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જાહયેાત ક્રભાાંક ૧૦૭/૨૦૧૬-૧૭ હહસાફી અધધકાયી લગગ-૧ અન ેસહામક 

લાણિજ્યમક લયેા કધભશ્નય લગગ-૧(સાંયકુ્ત સ્ધાગત્ભક યીક્ષ)  

પ્રિલપ્રમનરી રીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ (Objective Type) 

િશ્નત્ર-૧   કુ ગણુ: ૧૫૦  સમય ૧૫૦ પ્રમપ્રનટ   કુ િશ્નો : ૧૫૦  

Verbal Skill - Gujarati (50 Marks),      

Verbal Skill – English (50 Marks),  

Quantitative Skill (25 Marks),  

Reasoning (Non-Quantitative) (25 Marks)         (માધ્યમ : ગજુરાતી અને અંગે્રજી)  

 

 

 િશ્નત્ર-૨ સામાન્ય અભ્યાસ કુ    ગણુ ૨૦૦ સમય ૨ કાક   કુ િશ્નો : ૨૦૦  

       (માધ્યમ : ગજુરાતી અને અંગે્રજી)  

૧ બાયતની ભગૂો- બૌગોણરક , આધથિક, સાભાજજક, ખતેી, કુદયતી સાંળાધનો અને લસ્તી 
અંગેની ફાફતો- ગજુયાતના ખાસ સાંદબગ સાથે.   

૨ બાયતનો સાાંસ્કૃધતક લાયસો- સાહહત્મ, કરા, ધભગ અન ેસ્થાત્મો- ગજુયાતના ખાસ સાંદબગ 
સાથે  

૩ બાયતનો ઇધતહાસ- ગજુયાતના ખાસ સાંદબગ સાથે  
૪ ભારતન ુ બધંારણ (૧) આમખુ, (૨) મૂભતૂ અધધકાયો અને પયજો, (૩) યાયમનીધતના 

ભાગગદળગક ધસધધાાંતો (૪) સાંસદની યચના (૫) યાષ્ટ્રધત (૬) યાયમાર (૭) ન્મામતાંત્ર 
(૮) અનસુણૂચત જાધત, અનસુણૂચત જનજાધત અને સભાજના છાત લગો ભાટેની 
જોગલાઇઓ (૯) એટની જનયર (૧૦) નીધત આમોગ (૧૧) નાિા ધલધેમક (Money 
Bill) (૧૨) નાિાાંચ (૧૩) અણખર બાયતીમ સેલાઓ (૧૪) કેંદ્ર સણૂચ, યાયમ સણૂચ અને 
સભલામી સણૂચ. (Union List, State List and Concurrent List) (૧૫) નાિા ધલધેમક 
(Money Bill)   
ફાંધાયિીમ અને લૈધાધનક સાંસ્થાઓ.  

૫ ભારતની અથથવ્યવસ્થા:- બાયતની અથગવ્મલસ્થા અને આમોજન , લૈધિક નાિાકીમ સાંસ્થાઓ, 
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લૈધિલીકીકયિ અને મકુ્ત અથગતાંત્રનો બાયતભાાં ઉદબલ, તેનો અભર અને તેની સાભાજજક આધથિક 
અસયો,  ધાંધાકીમ અને કોોયેટ કામદા (Business and Corporate Laws),  બાયત અને 
ગજુયાતભાાં કય વ્મલસ્થા – આલક લેયા કામદો, ગજુયાત મલૂ્મ લધાયા લેયો કામદો-૨૦૦૩ અને 
તેના અનસુાંધાને ધનમભો, કેંદ્રીમ આફકાયી જકાત કામદો-૧૯૪૪, કેંદ્રીમ આફકાયી જકાત ધનમભો-
૨૦૦૨, સધલિસ ટેક્ષ ફાફતે અગત્મની જોગલાઇઓ, કસ્ટભ એક્ટ-૧૯૬૨, કસ્ટભ ડ્યટુી, સ્ટેમ્ 
ડ્યટુી, ઇરેક્રીસીટી ડ્યટુી, Proposed Goods and Services Tax(GST) .ધલધલધ પ્રકાયના ઉકય 
(Various kind of Cess),  બાયતીમ હહસાફી ધોયિો, Institute of Chartered Accountants of 
India ધલાયા ફહાય ાડ્લાભાાં આલેર હહસાફી ધોયિો( AS-1 to AS-34) ,આંતય યાષ્ટ્રીમ હહસાફી 
ધોયિો , હહસાફી ધધધત અને ધલત્ત વ્મલસ્થાભાાં કોમ્્યટુય અને આઇટીનો ઉમોગ, અંદાજત્ર 
અને તેના પ્રકાયો.   
 

૬ સાભાન્મ ધલજ્ઞાન, માગલયિ તથા ઇન્પભેળન એન્ડ્ કોમ્યધુનકેળન ટેકનોરોજી 
૭ સાભાન્મ ફૌધ્ધધક ક્ષભતા કસોટી 
૮ ખેર જગત સહહત યોજફયોજના પ્રાદેધળક, યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ ફનાલો.  
૯ ભાહહતી અધધકાય અધધધનમભ- ૨૦૦૫  

 

 

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



Advt. 107/2016-17, Accounts Officer Class-1 & Assistant Commissioner 

Commercial Tax Class-1 

Preliminary Exam (Objective Type) 

  Question Paper – I 

 (Total Marks: 150, Time: 150 Minutes, Total Questions: 150) 

Verbal Skill - Gujarati (50 Marks),      

Verbal Skill – English (50 Marks),  

Quantitative Skill (25 Marks),   

 Reasoning (Non-Quantitative) (25 Marks)  (Medium: Gujarati and English)  

 

 

Question Paper – II General Study  

(Total Marks: 200 Marks Time: 2 Hours, Total Questions: 200) 

(Medium: Gujarati and English)  

 

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 Constitution of India (1) Preamble (2) Fundamental Rights and 

Fundamental Duties (3) Directive Principles of State Policy (4) Composition 

of Parliament (5) President (6) Governor (7) Judiciary (8) Provisions for 



Scheduled Castes, Scheduled Tribes and backward classes of the society. 

(9) Attorney General (10) NITI Aayog (11) Money Bill (12) Finance 

Commission  (13) All India Services (14) Union List, State List and 

Concurrent List (15) Constitutional and Statutory Bodies 

5 Indian Economy: Indian Economy and Planning,  Global Financial 

Institutions, Globalization and rise of liberal economy in India- its 

implementation and its socio , economic impact, Business and Corporate 

Laws, Taxation system in India and Gujarat- Income Tax Act, Gujarat Value 

Added Tax Act-2003 and rules thereunder, Central Excise Act-1944, 

Central Excise Rules-2002, Important provisions related to Service Tax, 

Customs Act-1962, Custom duty, Stamp duty, Electricity duty, Proposed 

Goods and Services Tax (GST), Various kind of Cess, Indian Accounting 

Standards, Accounting standards specified by  Institute of Chartered 

Accountants of India (AS-1 to AS-34), International Accounting Standards, 

Use of computer and IT in Accounting and Finance, Budget and its types. 

6 General Science, Environment and Information & Communication 

Technology. 

7 General Mental Ability 

8 Daily events of Regional, National and International importance including 

sports.  

9 Right to information Act-2005.  
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