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1. િવ�ાથ� અથ�ત�ંના �ળૂ�તૂ એકમો ઉપભો�તા (�ાહક) અને ઉ�પાદક (પેઢ"

ઢ" )થી પ$ર&ચત થાય.

�к� 1.    ���ш�	�� , -./ -� �0��:                                   1  ���� 15 к1�к

1. અથ�શા*ની +યા,યા (-.મથ, માશ�લ, રો&બ1સ)

2. અથ�શા*3ુ ં.વ5પ અને +યાપ

3. પાયાની આિથ7ક સમ.યાઓ

4.  અથ�ત�ંના 9કારો

5.  અથ�શા*ની ધારણાઓ                                                      

�к� 2.  ���2 ��3 4#5��� :                                                       1  ���� 15 к1�к

1. માગંનો અથ� અને 9કારો

2. માગંનો િનયમ 

3. માગંની સાપે=તા અને તેના 9કારો

4. >રુવઠોનો અથ� અને િનયમ 

5. માગં અને >રુવઠામા ંફAરફાર    

�к� 3.  ઉપભો�તાની વત�Bકૂ:                                                       1  ���� 15 к1�к

1. EFુGટIણુ િવJલેષણ

2. તટ.થરAખા િવJલેષણ

3.  �ાહકનો અિધક સતંોષ

4. એ1જલ વQ                                                       

�к� 4.  ઉ�પાદનનો િસRાતં:                                                          1  ���� 15 к1�к

1. ઉ�પાદનના ંસાધનો (Sુદરત, �ડૂ", Uમ અને યોજક) 

2. ઉ�પાદન િવધેય (Vૂંકા  અને લાબંા ગાળા3ુ)ં

3. ઉ�પાદનના ંિનયમો

4. કદિવકાસના લાભાલાભ

5. ખચ�ની િવિવધ િવભાવના - ખચ�ના 9કારો

6. આવકના િવિવધ ,યાલો                                     
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(1) એચ. કA. િ�વેદ", ૨૦૦૫,અથ�શા*ના િસRાતંો (�Yૂય અને વહZચણી), , [િુન. �થં

િનમા�ણ બોડ�,

(2) પટAલ બબાભાઈ, અથ�શા*ના િસRાતંો, સી. જમનાદાસ કંપની.
(3) Ahuja H.L. (2000), Advance Economics Theory,  S.Chand and Co.Delhi

(4) Dholakia  R  H  and  Oza  A  N  (2000),  Microeconomics  For  Management

Students, Oxford University Press, New Delhi.

(5) Ferguson  C.E.  (1968),  Micro  Economic  Theory  Cambridge  University

Press, London.

(6) Koutsoyianis,A.(1979),Modern  Microeconomics,(2nd Edition),Macmillan

Press, London

(7) Samuelson P.A. (Latest edition) Economics, McGraw-Hill.
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1. સમાજિવ�ાના 9�યેક િવ�ાથ� સમ= ભારતીય અથ�રચનાને ઐિતહાિસક

પ$ર9ે^યમારં_ૂ કરવી. 

2. `�ેજશાસન દરaયાન ભારતની અથ�રચના તેમ જ .વત�ંતા સમયે ભારતીય

અથ�રચનાના માળખા `ગે િવ�ાથ�ને bણકાર" આપવી.

3. .વાતcંય બાદ અને ૧૯૯૧નીઆિથ7ક નીિત પછ"ની ભારતની આિથ7ક પ$ર-.થિત

સમજવી. 

  �к� 1.    <����=�4 -�> ���5:��:                                   1  ���� 15 к1�к

1. `�ેજશાસન હAઠળની ભારતીય અથ�રચના

2. `�ેજશાસનની અસરો અને તેની ટ"કા (દાદાભાઈ નવરોf – ગાધંીf –

આર.સી.દh)

3. જમીનમા&લક"ની +યવ.થા

4. ઔ�ો&ગક માળખાના ંપ$રવત�ન

  �к� 2.    <����=� સમયે ���5:��:                                   1  ���� 15 к1�к

1. ભારતીય અથ�રચના – લ=ણો

2. ભારતીય આયોજન (ઉjવ, જ5$રયાત)

3. વ.તીિવષયક લા=&ણકતાઓ – +યાવસાિયક લા=&ણકતા

4. ગર"બી (અથ�, .વ5પ, 9માણ)

5. બેરોજગાર"  (અથ�, .વ5પ, 9માણ) 

  �к� 3.    7�5��� ���5:��?#� <�@�:                                   1  ���� 15 к1�к

A. ભારતીય Sૃિષ, ઉ�ોગ અને સેવા=ે� (િવકાસ અને 9lો) 

C. માળખાક"ય mિુવધાઓ (વાહન+યવહાર,  સદંAશ+યવહાર,  ઉb�,  િશ=ણ અને

આરોnય) (.વત�ંતાથી ૧૯૯૧ mધુી)   

 �к� 4.    ૧૯૯૧ની આિથ7ક નીિત:                                   1  ���� 15 к1�к

1. રાGટ"ય આવક: Sૃિષ, ઉ�ોગ અને સેવા =ે�ોની બદલાયેલી �િૂમકા (િવકાસ

અને 9lો)

2. oતરરાGp"ય +યાપાર                                                
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1. જોષી,  િવGBશુકંર.  એચ.  ૨૦૦૦,  ભારતની આિથ7ક સમ.યાઓ ભાગ-૧,  ,  [િુન.

�થંિનમા�ણ બોડ�.

2. �म�ा और पूर
 , २००९, भारतीय अथ��यव�था, एस चांद. 

3. મો. ક. ગાધંી, રચના�મક કાય�Qમો,  નવfવન.

4. દh,  રોમેશચqં (અ3)ુ  કોઠાર",  િવrલદાસ,  ૧૯૬૩ દોઢ સદ"નો આિથ7ક ઈિતહાસ,

Iજૂરાત િવ�ાપીઠ 

5. નવરોf, દાદાભાઈ, (અ3)ુ નગીનદાસ પારAખ, $હ1uુ.તાનમા ંગર"બાઈ

6. શાહ રમેશ,  v�ુલ રો$હત ભારત દશ�ન-  ૫  (ભારતીય અથ�ત�ં),  સરદાર પટAલ

[િુન. ૧૯૯૨.

7. w.  આર.  શાહ,  ભારતના અથ�કારણનો િવકાસ (ઐિતહાિસક િવGલેષણ).  [િુન.

�થંિનમા�ણ બોડ�
8. Ruddar  Datt  and  K.P.M.  Sundharam  (2008),  Indian  Economy,  58th

ed.,S.Chand and Company LTD,New Delhi.

9. S.K.Misra  and  V.K.Puri  (2009),  Indian  Economy,  22nd  Ed.,  Himalaya

Publishing House, Mumbai.

10. Agarwal A.N (2004),Indain Economy, Wishwa Prakashan, New Delhi

11. Ahluwalia  I.J.  and  I.M.D.Little  (1999),India’s  Economic  Reforms  and

Development  (Essays  in  honour  Manmohan  Singh),  Oxford  University

Press,New Delhi

12. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance(Annual)
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1. િવ�ાથ�ને  િવ&ભx બbરમા ંવ.Eનુી $કyમત તથા સમEલુા `ગે સૈRાિંતક 

સમજ આપવી.

2. ઉ�પાદનના સાધનો વ{ચે આવકની વહZચણી `ગેની સૈRાિંતક સમજણ >રૂ" 

પાડવી

�к� 1.    બbર:                                                 1  ���� 15 к1�к

A.  બbરનો અથ� તથા 9કાર  

C. પેઢ": >ણૂ� હર"ફાઈવાળા બbરમા ંપેઢ"ની – ઉ�ોગની  સમEલુા   

�к� 2.    ઈbરો:                                               1  ����                                             15 к1�к

A. અથ� – લ=ણો 

C. ઈbરો ધરાવતી પેઢ"ની સમEલુા

D. $કyમત ભેદભાવનો અથ� તથા 9કાર    

�к� 3.    ઈbરા[�ુત હર"ફાઈ              1  ����                               15 к1�к

A. અથ� – લ=ણો

C. ઈbરા[�ુત હર"ફાઈમા ં પેઢ"ની સમEલુા

D. અYપહ.તક ઈbરો (મા� લ=ણો)            

�к� 4.    વહZચણીના િસRાતંો                           1  ���� 

15 к1�к

A. વ.Eઓુ3ુ ં�Yૂયિનધા�રણ અને સાધનો3ુ ં�Yૂયિનધા�રણ

C. સીમા1ત ઉ�પાદકતાનો િસRાતં – આ|િુનક િસRાતં

D. ઉ�પાદન િન:શેષની સમ.યા
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(1) િ�વેદ". એચ. કA., અથ�શા*ના િસRાતંો (�Yૂય અને વહZચણી), [િુનવિસ7ટ" �થં િનમા�ણ

બોડ�.

