
 1 

� ����� �	
��� : ����	�� 

������� 

�����	 ����� �����	� ����	
��� : ����� – ������ 

 

� ���!� : �����	
� �	ш��� : �#$ш�% 

 

 

& �'$к���) (+' 	,$ : 6 �+) � ���!� 

(ш/0�'к 	,$ 1�) – 2012#� ������) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� ���!� �	к�� 5к� 

� ����� �	
��� : ����	�� – 380014



 2 

�����	
� �	ш��� (�����	9�)) 

�+ -1, ��<!� – 1 

�	,� :- �#$ш�%)� ����)� ��=���> 

(!�?@A-4, �B' 100) 
 

CD�ш :- 

1. િવ�ાથ� અથ	ત�ંના ં �ળૂ�તૂ એકમો ઉપભો�તા (�ાહક) અને ઉ�પાદક(પેઢ")થી પ$ર&ચત 

થાય તે છે. 

2. પરંપરાગત અથ	શા- ઉપરાતં ગાધંી/ અને તેમના અ0ગુામીઓએ વૈક45પક અથ	શા- 

6ગે કર7લા અ9યાસનો પણ અહ< સમાવેશ કરાયો છે. 
 

E ��<!���� ��� 5к�>)> ���	�ш к���> F� . (60 к��к) 
 

1. અથ	શા-ના ં �ળૂ�તૂ ત��વો :- અથ	શા-0ુ ં ?વ@પ અને Aયાપ – માનવ અથ	શા-ની 

િવભાવના – અથ	શા-ની કાય	ર"િત – પાયાની આિથCક સમ?યાઓ – અથ	ત�ંના Dકારો – 

માગં અને Eરુવઠો  (15 к��к) 

2. ઉપભો�તાની વત	Gકૂ :- HIુJટLણુ િવMલષેણ – તટ?થર7ખા િવMલેષણ – માગંની 

�5ૂયસાપેPતા – �ાહકનો અિધક સતંોષ – એQજલ વS – ગાધંીિવચાર આધા$રત 

અથ	શા-મા ંHIુJટLણુની િવભાવના (15 к��к) 

3. ઉ�પાદનના િસTાતં :- ઉ�પાદન િવધેય – ઉ�પાદનના ં સાધનો (Uુદરત, �ડૂ", Xમ અને 

યોજક) ઉ�પાદનના િનયમો, х�$ : ખચ	ની િવિવધ િવભાવના – ખચ	ના Dકારો – િવિવધ 

ખચ	 વYચેના Zતરસબંધંો (15 к��к) 

4. બ\ર :- બ\રનો અથ	 - Dકાર- Eણૂ	 હર"ફાઈવાળા બ\રમા ંપેઢ"ની સમHલુા    

  (15 к��к) 

���J$ 

1. અથ	શા-ના િસTાતંો (�5ૂય અને વહચ̀ણી) એચ. ક7. િ�વેદ". aિુન. �થં િનમા	ણ બોડ	, ૨૦૦૫  

2. માનવ અથ	શા-. નરહ$ર પર"ખ (સ&ંPfત રમેશ બી. શાહ) Lજૂરાત િવ�ાપીઠ, ૨૦૦૪. 

3. અથ	શા-ના િસTાતંો. બબાભાઈ પટ7લ, સી. જમનાદાસ કંપની. 
4. Ahuja H.L. (2000), Advance Economic Theory, S.Chand and Co., Delhi 

 

 

 



 3 

�����	
� �	ш��� (�����	9�)) 

�+ -2, ��<!� – 2 

�	,� :- J����� �#$��)�)> �?��� 

(!�?@A-4, �B' 100) 

CD�ш :- 

1. સમાજિવ�ાના D�યેક િવ�ાથ� સમP ભારતીય અથ	રચનાને ઐિતહાિસક પ$રDેjયમા ં રkૂ 

કરવાનો આ પાઠlSમનો ઉmેશ છે. D?Hતુ પાઠlSમમા ં 6�ેજ શાસન Eવૂn, દરoયાન 

ભારતની અથ	રચના 6ગે િવ�ાથ�ને \ણકાર" અપાશે. ?વાતpંય સમયે ભારતીય 

અથ	રચનાના માળખાને પણ અહ< તપાસવા0ુ ંછે. 

2. આ સદંભ	ના ગાધંીના આિથCક કાય	Sમના અ9યાસનો સમાવેશ આ પાઠlSમની િવશેષતા 

કહ" શકાય. 
 

E ��<!���� ��� 5к�>)> ���	�ш к���> F� .   (60 к��к) 
 

1. 6�ેજ શાસન Eવૂnની ભારતીય અથ	રચના ગામ તથા નગરના ં માળખા ં – Uૃિષ અને 

Lહૃઉ�ોગ0ુ ં ?વ@પ - 6�ેજ શાસન હ7ઠળની ભારતીય અથ	રચના તથા 6�જે શાસનની 

અસરો – જમીન મા&લક"ની Aયવ?થા – ઔ�ો&ગક માળખાના ંપ$રવત	ન  (15 к��к) 

2. ગાધંીના આિથCક કાય	Sમ (15 к��к)  

3. ?વાતpંય સમયે ભારતીય અથ	રચના – લPણો – ભારતીય આયોજન – વ?તી િવષયક 

લાP&ણકતાઓ – Aયાવસાિયક લાP&ણકતા – ગર"બી - બેરોજગાર" (15 к��к) 

4. ૧૯૯૧ની નવી આિથCક નીિત - રાJટ"ય આવક - Uૃિષ, ઉ�ોગ અને સેવા Pે�ોની 

બદલાયેલી �િૂમકા - ZતરરાJu"ય Aયાપાર (15 к��к) 

���J$ 

1. ભારતની આિથCક સમ?યાઓ ભાગ-૧, િવJGશુકંર એચ. જોષી, aિુન. �થંિનમા	ણ બોડ	, 

૨૦૦૦ 

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

3. રચના�મક કાય	Sમો, મો. ક. ગાધંી, નવ/વન. 

4. દv, રોમેશચwં (અ0.ુ) કોઠાર", િવxલદાસ, ૧૯૬૩ દોઢ સદ"નો આિથCક ઇિતહાસ, Lજૂરાત 

િવ�ાપીઠ  

5. નવરો/, દાદાભાઈ, (અ0.ુ) નગીનદાસ પાર7ખ, $હQ|ુ?તાનમા ંગર"બાઈ 

6. ભારતની આિથCક સમ?યા. પોfaલુર Dકાશન. ૨૦૧૨ 

7. ભારતદશ	ન-૫ (ભારતીય અથ	ત�ં) રમેશ શાહ, રો$હત }�ુલ, સરદાર પટ7લ aિુન. ૧૯૯૨. 

8. ભારતના અથ	કારણનો િવકાસ (ઐિતહાિસક િવJલષેણ). ~. આર. શાહ. aિુન. �થંિનમા	ણ 

બોડ	 
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�����	
� �	ш��� (�����	9�)) 

�+ – 2, ��<!� – K 

�	,� :- L �M� �)��$�' �)� 	�N�'� 

(!�?@A-4, �B' 100) 

CD�ш :- 

1. િવ�ાથ�ને િવ&ભ� બ\રમા ંવ?Hનુી $ક�મત તથા સમHલુા 6ગે સૈTાિંતક સમજ આપવી. 

