
જા.ક્ર.૮૧/૨૦૧૬-૧૭ 
જગ્યાન ું નામ : સરકારી કોલેજોમાું અર્થશાસ્ત્ર  વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્થ-૨ 

 
ભાર્-૧ અને ભાર્-૨ ના ૧૫૦  વમવનટના સુંય ક્ત પ્રશ્નપત્રની પ્રાર્વમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

 
 

પ્રાર્વમક કસોટીનો અભ્યાસક્રમ 

ભાર્-૧ 

 માધ્યમ: ગ જરાતી               ક લ પ્રશ્નો ૧૦૦                                ક લ ગ ણ :૧૦૦  

૧ ભારતની ભરૂ્ોળ-  ભૌર્ોલલક, આવર્િક, સામાજજક, ક દરતી સુંસાધન અને િસ્તી અંરે્ની બાબતો-  ગ જરાતના 
ખાસ સુંદભથ સારે્ 

૨ ભારતનો સાુંસ્કવૃતક િારસો- સાહિત્ય, કલા, ધમથ અને સ્ર્ાપત્યો- ગ જરાતના ખાસ સુંદભથ સારે્ 

૩ ભારતનો ઈવતિાસ- ગ જરાતના ખાસ સુંદભથ સારે્ 

૪ ભારતની અર્થવ્યિસ્ર્ા અને આયોજન 

૫ ભારતીય રાજનીવત અને ભારતન ું બુંધારણ: 

(૧)   આમ ખ 

(૨)   મળૂભતૂ અવધકારો અને ફરજો 

(૩)   રાજ્યનીવતના માર્થદશથક વસદ્ાુંતો 

(૪)   સુંસદની રચના 

(૫)   રાષ્ટ્રપવતની સત્તા 

(૬)   રાજ્યપાલની સત્તા 

(૭)   ન્યાયતુંત્ર 

(૮)  અન સલૂચત જાવત, અન સલૂચત જનજાવત અને સમાજના પછાત િર્ો માટેની જોર્િાઈઓ 

(૯)   એટની જનરલ 

(૧૦) નીવત આયોર્ 

(૧૧) પુંચાયતી રાજ 

(૧૨) નાણા પુંચ 

(૧૩) બુંધારણીય તર્ા િૈધવનક સુંસ્ર્ાઓ- ભારતન ું ચ ૂુંટણી પુંચ, સુંઘ લોક સેિા આયોર્, રાજ્ય લોક 
સેિા આયોર્, કોમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓહડટર જનરલ; કેન્રીયસતકથતા આયોર્, લોકપાલ તર્ા 
લોકાય ક્ત અને કેન્રીય માહિતી આયોર્ 

૬ સામાન્ય બૌદ્ધદ્ક ક્ષમતા કસોટી 

૭ સામાન્ય વિજ્ઞાન, પયાથિરણ અને ઈન્ફમેશન એન્ડ કોમ્પ્ટય વનકેશન ટેકનોલોજી 

૮ ખેલ જર્ત સહિત રોજબરોજના પ્રાદેવશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મિત્િના બનાિો 

 
 

********* 
 
 



Syllabus of Preliminary Test 

 

part-1 

Medium: Gujarati                    Total que 100                               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 

 
 

********* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

જાિરેાત ક્રમાુંક ૮૧/૨૦૧૬-૧૭ 

ભાર્-૨ સુંબવધત વિષયનો અભ્યાસક્રમ  

જગ્યાન ું નામ : સરકારી કોલેજોમાું અર્થશાસ્ત્ર વિષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, િર્થ-૨ 

ક લ પ્રશ્નો ૨૦૦             ક લ ગ ણ ૨૦૦                     માધ્યમ:ગ જરાતી/અંગે્રજી 
 

૧. વ્યષ્ષ્ટ્ટ આવર્િક વિશ્લેષણ.  

મ ાંગન ાં વિશ્લેષણ – મ ર્શલ, હિક્સ અંદ અભિવ્યક્ત પસાંદગીન  અભિગમો, ઉત્પ દન અને ખર્શન  

વસદ્ ાંતો, બજારન  વિવિધ મ ળખ મ ાં હ િંમત અને ઉત્પ દન, સ ધન હ -મત વિશ્લેષણ, સ મ ન્ય 

સાંત  લન વિશ્લેષણ અને નિીન લ્ય ણ અર્શર્ સ્ત્ર  

 

૨. સમષ્ષ્ટ્ટ આવર્િક વિશ્લેષણ. 

રોજગ ર અને ઉત્પ દનન ાં વનધ શરણ – પ્રવર્ષ્ટ અભિગમ,  ેઈન્સનનો અભિગમ, ઉપિોગની 

પહર લ્પન ઓ ન ણ ાંની મ ાંગ- ફીર્ર અને  ેમ્બ્રીજન ાં રૂપ ાંતર- ેઈન્સીયન, ફ્રીડમેન, પેટીન ીન, 

બોમોલ અને ટોબીનન  અભિગમો. 

 ન ણ નો પ રિઠો, ન ણ ાંન  પ રિઠ ન  વનધ શર ો-પ્રબળ ન ણ ાં, ન ણ ાં ગ ણ ાં .  