(2) પટAલ. બબાભાઈ, અથ�શા*ના િસRાતંો, , સી. જમનાદાસ કંપની.
(3) Ahuja H.L.(2000), Advance Economics Theory, S.Chand and Co.Delhi

(4) Archibald, G.C. (Ed.) (1971), Theory of the Firm, Penguin, Harmondsworth.

(5) Dholakia R H and Oza A N (2000), Microeconomics for Management Students,

Oxford University Press, New Delhi.

(6) Henderson, J.M and R.E.Quandt (1980), Micro Economic Theory: A Mathematical

Approach, McGraw Hill, New Delhi.

(7)        Samuelson P.A. (Latest edition) Economics, McGraw-Hill.

(8) Sen, A. (1999), Microeconomics: Theory and Application, Oxford University Press,

New Delhi.

(9) Stigler, (1996), Theory of Price, (4thEdition), Prentice Hall of India, New Delhi.
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1. સમ�લ=ી અથ�શા*નો પ$રચય આપવો.

2. રાGp"ય આવક `ગે સૈRાિંતક સમજણ >રૂ" પાડવી.

3. આવક અને રોજગાર"ના િસRાતંો તપાસવા

4. નાણાની િવભાવના તથા તેની માગં અને >રૂવઠો `ગેની સમજ કAળવવી

�к� 1.    સમ�લ=ી અથ�શા*:                                         1  ���� 15 к1�к

  1. સમ�લ=ી અથ�શા*: પ$રચય અને કાય�=ે�

  2.  એકમલ=ી િવ}ુR સમ�લ=ી અથ�શા*

  3.  સમ�લ=ી અથ�શા*: ઉદભવ અને િવકાસ

  4.  .થૈિતક અને ગિતશીલ િવJલેષણ (Static and Dynamic Analysis)

  5.  સમ�લ=ી અથ�શા*ની મયા�દાઓ.

�к� 2.    અથ�ત�ંમા ંઆવક - ખચ�નો ચQ"ય 9વાહ:      1  ���� 15 к1�к

  1. ~�=ે�ીય અથ�ત�ંમા ંઆવક ખચ�નો ચQ"ય 9વાહ

  2. રાGp"ય આવક: ,યાલ અને માપન

  3.  રાGp"ય આવક અને સબંિંધત ,યાલો:  મયા�દા અને મહ�વ

�к� 3. આવક અને રોજગાર"ના ંિસRાતંો:       1  ���� 15  к1�к

  1.  'સે' નો બbર િનયમ

  2.  પીIનુો વેતન કાપનો િસRાતં

  3. કAઈ1સનો અસરકારક માગંનો િસRા1ત                      

�к� 4. નાBુ:ં       1  ���� 15 к1�к

A.  નાણાનંી +યા,યા, 9કાર અને ઉ�Qાિંત

C.     નાણાનંી માગં અને હAE ુ

D.      નાણાનંા પ$રમાણ `ગેનો $ફશરનો િસRાતં

F.       નાણાનંો >રુવઠો: નાણાનંા ં>રુવઠાના ંઘટકો

G.       ભારતીય મ�ય.થ બ�ક �ારા આપવામા ંઆવેલ નાણાનંા ં>રુવઠાની

  +યા,યા.


�67� -

(1) સમ�લ=ી અથ�શા* અને નાણાના ંિસRાતંો - પો�[લુર 9કાશન, mરુત
(2)       Acharya Shankar:  (2008) Essays on Macroeconomic Policy and Growth in

India. Oxford University Press.



(3) Dornbusch, R. and F. Stanley (1997), Macro Economics, McGraw Hill, New 

York

(4)       Gupta G S: (2008) Macro Economics – Theory and Application, Tata McGraw

Hill publication Company Limited, New Delhi.

(5)       Gupta S B :( 2005) Monetary Economics, Vikas Publishing House.

(6) Gupta, G S (2001), Macroeconomics: Theory and Applications, Tata McGraw-

Hill Publishing Company Limited, New Delhi.

(7)     Harris Laurence:  (1985) Monetary Theory. McGraw Hill, International edition.

(8)     Mithani  D  M:  (2005)  Money,  Banking  International  Trade,  Public  Finance,

Himalaya publishing House New Delhi.

(9)     RBI Bulletins.(various issues)
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1. �યાજદર િનધા�રણના ંિસ�ાતંોની સમજ �રૂ� પાડવી.

2. નાણાક�ય નીિત અને રાજકોષીય નીિતનો પ!રચય આપવો.

�к� 1.    વપરાશ   િવધેય:                                       1  � !"# 15 к��к

1. વપરાશ%િૃ': (યાલ, *કાર (સીમાતં  વપરાશ%િૃ' અને સર+રાશ વપરાશ %િૃ')

2. વપરાશ%િૃ'ને અસર કરતા ંપ!રબળો

3. ..ુણુક  અને ગિતવધ�નનો (યાલ     

�к� 2.    �યાજદર:                                                 1  � !"# 15 к��к

              1.        �યાજદરિનધા�રણ 1ગેનો િશ2ટ અથ�શા5નો અ6ભગમ

              2.        િધરાણપા8 ભડંોળ

              3.       �યાજદર િનધા�રણ 1ગેનો ક+ઇ:સનો અ6ભગમ.       

�к� 3.    ;ગાવો:                                                    1  � !"# 15 к��к

  1.       �યા(યા, *કારો અને માપન (ભાવ<ચૂક =ક: અથ�, ઉપયો6ગતા અને મયા�દા)

              2.       ;; ગાવાના ઉદભવ માટ+ના ંકારણો

              3.       ;ગાવોની અસરો

              4.        !ફ6લ@સ ર+ખા

�к� 4.    નાણાક�ય નીિત અને રાજકોષીય નીિતિત :           1  � !"# 15 к��к

  1.       અથ�                   

              2.       નાણાક�ય નીિત અને રાજકોષીય નીિતના ંસાધનો

              3.       નાણાક�ય નીિત અને રાજકોષીય નીિતની Bલુના અને *Cયેકના લાભાલાભ

�.�/� - 

(1) સમDલEી અથ�શા5 અને નાણાનંા ંિસ�ાતંો - પો@Fલુર *કાશન., <રુત.

(2) Dornbusch, R. and F.Stanley (1997), Macro Economics, MacGraw Hill,New York

(3) Dornbusch, R. and F.Stanley (1997), Macro Economics, McGraw Hill,New York

(4) Gupta G S: (2008) Macro Economics – Theory and Application, Tata McGraw Hill

publication Company Limited, New Delhi.

(5) Gupta, G S (2001), Macroeconomics: Theory and Applications, Tata McGrawHill 

Publishing Company Limited, New Delhi.

(6) Mithani  D  M:  (2005)  Money,  Banking  International  Trade,  Public  Finance,  Hi-

malaya publishing House New Delhi.
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1. ભારતીય અથ�રચનાનો *ાથિમક પ!રચય ક+ળવવો.

2. ભારતીય અથ�માળખામા ંવGતી,  આયોજન તથા =તરરા2H�ય �યાપારના સદંભ� 

સમજવા.

3. ભારતીય અથ�ત8ંની I(ુય સમGયાGયાઓ  Kણવી.

�к� 1.    ભારતીય અથ�ત8ંLુ ંમાળMુ ંઅને સમGયાઓ:                 1  � !"# 15 к��к

1. િવકાસમાન અથ�ત8ં તર�ક+ ભારતીય અથ�ત8ંના ંલEણો 

2. ગર�બી (અથ�, *કાર, કારણો, િનદNશકો, *માણ, ગર�બીિનવારણની �Fહૂરચના)

3. બેરોજગાર� (GવPપ, *માણ, કારણો, બેરોજગર�િનવારણની �Fહૂરચના)     

�к� 2.    વGતી:                                                                 1  � !"# 15 к��к

1. વGતીLુ ંકદ અને %Qૃ�દર 

2. અિતવGતીનો *Rો (અથ�, કારણો, અસરો)

3. વGતી નીિત      

�к� 3.    ભારતમા ંઆયોજન:                                             1  � !"# 15 к��к

1. ઉSેશો- �Fહૂરચના 

2. આયોજનના બોધપાઠ

3. *વત�માન પચંવષUય યોજનાના :  ઉSેશો, નાણાની ફાળવણી, લVયાકં

4. નીિત (National Institute for Transforming India) પચં: પ!રચય

�к� 4.    =તરરા2H�ય Eે8:                                                                 1  � !"# 15 к��к

1. =તરરા2H�ય �યાપારની Wિૂમકા 

2. ભારતના િવદ+શ �યાપારLુ ંકદ, GવPપ અને !દશાશા

3. આયાત- િનકાસ નીિત

�.�/� - 

(1) જોશી. િવ2Xશુકંર. એસ, 2000, ભારતની આિથZક સમGયાઓ-1, , FિુનવિસZટ� Dથં િનમા�ણ 

બોડ�.

