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ગજુયાત જાશયે વેલા આમોગ 

જાશયેાત ક્રભાાંક: ૨૨/૨૦૨૨-૨૩ 

 

હશવાફી અધધકાયી, ગજુયાત હશવાફી વેલા, લગગ-૨ ની 
જગ્મા ય બયતી ભાટેની સ્ધાગત્ભક યીક્ષાનો 

અભ્માવક્રભ 
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અનકુ્રભણિકા 
અનકુ્રભ નાંફય ધલગત પષૃ્ઠ ક્રભાાંક 

૧ યીક્ષા દ્વધત ૩ 

પ્રાથધભક યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ 

૨ વાભાન્મ અભ્માવ ૫ 

૩ એકાઉન્ટન્વી અને ઓહડટીંગ ૯ 

મખુ્મ યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ 

૪ ગજુયાતી ૧૪ 

૫ અંગે્રજી ૧૬ 

૬ વાભાન્મ અભ્માવ ૧૮ 

૭ એકાઉન્ટન્વી અને ઓડીટીંગ-૧ ૨૨ 

૮ એકાઉન્ટન્વી અને ઓડીટીંગ-૨ ૨૫ 
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હશવાફી અધધકાયી, લગગ-૨ની જગ્મા ય બયતી ભાટેની 
સ્ધાગત્ભક યીક્ષા દ્ધધત 

નોંધ: યીક્ષાન ુભાધ્મભ ગજુયાતી અને અંગે્રજી યશળેે. મખુ્મ યીક્ષાભાાં અંગે્રજી અને ગજુયાતી 
બાાના પ્રશ્નત્રો વફાંધધત બાાભાાં યશળેે. અભ્માવક્રભના અથગઘટન ફાફતે અંગે્રજી અથગઘટનને 
આખયી ગિલાનુાં યશળેે.  

પ્રાથધભક કવોટી 

ક્રભ યીક્ષાનો પ્રકાય 
 

પ્રશ્નત્રન ુનાભ 
વભમ 

કુર પાલેર 
ગિુ 

૧ શતેરુક્ષી 
(Objective) 

વાભાન્મ અભ્માવ ૩ કરાક ૨૦૦  
૨ એકાઉન્ટન્વી અને ઓહડટીંગ ૩ કરાક ૨૦૦  

કુર ગિુ  ૪૦૦ 

મખુ્મ યીક્ષા 

ક્રભ યીક્ષાનો પ્રકાય પ્રશ્નત્રન ુનાભ વભમ કુર પાલેર ગિુ 
૧ 

લણણનાત્ભક  

ગજુયાતી  ૩ કરાક ૧૫૦  
૨ અંગ્રેજી  3 કરાક  ૧૫૦ 
૩ વાભાન્મ અભ્માવ ૩ કરાક ૨૦૦  
૪ એકાઉન્ટન્વી અને ઓડીટીંગ-૧ ૩ કરાક ૨૦૦  
૫  એકાઉન્ટન્વી અને ઓડીટીંગ-૨ ૩ કરાક ૨૦૦  

મખુ્મ રેખખત યીક્ષાના કુર ગણુ ૯૦૦  
વ્મક્તતત્લ કવોટી  

(પતત મખુ્મ રેખખત યીક્ષાભાાં રામક ઠયેર શોમ તેભના ભાટે)   
૧૦૦ 

આખયી વાંદગી ભાટે ગણતયીભાાં રેલાના થતા કુર ગણુ  ૧૦૦૦  
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હશવાફી અધધકાયી, લગગ-૨ની 

 પ્રાથધભક યીક્ષાનો 

 અભ્માવક્રભ  
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પ્રશ્નત્ર-૧ વાભાન્મ અભ્માવ 

(પ્રાથધભક યીક્ષા - શતેરુક્ષી) 

ગિુ-૨૦૦ પ્રશ્નોની વાંખ્મા-૨૦૦ ભાધ્મભ-ગજુયાતી/અંગે્રજી વભમ-૩ કરાક 

 

૧. ઇધતશાવ  

 સવિંધ ુખીણની વભ્મતા: રાક્ષખણકતાઓ, સ્થો, વભાજ, વાાંસ્કૃસતક ઇસતશાવ, કા અને ધભણ,  
લૈદદક યગુ- જૈન ધભણ અને ફૌદ્ધ ધભણ. 

 ભોમણ અને ગપુ્ત વામ્રાજ્મ, ચોરા અને લ્રલ યાજલાંળો. 
 ગજુયાતના ભશત્લના યાજલાંળો-અવયો અને પ્રદાન,  ભશત્લની નીસતઓ, તેભનુાં લશીલટી 

તાંત્ર, અથણતાંત્ર, વભાજ, ધભણ, કરા, સ્થાત્મ અને વાદશત્મ. 

 બાયતભાાં યયુોસમન પ્રજાનુાં આગભન, બાયતભાાં ખિદટળ ળાવનની સ્થાના અને સલસ્તયણ, 

બાયતનો 1857 નો સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભ: ગજુયાતના સલળે વાંદબણભાાં, ૧૯ભી વદીભાાં બાયત 

અને ગજુયાતભાાં ધાસભિક અન ેવાભાજજક સધુાયા આંદોરનો. 
 બાયતની સ્લતાંત્રતા ભાટેની ચલ, બાયત અને સલદેળભાાં બાયતીમ ક્ાાંસતકાયીઓ, ગજુયાત 

અને બાયતના સ્લાતાંત્ર્મ વેનાનીઓ નો પાો અને ભસૂભકા. 
 સ્લાતાંત્ર્મ લૂે અને સ્લાતાંત્ર્મોત્તય બાયતભાાં ભશાત્ભા ગાાંધી અને વયદાય ટેરની ભસૂભકા 

અને પ્રદાન. 

 આઝાદી છીનુાં બાયત: દેળભાાં યાજ્મોનુાં નુગણઠન, ભશાગજુયાત ચલ, અગત્મની 
ઘટનાઓ. 

 વૌયાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગજુયાતના દેળી યાજ્મોના ળાવકોના સધુાયાલાદી ગરાઓ અન ે

સવદ્ધદ્ધઓ. 

૨. વાાંસ્કૃધતક લાયવો 

 બાયત અને ગજુયાતનો વાાંસ્કૃસતક લાયવો: કાસ્લરૂો, વાદશત્મ, સળલ્ અને સ્થાત્મ 

 ગજુયાતની રોક વાંસ્કૃસત અને ભૌખખક યાંયા: તેનુાં ભશત્લ રાક્ષખણકતાઓ અને અવયો. 
 ગજુયાતની કા અને કવફ: વાભાજજક વાાંસ્કૃસતક પ્રદાન. 

 આદદલાવી જનજીલન. 

 ગજુયાતના તીથણસ્થો અને મણટનસ્થો. 
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૩. બાયતીમ યાજ્મ વ્મલસ્થા, ફાંધાયિ, વાભાજજક ન્મામ અને આંતયયાષ્રીમ 

વાંફાંધો 

 બાયતીમ ફાંધાયણ-ઉદબલ અને સલકાવ, રાક્ષખણકતાઓ, આમખુ, મૂભતૂ અસધકાયો અન ે

પયજો, ભાગણદળણક સવદ્ધાાંતો, અગત્મના ફાંધાયણીમ સધુાયા, ભશત્લની જોગલાઈઓ અને 
અંતસનિદશત ભાખુાં. 

 વાંઘ અને યાજ્મના કામો અને જલાફદાયીઓ, વાંવદ અને યાજ્મ સલધાન ભાંડ; ભાખુાં કામો 
વત્તા અને સલળેાસધકાયો, યાષ્ટ્રસત અને યાજ્મારની ભસૂભકા. 

 ફાંધાયણીમ વાંસ્થાઓ, લૈધાસનક, સનમભનકાયી અને અધણ-ન્માસમક વાંસ્થાઓ. 

 ાંચામતી યાજ. 

 જાશયે નીસત અને ળાવન, ળાવન ઉય ઉદાયીકયણ, ખાનગીકયણ અને લૈસિકીકયણના 
પ્રબાલ. 

 અસધકાય વાંરગ્ન મદુ્દાઓ (ભાનલ અસધકાય, સ્ત્રીઓના અસધકાય, અનસુખૂચત જાસત અને 
અનસુખૂચત જનજાસતના અસધકાયો, ફાકોના અસધકાય) ઇત્માદદ.  

 બાયતની સલદેળ નીસત- આંતયયાષ્ટ્રીમ વાંફાંધો- ભશત્લની વાંસ્થાઓ, એજન્વી, સલસલધ 

વાંગઠનો, તેભનુાં ભાખુાં અને અસધકૃત આદેળ. 

 કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયની અગત્મની નીસતઓ અને કામણક્ભો. 
 બાયતના ફાંધાયણભાાં નાણાકીમ/દશવાફો વાંફાંસધત જોગલાઈ.  

૪. બાયતીમ અથગતાંત્ર અને આમોજન 

 સ્લતાંત્રતાના લે બાયતીમ અથણતાંત્ર, બાયતભાાં આમોજનની કાભગીયીનો ઉદબલ અને 
સલકાવ- ઐસતશાસવક ચચાણઓ, આમોજનના ભોડેરો અને વભમાાંતયે તેભાાં આલેરા પેયપાયો, 
સધુાયાઓ છીના વભમભાાં બાયતીમ અથણતાંત્ર: નલા આસથિક સધુાયાઓ, નીસત આમોગ: 

ઉદે્દળો, ફાંધાયણ અને કામો. 
 કૃસ ક્ષેત્ર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રભાાં સલસલધ આસથિક નીસતઓ અને સધુાયાઓ, બાયતીમ અથણતાંત્રભાાં 

આંતયભાખ,ુ ફેનન્કિંગ અને લીભો: સનમભનકાયી ભાખુાં, બાયતીમ અથણતાંત્ર ય 

ખાનગીકયણનો પ્રબાલ, સલકાવ, ડકાયો અને તકો. 
 બાયતીમ જાશયે સલત્ત વ્મલસ્થા: બાયતીમ કય ધ્ધસત, જાશયે ખચણ, જાશયે દેવુાં, બાયતીમ 

અથણતાંત્રભાાં ખાદ્ય અને વશામ, કેન્ર અને યાજ્મના નાણાકીમ વાંફાંધો, લસ્ત ુ અને વેલા 
કય(GST): ખ્માર અને સખૂચતાથો. 
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 બાયતના સલદેળ વ્માાયના લરણો, વાંયચના, ભાખુાં અને દદળા. 
 ગજુયાતનુાં અથણતાંત્ર- એક અલરોકન, ગજુયાતભાાં વાભાજજક ક્ષેત્રો: સળક્ષણ, આયોગ્મ અને 

ોણ. કૃસ, લન, જ વાંવાધનો, ખાણ, ઉદ્યોગ અને વેલા ક્ષેત્ર, આસથિક અને વાભાજજક 

ભાખાગત સસુલધાઓના સલકાવની નીસતઓ, ગજુયાતભાાં વશકાયી ક્ષેત્ર 

૫. ભગૂો  

 વાભાન્મ ભગૂો: સમૂણભાંડના બાગરૂ થૃ્લી, થૃ્લીની ગસત, વભમ અને ઋતનુી 
સલબાલના, થૃ્લીની આંતદયક વાંયચના, મખુ્મ ભસૂભ સ્લરૂો અને તેની રાક્ષખણકતાઓ, 

લાતાલયણની વાંયચના અન ેવાંગઠન, આફોશલાના તત્લો અને દયફો, લાય ુવમચુ્મ અને 
લાતાગ્ર, લાતાલયણીમ સલક્ષોબ, આફોશલાકીમ ફદરાલ, ભશાવાગયો: બૌસતક, યાવામખણક, 

જૈસલક રાક્ષખણકતાઓ, જરીમ આસત્તઓ, દદયમાઇ અને ખાંડીમ વાંવાધનો. 
 બૌસતક ભગૂો: બાયત, ગજુયાત અને સલિના વાંદબણભાાં, મખુ્મ પ્રાકૃસતક સલબાગો, ભકૂાં અને 

ભસૂ્ખરન, કુદયતી અલાશ, ભૌવભી આફોશલાના પ્રદેળો, લાતાલયણીમ સલક્ષોબ, ચક્લાત, 

કુદયતી લનસ્સત: યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન અન ે અબમાયણ્મ, જભીનના મખુ્મ પ્રકાયો, ખડકો અન ે

ખસનજો. 
 વાભાજજક ભગૂો: બાયત, ગજુયાત અને સલિના વાંદબણભાાં: લસ્તીનુાં સલતયણ, લસ્તી ઘનતા, 

લસ્તીવદૃ્ધદ્ધ, સ્ત્રી રુુ પ્રભાણ, વાક્ષયતા, વ્મલવાસમક વાંયચના, અનસુખૂચત જાસત અન ે

અનસુખૂચત જનજાસત લસ્તી, નજૃાસત વમશૂ, બાાકીમ વમશૂ, ગ્રાભીણ-ળશયેી ઘટકો, 
ળશયેીકયણ અને સ્થાાંતય, ભશાનગયીમ પ્રદેળો. 

 આસથિક ભગૂો: અથણતાંત્રના મખુ્મ સલબાગ, કૃસ, ઉદ્યોગ, વેલાઓ, તેભની મખુ્મ 

રાક્ષખણકતાઓ, ામાના ઉદ્યોગો –કૃસ, ખનીજ, જ ાંગર, ઈંધણ (ફતણ) અને ભાનલ શ્રભ 

આધાદયત ઉદ્યોગો, દયલશન અને લેાય, દ્ધસતઓ અને વભસ્માઓ 

૬. ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી 

 સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી: સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીનુાં સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર, યોજફયોજના 
જીલનભાાં સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીની પ્રસ્તતુતા, સલજ્ઞાન, ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળન 

અંગેની યાષ્ટ્રીમ નીસત, બાયતભાાં સલજ્ઞાન ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળન વાથ ે વાંકામેરા 
સલસલધ વાંસ્થાઓ, તેભની પ્રવસૃત્તઓ અને મોગદાન, પ્રસવદ્ધ બાયતીમ લૈજ્ઞાસનકોનુાં મોગદાન. 
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 ઇન્પોભેળન અને કોમ્યસુનકેળન ટેકનોરોજી (આઇવીટી): આઇવીટીનુાં સ્લરૂ અને ક્ષેત્ર, 

આઇવીટીને ઉત્તેજન આતી સલસલધ વયકાયી મોજનાઓ, ઇ-ગલનણન્વ કામણક્ભો અને 
વેલાઓ, વામફય સવક્યદુયટી, નેળનર વામફય ક્ાઇભ ોખરવી. 

 અંતયીક્ષ/અલકાળ અને વાંયક્ષણ વેલાઓભાાં ટેકનોરોજી: બાયતીમ અંતદયક્ષ કામણક્ભની 
ઉત્ક્ાાંસત /સલકાવ., સલસલધ વાંસ્થાઓ અને કામણક્ભો. 

 બાયતની ઉજાણ નીસત અને યભાણ ુનીસત-વયકાયની નીસતઓ અને કામણક્ભો. 
 માણલયણ સલજ્ઞાન: યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ કક્ષાએ માણલયણની જાલણી ભાટે 

નીસતઓ અને વાંસધઓ, લન અને લન્મજીલન વાંયક્ષણ, તરામભેટ ચેન્જ અને આસત્ત 

વ્મલસ્થાન ફાફતે નેળનર એતળન પ્રાન. 

૭. વાભાન્મ ફૌદ્ધદ્ધક ક્ષભતા 

 તાદકિક અને સલશ્રેણાત્ભક ક્ષભતા. 
 વાંખ્માઓની શ્રેણી, વાંકેત અને તેનો ઉકેર. 

 આકૃસતઓ અને તેના ેટા સલબાગો, લેન આકૃસતઓ. 

 ઘદડમા, કેરેન્ડય અને ઉભય વાંફાંસધત પ્રશ્નો. 
 વયેયાળ મા ભધ્મક, ભધ્મસ્થ અને ફહુરક, બાદયત વયેયાળ. 

 ઘાત અને ઘાતાાંક, લગણમૂ, ઘનમૂ, ગ.ુવા.અ અને ર.વા.અ. 

 ટકા, વાદુાં અને ચક્વદૃ્ધદ્ધ વ્માજ, નપો અને નકુવાન. 

 વભમ અને કામણ, વભમ અને અંતય, ઝડ અને અંતય. 

 વય બૌસભસતક આકૃસતઓના ક્ષેત્રપ અને દયસભસત, જથ્થો અને વાટી નો સલસ્તાય (છ 

વભાાંતય ફાજુ ધયાલતો ઘન, સવખરન્ડય, ળાંકુ આકાય, ગોાકાય). 

 ભાદશતીનુાં અથણઘટન, ભાદશતીનુાં સલશ્રેણ, ભાદશતીની માણપ્તતા, વાંબાલના. 

