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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ : અમદાિાદ 

સચંાલિત 

મહાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંિ,  અમદાિાદ 

અભ્યાસક્રમ : અનસુ્નાતક (M.A.) (અર્થશાસ્ત્ર) 

પસદંગી આધારરત કે્રરિટ વ્યિસ્ર્ા (CBCS) 

કુિ કે્રરિટ:     ૮૦  

 

 

સત્ર ૧ ર્ી ૪ – અભ્યાસક્રમ 

શૈક્ષલિક િર્થ : ૨૦૧૯ર્ી અમિમા ં

ગજુરાત વિદ્યાપીઠનો કોઈપિ વિદ્યાર્ી યોગ્ય અલિમખુતા સારે્ ગ્રામીિ સમાજને સારી રીતે સમજે અને 

શહરેી સમાજર્ી પિ પરરલચત ર્ાય.  મહાત્મા ગાધંીના મલૂ્યો સારે્ સ્િસ્ર્ અને સપંોવર્ત સમાજરચના 

માટે તૈયાર બને. 
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અનસુ્નાતક વિદ્યાર્ી જીિનમા ંઅર્થશાસ્ત્રના મહત્િના વસદ્ાતંો, પ્રિાહો અને તેમા ંઆિતા પરરિતથનોર્ી 

િાકેફ ર્િા સારે્ આધવુનક આવર્િક વ્યિસ્ર્ાના એક વિકલ્પ તરીકે ગાધંીના આવર્િક વિચારોર્ી પિ 

પરરલચત ર્ાય. ગ્રામકેન્દ્રી સશંોધન વિદ્યાર્ીને ગ્રામાલિમખુ બનાિીને સ્િઉપાર્જન ઉપરાતં સ્ર્ાવનક 

પ્રજાની આજીવિકા સબંવંધત કાયો માટે પે્રરે.   

કુિ પાઠયક્રમ :૨૦ 

કુિ કે્રિીટ : ૭૬ + ૪ (CBCS કે્રિીટ) = ૮૦ 

 

Master of Arts (M.A. Economics) અભ્યાસક્રમ  
 પાઠયક્રમ પાઠયક્ર્મનુ ંનામ  કે્રરિટ કિાકો  આંતરરક 

ગિુ  
બાહ્ય ગિુ  

સત્ર:૧  

ફરજીયાત   ECO-૧ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર- I ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૨ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર-I ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૩ અર્થશાસ્ત્રમાાં પરરમાણાત્મક પદ્ધતત-I ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૪ ગાાંધીના આતર્િક તિચારો ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

િૈકલ્પપક  ECO-૫.૧ ભારતીય આતર્િક નીતત-I ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO -૫.૨ બેંરકિંગ વ્યિસ્ર્ાપન ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૫.3 સહકાર: તસદ્ધાાંત અને વ્યિહાર ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

  ઉદ્યોગ ૨    

  પદયાત્રા ૨    

સત્ર:૨  

ફરજીયાત ECO-૬ એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર II ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૭ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર II ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૮ અર્થશાસ્ત્રમાાં પરરમાણાત્મક પદ્ધતત II ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૯ આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસના તસદ્ધાાંતો ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

િૈકલ્પપક  ECO-૧૦.૧ ભારતીય આતર્િક નીતત-II ૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૦.૨ ભારતીય બેંરકગ વ્યિસ્ર્ા ૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૦.3 સહકારન ાં વ્યિસ્ર્ાપન ૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 
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  ઉદ્યોગ ૨  

 

  

સત્ર:3 

ફરજીયાત ECO-૧૧ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા અને વ્યાપાર-I ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૨ પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્ર ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૩ ગ્રામઅર્થશાસ્ત્રના તસદ્ધાાંતો-I  ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૪ જાહરે અર્થશાસ્ત્ર ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

િૈકલ્પપક  ECO-૧૫.૧ સ્િાસ્્યન ાં અર્થશાસ્ત્ર-I ૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૫.૨ ભારતમાાં તશક્ષણ નીતત અને પ્રભાિ  ૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૫.3 સામાજિક તિજ્ઞાનમાાં સાંશોધન પદ્ધતત ૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 

  ઉદ્યોગ ૨    

  પદયાત્રા ૨    

સત્ર-૪ 

ફરજીયાત 

ECO-૧૬ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા અને વ્યાપાર-II ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૭ ક દરતી સાંસાધનોન ાં અર્થશાસ્ત્ર ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૮ ગ્રામઅર્થશાસ્ત્રના તસદ્ધાાંતો II ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