(2) ભારતીય આિથZક સમGયાઓ - જમનાદાસ *કાશન.

(3) Dutt and Sundharam, Indian Economy, S. Chand Publishing, New Delhi

(4) Brahmananda P.R. and V.R.Panchmukhi (Eds.) (2001), Development Experience in

the Indian Economy: Inter-state perspectives, Bookwell, Delhi



(5) Jalan B (1996), India’s Economic Policy – Preparing for the Twenty First Century,

Viking, New Delhi

(6) Parikh K S (1999),  India  Development  Report  – 1999 – 2000, Oxford University

Press, New Delhi

(7) Reserve Bank Of India, Report on Currency and Finance, (Annual)

(8) Sen R K and B Chatterjee (2001), Indian Economy: Agenda for 21st Century (Essays

in honour of Prof. P R Brahmananda), Deep & Deep Publications, New Delhi
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1. િવ[ાથUને અથ�શા5ની પિ\મમા ંિવકસેલી િવચારધારાનો *ારં6ભક પ!રચય આપવો.

2. િવિવધ આિથZક �યવGથા 1ગે સમજણ ક+ળવવી.

�к� 1.    *ારં6ભક આિથZક િવકાસ:                                         1  � !"# 15 к��к

1. @લેટો - એ!રGટોટલ 

2. વા6ણ]યવાદ - I(ુય લEણો

3. *^ૃિતવાદ: ^ુદરતી _મ, ^ૃિષને *ાથિમ`તા, સામાaજક વગ�

4. પેટ�, લોક અને bમુના આિથZક િવચાર     

�к� 2.    Iડૂ�વાદ અને નવવૈિdક Iડૂ�વાદ:                            1  � !"#   15 к��к

1. અથ� - ઇિતહાસ - લEણ - GવPપ 

2. Iડૂ�વાદLુ ંસGંથાક�ય માળMુ ં– બKરત8ં

3. નવવૈિdક Iડૂ�વાદનો ઐિતહાિસક પ!ર*ેVય

4. અિનયિં8ત Iડૂ�વાદના લEણો - િવકાસ - ભયGથાનો - પદાથ�પાઠો     

�к� 3.    સમાજવાદ:                                                               1  � !"# 15 к��к

1. અથ� - ઐિતહાિસક પ!ર*ેVય- I(ુય લEણો 

2. લોકશાહ� સમાજવાદ

3. કાલ� માક�સLુ ંયોગદાન

4. ભારતમા ંસમાજવાદ     

�к� 4.    િમf અથ�ત8ં:                                                               1  � !"# 15 к��к

1. તક�  - લEણો 

2. િમf અથ�ત8ંની તરફ+ણ તથા િવરોધની દલીલો 

3. ભારતમા ંિમf અથ�ત8ંના અLભુવો     

�.�/� - 

(1) આિથZક પ�િતઓ, જમનાદાસ *કાશન.

(2) ગાધંી. આર. ક+., BલુનાCમક આિથZક પ�િતઓ, FિુનવસUટ� Dથંિનમા�ણ બોડ�, .જુરાત 

રા]ય, અમદાવાદ 

(3) FિુનવિસZટ� Dથં િનમા�ણ બોડ� ,  નાની-નાની �gુGતકાઓ બહાર પાડ� છે.

(4) Ernesto Screpanti & Stefano Zamagni (2006), An Outline of the history of Economic Thought,

Oxford University Press.

(5) Blackhouse, R. (1985), A History of Modern Economic Analysis, Basil Blackwell Oxford. 
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1. ભારતીય અથ�ત8ંના 8ણે Eે8ો 1ગેનો પ!રચય મેળવવો.

2. ભારતીય અથ�ત8ંમા ં8ણે Eે8ોની Wિૂમકા તથા તેમના *Rો Kણવા.

�к� 1.    ^ૃિષ:                                                               1  � !"# 15 к��к

1. તક�  - લEણો 

2. GવPપ અને મહCવ  

3. ^ૃિષિધરાણ (*કાર, jોત –સહકાર�, જમીનિવકાસ બkક, રા2H�ય^ૃત બkક, નાબાડ�ની

Wિૂમકા)

4.  ^ૃિષબKર �યવGથા (લEણો, મયા�દાઓ, ઉપાયો)   

�к� 2.    ઉ[ોગ:                                                               1  � !"# 15 к��к

1. તક�  - લEણો 

2. આયોજનના કાળ દરlયાન ઔ[ો6ગક િવકાસ 

3. *વત�માન આિથZક નીિત - ઉSેશો, ગ6ભnતાથo

4. નાના પાયાના ઉ[ોગોનો િવકાસ તથા *Rો

5.  ભારતના ઉ[ોગીકરણમા ંKહ+ર Eે8મા ંએકમોનો ફાળો        

�к� 3.    સેવા:                                                               1  � !"# 15 к��к

1. તક�  - લEણો 

2. સેવા Eે8Lુ ંGવPપ  

3. આવક તથા રોજગાર� સpનમા ંસેવા Eે8ની Wિૂમકા

4.  સેવા Eે8નો *Rો     

�к� 4.    ભારતીય અથ�ત8ંમા ંવૈિdક�કરણ:                    1  � !"# 15 к��к

1. િવd �યાપાર સગંઠન 

2. બqુરા2H�ય કંપનીઓ 

3. =તરરા2H�ય નાણા ભડંોળ, િવd બkક, એિશયન ડ+વલપમે:ટ બkક     

�.�/� - 

(1) જોશી.  િવ2Xશુકંર.  એસ,  2000.  ભારતની આિથZક સમGયાઓ-1,  FિુનવિસZટ� Dથં િનમા�ણ

બોડ�, 

(2) ભારતીય આિથZક સમGયાઓ - જમનાદાસ *કાશન
(3) Dutt and Sundharam, Indian Economy, S. Chand Publishing, New Delhi



(4) Parikh K S (1999),  India  Development  Report  – 1999 – 2000, Oxford University

Press, New Delhi

(5) Reserve Bank Of India, Report on Currency and Finance, (Annual)

(6) Sen R K and B Chatterjee (2001), Indian Economy: Agenda for 21st Century (Essays

in honour of Prof. P R Brahmananda), Deep & Deep Publications, New Delhi

(7) Ahluwalia,  l.  (1985),  Industrial  Growth  in  Indian,  Oxford  University  Press,  New

Delhi

(8) Kuchhal S.C. (1980), Industrial Economics, Indian (5rd) Edition Chaitany Publishing

House, Allahabad. 

નrધ: ઉમા કિપલાના ભારતીય અથ�ત8ં ઉપર િવિવધ 1ક *કાિશત થયા છે. 
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1. Kહ+ર અથ�શા5ના ઉદભવની Wિૂમકા તપાસવી.

2. આિથZક િવકાસમા ંKહ+ર Eે8નો ફાળો તથા આ Eે8ના િવિવધ ઘટકો ચચ�વા.

�к� 1.    Kહ+ર અથ�શા5:                                                               1  � !"# 15 к��к

1. અથ�,  GવPપ, કાય�Eે8 અને Wિૂમકા (Kહ+ર અને ખાનગી અથ�શા5 વtચેનો

તફાવત) 

2. *GBતુતા-કાય�Eે8  

3. આિથZક િવકાસમા ંરા]યની Wિૂમકા

4. નવઉદારવાદના Kહ+ર અથ�ત8ં સામેના પડકારો   

�к� 2.    Kહ+ર ખચ� અને Kહ+ર દ+%ુ:ં                                       1  � !"# 15 к��к

1. અથ� – *કાર- િવકાસમા ંWિૂમકા 

2. Kહ+ર દ+%ુ ં: અથ� – *કાર હCવ  

3. ખાધ �રુવણી: અથ�- આિથZક િવકાસમા ંWિૂમકા

�к� 3.    Kહ+ર આવક:                                                               1  � !"# 15 к��к

1. Kહ+ર આવકના ઘટકો   

2. કરઆવકો: અથ�, *કાર, િવકાસમા ંWિૂમકા

3.  6બનકરઆવકો: અથ�, *કાર, િવકાસમા ંWિૂમકા   

�к� 4.    1દાજપ8:                                                               1  � !"# 15 к��к

1. અથ� – *કાર 

2. ખાધના *કારો  

3. ક+:uીય બvટ (વત�માન વષ�Lુ)ં   

�.�/� - 

(1) ભw. મહ+શ. પી., Kહ+ર િવ'�યવGથાના િસ�ાતં (Kહ+ર Eે8Lુ ંઅથ�શા5), FિુનવિસZટ� 

Dથંિનમા�ણ બોડ�. 

(2) =તરરા2H�ય અથ�શા5 અને Kહ+ર િવ'�યવGથા - સી. જમનાદાસ !કશન

(3) माथरु र�टा,  2006, �व
तीय �णा�ल, अजु�न हाउस.

(4) Buchanan, J. M. (1970), the Public Finances, Richard D. Irwin, Homewood.

