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ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

જા.ક્ર.૬૩/૨૦૨૦-૨૧ 

જગ્યાનુાં નામ: સરર્ારી વવનયન, વાવિજ્ય અને વવજ્ઞાન ર્ોલેજો ખાતે અર્કશાસ્ત્ર 

વવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપર્, વગક-૨ (વશક્ષિ વવભાગ) 
ભાગ-૧ અને ભાગ-૨ ના ૧૮૦ વમવનટના સાંયુક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાર્વમર્ ર્સોટીનો અભ્યાસક્રમ 

પ્રાથમિક કસોટીનો અભ્યાસક્રિ ભાગ -૧ 

િાધ્યિ:ગજુરાતી                                                                                                 કલુ ગણુ :૧૦૦ 

૧ 
ભારતની ભૂગોળ - ભૌગોમલક, આર્થિક, સાિામજક, કુદરતી સંસાધન અને વસ્તી અંગેની બાબતો-  ગુજરાતના ખાસ 

સંદભિ સાથ ે

૨ ભારતનો સાંસ્કૃમતક વારસો- સામિત્ય, કલા, ધિિ અને સ્થાપત્યો- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૩ ભારતનો ઈમતિાસ- ગુજરાતના ખાસ સંદભિ સાથે 

૪ ભારતની અથિવ્યવસ્થા અને આયોજન 

૫ 

ભારતીય રાજનીમત અને ભારતનું બંધારણ: 
(૧) આિુખ 
(૨) િૂળભૂત અમધકારો અને ફરજો 
(૩) રાજ્યનીમતના િાગિદર્િક મસદધાંતો 
(૪) સંસદની રચના 
(૫) રાષ્ટ્રપમતની સત્તા 
(૬) રાજ્યપાલની સત્તા 
(૭) ન્યાયતંત્ર 

(૮) અનુસૂમચત જામત, અનુસૂમચત જનજામત અને સિાજના પછાત વગો િાટેની જોગવાઈઓ 

(૯) એટની જનરલ 
(૧૦) નીમત આયોગ 
(૧૧) પંચાયતી રાજ 
(૧૨) નાણા પંચ 

(૧૩) બંધારણીય તથા વૈધમનક સંસ્થાઓ- ભારતનું ચૂંટણી પંચ, સંઘ લોક સેવા આયોગ, રાજ્ય લોક સેવા 

આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડડટર જનરલ; કેન્રીય સતકિતા આયોગ, લોકપાલ તથા લોકાયુક્ત અને કેન્રીય 

િામિતી આયોગ 

૬ સાિાન્ય બૌમદધક ક્ષિતા કસોટી 

૭ સાિાન્ય મવજ્ઞાન, પયાિવરણ અને ઈન્ફિેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયુમનકેર્ન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જગત સમિત રોજબરોજના પ્રાદેમર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય િિત્વના બનાવો 
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Advertise No. 63/2020-21 

Assistant Professor of Economics in Govt. Arts, Science, Commerce 

College Class-II 

Syllabus of  Preliminary Test 

Paper-1 

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 General Mental Ability 

7 General Science, Environment and Information & Communication Technology 

8 Daily events of Regional, National and International Importance including 

Sports 
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Syllabus for the preliminary test for the recruitment of Assistant 

Professor (Economics), Class II in Govt. Arts, Commerce and 

Science colleges 

 

Marks-200        Questions- 200 Medium-  English/Gujarati 

 

 

1.  Micro Economics  

 Theory of Consumer Behaviour 

 Theory of Production and Costs 

 Decision making under uncertainty Attitude towards Risk 

 Game Theory – Non Cooperative games 

 Market Structures, competitive and non-competitive equilibria and their 

efficiency properties 

 Factor Pricing 

 General Equilibrium Analysis 

 Efficiency Criteria: Pareto-Optimality, Kaldor – Hicks and Wealth Maximization 

 Welfare Economics: Fundamental Theorems , Social Welfare Function 

 Asymmetric Information: Adverse Selection and Moral Hazard 

 

