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1. �ય��ત, પેઢ	 અને બરની આિથ�ક વત��કૂ તથા િવિવધ આિથ�ક ઘટક 

વ�ચેના �તર સબંધંની ણકાર	

2. #ાહકની  વત��કૂ તથા માગં િવધેય તથા ખચ� િસ(ાતં અને બરમા ં)*ૂય

િનધા�રણનો અ,યાસ કરવો.

�к�-1 ��ш�� +���,� �-�� અને ��./0$. ��1�2�% 1 � !"#    15 к��к

1 )ળૂ.તૂ આિથ�ક સમ/યાઓ

2 આિથ�ક િવ1લેષણમા ંધારણાઓ4ુ ંમહ6વ.

3 વા/તદશ9 અને આદશ�લ:ી અથ�શા;

4 આિથ�ક મોડલ

5 માગં અને માગંની )*ૂય સાપે:તા 

�к�-2 ��./0$. ��1�2�% 1 � !"#     15 к��к

1 =>ુ?ટ@ણુના માપનના સદંભ�મા ંમાશ�લ4ુ ંBદાન.

2 =>ુ?ટ@ણુના માપનના સદંભ�મા ં Cહ�સ4ુ ંBદાન.

3 અDભ�ય�ત પસદંગીનો િસ(ાતં

4 માગંના િવ1લેષણના તાEતરમા ંપCરવત�નો

5 #ાહકનો અિધક સતંોષ (માશ�લ-Cહ�સ)

�к�-3 34
��, ,2 х6�,� ��7�.� ��� 89�  1 � !"#     15 к��к

1 ઉ6પાદન િવધેય4ુ ં/વGપ

2 Hૂંકા અને લાબંા ગાળાના ંઉ6પાદનના િનયમ

3 ખચ�ના ંિવધેય, Iયાલ, �તરસબંધંો

4 Jણૂ� હર	ફાઇ

�к�-4 !к:�� ,2 34
��, �,����% 1 � !"#     15 к��к

1  ઇરો 

2  CકMમત ભેદભાવ

3 Jણૂ� હર	ફાઇ અને ઇરો- =લુના
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1. અથ�શા;મા ંસમ#લ:ી પCરબળો4ુ ંિવ1લેષણ કરNુ.ં

2. �કડાશા;ના ઉપયોગ Oારા સમPૂતી મેળવવી.

3. િવિવધ આિથ�ક િવભાવનાઓની સમPૂતી આપવી.

�к�-1 �шK# ��ш���� ';/�? 1 � !"#  15 к��к

1 Bિશ?ટ િસ(ાતં

2 �યાજદરનો અથ� અને િનધા�રણના િસ(ાતંો

4 સમ=લુાલ:ી અDભગમ

�к�-2 к LM�0$. ��ш��   1 � !"#   15 к��к

1 કRઇSસ4ુ ંવપરાશ િવધેય અને TDૂચતાથU

2 ઉપભોગ િવધેય4ુ ં�કડાક	ય પર	:ણ

3 )ડૂ	ની સીમાતં કાય�:મતા, ગિતવધ�ક

4 �યાજદર Vગેનો કRઇSસનો અDભગમ

�к�-3 I�шK# ,2 к LM�,� ��6��?0$. ��@$N�     1 � !"#    15 к��к

,2 ��B��� ��)$��

1 કRઇSસીયન અDભગમ - IS - LM મોડRલ

2 Wમબર અને પCરવત�નશીલ CકMમતોમા ંIS - LM મોડRલ

3 વ/= ુબર અને નાણા ંબર

4 િવદRશ �યાપાર સમ=લુા

�к�-4 к LM� 8��,�. ��B��� ���Aк ';/�? 1 � !"#   15 к��к

1 િમ*ટન ફRડમેન તથા નામા ંપCરમાણનો આિથ�ક િસ(ાતં

2 નાણાવંાદનો JનુઃજSમ

3 YવનચZ અને કાયમી આવકની પCરક*પના
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1. આિથ�ક િસ(ાતંો તથા B[ોની સમજણ તથા િવ1લેષણ માટR વપરાતી 

ગાDણતીય પ(િતઓથી િવ\ાથ9ઓને વાકRફ કરવા.

2. માCહતીના િવિવધ ]ોતોની સમજણ Jરૂ	 પાડવી.

3. માCહતીના િવ1લેષણની સમPૂતી આપવી.

4. માCહતીના અથ�ઘટન િવષે Iયાલ આપવો.

�к�-1 /�'%��� 
7��* - 1 1 � !"#      15 к��к

1 િવધેય તથા તેના Bકાર, લ:: અથ�, િનયમો અને ઉદાહરણ.

2 િવકલન: અથ�,  િનયમો અને અથ�શા;મા ંઉપયોગ.

3 �િશક િવકલનનો અથ�.

4 સકંલન અને તેના ઉપયોગો

�к�-2 /�'%��� 
7��* - 2 1 � !"#       15 к��к

1 િન^ાયક તથા તેના @ણુધમU

2 ZRમરનો િનયમ

3 WેDણકનો અથ� તથા Bકારો

4 WેDણકના સરવાળા, બાદબાક	, @ણુાકાર તથા �ય/ત WેDણક

�к�-3 /�'%��� 
7��* - 3 1 � !"#       15 к��к

1 TરુRખ આયોજનનો અથ� અને ઉપયોગ.

2 રમતનો િસ(ાતં

3 રમતના િસ(ાતંનો ઉપયોગ

4 રમતના ઉદાહરણો

�к�-4 ( ��� �2х,   1 � !"#    15 к��к

1 આિથ�ક સશંોધનના ંપગિથયાં

2 અહRવાલ લેખનની પ(િત

3 ભારતમા ંગૌણ માCહતીના ં]ોત
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1. ભારતીય અથ�તં̀ ના ંિવિવધ પાસાઓંનો પCરચય આપવો.

2. નીિતિવષયક બાબતોને અસર કરતા ંસામાaજક, રાજક	ય તથા આિથ�ક 

પCરબળો Vગે માCહતી Jરૂ	 પાડવી.

