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િવષય: અથર્શાસ્�

GSET અભ્યાસ�મ

કોડ નંબર: ૧૦

એકમ-૦૧: એકમલક્ષી (સુ�મલક્ષી) અથર્શાસ્�











ઉપભોક્તા (�ાહક) ના વતર્નનો િસદ્ધાંત
ઉત્પાદન અને ખચર્નો િસદ્ધાંત
અિનિ�ચતતા હેઠળ િનણર્ય – જોખમ તરફ વલણ
રમત (વ્યૂહિવ�ા)નો િસદ્ધાંત – િબન સહકરી રમતો
બ�ર માળખુ, હરીફાઈ અને િબન-હરીફાઈ સંતુલન (સમતુલા) અને તેમના કાયર્ક્ષમતા ગુણધમ�
સાધન �કંમતો / પ�રબળ ભાવો
સામાન્ય સમતુલા િવ�લેષણ
કાયર્ક્ષમતાનો માપદંડ (ધોરણ): પેરેટો �ે�તા (ઈ�તમીકરણ), કાલ્ડોર – િહક્સ અને સંપિ� મહ�િમકરણ
કલ્યાણ અથર્શાસ્�: મૂળભૂત �મેયો, સામાિજક કલ્યાણ િવધેય
અસમ�માણ (Asymmetric) માિહતી: �િત�ળ પસંદગી અને નૈિતક સંકટ

એકમ-૦૨: સમ�લક્ષી અથર્શાસ્�













રા�ીય આવક: ખ્યાલો અને માપન
ઉત્પાદન અને રોજગારીનું િનધાર્રણ: �િશ� અને કેઈન્સવાદી અિભગમ
વપરાશ િવધેય
રોકાણ િવધેય
ગુણક અને ગિતવધર્ન
નાણાની માંગ
નાણાનો પુરવઠો
આઈએસ – એલએમ (IS-LM) નમુના અિભગમ
�ગાવો અને ફીલીપ્સ વ� િવ�લેષણ
વ્યાપાર ચ�ો
નાણાકીય અને રાજકોષીય નીિત
તા�કર્ક અપેક્ષા પ�રકલ્પના અને તેની આલોચના

એકમ-૦૩: આંકડાશાસ્� અને અથર્િમિતશાસ્�







સંભાવના િસદ્ધાંત: સંભાવનાની િવભાવનાઓ, િવતરણો, �ઘાતો (Moments), કેિન્�ય મયાર્દા �મેય
વણર્નાત્મક આંકડા(શાસ્�): કેિન્�ય વલણના માપો (મધ્યવત� િસ્થિતના માપો) અને �સરમાન – સહસંબંધ –
સૂચકઆંકો
નમુના (િનદશર્ન) પદ્ધિતઓ અને નમુના (િનદશર્ન) િવતરણ
આંકડાકીય અનુમાનો, પ�રકલ્પના (ઉત્કલ્પના) પરીક્ષણ
સુરેખ (રેખીય) િનયતસંબંધ નમૂનાઓ અને તેના ગુણધમ� – (બ્લુ-BLUE)
ઓળખ સમસ્યા





યુગપત સમીકરણ નમૂનાઓ – પુનરાવ�તર્ત અને િબન-પુનરાવ�તર્ત
અસતત (Discrete) પસંદગી નમૂનાઓ
સામાિયક �ેણી િવ�લેષણ

એકમ-૦૪: ગાિણિતક અથર્શાસ્�







ગણ: કાય� અને સાતત્ય, �મ, �ેણી
કલનિવ�ા અને તેના ઉપયોગો
સુરેખ બીજગિણત – �ેણી, સ�દ્શ (Vector) અવકાશો (Spaces)
સ્થૈિતક ઇસ્ટતમીકરણ સમસ્યાઓ અને તેના ઉપયોગો
સાધન (Input) –ઉત્પાદન (Output) નમુનો, સુરેખ આયોજન.
અંતર (Difference) અને િવકલ સમીકરણો (Differential equations) ઉપયોગો સહીત

એકમ ૫: આંતરરા�ીય અથર્શાસ્�











આંતરરા�ીય વ્યાપાર: મૂળભૂત ખ્યાલો અને િવ�લેષણાત્મક સાધનો
આંતરરા�ીય વ્યાપારના િસદ્ધાંતો
અપૂણર્હરીફાઈમાં આંતરરા�ીય વ્યાપાર
લેણદેણની તુલા: સંરચના, સમતુલા અને અસમતુલા, અને સમાયોજન (ગોઠવણ) પદ્ધિતઓ
િવિનમય દર: ખ્યાલો અને િસદ્ધાંતો
િવદેશી િવિનમય બ�ર અને ભાવફેર િનમુર્લન (Arbitrage)
વ્યાપારથી લાભો, વ્યાપારની શરતો, વ્યપાર ગુણક
વ્યાપાર માટે જકાત (�શુલ્ક) અને િબન-જકાત (�શુલ્ક) અવરોધો, રાિશપાતન (Dumping)
ગેટ - GATT (જકાત અને વ્યાપાર અંગે સામાન્ય કરાર), ડબ્લ્યુ.ટી.ઓ. - WTO (િવ�વ વ્યાપાર સંગઠન),
�ાદેિશક વ્યાપાર િવભાગો, વ્યાપાર નીિત મુ�ાઓ
આઈ.એમ.એફ. – IMF (અંતરરા�ીય નાણા ભંડોળ), િવ�વ બ�ક