2. Macro Economics  

 National Income: Concepts and Measurement 

 Determination of output and employment: Classical & Keynesian Approach 

 Consumption Function 

 Investment Function 

 Multiplier and Accelerator 

 Demand for Money 

 Supply of Money 

 IS – LM Model Approach 

 Inflation and Phillips Curve Analysis 

 Business Cycles 

 Monetary and Fiscal Policy 

 Rational Expectation Hypothesis and its critique 
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3. Statistics and Econometrics  

 Probability Theory: Concepts of probability, Distributions, Moments, Central 

Limit theorem 

 Descriptive Statistics – Measures of Central tendency & dispersions, 

Correlation, Index Numbers 

 Sampling methods & Sampling Distribution 

 Statistical Inferences, Hypothesis testing 

 Linear Regression Models and their properties – BLUE 

 Identification Problem 

 Simultaneous Equation Models – recursive and non-recursive 

 Discrete choice models 

 Time Series Analysis 

 

4. Mathematical Economics  

 Sets, functions and continuity, sequence, series 

 Differential Calculus and its Applications 

 Linear Algebra – Matrices, Vector Spaces 

 Static Optimization Problems and their applications 

 Input-Output Model, Linear Programming 

 Difference and Differential equations with applications 

 

5. International Economics  

 International Trade: Basic concepts and analytical tools 

 Theories of International Trade 

 International Trade under imperfect competition 

 Balance of Payments: Composition, Equilibrium and Disequilibriumand 

Adjustment Mechanisms 

 Exchange Rate: Concepts and Theories 

 Foreign Exchange Market and Arbitrage 

 Gains from Trade, Terms of Trade, Trade Multiplier 

 Tariff and Non-Tariff barriers to trade; Dumping 

 GATT, WTO and Regional Trade Blocks; Trade Policy Issues 

 IMF & World Bank 
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6. Public Economics  

 Market Failure and Remedial Measures: Asymmetric Information, Public 

Goods, Externality 

 Regulation of Market – Collusion and Consumers’ Welfare 

 Public Revenue: Tax & Non-Tax Revenue, Direct & Indirect Taxes, Progressive 

and non-Progressive Taxation, Incidence and Effects of Taxation 

 Public expenditure 

 Public Debt and its management 

 Public Budget and Budget Multiplier 

 Fiscal Policy and its implications  

 

7. Money and Banking  

 Components of Money Supply 

 Central Bank 

 Commercial Banking 

 Instruments and Working of Monetary Policy 

 Non-banking Financial Institutions 

 Capital Market and its Regulation 

 

8. Growth and Development Economics  

 Economic Growth and Economic Development 

 Theories of Economic Development: Adam Smith, Ricardo, Marx, Schumpeter, 

Rostow, Balanced & Unbalanced growth, Big Pushapproach. 

 Models of Economic Growth: Harrod-Domar, Solow, Robinson, Kaldor 

 Technical progress – Disembodied & embodied; endogenous growth 

 Indicators of Economic Development: PQLI, HDI, SDGs 

 Poverty and Inequalities – Concepts and Measurement 

 Social Sector Development: Health, Education, Gender 

 

9. Environmental Economics and Demography  

 Environment as a Public Good 

 Market Failure 
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 Coase Theorem 

 Cost-Benefit Analysis and Compensation Criteria 

 Valuation of Environmental Goods 

 Theories of Population 

 Concepts and Measures: Fertility, Morbidity, Mortality 

 Age Structure, Demographic Dividend 

 Life Table 

 Migration 

 

10. Indian Economy  

 Economic Growth in India: Pattern and Structure 

 Agriculture: Pattern & Structure of Growth, Major Challenges, Policy 

Responses 

 Industry: Pattern & Structure of Growth, Major Challenges, Policy Responses 

 Services: Pattern & Structure of Growth, Major Challenges, Policy Responses 

 Rural Development – Issues, Challenges & Policy Responses 

 Urban Development – Issues, Challenges and Policy Responses. 