�к�-1 ;�����. ���Aк ��?�, 1 � !"#    15 к��к

1 ભારતના ંઆયોજનના ઉbેશો, �cહૂરચના

2 િસd(ઓ અને મયા�દાઓ (વ/તી, ગર	બી, આિથ�ક અને BાદRિશક અસમાનતા)

3 ગાધંીિવચાર આધાCરત મોડRલ

4 PURA મોડRલ

�к�-2 ;�����. U	?'/к �2�,� ���( 1 � !"#      15 к��к

1 ઔ\ોDગક માળfુ ંઅને આિથ�ક Ndૃ(

2 હRર ઉ\ોગોના B[ો અને મયા�દાઓ

3 ભારતમા ંઔ\ોDગક :ે`ની ઉ6પાદ�તા તથા માગં 

4 ઔ\ોDગક Wમના B[ો

5 ઔ\ોDગક, ખાનગીકરણ અને ઉદાર	કરણ, િવિનવેશ (Disinvestment)

�к�-3 82�?�/��-         1 � !"#       15 к��к

1 અથ�, /વGપ, કારણો અને ભારતમા ંબેરોજગાર	4ુ ંBમાણ

2 આયોજન દરhયાન બેરોજગાર	 iૂર કરવા થયેલ Bયાસો

3 1991ની ���Aк ,��� અને બેરોજગાર	

�к�-4 /�-8� 1 � !"# 15 к��к

1 અથ�, Bકારો, Bમાણ, કારણો

2 /વાતjંય બાદ ગર	બી iૂર કરવા માટRના રાkયના Bયાસો

3 ગર	બી iૂર કરવાની �cહૂરચના : ગાધંીિવચારના પCરBેlયમા.ં
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શૈ:Dણક હR=ઓુ 

1. વૈકn*પક આિથ�ક િવભાવના Vગે સમજણ મેળવવી.

2. ગાધંીના આિથ�ક િવચારોના વત�માન પCરBેlયની સમજણ.

�к� - 1 /�.��,� ���Aк ��6��?0$. ��XY$. ,2 ��7�.�       1  � !"#   15 к��к

1. આoિુનક અથ�શા;ની િવભાવના તથા મયા�દા.

2. તમહRનત (શર	રWમ).

3. /વાવલબંન અને /વદRશી - િવભાવના / વત�માન સદંભ�.

4. વાલીપણાનો િસ(ાતં - .દૂાન / #ામદાન )*ૂયાકંન.

5. સસંાધનની વહpચણીના Dબનસરકાર	 કાય�Zમો.

�к� - 2 /�.����6�� ���!�� ���.� ,2 
"к��? 1  � !"#   15 к��к

1. િવકRSqીત ઉ6પાદન પ(િત.

2. ટRકનોલોY - યં̀  મયા�દા - રોજગાર	 - આિથ�ક સમાનતા.

3. ખાદ	 અને અSય #ામ ઉ\ોગો - વત�માન સદંભ�.

4. િવકાસની વૈકn*પક િવભાવના.

5. સપંોિષત અથ�તં̀ .

�к� - 3 /�.����6��,� ��ш���* 1  � !"#   15 к��к

1. E.સી. rુમારsપા. 2. E.કR. મહRતા.

3. Wીમtારાયણ 4. નરહCર પર	ખ

5. િવuલદાસ કોઠાર	

�к� - 4 !(M� V���� 1  � !"#   15 к��к

1. )*ૂયાકંન.
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1. બરમા ં)*ૂય િનધા�રણ BCZયામા ંતાEતરમા ંઆવેલા ંપCરવત�ન સમજવા.

2. રા?w	ય આવકની વહpચણીનો અ,યાસ કરવો.

3. આિથ�ક ક*યાણની િવભાવના સમજવી.

�к�-1 !к:�� ,2 34
��, �,����% 1 � !"# 15 к��к

1 ઇરાc�ુત હર	ફાઇ

2 અ*પહ/તક ઇરો

3 Dબનજોડાણલ:ી મોડલ

4 જોડાણલ:ી મોડલ

�к�-2 
2]-,� �&к^>
к ��7�.� 1 � !"# 15 к��к

1 સીમાSત િવ1લેષણ4ુ ં)*ૂયાકંન

2 બોમલ4ુ ંમહxમ આવક4ુ ંમોડલ

3 Jણૂ� ખચ� CકMમત િસ(ાતં

4 બેઇન તથા િસલોસ-લેDબની4ુ ંBદાન

�к�-3 �(G6%�,? ��7�.� 1 � !"# 15 к��к

1 સીમાSત ઉ6પાદ�તાનો િનયમ - cલુર Bમેય

2 ટRકિનકલ િવકાસ અને સાધન ફાળો

3 ભાડાના િસ(ાતં

4 નફાના િસ(ાતં

5 વહpચણીનો સમ#લ:ી િસ(ાતં (CરકાડU, કા*ડોર, કRલે/ક	)

�к�-4 к>��%��� ��ш�� 1 � !"# 15 к��к

1 પેરRટોની ઇ?ટ ક*યાણની શરતો

2 સામાaજક ક*યાણ િવધેય

3 Cહ�સ-કા*ડોરનો વળતરનો િસ(ાતં, dOતીય Wે?ઠ, એરો4ુ ંBમેય

4 સામાSય સમ=લુાનો અDભગમ
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(1) = �>�,�  ��7�.�? .  T�  �� .  к .  ��, ,  @$�,���A#-  B.��,���%  8?"�

(��C  �DE�F ) 

(2) ��ш��,�  ��7�.�? = ׃   �>�  ,2  �(G6%� .  T�  �6 .  к .  ���2�- ,

@$�,���A#-  B.��,���%  8?"� ,  ������ .  

(3) = �>�,�  ��7�.�? .  
?H@$��  Iк�ш, ,  J$�� .  

(4) Ahuja H.L. (2000), Advance Economic Theory, S.Chand and Co., Delhi

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

Mathematical Approach, MacGraw Hill, New Delhi.

(6) Koutsoyiannis, A. (1990), Modern Microeconomics, MacMillan.

(7) Prasad, K.N. (1985),  Lectures  in Micro Economic Theory,  Himalaya  Publishing

Co., Mumbai.

(8) Samuelson, P.A. and W.D. Nordhaus (1998), Economics, Tata MacGraw Hill, New

Delhi. 

(9) Stonier, A.W. and D.C. Hague (1972), A Textbook of Economic Theory, ELBS &

Longman Group, London 
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���� ���� : 7 ��B��� ��ш�� - 2

(� !"# - 4, к��к - 60, �$%  100)
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1. અથ�શા;મા ંસમ#લ:ી પCરબળો4ુ ંિવ1લેષણ કરNુ.ં

2. �કડાશા;ના ઉપયોગ Oારા સમPૂતી મેળવવી.

3. િવિવધ આિથ�ક િવભાવનાઓની સમPૂતી આપવી.