2. ઉ�પાદનના ંસાધનો વYચે આવકની વહચ̀ણી 6ગેની સૈTાિંતક સમજણ Eરૂ" પાડવી. 

3. આિથCક ક5યાણના �ળૂ�તૂ �યાલ 6ગ ેમા$હતી આપવી. 
 

E ��<!���� ��� 5к�>)> ���	�ш к���> F� .   (60 к��к) 
 

1. ઇ\રો : અથ	 – લPણો – ઇ\રો ધરાવતી પેઢ"ની સમHલુા – $ક�મત ભેદભાવનો અથ	 તથા 

Dકાર                                                                     (15 к��к) 

2. ઇ\રાa�ુત હર"ફાઈ : અથ	 – લPણો – ઇ\રાa�ુત હર"ફાઈમા ં  પેઢ" તથા kૂથની 

સમHલુા.                                                                       (15 к��к) 

3. વહચ̀ણીના િસTાતંો  : સીમાQત ઉ�પાદકતાનો િસTાતં – aલુર Dમેય           (15 к��к) 

4. આિથCક ક5યાણની િવભાવના : પેર7ટોનો ઇJટ ક5યાણનો �યાલ – $હ�સ કા5ડોરના 

વળતરના િસTાતંની Dાથિમક સમજ                                            (15к��к) 
 

 

���J$ 

1. અથ	શા-ના િસTાતંો (�5ૂય અને વહચ̀ણી) એચ. ક7. િ�વેદ", aિુન. �થં િનમા	ણ બોડ	. ૨૦૦૫  

2. માનવ અથ	શા-. નરહ$ર પર"ખ (સ&ંPfત રમેશ બી. શાહ) Lજૂરાત િવ�ાપીઠ, ૨૦૦૪. 

3. અથ	શા-ના િસTાતંો. બબાભાઈ પટ7લ, સી. જમનાદાસ કંપની. 
4. Ahuja H.L. (2000), Advance Economic Theory, S.Chand and Co., Delhi 
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�����	
� �	ш��� (�����	9�)) 

�+-2, ��<!� – 5 

�	,� : ����0� �#$ш�%, 

(!�?@A - 4, �B' 100) 
 

CD�ш -  

 1. સમ�લPી અથ	શા-નો પ$રચય આપવો. 

 2. રાJu"ય આવક 6ગે સૈTાિંતક સમજણ Eરૂ" પાડવી. 

 3. આવક અને રોજગાર"ના િસTાતંો તપાસવા. 
 

E ��<!���� ��� 5к�>)> ���	�ш к���> F� .    (60 к��к) 
 

1. સમ�લPી અથ	શા- : સમ�લPી અથ	શા- પ$રચય - એકમલPી િવ�ુT   

 સમ�લPી અથ	શા- – ઉ|્ ભવ અને િવકાસ - સમ�લPી અથ	શા-ના અ9યાસના  

  હ7Hઓુ - મયા	દાઓ.      (15 к��к) 
 

2. અથ	ત�ંમા ંઆવક - ખચ	નો ચS"ય Dવાહ : ��Pે�ીય અથ	ત�ંમા ંઆવક ખચ	નો 

ચS"ય Dવાહ - રાJu"ય આવક : �યાલ અને માપન - રાJu"ય આવક અને 

સબંિંધત �યાલો       (15 к��к) 
 

૩. આવક અને રોજગાર"ના ંિશJટ િસTાતંો - 'સે'નો િનયમ : સમ�લPી અથ	શા-નો 

પાયો - 'સે'ના િનયમ0ુ ંઔપચા$રક મોડલ- પીLનુો વેતન કાપનો િસTાતં  

                                                                             (15 к��к)          
 

4. આવક િનધા	રણ 6ગે ક7ઇQસનો િસTાતં : ��Pે�ીય મોડલ - િશJટ અથ	શા-  

 6ગે ક7ઇQસની ટ"કા - વપરાશ િવધેય : સીમાતં વપરાશ�િૃv, Lણુક   

                        (15 к��к) 
 

���J$ - 

 1. સમ�લPી અથ	શા-, પોfaલુર Dકાશન, �રુત. 

 2. સમ�લPી અથ	શા- અને નાણાના િસTાતંો - પોfaલુર Dકાશન, �રુત 

3. Dornbusch, R. and F.Stanley (1997), Macroeconomics, MacGraw Hill, 

New York 
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������ �	
���, ����	��. 

�����	
� �	ш��� (�����	���) 

��-�, �����-� 

�	�  : ��!"#� �$%ш�& II 

(�'()* - 4, �,- 100) 
 

012ш -  

 1. નાણાનંી િવભાવના તથા તેની માગં અને �રુવઠો �ગેની સમજ ક�ળવવી. 

 2. �યાજદર િનધા"રણના િસ#ાતંોની સમજ �રૂ% પાડવી. 

 3. નાણાક%ય નીિત અને રાજકોષીય નીિતનો પ*રચય આપવો. 
 

3 �������4 5�� 6к�8�8 ���	2ш к�� 8 92 .            (60 к"�к) 

;. ના-ુ ં: નાણાનંી �યા.યા, 0કાર અને ઉ23ાિંત, નાણાનંી માગં, નાણાનંા  પ*રમાણ �ગેનો 

*ફશરનો િસ#ાતં- નાણાનંો �રુવઠો : નાણાનંા �રુવઠાના ઘટકો - ભારતીય મ9ય:થ બ<ક 

=ારા આપવામા ંઆવેલ નાણાનંા �રુવઠાની �યા.યા.          (૧૫ કલાક) 

 

2. �યાજદર: �યાજદર િનધા"રણ �ગેનો િશCટ અથ"શાDનો અEભગમ. િધરાણપાF ભડંોળ, 

�યાજદર િનધા"રણ �ગેનો ક�ઇHસનો અEભગમ.                (૧૫ કલાક) 

 

3. Iગાવો : �યા.યા, 0કારો અને માપન - Iગાવાની અસરો, Iગાવાના ઉJ્ ભવ માટ�ના ં

કારણો - ભારતમા ંIગાવો                  (૧૫ કલાક) 

 

4. નાણાક%ય નીિત અને રાજકોષીય નીિત : અથ" – નાણાક%ય નીિત અને રાજકોષીય 

નીિતના ં સાધનો, નાણાક%ય નીિત અને રાજકોષીય નીિતની Mલુના અને 02યેકના 

લાભાલાભ.                   (૧૫ કલાક) 

 

 

�4�<% -  

 1. સમNલOી અથ"શાD પોPQલુર 0કાશન, Rરુત. 