િૈકલ્પપક  ECO-૧૯.૧  સ્િાસ્્યન ાં અર્થશાસ્ત્ર-II ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ECO-૧૯.૨  શ્રમન ાં અર્થશાસ્ત્ર  ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

ફરજીયાત  ECO-૨૦  કેન્દ્રતનિાસ આધારરત સાંશોધન હિેાલ ૪ ૬૦ ૪૦ ૬૦ 

  ઉદ્યોગ  ૨    

કુિ ૭૬ 

પસદંગી આધારરત કે્રરિટ વ્યિસ્ર્ા (CBCS)ના : અભ્યાસક્રમ   
૨ ECO-૨.૧ ભારતીય અર્થતાંત્રની સમસ્યા  ૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 

૨ ECO-૨.૨ ગાાંધીના આર્થિક ર્િચારમાાં પાયાનાાં 
તત્િ અને તાંત્ર 

૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 

3 ECO-3.૧ આતર્િક તિકાસ: તિભાિના અને 
ઉત્્ાાંતત 

૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 

3 ECO-3.૨  મડૂીિાદન ાં રાજકીય અથથશાસ્ત્ર  ૨ ૩૦ ૪૦ ૬૦ 

કુિ કે્રિીટ ૮૦  
 

નોંધ:  
1. સત્ર-૨ અને ૩ના વિદ્યાર્ીઓ CBCSના ૪ (ચાર) કે્રિીટના પાઠયક્રમ અભ્યાસ કરિાના હોિાર્ી 
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િૈકલ્લ્પક પાઠયક્રમમા ં૨ કે્રિીટ રાખિામા ંઆિેિ છે.  
 

 

એમ.એ. અર્થશાસ્ત્ર: M.A. Economics  

અભ્યાસક્રમ 

સત્ર : ૧ 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર-1  
આધાર વિર્ય : ECN MA 101:  એકમિક્ષી અર્થશાસ્ત્ર-I 

(કે્રરિટ: 4, કિાક: 60, ગિુ: 100) 
 

શૈક્ષલિક હતે ુ  
 1. વ્યક્તત, પેઢી અને બજારની આતર્િક િતથણકૂ તર્ા તિતિધ આતર્િક ઘટક   
  િચ્ચેના આંતર સાંબાંધની જાણકારી 
 2. ગ્રાહકની  િતથણકૂ તર્ા માાંગ તિધેય તર્ા ખચથ તસદ્ધાાંત અને બજારમાાં મપૂય 

  તનધાથરણનો અભ્યાસ કરિો. 
અધ્યયન પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન  

• અર્થશાસ્ત્ર અભ્યાસની રીતત અને માાંગ તિશ્લેષણ અંગેની સમિણ કેળિાશે. 
• ગ્રાહકની  િતથણકૂના આતર્િક તિશ્લેષણને સમિશે. 
• ઉત્પાદન અને ખચથના આંતર સાંબાંધોની સમિણ મેળિશે. 
• તિભભન્ન બજારના સ્િરૂપ અને તેની સમત લા અંગેની સમિણ મેળિશે. 

 

મપૂયાાંકન : પરરસાંિાદ, સ્િાધ્યાય (૨૦ ગ ણ),  લેભખત પરીક્ષા (૨૦ ગ ણ) 
 

એકમ-1  અર્થશાસ્ત્ર અભ્યાસની રીવત અને માગંનુ ંવિશ્િેર્િ 1 કે્રરિટ    15 કિાક 

 1 મળૂભતૂ આતર્િક સમસ્યાઓ 

 2 આતર્િક તિશ્લેષણમાાં ધારણાઓન ાં મહત્િ. 
 3 િાસ્તદશી અને આદશથલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર 

 4 આતર્િક મોડલ 

 5 માાંગ અને માાંગની મપૂય સાપેક્ષતા  
એકમ-2 માગંનુ ંવિશ્િેર્િ     1 કે્રરિટ     15 કિાક 

 1 ત ષ્ષ્ટ્ટગ ણના માપનના સાંદભથમાાં માશથલન ાં પ્રદાન. 