 Foreign Trade: Structure and Direction, BOP, Flow of Foreign Capital, Trade 

Policies 

 Infrastructure Development: Physical and Social; Public-Private Partnerships 

 Reforms in Land, Labour and Capital Markets 

 Centre-State Financial Relations and Finance Commissions of India; FRBM 

 Poverty, Inequality & Unemployment 

 

11. Current Trends and Recent Advancements in Relevant field.  
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સરકારી કોલેજોમાાં અર્થશાસ્ત્ર વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્થ-૨ ની ભરતી 
માટેની પ્રાર્વમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ  

 
 કુલ ગણુ- ૨૦૦ કુલ પ્રશ્નો- ૨૦૦ માધ્યમ- ગજુરાતી / અંગે્રજી  

 
1. એકમલક્ષી (સકુ્ષ્મલક્ષી) અર્થશાસ્ત્ર  

 

 ઉપભોક્તા (ગ્રાહક) ના વતનનનો સિદ્ાાંત 
 ઉત્પાદન અને ખર્નનો સિદ્ાાંત 
 અસનસિતતા હઠેળ સનર્નય – જોખમ તરફ વલર્ 
 રમત (વ્યહૂસવદ્યા)નો સિદ્ાાંત – બિન િહકરી રમતો 
 િજાર માળખ,ુ હરીફાઈ અને બિન-હરીફાઈ િાંતલુન(િમતલુા) અને તેમના 

કાયનક્ષમતા ગરુ્ધમો  
 િાધન કકિંમતો/ પકરિળ ભાવો  
 િામાન્ય િમતલુા સવશ્ર્લેષર્  
 કાયનક્ષમતાનો માપદાંડ (ધોરર્): પેરેટો શે્રષ્ઠતા(ઈષ્ટતમીકરર્), કાલ્ડોર- કહક્િ અને 

િાંપસિ મહિસમકરર્  
 કલ્યાર્ અર્નશાસ્ર: મળૂભતૂ પ્રમેયો, િામાજજક કલ્યાર્ સવધેય  
 અિમપ્રમાર્(Asymmetric) માકહતી: પ્રસતકળૂ પિાંદગી અને નૈસતક િાંકટ  

 
2. સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર  

 

 રાષ્રીય આવક: ખ્યાલો અને માપન  
 ઉત્પાદન અને રોજગારીનુાં સનધાનરર્: પ્રસશષ્ટ અને કેઈન્િવાદી અબભગમ 
 વપરાશ સવધેય  
 રોકાર્ સવધેય  
 ગરુ્ક અને ગસતવધનન  
 નાર્ાની માાંગ  
 નાર્ાનો પરુવઠો  
 આઈએિ- એલએમ (IS-LM) નમનુા અબભગમ  
 ફુગાવો અને ફીલીપ્િ વક્ર સવશ્ર્લેષર્  
 વ્યાપાર ર્ક્રો  
 નાર્ાકીય અને રાજકોષીય નીસત  
 તાકકિક અપેક્ષા પકરકલ્પના અને તેની આલોર્ના  
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3.  આંકડાશાસ્ત્ર અને અર્થવમવતશાસ્ત્ર  
 

 િાંભાવના સિદ્ાાંત: િાંભાવનાની સવભાવનાઓ, સવતરર્ો, પ્રઘાતો(Moments), કેન્દ્ન્િય 
મયાનદા પ્રમેય  

 વર્નનાત્મક આંકડા(શાસ્ત્ર): કેન્દ્ન્િય વલર્ના માપો(મધ્યવતી સ્થર્સતના માપો) અને 
પ્રિરમાન – િહિાંિાંધ- સરૂ્કાઅંકો  

 નમનુા (સનદશનન) પદ્સતઓ અને નમનુા (સનદશનન) સવતરર્  
 આંકડાકીય અનમુાનો, પકરકલ્પના (ઉત્કલ્પના) પરીક્ષર્  
 સરેુખ (રેખીય) સનયતિાંિાંધ નમનૂાઓ અને તેના ગરુ્ધમો- (બ્લ-ુBLUE)  
 ઓળખ થમથયા  
 યગુપત િમીકરર્ નમનૂાઓ પનુરાવસતિત અને બિન-પનુરાવસતિત  
 અિતત (Discrete) પિાંદગી નમનૂાઓ  
 િામાસયક શ્રેર્ી સવશ્ર્લેષર્  

 
4.  ર્ાણણવતક અર્થશાસ્ત્ર  

 