 2. સમNલOી અથ"શાD અને નાણાનંા િસ#ાતંો - પોPQલુર 0કાશન, Rરુત. 
3.  Dornbusch, R. and F.Stanley (1997), Macroeconomics, MacGraw Hill, New 

York 
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�����	
� �	ш��� (���� �	���) 

��-�, ����� – 5 

�	�  : <����  �$%�5�� I 

(�'()* - 4, �,- 100) 
 

012ш -  

 1. ભારતીય અથ"રચનાનો 0ાથિમક પ*રચય ક�ળવવો. 

 2. ભારતીય અથ"માળખામા ંવ:તી, આયોજન તથા TતરરાCU%ય �યાપારના સદંભ" 

  સમજવા. 

 3. ભારતીય અથ"તFંની મ9યની સમ:યાઓ Wણવી. 
 

3 �������4 5�� 6к�8�8 ���	2ш к�� 8 92 .    (60 к"�к) 

;. ભારતીય અથ"તFંXુ ંમાળY ુ ંઅને સમ:યાઓ : 0ાથિમક લOણો - Zુદરતી સસંાધનો - 

જમીન, જળ અને જગંલ - વ:તીિવષયક લાOEણ[તા - Tતરમાળખાક%ય સેવાઓનો 

િવકાસ - રાCU%ય આવક - ગર%બી-   બેરોજગાર%   (15 к"�к) 
 

?. વ:તી : વ:તીX ુ ં કદ અને ]_ૃ#દર - Dી�ુ̀ ુષ 0માણ - Nામીણ શહ�ર% :થળાતંર - 

�યાવસાિયક  માળYુ ં- અિતવ:તીના 0bો - વ:તી નીિત.   (15 к"�к) 
 

�. ભારતમા ં આયોજન : ઉcેશો- �Qહૂરચના - આયોજનના બોધપાઠ - 0વત"માન 

પચંવષdય યોજના : ઉcેશો,  નાણાનંી ફાળવણી, લeયાકં.  (15 к"�к) 
 

�. બાf OેF :  ભારતમા ંબાf OેF - િનકાસ તથા આયાતના ંલOણો - ભારતના િવદ�શ 

�યાપારXુ ં કદ તથા *દશા - 0વત"માન TતરરાCU%ય નીિત - નવી TતરરાCU%ય 

�યવ:થા.        (15 к"�к) 
 

 

�4�<% -  

 1. ભારતની આિથgક સમ:યાઓ-1, ડૉ. િવC-શુકંર એસ. જોશી, Qિુનવિસgટ% Nથં 

  િનમા"ણ બોડ" , 2000. 

 2. ભારતીય આિથgક સમ:યાઓ - જમનાદાસ 0કાશન. 

   ૩. Government of India, Economic Survey, (Annual), Ministry of Finance, New 

Delhi.  
4. Web site of Planning Commission 

5.  Indian  Economy. Mishra and Puri. S. Chand 
6. Volumes by Uma Kapila 

 
 

.     
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�����	
� �	ш��� (�����	���) 

��-�, ����� – 6 

�	�  : 3�$@к A 	B$� 

(�'()* - 4, �,- 100 

 

012ш -  

 1. િવlાથdને અથ"શાDના િવકાસની િવચારધારાનો 0ારંEભક પ*રચય આપવો. 

 2. િવિવધ આિથgક �યવ:થા �ગે સમજણ ક�ળવવી. 
 

3 �������4 5�� 6к�8�8 ���	2ш к�� 8 92 .      (60 к"�к) 
 

;. 0ારંEભક આિથgક િવકાસ : Pલેટો - એ*ર:ટોટલ - વાEણmયવાદ - n.ુય લOણો - 

0Zૃિતવાદ : Zુદરતી 3મ, Zૃિષને 0ાથિમ[તા, સામાoજક વગ", પેઢ%, લોક અને qમુના 

આિથgક િવચાર.         (15 к"�к) 
 

?. nડૂ%વાદ અને નવઉદારવાદ : અથ" - ઇિતહાસ - લOણ - :વrપ - nડૂ%વાદX ુ ં

સ:ંથાક%ય માળY ુ ં – બWરતFં- નવઉદારવાદનો ઐિતહાિસક પ*ર0ેeય - અિનયિંFત 

nડૂ%વાદના ંલOણો - િવકાસ - ભય:થાનો - પદાથ"પાઠો.    (15 к"�к) 
 

�. સમાજવાદ : અથ" - ઐિતહાિસક પ*ર0ેeય - n.ુય લOણો - લોકશાહ% સમાજવાદ - 

કાલ"માક"સXુ ં યોગદાન - ભારતમા ંસમાજવાદ.    (15 к"�к) 
 

�. િમt અથ"તFં : તક" - લOણો - િમt અથ"તFંની તરફ�ણ તથા િવરોધની દલીલો - 

ભારતમા ંિમt  અથ"તFંના અXભુવો.      (15 к"�к) 
 
 

       
  

�4�<% -  

 1. આિથgક પ#િતઓ, જમનાદાસ 0કાશન. 

 2. Qિુનવિસgટ% Nથં િનમા"ણ બોડ" ,  નાની-નાની �uુ:તકાઓ બહાર પાડ% છે. 
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�����	
� �	ш��� (���� �	���) 

��-4, ����� – 7 

�	�  : <����  �$%�5�� II  

(�'()* - 4, �,- 100) 
 

012ш -  

 1. ભારતીય અથ"તFંના ંFણે OેFો �ગેનો પ*રચય મેળવવો. 

 2. ભારતીય અથ"તFંમા ંFણે OેFોની wિૂમકા તથા તેમના 0bો Wણવા. 
 

3 �������4 5�� 6к�8�8 ���	2ш к�� 8 92 .      (60 к"�к) 
 

;. Zૃિષ : :વrપ અને મહ22વ – Zૃિષ ઉ2પાદન અને ઉ2પાદકતાના ં વલણો - Zૃિષ 

ઉ2પાદ[તાને નx% કરતા ંપ*રબળો  - Zૃિષ િધરાણ - Zૃિષ  બWર �યવ:થા. Zૃિષ 

સલંyન OેFો (ભારતમા ંમ2:યઉlોગ)      (15 к"�к) 
  

?. ઉlોગ : આયોજનના કાળ દરzયાન ઔlોEગક િવકાસ - 0વત"માન આિથgક નીિત - 

ઉcેશો,  ગEભ|તાથ} - નાના પાયાના ઉlોગોનો િવકાસ તથા 0bો - ભારતના 

ઉlોગીકરણમા ંWહ�ર OેFમા ંએકમોનો ફાળો     (15 к"�к) 
 

�. સેવા : સેવા OેFXુ ં :વrપ - આવક તથા રોજગાર% સ~નમા ં સેવા OેFની wિૂમકા - 

સેવા OેFનો 0bો            (15 к"�к) 
 

�. ભારતીય અથ"તFંમા ંવૈિ�ક%કરણ અને તેની અસરો : િવ� �યાપાર સગંઠન- બ�ુરાCU%ય 

કંપનીઓ- TતરરાCU%ય નાણા ંભડંોળ અને અHય વૈિ�ક સ:ંથાઓ    (15 к"�к) 
 

 

�4�<% -  

 1. ભારતની આિથgક સમ:યાઓ-1, ડૉ. િવC-શુકંર એસ. જોશી, Qિુનવિસgટ% Nથં 

  િનમા"ણ બોડ" , 2000. 