(5) Mithani, D.M(2007), Modern Public Finance , Himalaya Publishing House



(6) Musgrave, R. A. and P. B. Musgrave (1976), Public Finance in Theory and Practice,

McGraw Hill, Tokyo.

(7) Reserve Bank of India: Report on Currency and Finance (various issues)

(8) Shoup, C. S. (1970), Public Finance, Aldine, Chicago.

(9) GOI : Indian Public Finance Statistics, Ministry of Finance
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1. પયા�વરણ અને તેની માનવxવનમા ંઆિથZક Wિૂમકા 1ગે િવ[ાથUને વાક+ફ કરવા.

2. િવિવધ *કારના ં*yૂષણની સમજણ આપવી.

�к� 1.    પયા�વરણીય અથ�શા5:                                        1  � !"# 15 к��к

1. અથ� – GવPપ  

2. પયા�વરણની માનવxવનમા ંWિૂમકા  

3. પયા�વરણીય *Rોના ઉદભવના આિથZક કારણો   

�к� 2.    ;<��&:                                                               1  � !"# 15 к��к

1. અથ� – *કાર 

2. ;<��&1= �� (к0�= 1> ;<��& �?0>1= �@���)- GવPપ 

3. માનવ તથા અ:ય સxવ<zૃ2ટ પર તેતેની  આિથZક તેમજ 6બનઆિથZક અસરો

4.  સરકાર� નીિત  

�к� 3.    પયા�વરણીય *Rો:                                                 1  � !"# 15 к��к

1. પયા�વરણીય *RોLુ ંGવPપ 

2. મહCવના વૈિdક *Rો ({િવક િવિવધતાનો નાશ-  રા2H�ય અને *ાદ+િશક/Gથાિનક

*Rો (દ!રયાકાઠંાના *Rો, રણીકરણ, *વાસન)  

3. આ માટ+ કામ કરતી મહCવની સGંથાઓ (Centre for Science and Environment,

Development Alternatives, Kerala Sastra Sahitiya Parishad, Tata Energy and

Resource Institute,  ગાધંી શાિંત *િત2ઠાનLુ ંપયા�વરણીય એકમ,  પયા�વરણીય

િશEણ ક+:u, પયા�વરણ િમ8, આગાખાન Dામસમથ�ન ક+:u, િવકાસ સમથ�ન ક+:u)

�к� 4.    જગંલના *Rો:                                                       1  � !"# 15 к��к

1. ભારતમા ંજગંલLુ ંGવPપ અને *માણ 

2. સામાaજક વનીકરણ  

3. સFંુ̀ ત̀ત  વન�ય�યવGથાપન

4.  ક+:uીય વન નીિત  

�.�/� - 

(1) સાવ6લયા રમેશ, પયા�વરણ સાથી - પયા�વરણ િશEણ ક+:u, અમદાવાદ. 

(2) જ8ંા6ણયા રા|ુભાઇ, 1995, (અLવુાદ) આપXુ ંપયા�વરણ, નેશનલ }કુ HGટ, ભારત,.

(3) પયા�વરણ પ!રgGથિત અને .જુરાત, .જુરાતા ઇકોલોx કિમશન.



(4) Bhattacharya, R .N(Ed) (2001): Environmental Economics – An Indian Perspective OUP

(5) Sengupta, R (2001); Ecology and Economics – A Approach to Sustainable Development, OUP

New Delhi

(6) The Hindu (2003): Survey of Environment, Madras 
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1. િવ[ાથUને સશોધન *Cયે ક+ળવવા અને K.તૃ કરવા. 

2. િવ[ાથU Dામ અને સામા:ય માનવીના આિથZક *Rોને સમx શક+. 

�к� 1.    સામાaજક સશંોધન સામાaજક િવ~ાનમા ંસશંોધન:       1  � !"# 15 к��к

1. અથ� – હ+B ુ– મહCવ – લEણો  

2. પ!રક�પનાનો અથ� અને લEણો  

3. ચલનો અથ� અને *કારો   

�к� 2.    સશંોધનની પ�િતિત :                                                   1  � !"# 15 к��к

1. નIનૂા પસદંગી: અથ� અને *કારો  

2. મા!હતી: અથ� – 5ોત  

3. મા!હતી jોતLુ ંમહCવ - *ાથિમક મા!હતી – ગૌણ મામા!હતી    

�к� 3.    સામાaજક સશંોધનના સોપાનો:                                 1  � !"# 15 к��к

1. મોજણી:– અથ� અને *કારો  

2. મા!હતી એક8ીકરણ *Rાવલી – િનર�Eણ – Iલુાકાત 

3.  Iલુાકાત અL<ુ6ુચ: લEણો - *કાર – મહCવ – મયા�દા

 �к� 4.    સશંોધન અહ+વાલની લેખનશૈલી:                                    1  � !"# 15 к��к

1. અહ+વાલ લેખનમા ં�યાનમા ંરાખવાની અગCયની બાબતો

2.   અહ+વાલ લેખનના તબ�ા 

�.�/� 

(1) શાહ પી િવમલ. સશંોધન પ�િત, FિુનવિસZટ� Dથં િનમા�ણ બોડ� 

(2) શાહ. એ. x. અને દવે .v.ક+. , સામાaજક સશંોધન પ�િતઓ , અનડા *કાશન, અમદાવાદ 

(3) દ+સાઈ અરિવ�દરાય. સામાaજક સશંોધન પ�િતઓ. FિુનવિસZટ� Dથં િનમા�ણ બોડ�, અમદાવાદ 

(4) Berg, Bruce L., 1995. Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Boston:

Allyn and Bacon.

(5) Bryman  Alan,  Business  Research  Methods,  (2008)  Oxford  University  Press,  New

Delhi.

(6) Donald R Cooper, Pamela S Schindler (2006), Business Research Methods, 9th Edi-

tion, The McGraw-Hill Companies 

(7) Gujarati, D.N. (1988). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill.

(8) Lapin L.L. (1991). Quantitative Methods for Business Decisions. New York: Harcourt

Brace Jovanovich Publishers.
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1. ભારતીય અથ�ત8ંમા ં^ૃિષ અને તેની Wિૂમકા સમજવી.

2. ^ૃિષ અથ�ત8ંના િવિવધ પાસા અને તેમના *Rોનો અ�યાસ કરવો.

�к� 1.    ^ૃિષ અથ�શા5નો િવષયિવGતાર:                                 1  � !"# 15 к��к

1. અથ� - GવPપ - કાય�Eે8 - લEણો  

2. અથ�ત8ંમા ં^ૃિષની Wિૂમકા 

3. ^ૃિષ Eે8 સમEના પડકારો 

4. ^ૃિષ િવકાસ િવ�ુ� ઔ[ો6ગક િવકાસ               

�к� 2.    ^ૃિષપેદાશોની માગં:                                 1  � !"# 15 к��к

1. ^ૃિષપેદાશોની માગંને અસર કરતા પ!રબળો 

2. મ�યGથીઓના નફાના ગાળાની અસર

3. ^ૃિષEે8ે માગંની અL<ુ6ૂચ

4. ^ૃિષપેદાશોLુ ં ઉCપાદન (ઉCપાદનના િસ�ાતંો-ઘટતી પેદાશનો િનયમ)  અને

�રૂવઠો (�રૂવઠાની gGથિતGથાપકતા અને �રૂવઠામા ંપ!રવત�ન)

�к� 3.    ^ૃિષપેદાશના ંભાવો:                                 1  � !"# 15 к��к

1. ^ૃિષપેદાશના ભાવિનધા�રણની પ�િતઓની પાયાની સમજ- કોબવેબ *મેય  

2. ભારતમા ં^ૃિષપેદાશની !કમતના વલણો 

3. ભારતની ^ૃિષપેદાશની ભાવનીિત

�к� 4.    ^ૃિષસચંાલન:                                               1  � !"# 15 к��к

1. ^ૃિષખચ�ના િવિવધ (યાલો  

2. ^ૃિષEે8ે �યાપારની શરતો

3. પયા�વરણ અને ખેતી                           

સદંભ�:

(1) મહ+તા ર�વુીર એસ. ^ૃિષ અથ�શા5ના ંિસ�ાતંો અને �યવGથા, FિુનવિસZટ� Dથં િનમા�ણ બોડ�, 

.જુરાત રા]ય, અમદાવાદ.

(2) શાહ ક+. એમ. ^ૃિષ અથ�શા5ના ંIળૂતCવો. FિુનવિસZટ� Dથંિનમા�ણ બોડ� , .જુરાત રા]ય, 

અમદાવાદ.

(3) જોશી. ભાGકર હ. ભારતમા ં^ૃિષEે8: િવકાસ અને પડકારો, FિુનવિસZટ� Dથંિનમા�ણ બોડ� , 

.જુરાત રા]ય, અમદાવાદ



(4) દ+સાઈ. એસ. એ.(૨૦૧૨), ^ૃિષ અથ�શા5-૧. પો@Fલુર *કાશન, <રુત
(5) Singh and Sadhu.  Agricultural Problem in India, Himalaya Publishing House

(6) Bilgrami. S.A.R. (1996).  An Introduction to Agricultural Economics, Himalaya, New 

Delhi.

