હરાત માંક:૧૪/૨૦૨૨-૨૩,
ભરતી માટની

િુ નિસપલ એકાઉ ટ ઓ ફસર, વગ-૨ ની જ યા પર

ાથિમક કસોટ માં ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ િમિનટના સં ુ ત
પ નો અ યાસ મ
ાથિમક કસોટ નો અ યાસ મ
ભાગ-૧

ુલ

મા યમ:

ો-૧૦૦

જ
ુ રાતી

ુલ

ણ
ુ :૧૦૦

૧

ભારતની ૂગોળ- ભૌગો લક, આિથક, સામા જક, ુ દરતી સંસાધન અને વ તી
જ
ુ રાતના ખાસ સંદભ સાથે

ગેની બાબતો-

૨

ભારતનો સાં ૃ િતક વારસો- સા હ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો-

૩

ભારતનો ઈિતહાસ-

૪

ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન

૫

ભારતીય રાજનીિત અને ભારત ં ુ બંધારણ:
(૧) આ ખ
ુ
(૨)
ૂળ ૂત અિધકારો અને ફરજો
(૩) રા યનીિતના માગદશક િસ ાંતો
(૪) સંસદની 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) પંચાયતી રાજ
(૧૨) નાણા પંચ
(૧૩) બંધારણીય તથા વૈ ધિનક સં થાઓ- ભારત ં ુ ટ
ં ૂ ણી પંચ , સંઘ લોક સે વા
આયોગ, રા ય લોક સે વા આયોગ, કો ોલર એ ડ ઓ ડટર જનરલ;
ક ીયસતકતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકા ુ ત અને ક ીય મા હતી આયોગ

૬

સામા ય બૌ ક

૭

સામા ય િવ ાન, પયાવરણ અને ઈ ફમશન એ ડ કો

૮

ખેલ જગત સ હત રોજબરોજના

જ
ુ રાતના ખાસ સંદભ સાથે

જ
ુ રાતના ખાસ સંદભ સાથે

મતા કસોટ
ાદિશક, રા

ય અને

િુ નકશન ટકનોલો
તરરા

ય મહ વના બનાવો
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Syllabus of Preliminary Test
Part-1
Total Questions-100
Medium:Gujarati
Total Marks- 100
1 Geography of India-Physical, Economic, Social, Natural Resources and
population related topics- with special reference to Gujarat
2 Cultural heritage of India-Literature, Art, Religion and Architecture- with
special reference to Gujarat
3 History of India with special reference to Gujarat
4 Indian Economy and Planning
5 Indian Polity and the Constitution of India:
(1) Preamble
(2) Fundamental Rights and Fundamental Duties
(3) Directive Principles of State Policy
(4) Composition of Parliament
(5) Powers of the President of India
(6) Powers of Governor
(7) Judiciary
(8) Provisions for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward
classes of the society
(9) Attorney General
(10) NITIAayog
(11) Panchayati Raj Institutions
(12) Finance Commission
(13) Constitutional and Statutory Bodies: Election Commission of India,
Union Public Service Commission, State Public Service Commission,
Comptroller and Auditor General; Central Vigilance Commission,
Lokpal and Lokayukta, Central Information Commission
6
7
8

General Mental Ability
General Science, Environment and Information & Communication
Technology
Daily events of Regional, National and International Importance including
Sports
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િુ નિસપલ એકાઉ ટ ઓફ સર, વગ-૨ ની

ાથિમક કસોટ ના

ભાગ-૦૨ નો અ યાસ મ
ણ
ુ -૨૦૦
૧.

ુલ

હસાબી પ ધિતના

ો-૨૦૦

મા યમ- જ
ુ રાતી/

ે

ૂળત વો

પ રચય, ના ું (Book keeping) અને નામા ( હસાબી) પ ધિત. હસાબી પ િતનો ઉદભવ,
મહ વ, િવકાસ, હસાબી પ ધિતના કાય , હસાબી પ ધિતની મયાદાઓ, હસાબી પ ધિત ું
વગ કરણ, હસાબી સમીકરણ, હસાબી પ ધિતઓ, હસાબી પ ધિતના પા રભાિષક શ દો,
હસાબી

યા, આમનોધ, પેટાનોધો, ખાતાવહ , ખતવણી, ખતવણીની

કા ું સરવૈ ,ું હવાલા, વાિષક હસાબો,
િસલકમેળ,
હસાબી

યાલો, હસાબી

ડ
ં ૂ ઓ, બક

ણા લકાઓ, હસાબી નીિત, હસાબી િસ ધાંતો, સામા ય ર તે

હસાબી િસ ધાંતો(GAAP),

ય હસાબી ધોરણો, IFRS (

હસાબોમાં ક

૨.