ફીલીપ્સ િક્રન ાં વિશ્લેષણ 

વ્ય પ ર ર્ક્ર – સેમ્બ્ય લસન, િીક્સ અને   લ્ડોરન  મોડલે.  

સમષ્ષ્ટ આવર્િ  સાંત  લન – ન ણ ાં ીય અને ર જ ોષીય નીવતઓની સ પેક્ષ ભવૂમ  .  
 

૩. વિકાસ અને આયોજન. 

આવર્િ  વદૃ્ધદ્, આવર્િ  વિ  સ અને ધ રણીય વિ  સ-સાંસ્ર્ ઓન ાં મિત્િ, સર  ર અને બજાર, 

અલ્પવિ  સની વનરાંતરત , ગરીબીન ાં દ :ર્ક્ર, ર્ક્રીય   યશ  રણ-અલ્પવિ  સનો સાંરર્ન ત્મ  

દ્રષ્ષ્ટ ોણ-વિ  સની મ પણી, પ્રણ લીગત, HDI, જીિન સરૂ્  ાં ોની ગ ણિત્ત   

વિ  સન  વસદ્ ાંતો – પ્રવર્ષ્ટ, મ ક્સશ, શ મ્બ્પીટર, આવર્િ  વદૃ્ધદ્, િરેોડ-ડોમરન ાં મોડેલ-સાંત  લનની 

અસ્સ્ર્રત -નિપ્રવર્ષ્ટ વદૃ્ધદ્-સોલોન ાં મોડેલ-સ્ર્ યી વદૃ્ધદ્-વિ  સન  અભિગમો-સાંત  ભલત વદૃ્ધદ્, 

સમ લોર્  ત્મ  ન્ય નતમપ્રય સ, પ્રબળ પ્રય સ, અસીવમત શ્રમપવૂતિ, અસાંત  ભલત વદૃ્ધદ્, ન્ય નતમ 

આિ  સાંત  ભલત પ ર્, ગરીબીન  સ ાં ેત  ો અને મ પણી  

આવર્િ  વિ  સમ ાં ખેતી અને ઉદ્યોગોન ાં મિત્િ-ત ની ની પસાંદગી અને ઉભર્ત ત ની -રો  ણન  

ધોરણો-ખર્શ-લ િ વિશ્લેષણનો પ્ર રાંભિ  વિર્ ર  

વ્ય પ ર અને મદદ-વદૃ્ધદ્ન  પે્રર રૂપ આંતરર ષ્રીય વ્ય પ ર-અલ્પવિ વસત દેર્ો અને િૈવિ રણ  

આવર્િ  વિ  સમ ાં ન ણ ાં ીય અને રોજ ોષીય નીવતઓન  લક્ષ્યો અને ભવૂમ   

આયોજનની ત ની ો-િ રતમ ાં આયોજનન  મોડેલો-બજારોન્મ ખ અર્શવ્યિસ્ર્ મ ાં આયોજન.  

 



૪. રાજસ્િ. 

આવર્િ  ગવતવિવધમ ાં સર  રની ભવૂમ  -ફ ળિણી, વિતરણ અને સ્ર્ યીત્િન    યો, વનજી, સ િશજવન  

અને મેરીટ-િસ્ત  ઓ.  

સ િશજવન  અંદ જપત્ર-અંદ જપત્રની ખ દ્યની જ દીજ દી વિિ િન ઓ.  

િ રતમ ાં  ેન્દ્ર સર  રન  અંદ જપત્રો. 

સ િશજવન  ખર્શ-પહર લ્પન , અસરો, મલૂ્ય ાં ન.  

સ િશજવન  આિ - ર વિિ જનન  જ દ જ દ  અભિગમો- રિ ર અને  રની અસરો-સ પેક્ષત  અને 

ઉત્પ્લિત ,  ર િરિ ની ક્ષમત   

સ િશજવન  દેવ -સ્ત્રોત, અસરો, િ ર અને પ્રબાંધ 

ર જ ોષીય સાંઘિ દ-વસદ્ ાંત અને સમસ્ય ઓ, િ રતમ ાં  ેન્દ્ર-ર જ્ય સર  રન  ન ણ ાં ીય સાંબાંધોની 

સમસ્ય ઓ.  

ર જ ોષીય નીવત-તટસ્ર્, અવતપરૂ  અને   ય શત્મ  ન ણ ાં સાંત  ભલત અંદ જપત્ર ગ ણ ાં .   

 

૫. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર  

 આંતરર ષ્રીય વ્ય પ રન  વસદ્ ાંતો-પ્રયોગમલૂ  ર્  સણી અને સાંબદ્ત .  

 અપણૂશ િરીફ ઈમ ાં આંતરર ષ્રીય વ્ય પ ર. 

 વ્ય પ રની ર્રતો અને આવર્િ  વદૃ્ધદ્.  

 વ્ય પ રની ર્રતોમ ાં દીઘશ  લીન અિનવતની પહર લ્પન -આલોર્ન ત્મ  સમીક્ષ .  

