the long run, Profit maximization and cost minimization, 

Equilibrium of the firm, Market Structure:  Perfect Competition, Monopoly and Imperfect 

Competition.  

 