 ગર્: કાયો અને િાતત્ય, ક્રમ, શ્રેર્ી  
 કલનસવદ્યા અને તેના ઉપયોગો  
 સરેુખ િીજગબર્ત- શ્રેર્ી, િકદશ (Vector) અવકાશો (Spaces)  
 થર્ૈસતક ઇથટતમીકરર્ િમથયાઓ અને તેના ઉપયોગો  
 િાધન (Input) –ઉત્પાદન (Output) નમનુો, સરેુખ આયોજન.  
 અંતર (Difference) અને સવકલ િમીકરર્ો (Differential equations) ઉપયોગો 

િહીત  
 

5. આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર  
 

 આંતરરાષ્રીય વ્યાપાર: મળૂભતૂ ખ્યાલો અને સવશ્ર્લેષર્ાત્મક િાધનો  
 આંતરરાષ્રીય વ્યાપારના સિદ્ાાંતો  
 અપનૂનહરીફાઈમાાં આંતરરાષ્રીય વ્યાપાર  
 લેર્દેર્ની તલુા: િાંરર્ના, િમતલુા અને અિમતલુા, અને િમાયોજન (ગોઠવર્) 

પદ્સતઓ  
 સવસનમય દર: ખ્યાલો અને સિદ્ાાંતો  
 સવદેશી સવનમય િાજાર અને ભાવફેર સનમલુનન (Arbitrage)  
 વ્યાપારર્ી લાભો, વ્યાપારની શરતો, વ્યપાર ગરુ્ક  
 વ્યાપાર માટે જકાત (પ્રશલુ્ક) અને બિન-જકાત (પ્રશલુ્ક) અવરોધો, રાસશપાતન 

(Dumping)  
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 ગેટ- GATT (જકાત અને વ્યાપાર અંગે િામાન્ય કરાર), ડબ્લ્ય.ુટી.ઓ. –WTO (સવશ્વ 
વ્યાપાર િાંગઠન), પ્રાદેસશક વ્યાપાર સવભાગો, વ્યાપાર નીસત મદુ્દાઓ  

 આઈ.એમ.એફ.- IMF (આંતરરાષ્રીય નાર્ા ભાંડોળ), સવશ્વ િેંક  
 

6. જાહરે અર્થશાસ્ત્ર (અર્થવિધાન)  
 

 િજારની સનષ્ફળતા અને ઉપર્ારાત્મક (પ્રસતકારક) પગલાઓ: અિમપ્રમાર્ 
(Asymmetric) માકહતી, જાહરે વથતઓુ, િાહ્યતા  

 િજારનુાં સનયમન: િહયોગ અને ગ્રાહકોન ુકલ્યાર્  
 જાહરે આવક(આમદની): કર અને બિન-કર આવક, પ્રત્યક્ષ(િીધી) અને અપ્રત્યક્ષ 

કરવેરા, પ્રગસતશીલ અને બિન-પ્રગસતશીલ કરવેરા, કરવેરાનુાં ભારર્ અને અિરો 
 જાહરે ખર્ન   
 જાહરે દેવુાં (કરજ) અને તેન ુિાંર્ાલન  
 જાહરે અંદાજપત્ર અને અંદાજપત્ર ગરુ્ક  
 રાજકોષીયનીસત અને તેની અિરો  

 
7. નાણુાં અને બેન્કિંર્  

 

 નાર્ા પરુવઠાના ઘટકો  
 મધ્યથર્ (કેન્દ્ન્િય) િેંક   
 વ્યાપારી િેન્દ્ન્કિંગ  
 નાર્ાકીય નીસતના િાધનો અને કામગીરી  
 બિન- િેન્દ્ન્કિંગ નાર્ાકીય િાંથર્ાઓ  
 મડૂી િજાર અને તેન ુસનયમન  

 
8. વધૃ્ધ્ધ અને વિકાસન ુઅર્થશાસ્ત્ર  

 

 આસર્િક વદૃ્ધદ્ અને આસર્િક સવકાિ  
 આસર્િક સવકાિના સિદ્ાાંતો: આદમ(એડમ) સ્થમર્, કરકાડો, માક્િન, શમુ્પીટર, રોથટોવ, 