   2. ભારતીય આિથgક સમ:યાઓ - જમનાદાસ 0કાશન 

 ૩. Government of India, Economic Survey, (Annual), Ministry of Finance, New 

Delhi.  
4. Web site of Planning Commission 

5.  Indian  Economy. Mishra and Puri. S. Chand 
6. Volumes by Uma Kapila 
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�����	
� �	ш��� (���� �	���) 

��-4, �����-8 

�	�  : EF'� �$%ш�&  

(�'()* - 4, �,- 100) 
 

012ш -  

 1. Wહ�ર અથ"શાDના ઉદભવની wિૂમકા તપાસવી. 

 2. આિથgક િવકાસમા ંWહ�ર OેFનો ફાળો તથા આ OેFના િવિવધ ઘટકો ચચ"વા. 
 

3 �������4 5�� 6к�8�8 ���	2ш к�� 8 92 .      (60 к"�к) 
 

;. Wહ�ર અથ"શાD : અથ" - કાય"OેF - આિથgક િવકાસમા ંરાmયની wિૂમકા, નવવૈિ�ક  

 nડૂ%વાદમા ંWહ�ર અથ"તFં સામેના પડકારો.      (15 к"�к) 
 
 

?. રાજકોષીય નીિત અને તેના ઘટક : અથ" - ઐિતહાિસક પ*ર0ેeય, રાજકોષીય નીિતના 

ઘટકો, મયા"દા-Wહ�ર ખચ" - અથ", 0કાર, િવકાસમા ંwિૂમકા.     (15 к"�к) 
 

 

�. Wહ�ર આવકના ંઘટકો : કર આવકો - અથ", 0કાર, િવકાસમા ંwિૂમકા    (15 к"�к) 
 

�. Wહ�ર દ�] ુ ં - અથ" – 0કાર. દ�વાનો બોજો. ખાધ�રુણી - અથ" - િવકાસમા ં wિૂમકા, 

ભય:થાનો.           (15 к"�к) 

�4�<% -  

 1. Wહ�ર િવ��યવ:થાના િસ#ાતં (Wહ�ર OેFX ુ ંઅથ"શાD) 

  - 0ો. મહ�શ પી. ભ� - Qિુન. Nથંિનમા"ણ બોડ" . 

 2. TતરરાCU%ય અથ"શાD અને Wહ�ર િવ��યવ:થા 

  - સી. જમનાદાસ *કશન 

 3. �व�तीय �णा�ल - डॉ. र�टा माथुर 

  - अजु�न हाउस, 2006. 

4 R.A.  Musgrave and PB Musgrave – Public finance – Tata McGrawhill 
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�����	
� �	ш��� (�����	���) 

��-�, �����-9 

�	�  : � �%	�-�  �$%ш�& 

(�'()* - 4, �,- 100) 
 

012ш -  

1. પયા"વરણીય અથ"શાD અને તેની માનવ�વનમા ંwિૂમકા �ગે િવlાથdને વાક�ફ 

કરવા. 

 2. િવિવધ 0કારના ં0Jૂષણની સમજણ આપવી. 
 

3 �������4 5�� 6к�8�8 ���	2ш к�� 8 92 .     (60 к"�к) 
 

;. પયા"વરણીય અથ"શાD : અથ" - :વrપ - પયા"વરણની માનવ�વનમા ં wિૂમકા - 

પયા"વરણીય 0bોના ઉદભવના ંઆિથgક કારણો.   (15 к"�к) 
 

 

2. જમીન, જળ અને વાQXુ ુ ં 0Jૂષણ : જમીન, જળ અને વાQનુા ં 0Jૂષણના ં :વrપ - 

માનવ તથા અHય સ�વR�ૃCટ પર  તેની આિથgક તેમજ Eબનઆિથgક અસરો - સરકાર% 

નીિત.         (15 к"�к) 
 

�. પયા"વરણીય 0bો :  વૈિ�ક 0bો - વૈિ�ક તાપમાનમા ં]_ૃ#, ઓઝોનના :તરમા ંગાબ�ું 

- તેWબી વરસાદ - �િવક િવિવધતાનો નાશ    (15 к"�к) 
 

 

�. જગંલના 0bો : ભારતમા ંજગંલXુ ં:વrપ અને 0માણ - સામાoજક વનીકરણ - સQં[ુત  

વન�યવ:થાપન - સહકાર% જગંલ મડંળ%ઓ- કામગીર%Xુ ંn�ૂયાકંન – ક�H�ીય વન નીિત

                                                               (15 к"�к) 
 
 

�4�<% -  

 1. પયા"વરણ સાથી - પયા"વરણ િશOણ ક�H�, અમદાવાદ, સકં. રમેશ સાવEલયા 

 2. આપ-ુ ંપયા"વરણ - (અXવુાદ) રા�ુભાઈ જFંાEણયા, નેશનલ �કુ U:ટ,  

  ભારત, 1995. 

 3. 0Jૂષણ :  જગતXુ ંમહાન Jૂષણ - યોગેH� Wની, આદશ" 0કાશન, 2008. 

 4. પયા"વરણ પ*રu:થિત અને �જુરાત, �જુરાત ઇકોલો� કિમશન. 
5. Hanley, N., J. F. Shogeren and B. White (1997), Environmental Economics in 

Theory and Prractice, Macmillan 
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�����	
� �	ш��� (�����	���) 

��-4, �����-10 

�	�  : HI�� �$%ш�& I 

(�'()* - 4, �,- 100) 
 

012ш -  

 1. ભારતીય અથ"તFંમા ંZૃિષ અને તેની wિૂમકા સમજવી. 

 2. Zૃિષ અથ"તFંના ંિવિવધ પાસા ંઅને તેમના 0bોનો અ�યાસ કરવો. 
 

3 �������4 5�� 6к�8�8 ���	2ш к�� 8 92 .     (60 к"�к) 
 

;. Zૃિષ અથ"શાDનો િવષય િવ:તાર : અથ" - :વrપ - કાય"OેF - લOણો - ભારતીય 

અથ"તFંમા ંZૃિષની wિૂમકા - Zૃિષ OેF સમOના પડકારો - ભારતમા ંજમીન ઉપયોગ ને 

પાક તરહના ંવલણો        (15 к"�к) 
 

?. ભારતમા ંજમીન Rધુારણા : ઐિતહાિસક wિૂમકા - :વrપ - ગણોતRધુારા : લOણો - 

િસ#ાતંો અને મયા"દા - જમીનની ટોચ મયા"દાનો કાયદો અને તેXુ ંઅમલીકરણ - જમીન 

એકFીકરણનો કાય"3મ - wદૂાન અને Nામદાન - ઐિતહાિસક પ*ર0ેeય - લOણો - 

:વrપ - કામગીર% - n�ૂયાકંન.       (15 к"�к) 
 

�. હ*રયાળ% 3ાિંત અને સપંોિષત Zૃિષ : હ*રયાળ% 3ાિંત - wિૂમકા - ઘટકો - િસ_#ઓ – 

મયા"દા- સપંોિષત (સ�વ) Zૃિષ :  અથ" - િવકાસ – 0bો      (15 к"�к) 
 

�. Zૃિષ tમ : Zૃિષ tિમકXુ ં :વrપ - 0માણ - 0bો – Zૃિષ વેતન અને વેતન નીિત- 

સરકારની Zૃિષ tિમકને લગતી િવિવધ નીિતઓ તથા તેXુ ંn�ૂયાકંન.   (15 к"�к) 
 

�4�<% -  

 1. Zૃિષ અથ"શાD - રિતલાલ પટ�લ, Qિુન. Nથંિનમા"ણ બોડ" , અમદાવાદ. 

 2. ભારતની આિથgક સમ:યાઓ-1, ડૉ. િવC-શુકંર એસ. જોશી, Qિુનવિસgટ% Nથં 

  િનમા"ણ બોડ" , 2000. 

