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જુરાત  હર સેવા આયોગ 

અગ યની ધુારા હરાત 

અ યાસક્રમમા ંસધુારા બાબત - જાહરેાત ક્રમાકં ૧૦૭/૨૦૧૬-૧૭ િહસાબી અિધકારી વગર્-

૧ અને સહાયક વાિણિ યક વેરા કિમ ર વગર્-૧ 

આયોગ વારા તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ િસ ધ થયેલ હરાત માકં ૧૦૭/૨૦૧૬-૧૭ 

હસાબી અિધકાર  વગ-૧ અને સહાયક વાણ યક વેરા કિમ ર વગ-૧ ની  તા. ૨૭/૦૫/૨૦૧૭ ના 

રોજ યોજાનાર સં ુ ત પધા મક પર ા અ વયે િ લિમનર  પર ાનો અ યાસ મ આયોગ વારા 

તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ જાહરેાતની સાથે જ આયોગની વેબસાઇટ પર મકુવામા ંઆવેલ છે. 

આ જાહરેાત અ વયે િ લિમનર  પર ા (Objective  Type) ના  અ યાસ મમા ં નીચે જુબ ફરફાર 

કરવામા ંઆવે છે. ની ઉમેદવારોએ ન ધ લેવા િવનતંી.   

પ -૧   ુલ ણુ: ૧૫૦  સમય : ર કલાક અને ૩૦ િમનીટ(૧૫૦ િમિનટ) 

Verbal Skill ‐ Gujarati (50 Marks),      

Verbal Skill – English (50 Marks),  

Quantitative Skill (25 Marks), 

 Reasoning (Non‐Quantitative) (25 Marks)   

પ -૨ સામા ય અ યાસ   ુલ ણુ:૨૦૦  સમય: ૨ કલાક  મા યમ: જુરાતી અને ે  

મુ ાન-ં૧ ગજુરાતની ભૌગોિલક, આિથર્ક અને સામાિજક ભગૂોળ 
મુ ા ન-ં૨ ભારતનો સાં કૃિતક વારસો- સાિહ ય, કલા, ધમર્ અને થાપ યો- ગજુરાતના ખાસ 

સદંભર્ સાથે  
મુ ાન-ં૩ ભારતની ભગૂોળ- ભૌગોિલક , આિથર્ક, સામાિજક, ખેતી, કુદરતી સશંાધનો અને 

વ તી અંગેની બાબતો. 
મુ ા ન-ં૪ િવ  ભગૂોળની સામા ય ભૌગોિલક માિહતી  
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મુ ા ન-ં૫ ભારત  ુ બધંારણ (૧) આમખુ, (૨) મળૂભતૂ અિધકારો અને ફરજો, (૩) 
રા યનીિતના માગર્દશર્ક િસ ધાતંો (૪) સસંદની રચના (૫) રા ટ્રપિત (૬) 
રા યપાલ (૭) યાયતતં્ર (૮) અનસુિૂચત જાિત, અનસુિૂચત જનજાિત અને સમાજના 
પછાત વગ  માટેની જોગવાઇઓ (૯) એટનીર્ જનરલ (૧૦) નીિત આયોગ (૧૧) 
નાણા િવધેયક (Money Bill) (૧૨) નાણાપચં (૧૩) અિખલ ભારતીય સેવાઓ (૧૪) 
કદ્ર સિૂચ, રા ય સિૂચ અને સમવાયી સિૂચ. (Union List, State List and Concurrent 
List) (૧૫) નાણા િવધેયક (Money Bill)   
બધંારણીય અને વૈધાિનક સં થાઓ.  

મુ ા ન-ં૬  ભારતની અથ યવ થા:- ભારતની અથર્ યવ થા અને આયોજન , વૈિ ક નાણાકીય સં થાઓ, 
વૈિ વીકીકરણ અને મકુ્ત અથર્તતં્રનો ભારતમા ંઉદભવ, તેનો અમલ અને તેની સામાિજક 
આિથર્ક અસરો,  ધધંાકીય અને કોપ રેટ કાયદા (Business and Corporate Laws),  ભારત 
અને ગજુરાતમા ં કર યવ થા – આવક વેરા કાયદો, ગજુરાત મ ૂ ય વધારા વેરો કાયદો-
૨૦૦૩ અને તેના અનસુધંાને િનયમો, કદ્રીય આબકારી જકાત કાયદો-૧૯૪૪, કદ્રીય 
આબકારી જકાત િનયમો-૨૦૦૨, સિવર્સ ટેક્ષ બાબતે અગ યની જોગવાઇઓ, ક ટમ એક્ટ-
૧૯૬૨, ક ટમ ડ ટુી, ટે પ ડ ટુી, ઇલેક્ટ્રીસીટી ડ ટુી, Proposed Goods and Services 
Tax(GST) .િવિવધ પ્રકારના ઉપકર (Various kind of Cess),  ભારતીય િહસાબી ધોરણો, 
Institute of Chartered Accountants of India વારા બહાર પાડવામા ં આવેલ િહસાબી 
ધોરણો( AS-1 to AS-34) ,આંતર રા ટ્રીય િહસાબી ધોરણો , િહસાબી પ ધિત અને િવ  
યવ થામા ંકો યટુર અને આઇટીનો ઉપયોગ, અંદાજપત્ર અને તેના પ્રકારો.   
 

મુ ા ન-ં૭ ભારતનો ઇિતહાસ- ગજુરાતના ખાસ સદંભર્ સાથે  
મુ ા ન-ં૮ સામા ય િવજ્ઞાન, પયાર્વરણ તથા ઇ ફમેર્શન ટેકનોલોજી 
મુ ા ન-ં૯ સામા ય બૌિ ધક ક્ષમતા કસોટી 
મુ ા ન-ં૧૦ ખેલ જગત 
મુ ાન-ં૧૧ માિહતી અિધકાર અિધિનયમ- ૨૦૦૫  
      ુ ા ન ં ૧૨ જુરાતી યાકરણ  અને ૧૩ ENGLISH  GRAMMAR પ -૨ માથંી રદ 

કરવામા ંઆવે છે.     
 

  **************************** 