�к�-1 ,�_$.                                                                1 � !"#   15 к��к

1.      નાણાનંો ઉદભવ અને કાયU

2.      નાણાનંો Jરૂવઠો અને નાણાનંી માગં

3.      નાણા4ં ુ ં)*ૂય અને નાણાનંી તટ/થતા

4.      નાણાનંા Jરુવઠાના િવિવધ ઘટકો અને ભારતીય Cરઝવ� બ{ક Oારા /વીકારવામા ં               

આવેલ  નાણાનંી િવભાવના 

�к�-2        ;�����. х��`$��%�                                              1 � !"#   15 к��к

1.       ખાધJરુવણીની િવિવધ િવભાવનાઓ

2.       ખાધJરુવણી, |ગાવો અને િવકાસ-Bો િશનોય4ુ ંમતં�ય 

3.       CફDલsસ રRખા અને િવક*પિવિનમય

4.      ભારતમા ંખાધJરુવણીના બોધપાઠ

�к�-3      ;�����. a/���,� ��V��                                          1 � !"#   15 к��к

1.       |ગાવો- િવિવધ સમPૂતીઓ

2.       |ગાવાના Bકારો 

3.       |ગાવો ઉદભવના િવિવધ કારણો 

4.      |ગાવો િનવારણ માટRની િવિવધ નીિતઓ4ુ ં િવ1લેષણ 

�к�-4      �2
�� 6�                                                                    1 � !"#   15 к��к

1.        વેપાર ચZની િવિવધ સમPૂતીઓ

2.        િવકાસ BCZયા અને બેરોજગાર	 Vગેના ભારતીય અથ�તં̀ ના અ4ભુવો 

3.        ઉદાર	કરણ, વૈિ}ક	કરણ અને ખાનગીકરણની નીિતઓ અને તેની અસરો 

4.        વત�માન આિથ�ક Bવાહો4ુ ંિવ?લેષણ



�.�;�׃              
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(6 ) નાણાક	ય  નીિત .  એચ .  કR .  િ`વેદ	 ,  cિુનવિસ�ટ	  #થંિનમા�ણ  બોડ� ,

અમદાવાદ .  

(7 ) Ackley, G.(1978), Macroeconomics: Theory and Policy, MacMillan, New York.

(8 ) Datt,  R. (Ed.)  (2001),  Second Generation  Economic Reforms in  India,  Deep &

Deep Publications, New Delhi. 

(9 ) Joshi, V. and I.M.D. Little (1999), India: Macro Economics and Political Economy,

1964 -1991, Oxford University Press, New Delhi. 
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R�S���� ���� - 8 : ��ш����. 
!���%�4�к 
7��-2
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ш&�'%к ( ) $* - 

1. સાIંયક	ય માCહતી4ુ ંિવ1લેષણ સમવNુ.ં

2 માCહતીના ંએક`ીકરણની પ(િત સમવવી.

3. માCહતી4ુ ંઅથ�ઘટન શીખવNુ ંતથા �કડાશા;ીય Iયાલો સમવવા.

�к�-1 bк"�ш��,� 
7�� - 1 1 � !"# 15 к��к

1 સહસબંધંનો અથ� અને Bકાર 

2 કાલ� િપયસ�ન અને /પીયરમેનનો સહસબંધંાકં

3 િનયત સબંધં, િનયત સબંધં રRખાઓ, િનયત સબંધં સમીકરણો

4 Scનૂતમ વગ� આગણન પ(િત

5 િનયત સબંધંના ઉપયોગ

�к�-2 bк"�ш���� 
7�� - 2 1 � !"# 15 к��к

1 સભંાવનાનો Bાથિમક Iયાલ

2 dOપદ	, પોઇસા ંઅને Bમા�ય િવતરણના અથ� તથા લ:ણો

3 િનદશ�ન પ(િત

4 સાથ�કતા પર	:ણ - t, F  અને X2 પર	:ણ

�к�-3 bк"�ш���� 
7�� - 3 1 � !"# 15 к��к

1 Tચૂક�કનો અથ�, રચના.

2 Tચૂક�કના Bકારો તથા ઉપયોગ

3 Yવનિનવા�હ ખચ�નો Tચૂક�ક

4 Cફશરનો આદશ� Tચૂક�ક

�к�-4 bк"�ш���� 
7�� - 4 1 � !"# 15 к��к

1 સામિયક Wેણીનો Iયાલ તથા ઘટકો

2 સામિયક Wેણીની રચના તથા ઉપયોગ

3 વલણનો અથ�

4 વલણ શોધવાની પ(િતઓ
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(1) ��ш��,�  
!���%�4�к  
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�?�� ,  "O .  �� .  "- .  ш�( ,  ,"�  Iк�ш, .  

(2) /�'%��к  ��ш�� .  I? .  �� .  P .  �?�- ,  @$�,���A#-  B.��,���%  8?"� ,

������ .

(3) ������ш�� .  I? .  �� .  P .  �?�- ,  @$�,���A#-  B.��,���%  8?"� ,

������ .

(4) ( ���  �2х, .  "O .  ����  ш�( ,  @$�,���A#-  B.��,���%  8?"� ,

������ .

(5) Chiang, A.C. (1974). Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw

Hill

(6) Monga, G.S. (1972). Mathematics and Statistics for Economists, Vikas Publishing

House, New Delhi. 

(7) Yamane, T. (1973). Mathematics for Economists, Prentice Hall, New Delhi. 

(8) Handry, A.T. (1999). Operation Research, Prentice Hall of India, New Delhi. 

(9) Mehta & Madnani (1992). Mathematics for Economists, S. Chand, New Delhi.
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ш&�'%к ( ) $* - 

1. ભારતીય અથ�તં̀ ના િવિવધ પાસાઓંનો અ,યાસ કરવો.

2. નીિતિવષયક બાબતોને અસર કરતા સામાaજક, રાજક	ય અને આિથ�ક

પCરબળો ણવા.

�к�-1 ���Aк ��к�� 1 � !"# 15 к��к

1 િવકાસનો અથ�.

2 િવકાસના માપદંડો

3 રાkય, બર તથા અSય સ/ંથાઓનો િવકાસમા ંફાળો

4 Yવનની ભૌિતક @ણુવxાનો �ક, માનવ િવકાસ �કના િવિવધ Iયાલો  

(ભારતના સદંભ�મા)ં

�к�-2 ����, /�-8� ��� ���,��       1 � !"#    15 к��к

1 ભારતની વસતી િવષયક લા:Dણ�તાઓ

2 #ામીણ શહRર	 /થળાતંર

3 શહRર	કરણ

4 ગર	બી તથા અસમાનતા

�к�-3 ;�����. b����XY$. 1 � !"#      15 к��к

1 જમીન, જળ અને ઉ�નો ઉપયોગ

2 બ{CકMગ અને અSય �તરમામાળખાક	ય સેવા

3 િશ:ણ અને આરો�ય

4 �તર માળખાક	ય િવકાસ માટRના ંનાણા ંફાળવણીના ંB[ો તથા નીિતઓ

�к�-4 ;�����. ,�%�к-� ,��� ��� ���к?��� ,��� 1 � !"#      15 к��к

1 રાજકોષીય અને નાણાક	ય નીિતના ઉbેશો, સાધનો

2 ૧૯૯૧ની નીિતના સદંભ�મા ંરાજકોષીય અને નાણાક	ય નીિતમા ંપCરવત�ન.