લેણ-દેણની ત લ મ ાં સાંત  લન/અસાંત  લન લેણદેણની ત લ મ ાં સમ યોજન મ ટે પરાંપર ગત અિર્ોષણ 

અને ન ણ ાં ીય અભિગમો-વિદેર્ વ્ય પ ર ગ ણ ાં .  

શ લ્ નો પ્રિ િ-આંવર્  અને સ મ ન્ય વિશ્લેષણ  

શ લ્ ેતર અિરોધોનો ર જનૈવત  અર્શર્ સ્ત્રીય આધ ર  

વિિસ્તર ઉપર પ્ર દેવર્ િ દનો વસદ્ ાંત  

ભરટન વ ડઝ પ્રણ લીન ાં પતન-નિીન આવર્િ  સ ધ ર ઓ  

િ રતમ ાં વ્ય પ ર નીવત અને તેમ ાં સ ધ ર ઓ.  

 

૬. ભારતીય અર્થવ્યિસ્ર્ા  

 આધ રભતૂ આવર્િ  સ ાં ેત ાં -ર ષ્રીય આિ -વિભિન્ન કે્ષત્રોન ાં વનષ્પ દન  

 હ -મતો અને ન ણ ાં પ રિઠ ન  િલણો  

 કૃવષ-સાંસ્ર્ ગત અને ત ની ી પ સ ઓ-નિીકૃવષ નીવત  

 ઉદ્યોગ-નિી ઉદ્યોગનીવત અને ઉદ રી રણ  

ન ણ ાં અને બે ીંગ-ન ણ ાં પ રિઠ ની વિિ િન ઓ-ફુગ િો-ન ણ ાંનીવત અને ન ણ ાંકે્ષત્રન  સ ધ ર ઓ 

ર જસ્િ- ેન્દ્ર તર્  ર જ્ય સર  રન  આિ  તર્  ખર્શમ ાં િલણો  



સ િશજવન  દેવ - ેન્દ્રીય અંદ જપત્રન ાં વિશ્લેષણ  

વિદેર્ વ્ય પ ર-િલણો-લેણદેણની ત લ  અને  વિદેર્ વ્ય પ રને લ ગત ાં સ ધ ર ઓ.  

 

૭. આંકડાકીય પદ્વતઓ.  

  ેંદ્રીયિલણ, પ્ર ીણશ, વિષમત  અને િક્રત ન  મ પદાંડો  

સાંિ િન નો સ મ ન્ય વસદ્ ાંત, દ્ધિપદી વિતરણ, પોઈસન વિતરણ અને પ્રમ ણ્ય વિતરણ સરલ 

સિસાંબાંધ અને પર ગમન વિશ્લેષણ  

આં  ડ  ીય અન મ ન-વનદર્શન-વિતરણન  પ્રયોગો  

સરૂ્  ાં  અને   લશે્રણી વિશ્લેષણ  

વનદર્શન અને જનગણન ની રીતો-વનદર્શનન  પ્ર  ર અને વનદર્શનની ખ મીઓ. 

 

૮. માુંર્નો વસદ્ાુંત-તથ્યો ઉપર આધ હરત-મ ાંગ વિધેય-અવનવિતત ની સ્સ્ર્વતમ ાં ઉપિોક્ત નો વ્યિિ ર.   

 ઉત્પ દનનો વસદ્ ાંત.  

  મર સાંવધપણૂશ અને અ પટ સાંવધપણૂશ અલ્પજન િસ્ત  ઈજારો ફમશન  ઉદે્દશ્યન  વિવિધ મોડેલો-

બોમોલ, મોરીસ અને વિભલયમસન.  

 સ ધનોની હ -મત વનધ શરણ  

 સ મ ન્ય સાંત  લન અને  લ્ય ણિ દી અર્શર્ સ્ત્ર  

 

૯. ઉત્પાદન અને રોજર્ારના વસદ્ાુંતમાું કેઈન્સ અને ઉત્તર કેઈન્સ અભોર્મો-રો  ણ ગ ણ ાં નો પય શય-

ઉપિોગની પહર લ્પન ઓ  

 રો  ણન  વસદ્ ાંતો અને ગવતિધશન  

 ન ણ ાંની મ ાંગન  વસદ્ ાંતો- ેસ્ન્સયન અને ઉત્તર  ેસ્ન્સયન. 

ન ણ ાં પ રિઠ ન ાં વિભિન્ન દ્રષ્ષ્ટ ોણ, ન ણ નો પ રિઠો-ઘટ ો અને વનધ શર ો-ન ણ ાં ગ ણ ાં .   

ઉત્પ દન-હ -મત વનધ શરણ (સ ળ પ રિઠો અને સ ળ મ ાંગનો િક્ર વનશ્લેષણ)  

ફ્લેમીંગ-મ ન્ડેલની ખ લ્લી અર્શવ્યિસ્ર્ ન ાં મોડેલ.  

 

૧૦. વિકાસ અને વદૃ્ધદ્-સુંસ્ર્ાઓની ભવૂમકા.  

વિ  સ અને વદૃ્ધદ્ન  વસદ્ ાંતો-જોન રોબીન્સન અને   લ્ડોરન  વદૃ્ધદ્ન  મોડેલો.  