ધ
ુ ારણા, સં ુ ત આમનોધ,

ૂડ અને મહ ૂલી ખાતા, ઘસારાના હસાબો, બન વેપાર સં થાના હસાબો,

વીકારાયેલ
તરરા

ૂલ

યા, વાઉ ચગ,

હસાબી ધોરણો, ભારતીય
તરરા

ય નાણાક ય

હસાબી ધોરણે,

કટ કરણના ધોરણો),

ટુ રનો ઉપયોગ, ટલીનાં હસાબો

ઉ ચતર નામા પ ધિત:
આડતમાલના હસાબો, સં ુ ત સાહસના હસાબો, આગના દાવાના હસાબો, ભાડ અને હ તે
ખર દ પ ધિતના હસાબો, રોય ટ ના હસાબો, િવભાગીય હસાબો, શાખાના હસાબો, વીમા
કંપનીના વાિષક હસાબો, સરકાર
હસાબો, ભાગીદાર

ું

હસાબો, બ કગ કંપનીના હસાબો, ભાગીદાર પેઢ ના

ન
ુ : ગઠન, નવા ભાગીદારનો

વેશ, ભાગીદારની િન ૃિ / ૃ ,ુ

ભાગીદારો વ ચે રોકડની હ તે-હ તે વહચણી અને િવસ ન, ભાગીદાર ના વાિષક હસાબો.

3.

નાણાક ય હસાબી પ િત:
હસાબી પ િતના
હસાબોની
હસાબો,

યા,
ૂલ

ૂળ ૂત

યાલો, િસ ાંતો-ધારણાઓ, ખાતાનાં

કારો અને તેના િનયમો,

ૂડ અને મહ ૂલી ખાતા, હસાબી ચોપડાઓ અને કા ું સરવૈ ,ું વાિષક

ધ
ુ ારણા, બક િસલક મેળ.

નાણાક ય પ કો, ભાગીદાર ના હસાબો-

વેશ, િન ૃિ ,

ૃ ,ુ િવસ ન અને રોકડની હ તે

હ તે વહચણી.
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કંપનીધારા-2013 અ સ
ુ ાર કંપનીના હસાબો, શેર બહાર પાડવા અને શેર જ તી, બાંહધર
કિમશનના હસાબો, ધંધાની ખર દ , િવસ ન, સંયોજન, સમાવેશ અને
કંપનીના હસાબો, પાઘડ અને શેરની

ન
ુ ઃ રચના, શાસક

ૂ યાંકન, બકના હસાબો

હસાબી ધોરણો: ICAI અને કંપનીને લગતી બાબતોના મં ાલય ારા બહાર પાડવામાં આવેલ
હસાબી ધોરણ-૧ થી હસાબી ધોરણ ૩૪ (ICAI),
તરરા

તરરા

ય હસાબી ધોરણો(IAS),

ય નાણાક ય હસાબી ધોરણો(IFRS) ભારતીય હસાબી ધોરણો (Ind-AS), થાિનક

વરા યની સં થાઓના હસાબી ધોરણો (ASLBs)

૪.

ઓડ ટ ગ:
અથ અને

ૂળ ૂત ત વો – લા ણકતાઓ, હ ુઓ,

અ વેષણ,

ત રક ઓ ડટ, વાઉ ચગ – અથ, હ ુઓ,

કારો, ફાયદાઓ,

ત રક

ુ શ,

કારો, િમલકતો અને જવાબદાર ઓ ું

ૂ યાંકન, ઓ ડટરની ફરજો અને જવાબદાર ઓ, ઓ ડટરની િનમ ૂક, કંપની ઓડ ટ કંપની
ધારા-2013ની જોગવાઈઓ, ઓ ડટરનો અહવાલ અને

માણપ , કરવેરા ઓ ડટ, પડતર

ઓ ડટ, ઓડ ટ કાય મ.

૫.

