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MPSC Economics Syllabus (Marathi) 

एमपीएससी अर्थशास्त्र अभ्यासक्रम पेपर 1 

एमपीएससी इकॉनॉममक्स पेपर 1 प्रगत सूक्ष्म आमि मॅक्रो इकॉनॉममक्स, बँमकिं ग प्रिाली, आिंतरराष्ट्र ीय अर्थशास्त्र आमि मिकास, िाढ आमि पयाथिरिीय स्थर्रतेसह मिकास 

यािर लक्ष कें मित करते. 

MPSC Economics Paper 1 Syllabus in Marathi 

1. मायक्रो इकॉनॉममक्स मकमती ठरिण्यासाठी माशथलीयन आमि िॉलरामशयन अ ॅप्रोच. 

पयाथयी मितरि मसद्ािंत: ररकार्डो, काल्डोर, कॅलेकी. 

बाजार सिंरचना: एकामिकार स्पिाथ, रु्डओपॉली, ऑमलगोपॉली. 

आिुमनक कल्याि मनकष: पॅरेटो महक्स आमि स्िटोव्स्िी, एरोज इम्पॉमसमबमलटी प्रमेय, ए.के. सेनचे सामामजक 

कल्याि कायथ. 

2. प्रगत मॅक्रो इकॉनॉममक्स रोजगार उत्पन्न आमि व्याज दर मनमितीकरे्ड दृष्ट्ीकोन: शास्त्रीय, केन्स (IS-LM) किथ, नि-शास्त्रीय सिंशे्लषि 

आमि निीन शास्त्रीय, व्याज दर मनिाथरि मसद्ािंत आमि व्याज दर सिंरचना. 

3. पैसे-बँमकिं ग आमि मित्त पैशाची मागिी आमि पुरिठा: 

• मनी मल्टीप्लायर क्ािंमटटी मर्अरी ऑफ मनी (मफशर, मपगौ आमि फ्रीर्डमन) आमि केन्सची मर्अरी 

ऑन मर्डमािंर्ड फॉर मनी, गोल्स आमि इनु्स्ट्रमेंट्स ऑफ मॉनेटरी 

• बिंद आमि खुल्या अर्थव्यिथर्ािंमधे्य व्यिथर्ापन. 

• सेंटर ल बँक आमि टर ेझरी यािंच्यातील सिंबिंि. 

• पैशािंच्या िाढीच्या दरािर कमाल मयाथदा घालण्याचा प्रस्ताि. 

सािथजमनक मित्त आमि बाजार अर्थव्यिथरे्त त्याची भूममका: 

• पुरिठा स्थर्रीकरि, सिंसािनािंचे िाटप आमि मितरि आमि मिकास. 

• सरकारी महसुलाचे स्रोत, करािंचे प्रकार आमि सबमसर्डी, त्यािंचे पररिाम. 

• कर आकारिीची मयाथदा, कजे, गदी-बाहेर पररिाम, आमि 

• कजथ मयाथदा. 

• सािथजमनक खचथ आमि त्याचे पररिाम. 

4. आिंतरराष्ट्र ीय अर्थशास्त्र आिंतरराष्ट्र ीय व्यापाराचे जुने आमि निीन मसद्ािंत- 

• तुलनात्मक फायदा, 

• व्यापार आमि ऑफर किथ बद्दल अटी. 

• उत्पादन चक्र आमि िोरिात्मक व्यापार मसद्ािंत. 

• खुल्या अर्थव्यिथरे्त मिकासाचे इिंमजन आमि अमिकमसत मसद्ािंत म्हिून व्यापार. 

सिंरक्षिाचे प्रकार - दर आमि कोटा. 

पेमेंट्सची मशल्लक समायोजन 

• पयाथयी दृष्ट्ीकोन. 

• मकिं मत मिरुद् उत्पन्न, मनमित मिमनमय दरािंनुसार उत्पन्न समायोजन. 

• िोरि ममश्रि मसद्ािंत. 

• भािंर्डिली गमतशीलता अिंतगथत मिमनमय दर समायोजन. 
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• फ्लोमटिंग रेट आमि मिकसनशील देशािंसाठी त्यािंचे पररिाम: चलन बोर्डथ. 

• व्यापार िोरि आमि मिकसनशील देश. 

• ओपन इकॉनॉमी मॅक्रो-मॉरे्डलमधे्य बीओपी, समायोजन आमि िोरि समन्वय. 

• टर ेर्ड ब्लॉक्स आमि मॉनेटरी युमनयन्स. 

• WTO - TRIMS, TRIPS, देशािंतगथत उपाय, WTO चचेच्या मिमिि फेऱ्या. 

5. िाढ आमि मिकास िाढीचे मसद्ािंत: 

• हॅरॉर्डचे मॉरे्डल; 

• लुईसचे सरप्लस लेबरसह मिकासाचे मॉरे्डल. 

• सिंतुमलत असिंतुमलत िाढ. 

• मानिी भािंर्डिल आमि आमर्थक िाढ. 

• सिंशोिन आमि मिकास आमि आमर्थक िाढ. 