૮. પ્રાદેધળક, યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ કક્ષાની ભશત્લની વાાંપ્રત ઘટનાઓ 
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પ્રશ્નત્ર ૨: એકાઉન્ટન્વી એન્ડ ઓહડટીંગ 

(પ્રાથધભક યીક્ષા - શતેરુક્ષી) 

ગિુ-૨૦૦ પ્રશ્નોની વાંખ્મા-૨૦૦ ભાધ્મભ-ગજુયાતી/અંગે્રજી વભમ-૩ કરાક 

 

૧. નાિાકીમ હશવાફી દ્ધધત: 

દશવાફી દ્ધસતના મૂભતૂ ખ્મારો, સવદ્ધાાંતો-ધાયણાઓ, ખાતાનાાં પ્રકાયો અને તેના 
સનમભો, દશવાફોની પ્રદક્મા, મડૂી અને ભશસેરૂી ખાતા, દશવાફી ચોડાઓ અને કાચુાં 
વયલૈયુાં, લાસિક દશવાફો, ભરૂ સધુાયણા, ફેંક સવરક ભે. 

નાણાકીમ ત્રકો, બાગીદાયીના દશવાફો- પ્રલેળ, સનવસૃત્ત, મતૃ્ય,ુ સલવજૉન અને યોકડની 
શપ્તે શપ્તે લશેંચણી. 

કાંનીધાયા-2013 અનવુાય કાંનીના દશવાફો, ળયે ફશાય ાડલા અન ે ળેય જપ્તી,  
ફાાંશધેયી કસભળનના દશવાફો, ધાંધાની ખયીદી, સલવજૉન, વાંમોજન, વભાલેળ અને નુઃ 
યચના, ળાવક કાંનીના દશવાફો, ાઘડી અને ળેયની મલૂ્માાંકન, ફેંકના દશવાફો 

દશવાફી ધોયણો: ICAI અને કાંનીને રગતી ફાફતોના ભાંત્રારમ દ્વાયા ફશાય ાડલાભાાં 
આલેર દશવાફી ધોયણ-૧ થી દશવાફી ધોયણ ૩૪ (ICAI),  આંતયયાષ્ટ્રીમ દશવાફી 
ધોયણો(IAS), આંતયયાષ્ટ્રીમ નાણાકીમ દશવાફી ધોયણો(IFRS) બાયતીમ દશવાફી ધોયણો 
(Ind-AS)  

૨. ઓડીટીંગ: 

અથણ અને મૂભતૂ તત્લો – રાક્ષખણકતાઓ, શતેઓુ, પ્રકાયો, પામદાઓ, આંતદયક અંકુળ, 
અન્લેણ, આંતદયક ઓદડટ, લાઉખચિંગ – અથણ, શતેઓુ, પ્રકાયો, સભરકતો અને 
જલાફદાયીઓનુાં મલૂ્માાંકન, ઓદડટયની પયજો અને જલાફદાયીઓ, ઓદડટયની સનભણકૂ, 
કાંની ઓડીટ કાંની ધાયા-2013ની જોગલાઈઓ, ઓદડટયનો અશલેાર અને પ્રભાણત્ર, 
કયલેયા ઓદડટ, ડતય ઓદડટ, ઓડીટ કામણક્ભ. 

૩. ડતય અને વાંચારકીમ હશવાફી દ્ધધત : 

ડતયનો ખ્માર,  ડતયનાાં  પ્રકાયો,  વીભાાંત ડતય, ડફેૂરી ડતય,  વાંફાંસધત  
ડતય, 
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તપાલત ડતય, લૈકલ્લ્ક ડતય, ઐસતશાસવક ડતય, મદુ્દતી ડતય, ક્સ્થય, ચખરત 
અને અધણચખરત ડતય  

ડતયના દશવાફો અને ડતય સનધાણયણ, પ્રત્મક્ષ ભજૂયી, પ્રત્મક્ષ ભારવાભાન, પ્રત્મક્ષ 
ખચાણ, પ્રાથસભક ડતય, કાયખાના ડતય, ઉત્ાદન ડતય, લેચાણ ડતય, સ્ટોક 
ત્રક, પ્રથભ આલેર પ્રથભ જામ (FIFO), આખય આલેર પ્રથભ જામ(LIFO),  બાદયત 
વયેયાળ ધ્ધસત, વભાન ડતય દ્ધસત, સલસલધ ડતય દશવાફી દ્ધસતઓ- એકભ 
ડતય, પ્રદક્મા ડતય, ફેચ અને જોફ ડતય, ડતય દશવાફી ધોયણો 

વાંચારકીમ દશવાફી દ્ધસત : અથણ, રક્ષણો, સ્લરૂ, ગણુોત્તય સલશ્રેણ, બાંડો પ્રલાશ 
ત્રક, યોકડ પ્રલાશ ત્રક, વીભાાંત ડતય અને વભતટૂ ખફિંદુ સલશ્રેણ, સનણણમ ઘડતય, 
પ્રભાણ ડતય, અંદાજત્રીમ અંકુળ, અંદાજત્રના પ્રકાયો, યોકડ અંદાજત્ર, 
દયલતણનળીર અંદાજત્ર, શનૂ્મ આધાદયત અંદાજત્ર 

૪. નાિાકીમ વાંચારન : 

મડૂી ભાખુાં, નાણાાંકીમ અને કાભગીયી ખરલયેજ, મડૂી ડતય, મડૂી ફજેટ, કામણળીર 
મડૂીનુાં વ ાંચારન, દડસલડન્ડ નીસત 

નાણા ફજાય અને મડૂી ફજાય, સ્ટોક એક્ષચેન્જના બાયતભાાં કામો, NSE, સનમાંત્રણકાયી 
વત્તાભાંડો: SEBI ,મલૂ્માાંકન વાંસ્થાઓ 

દશવાફી અને નાણાકીમ કોમ્પ્યટુય એપ્રીકેળન 

૫. લસ્તઓુ અને વેલાઓ કય (GST): 

GST ખ્માર અને GST કામદાઓ: એક દયચમ- ફાંધાયણીમ દયપ્રેક્ષ્મ વદશત, GSTની 
મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ, GSTના પામદા, GST કામદાઓનુાં સલશાંગાલરોકન 

૬. આલક લેયાનો કામદો : 

મૂભતૂ ખ્માર, કય બાયણ, બાયતીમ આલક લેયા ધાયો-1961 ની વ્માખ્માઓ, કયમતુત 
આલકો, યશઠેાણનો દયજ્જો, જુદા-જુદા સળણકો શઠે કયાત્ર આલકની ગણતયી, કાતો 
અને યાશતો, વ્મક્તતઓ અને ેઢીઓની કયાત્ર આલકની ગણતયી, કયની કાત, દયટનણ 



 

 

Page 11 of 51 

 

પાઇર કયવુાં, જુદા-જુદા પ્રકાયની આકાયણી, કસયૂલાય અને દાંડ, કયલેયા આમોજન, 
કયચોયી, કયલજૉન 

૭. અથગળાસ્ત્રનો હયચમ અને મૂભતૂ ખ્મારો : 

વ્માખ્મા - અથણળાસ્ત્રનુાં સ્લરૂ અને કામણકે્ષત્ર, આસથિક લસ્તઓુ સલરુદ્ધ ભપત ભતી 
લસ્તઓુ, દકિંભત અને મલૂ્મ, ઇચ્છા અને ભાાંગ 

ભાાંગ : ભાાંગનો અથણ, ભાાંગના સનશ્ચામક દયફો, ભાાંગનો સનમભ, ભાાંગનો પેયપાય અને 
ભાાંગના પ્રભાણભાાં થતો પેયપાયનો તપાલત, ભાાંગનુાં લૂાણનભુાન(આગાશી) 

પયુલઠો : યુલઠાનો અથણ, યુલઠાને અવય કયતા દયફો, યુલઠાનો સનમભ, 
યુલઠાના સનમભની ધાયણાઓ યુલઠાના સનમભના અલાદો, યુલઠાભાાં 
ફદરાલ(પેયપાય), યુલઠાની વાેક્ષતાના ખ્મારો, યુલઠાની મલૂ્મ વાેક્ષતા, 
યુલઠાની આલક વાેક્ષતા, યુલઠાની વાભ-વાભી વાેક્ષતા, યુલઠાની વાેક્ષતા 
ભાનની દ્ધસતઓ  

૮. આંતયયાષ્રીમ વ્માાય : 