એકમ ૬: �હેર અથર્શાસ્� (અથર્િવધાન)









બ�રની િનષ્ફળતા અને ઉપચારાત્મક (�િતકારક) પગલાઓ: અસમ�માણ (Asymmetric) માિહતી, �હેર
વસ્તુઓ, બા�તા
બ�રનું િનયમન: સહયોગ અને �ાહકોનુ કલ્યાણ
�હેર આવક (આમદની): કર અને િબન-કર આવક, �ત્યક્ષ (સીધા) અને અ�ત્યક્ષ કરવેરા, �ગિતશીલ અને
િબન-�ગિતશીલ કરવેરા, કરવેરાનુ ભારણ અને અસરો
�હેર ખચર્
�હેર દેવું (કરજ) અને તેનુ સંચાલન
�હેર અંદાજપ� અને અંદાજપ� ગુણક
રાજકોષીયનીિત અને તેની અસરો

એકમ ૭: ના�ં અને બે�ન્કંગ





નાણા પુરવઠાના ઘટકો
મધ્યસ્થ (કેિન્�ય) બ�ક
વ્યાપારી બે�ન્કંગ
નાણાકીય નીિતના સાધનો અને કામગીરી




િબન-બે�ન્કંગ નાણાકીય સંસ્થાઓ
મૂડી બ�ર અને તેનુ િનયમન

એકમ ૮: વૃિદ્ધ અને િવકાસનુ અથર્શાસ્�








આ�થર્ક વૃિદ્ધ અને અ�થર્ક િવકાસ
આ�થર્ક િવકાસના િસદ્ધાંતો: આદમ (એડમ) િસ્મથ, �રકાડ�, માક્સર્, શુમ્પીટર, રોસ્ટોવ, સમતોલ અને અસમતોલ
વૃિદ્ધ, �બળ (શિક્તશાળી) �યાસ અિભગમ
આ�થર્ક વૃિદ્ધના નમૂનાઓ: હેરોડ-ડોમર, સોલો, રોબીન્સન, કાલ્ડોર
તકનીકી �ગિત: િવશેષ (િવખરાયેલા) અને અં�કત, અંત�ર્ત વૃિદ્ધ
આ�થર્ક િવકાસના િનદ�શકો: પી.કયુ.એલ.આઈ. - PQLI (�વનની ભૌિતક ગુણવ�ાનો આંક), એચ.ડી.આઈ. HDI (માનવ િવકાસ આંક), એસ.ડી.�સ - SDGs (ટકાવ િવકાસના લ�યાંકો)
ગરીબાઈ અને અસમાનતાઓ: ખ્યાલો અને માપન
સામાિજક ક્ષે�નો િવકાસ: આરોગ્ય (સ્વાસ્થ્ય), િશક્ષણ, �તી

એકમ ૯: પયાર્વરણીય અથર્શાસ્� અને વસ્તી િવષયક માિહતી











પયાર્વરણ એક �હેર વસ્તુ તરીકે
બ�ર િનષ્ફળતા
કોસ �મેય
ખચર્-લાભ િવ�લેષણ અને વળતર માપદંડ
પયાર્વરણીય વસ્તુઓનુ મૂલ્ય િનધાર્રણ
વસ્તીના િસદ્ધાંતો
ખ્યાલો અને માપો: �જનનક્ષમતા (ફળ�પતા) (Fertility), રોગી�તા (Morbidity), મરણાધીનતા
(Mortality)
વય માળખુ, વસ્તી િવષયક વળતર
�વન કો�ક
સ્થળાંતર

એકમ ૧૦: ભારતીય અથર્તં�












ભારતમાં આ�થર્ક વૃિદ્ધ: તરાહ અને માળખુ
કૃિષ (ખેતી): તરાહ અને વૃિદ્ધનુ માળખુ, મુખ્ય પડકારો, નીિતગત �િતભાવો
ઉ�ોગ: તરાહ અને વૃિદ્ધનુ માળખુ, મુખ્ય પડકારો, નીિતગત �િતભાવો
સેવાઓ: તરાહ અને વૃિદ્ધનુ માળખુ, મુખ્ય પડકારો, નીિતગત �િતભાવો
�ામીણ િવકાસ: સમસ્યાઓ (મુ�ાઓ), પડકારો, અને નીિતગત �િતભાવો
શહેરી િવકાસ: સમસ્યાઓ (મુ�ાઓ), પડકારો, અને નીિતગત �િતભાવો
િવદેશ વ્યાપાર: માળખુ અને �દશા, બી.ઓ.પી. – BOP (લેણદેણનુ સરવૈયું), િવદેશી મૂડીનો �વાહ, વ્યાપાર
નીિતઓ
માળખાગત િવકાસ: ભૌિતક અને સામાિજક, �હેર-ખાનગી ભાગીદારીઓ
જમીન, �િમક (મજુ ર) અને મૂડી બ�રોમા સુધારાઓ
ભારતના કેન્�-રાજ્ય નાણાકીય સંબંધો અને નાણા પંચો; એફ.આર.બી.એમ. - FRBM (નાણાકીય જવાબદારી
અને અંદાજપ� સંચાલન)
ગરીબી, અસમાનતા અને બેકારી (બેરોજગારી)