 3. ભારતીય આિથgક સમ:યાઓ - જમનાદાસ 0કાશન. 
4.  Gulati and Kelly (1999). Trade Liberalisation and Indian Agriculture, Oxford 

Univ. Press, New Delhi. 
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�������� ��ш�
� (��������) 

���ш�� ��-5 ��� 6  

�મ   પાઠ��મ�ુ ંનામ                                      ��ડટ     �તરક  બા� 

૧૧. �ૃિષ અથ�શા -૨     ૦૪        ૪૦   ૬૦ 

૧૨. અથ�શા મા ં�કડાશા      ૦૪        ૪૦   ૬૦ 

૧૩. િવકસતા દ�શોમા ંઆિથ,ક િવકાસ   ૦૪        ૪૦   ૬૦ 

૧૪. �તરરા-./ય અથ�શા     ૦૪        ૪૦   ૬૦ 

૧૫. 2ામઅથ�શા -૧     ૦૪        ૪૦   ૬૦ 

૧૬. સામા3જક 5ે7ો�ુ ંઅથ�શા     ૦૪        ૪૦   ૬૦ 

૧૭. અથ�શા મા ંપરમાણા:મક પ;િતઓ   ૦૪        ૪૦   ૬૦ 

૧૮. આિથ,ક િવકાસના િસ;ાતંો    ૦૪        ૪૦   ૬૦ 

૧૯. 2ામઅથ�શા -૨     ૦૪        ૪૦   ૬૦ 

૨૦. સશંોધન @કAપ     ૦૪        ૪૦   ૬૦ 
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�������� ��ш�
� (��������) 

��-5, ������-11 

��� : "#�� ���ш�� II 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

-.�ш -  

 1. ભારતીય અથ�ત7ંમા ં�ૃિષ અને તેની Eિૂમકા સમજવી. 

 2. �ૃિષ અથ�ત7ંના ંિવિવધ પાસા ંઅને તેમના @Hોનો અIયાસ કરવો. 
 

/ ��������0 1�
 2ક�4�4 �����ш ક
� 4 5� .      (60 ક7�ક) 

1. ખેતપેદાશોની માગં : ખતેપેદાશોની માગંને અસર કરતા ંપરબળો- મNયOથીઓના નફાના ગાળાની 

અસર - ખેતી 5ે7ે માગંની અ�QુRૂચ - ખેતપેદાશો�ુ ંઉ:પાદન અને Uરુવઠો             (15 ક7�ક) 

2.  ખેતપેદાશના ભાવો : કોબવેબ @મેય- ભારતમા ંખતેપેદાશની કVમતના ંવલણો – ભારતની 

ખેતપેદાશની ભાવ નીિત        (15 ક7�ક)  

3.   ખતે સચંાલનના િસ;ાતંો અને પ;િતઓ - ખેત ખચ�ના િવિવધ Xયાલો  (15 ક7�ક) 

4.  વૈિZક/કરણ અને ખતેી- પયા�વરણ અને ખતેી- �ૃિષ િવકાસ િવ[ુ; ઔ]ોRગક િવકાસ- ખેતી 5ે7ે 

^યાપારની શરતો        (15 ક7�ક)  

સદંભ�: 

1. �ૃિષ અથ�શા ના ંિસ;ાતંો અને ^યવOથા, ર`વુીર એસ. મહ�તા, cિુનવિસ,ટ/ 2થં િનમા�ણ બોડ�, dજુરાત 

રાeય, અમદાવાદ. 

2. �ૃિષ અથ�શા ના ંfળૂત::વો, ડૉ. ક�. એમ. શાહ, cિુનવિસ,ટ/ 2થંિનમા�ણ બોડ�, dજુરાત રાeય,અમદાવાદ. 

૩. �ૃિષ અથ�શા  (િસ;ાતંો અને પ;િતઓ) : પોjcલુર @કાશન, Qરુત, ૨૦૦૧ 

૪. ભારતમા ં�ૃિષ57ે: િવકાસ અને પડકારો, , ડૉ. ભાOકર હ જોશી , cિુનવસkટ/ 2થં િનમા�ણ બોડ�, dજુરાત   

રાeય, અમદાવાદ. 

5. Leading Issues in Agricultural Economics, R.N.Soni, Shobana Lal Nagin Chand & Com. JAlandhar. 

6.  An Introduction to Agricultural Economics, S.A.R.Bilgrami, Himalaya Publishing House, Delhi 



 15 

�������� ��ш�
� (��������) 

��-5, ������-12 

��� : ���ш����0 9ક&�ш�� 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

ઉlેશ 

1. િવ]ાથk �કડાશા ની fળૂEતૂ પ;િતઓથી પરRચત થાય. 

2. િવ]ાથk �કડાશા ની િવભાવનાઓનો અથ�શા મા ંઉપયોગ કર�. 

/ ��������0 1�
 2ક�4�4 �����ш ક
� 4 5� .              (60 ક7�ક) 

1.  �કડાશા નો પરચય :  અથ�- ^યાXયા- લ5ણો- �કડાશા ના અIયાસના fXુય િવભાગો- 

અથ�શા  સાથે સબંધં- મયા�દા- કાયm-   મહ::વ – સશંોધન સમOયા (ક�noિનવાસ દરિમયાન 

કરનારા સશંોધન pગ ેજqર/ માગ�દશ�ન આપrુ)ં                                    (15 ક7�ક)  

2.  માહતી રsૂઆત : વગkકરણ અને કો-ટક રચના (@કાર, લાભ-ગેરલાભ, િનયમો) - �કડાશા ીય 

tેણીઓ-આ�ૃિતઓ લ5ણો, િનયમો, @કારો, મયા�દા) – આrિૃuિવતરણ, વ� - આલેખ (અથ�, 

ઉપયોRગતા, િનયમો, @કાર, મયા�દા)                 (15 ક7�ક) 

3.  મNયવતk vOથિતના માપ : સર�રાશ-મNયક-બwલુક             (15 ક7�ક) 

4.  @સારમાનના માપ : િનરપે5 અને સાપે5 @સાર- િવOતાર - સર�રાશ િવચલન- @માRણત 

િવચલન- @સારમાનના િવિવધ માપ વxચેનો સબંધં.          (15 ક7�ક) 

સદંભ�: 

1. અથ� િવષયક �કડાશા , ડૉ. એમ. સી. જયOવાલ, cિુનવિસ,ટ/ 2થં િનમા�ણ બોડ�, dજુરાત રાeય,         

૨. �કડાશા , y. સી. પટ�લ, પોjcલુર @કાશન, Qરુત, ૨૦૦૧ 

૩. Business Statistics, Ken Black, WILEY, India.  



 16 

�������� ��ш�
� (��������) 

��-5, ������-13 

��� : ��ક�;� �$ш4��0 /��<ક ��ક�� 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

-.�ш 

1. �����= /��<ક ��ક���> ��?�����> �%
@1; �� . 