3 વ/= ુઅને સેવા પરના વેરા (GST) અને )*ૂય વિધ�ત વેરો ( -VAT)
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(5) ;���,�  ���Aк  ��к��,�  ��V��* .  
?H@$��  Iк�ш, ,  J$�� .  
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1. આિથ�ક Ndૃ( અને િવકાસ વ�ચેનો તફાવત /પ?ટ કરવો.

2. આિથ�ક Ndૃ( અને િવકાસ Vગેના અDભગમો તપાસવા.

�к�-1 ���Aк D Ec7 ,2 ��к�� 1 � !"#      15 к��к

1 આિથ�ક Ndૃ( અને િવકાસ :  અથ� અને અDભગમો

2 આિથ�ક Ndૃ( અને િવકાસના માપદંડો

3 આિથ�ક િવકાસ માટRની )ળૂ શરતો

4 આિથ�ક Ndૃ(ને અસર કરતા ંપCરબળો ()ડૂ	, Wમ, ટRકનોલોY)

�к�-2 ���Aк ��к��,� �шK# ��7�.�         1 � !"#       15 к��к

1 એડમ �/મથ, ડRિવડ CરકાડU

2 થોમસ મા*cસુ

3 E. એસ. િમલ

4 કાલ� માક�સ

5 �hુપીટર

�к�-3 ���Aк D Ec7,� �?" �   1 � !"#    15 к��к

1 હRરોડ-ડોમર4ુ ંમોડRલ

2 સમતોલ િવકાસ

3 અસમતોલ િવકાસ

4 સોલો-મીડ મોડRલ

5 રોDબSસન અને કા*ડોર

�к�-4 ��к��,� ';/�?   1 � !"#    15 к��к

1 Ndૃ( અને િવકાસના આિથ�ક િસ(ાતંો

2 આવ1યક Scનૂતમ Bયાસ

3 જોરદાર ધ�ા4ુ ંમોડRલ

4 નીચી આવકR સમ=લુાની ળ

5 dO)ખુીપ�ું
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� ����� ��	�
��, ������.

��.�. ������ (��-3)

��� -��,  ������� ���� - 11 : ��������� � ш�"#� ��$�%�

(�&'() - 4, к+�к - 60, �,-  100)

શૈ��ણક હ�	ઓુ 

1. રા��-રા�� વ�ચેના આિથ�ક �યવહારોની સમ�ૂતી આપવી.

2. #તરરા��$ય �યાપારના ઉદભવ તથા લાભ-ગેરલાભની ચચા* કરવી.

3. +વત*માન વૈિ,ક આિથ�ક +-ો િવષે /ણકાર$ મેળવવી.

4. વત*માન સમયના આિથ�ક પડકારોના ઉક�લનો 2યાલ આપવો.

�к� - 1 ��������� .��
��#� ��$�%� 1  �&'()   15 к+�к

��� +�/0,% ��
#

1. #તરરા��$ય �યાપારનો અથ*.

2. 4રકાડ5નો 	લુના6મક ખચ*નો િસ8ાતં.

3. હ�બરલરનો વૈક;<પક ખચ*નો િસ8ાતં.

4. હ�=સર - ઓહલીનનો િસ8ાતં.

�к� - 2 ��������� .��
��#� +�/0,% ��
# 1  �&'()   15 к+�к

��� 1��2к �3к��

1. #તરરા��$ય �યાપારના િનરપે� લાભ.

2. સાપે� લાભ

3. આિથ�ક >@ૃ8ના ચાલકબળ તર$ક� �યાપાર

4. જકાત મડંળની અસરો.

�к� - 3 +4-�&-#� 5,+�            1  �&'()    15 к+�к

1. લેણદ�ણની 	લુાનો અથ* તથા ખાતાઓ

2. લેણદ�ણની 	લુાની સમ	લુા

3. લેણદ�ણની 	લુાની અસમ	લુા

4. અસમ	લુા Bૂર કરવાના ઉપાયો.

�к� - 4 ���#�� �� �#6� �- 1  �&'()   15 к+�к

1. િવિનમયદરનો અથ*.

2. સમખર$દશC=તનો િસ8ાતં.

3. CDથર િવિનમય દર.

4. પ4રવત*નશીલ િવિનમય દર.
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(6) Bhagwati, J. (Ed.) (1981), International Trade, selected Readings, C UP, Massachusetts

(7) Bhagwati,  J.(Ed.)(1981),  International  Trade  :  Selected  Readings,  Cambridge

University Press, Massachusetts

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

(9) Kenen, P.B. (1994), The International Economy, Cambridge Univ. Press, London. 

 



� ����� ��	�
��, ������.

��.�. ������ (��-3)

��� -��,  ������� ���� - 12 : 
�� ��-�� � ш�"

(�&'() - 4, к+�к - 60, �,-  100)

શૈ��ણક હ�	ઓુ 

1. પયા*વરણીય અથ*શાEનો પ4ર+ેFય સમજવા.

2. બ/રની િન�ફળતાના ંકારણો /ણવા.

3. પયા*વરણીય નીિતના ંઘટકોની સમજણ મેળવવી.

�к� - 1 
�� ��-�� � ш�" 1  �&'()   15 к+�к

1. અથ*, કાય*�ેJ

2. પયા*વરણ અને અથ*શાE વ�ચેના #તરસબંધંો.

3. પયા*વરણીય અથ*શાE અને Lુદરતી સસંાધનોMુ ંઅથ*શાE.

4. પયા*વરણનો ગાધંીિવચારનો પ4ર+ેFય.

�к� - 2 �A�#� �#��:�� 1  �&'()   15  к+�к

1. અNણૂ* બ/ર.

2. બાO અસર.

3. /હ�ર વD	 ુઅને �બનહર$ફાઇ

4. સાQદુાિયક સસંાધન અને �બનવ�ંચતતા

5. એકાિધક સમ	લુા

6. મા4હતીની િવષમSપતા.

�к� - 3 
�� ��-�� #���  1  �&'()   15 к+�к

1. પયા*વરણીય નીિત - અથ* - માપદંડ - �યવહાTુ શરતો.

2. િવક�UVીત નીિત - જવાબદાર$નો કાયદો

3. ક�WUVત નીિત - આદ�શ અને XLુશની નીિત.