િમતોલ અને અિમતોલ વદૃ્ધદ્, પ્રિળ (શસ્ક્તશાળી) પ્રયાિ અબભગમ  
 આસર્િક વધૃ્ધ્ધના નમનૂાઓ: હરેોડ-ડોમર, િોલો, રોિીન્િન, કાલ્ડોર  
 તકનીકી પ્રગસત: સવશેષ (સવખરાયેલા) અને અંકકત, અંતજાનત વધૃ્ધ્ધ  
 આસર્િક સવકાિના સનદેશકો: પી.ક્ય.ુએલ.આઈ.- PQLI (જીવનની ભૌસતક ગરુ્વિાનો 

આંક), એર્.ડી.આઈ. - HDI (માનવ સવકાિ આંક), એિ.ડી.જીિ - SDGs (ટકાવ 
સવકાિના લક્ષયાાંકો)  

 ગરીિાઈ અને અિમાનતાઓ: ખ્યાલો અને માપન 
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 િામાજજક ક્ષેત્રનો સવકાિ: આરોગ્ય (થવાથ્ય), સશક્ષર્, જાતી  
 

9. પયાિથરણીય અર્થશાસ્ત્ર અને િસ્તી વિષયક માહહતી  
 

 પયાવનરર્ એક જાહરે વથત ુતરીકે  
 િજાર સનષ્ફળતા  
 કોિ પ્રમેય   
 ખર્ન-લાભ સવશ્ર્લેષર્ અને વળતર માપદાંડ  
 પયાવનરર્ીય વથતઓુન ુમલૂ્ય સનધાનરર્  
 વથતીના સિદ્ાાંતો  
 ખ્યાલો અને માપો: પ્રજનનક્ષમતા (ફળદ્રપુતા) (Fertility), રોગીષ્ટતા (Morbidity), 

મરર્ાધીનતા (Mortality)  
 વય માળખ,ુ વથતી સવષયક વળતર  
 જીવન કોષ્ટક  
 થર્ળાાંતર  

 
10. ભારતીય અર્થતાંત્ર  

 

 ભારતમાાં આસર્િક વદૃ્ધદ્: તરાહ અને માળખ ુ
 કૃસષ (ખેતી): તરાહ અને વદૃ્ધદ્ન ુમાળખ,ુ મખુ્ય પડકારો, નીસતગત પ્રસતભાવો  
 ઉદ્યોગ: તરાહ અને વદૃ્ધદ્ન ુમાળખ,ુ મખુ્ય પડકારો, નીસતગત પ્રસતભાવો 
 િેવાઓ: તરાહ અને વદૃ્ધદ્ન ુમાળખ,ુ મખુ્ય પડકારો, નીસતગત પ્રસતભાવો 
 ગ્રામીર્ સવકાિ: િમથયાઓ(મદુ્દાઓ), પડકારો, અને નીસતગત પ્રસતભાવો 
 શહરેી સવકાિ: િમથયાઓ(મદુ્દાઓ), પડકારો, અને નીસતગત પ્રસતભાવો 
 સવદેશ વ્યાપાર: માળખ ુઅને કદશા, િી.ઓ.પી.- BOP (લેર્દેર્ન ુિરવૈયુાં), સવદેશી 

મડૂીનો પ્રવાહ, વ્યાપાર નીસતઓ  
 માળખાગત સવકાિ: ભૈસતક અને િામાજજક, જાહરે-ખાનગી ભાગીદરીઓ  
 જમીન શ્રસમક (મજુર) અને મડૂી િજારોમા સધુારાઓ  
 ભારતના કેન્િ-રાજ્ય નાર્ાકીય િાંિાંધો અને નાર્ા પાંર્ો; એફ.આર.િી.એમ.- FRBM 

(નાર્ાકીય જવાિદારી અને અંદાજપત્ર િાંર્ાલન)  
 ગરીિી, અિમાનતા અન ેિેકારી(િેરોજગારી)  

 
11.  સાંબાંવધત કે્ષત્રમાાં િતથમાન પ્રિાહો અને તાજેતરની પ્રર્વત.  

 

 