ત ની ી વિ  સ-િીક્સ, િરેોડ અને  ૌર્લ અર્જન – વદૃ્ધદ્ન  વનધ શર ોમ ાં ઉત્પ દન વિધેયનો અિોગમ-

અંતજાશત વદૃ્ધદ્-વર્ક્ષ , ર્ોધ અને જ્ઞ નની ભવૂમ    

વિભિન્ન દેર્ોમ ાં આવર્િ  વિ  સ અને વદૃ્ધદ્ન  સ્તરોમ ાં અંતર મ ટેન ાં સ્પષ્ટી રણ  

વિ  સન  વસદ્ ાંતો-પ્રવર્ષ્ટ, મ ક્સશ અને શ મ્બ્પીટર અને વિ  સન ાં સાંરર્ન ત્મ  વિશ્લેષણ-અપણૂશ બજાર 

વનદર્શન-લ ઈસન ાં વિ  સન ાં મોડેલ, રેનીસ-ફૉઈન ાં મોડેલ વિ  સન  પર િલાંબનનો વસદ્ ાંત.  

આવર્િ  વિ  સન  પે્રર બળો-ક દરતી સાંપવત્ત, િસ્તી, મડૂી, મ નિ સાંર્ોધન વિ  સ અને અિસ્ર્ પન .  



વ્ય પ ર અને વિ  સ-વિ  સન  પે્રર રૂપમ ાં વ્ય પ ર, દ્ધિ અંતર લ વિશ્લેષણ-પ્રબીર્, સીંગર અને 

મ યડલૂન  વિર્ રો-વ્ય પ રમ ાંર્ી લ િો અને અલ્પવિ વસત દેર્ો. 
 

૧૧. કરિેરાના વસદ્ાુંતો-પ્રકારો, ભાર (incidence) અને અસરો 

 સ િશજવન  ખર્શન  વસદ્ ાંતો-બર્ત, રો  ણ અને વિ  સ ઉપર અસરો.  

 સ િશજન   દેિ નો િ ર.  

  ેન્દ્રીય ન ણ ાં-િ રત સર  રની આિ  અને ખર્શમ ાં િલણ  

ર જ્યસર  રન ાં ન ણ ાં-ર જ્યસર  રોની આિ  અને ખર્શમ ાં િલણ સ િશજવન  દેવ -૧૯૫૧ ર્ી િ રતન ાં 

સ િશજવન  દેવ ાં-વિ  સ, સાંરર્ન , સ્િ વમત્િ પ્રવતમ ન અને દેિ ન ાં પ્રબાંધ.   

 ેન્દ્ર-ર જ્ય સર  રન  ન ણ ાં ીય સાંબાંધો-ક્ષૈવતજ અને ઉર્ધિશ અસાંત  લન  

 ન ણ ાંપ ાંર્ો-િ રતમ ાં ર જ ોષીય નીવત અને ર જ ોષીય સ ધ ર ઓ.  

 

૧૨. નાણાુંકીય અલભર્મ અને લેણ-દેણની ત લામાું સમાયોજન પ્રાદેવશક વિભાર્ો-બહ  પક્ષપ ત અને 

વિિવ્ય પ ર પ્રર્  શ લ્ ેતર અિર ધોન  અમલી રણમ ાં ર જ ીય અર્શર્ સ્ત્ર િસ્ત   બજારમ ાં અપણૂશ 

િરીફ ઈ પહરસ્સ્ર્વતમ ાં આંતર ર ષ્રીય વ્ય પ ર-આંતરર ષ્રીય  ોષ(reserve) નો વસદ્ ાંત ઈષ્ટતમ 

ન ણ ાં કે્ષ્રત્ર-વસદ્ ાંત, વિ વસત અને વિ  સર્ીલ દેર્ો ઉપર અસરો.   

 વિિ વ્ય પ ર સાંગઠન અને અર્શતાંત્રન  વિભિન્ન કે્ષત્રો પર પ્રિ િ  

 

૧૩. નાણાું પ રિઠાના ઘટકો, નાણાું અને પ ૂુંજી બજારની ભવૂમકા, ઘટ ો અને   યો, િ રતીય રીઝિશ બેન્ -

નિી ન ણ ાં અને ઋણ નીવતઓ, વ્ય પ રી બેં ો અને સિ  રી બેં ો, 

વિવર્ષ્ટ ન ણ ાં ીય અને રો  ણ સાંસ્ર્ ઓ, 

બેં  વ્યિિ ર વિન ની ન ણ ાં ીય સાંસ્ર્ ઓ અને પ્ર દેવર્  ગ્ર મીણ બેં  

 

૧૪.  ઔદ્યોલર્ક સરચના અને આવર્િક વદૃ્ધદ્, ઔદ્યોભગ રણનો ઢ ાંર્ો, સ િશજવન  અને વનજી, મોટ  અને લઘ  

ઉદ્યોગો, ઔદ્યોભગ  સ્ર્ ન વનધ શરણન  વસદ્ ાંતો- િ રતીય અન િિો, ઔદ્યોભગ  ઉત્પ દ ત -મ પણી-

આંવર્  અને પણૂશ િલણ, િ રતમ ાં ઔદ્યોભગ  ન ણ ાં ઔદ્યોભગ  શ્રમ-િ રતમ ાં પ્રશ્નો, નીવતઓ અને 

સ ધ ર ઓ આવર્િ  સ ધ ર ઓ અને આવર્િ  વદૃ્ધદ્.  