(7) Dantwala, M.L. (1996), “Dilemmas of Growth: The Indian Experience, Sage Publish-

ing, D.lhi.

(8) Rao, C.H. Hanumantha (1994). Agricultural Growth, Rural Poverty and Environmental 

Degradation in India.  Oxford University Press, New Delhi
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1. ભારતીય અથ�ત�ંમા ં�ૃિષ અને તેની �િૂમકા સમજવી.

2. �ૃિષ અથ�ત�ંના િવિવધ પાસા અને તેમના  !ોનો અ#યાસ કરવો.

�к� 1.    જમીન અને ઉ%પાદન:                                 1  ����� 15 к+�к

,. ભારતમા ંજમીનઉપયોગ: તરાહ અને અસર કરતા ંપ)રબળો

.. જમીનધારણ: તરાહ અને અસર કરતા ંપ)રબળો 

/. પાકતરાહ અને તેને અસર કરતા ંપ)રબળો 

0. ઉ%પાદન અને ઉ%પાદકતા

�к� 1.    ભારતમા ંજમીન-ધુારા:                                 1  ����� 15 к+�к

,. ઐિતહાિસક �િૂમકા, હ01,ુ જ2)રયાત અને સૈ4ાિંતક માળ5ું

.. ગણોત-ધુારા: લ7ણો - મયા�દા 

/. જમીનની ટોચમયા�દાનો કાયદો અને તે:ુ ંઅમલીકરણ 

0. જમીન એક�ીકરણનો કાય�<મ

1. ભારતમા ંજમીન-ધુારા:ુ ં=>ૂયાકંન

�к� 3.    હ)રયાળ? <ાિંત અને સપંોિષત �ૃિષ:                       1  ����� 15 к+�к

,. હ)રયાળ? <ાિંત - �િૂમકા - ઘટકો - િસA4ઓ – મયા�દા

.. સપંોિષત (સDવ) �ૃિષ:  અથ� - િવકાસ –  !ો 

/. હ)રયાળા એકમ (Green House) પ4િત: િવકાસ અને લાભાલાભ 

�к� 4.    �ૃિષિનપજકો:                                                        1  ����� 15 к+�к

1. �ૃિષEમ:ુ ંFવ2પ -  માણ –  !ો - �ૃિષ વેતન અને વેતન નીિત

2. િસGચાઇ (િવકાસ અને  !ો) 

3. Iચી ઉપજ આપતા Kબયારણો, રાસાયKણક ખાતર- જ1ંનુાશક દવા 

4. ય�ંો અને ઓNરો




234� - 

(1) પટ0લ, રિતલાલ. �ૃિષ અથ�શાO.  PિુનવિસQટ? Rથંિનમા�ણ બોડ�, અમદાવાદ.

(2) જોશી, િવTUશુકંર એસ. ભારતની આિથQક સમFયાઓ-૧, PિુનવિસQટ? Rથંિનમા�ણ બોડ�.

(3) ભારતીય આિથQક સમFયાઓ - જમનાદાસ  કાશન.

(4) જતન: સDવ ખેતી માટ0: ુ ંિમશન. િવનોબા આEમ, ગો�ી, વડોદરા

(5) દ0સાઈ. એસ. એ.(૨૦૧૨), �ૃિષ અથ�શાO-૧,પોWPલુર  કાશન, -રુત
(6) Bhall  G.S;  Singh  Gurmail,  (2001).  Indian  Agriculture:  Four  Decades  of  Development.  Sage

Publications, New Delhi.

(7) Diwan, B.D. (1988). Irrigation in India’s Agricultural Development.  Sage Publication, New Delhi.

(8) Gulati Ashok, Kelley Tim. (1999). Trade liberalization and Indian Agriculture. Oxford University

Press, New Delhi.

(9) Prasad C.S. (2006). Sixty Year of Indian Agriculture: 1947 to 2007.  New Century Publication,

New Delhi.

(10) Vaidyananthan,  A.  (1995).  The  Indian  Economy:  Crisis,  Response  and  Prospects.  Orient

Longmans, New Delhi.
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1. િવXાથY ZકડાશાOની =ળૂ�તૂ પ4િતઓથી પ)રKચત થાય.

2. િવXાથY ZકડાશાOની િવભાવનાઓનો અથ�શાOમા ંઉપયોગ કર0.

�к� 1.    ZકડાશાOનો પ)રચય:                       1  ����� 15 к+�к

,. ZકડાશાOના અ#યાસના =[ુય િવભાગો

.. અથ�શાO સાથે સબંધં- મયા�દા-કાય\- મહ%વ 

/. સશંોધન સમFયા (ક0]^િનવાસ દરિમયાન કરનારા સશંોધન _ગે જ2ર? માગ� દશ�ન

આપ`ુ)ં 

�к� 2.    મા)હતીરaૂઆત:                                   1  ����� 15 к+�к

,. વગYકરણ અને કોTટકરચના ( કાર, ઉપયોKગતા- િનયમો)

.. ZકડાશાOીય Eેણીઓ– આ`િૃbિવતરણ, વ< 

/. આલેખ (અથ�,  કાર, ઉપયોKગતા) 

�к� 3.    મcયવતY dFથિતના માપ:                                   1  ����� 15 к+�к

,. સર0રાશ-મcયક (ભા)રત મcયક - Fત)રત મcયક)

.. મcયFથ 

/. બeુલક 

�к� 4.     સારમાનના માપ:                                   1  ����� 15 к+�к

,. િનરપે7 અને સાપે7  સાર

.. િવFતાર 

/. સર0રાશ િવચલન-  માKણત િવચલન– ચ1થુ�ક િવચલન – સર0રાશ િવચલન

0.  સારમાનના િવિવધ માપ વfચેનો સબંધં – િવષમતા –ધન-ઋણ િવષમતા 

સદંભ�:

(1) જયFવાલ એમ. સી., અથ� િવષયક ZકડાશાO, PિુનવિસQટ? Rથં િનમા�ણ બોડ�, hજુરાત 

રાiય,        અમદાવાદ.



(2) Hooda R P (1994).  Statistics for Business and Economics.  MacMillan.

(3) Nagar A L. (1997), Basic Statistics, Oxford University Press, 15th Edition

(4) G S Monga (2000). Mathematics and Statistics for Economics. Vikas Publications, New Delhi

(5) Richard I LevMichael C Fleming and Joseph G Nellis (1997) Essence of Statistics for Business

2nd Ed, Prentice -Hall Of India. Pvt. Ltd, Delhi



��. �. ���ш�	


�-5, �����- MAJECO – ૫૦૩

����: ��к�
6!2 ���ш�	

(�����-4,  !" 100)

ш%&'"к )�* !

1.  િવXાથY આિથQક િવકાસની િવભાવનાથી પ)રKચત થાય.

2. િવXાથY િવકસતા દ0શોના િવકાસ _ગે સમજણ ક0ળવે

3. ગાધંીની નજર0 િવકાસની વૈકk>પક અવધારણાનો [યાલ મેળવે.

�к� 1.    આિથQક િવકાસ:                                                      1  �����   15 к+�к

,. અથ�- આિથQક `Aૃ4 અને આિથQક િવકાસ વfચેનો તફાવત

.. આિથQક `Aૃ4ને અસર કરતા ંપ)રબળો 

/. આિથQક િવકાસના માપદંડો (રાTm?ય આવક,  માથાદ?ઠ આવક,  Dવનની ભૌિતક

hણુવbાનો Zક, માનવિવકાસ Zક, હ)રયાળો Zકનો  ાથિમક પ)રચય) 

�к� 2.    આિથQક િવકાસ, વFતી અને સFંથાઓ:                  1  �����   15 к+�к

,. આિથQક િવકાસ અને વFતી વfચે Zતરસબંધંો- વFતીસ<ંમણનો િસ4ાતં

.. આિથQક િવકાસની સFંથાઓ: બNર, રાiય અને નાગ)રક સગંઠન 

�к� 3.    આિથQક `Aૃ4 મોડ0લ:                                                      1  �����   15 к+�к

,. અથ� અને મહ%વ

.. રpનાર નક�સ:ુ ંમોડ0લ

/.  રોડાનનો  ારંKભક શdqતશાળ?  યાસનો િસ4ાતં

0. લેિવસ અને લેબેનFટાઈનના િસ4ાતંો

�к� 4.    િવકાસની વૈકk>પક િવભાવના:                                  1  �����   15 к+�к

,. આિથQક િવકાસના િનણા�યક પ)રબળો

.. =[ુયધારાના આિથQક િવકાસની સમFયાઓ

/. ગાધંીની િવકાસની િવભાવના 


234�:

(1) િ�વેદ? એચ.ક0. િવકાસશીલ રાTmો:ુ ંઅથ�શાO. PિુનવિસQટ? Rથંિનમા�ણ બોડ�. hજુરાત રાiય, 

અમદાવાદ.