દયચમ, અથણ, જરૂદયમાત અને આંતયયાષ્ટ્રીમ વ્માાયના પ્રોત્વાશક દયફો, 
આંતયયાષ્ટ્રીમ વ્માાયના પામદા અને ગેયપામદા, સલદેળી હ ૂાંદડમાભણ, સલિ વ્માાય 
વાંગઠન(WTO)- તેના કામો અને નીસત, બાયતના સલદેળ વ્માાયનુાં ભાખુાં: યચના અન ે
દદળા, EXIM ફેંક, બાયતની EXIM નીસત, સલદેળ વ્માાયના સનમભન અન ે પ્રોત્વાશન, 
આંતયયાષ્ટ્રીમ અથણળાસ્ત્ર વાંસ્થાનો – IMF, સલિ ફેંક, IFC, IDA, ADB, ફહુયાષ્ટ્રીમ 
કાંનીઓ - વાંયતુત વાશવો, બાયત અને WTO, ફૌદ્ધદ્ધક વાંદાનો અસધકાય, રેણદેણની 
તરુા, અવભતરુા દૂય કયલાની દ્ધસતઓ 

૯. નાિાકીમ લશીલટ : 

નાણાકીમ અને યાજકોીમ નીસત, જાશયે દેવુાં, અંદાજત્ર - પ્રકાયો અને સ્લરૂ, 
અંદાજત્રીમ પ્રદક્મા, નાણાકીમ ઉત્તયદાસમત્લ, જાશયે દશવાફો અને ઓદડટ, અંદાજત્ર 
એક યાજકીમ વાધન તયીકે, જાશયે વાધનો ય વાંવદીમ સનમાંત્રણ, જાશયે ખચણ ઉય 
સનમાંત્રણ(અંકુળ), નાણાકીમ અને યાજકોીમ ક્ષેત્રભાાં નાણાખાતાની ભસૂભકા. 

૧૦.  ધાંધાકીમ આંકડાળાસ્ત્ર અને ભાહશતી પ્રહક્રમા (Data Processing) 
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ભાદશતી ડેટાના પ્રકાયો, ભાદશતીનુાં એકત્રીકયણ અને સલશ્રેણ, સનદળણન, જરૂદયમાત અન ે
સનદળણનની દ્ધસતઓ, વાંબાલના સથમયી, વાંબાલના સલતયણ, ભાદશતીનુાં સલશ્રેણ અને 
અથણઘટન, સચૂકઆંક, આંકડાળાસ્ત્રીમ ગણુલત્તા સનમાંત્રણ, વશવાંફાંધ અને સનમત વાંફાંધ, 
સયેુખ આમોજન  

ભાદશતી પ્રદક્મા – તત્લો, ભાદશતી દાખર કયલી(Data Entry), ભાદશતી પ્રદક્મા અને 
કમ્પ્યટુય એલ્પ્રકેળન, વ્મલશાય કે્ષતે્ર કમ્પ્યટુયનો ઉમોગ - દશવાફી દ્ધસત, ઇન્લેન્ટયી 
અંકુળ, ધાંધાકીમ અશલેાર પ્રેણ અને XBRLના મૂ તત્લો 

૧૧.  ફેંહકિંગ અને નાિાકીમ વાંસ્થાનો  : 

ધાંધા ભાટે ફેંકનુાં ભશત્લ, અથણ અન ે કામો, વ્માાયી ફેંકના કામો, ફેંકના પ્રકાયો અન ે
તેના કામો; બાયતીમ દયઝલણ ફેંક, નાફાડણ અને ગ્રાભીણ ફેંદકિંગ, બાયતભાાં ફેંદકિંગ 
સધુાયાઓ, ઈ- ફેંદકિંગ, ફેંદકિંગનો સલકાવ: IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI, નલી ફેંદકિંગ 
વાંસ્થાઓનો દયચમ - ેભેન્ટ ફેંકો, મરુા ફેંક, ભદશરા ફેંક 
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હશવાફી અધધકાયી, લગગ-૨ની 

મખુ્મ યીક્ષાનો 

અભ્માવક્રભ  
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પ્રશ્નત્ર-૧ :ગજુયાતી 
(મખુ્મ યીક્ષા - લિગનાત્ભક) 

ગિુ:૧૫૦ ભાધ્મભ:ગજુયાતી વભમ: ૩ કરાક 

 

ક્રભ અભ્માવક્રભની ધલગત પાલેર ગિુ 

૧ સનફાંધ: ાાંચ ૈકી કોઇ ણ એક (લણણનાત્ભક/ સલશ્રેણાત્ભક/ 

ખચિંતનાત્ભક/ વાાંપ્રત વભસ્મા ય આધાયીત) (ઓછાભાાં ઓછા 

૨૫૦ લધભુાાં લધ ુ૩૦૦ ળબ્દોભાાં) 

૨૦ 

૨ સલચાય સલસ્તાય (ત્રણ ૈકી કોઇ ણ ફે) કાવ્મ ાંક્તતઓ કે 

ગદ્યસકૂ્તતનો સલચાય સલસ્તાય (આળયે ૧૦૦ થી ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૩ વાંક્ષેીકયણ: આેર ગદ્યખાંડભાાંથી આળયે ૧/૩ બાગભાાં તભાયા 

ળબ્દોભાાં વાંક્ષે   

૧૦ 

૪ ગદ્ય વભીક્ષા : આેરા ગદ્યખાંડના આધાયે છેુરા પ્રશ્નોના જલાફ 

રખો  

૧૦ 

૫ ઔચાયીક બાણો તૈમાય કયલા (સ્લાગત, સલદાઇ, ઉદ્ઘાટન 

લગેયે/ત્રકાય યીદ ભાટે ઉદફોધન તૈમાય કયલા (ઊજાણ, ખેત 

સધયાણ, પ્રદુણ, આયોગ્મ, સળક્ષણનો નીસત સલમક કે વભસ્મા 

સલમક) (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૬ પ્રચાય ભાધ્મભો ભાટે સનલેદનો તૈમાય કયલા (આળયે ૧૫૦ 

ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૭ ત્ર રેખન (અખબનાંદન/ શબેુચ્છા/ સલનાંતી/ પયીમાદ લગેયે) 

(આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૮ ચચાણત્ર (લતણભાન ત્રભાાં પ્રજાના પ્રશ્નો/ વાાંપ્રત વભસ્માઓ/ 

વ્મક્તતગત અખબપ્રામ યજુ કયતો ચચાણત્ર (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૯ રશ્મ આરેખન (આરેખ/ ખચત્ર/ ફ્રો ચાટણ/ વયખાભણી ત્રક/ 

આંકડાકીમ ભદશતી લગેયે યથી રખાણ) (ખચત્ર યથી રખાણ 

આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 
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૧૦ અશલેાર રેખન(આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) ૧૦ 

૧૧ વાંલાદ કૌળલ્મ: ફે વ્મક્તતઓ લચ્ચે વાંલાદ (જુથ ચચાણ/ 

વબાનકુાભકાજ/ ાણી/ કૃસ/ આયોગ્મ/ વપાઇ/ સળક્ષણન ેરગતી 

વભસ્માઓ લગેયે.) (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૧૨ બાાાંતય: અંગ્રેજીભાાંથી ગજુયાતીભાાં અનલુાદ ૧૦ 

૧૩ ગજુયાતી વ્માકયણ (સચુવ્મા મજુફ જલાફ રખલો. આ પ્રશ્નોભાાં 

આંતદયક સલકલ્ો યશળેે નશીં)  

 રૂઢીપ્રમોગોનો અથણ અને તેનો લાક્યપ્રમોગ  

 કશલેતોનો અથણ 

 વભાવનો સલગ્રશ કયી તેની ઓખ  

 છાંદ ઓખાલો 

 અરાંકાય ઓખાલો 

 ળબ્દવમશુ ભાટે એક ળબ્દ  

 જોડણી શદુ્ધદ્ધ 

 રેખન શદુ્ધદ્ધ/બાા શદુ્ધદ્ધ 

 વાંસધ જોડો કે છોડો 

 લાક્યયચનાના અંગો /લાક્યના પ્રકાય/લાક્ય યીલતણન 

૨૦ 
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Paper-2: English 

(Main Examination - Descriptive) 

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

from Gujarati to English. 

15 

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 
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પ્રશ્નત્ર-૩: વાભાન્મ અભ્માવ 

(મખુ્મ યીક્ષા  લિગનાત્ભક) 
ગિુ-૨૦૦ ભાધ્મભ-ગજુયાતી/અંગે્રજી વભમ-૩ કરાક 

 
પ્રશ્નત્રન ુભાખ ુનીચે મજુફ યશળેે. 