 

૧૫. િસ્તી અને આવર્િક વિકાસ, િસ્તી, વિકાસ અને પયાથિરણના અંતથસુંબુંધ - ધારણીય વિકાસ.  

 મ બ્ર્સનો િસ્તીનો વસદ્ ાંત, અન કલૂતમ િસ્તીનો વસદ્ ાંત  

 જન ાંહ  ીય સાંક્રમણનો વસદ્ ાંત, જનસાંખ્ય  સમદૃ્ધદ્ની સીમ -અંવતમ શ્રોત, જન ાંહ  ીની વિિ િન , જન્મ 

તર્  મતૃ્ય  દરન  પ્ર  ર, પ્રજનનત ની મ પણી, ક લ પ્રજનન દર, સ ળ અને શ દ્ પ ન: ઉત્પ દન દર, 

જનસાંખ્ય  પ્રકે્ષપણ,  સ્ર્ યી, સ્ર્ૈવત  અને અધશ સ્ર્ૈવત  જનસાંખ્ય , નિી જનગણન  િ ર  િ રતીય 

જનસાંખ્ય ની વિરે્ષત ઓ.  



 િ રતમ ાં ગરીબી- વનરપેક્ષ તર્  સ પેક્ષ – િ રતમ ાં ગરીબીન ાં વિશ્લેષણ.  

 પય શિરણ – આિશ્ય ત  તરી ે – સ વિધ  અને સ િશજવન  િસ્ત  ઓન  રૂપમ ાં – પય શિરણ અને 

પહરસ્સ્ર્વતન  બગડિ ન    રણો – પ્રદૂષણ વનયાંત્રણ  રિ ની નીવતઓ – આવર્િ  અને પ્રત્ય પ  

નીવતઓ અલ્પવિ વસત દેર્ોમ ાં તેની સ પેક્ષ અસર  ર ત .  

 પય શિરણની અિનવત અને ગરીબી – પય શિરણ અને ઇ ોન  સાંરક્ષણ મ ટે વ્યષ્ષ્ટ આયોજન – િોટર 

રે્ડ – સાંય ક્ત િનપ્રબાંધ અને સ્િસિયોગ સમિૂ.  

 પય શિરણન  સાંરક્ષણમ ાં ર જ્યોની ભવૂમ   – િ રતમ ાં પય શિરણને લગત    નનૂીધ ર ની સમીક્ષ .  
 

૧૬. ભારતીય અર્થતુંત્રમાું કૃવષની ભવૂમકા –કૃવષનો ફ ળો, કૃવષ અને ઉધોગો િચ્રે્ આંતશસાંબાંધ, સાંસ્ર્  ીય 

બ બતો – જમીન સ ધ ર ઓ, િરીય ળી ક્ર ાંવત 

 ત ની ી બ બતો – કૃવષન  ઉત્પ દનન  સ ધનો અને ઉત્પ દનન  વિધેયમ ાં વિસ્ર્ પન.  

 ગ્ર મીણ કે્ષત્રમ ાં પ ૂાંજીન ાં વનમ શણ – બર્ત, સાંપવત્ત અને સ ખ ગ્ર મીણ વિ  સની રણનીવત.  

 િ રતીય કૃવષમ ાં પ્ર દેવર્  અસમ નત .  

 િ રતમ ાં સિ  હરત  આંદોલન – િ રતમ ાં વિભિન્ન પ્ર  રની સિ  હરત , સાંસ્ર્ ઓન ાં સાંગઠન, સાંરર્ન  

તર્  વિ  સ.  

 

૧૭. વિલભન્ન બજાર માળખામાું ઉપભોક્તા વ્યિિાર, ઉત્પ દન અને હ -મતોન  વનધ શરણમ ાં અિલ ન અને 

સમ  લનન  પ્રયોગો.  

 સ ધન – ઉત્પ દન, વિષ્લેષણ અને રેખીય પ્રોગ્ર મીંગ 

 સિસાંબાંધ અને પર ગમનન  પ્રયોગો. 

 પર ગમન વિશ્લેષણમ ાં પહર લ્પન ન ાં પરીક્ષણ 

 

૧૮. એક સમીકરણ રેખીય મોડેલ 

 OLS ની મ ન્યત ઓ અને વિરે્ષત ઓ, બહ  સમ શ્રયણ (Multiple) પર ગમન મોડેલ – અન મ ન 

અને અર્શઘટન, બહ  સિસાંબાંધત  – સ્િ સિસાંબાંધ અને વિષય વિર્ભલત –   રણો, ઓળખ, પહરણ મ 

અને ઉપર્ ર, ડમી ર્લર વર્, પ્રવતષ્ષ્ઠત ર્લર વર્, જરૂહરય ત, સીમ  અને અર્શઘટન, અર્શર્ સ્ત્રન  

પ્રયોગો.  
 