(2) ધોળ)કયા અને ધોળ)કયા. આિથQક `Aૃ4ના મોડ0લ , PિુનવિસQટ? Rથંિનમા�ણ બોડ�. hજુરાત 

રાiય, અમદાવાદ.

(3) માrકુર?. aૂન ૧૯૮૮ અને aૂન ૨૦૦૪, )ડસેvબર ૧૯૮૭.

(4) જોષી આર. સી.. ૨૦૦૧. િવકાસ આયોજન અને આિથQક નીિત:ુ ંઅથ�શાO. પોWPલુર 

 કાશન, -રુત
(5) Todaro,  Michael P. Economics for a Developing World.  Longman Group, UK Limited.

(6) Thirlwall A P (2007). Growth and Development: With Special Reference to Developing

Economics. Palgrave MacMillan, New York

(7) Misra S K and Puri V K (2005) :Economics of Development and Planning : Theory and

Practice, Himalaya Publishing House , Mumbai
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1. િવXાથY hજુરાતના અથ�ત�ંથી પ)રKચત થાય.

2. િવXાથY hજુરાતના અથ�ત�ંના  ાદ0િશક તફાવતો અને તેની િવશેષતા િવશે સમજણ ક0ળવે.

�к� 1.    hજુરાત:ુ ં ાદ0િશક આિથQક Kચ�:                    1  �����   15 к+�к

,. hજુરાતના ંઅથ�ત�ંમા ં=[ુય આિથQક બાબતોનો ફાળો 

.. આિથQક `Aૃ4: તરાહ અને સમFયાઓ

/. hજુરાતના અથ�ત�ંમા ંરાiયની �િૂમકા

0. hજુરાતની રાજકોષીય dFથિતનો Kચતાર 

�к� 2.    hજુરાતની �ૃિષ:                                                1  �����       15 к+�к

,. જમીન - જમીનઉપયોગની તરાહ – િસચાઈ

.. જમીનધારણતરાહ

/. પાકની તરાહ 

0. ડ0ર? (િવકાસ અને તેના  !ો)

�к� 3.    hજુરાતના ઉXોગો:                                              1  �����   15 к+�к

,. ઔXોKગક િવકાસની તરાહ 

.. ઔXોKગક િવકાસના ં ેરક પ)રબળો અને  !ો 

/. hજુરાતમા ંનાના અને hહૃ ઉXોગો

0. ઔXોKગક નીિત

�к� 4.    hજુરાતમા ંસામા|જક સેવાઓ:                                  1  �����   15 к+�к

,. hજુરાતમા ંમાનવિવકાસ Zક

.. િશ7ણ (પ)રdFથિત-તરાહ- !ો- ાદ0િશક અસમાનતાઓ)

/. FવાF}ય (પ)રdFથિત-તરાહ- !ો- ાદ0િશક અસમાનતાઓ)

0. વાહન~યવહાર અને સદં0શ~યવહાર




234�:

1. સામા|જક આિથQક સમી7ા, hજુરાત રાiય, ગાધંીનગર

2. જોશી, ભાFકર હ. ભારતમા ં�ૃિષ7ે� : િવકાસ અને પડકારો, PિુનવિસQટ? Rથંિનમા�ણ બોડ�, 

hજુરાત રાiય, અમદાવાદ.

3. દ0સાઈ, હસ=ખુ. ૨૦૦૯, સહકાર? ડ0ર? ઉXોગનો અથ�શાOીય અ#યાસ: hજૂરાત િવXાપીઠ.

4. Joshi. G.N.,50 years of Socio Economic Development in Gujarat:1960-2010. Vishleshan 

Trust

5. Hirway Indira. (2004)  Gujarat Human Development Report, Mahatma Gandhi Labour 

Institute, Ahemadabad 

6. http://www.gujaratstat.com



��.�. ���ш�	


�-5, ����� - MAJECO – ૫૦૪

����: <�3��шк ���ш�	 (�%к:;к)

(����� - 4,  !" 100)

ш%&'"к )�* !

1. િવXાથY  ાદ0િશક અથ�શાOની સૈ4ાિંતક િવભાવનાની Nણકાર? મેળવી શક0.

2. િવXાથY અથ�ત�ંના  ાદ0િશક તફાવતો અને તેની િવશેષતા િવશે સમજણ ક0ળવે

�к� 1.     ાદ0િશક અથ�શાO:                                                1  �����       15 к+�к

,. િવષયપ)રચય – ~યા[યા – અ#યાસ7ે� – મહ%વ

..  દ0શનો અથ� –   એક2પતાનો [યાલ – �વુીયતાનો [યાલ 

/. નીિતિવષયક [યાલ  

�к� 2.    Fથળપસદંગીનો િસ4ાત:                                                1  �����       15 к+�к

,. વોન }Pનેુનનો િસ4ાતં

.. આ>ફ0ડ વેબરનો િસ4ાતં

/. �લોર0]સની પ4િત  

0. મcયFથ Fથળપસદંગીનો િસ4ાતં

�к� 3.    ~યાપાર? િવFતારો અને શહ0ર?  થા:                                                1  �����      15 к+�к

,. એક2પતા ધરાવતા  દ0શોમા ં~યાપાર? િવFતારો 

.. સ�ુંલ પ)રdFથિતમા ં~યાપાર? િવFતારો: ક0]^ીય Fથળનો િસ4ાતં 

/. શહ0રોની  થાની પ4િત  

�к� 4.     ાદ0િશક આિથQક `Aૃ4 અને િવકાસ:                                                1  �����      15 к+�к

,. િવકાસની  )<યાના સદંભ�મા ંશહ0ર? અને  ાદ0િશક સમFયાઓ 

..  ાદ0િશક આિથQક નીિત અને  ાદ0િશક આયોજન
                          


234�:

(1)  ાદ0િશક અથ�શાO,. પોWPલુર  કાશન.

(2) Stimson, Roberts. 2006.  Regional Economic Development, Analysis and Planning 

Strategy. Originally published in the series: Advances in Spatial Science, 2nd ed., XIV, 452

p.



(3) Marion Temple. 1994. Regional Economics. MacMillan Press

(4) Roberta Capello. 2007. Regional Economics. Routledge. 

(5) Karlsson, 2009, New Directions in Regional Economic Development. Series: Advances in 

Spatial Science. 

(6) Regional Economy of India, RBI, Academic Foundation, New Delhi



��. �. ���ш�	


� -5, ����� – MAJECO – ૫૦૪

���� :- 
2>�+к?� ���ш�	 (�%к:;к)

(�����-4,  !" 100)

ш%&'"к )�* !

1. િવXાથY અથ�ત�ંના =ળૂ�તૂ એકમો ઉપભોqતા (Rાહક)  અને ઉ%પાદક (પેઢ?)થી પ)રKચત

થાય.

�к� 1.    સચંાલક?ય અથ�શાO:                                                1  �����       15 к+�к

,. અથ�શાO અને સચંાલક?ય અથ�શાO 

.. સચંાલક?ય અથ�શાO:ુ ંFવ2પ – કાય�7ે� 

/. સચંાલક?ય અથ�શાOના =ળૂ�તૂ [યાલો  

�к� 2.    માગંની =>ૂયસાપે7તા અને માગંઆગાહ?:               1  �����       15 к+�к

,. માગંની =>ૂયસાપે7તા માપવાની પ4િત

.. માગંઆગાહ?: હ01ઓુ =- માગંઆગાહ?ના  કારો -  –- માગંઆગાહ?ની પ4િત

/. નવી પેદાશ માટ0ની માગંઆગાહ?  

0. સાર? માગંઆગાહ? માટ0ના ધોરણો 

�к� 3.    સમ1ટૂ િવ�લેષણ:                                                1  �����       15 к+�к

,. સમ1ટૂ િવ�લેષણ અને નફા:ુ ંઆયોજન 

.. સમ1ટૂની િવ�લેષણની સમaૂતી – આ�ૃિત – ધારણા – ઉપયોKગતા – મયા�દા 

�к� 4.    )કGમત નીિત:                                                1  �����       15 к+�к

,. Iચી  ારંKભક )કGમત નીિત 

.. નીચી  ારંKભક )કGમત નીિત 

/. ખચ� વbાની )કGમતનીિત અને અ]ય 


234�

(1) િ�વેદ? એચ. ક0, ૨૦૦૫. અથ�શાOના િસ4ાતંો (=>ૂય અને વહ�ચણી), PિુનવિસQટ?. Rથંિનમા�ણ

બોડ� 

(2) પટ0લ બબાભાઈ, અથ�શાOના િસ4ાતંો, સી. જમનાદાસ કંપની.
(3) Mithani D.M.  Managerial Economics , Himalaya Publishing House
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1. િવXાથY Rામીણ અથ�શાOના માળખાથી પ)રKચત થાય.