कमी मिकमसत देशािंच्या आमर्थक मिकासाची प्रमक्रया- 

• आमर्थक मिकास आमि सिंरचनात्मक बदलािंिर मायर्डथल आमि कुझनेट्स. 

• कमी मिकमसत देशािंच्या आमर्थक मिकासात शेतीची भूममका. 

आमर्थक मिकास आमि आिंतरराष्ट्र ीय व्यापार आमि गुिंतििूक, बहुराष्ट्र ीय किं पन्ािंची भूममका. 

मनयोजन आमि आमर्थक मिकास: 

• बाजार आमि मनयोजनाची बदलती भूममका, 

• खाजगी-सािथजमनक भागीदारी. 

कल्याि मनदेशक आमि िाढीचे उपाय - 

• मानि मिकास मनदेशािंक. 

• मूलभूत गरजािंचा दृष्ट्ीकोन. 

मिकास आमि पयाथिरिीय शाश्वतता- 

• निीकरिीय आमि अपारिंपररक सिंसािने, पयाथिरिाचा ऱ्हास, इिंटरजनरेशनल इस्क्टी मिकास. 

एमपीएससी अर्थशास्त्र अभ्यासक्रम पेपर 2 

पेपर 2 मिील महत्त्वाची एकके म्हिजे स्वातिंत्र्यपूिथ काळातील भारतीय अर्थव्यिथर्ा आमि स्वातिंत्र्यानिंतरची भारतीय अर्थव्यिथर्ा. इचू्छकािंनी अभ्यासक्रमात मदलेल्या 

मिषयािंमिील मूलभूत सिंकल्पना आमि सिंबिंमित रे्डटा समजून घेिे आिश्यक आहे. 

MPSC Economics Paper 2 Syllabus in Marathi 

1.     स्वातिंत्र्यपूिथ काळातील भारतीय अर्थव्यिथर्ा • जमीन व्यिथर्ा आमि त्यातील बदल, शेती मनचरा मसद्ािंताचे व्यापारीकरि, लायसेझ फेअर 

मसद्ािंत आमि टीका, 

• उत्पादन आमि िाहतूक: जूट, कापूस, रेले्व, पैसा आमि के्रमर्डट. 

2. स्वातिंत्र्यानिंतरची भारतीय अर्थव्यिथर्ा अ) उदारीकरणापूर्वीचा काळ: 

• गार्डगीळ, व्ही.के.आर.व्ही.राि. आमि िकील यािंचे योगदान. 
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• कृषी: जमीन सुिारिा आमि जमीन कायथकाळ प्रिाली, हररत क्रािंती आमि शेतीमधे्य 

भािंर्डिल मनममथती. 

• रचना आमि िाढ मिील उद्योग कल, सािथजमनक आमि खाजगी के्षत्राची भूममका, लघु उद्योग 

आमि कुटीर उद्योग. 

• राष्ट्र ीय आमि दरर्डोई उत्पन्न: नमुने, टर ेंर्ड, एकूि आमि के्षत्रीय रचना आमि त्यातील बदल. 

• राष्ट्र ीय उत्पन्न आमि मितरि मनिाथररत करिारे व्यापक घटक, गररबीचे उपाय, गररबी आमि 

असमानता मिील टर ेंर्ड. 

ब) उदारीकरणानंतरचा काळ: 

• निीन आमर्थक सुिारिा आमि कृषी: कृषी आमि र्डबू्ल्यटीओ, अन्न प्रमक्रया, अनुदान, कृषी 

मकमती आमि सािथजमनक मितरि प्रिाली, कृषी मिकासािरील सािथजमनक खचाथचा प्रभाि. 

• निीन आमर्थक िोरि आमि उद्योग: औद्योमगकीकरि, खाजगीकरि, मनगुुंतििूक, रे्ट 

मिदेशी गुिंतििूक आमि बहुराष्ट्र ीय किं पन्ािंची भूममका. 

• निीन आमर्थक िोरि आमि व्यापार: बौस्द्क सिंपदा हक्क: TRIPS, TRIMS, GATS आमि 

निीन EXIM िोरिाचे पररिाम. 

• निीन मिमनमय दर व्यिथर्ा: आिंमशक आमि पूिथ पररितथनीयता, भािंर्डिली खाते 

पररितथनीयता. 

• निीन आमर्थक िोरि आमि सािथजमनक मित्त: राजकोषीय जबाबदारी कायदा, बारािा मित्त 

आयोग आमि मित्तीय सिंघिाद आमि मित्तीय एकत्रीकरि. 

• निीन आमर्थक िोरि आमि चलन प्रिाली. निीन शासनाच्या अिंतगथत RBI ची भूममका. 

• मनयोजन: कें िीय मनयोजन ते सूचक मनयोजन, मिकासासाठी मनयोजन आमि बाजारपेठ 

यािंच्यातील सिंबिंि आमि मिकें मित मनयोजन: ७३िी आमि ७४िी घटनादुरुस्ती. 

• निीन आमर्थक िोरि आमि रोजगार: रोजगार आमि गररबी, ग्रामीि िेतन, रोजगार मनममथती, 

गरीबी मनमूथलन योजना, निीन ग्रामीि, रोजगार हमी योजना. 
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