 ય ર્પદ સમીકરણ મોડલ 

 સાંરર્ન ત્મ  અને અંવતમ સ્િરૂપો, અંતશજાત અને બ હ્યજાત ર્રો 

અભિજ્ઞ નની સમસ્ય ઓ અને ર્રતો, એ  સમી રણન  અન મ નની પર્ધધવતઓ – TSLS, પરોક્ષ 

ન્ય નતમ િગશ અને ન્ય નતમ વિર્લન અન પ ત 

પિૂાથન  માનની તકનીકી  



ARMA, ARIMA,   લશે્રણીની અર્શમીતીય વિરે્ષત ઓ, ય વનટરૂટ, એ ીકૃત શે્રણી, રેન્ડમ િો  અને 

વ્િ ઇટ નોઇઝ.  

 

૧૯.  ઉપભોક્તા વ્યિિાર અને ફમથના વસધ્ધાુંતો, હ -મત વનધ શરણનો વસર્ધધ ાંત – એ  વધ  ર, એ  વધ  રી 

િરીફ ઇ, દ્ર વધ  ર, અલ્પજન િસ્ત  ઇજારો, ક્રીડ  (રમત) નો બે વ્યસ્ક્ત શનૂ્યમ ન ક્રીડ , શ દ્ અને 

વમવશ્રત ય સ્ક્ત, સેડલ પોઇન્ટ વનર  રણ, રેખીય પ્રોગ્ર મીંગ અને સ ધન – ઉત્પ દન વિશ્લેષણ સ્ર્ૈવત  

તર્  ગત્ય ત્મ  ગ ણ તર્  ગવતિધશ  મોડેલ, સેમ્બ્ય લસન – િીક્સ વ્ય પ ર ર્ક્ર મોડેલ, િરેોડ – ડોયર, 

નિપ્રવર્ષ્ટ, મોડેલ, ત ની ી વિ  સ સ રે્ સોલો, મીડ,   લ્ડોરન  મ ડેલ, બ હ્ય વધૃ્ર્ધધ મ ડેલ, હ -મત 

(IS-LM, સ ળ મ ાંગ તર્  સ ળ ઉત્પ દન વિશ્લેષણ) 

 

૨૦. લિટન વ ડ્ઝન ું ઉત્ર્ાન અને પતન, આંતરર ષ્રીય ન ણ ાં ીય વ્યિસ્ર્ , વિિવ્ય પ ર પ્રર્ , સાંક્રમણ 

તર્  વિરૂપણ, િૈવિ રણ – વિવનમય બજારનો વિ  સ, ય રો ન ણ ાંબજાર તર્  આંતરર ષ્રીય બોન્ડ 

બજાર, આંતરર ષ્રીય ઋણ સાં ટ, વિદેર્ વિવનમય બજારનો વસર્ધધ ાંત – વિવનમય વ્ય પ ર, 

અન્તરપણન (arbitrage)તર્  બજાર િૈજજિંગ. 

 

૨૧. ભારતીય કૃવષની વદૃ્ધદ્ તર્ા ઉત્પાદકતાના િલણો 

 વિતરણ  રન રી સાંસ્ર્ ઓનો વિ  સ – ખર્શ અને હ -મતની નીવતઓ, કૃવષ લે–િેર્ અને સ ખ 

સ્ર્ળ ાંતર અને શ્રમબજારન  િલણો, ન્ય નતમ મજ રીનો અવધવનયમ, વિિ વ્ય પ ર સાંગઠન 

(WTO)અને ધ રણીય કૃવષવિ  સ, િ રતીયકૃવષમ ાં સ ધ ર ઓ.  

 

૨૨. આયોજન અને આવર્િક વિકાસ, ખર્શ, હ િંમત, WTO અને િ રતીય કૃવષ, િૈિી રણ, ઉદ રી રણ અને 

િ રતીય ઔધોભગ  કે્ષત્ર, અિસ્ર્ પ ન  અને આવર્િ  વિ  સ.  

 વ્ય પ રમ ાં સ ધ ર ઓ અને ઉદ રી રણ, ન ણ ાં ીય કે્ષત્રમ ાં સ ધ રઓ, ર જ ોષીય નીવત અને 

ર જ ોષીય સ ધ ર ઓ. 

 

૨૩. અર્થશાસ્ત્રના કે્ષત્રમાું પ્રિતથમાન સુંશોધનો અને વિકાસ  
 

 

 

 

 

 

 

 



Syllabus for the Preliminary Examination for the recruitment of 

Assistant Professor (Economics), Class-II 

Medium: English 

 

1. Micro-economic Analysis  

Demand analysis-Marshallian, Hicksian and Revealed Preference approaches 

Theory of Production and Costs  

Pricing and output under different forms of market structure 

Factor Princing analysis 

Elements of general equilibrium and new welfare economics 

 

2. Macro-economic Analysis  

Determination of output and employment-Classical approach, Keynesian 

approach, Consumption hypotheses  

Demand for Money-Fisher and Cambridge versions, Approaches of Keynesian, 

Friedman, Patinkin, Baumol and Tobin  

Supply of Money, Determinants of money supply, High-powered money, Money 

multiplier  

Phillips Curve analysis 

Business cycles-Models of Samuelson, Hicks and Kaldor. 