2. �����= ��ક�;� �$ш4�� ��ક�� AB� ���+ ક$C�� 

3. B�0D>�> ��
$ ��ક���> �EકFG�ક ��D�
+��4 H �7 ��C��. 

 

/ ��������0 1�
 2ક�4�4 �����ш ક
� 4 5� .              (60 ક7�ક) 

1.  આિથ,ક િવકાસ : અથ�- આિથ,ક rzૃ; અને આિથ,ક િવકાસ વxચનેો તફાવત- આિથ,ક િવકાસના 

માપદંડો- આિથ,ક િવકાસના ંિનણા�યક પરબળો             (15 ક7�ક) 

2. આિથ,ક િવકાસ, વOતી અને સOંથાઓ : આિથ,ક િવકાસ અને વOતી વxચે �તરસબંધંો- િવકસતા 

દ�શમા ંવOતી અને વOતી rzૃ; દર- વOતી સ�ંમણનો િસ;ાતં- આિથ,ક િવકાસ અને સOંથાઓ            

                                                     (15 ક7�ક) 

3. િવકસતા દ�શો માટ�ના rzૃ; મોડ�લ: ર{નાર નક�સ�ુ ંમોડ�લ - રોડાનનો @ારંRભક શv|તશાળ/ @યાસનો 

િસ;ાતં                (15 ક7�ક) 

4.  િવકાસની વૈક}Aપક િવભાવના : fXુયધારાના આિથ,ક િવકાસની સમOયાઓ - ગાધંીની િવકાસની 

િવભાવના               (15 ક7�ક) 

સદંભ�: 

1. િવકાસશીલ રા-.ો�ુ ંઅથ�શા , એચ. ક�. િ7વેદ/, cિુનવિસ,ટ/ 2થં િનમા�ણ બોડ�, dજુરાત રાeય, 

અમદાવાદ. 

૨. આિથ,ક rzૃ;ના મોડ�લ, ધોળકયા એnડ ધોળકયા, cિુનવિસ,ટ/ 2થં િનમા�ણ બોડ�, dજુરાત રાeય,       

અમદાવાદ. 

૩. મા~કુર/, sૂન ૧૯૮૮, sૂન ૨૦૦૪, ડસે�બર ૧૯૮૭. 

૪. િવકાસ આયોજન અને આિથ,ક નીિત�ુ ંઅથ�શા , આર. સી. જોષી, પોjcલુર @કાશન, Qરુત, ૨૦૦૧ 

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

��-5, ������-14 

��� : 9;

�IJK  ���ш�� 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

ઉlેશ 

1. િવ]ાથk �તરરા-./ય અથ�શા ની fળૂEતૂ િવભાવનાઓથી પરRચત થાય. 

2. ^યાવહારક Oતર� ચાલી રહ�લી �તરરા-./ય ઘટનાઓની સૈ;ાિંતક સમજણ મેળવે. 

/ ��������0 1�
 2ક�4�4 �����ш ક
� 4 5� .              (60 ક7�ક) 

1. �તરરા-./ય ^યાપારના અIયાસ�ુ ં મહ:વ અને િસ;ાતંો: �તરરા-./ય ^યાપારનો અથ� અને 

મહ:વ- �તર @ાદ�િશક ^યાપાર અને �તરરા-./ય ^યાપાર- �તરરા-./ય ^યાપારના િસ;ાતંો 

(િનરપે5 ખચ� તફાવત, �લુના:મક ખચ� તફાવત અને હ�|�ર ઓહRલનનો િસ;ાતં)        (15 ક7�ક) 

2.  �તરરા-./ય ^યાપારના લાભ અને ^યાપાર શરતો: �તરરા-./ય ^યાપાર સાથે સકંળાયેલા 

ક�ટલાક Xયાલો- અસર કરતા પરબળો- લાભ અને તે�ુ ં માપન- ^યાપારની શરતો અને તેના 

@કાર- િવકાસશીલ દ�શોમા ં^યાપારની શરતો         (15 ક7�ક) 

3.   f|ુત ^યાપાર અને સરં5ણ: f|ુત ^યાપારનો અથ� અને લાભ- સરં5ણ નીિતનો અથ� અને 

ઉદભવ- સરં5ણની તરફ�ણ અને િવરોધની દલીલો- સરં5ણના િવિવધ @કાર     (15 ક7�ક) 

4.  ^યાપાર �લુા, લેણદ�ણની �લુા અને િવિનમય દર િનધા�રણ:  ^યાપાર �લુા અને લેણદ�ણની 

�લુાના Xયાલ- લેણદ�ણની �લુાના ખાતાઓ- લેણદ�ણની �લુામા ંઅસમ�લુા અને તેના કારણો- 

લેણદ�ણની �લુાને સમ�લુામા ંલાવવાના પગલા- િવિનમય દરનો અથ� અને સમખર/દ શv|તનો 

િસ;ાતં                (15 ક7�ક) 

સદંભ�: 

1. �તર રા-./ય અથ�શા ,આર.સી પટ�લ, પોjcલુર @કાશન, Qરુત, ૨૦૦૧ 

૨. �તર રા-./ય અથ�શા  અને �હ�ર િવu ^યવOથા, સી.જમનાદાસ  

૩. Krugman, P. and Maurice Obstfeld. (2007), International Economics, New Delhi: Pearson   
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�������� ��ш�
� (��������) 

��-5, ������-15 

��� : L�����ш��-1 (�Mક�
�� ��N�0;4) 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

ઉlેશ 

1. િવ]ાથk સહકાર/ 5ે7 િવષે �ણકાર/ મેળવે. 

2. સહકાર/ Oતર� ચાલતી ડ�ર/ @rિૃu pગે સમજણ ક�ળવે. 