4. ભારતીય પયા*વરણીય નીિત

�к� - 4 
�� ��-�� #���  #4 
�� ��-�� ��B��C   1  �&'()   15 к+�к

1. જYથા માપબધંી - વેચાણપાJ +Bૂષણ પરવાના

2. 4કZમત માપબધંી - પી[નુો કર તથા સબસીડ$.

3. વૈિ,ક સમDયાઓ, સમ�ૂતીઓ અને ચળવળો



׃               /�%�
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Introduct ion.  Tata McGrow Hill
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� ����� ��	�
��, ������.

��.�. ������ (��-3)

��� -��,  ������� ���� - 13 : <�� � ш�"#� ��$�%�9--1

(�&'() - 4, к+�к - 60, �,- 100)

શૈ��ણક હ�	ઓુ 

1. Lૃિષ તથા [હૃઉ\ોગોના મહ6વના ઘટકો Xગે સિવD	તૃ /ણકાર$ મેળવવી.

2. ભારતીય Lૃિષ �ેJના સદંભ*મા ંપાયાના +-ોની સમ�ૂતી મેળવવી.

�к� - 1 MN�� � ш�" 1   �&'()   15 к+�к

1. અથ* - DવSપ - લ�ણો

2. Lૃિષ ઉ6પાદન િવધેય - સાધન પેદાશ િવધેય તથા સાધન-સાધન િવધેય.

3. ભારતમા ંLૃિષ ઉ6પાદન તથા ઉ6પાદ=તા.

4. ફામ* - બ]4ટZગ તથા �યવDથાપન.

5. Lૃિષ ^મબ/ર - Lૃિષ ^મની સમDયાઓ તથા ભારતMુ ંLૃિષ ^મબ/ર.

�к� - 2 MN�� >,6��� ��� MN�� O
�%�� 1  �&'()   15 к+�к

1. જમીન ધારણમા ંઅસમતા - Lૃિષ પ8િતઓ (ખે_તૂ, Qડૂ$વાદ$, સQહૂ 

તથા રા`ય Lૃિષ)

2. ભારતમા ંજમીન  તથા તેની અસરકારકતા.

3. Lૃિષ Sપાતંર : અથ*, મહ6વ, ટ�કનોલોaની Lૃિષ Sપાતંરમા ંbિૂમકા.

4. હ4રયાળ$ cાિંતની અસરકારકતા.

5. dિવક (સaવ) Lૃિષ.

�к� - 3 MN�� �A� #4 'кP�� #��� 1  �&'()   15 к+�к

1. Lૃિષ બ/ર તથા બ/રની કાય*�મતા - બ/રના ંકાય5 તથા અથ*, બ/ર 

માળખામા ંઅNણૂ*તાઓ.

2. િનયિંJત બ/રો - Lૃિષ 4કZમતના સદંભ*મા ંકૉબવેબ +મેય.

3. Lૃિષ બ/રના ંસદંભ*મા ંનીિત : વખારો, 4કZમતો, Lૃિષ કર તથા Lૃિષ 

પાક વીમો.

4. ભારતની Lૃિષ ભાવ નીિત, /હ�ર િવતરણ �યવDથા અને અf gરુ�ા.

�к� - 4 �N3Q	9D 1  �&'()   15  к+�к

1. અથ*, +કાર, DવSપ.

2. [હૃઉ\ોગના +ો6સાહનની આિથ�ક દલીલો.

3. ભારતના +Qખુ [હૃઉ\ોગો.



4. ભારતના [હૃઉ\ોગો માટ�ની નીિત અને તેની અસરકારકતા.

5. વત*માન સમયમા ં[હૃઉ\ોગો સમ�ના ંપડકારો.

׃               /�%�

(1) MN��  � ш�"#�  ��$�%�9 .  
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(7) Gulati and Kelly (1999). Trade Liberalisation and Indian Agriculture,  Oxford Univ.
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(8) R.B.I. (1989). Report of the Agricultural Credit Review Committee, Reserve Bank of

India, Bombay. 

(9) Subbarao, K. and De Janvry (1986). Agricultural Price Policy and Income Distribution

in India, O.U.P., N. Delhi. 

(10) Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance (Annual). Mumbai. 



� ����� ��	�
��, ������.

��.�. ������ (��-3)

��� -��,  ������� ���� - 14 : A3&� � ш�"

(�&'() - 4, к+�к - 60, �,-  100)

શૈ��ણક હ�	ઓુ 

1. રા`યની bિૂમકા તથા કાય5મા ંસમાતંર� આવેલ પ4રવત*નો /ણવા.

2. ક<યાણલ�ી રા`યની િવભાવના Dપ�ટ કરવી.

3. રાજકોષીય નીિત Xતગ*ત રા`યની આિથ�ક-ગિતિવિધ તપાસવી.

�к� - 1 кU��-+J� ��V�#� W ���к� 1  �&'()   15 к+�к

1. /હ�ર અથ*શાEMુ ંDવSપ અને કાય*�ેJ.

2. આિથ�ક આયોજન તથા િવકાસના એજUટ તર$ક� રા`યની bિૂમકા.

3. િમ^ અથ*તJંમા ં/હ�ર અને ખાનગી �ેJ તેમજ ૧૯૯૧ની નીિતની અસરો.

4. /હ�ર વD	,ુ ખાનગી વD	,ુ Q<ૂયક વD	ઓુ, બ/રની િન�ફળતા.

5. સમવાયી નાણાતJંના િસ8ાતંો તેમજ નાણાપંચંો.

�к� - 2 A3&� 
�%�D� 1 �&'()    15 к+�к

1. /હ�ર અને ખાનગી �ેJમા ંસસંાધનોની ફાળવણી અને સામાjજક સમ	લુા.

2. લોકશાહ$ �યવDથામા ં/હ�ર પસદંગીની મયા*દાઓ.

3. મતદાન પ8િત.

4. એરોMુ ંઅશkતા +મેય.

�к� - 3 ���к9��� #��� #4 к�   1  �&'()   15 к+�к

1. રાજકોષીય નીિત અથ*, ઉlેશો, સાધનો.

2. XદાજપJ, XદાજપJની િવિવધ ખાધ, XદાજપJમા ંસામાjજક 

ક<યાણ ખચ*.

3. ભારતમા ં+6ય� અને પરો� કર, િવકાસમા ંકરની bિૂમકા.

4. કરબોજના િસ8ાતંો.

5. કરસપંાત.