પ્રશ્નોની વાંખ્મા પ્રશ્નલાય ગિુ પ્રશ્નલાય ળબ્દ ભમાગદા કુર ગિુ 

૧૦ ૧૦ ૧૦૦ થી ૧૨૦ ૧૦૦ 

૦૫ ૨૦ ૨૦૦ થી ૨૫૦ ૧૦૦ 
 

૧. બાયતનો ઇધતશાવ  

 સવિંધ ુખીણની વભ્મતા: રાક્ષખણકતાઓ, સ્થો, વભાજ, વાાંસ્કૃસતક ઇસતશાવ, કા અને ધભણ,  

સવિંધ ુખીણની વભ્મતા અને ગજુયાત, લૈદદક યગુ- જૈન ધભણ અને ફૌદ્ધ ધભણ,નાંદ યાજલાંળ. 

 ભોમણ અને ગપુ્ત વામ્રાજ્મ. 

 સલજમનગય વામ્રાજ્મ અને દખક્ષણ બાયતના ભશત્લના યાજલાંળો. 

 ગજુયાતના ભશત્લના યાજલાંળો- તેભનુાં લશીલટી તાંત્ર, કરા, સ્થાત્મ, વાદશત્મ અન ે

સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી. 

 ળૈક્ષખણક વાંસ્થાઓ: તક્ષળીરા, નારાંદા અને લરબી. 

 બાયતભાાં યયુોસમન પ્રજાનુાં આગભન, બાયતભાાં ખિદટળ ળાવનની સ્થાના અન ે સલસ્તયણ 

૧૭૫૭ થી ૧૮૫૬, જભીન ભશસેરૂ ધ્ધસત-કામભી જભાફાંધી, યૈમતલાયી અન ે

ભશારલાયી, સળક્ષણ ધ્ધસત. 

 બાયતનો ૧૮૫૭ નો વાંગ્રાભ, ૧૯ભી વદીભાાં બાયત અને ગજુયાતભાાં ધાસભિક અને વાભાજજક 

સધુાયા આંદોરનો, બાયતભાાં યાષ્ટ્રલાદના ઉદમ ભાટે જલાફદાય દયફો, બાયતીમ 

યાષ્ટ્રીમ કોંગે્રવ. 

 યાષ્ટ્રીમ પરક ય ભશાત્ભા ગાાંધીનો ઉદમ અન ેતેભના સલચાય, સવધ્ધાાંતો અને જીલન 

દળણનનો બાયતના યાજકીમ, વાભાજજક, આસથિક, ધાસભિક અને વાાંસ્કૃસતક જીલન ય 

ભસૂભકા. 

 સ્લતાંત્રતા ચલ અને સ્લાતાંત્ર્મોત્તય એકીકયણભાાં વયદાય ટેરની ભસૂભકા. 

 બાયત અને સલદેળભાાં બાયતીમ ક્ાાંસતકાયીઓ, આઝાદ દશિંદ પોજ અને સબુાચાંર ફોઝ. 
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 આઝાદી છીનુાં બાયત: દેળભાાં યાજ્મોનુાં નુગણઠન, ભશાગજુયાત ચલ, અગત્મની 

ઘટનાઓ. 

 

૨. વાાંસ્કૃધતક લાયવો 

 બાયતીમ વાંસ્કૃસત તથા પ્રાચીનથી અલાણચીન વભમ સધુીના તેના કા સ્લરૂો, વાદશત્મ, 

સળલ્ અને સ્થાત્મની મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ; બાયતીમ વભાજની મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ. 

 બાયતીમ ચરખચત્રો અને યાંગભસૂભ તથા તેનો વભાજ ય પ્રબાલ. 

 ગજુયાતના કા અને કવફ   

 ગજુયાતની યાંગભસૂભ  

 ગજુયાતની રોકવાંસ્કૃસત અને ભૌખખક યાંયા: તેનુાં ભશત્લ, રાખક્ષણકતાઓ અને અવયો. 

 ગજુયાતના દયીમાકાાંઠાની વાંસ્કૃસત અને આદદલાવી વાંસ્કૃસત. 

 

૩. ભગૂો  

 ગજુયાત અને બાયતની બૌસતક રાક્ષખણકતાઓ અને વાંવાધનોનો અભ્માવ: મખુ્મ 

ભસૂભસ્લરૂો, આફોશલા, જભીન, ખડકો, નદીઓ, જાળમો, લનસ્સત, ખસનજ અને જ 

વાંવાધન. 

 આસથિક પ્રવસૃત્તઓ: પ્રાથસભક, દ્ધદ્વતીમ, તતૃીમ અને ચતથુણ  

 વાભાજજક અને લસ્તીસલમક ભગૂો. 

 સલકાવકીમ અને માણલયણીમ મદુ્દાઓ, ટકાઉ સલકાવ, લૈસિકીકયણ; તેની વાભાજજક અને 

આસથિક અવયો,  સ્ભાટણ  સવટી અન ેઉામો. કુદયતી પ્રકોો, કાફણન ઉત્વજૉન, પ્રદૂણ  પ્રકો 

વ્મલસ્થાન.આફોશલા દયલતણન અને માણલયણ  ક્ષમની વભસ્માઓ ભાટે લૈસિક 

પ્રસતબાલ: ભશત્લણૂણ  વાંસધઓ અને વાંભેરનો. 
 

૪. ધલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી 

 ઉભદા ભાનલજીલન ભાટે સલજ્ઞાન ટેકનોરોજી અને ઇનોલેળનનો વભન્લમ, યોજ ફયોજના 

જીલનભાાં સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી; સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના ક્ષેત્રભાાં બાયતનુાં મોગદાન, 

સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના  ઉમોગ અને પ્રવાયભાાં ડકાયો અને ફાધાઓ, યાષ્ટ્ર ઘડતયભાાં 

સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીની ભસૂભકા અને અલકાળ. 
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 ઇન્પોભેળન અને કોમ્યસુનકેળન ટેકનોરોજી:(આઇવીટી) - તેનુાં ભશત્લ, રાબ અને ડકાયો, ઇ-

ગલનણન્વ અને બાયત, વામફય ક્ાઈભ અને વામફય સવક્યોદયટી ફાફતે નીસતઓ. 

 બાયતનો અંતયીક્ષ કામણક્ભ: ભતૂકા, લતણભાન અન ે બસલષ્ટ્મ. બાયતની ઉજાણનીસત અન ે

યભાણ ુનીસત. વાંયક્ષણ વેલાઓભાાં ટેકનોરોજી ભશત્લ.,રાબ અને ડકાયો 

 સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજી ક્ષેતે્ર બાયતીમ સવદ્ધદ્ધ, સલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના ક્ષેત્રભાાં 

ઇન્ટેરેતચઅુર પ્રોેટી યાઇર્્ણવ  વાંફાંસધત ફાફતો. 
 

૫. બાયતીમ યાજ્મ વ્મલસ્થા અને ફાંધાયિ 

 બાયતનુાં ફાંધાયણ અને તેની મખુ્મ રાક્ષખણકતાઓ.  

 બાયતીમ વાંઘ તથા યાજ્મ વયકાયોના કામો તથા પયજો. 

 વાંધીમ ભાખાને વાંરગ્ન મદુ્દાઓ તથા ડકાયો-યાજ્મોભાાં યાજ્મારની ભસૂભકા. 

 કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયો લચ્ચે વત્તાનુાં સલબાજન(કેન્ર માદી, યાજ્મ માદી, વશલતી માદી), 

મદુ્દાઓ અને ડકાયો. 

 ભશત્લના ફાંધાયણીમ સધુાયા. 

 ફાંધાયણીમ વાંસ્થાઓ અને તેભની ભસૂભકા. 

 વાંવદ અને યાજ્મ સલધાન ગશૃ- ભાખુાં, કાભગીયી, કામણવાંચારન વત્તા અને સલળેાસધકાય 

તથા વાંરગ્ન મદુ્દાઓ. 

 બાયતભાાં ન્મામાખરકા - ભાખ ુઅને કામો, કટોકટીન ેરગતી અગત્મની જોગલાઈઓ અને 

ફાંધાયણીમ સધુાયાઓ, ન્માસમક વભીક્ષા, જનદશત માખચકા  
 

૬. બાયતીમ અથગતાંત્ર અને આમોજન  

 બાયતીમ અથણતાંત્ર: બાયતભાાં આમોજનની કાભગીયીનો ઉદબલ અને સલકાવ. કેન્ર અને 
યાજ્મ વયકાયની આસથિક કાભગીયી, ગસતળીરતા, ડકાયો, નલી શરે, સધુાયણા લગેયે. 
સલકાવ અને વાભાજજક ક્ષેત્રની શરે. નીસત આમોગ: ઉદે્દળો, ફાંધાયણ અને કામો. 
વાભાજજક ઓદડટ. કેન્ર અને યાજ્મ નાણાકીમ વાંફાંધો.  