 

/ ��������0 1�
 2ક�4�4 �����ш ક
� 4 5� .          (60 ક7�ક) 

1. સહકાર/ @rિૃu : સહકાર/ @rિૃuનો અથ� અને ઉદભવ - ભારતમા ંસહકાર/ @rિૃuનો @ારંભ અને 

િવકાસ - સહકાર/ @rિૃuના @કારો- સહકાર/ 5ે7 સમ5 રહ�લા પડકારો – સહકાર/ િવકાસ માટ� 

િશ5ણ અને તાલીમ                                                       (15 ક7�ક) 

2.  સહકાર�ુ ંત::વ �ાન- સહકારના િસ;ાતંો અને ^યવહારમા ંતેનો અમલ-સહકાર/ કાયદો (મડંળ/ની 

ન�ધણી, સIયપદ, સચંાલન, વહ/વટ, dનુાઓ અને િશ5ા, નવો સહકાર/ કાયદો)      (15 ક7�ક) 

3. સહકાર/ ડ�ર/ : ભારતમા ં સહકાર/ ડ�ર/ ઉ]ોગની શqઆત- રા-./ય ડ�ર/ િવકાસ િનગમ(National 

Dairy Development Board)ના હ��ઓુ અને કામગીર/ - dજુરાતમા ંસહકાર/ ડ�ર/ ઉ]ોગ- dજુરાત 

સહકાર/ �ૂધ બ�ર સઘં(Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation)ના હ��ઓુ તથા 

કામગીર/- સહકાર/ ડ�ર/ 5ે7 સમ5ના પડકારો          (15 ક7�ક) 

૪.    રા-./ય સહકાર/ નીિત – dજુરાતની સહકાર/ @rિૃu�ુ ંવત�માન Rચ7       (15 ક7�ક) 

સદંભ�: 

1. સહકાર દશ�ન: જગદ/શ fલુાણી, @fખુ @કાશન, અમદાવાદ. ૧૯૯૨ 

2. સહકાર િસ;ાતં અને ^યવહાર: પોjcલુર @કાશન, Qરુત, ૨૦૦૧ 

3. સહકાર/ ડ�ર/ ઉ]ોદનો અથ�શા ીય અIયાસ: હસfખુ દ�સાઈ, dજૂરાત િવ]ાપીઠ, ૨૦૦૯ 

4. �ુ{ધપવ�: હસfખુ દ�સાઈ, {�જર 2થંર:ન, અમદાવાદ, ૨૦૧૨. 

૫. સહકાર/ સOંથાના કાયદાક/ય પાસાઓ, dજુરાત રાeય સહકાર/ સઘં, અમદાવાદ 

૬ . સહકાર, dજુરાત રાeય સહકાર/ સઘં, અમદાવાદ 
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�������� ��ш�
� (��������) 

��-6, ������-16 

��� : ����O�ક P��4Q*0 ���ш�� 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

ઉlેશ 

1. િવ]ાથk માનવ fડૂ/ અને તેના મહ::વની સમજણ ક�ળવે. 

2. િવ]ાથk િશ5ણ અને આરો{યના અથ�શા ીય પાસાથંી પરRચત થાય. 
 

/ ��������0 1�
 2ક�4�4 �����ш ક
� 4 5� .            (60 ક7�ક) 

1.  માનવ-fડૂ/ : fડૂ/ના િવિવધ @કાર- માનવ-fડૂ/નો અથ� - માનવમા ંfડૂ/રોકાણ- માનવ-fડૂ/ના ં

ઘટકો- માનવ-fડૂ/ની આવ�યકતા- અથ�કારણમા ંમાનવ-fડૂ/�ુ ંમહ::વ              (15 ક7�ક) 

2.  માનવિવકાસ : અથ� અને મહ::વ- માનવિવકાસને અસર કરતા ં પરબળો- આિથ,ક િવકાસ અને 

માનવિવકાસ- ભારતમા ંમાનવિવકાસના ંવલણો           (15 ક7�ક) 

3.  િશ5ણ�ુ ં અથ�શા  : િશ5ણની આિથ,ક rzૃ;મા ં Eિૂમકા - િશ5ણની માગં અને તેના િનધા�રકો- 

િશ5ણનો Uરુવઠો અને તેને અસર કરતા ંપરબળો- ભારતમા ંિશ5ણની vOથિત      (15 ક7�ક) 

4.  આરો{ય�ુ ં અથ�શા  : OવાO�યની આિથ,ક rzૃ;મા ં Eિૂમકા OવાO�યના િનદ�શકો- OવાO�યની માગં 

અને Uરુવઠો- ભારતમા ંOવાO�યની vOથિત અને તેમા ંfડૂ/રોકાણ       (15 ક7�ક) 

     

સદંભ�: 

1. સામા3જક 5ે7 અને પયા�વરણ�ુ ંઅથ�શા . પોjcલુર @કાશન, Qરુત, ૨૦૦૧ 

૨. મા~કુર/, ડસે�બર-૧૯૯૩. sૂન-૧૯૮૧. 

3.    James W. Henderson, Health Economics and Policy; Thomson-South-Western,(Indian edition by    

Akash Press, New Delhi)  2005. 
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�������� ��ш�
� (��������) 

��-6, ������-17 

��� : ���ш����0 �%
��+�S�ક �N�;T 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

ઉlેશ 

1. િવ]ાથk ગRણતશા ની fળૂEતૂ પ;િતઓથી પરRચત થાય. 

2. િવ]ાથk ગRણતની િવભાવનાઓનો અથ�શા મા ંઉપયોગ કર�. 
 

/ ��������0 1�
 2ક�4�4 �����ш ક
� 4 5� .               (60 ક7�ક) 

1.  @ારંRભક ગRણતશા  : સXંયા પ;િત- બૈRઝક �યાઓ - દશાશં પ;િત- ઘાતાકં અને તેના િનયમો- 

કરણી (surds)                (15 ક7�ક) 

2.  ગણ : ગણનો Xયાલ – ^યાXયા - ગણના @કાર- ગણો પરની પાયાની @�યાઓ - વેન આ�ૃિતની 

મદદ વડ� ગણના Xયાલની સમજણ              (15 ક7�ક) 

3.  િવધેય : સગંતતા અને તેના @કાર - િવધેયની ^યાXયા – @કાર - િવધેયના @દ�શ અને િવOતાર- 

આલેખ - અથ�શા મા ંિવધેય              (15 ક7�ક) 

4.  લ5 અને સાત:ય : િવધેયના લ5નો Xયાલ- િનયમો- િવધેય�ુ ંસાત:ય                (15 ક7�ક) 

સદંભ� : 

1. અથ�શા ની પરમાણા:મક પ;િતઓ, દવે – પડં�ા, પોjcલુર @કાશન, Qરુત, ૨૦૦૧ 

૨. ગRણતબ; અથ�શા  – આર. �. મોદ/ અને અnય. cિુનવિસ,ટ/ 2થંિનમા�ણ બોડ� 

૩. Allen, R.G.D. (1976). Mathematical Analysis for Economists, Macmillan. 

૪. Chiang, A.C. (1974). Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill and 

૫. Mehta & Madnani (1992). Mathematics for Economists, S. Chand, New Delhi 

૬. Monga, G.S. (1972). Mathematics and Statistics for Economists, Vikas Publishing House, New Delhi. 
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�������� ��ш�
� (��������) 

��-6, ������-18 

��� : /��<ક ��ક���� ��N�0;4 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

ઉlેશ 

1. િવ]ાથk આિથ,ક િવકાસના િસ;ાતંોથી પરRચત થાય. 