પડતર અને સંચાલક ય હસાબી પ િત :
પડતરનો યાલ, પડતરનાં

કારો, સીમાંત પડતર, ૂ બેલી પડતર, સંબિં ધત પડતર,

તફાવત પડતર, વૈક પક પડતર, ઐિતહાિસક પડતર,

ુ તી પડતર,

થર, ચ લત અને

અધચ લત પડતર
પડતરના હસાબો અને પડતર િનધારણ,

ય

મ ૂર ,

ય

માલસામાન,

ય

ાથિમક પડતર, કારખાના પડતર, ઉ પાદન પડતર, વેચાણ પડતર, ટોક પ ક,
આવેલ

થમ

ય (FIFO), આખર આવેલ

થમ

ખચા,
થમ

ય(LIFO), ભા રત સરરાશ પ ધિત,

સમાન પડતર પ િત, િવિવધ પડતર હસાબી પ િતઓ- એકમ પડતર,

યા પડતર, બેચ

અને જોબ પડતર, પડતર હસાબી ધોરણો
સંચાલક ય હસાબી પ િત : અથ, લ ણો, વ પ,
રોકડ

વાહ પ ક,

વાહ પ ક, સીમાંત પડતર અને સમ ૂટ બ ુ િવ લેષણ, િનણય ઘડતર,

પડતર,
દાજપ ,

૬.

ણ
ુ ો ર િવ લેષણ, ભંડોળ

દાજપ ીય
ૂ ય આધા રત

ુ શ,

દાજપ ના

કારો, રોકડ

માણ

દાજપ , પ રવતનશીલ

દાજપ

નાણાક ય સંચાલન :
ૂડ માળ ,ું નાણાંક ય અને કામગીર લવરજ,

ૂડ પડતર,

ૂડ બ ટ, કાયશીલ

ૂડ

સંચાલન, ડિવડ ડ નીિત
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ું

નાણા બ ર અને

ૂડ બ ર,

ટોક એ ચે જના ભારતમાં કાય , NSE, િનયં ણકાર

સ ામંડળો: SEBI , ૂ યાંકન સં થાઓ
હસાબી અને નાણાક ય કો

૭.

વ

ટુ ર એ લીકશન

ઓ
ુ અને સેવાઓ કર (GST):

GST યાલ અને GST કાયદાઓ: એક પ રચય- બંધારણીય પ ર ે ય સ હત, GSTની

ુ ય

લા ણકતાઓ, GSTના ફાયદા, GST કાયદાઓ ું િવહંગાવલોકન

૮.

આવક વેરાનો કાયદો :
ૂળ ૂત

યાલ, કર ભારણ, ભારતીય આવક વેરા ધારો-1961 ની

આવકો, રહઠાણનો દર જો,

ુ દા- ુ દા િશષકો હઠળ કરપા

રાહતો, ય તઓ અને પેઢ ઓની કરપા
કર ,ું ુ દા- ુ દા

૯.

આવકની ગણતર , કપાતો અને

આવકની ગણતર , કરની કપાત, રટન ફાઇલ

કારની આકારણી, ક ૂરવાર અને દં ડ, કરવેરા આયોજન, કરચોર , કરવ ન

અથશા નો પ રચય અને
યા યા - અથશા
કમત અને

યા યાઓ, કર ુ ત

ૂળ ૂત યાલો તથા ધંધાક ય અથશા :

ું વ પ અને કાય ે , આિથક વ

ુઓ િવ ુ

મફત મળતી વ

ુઓ,

ૂ ય, ઇ છા અને માંગ

માંગ : માંગનો અથ, માંગના િન ાયક પ રબળો, માંગનો િનયમ, માંગનો ફરફાર અને માંગના
માણમાં થતો ફરફારનો તફાવત, માંગ ું
રુ વઠો :

રુ વઠાનો અથ,

િનયમની ધારણાઓ
સાપે તાના

ૂવા મ
ુ ાન(આગાહ )

રુ વઠાને અસર કરતા પ રબળો,

રુ વઠાનો િનયમ,

રુ વઠાના

રુ વઠામાં બદલાવ(ફરફાર),

રુ વઠાની

રુ વઠાની આવક સાપે તા,

રુ વઠાની

રુ વઠાના િનયમના અપવાદો,

યાલો,

સામ-સામી સાપે તા,

રુ વઠાની

ૂ ય સાપે તા,

રુ વઠાની સાપે તા માપનની પ િતઓ

ઉ પાદન: ઉ પાદન િનણાયક તર ક પેઢ , ઉ પાદન િવધેય ના
ઉ પાદન તથા
ખચ:

યાલો, બન માણસર

માણસર ઉ પાદન નો િનયમ કદના લાભાલાભ

ંક
ૂ ા ગાળામાં ખચ, લાંબા ગાળામાં ખચ, મહ મ નફાનો

યાલ,

ન
ુ તમ ખચ નો

યાલ પેઢ ની સમ ુલા
બ ર: માળ ,ું

૧૦.