 ગ્રાભીણ સલકાવ-ડકાયો અને નીસતઓ; બાયતભાાં યોજગાય નીસતઓ/મોજનાઓ 
 ફાહ્ય ક્ષેત્ર: સલદેળ લેયના લરણો, વાંયચના અને દદળા. ફાહ્ય ક્ષેત્ર સધુાયાઓ. સલદેળી 

વાંસ્થાકીમ યોકાણ (FII)  અને સલદેળી પ્રત્મક્ષ યોકાણ (FDI). 
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 ગજુયાતનુાં અથણતાંત્ર- એક અલરોકન; બાયત અને પ્રમખુ યાજ્મોની તરુનાએ ગજુયાતનુાં 
અથણતાંત્ર, આસથિક અન ે વાભાજજક ભાખાગત સસુલધાઓના સલકાવની નીસતઓ. 
ગજુયાતભાાં વશકાયી આંદોરન અને જીલનની વાભાજજક આસથિક ફાફતો ય તેની 
અવય. 

 આંતયભાખાકીમ સસુલધાઓ: ઉજાણ, ફાંદયો, ભાગો, શલાઈ ભથકો, યેરલે, 
ટેખરકોમ્યસુનકેળન. વોસળમર ઇમ્ેતટ એવેવભેન્ટ.  
 

૭. પ્રાદેધળક, યાષ્રીમ અને આંતયયાષ્રીમ કક્ષાની ભશત્લની વાાંપ્રત ઘટનાઓ.  
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પ્રશ્નત્ર-૪: એકાઉન્ટન્વી અને ઓડીટીંગ-૧ 

(મખુ્મ યીક્ષા - લિગનાત્ભક) 
ગિુ-૨૦૦ ભાધ્મભ-ગજુયાતી/અંગે્રજી વભમ-૩ કરાક 

 

પ્રશ્નત્રન ુભાખ ુનીચે મજુફ યશળેે. 
પ્રશ્નોની વાંખ્મા પ્રશ્નલાય ગિુ પ્રશ્નલાય ળબ્દ ભમાગદા કુર ગિુ 

૧૦ ૧૦ ૧૦૦ થી ૧૨૦ ૧૦૦ 

૦૫ ૨૦ ૨૦૦ થી ૨૫૦ ૧૦૦ 
 

૧. હશવાફી ધ્ધધતના મૂતત્લો  

દયચમ,  નામુાં (Book keeping) અને નાભા (દશવાફી) ધ્ધસત. દશવાફી દ્ધસતનો 
ઉદબલ, ભશત્લ, સલકાવ, દશવાફી ધ્ધસતના કામો, દશવાફી ધ્ધસતની ભમાણદાઓ, 
દશવાફી ધ્ધસતનુાં લગીકયણ, દશવાફી વભીકયણ, દશવાફી ધ્ધસતઓ, દશવાફી 
ધ્ધસતના ાદયબાસક ળબ્દો, દશવાફી પ્રદક્મા, આભનોધ, ેટાનોધો, ખાતાલશી, 
ખતલણી, ખતલણીની પ્રદક્મા, લાઉખચિંગ, કાચુાં વયલૈયુાં, શલારા, લાસિક દશવાફો, ભરૂ 
સધુાયણા, વાંયતુત આભનોધ, હૂાંડીઓ, ફેંક સવરકભે, મડૂી અને ભશસેરૂી ખાતા, 
ઘવાયાના દશવાફો, ખફન લેાયી વાંસ્થાના દશવાફો, દશવાફી ખ્મારો, દશવાફી 
પ્રણાખરકાઓ, દશવાફી નીસત, દશવાફી સવધ્ધાાંતો, વાભાન્મ યીતે સ્લીકાયામેર દશવાફી 
સવધ્ધાાંતો(GAAP), દશવાફી ધોયણો, બાયતીમ દશવાફી ધોયણો, આંતયયાષ્ટ્રીમ દશવાફી 
ધોયણો, IFRS (આંતયયાષ્ટ્રીમ નાણાકીમ પ્રકટીકયણના ધોયણો, દશવાફોભાાં કમ્પ્યટુયનો 
ઉમોગ, ટેરીનાાં દશવાફો  
 

૨. ઉચ્ચતય નાભા ધ્ધધત:  

આડતભારના દશવાફો, વાંયતુત વાશવના દશવાફો, આગના દાલાના દશવાફો, બાડ ેઅને 
શપ્તે ખયીદ ધ્ધસતના દશવાફો, યોમલ્ટીના દશવાફો, સલબાગીમ દશવાફો, ળાખાના 
દશવાફો, લીભા કાંનીના લાસિક દશવાફો, વયકાયી દશવાફો, ફેંદકિંગ કાંનીના દશવાફો, 
બાગીદાયી ઢેીના દશવાફો, બાગીદાયીનુાં નુ: ગઠન, નલા બાગીદાયનો પ્રલેળ, 
બાગીદાયની સનવસૃત્ત/મતૃ્ય,ુ બાગીદાયો લચ્ચે યોકડની શપ્ત-ેશપ્તે લશચેણી અન ેસલવજૉન, 
બાગીદાયીના લાસિક દશવાફો. 
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૩. કાંનીરક્ષી હશવાફો :  

કાંનીના દશવાફો: ળેય ફશાય ાડલા અને જપ્ત કયલા, પ્રેપયન્વ ળેય યત કયલા, 
દડફેન્ચવણ ફશાય ાડલા અને યત કયલા, ફાશેંધયી કસભળનના દશવાફો, ળેયમડૂીભાાં 
પેયપાય, ાઘડીનુાં મલૂ્માાંકન, ળેયનુાં મલૂ્માાંકન, ધાંધાની ખયીદી, વાંમોજન, વભાલેળ અને 
નુ:યચના, કાંનીને પડચાભાાં રઇ જલી, કાંની ધાયા ૨૦૧૩ અનવુાય કાંનીના લાસિક 
દશવાફો, બાંડો પ્રલાશ ત્રક, યોકડ પ્રલાશ ત્રક, નાણાકીમ ત્રકોનુાં સલશ્રેણ અને 
અથણઘટન, દશવાફી ગણુોત્તય અને સલશ્રેણ. 
 

૪. ઓડીટીંગ :    
અથણ અને મૂભતૂ તત્લો, રક્ષણો, શતેઓુ, પ્રકાયો, રાબ, આંતદયક અંકુળ, અન્લેણ, 
કામદા મજુફ ઓડીટય: સનભણકૂ, રામકાતો, શક્કો અને પયજો, વેકે્ટયીમર ઓડીટ, 
ડતય ઓડીટ, લાઉખચિંગ-અથણ અને શતેઓુ, પ્રકાયો, સભરકતો અને દેલાનુાં મલૂ્માાંકન, 
કાંની ઓડીટ અને તનેે રગતી કાંની ધાયા, ૨૦૧૩ની જોગલાઈઓ, ઓડીટયનો 
અશલેાર અને પ્રભાણત્ર, કયલેયાનુાં ઓડીટ, ઓડીટ કામણક્ભ.  
 

૫. નાિાકીમ વાંચારન :-  

નાણાકીમ વાંચારનનો અથણ અને ભશત્લ, નાણાાંકીમ વાંચારનનો રૂદઢગત સલરુદ્ધ આધસુનક 
ખ્માર, નાણા અને મડૂી ફજાય, નાણાના સ્ત્રોતો, મડૂીકયણ, મડૂી ભાખુાં, મડૂી ફજાય, 
નાણાના સ્ત્રોતો મડૂીકયણ, મડૂી ભાખુાં, મડૂી ડતય, ઉચ્ચારકતા, દડસલડન્ડ સનણણમો, 
મડૂી ફજેટ, નાણાનુાં વભમ મલૂ્મ, કામણળીર મડૂી વાંચારન, જોખભ અને લતય 
વાંચારન, બાયતભાાં સ્ટોક એક્ષચેન્જની કામણપ્રણારી :- NSE, BSE,  સનમભનકાયી 
વત્તાધીળો :- SEBI, મલૂ્માાંકનકાયી વાંસ્થાઓ 
      