Macro-economic Equilibrium-Relative roles of monetary and fiscal policies  

 

3. Development and Planning  

Economic Growth, Economic Development and sustainable Development-

Importance of institutions-Government and markets-Perpetuation of 

underdevelopment-Vicious circle of poverty, circular causation, structural view 

of underdevelopment-Measurement of development conventional, HDI and 

quality of life indices  

Theories of Development-Classical, Marx and Schumpeter; Economic Growth-

Harrod-Domar model, instability of equilibrium, Neoclassical growth-Solow’s 

model, steady state growth. Approaches to development: Balanced growth, 

critical minimum effort, big push, unlimited supply of labor, unbalanced growth, 

low income equilibrium trap  

Indicators and measurement of poverty 



Importance of agriculture and industry in economic development-choice of 

techniques and appropriate technology-Investment criteria-Elementary idea of 

cost-benefit analysis 

Trade and Aid-International trade as ‘engine of growth’ – Globalization and 

LDC’s Objectives and role of monetary and fiscal policies in economic 

development  

Techniques of Planning; Plan Models in India; Planning in a market-oriented 

economy  

 

4. Public Finance  

Role of the Government in Economic activity-Allocation, distribution and 

stabilization functions; Private, Public and Merit goods  

The Public Budgets-Kinds of Budgets, Zero-base budgeting, defferent concepts 

of budget deficits; Budgets of the Union Government in India.  

Public Expenditure – Hypotheses; effects and evaluation 

Public Revenue – Different approaches to the division of tax burden, incidence 

and effects of taxation; elasticity and buoyancg; taxable capacity  

Public Debt – Sources, effects, burden and its management  

Fiscal Federalism-Theory and problems; Problems of Centre-State Financial 

relations in India  

Fiscal Policy – Neutral and compensatory and functional finance; balanced 

budget multiplier  

 

5. International Economics  

Theories of International Trade: Empirical verification and Relevance 

International Trade under Imperfect competition  

Terms of Trade and Economic Growth – Secular  

Deterioration of Terms of Trade Hypothesis-a critical review  

Equilibrium/disequilibrium in Balance of Payment – Traditional, Absorption and 

Monetary approaches for adjustment in the Balance of payments, Foreign Trade 

multiplier 

Impact of Tariffs, Partial and general equilibrium analysis; Political economy of 

Non-Tariff Barriers 



Theory of regionalism at Global level-Collapse of Bretton-Wood System-Recent 

Monetary reforms  

Trade Policy and Reforms in India   

 

6. Indian Economy  

Basic Economic indicators-National income, performance of different sectors 

Trends in prices and money supply  

Agriculture-Institutional and technological aspects, new agricultural policy  

Industry-New industrial policy and liberalization  

Money and banking-Concepts of money supply, inflation, monetary policy and 

financial sector reforms  

Public finance – Trends in revenue and expenditures of the Central and State  

Governments, Public debt; analysis of the Union Budget  

Foreign trade – Trends, Balance of Payments and trade reforms Poverty, 

unemployment, migration and environment  

 

 

7. Statistical Methods  

Measures of Central tendency, dispersion, skewness and kurtosis 

Elementary theory of probability – Binomial, poisson and Normal distributions 

Simple correlation and regression analysis  

Statistical inferences – Applications,sampling distributions (t, X2 and F tests), 

sampling of attributes, testing of Hypothesis  

Index numbers and time series analysis  

Sampling and census method, types of sampling and errors  

 

8. Theory of Demand – Axiomatic approach, Demand function, Consumer 

behavior under conditions of uncertainty 

Theory of production 

Collusive and non-collusive oligopolies  

Different modles of objectives of the firm – Baumol, Morris and Williamson  

Factor pricing  

General equilibrium and Welfare economics  

 



9. Keynesian and post-Keynesian approaches to theory of output and 

employment; concept of investment multiplier; consumption hypotheses  

Theories of investment and accelerator  

Theories of demand for money – Keynesian and post-Keynesian  

Different approaches to money supply; money supply; components and 

determinants; money multiplier  

Output-price determination (aggregate supply and aggregate demand curve 

analysis)  

Fleming-Mundell open economy model  

 

10. Development and Growth-Role of institutions  

Theories of Growth and development – Models of growth of Joan Robinson and 

Kaldor; Technical Progress – Hicks, Harrod and learning by doing, production 

function approach to the determinants of growth : Endogenous growth : role of 

education, research and knowledge – explanation of cross country differentials in 

economic development and growth.  

Theories of development – Classical, Marx, Schumpeter and structural analysis 

of development – imperfect market paradigm, Lewis model of development, 

Ranis-Fei model, Dependency theory of development  

Factors in economy development – natural resources, population, capital, Human 

Resource Development and infrastructure  

Trade and development – trade as engine of growth, two-gap analysis, Prebisch, 

Singer and Myrdal views; gains from trade and LDCs  

 

11. Theories of taxation, types, incidence and effects  

Theories of public expenditure – effects on savings, investment and growth 

Burden of public debt  

Union Finance – Trends in Revenue and Expenditure of the Government of India  

State finance – Trends in Revenue and Expenditure of the State Governments  

Public Debt – India’s Public debt since 1951 – growth composition, ownership 

Pattern and debt management  

Union-State Finanial Relation – Horizontal and vertical imbalances; the Finance 

Commissions  

Fiscal Policy and Fiscal Reforms in India.  