2. પચંાયતી રાiયની સFંથાઓની સમાજ ક0ળવે.

�к� 1.    Rામ અથ�ત�ંનો પ)રચય:                                                1  �����       15 к+�к

,. અથ� અને Fવ2પ (�ૃિષ અને Kબન-�ૃિષ) 

.. Rામ અથ�ત�ંના ંલ7ણો 

/. Rામ અથ�ત�ંની િવકાસ અને સમFયાઓ

�к� 2.    પચંાયતી રાiય:                                                1  �����       15 к+�к

,. પચંાયતી રાiયની Rામિવકાસમા ં�િૂમકા 

.. hજુરાતમા ંપચંાયતી રાiય:ુ ંમાળ5ુ ં

/. Rામસભાના ંકાય\ અને ફરજો

0. Rામપચંાયતના આવકના સાધનો અને ખચ�  

�к� 3.    RામઉXોગ:                                                1  �����       15 к+�к

,. RામઉXોગનો અથ� અને મહ%વ 

.. RામઉXોગ:ુ ંવત�માન Fવ2પ

/. RામઉXોગના  !ો અને પડકારો

0. ગાધંીિવચાર આધા)રત Rામ ઉXોગ

�к� 4.    Rામિવકાસના કાય�<મો:                                                1  �����       15 к+�к

,. |જ>લા Rામિવકાસ એજ]સી:ુ ંમાળ5ુ ંઅને કાય� 

.. Rામિવકાસની િવિવધ યોજનાઓ (સકંKલત Rામ િવકાસ કાય�<મથી શ�ુ કર? મહા%મા

ગાધંી રાTm?ય Rામીણ રોજગાર? બાહ�ધર? યોજના)   


234�:

1. વૈTણવ Kબપીનચં̂ .  પચંાયત પ)રચય: નવસ�ન  કાશન, અમદાવાદ

2. ગાધંી મો. ક. Rામ Fવરાજ, નવDવન  કાશન



3. પર?ખ નરહર?,  ય�ંની મયા�દા, hજૂરાત િવXાપીઠ, અમદાવાદ.

4. પર?ખ નરહર?,  સKં7Wત માનવ અથ�શાO, hજૂરાત િવXાપીઠ, અમદાવાદ.

5. Garmora J.L.,  Rural Development and Rural  Economy: Vital Publication, Jaipur
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1. િવXાથY ZતરરાTm?ય અથ�શાOની =ળૂ�તૂ િવભાવનાઓથી પ)રKચત થાય.

2. ~યાવહા)રક Fતર0 ચાલી રહ0લી ZતરરાTm?ય ઘટનાઓની સૈ4ાિંતક સમજણ મેળવે.

D �������2 >�8 �к�EFE 
���Gш к8��E HG.         (60 

к+�к)

�к� 1.    ZતરરાTm?ય ~યાપાર અને િસ4ાતંો:                                       1  �����          15 к+�к

,. ZતરરાTm?ય ~યાપારનો અથ� અને મહ%વ 

.. Zતર  ાદ0િશક ~યાપાર અને ZતરરાTm?ય ~યાપાર

/. ZતરરાTm?ય ~યાપારના િસ4ાતંો (િનરપે7 ખચ� તફાવત, 1લુના%મક ખચ� તફાવત)

0. પારFપ)રક માગંનો િસ4ાતં

�к� 2.    ZતરરાTm?ય ~યાપારના લાભ અને ~યાપાર શરતો :            1  �����             15 к+�к

,. ZતરરાTm?ય ~યાપારને અસર કરતા પ)રબળો 

.. લાભ અને તે:ુ ંમાપન

/. ~યાપારની શરતો અને તેના  કાર

0. િવકાસશીલ દ0શો અને ~યાપારની શરતો

�к� 3.    =qુત ~યાપાર અને સરં7ણ:                                                1  �����       15 к+�к

,. =qુત ~યાપારનો અથ� અને =qુત ~યાપાર નીિતના લાભ 

.. સરં7ણ નીિતનો અથ� અને ઉદભવ 

/. સરં7ણની તરફ0ણ અને િવરોધની દલીલો

0. સરં7ણના િવિવધ  કાર

�к� 4.    લેણદ0ણની 1લુા અને િવિનમય દર િનધા�રણ:                             1  �����      15 к+�к

,. લેણદ0ણની 1લુા અને ~યાપાર 1લુા – લેણદ0ણની 1લુા:ુ ંમાળ5ુ ં

.. લેણદ0ણની 1લુામા ંઅસમ1લુા: કારણો અને ઉપાયો

/. િવિનમય દરનો અથ� 



0. સમખર?દશdqતનો િસ4ાતં તથા માગં અને �રૂવઠાનો િસ4ાતં


234�:  

(,) ZતરરાTm?ય  અથ�શાO .   ો .  ડ? .  ટ? .  લાકડાવાળા ,   ો .  રમેશ બી .  શાહ ,  

PિુનવિસQટ?  Rથંિનમા�ણ બોડ� ,  અમદાવાદ .

(.) પટ0લ આર. સી. ૨૦૦૧. ZતરરાTm?ય અથ�શાO.  પોWPલુર  કાશન, -રુત.

(/) Salvatore, D. (1997). International Economics. Macmillan Press Ltd. London.

(0) Joshi, V. and I. M. D. Little (1998). India's Economic Reforms: 1999-2000. Oxford University 

Press, New Delhi.

(1) Sodersten B and Reed G (1994) : International Economics, MacMillan Press Ltd, London

(K) www.wto.org for Trade related negotiations. 
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1.  િવXાથY ગKણતશાOની =ળૂ�તૂ પ4િતઓથી પ)રKચત થાય.

2.  િવXાથY ગKણતની િવભાવનાઓનો અથ�શાOમા ંઉપયોગ કર0.

�к� 1.     ારંKભક ગKણતશાO:                                                         1  �����        15 к+�к

,. સ[ંયા પ4િત 

.. બીજગKણતીય )<યાઓ - દશાશં પ4િત

/. ઘાતાકં અને તેના િનયમો- કરણી (surds) 

�к� 2.    ગણ:                                                                                       1  �����       15 к+�к

,. ગણનો [યાલ- ~યા[યા- ગણના  કાર 

.. ગણો પરની પાયાની  )<યાઓ

/. વેન આ�ૃિતની મદદ વડ0 ગણના [યાલની સમજણ 

�к� 3.    િવધેય:                                                                                   1  �����         15 к+�к

,. સગંતતા અને તેના  કાર 

.. િવધેય: ~યા[યા-  કાર- િવધેયના  દ0શ અને િવFતાર- આલેખ- અથ�શાOમા ંિવધેય

/. લ7 અને સાત%ય – િવધેયના લ7નો [યાલ - િનયમો

�к� 4.    EેKણક અને િન�યકો:                                                            1  �����       15 к+�к

,. EેKણક: ~યા[યા – EેKણક પર  )<યાઓ 

.. િન�ાયક: ~યા[યા - લા7Kણકતાઓ

/. <0મરનો િસ4ાતં 


234�:

(1) અથ�શાOની  પ)રમાણા%મક  પ4િતઓ .  ડૉ .  આર .  � .  મોદ? ,  Eી  ક0 .   સી .  જોષી ,

ડૉ .  વી .  ડ? .  શાહ ,  અનડા   કાશન .  



(2) ગાKણિતક  અથ�થ�શાO .   ો .  આર .  � .  મોદ? ,  PિુનવિસQટ?  Rથંિનમા�ણ  બોડ� ,

અમદાવાદ .

(3)  અથ�િમિતશાO .   ો .  આર .  � .  મોદ? ,  PિુનવિસQટ?  Rથંિનમા�ણ  બોડ� ,

અમદાવાદ .

(4)  પડં�ા )કરણ, ૨૦૦૧, અથ�શાOની પ)રમાણા%મક પ4િતઓ, પોWPલુર  કાશન, -રુત.

(5)  G S Monga (2000). Mathematics and Statistics for Economics. Vikas Publications

New  Delhi

(6)  Hooda R P (1994): Statistics for Business and Economics, Macmillan, New Delhi

(7)  Madnani,  G.M.K. Introduction to Econometrics. Oxford and IBH Publishing Co. New

Delhi.
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1. િવXાથY  યો|જત ZકડાશાOની પ4િતઓથી પ)રKચત થાય.

2. િવXાથY અથ�ત�ંમા ં યો|જત માપદંડો િવશે મા)હતગાર થાય 

૩. િવXાથY  યો|જત ZકડાશાO �ારા અથ�શાO િવષયને વr ુસાર? ર?તે સમD શક0 અને 

વાFતિવક Zકડાનો ઉપયોગ કર?ને સશંોધનની hણુવbામા ંવધારો કર? શક0.