૬. આલકલેયા ધાયો :-  

વ્મક્તતઓની આકાયણી, દશિંદુ અસલબતત કુરુ્ાંફ, ેઢીઓ (ભમાણદદત જલાફદાયીલાી 
બાગીદાયી વશીત), વ્મક્તતઓનો વમશૂ (AoPs), વશકાયી વોવામટીઓ, રસ્ટો, દાનથી 
ચારતી અને ધાસભિક વાંસ્થાઓ, ાયસ્દયક વાંગઠનો, કાંનીઓ, દડસલડન્ડ લશચેણીનો કય, 
MAT (Minimum Alternative tax) અને કાંનીને રગતી અન્મ જોગલાઈઓ, કય 
આમોજન, કયચોયી, અને કયદયલતણન, યશઠેાણનો દયજ્જો, આલકના ળીણકો, ખફન 
યશીળો ભાટે કયલેયા, ફેલડા કયલેયાથી યાશત, ફેલડા કયલેયા દૂય કયલા ભાટેના કયાયો 
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(DTAAs), આલકનુાં ત્રક (Return)  અને આકાયણીની પ્રદક્મા, કયદાતાની કુર 
આલકભાાં વભામેર અન્મ વ્મક્તતની આલક, આલકનુાં એકત્રીકયણ અને નકુળાન ભાાંડી 
લાવુાં કે આગ ખેંચી જવુાં, કુર આલકની ગણતયી લખતે કાતો, છૂટ અને યાશતો, 
રાગુડતા દય અને કયલેયાની જલાફદાયી, એડલાન્વ રુખરિંગ, વેટરભેન્ટ કસભળન, 
અીર અને યીલીઝન, દાંડ અને તેને રગતી કામણલાશી, આલકલેયા વત્તાસધકયીઓ. 
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પ્રશ્નત્ર-૫: એકાઉન્ટન્વી અને ઓડીટીંગ-૨ 

(મખુ્મ યીક્ષા - લિગનાત્ભક) 
ગિુ-૨૦૦ ભાધ્મભ-ગજુયાતી/અંગે્રજી વભમ-૩ કરાક 

 

પ્રશ્નત્રન ુભાખ ુનીચે મજુફ યશળેે. 
પ્રશ્નોની વાંખ્મા પ્રશ્નલાય ગિુ પ્રશ્નલાય ળબ્દ ભમાગદા કુર ગિુ 

૧૦ ૧૦ ૧૦૦ થી ૧૨૦ ૧૦૦ 

૦૫ ૨૦ ૨૦૦ થી ૨૫૦ ૧૦૦ 
 

૧. ડતય અને વાંચારકીમ હશવાફી ધ્ધધત :  

ડતયનો ખ્માર, ડતયના પ્રકાયો, ડતયના તત્લો ડતયનુાં લગીકયણ, ડતયનાાં 
શતેઓુ, ડતય કેન્રો અને ડતય એકભ, ડતય દશવાફી ધ્ધસત અને ડતય સનધાણયણ, 
પ્રત્મક્ષ ભજૂયી, પ્રત્મક્ષ ભારવાભાન, પ્રત્મક્ષ ખચાણ, સળયોયી ખચાણ, પ્રાથસભક ડતય, 
કાયખાના ડતય, ઉત્ાદન ડતય, લેચાણ ડતય, સ્ટોક ત્રક, પીપો, ખરપો, બાદયત 
વયેયાળની ધ્ધસત, વભાન ડતય, ડતયની સલસલધ ધ્ધસતઓ : એકભ ડતય, 
પ્રદક્મા ડતય, ફેચ અને જોફ ડતય, વેલા ડતય, શોટેર ભાટેની ડતય દશવાફી 
ધ્ધસત, કયાયની ડતય, વાંકખરત અને ખફન વાંકખરત દશવાફો, ડતય અને નાણાકીમ 
દશવાફોની ભેલણીનુાં ત્રક, ડતય દશવાફી ધોયણો      

   વાંચારકીમ હશવાફી દ્ધધત  
અથણ, રક્ષણો, સ્લરૂ, વીભાંત ડતય અને વભતટૂ ખફિંદુ સલશ્ર્રેણ, સનણણમ ઘડતય, 
પ્રભાણ ડતય અને સલચરન સલશ્ર્રેણ , અંદાજત્રીમ અંકુળ, અંદાજત્રના પ્રકાયો, 
યોકડ અંદાજત્ર, દયલતણનળીર અંદાજત્ર, શનૂ્મ આધાદયત અંદાજત્ર. 
  

૨. લસ્ત ુઅને વેલા કય  (GST): 

GST શરેા અપ્રત્મક્ષ લેયાનુાં ફાંધાયણીમ ભાખુાં (કેન્ર અને યાજ્મ વયકાયની કયલેયા 
અંગેની વત્તાઓ), VAT નો ખ્માર: અથણ, તત્લો અને ધ્ધસતઓ, GST શરેા અપ્રત્મેક્ષ 
કયલેયાના ભાખાભાાં યશરે ખાભીઓ, GSTની  જરૂદયમાત, ૧૦૧ ભો ફાંધાયણીમ સધુાયા 
કામદો-૨૦૧૬, GST નુાં ભાખુાં, GST દયદ, યાજ્મને લતય આલા અંગેની 
જોગલાઈઓ, નોધણી, GST રાગ ુાડલો અને લસરુ કયલો: કયાત્ર ઘટના, ભાર અને 
વેલાઓનો યુલઠો, યુલઠો યૂો ાડલાનુાં સ્થ : યાજ્મભાાં, આંતયયાજ્મ, આમાત અને 
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સનકાવ, યુલઠાનો વભમ, GST ની ગણતયી, ગણતયીના સનમભો, GSTભાાંથી મકુ્તત, 
નાના યુલઠા અને વાંયતુત મોજના ભાર અને વેલાઓનુાં લગીકયણ; વાંયકુત અને સભશ્ર 
યુલઠો, લેયા ળાખ, લસ્ત ુઅને વેલા કય કામદાઓ : કેન્રીમ લસ્તઓુ અને વેલા કય 
કામદો-૨૦૧૭, વાંકખરત લસ્તઓુ અને વેલાઓ કય અને કામદો-૨૦૧૭, લસ્તઓુ અને 
વેલાઓ કય (યાજ્મોને લતય) કામદો-૨૦૧૭, ગજુયાત લસ્તઓુ અને વેલાઓ કય 
કામદો- ૨૦૧૭, ગજુયાત લસ્તઓુ અને વેલાઓ કય (સધુાયા) કામદો, ૨૦૧૮  
 

૩. નાિાકીમ લશીલટ : 

નાણાકીમ અન ે યાજકોીમ નીસત, જાશયે દેવુાં, અંદાજત્ર - પ્રકાયો અને સ્લરૂ, 
અંદાજત્રીમ પ્રદક્મા, નાણાકીમ ઉત્તયદાસમત્લ, જાશયે દશવાફો અને ઓદડટ, અંદાજત્ર 
એક યાજકીમ વાધન તયીકે, જાશયે વાધનો ય વાંવદીમ સનમાંત્રણ(અંકુળ), જાશયે ખચણ 
ઉય વાંવદીમ સનમાંત્રણ(અંકુળ), નાણાકીમ અને યાજકોીમ ક્ષેત્રભાાં નાણાખાતાની 
ભસૂભકા. કમ્પ્રોરય એન્ડ ઓદડટય જનયર (CAG) ની ભસૂભકા.  
 

૪. ધાંધાકીમ આંકડાળાસ્ત્ર અને ભાહશતી પ્રહક્રમા  

ભાદશતી (DATA) ના પ્રકાયો, ભાદશતીનુાં એકત્રીકયણ અને સલશ્રેણ, સનદળણન, જરૂદયમાત 
અને સનદળણનની દ્ધસતઓ, ભધ્મલતી ક્સ્થસતભાન અને પ્રવાયભાન, વાંબાલના સથમયી, 
વાંબાલના સલતયણ, ભાદશતીનુાં સલશ્રેણ અને અથણઘટન, સચૂકઆંક, આંકડાળાસ્ત્રીમ 
ગણુલત્તા સનમાંત્રણ, વશવાંફાંધ અને સનમત વાંફાંધ, સયેુખ આમોજન, વાભાસમક શ્રેણી 
સલશ્રેણ   

ભાદશતી પ્રદક્મા – તત્લો, ભાદશતી દાખર કયલી (Data Entry), ભાદશતી પ્રદક્મા અને 
કમ્પ્યટુય એલ્પ્રકેળન, વ્મલશાય કે્ષતે્ર કમ્પ્યટુયનો ઉમોગ - દશવાફી દ્ધસત, ઇન્લેન્ટયી 
અંકુળ, ધાંધાકીમ અશલેાર પે્રણ અને XBRL(extensible Business Reporting 
Language) ના મૂ તત્લો 

 

૫. ફેંહકિંગ અને નાિાકીમ વાંસ્થાનો  : 