�к� - 4 A3&� х@  #4 A3&� �&Y,% 1  �&'()   15 к+�к

1. રા`યની વધતી +>િૃm Xગેના િસ8ાતંો (વેnનર, વાઇઝમેન, પીકોક, 

સેpqલુસન)

2. ભારતીય અથ*તJંમા ંઆયોજન દરpયાન /હ�ર ખચ*.

3. /હ�ર દ�વાના Eોતો, મહ6વ, િવકાસમા ંbિૂમકા.

4. ભારતમા ં/હ�ર દ�>ુ ંતેમજ �યવDથાપન

5. /હ�ર દ�વાના બો/ Xગેની દલીલો.



׃               /�%�
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� ����� ��	�
��, ������.

��.�. ������ (��-3)

��� -��,  �[к\U
к ���� - 15 : 
�]�� 1��2к ��@��9#9 ^��3��

(�&'() - 4, к+�к - 60, �,-  100)

શૈ��ણક હ�	ઓુ 

1. 
�]�#� આિથ�ક િવચારોની ઉ6cાિંતના +વાહનો અrયાસ કરવો.

2. િવિવધ આિથ�ક િવચારધારાઓનો પ4રચય ક�ળવવો.

�к� - 1 8��%/#� ��_��� ����K���� 1  �&'()   15 к+�к

1. વા�ણ`યવાદ (Mercantilism) - +Lૃિતવાદ (Phasiocracy)

2. િશ�ટ રાજનૈિતક અથ*તJં - એડમ CDમથ - 4રકાડ5 અને મા<થસ.

3. સમાજવાદ$ આિથ�ક િસ8ાતંો (સીસમોUડ$, ઓવન - કાલ*મા=સ*)

4. સીમાUતવાદની cાિંત (sવેUસ, વોલરા, મેUજર)

�к� - 2 #��ш�) O'`����� к&^K� 1  �&'()   15 к+�к

1. નવિશ�ટ S4ઢવાદ (unલેUડ, અમે4રકા, ઓD���લયા અને ઇટાલી)

2. ઉ�ચતર િસ8ાતંના વષ5 ( ક�ઇUસ, =લેDક$, vpુપીટર)

3. બ/રના ંિવિવધ DવSપોનો િસ8ાતં (ચેpબરલીન, wહોન રો�બUસન), 

સામાUય આિથ�ક સમ	લુાનો િસ8ાતં (વોલરા, 4હ=સ, IS-LM મોડ�લ).

4. ન>ુ ંક<યાણલ�ી અથ*શાE (પેર�ટો) - લાUગે તથા બન*રનો નવિશ�ટસમાજવાદ.

5. વૈક;<પક અ�ભગમો (એલન યગં, થોરDટોન, વેબલેન, લીઓUટ$ક)

�к� - 3 ��<+J� 1��2к ��$�%�9 ��� #��ш�) 1  �&'()   15 к+�к

� ш�"#� к)9к)�.

1. gવુણ*કાળથી મદં$ સાથેનો xગાવો (Stagflation)

2. નવિશ�ટ સાqુ̀ ય (Synthesis)

3. નાણાવાદ - અMકુ�ઇUસવાદ$ અ�ભગમ - ન>ુ ંક�ઇUસીયન સમyલ�ી 

અથ*શાE.

4. સામાUય સમ	લુાનો નવ વોલરા અ�ભગમ - આિથ�ક Uયાયના િસ8ાતંો.

5. સીમાUતવાદનો િવવાદ - રમતનો િસ8ાતં તથા સDંથાઓ - ઉ6પાદનના ં

િસ8ાતં.

�к� - 4 � ш�"��% ��T��#�% 8��39 1  �&'()   15 к+�к

1. સDંથાગત તથા ઉ6cાિંતવાદ$ િસ8ાતં (કાલ* પોલUસી, િનક�લસ `યોzDLૂ 

રોઝાન, આ<બટ*  હશ*મેન, 4રચાડ{ [ડુ4રન).

2. સDંથાગત અથ*શાEના અ�ભગમો.

3. Qળૂbતૂ રાજનૈિતક અથ*તJંના ંલ�ણો.



׃               /�%�

(1) Roll,  Eric.  (1973)  A  History  of  Economic  Thought.  Oxford

Universi ty Press

(2) Screpanti  Ernesto  and  Stefano  Zamagni.  (2006)  An  Outline  of  the
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(3) Lokanathan  V.  (2007),  A  History  of  Economic  Thought,  S.  Chand

Company,  New Dehli.  

(4) DવતJંતા  -  |ાન  અને  બ/ર .  ખોજ .  અિનલ  પટ�લ  (મે  -  �ૂન  2005  થી

સ}ટ�pબર  -  ઓ=ટોબર  2006)



� ����� ��	�
��, ������.

��.�. (�� - 2) (��� - B)

������� િવષય - 15 : ��к��� �&ш90,% � ш�"

(��-2), (�&'() - 4, к+�к - 60, �,-  100)

ш[JI-к 3&5 ,C - 

1. િવકિસત અને િવકસતા દ�શો વ�ચેની િવભાવના Dપ�ટ કરવી.

2. િવકાસ સામેના અવરોધો /ણવા.

3. િવકાસશીલ દ�શ તર$ક� ભારતના +-ો /ણવા.

4. Dવાત~ંય બાદ ભારતની િવકાસ નીિત તપાસવી.

�к�-1 ��к��� �&ш9#� ��B��C 1 �&'() 15 к+�к

1 ભારતની આિથ�ક સમDયાઓMુ ંિવ�લેષણ

2 વસિત સcંમણનો િસ8ાતં અને ભારતના અMભુવો

3 ગર$બી Xગેની િવભાવનાઓ

4 આયોજન દરpયાન ગર$બીMુ ં+માણ અને ગર$બી િનવારણના કાય*cમો

5 ભારતમા ંબેરોજગાર$ની સમDયા અને DવSપ

�к�-2 ��к��� �&ш9 #4 ��к��
�0,% ��a+4�-        1 �&'()   15 к+�к

1 ભારતીય આિથ�ક િવકાસપથMુ ંિવ�લેષણ

2 આિથ�ક િવકાસમા ંLૃિષ�ેJની bિૂમકા

3 િવકસતા દ�શોના ઔ\ોગીકરણની તરાહ અને તકા*ધાર

4 નાના િવTુ8 મોટા ઉ\ોગો તેમજ Lૃિષ તથા ઉ\ોગ વ�ચેની �યાપાર શરતો

5 #તરમાળ�ુ ંતથા તેMુ ંમહ6વ

�к�-3 ��к��� �&ш9��% ��<+J� 1��2к #���C    1 �&'()    15 к+�к

��� ��к��

1 િવકસતા દ�શોમા ંનાણાક$ય તથા રાજકોષીય નીિતઓની bિૂમકા.