2. િવકાસના 5ે7ીય પર@ે�યની સમજણ ક�ળવે. 
 

/ ��������0 1�
 2ક�4�4 �����ш ક
� 4 5� .            (60 ક7�ક) 

1.  આિથ,ક િવકાસના િસ;ાતંો-૧ : આિથ,ક િવકાસના િશ-ટ િસ;ાતંો - એડમ vOમથ, ડ�િવડ રકાડm, 

માAથસ અને � એસ િમલ                              (15 ક7�ક) 

2.  આિથ,ક િવકાસના િસ;ાતંો-૨ : કાલ� મા|સ�નો િસ;ાતં- ��ુપીટરનો િસ;ાતં - લ`uુમ @યાસનો 

િસ;ાતં - tમના અમયા�દત Uરુવઠા �ારા આિથ,ક િવકાસ - રોOટોવના આિથ,ક rzૃ;ના તબ�ા   

                   (15 ક7�ક) 

3.  આિથ,ક િવકાસના િસ;ાતંો-૩ : આિથ,ક rzૃ;ના મોડ�લ : હ�રોડ અને ડોમર- સોલો અને Oવાન- 

કાAડોર - જોન રોRબnસન                  (15 ક7�ક) 

4.  આિથ,ક િવકાસના િસ;ાતંો-૪ : સમતોલ અને અસમતોલ િવકાસનો િસ;ાતં - ઉ:પાદનની પ;િતઓ-

ઉ:પાદનની tમ@ધાન પ;િત- fડૂ/@ધાન પ;િત- િવકસતા દ�શો માટ� ઇ-ટ ઉ:પાદન પ;િત  

             (15 ક7�ક) 

સદંભ�: 

1. િવકાસશીલ રા-.ો�ુ ંઅથ�શા , એચ. ક�. િ7વેદ/, cિુનવિસ,ટ/ 2થંિનમા�ણ બોડ�, dજુરાત રાeય, અમદાવાદ. 

૨. આિથ,ક rzૃ;ના મોડ�લ, ધોળકયા એnડ ધોળકયા, cિુનવિસ,ટ/ 2થંિનમા�ણ બોડ�, dજુરાત રાeય, અમદાવાદ. 

૩. મા~કુર/, sૂન ૧૯૮૮, sૂન ૨૦૦૪, ડસે�બર ૧૯૮૭. 

૪. િવકાસ આયોજન અને આિથ,ક નીિત�ુ ંઅથ�શા ,આર.સી.જોષી, પોjcલુર @કાશન, Qરુત, ૨૦૦૧ 

૫. Economics for a Developing World.  Michael P. Todaro.  Longman Group, UK Limited. 

૬. Ray, Debraj (2004) Development Economics, Seventh impression, Oxford University Press, Delhi. 

૭. Hayami Yujiro and Godo Yoshihisa (2005) Development Economics Oxford University Press 
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��� : L�����ш�� II 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

ઉlેશ 

1. િવ]ાથk 2ામીણ અથ�શા ના માળખાથી પરRચત થાય. 

2. પચંાયતી રાeયની સOંથાઓની સમાજ ક�ળવે. 
 

/ ��������0 1�
 2ક�4�4 �����ш ક
� 4 5� .            (60 ક7�ક) 

1.  2ામીણ �તરમાળ�ુ ં :  Oવqપ – વાહન^યવહાર - સદં�શ^યવહાર- વીજળ/કરણ – િશ5ણ – 

આરો{ય - દર�જો- @Hો અને નીિત          (૧૫ કલાક) 

2.  પચંાયતી રાeય : પચંાયતી રાeયની 2ામિવકાસમા ંEિૂમકા - dજુરાતમા ંપચંાયતી રાeય�ુ ંમાળ�ુ ં

- 2ામસભાના ંકાયm અને ફરજો - 2ામપચંાયતના ંઆવકના ંસાધનો અને ખચ�     (૧૫ કલાક)  

3. 2ામ ઉ]ોગ : 2ામ ઉ]ોગનો અથ� અને મહ::વ - વત�માન Oવqપ - ગાધંીિવચાર આધારત 2ામ 

ઉ]ોગ - 2ામ ઉ]ોગના @Hો અને પડકારો         (૧૫ કલાક) 

4.  2ામિવકાસના કાય��મો : 3જAલા 2ામિવકાસ એજnસી�ુ ંમાળ�ુ ંઅને કાય� - 2ામિવકાસની િવિવધ 

યોજનાઓ (સકંRલત 2ામિવકાસ કાય��મથી શq કર/ મહા:મા ગાધંી રા-./ય 2ામીણ રોજગાર/ 

બાહ�ધર/ યોજના)            (૧૫ કલાક) 

સદંભ�: 

1. પચંાયત પરચય : Rબિપનચoં વૈ-ણવ, નવસ�ન @કાશન, અમદાવાદ 

2. 2ામ Oવરાજ : મો. ક. ગાધંી, નવyવન @કાશન 

3. ય7ંની મયા�દાઃ નરહર પર/ખ, dજૂરાત િવ]ાપીઠ, અમદાવાદ. 

4. સRં5jત માનવ અથ�શા ઃ નરહર પર/ખ, dજૂરાત િવ]ાપીઠ, અમદાવાદ. 

5. Rural Development and Rural  Economy : J.L. Garmora, Vital Publication, Jaipur 
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સમાજિવ]ા િવશારદ (સમાજિવ�ાન) 

��-6, ������-20 

��� : �0ш4D� WકG� 

(�$%&'-4, )*+ 100) 

-.�ш -  

1. િવ]ાથkને સશંોધન @:યે ક�ળવવા અને �dતૃ કરવા.  

2. િવ]ાથk 2ામ અને સામાnય માનવીના ંઆિથ,ક @Hોને સમy શક�. 
 

/ ������ P��ક� � /D�%
; 5� , X��0 �Y ��ક$ �Z
K ��B��ш�� /���Q*0 
M$ш� ��� X�4 

"*7 ક� �?�
 120 ક7�ક�4 
M$ш�  

1. િવ]ાથk 15 દવસનો ક�no/2ામિનવાસ આિથ,ક 5ે7મા ં કામ કરતી Oવૈ}xછક/સહકાર//સરકાર/  

સOંથામા ંકર/ શક�. 

2. આ િનવાસ દર�યાન તે � તે િવOતારના આિથ,ક @Hોની તપાસ કર/ને �કડાક/ય માહતી એકિ7ત 

કરશે. 

3. 2થંાલયમાથંી @ાjય ગૌણ માહતી તેમજ તેણે એકિ7ત કર�લી @ાથિમક માહતીના આધાર� તેને 

સશંોધન @કAપ રsૂ કરવાનો રહ�શે. 

4. fAૂયાકંનની પ;િત - 

 - સશંોધન @કAપ    :  50 

 - સશંોધન @કAપની મૌRખક પર/5ા :  30 

 - સOંથા �ારા િવભાગને મોકલાવેલ  

  હ�વાલ આધારત �તરક fAૂયાકંન :  20 

     �ુલ dણુ : 100 
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