ધાંધા ભાટે ફેંકનુાં ભશત્લ, અથણ અને કામો, વ્માાયી ફેંકના કામો, ફેંકના પ્રકાયો અને 
તેના કામો; બાયતીમ દયઝલણ ફેંક, નાફાડણ અને ગ્રાભીણ ફેંદકિંગ, બાયતભાાં ફેંદકિંગ 
સધુાયાઓ, ઈ- ફેંદકિંગ, ફેંદકિંગનો સલકાવ: IDBI, IFCI, SFCs, UTI, SIDBI, નલી ફેંદકિંગ 
વાંસ્થાઓનો દયચમ - ેભેન્ટ ફેંકો, મરુા ફેંક, ભદશરા ફેંક, યક્મ્મ રેખનો ધાયો-૧૮૮૧  
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(The Negotiable Instrument Act : 1881): યક્મ્મ રેખના વાભાન્મ ાવાઓ અને 
જુદા-જુદા રેખના (instruments) ખાવ રક્ષણો  સલળે  યીતે. ફેંકીગ અને ચકૂલણીઓ 
વાથે વાંકામેર ભશત્લની વાંસ્થાઓ, દડજજટર ેભેન્ટ અને ગેયયીસત અટકાલલા ભાટેનુાં 
કાનનુી ભાખ.ુ   
 

૬. ધાંધાકીમ અથગળાસ્ત્ર  

ભાાંગ અને યુલઠો: ભાાંગના સનણાણમક દયફો, ભાાંગભાાં દશરચાર સલરુદ્ધભાાં યેખાભાાં 
દયલતણન, યુલઠાના દયફો, યુલઠા યેખાભાાં દશરચાર સલરુદ્ધ યુલઠા યેખાભાાં 
દયલતણન, ફજાય ની વભતરુા અને દકિંભત સનધાણયણ, ભાાંગની મલૂ્મવાેક્ષતા, યુલઠા 
ની મલૂ્મ વાેક્ષતા, ભાાંગ અને યુલઠાના સનમભ નુાં અભરીકયણ 
ઉત્ાદન: ઉત્ાદન સનણાણમક તયીકે ેઢી, ઉત્ાદન સલધેમના ખ્મારો, ખફનપ્રભાણવય 
ઉત્ાદન તથા પ્રભાણવય ઉત્ાદનનો સનમભ કદના રાબારાબ 
ખચણ: ર્ૂાંકા ગાાભાાં ખચણ, રાાંફા ગાાભાાં ખચણ, ભશત્તભ નપાનો ખ્માર, ન્યનુતભ ખચણ નો 
ખ્માર ેઢીની વભતરુા 
ફજાય: ભાખુાં, ણૂણ શયીપાઈ, ઈજાયો અને અણૂણ શદયપાઈ  
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Scheme of Competitive Examination for Account Officer, 

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

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

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

I. Preliminary Examination 

Sr. 

No. 

Nature 

 of Exam 

Name of the paper Time Total Allotted Marks 

   1.  

     Objective 

General Studies 3 Hours 200 

2. Accountancy and 

Auditing 

3 Hours 200 

Total Marks 400 

 

II. 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 qualified in Mains Written Examination) 

             100 

Total Marks to be considered for Final Selection             1000 
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Paper 1: General Studies 

(Preliminary Examination - Objective) 

Marks-200 No. of Questions-200 Medium-Gujarati/ English Time-3 Hours 

 

1. 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). 

 Pilgrimage and Tourist Places of Gujarat. 
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3. 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 Sector. 

Development policies for economic and social infrastructure. Co-operative sector in 

Gujarat. 
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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. 

 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. 
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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. 

 Data interpretation, Data Analysis, Data sufficiency, Probability. 

8.  Current Events of Regional, National and International Importance 
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Paper 2: Accountancy and Auditing 

(Preliminary Examination - Objective) 

Marks -200 No. of Questions-200 Medium – Gujarati/ English Time - 3 Hours 

 

1. 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-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  

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 
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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. 

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  
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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  

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 Institutions- Payment Banks, 

MUDRA Bank, Mahila Bank  
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પ્રશ્નત્ર-૧ :ગજુયાતી 
(મખુ્મ યીક્ષા - લિગનાત્ભક) 

 

ગિુ:૧૫૦ ભાધ્મભ:ગજુયાતી વભમ: ૩ કરાક 

 

ક્રભ અભ્માવક્રભની ધલગત પાલેર ગિુ 

૧ સનફાંધ: ાાંચ ૈકી કોઇ ણ એક (લણણનાત્ભક/ સલશ્રેણાત્ભક/ 

ખચિંતનાત્ભક/ વાાંપ્રત વભસ્મા ય આધાદયત) (ઓછાભાાં ઓછા ૨૫૦ 

લધભુાાં લધ ુ૩૦૦ ળબ્દોભાાં) 

૨૦ 

૨ સલચાય સલસ્તાય (ત્રણ ૈકી કોઇ ણ ફે) કાવ્મ ાંક્તતઓ કે ગદ્યસકૂ્તતનો 

સલચાયસલસ્તાય(આળયે ૧૦૦ થી ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૩ વાંકે્ષીકયણ: આેર ગદ્યખાંડભાાંથી આળયે ૧/૩ બાગભાાં તભાયા 

ળબ્દોભાાં વાંક્ષે   

૧૦ 

૪ ગદ્ય વભીક્ષા : આેરા ગદ્યખાંડના આધાયે છેુરા પ્રશ્નોના જલાફ રખો  ૧૦ 

૫ ઔચાયીક બાણો તૈમાય કયલા (સ્લાગત, સલદાઇ, ઉદ્ઘાટન 

લગેયે/ત્રકાય યીદ ભાટે ઉદફોધન તૈમાય કયલા (ઊજાણ, ખેત 

સધયાણ, પ્રદુણ, આયોગ્મ, સળક્ષણનો નીસત સલમક કે વભસ્મા સલમક) 

(આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૬ પ્રચાય ભાધ્મભો ભાટે સનલેદનો તૈમાય કયલા (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) ૧૦ 

૭ ત્ર રેખન (અખબનાંદન/ શબેુચ્છા/ સલનાંતી/ પયીમાદ લગેયે) (આળયે 

૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૮ ચચાણત્ર (લતણભાન ત્રભાાં પ્રજાના પ્રશ્નો/ વાાંપ્રત વભસ્માઓ/ 

વ્મક્તતગત અખબપ્રામ યજુ કયતો ચચાણત્ર (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૯ રશ્મ આરેખન (આરેખ/ ખચત્ર/ ફ્રો ચાટણ/ વયખાભણી ત્રક/ 

આંકડાકીમ ભદશતી લગેયે યથી રખાણ) (ખચત્ર યથી રખાણ આળયે 

૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 
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૧૦ અશલેાર રેખન (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) ૧૦ 

૧૧ વાંલાદ કૌળલ્મ: ફે વ્મક્તતઓ લચ્ચે વાંલાદ (જુથ ચચાણ/વબાનુાં 

કાભકાજ/ ાણી/ કૃસ/ આયોગ્મ/ વપાઇ/ સળક્ષણને રગતી વભસ્માઓ 

લગેયે. (આળયે ૧૫૦ ળબ્દોભાાં) 

૧૦ 

૧૨ બાાાંતય: અંગે્રજીભાાંથી ગજુયાતીભાાં અનલુાદ ૧૦ 

૧૩ ગજુયાતી વ્માકયણ (સચુવ્મા મજુફ જલાફ રખલો. આ પ્રશ્નોભાાં 

આંતદયક સલકલ્ો યશળેે નશીં)  

 રૂઢીપ્રમોગોનો અથણ અને તેનો લાક્યપ્રમોગ  

 કશલેતોનો અથણ 

 વભાવનો સલગ્રશ કયી તેની ઓખ  

 છાંદ ઓખાલો 

 અરાંકાય ઓખાલો 

 ળબ્દવમશુ ભાટે એક ળબ્દ  

 જોડણી શદુ્ધદ્ધ 

 રેખન શદુ્ધદ્ધ/બાા શદુ્ધદ્ધ 

 વાંસધ જોડો કે છોડો 

 લાક્યયચનાના અંગો /લાક્યના પ્રકાય/લાક્ય યીલતણન 

૨૦ 
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Paper-2: English 

(Main Examination -Descriptive) 

 

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

from Gujarati to English. 

15 

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 
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Paper-3: General Studies 

(Main Examination - Descriptive) 

 

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 19
th

 

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. 
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 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. 

 

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. 
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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. 

 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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Paper-4: Accountancy and Auditing-I 

(Main Examination - Descriptive) 

 

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 
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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 

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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Paper-5: Accountancy and Auditing-II 

(Main Examination - Descriptive) 

 

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 
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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.  

 

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 



 

 

Page 51 of 51 

 

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.  

 