2 બાO સાધનો

3 +6ય� િવદ�શી Qડૂ$રોકાણ

4 સહાય િવTુ8 �યાપાર

5 િવકસતા દ�શોમા ંબ�ુરા��$ય કંપનીઓ

�к�-4 B���%b� ��� /����� � �%���% ��к��#� 1 �&'()     15 к+�к

����6 к�� ��90,% R �U��%к# : D�%6���@��#� 
'�84c���%



 ׃               /�%�

(1) ��к��ш�+  ����90,%  � ш�" .  �@ .  к& .  ���4�� ,  ;,�#���2)�  <%��#�� -

�9( ,  ������ .

(2) Y Nd$ ,  ��к��  #4  1�9�#0,%  � ш�" .  
9=;,+�  8к�ш# ,  >,�� .

(3) Indian  Economy  :  Ruddra  Datt  and  K.  P.  M.  Sundharam.  S.  Chand

Publication.  

(4) Adelman, I. (1961). Theories of Economic Growth and Development, Stanford 

University Press, Stanford. 

(5) Meir, G.M. (1995). Leading Issues in Economic Development, (6th Edition). 

Oxford University Press, New Delhi. 

(6) Todaro, M.P. (1996). Economic Development, (6th Edition). Longman, London. 

(7) Chakravarti, S. (1987). Development Planning: The Indian Experience, Clarendon 
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� ����� ��	�
��, ������.

��.�. ������ (��-3)

��� -��,  ������� ���� - 16 : ��������� #�-�к�� .��B��

(�&'() - 4, к+�к - 60, 100)

શૈ��ણક હ�	ઓુ 

1. #તરરા��$ય નાણાક$ય �યવDથા િવષે િવ\ાથ�ઓને વાક�ફ કરવા.

2. #તરરા��$ય નાણાક$ય સDંથાઓનો પ4રચય કરાવવો.

3. િવદ�શ �યાપારનીિતની સમ�ૂતી આપવી.

4. વૈિ,ક અથ*તJંની 4દશા અને દશાનો 2યાલ આપવો.

�к� - 1 ��������� #�-�к�� .��B�� 1  �&'()   15 к+�к

1. gવુણ*ધોરણની ચડતી-પડતી.

2. ��ટન>�ુઝ �યવDથા.

3. #તરરા��$ય તરલતા.

4. Qડૂ$ની હ�રફ�ર.

�к� - 2 #�-�к�� �%B��C 1  �&'()   15 к+�к

1. િવ,બ�ક

2. #તરરા��$ય નાણા ંભડંોળ.

3. એિશયન િવકાસ બ�ક

4. િવ, �યાપાર સગંઠન.

�к� - 3 /���#� ���&ш .��
�� #��� 1  �&'()   15 к+�к

1. િવદ�શ �યાપાર નીિતનો અથ*

2. આયાત નીિત

3. િનકાસ નીિત.

�к� - 4 ���&ш� �&Y,% #4 �[�eк � �%�  1  �&'()   15 к+�к

1. ભારતMુ ંિવદ�શી દ�>ુ.ં

2. વૈિ,ક અથ*તJંનો પ4રચય.

3. વૈિ,ક અથ*તJંના +કારો.

4. વૈિ,ક અથ*તJંની દશા.

׃               /�%�

(1) ���������  � ш�" .  89 .  (� .  )� .  +�к(���:� ,  89 .  ��4ш  �� .  ш�3 ,

;,�#���2)�  <%��#�� -  �9( ,  ������ .  

(2) ���������  � ш�" .  
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(3) 1��2к  ��$�%�9 .  (? .  �� .  �# .  ���+ ,  ;,�#���2)�  <%��#�� -  �9( ,

������ .  

(4) ���������  .��
��#�  #�-�к��  
��� .  89 .  �@ .  к& .  ���4�� ,

;,�#���2)�  <%��#�� -  �9( ,  ������ .  

(5) ���������  .��
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�9( ,  ������ .

(6) Bhagwati, J. (Ed.) (1981), International Trade, selected Readings, C UP, Massachusetts

(7) Bhagwati,  J.(Ed.)(1981),  International  Trade  :  Selected  Readings,  Cambridge

University Press, Massachusetts

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

(9) Kenen, P.B. (1994), The International Economy, Cambridge Univ. Press, London. 



� ����� ��	�
��, ������.

��.�. ������ (��-3)

��� -��,  ������� ���� - 17 : M,���� �%��6#90,% � ш�"

(�&'() - 4, к+�к - 60, �,-  100)

શૈ��ણક હ�	ઓુ 

1. Lુદરતી સસંાધનોના કદ, દર�/ તથા ઉપયોગ Xગે. સમજણ મેળવી, 

િવકાસની વૈક;<પક િવભાવના તપાસવી.

2. પયા*વરણીય Q<ૂય િનધા*રણની પ8િતઓનો અrયાસ કરવો.

3. ભારતમા ંLુદરતી સસંાધનોની સમDયાના ઉક�લ માટ�ના +ય6ન સમજવા.

�к� - 1 M,���� �%��6#90,% .��B��
# 1 �&'()   15 к+�к

1. સાQદુાિયક સસંાધનો : અથ*, લ�ણો, મહ6વ.

2. સસંાધનની /ળવણી માટ�ના િનયમો (ઓD�ોમ)

3. સસંાધનની સમDયાઓના ઓકારસનના િવ�લેષણMુ ંમોડલ

�к� - 2 
�� ��-�� R �U� �#6� �- - 1 1  �&'()   15 к+�к

1. Q<ૂય િનધા*રણMુ ંમહ6વ.

2. Q<ૂય િનધા*રણની પ8િત - આકCDમક Q<ૂય િનધા*રણ.

3. +વાસ ખચ* મોડલ, gખુાકાર$ 4કZમત મોડલ.

�к� - 3 
�� ��-�� R �U� �#6� �- - 2 1  �&'()   15 к+�к

1. ખચ* - લાભ િવ�લેષણ.

2. પયા*વરણીય +ભાવ આકારણી.

3. પયા*વરણીય Sપર�ખા.

�к� - 4 �%
9��� ��к�� #4 M,���� �%��6##� ��B�� 1  �&'()   15 к+�к

1. સપંોિષત િવકાસ-િવભાવના અને માપદંઙો

2. પયા*વરણી, ગર$બી, વDતી, િવકાસના #તર સબંધં.