તરરા

ૂણ હર ફાઈ, ઈ રો અને અ ૂણ હ રફાઈ

ય યાપાર :

પ રચય, અથ, જ રયાત અને

તરરા

ય યાપારના

ો સાહક પ રબળો,

તરરા

ય
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યાપારના ફાયદા અને ગેરફાયદા, િવદશી ં ૂ ડયામણ, િવ

યાપાર સંગઠન(WTO)- તેના

કાય અને નીિત, ભારતના િવદશ યાપાર ું માળ :ું રચના અને દશા, EXIM બક, ભારતની
EXIM નીિત, િવદશ યાપારના િનયમન અને
– IMF, િવ

બક, IFC, IDA, ADB, બ ુ રા

ય અથશા

સં થાનો

ુલા, અસમ ુલા ૂ ર કરવાની પ િતઓ

નાણાક ય વહ વટ :
નાણાક ય અને રાજકોષીય નીિત,
યા, નાણાક ય ઉ રદાિય વ,
તર ક,

હર દ ,ું

દાજપ

ધંધાક ય

ે માં નાણાખાતાની

કડાશા

મા હતી ડટાના

-

હર હસાબો અને ઓ ડટ,

હર સાધનો પર સંસદ ય િનયં ણ,

અને રાજકોષીય

૧૨.

તરરા

ય કંપનીઓ - સં ુ ત સાહસો, ભારત અને

WTO, બૌ ક સંપદાનો અિધકાર, લેણદણની

૧૧.

ો સાહન,

કારો અને વ પ,
દાજપ

દાજપ ીય

એક રાજક ય સાધન

હર ખચ ઉપર િનયં ણ(

ુ શ), નાણાક ય

ૂિમકા.

અને મા હતી

યા (Data Processing)

કારો, મા હતી ું એક ીકરણ અને િવ લેષણ, િનદશન, જ રયાત અને

િનદશનની પ િતઓ, સંભાવના િથયર , સંભાવના િવતરણ, મા હતી ું િવ લેષણ અને
અથઘટન,

ૂચક

ક,

કડાશા ીય

ણ
ુ વ ા િનયં ણ, સહસંબધ
ં અને િનયત સંબધ
ં ,

રુ ખ

આયોજન
મા હતી

યા – ત વો, મા હતી દાખલ કરવી(Data Entry), મા હતી

એ લકશન, યવહાર

ે ેક

અહવાલ ેષણ અને XBRLના

૧૩.

યા અને ક

ટુ રનો ઉપયોગ - હસાબી પ િત, ઇ વે ટર

ટુ ર

ુ શ, ધંધાક ય

ૂળ ત વો

બ કગ અને નાણાક ય સં થાનો :
ધંધા માટ બક ું મહ વ, અથ અને કાય , યાપાર બકના કાય , બકના
કાય ; ભારતીય રઝવ બક, નાબાડ અને

ામીણ બ કગ, ભારતમાં બ કગ

કારો અને તેના
ધ
ુ ારાઓ, ઈ-

બ કગ, બ કગનો િવકાસ: IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI, નવી બ કગ સં થાઓનો પ રચય
- પેમે ટ બકો,

૧૪.

સંબિં ધત

ુ ા બક, મ હલા બક

ે માં તા તરની

ગિત અને વતમાન બનાવો.
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Syllabus for the Part-2 of the Preliminary Test for the post of Municipal
Accounts Officer, Class-II
Marks -200

1.

No. of Questions-200

Medium – English/Gujarati

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 NonProfit 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.

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,
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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), Accounting
Standards for Local Bodies (ASLBs) issued by ICAI.

4.

Auditing:
Meaning & Basic Elements-Characteristics-Objectives-Types-Advantages Internal
Control, Investigation, Internal Audit, Vouching -Meaning-Objectives-Types, 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

5.

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

6.

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
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Computer Applications in Accounting and Finance

7.

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

8.

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.

9.

Introduction and Basic Concepts of Economics and Business
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.
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.

10.

International Trade:
Introduction, Meaning, needs and factors leading to international trade, Advantages
and disadvantages of international trade, Foreign exchange, World Trade
Page 9 of 10

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.

11.

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

12.

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
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)

13. 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

14. Current Trends and Recent Advancements in the relevant fields.

******************************************************************
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