�к� 1.    ભારતમા ંZકડાશાOીય સFંથાઓ:                    1  �����       15 к+�к

,. NSSO – Census  - CSO – IIPS – CMIE – Indiastat – Agriculture Statistic

�к� 2.    -ચુકZક:                                                            1  �����       15 к+�к

,. ~યા[યા – ઉપયોગ – રચના – મયા�દા  

.. �ગાવાનો દર(WPI-CPI)

/. `Aૃ4દર - િવિવધ  કારના `Aૃ4દર 

�к� 3.    વFતીિવષયક માપદંડો (મહ%વ – ઉપયોગ – !ો):           1  �����       15 к+�к

,.  જનનદર – જ]મદર – =%ૃPદુર-  બાળ =%ૃPદુર-  વFતી `Aૃ4દર – વFતીગીચતા -

અપેK7ત Dવનનો દર 

.. અ7ર�ાનનો દર –�[ુત વયFથોનો અ7ર�ાનનો દર – શાળાભરતી દર-શાળા છોડ?

જનાર િવXાથYનો દર

/. Nતીય hણુોbર આધા)રત Zક – Rામીણ શહ0ર? વFતીનો hણુોbર 

�к� 4.    ગર?બી:                                                            1  �����       15 к+�к

,. ગર?બી: ~યા[યા –   કાર

.. ગર?બીના િવિવધ માપદંડો :  ઉપયોKગતા –   !ો -  માથાગણતર? hણુોbર –

આવકની સર0રાશ ખાધ – ગીની સહhણુક – સેન Zક

/. hજુરાતના ગર?બી ર0ખાના માપદંડો

0. માનવ ગર?બાઈ Zક (મા� સામા]ય સમજ) 




234�:

1. માનવ િવકાસ અહ0વાલ. સPંqુત રાTmસઘં િવકાસ કાય�<મ (UNDP)

2. વFતીગણતર? હ0વાલ, ભારત સરકાર (Censes) 

3. ભારતનો આિથQક સવ�7ણ (Economic Survey)

4. બી.પી.એલ સવ�7ણ (Rામ િવકાસ મ�ંાલય, ભારત સરકાર)
5. Asha A Bhende. Principles of Population Studies. Himalaya Publishing House
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1. િવXાથY આિથQક િવકાસના િસ4ાતંોથી પ)રKચત થાય.

2. િવકાસના 7ે�ીય પ)ર ે�યની સમજણ ક0ળવે.

�к� 1.    આિથQક િવકાસના િસ4ાતંો-૧:                                                            1  �����       15 к+�к

,. િશTટ િસ4ાતંો - એડમ dFમથ 

.. ડ0િવડ )રકાડ\ 

/. મા>થસ

0. � એસ િમલ

�к� 2.    આિથQક િવકાસના િસ4ાતંો-૨:                                                            1  �����      15 к+�к

,. કાલ� માqસ�નો િસ4ાતં

.. �vુપીટરનો િસ4ાતં

/. રોFટોવના આિથQક `Aૃ4ના તબ�ા

�к� 3.    આિથQક િવકાસના િસ4ાતંો-૩:                                                            1  �����       15 к+�к

,. આિથQક `Aૃ4ના મોડ0લ

.. હ0રોડ અને ડોમ

/. કા>ડોર

0. જોન રોKબ]સન 

�к� 4.    આિથQક િવકાસના િસ4ાતંો-૪:                                                            1  �����      15 к+�к

,. સમતોલ અને અસમતોલ િવકાસનો િસ4ાતં

.. ઉ%પાદનની Eમ ધાન પ4િત

/. ઉ%પાદનની =ડૂ? ધાન પ4િત

0. િવકસતા દ0શો માટ0 ઇTટ ઉ%પાદન પ4િત 




234�:

(1) િ�વેદ?, એચ.ક0. િવકાસશીલ રાTmો:ુ ંઅથ�શાO, PિુનવિસQટ? Rથંિનમા�ણ બોડ�, hજુરાત રાiય, 

અમદાવાદ.

(2) ધોળ)કયા અને  ધોળ)કયા, આિથQક `Aૃ4ના મોડ0લ,  PિુનવિસQટ? Rથંિનમા�ણ બોડ�, hજુરાત 

રાiય, અમદાવાદ.

(3) માrકુર?. aૂન ૧૯૮૮ અને aૂન ૨૦૦૪, )ડસેvબર ૧૯૮૭.

(4) જોષી. આર. સી. ૨૦૦૧. િવકાસ આયોજન અને આિથQક નીિત:ુ ંઅથ�શાO, પોWPલુર  કાશન,

-રુત, 

(5) Todaro, Michael P.   Economics for a Developing World.  Longman Group, UK Limited.

(6) Meier Gerald M and Rauch James E (2000). Leading Issues in Economic Development.

Oxford University Press.  New Delhi.
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1. િવXાથY સહકાર? 7ે� િવષે Nણકાર? મેળવે.

2. સહકાર? Fતર0 ચાલતી ડ0ર?  `િૃb _ગે સમજણ ક0ળવે.

�к� 1.    
)к�8F� �R+S TR?:                                                    1  �����       15 к+�к

,. 
)к�8F� �
M�29E �FG U��)�8��2 9GFE ��+

.. 
)к�8? <P ��V: ��� �FG WX�

/. િવ�મા ંસહકાર?  `િૃbનો આછો પ)રચય (K�ટન,  જમ�ની,  Fવીડન,  ડ0]માક� ,  ઇઝરાયેલ,

અમે)રકા, ક0નેડા અને રિશયા) 

�к� 2.    ભારતમા ંસહકાર?  `િૃb:                                         1  �����       15 к+�к

,.  ારંભ અને િવકાસ

.. સહકાર? સFંથાઓ:ુ ં~યવFથાપન

/. સહકાર? િવકાસ માટ0 િશ7ણ અને તાલીમ

0. સહકાર? 7ે� સમ7 રહ0લા પડકારો 

�к� 3.    સહકાર? ડ0ર?:                                                                 1  �����       15 к+�к

,. ભારતમા ંસહકાર? ડ0ર? ઉXોગની શ2આત

.. રાTm?ય ડ0ર? િવકાસ િનગમ (National  Dairy  Development Board)ના હ01ઓુ અને

કામગીર?

/. hજુરાતમા ં સહકાર? ડ0ર? ઉXોગ-  hજુરાત સહકાર? �ૂધ બNર સઘં (Gujarat

Cooperative Milk Marketing Federation)ના હ01ઓુ તથા કામગીર?

0. સહકાર? ડ0ર? 7ે� સમ7ના પડકારો 

�к� 4.    રાTm?ય સહકાર? નીિત:                                                   1  �����       15 к+�к

,. ભારતીય સહકાર?  `િૃb:ુ ં=>ૂયાકંન

.. hજુરાતની સહકાર?  `િૃત:ુ ંવત�માન Kચ� 


234�:



1. =લુાણી જગદ?શ. ૧૯૯૨. સહકાર દશ�ન,  =ખુ  કાશન, અમદાવાદ. 

2. સહકાર: િસ4ાતં અને ~યવહાર. પોWPલુર  કાશન, -રુત

3. સહકાર. hજુરાત રાiય સહકાર? સઘં, અમદાવાદ 

4. દ0સાઈ હસ=ખુ. ૨૦૧૨. �ુpધપવ�, h�ુર Rથંર%ન, અમદાવાદ.

5. સહકાર? સFંથાના કાયદાક?ય પાસાઓ, hજુરાત રાiય સહકાર? સઘં, અમદાવાદ
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1. િવXાથYને સશંોધન  %યે ક0ળવવા અને Nhતૃ કરવા 

2. િવXાથY Rામ અને સામા]ય માનવીના ંઆિથQક  !ોને સમD શક0  

D ����� &G�к��� DY��89 HG Z��2 �[��к� 7\8? ��]�3ш�F D��6!2 8)�шG �FG

ZFE �!+ к���4�8 120 к+�кFE 8)�шG 

1. િવXાથY 15  )દવસનો ક0]^/Rામિનવાસ આિથQક 7ે�મા ં કામ કરતી

Fવૈkfછક/સહકાર?/સરકાર?  સFંથામા ંઅથવા ~યdqત સાથે રહ?ને કર? શક0.

2. આ િનવાસ દરvયાન તે � તે િવFતારના આિથQક  !ની તપાસ કર?ને ન�ધ તૈયાર

કરશે

3. Rથંાલયમાથંી  ાWય ગૌણ મા)હતી તેમજ તેણે એકિ�ત કર0લી  ાથિમક મા)હતીના

આધાર0 િવXાથYએ  સશંોધન  ક>પ (મહbમ ૨૫ પાના)ંની એક નકલ  પર?7ા

િવભાગને જમા  કરવાની રહ0શે.

4. =>ૂયાકંનની પ4િત -

- સશંોધન  ક>પ : 60

- સશંોધન  ક>પની મૌKખક પર?7ા : 40

�ુલ hણુ :          100