3. ભારતની જગંલ નીિત

׃               /�%�

(1) 
�� ��-��  � ш�" �к ׃    
'�@� .  >,�ш #  1�%D��  #4  �#����

E,F+ ,  � �����  ��	�
�� ,  ������ .  
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(3) 
�� ��-��  � ш�"#�  
���#�  ��$�%�9 .  89 .  к& .  к& .  хfх� ,  1�ш 
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� �����  ��	�
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�� ��-  �шJ-  к&KL ,
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An Introduction.  Tata McGrow Hill

(8) Sankar,  U.  (Ed)  (2001),  Environmental  Economics  Oxford  University  Press,  New
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(9) Fisher, A. C. (1981), Resource and Environmental Economics, Cambridge University

Press, Cambridge. 

(10)  Singh,  Katar.  (194)  Managing  Common Pool  Resources:  Principles  and

Case Studies.  Oxford Univers i ty Press

(11) Kadekodi,  Gipal .  (2004)  Common  Property  Resource  Management:
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� ����� ��	�
��, ������.

��.�. ������ (��-3)

��� -��,  ������� ���� - 18 : <��� ш�"#� ��$�%�9 - 2

(�&'() - 4, к+�к - 60, �,-  100)

શૈ��ણક હ�	ઓુ 

1. yામીણ અથ*શાEના પ4ર+ેFયમા ં�બનLૃિષ �ેJ તથા તેના DવSપને 

સમ/વવાનો +ય6ન.

2. yામીણ િવકાસ માટ� અિનવાય* એવા yામીણ #તરમાળખાનો અrયાસ.

3. yામીણ �ેJની પાયાની આિથ�ક સમDયાઓ સમજવી.

4. yામીણ અથ*તJંમા ંDવૈ;�છક સDંથાઓ અને રા`યની bિૂમકાનો અrયાસ કરવો.

�к� - 1 <�� � ш�"#9 
'�@� 1  �&'()   15 к+�к

1. અથ*, DવSપ, મહ6વ અને લ�ણો.

2. Lૃિષ સલંnન �યવDથાઓ (પvપુાલન તથા ડ�ર$ ઉ\ોગ, જગંલ, 

મ6Dય)Mુ ંમહ66વ.

�к� - 2 I�#MN�� J4�   1  �&'()   15 к+�к

1. અથ*, મહ6વ.

2. �બનLૃિષ �ેJોમા ંરોજગાર$, ઉ6પાદ=તા, આવક.

3. ભારતમા ં�બનLૃિષ �ેJનો િવકાસ તથા સમDયાઓ.

4. રા`યની bિૂમકા.

�к� - 3 <���- �����:i,% 1  �&'()   15 к+�к

1. DવSપ.

2. વાહન �યવહાર, સદં�શ �યવહાર, બ�4કગ, િવDતરણ સેવાઓ.

3. yામીણ વીજળ$કરણ.

4. yામીણ સામાjજક #તરમાળ�ુ ં: િશ�ણ તથા આરોnય.

5. #તરમાળખાના ં+-ો તથા નીિત.

�к� - 4 <���- � �%�#� 
���#� ��B��C   1  �&'()   15 к+�к

#4 ��к�� ��)&#� ����6 �9�#�C 

1. ગર$બી, બેકાર$ - Dથળાતંર -: DવSપ, માપન,  કારણો અને અસરો.

2. SFDA, MFALA, DPAP, DDP, I ક RDP, DWCRA, SYSG, NREGA 

Q<ૂયાકંન.

3. yામ િવકાસમા ંDવૈ;�છક સDંથાઓMુ ંયોગદાન - yામિશ<પી bિૂમકા.



׃               /�%�
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� ����� ��	�
��, ������.

��.�. ������ (��-3)

�[к\U
к ���� : 19 - B��Bm�0,% � ш�"

(�&'() - 4, к+�к - 60, �,- 100)

�к�-1 B��Bm�0,% � ш�" 1 �&'() 15 к+�к

1 િવષય +વેશ અને કાય*�ેJ

2 DવાDYયના અથ*શાEના િવ�લેષણની પ8િત

3 DવાDYયના અથ*શાEનો અUય સમાજ િવ|ાનો સાથેનો સબંધં

4 DવાDYય સેવાના +સાર લાભ અને બ/રની િન�ફળતા

�к�-2 B��Bm�#� ��%D #4 B��Bm�#9 n,���9 1 �&'() 15 к+�к

1 અથ*શાEીય િવ�લેષણ

2 નીચા DવાDYયMુ ંિવષચc

3 DવાDYય એક Q<ૂયવD	 ુ(Merit good)

4 DવાDYય સેવાઓ અને ગર$બીMુ ંિવષચc

�к�-3 B��Bm�#� 69�-0,% �#6� �-    1 �&'() 15 к+�к

1 DવાDYયના િનદ{શકો

2 પ4રણામgચૂક િનદ{શકો અને DવાDYય સેવાની ઉપલ;�ધgચૂક િનદ{શકો

3 િવકાસના િવિવધ માપદંડમા ંDવાDYયના gચૂકો

4 DવાDYય સબંિંધત િવિવધ #તરરા��$ય અને રા��$ય મોજણીના 

અહ�વાલ અ�યયન

�к�-4 /�����% B��Bm�0,% 69�-   1 �&'()15 к+�к

1 ભારતમા ંઆયોજનકાળ દરિમયાન િવિવધ DવાDYય સેવાઓ પાછળના ખચ*

2 આયોજન કાળ દરિમયાન DવાDYય િનદ{શકોની પ4રCDથિત અને તેની #તરરા��$ય 

	લુના

3 ભારત અને રા`ય સરકારની િવિવધ DવાDYય સેવાઓMુ ંQ<ૂયાકંન

 ׃               /�%�
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શૈ��ણક હ�	 ુ

1. yામ િવકાસના કાય*cમ સાથે સકંળાયેલી Dવૈ;�છક સDંથાના કોઇ એક 

કાય*cમMુ ંQ<ૂયાકંન..

��D�

1. િવ\ાથ�એ 1  માસનો ક�UV િનવાસ આિથ�ક �ેJમા ં કામ કરતી

Dવૈ;�છક/સહકાર$/સરકાર$  સDંથામા ંકરવાનો રહ�શે.

2. આ િનવાસ દરpયાન તે ] તે િવDતારના આિથ�ક +-ોની તપાસ કર$ને 

#કડાક$ય મા4હતી એકિJત કરશે.

3. yથંાલયમાથંી +ા}ય ગૌણ મા4હતી તેમજ તેણે એકિJત કર�લી +ાથિમક 

મા4હતીના આધાર� તેને સશંોધન +ક<પ ર�ૂ કરવાનો રહ�શે.

4. Q<ૂયાકંનની પ8િત -

- #ત4રક Q<ૂયાકંન 40

- બાO Q<ૂયાકંન 60

Lુલ [ણુ :           100