 

12. Monetary approach and adjustment in the balance of payments  

Regional blocs – multilateralism and world trading system  

The Political Economy of imposition of non-tariff barriers  

International trade under conditions of imperfect competition in goods market 

Theory of International reserves  

Optimum Currency Areas – Theory and impact in the developed and developing 

countries  

WTO and its impact on the different sectors of the economy  

 

13. Components of money supply  

Role, constituents and functions of money and capital markets  

RBI-recent monetary and credit policies  

Commercial banks and co-operative banks  

Specialized financial and investment institutions  

Non-Bank financial institutions and Regional Rural Banks  

 

14. Industrial structure and economic growth  

Pattern of industrialization-Public and Private; large and small industries  

Theories of Industrial location – Indian experience 

Industrial productivity – measurement, Partial and total trends  

Industrial Finance in India  

Industrial Labour – Problems, Policies and reforms in India 

Economic Reforms and industrial growth 

 

15. Population and Economic development – interrelation between population, 

deve-lopment and environment, sustainable development  

Malthusian theory of population, Optimum theory of population, theory of 

demographic transition, population as ‘Limits to Growth’ and as ‘Ultimate 

Source’  

Concepts of Demography – Vital rates, Life tables, composition and uses, 

Measurement of fertility – Total fertility rate, gross and net reproduction rate – 

Age pyramids, population projection – stable, stationary and quasi-stationary 

population; characteristic of Indian population through recent census  



Poverty in India – Absolute and relative; analysis of poverty in India  

Environment as necessity – amenity and public goods; causes of environmental 

and ecosystem degeneration – policies for controlling pollution – economic and 

persuasive; their relative effectiveness in LDCs; Relation between population, 

poverty and environmental degradation – microplanning for environment and 

eco-preservation –water sheds, joint forest management and self-help groups  

Role of State in environmental preservation – Review of environment legislation 

in India 

 

16. Role of Agriculture in Indian Economy – Share of Agriculture, 

interrelationship between agriculture and industry  

Institutional aspects – Land reforms, Green revolution  

Technological aspects – Agricultural inputs and shifts in production function  

Capital formation in the rural sector – Savings, assets and credits  

Strategies for rural development  

Regional disparities in Indian agriculture  

Cooperative movement in India – Organization, structure and development of 

different types of cooperatives in India 

 

17. Application of Differential and Integral Calculus in theories of consumer 

behavior, Production and pricing under different market conditions  

Input-output analysis and linear programming  

Application of Correlation and Regression  

Testing of Hypothesis in Regression Analysis 

 

18. Single Equation Linear Model:  

Assumption and properties of OLS  

Multiple Regression Model – Estimation and Interpretation  

Multi-collinearity – Auto-correlation and heteroscedasticity – Causes, detection, 

consequences and remedy  

Dummy variables, distributed lags – Need, limitations and interpretation  

Applications in Economics   

Simultaneous Equation models:  

 Structural and reduced forms  



 Endogenous and exogenous variables  

 Identification problems and conditions  

Single equation methods of estimations – TSLS, indirect least squares and least 

variance ratio  

Techniques of Forecasting:  

 ARMA, ARIMA  

Econometric properties of time series, Unit root, integrated series, random walk 

and white noise  

 

19. Theory of Consumer Behaviour and Theory of Firms  

Theory of Pricing – Monopoly, Monopolistic competition, Duopoly and 

Oligopoly  

Theory of Games – Two-person, Zero-sum Game, Pure and Mixed strategy, 

saddle point solution, Linear programming and input output analysis  

Static and Dynamic Multiplier and Accelerator, Samuelson-Hicks trade cycle 

model.  

Growth Models – Harrod and Domar, Neoclassical models – Solow, Meade, 

Kaldor’s Model with technological progress, endogeneous growth models  

Employment and output determination with fixed and flexible prices (IS-LM, 

Aggregate demand and aggregate supply analysis) 

 

20. The Rise and Fall of Bretton-Wood and emerging International Monetary 

System world Tranding system – Evolution and Distortions  

Globalization – Developments in Exchange Markets, Euro-Currency Markets, 

and International Bond Markets, International Debt crisis  

Theory of Foreign Exchange Markets – Exchange Trading, Arbitrage and Market 

Hedging 

 

21. Growth and Productivity trends in Indian Agriculture  

Development of distributive institutions – Costs and price policies  

Agricultural marketing and dredit 

Trends in migration and labour markets. Minimum Wages Act 

WTO and sustainable agricultural development  

Reforms in Indian agriculture 



 

22. Planning and Economic Development  

Costs, Prices, WTO and Indian Agriculture  

Globalization, Liberalization and the Indian Industrial Sector  

Infrastructure and Economic Development  

Social Sector, Poverty and reforms in India  

Women, Environment and Economic Development  

Trade Reforms and Liberalization  

Financial sector reforms  

Fiscal policy and fiscal reforms  

 

23. Recent Advancements and development in the field of Economics 

 

 

 

 