5 

 

2 ત ષ્ષ્ટ્ટગ ણના માપનના સાંદભથમાાં  રહતસન ાં પ્રદાન. 
 3 અભભવ્યતત પસાંદગીનો તસદ્ધાાંત 

 4 માાંગના તિશ્લેષણના તાજેતરમાાં પરરિતથનો 
 5 ગ્રાહકનો અતધક સાંતોષ (માશથલ-રહતસ) 
એકમ-3 ઉત્પાદન અને ખચથના વસદ્ાતં તર્ા બજાર   1 કે્રરિટ     15 કિાક 

 1 ઉત્પાદન તિધેયન ાં સ્િરૂપ 

 2 ટૂાંકા અને લાાંબા ગાળાનાાં ઉત્પાદનના તનયમ 

 3 ખચથનાાં તિધેય, ખ્યાલ, આંતરસાંબાંધો 
 4 પણૂથ હરીફાઈ 

એકમ-4 રકિંમત અને ઉત્પાદન વનધાથરિ    1 કે્રરિટ     15 કિાક 

1  ઈજારો  
2  રકિંમત ભેદભાિ 

 3 પણૂથ હરીફાઈ અને ઈજારો- ત  લના 
 

 

સંદિથ   ׃

અમીન, આર. કે. (૨૦૦૦). મપૂયના તસદ્ધાાંતો .અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  

તત્રિેદી,એચ.કે .(૨૦૦૦).અર્થશાસ્ત્રના તસદ્ધાાંત : મપૂય અને િહેંચણી. અમદાિાદ,ય તનિતસિટી 

ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ . 

મપૂયના તસદ્ધાાંતો .પોપ્ય લર પ્રકાશન , સ રત.  

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

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

Graw Hill, New Delhi. 

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

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

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

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

Group, London  

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 
વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર -1 

આધાર વિર્ય :   સમગ્રિક્ષી અર્થશાસ્ત્ર-I 

પાઠયક્રમ  : ૨ 

(કે્રરિટ - 4, કિાક - 60, ગિુ -100) 

 

પ્રસ્ત ત પાઠ્ય્મમાાં સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની તિભાિના અને કાયથક્ષેત્રનો પરરચય કેળિિાનો છે. તેની સારે્ 
સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રના કેટલાક મહત્િના ખ્યાલો જેમ કે, ક લ રાષ્ટ્રીય આિક, ભાિસપાટી, ફુગાિો અન ે
બેરોિગારીની તિભાિનાનો પરરચય કરિામાાં આિશ ે તેમિ તશષ્ટ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ, કેઈન્દ્સ અને નિકેક્ન્દ્સય 
અર્થશાસ્ત્રીઓના અભભગમો િડ ેઅર્થતાંત્રમાાં રોિગારી અને આિકના તસદ્ધાાંતને સમિિામાાં આિશે. 
 

શૈક્ષલિક હતે ુ

 1. અર્થશાસ્ત્રમાાં સમગ્રલક્ષી તિભાિનાઓ સમિિી. 
 2. અર્થતાંત્રમાાં ર્તાાં પરરિતથનોની સૈદ્ધાાંતતક સમજૂતી પ્રાપ્ત કરિી. 

3. તશષ્ટ્ટ, કેઈન્દ્સ અને કેઈન્દ્સોત્તેર અર્થશાસ્ત્રીઓનાાં સામાન્દ્ય સમત લા માટેના અભભગમો 
જાણિા. 

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો 
1. તિદ્યાર્ી સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રની તિભાિના સ્િરૂપ અને કાયથકે્ષત્રર્ી િાકેફ ર્શે. 
1. તિદ્યાર્ી અર્થતાંત્રની સમત લા અંગે તશષ્ટ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓના અભભગમો જાણશે. 
2. પ્રો. જે એમ. કેઈન્દ્સનો િપરાશ, મડૂી, વ્યાિદર સહીત અર્થતાંત્રની સમત લા અંગેનો અભભગમ 

જાણશે. 
3. કેક્ન્દ્સયન, નાણાિાદી અર્થશાસ્ત્રીઓના આતર્િક અભભગમો જાણી શકશે. 

વશક્ષિની પધ્ધવત 

િગથવ્યાખ્યાન, ICT, ચચાથ, પરરસાંિાદ, 
મલૂ્યાકંન : પરરસાંિાદ, ચચાથ, સ્િાધ્યાય (20) અને લેભખત પરીક્ષા (20) (ક લ ૪૦ ગ ણ) 
 

એકમ 1 વશષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીય અલિગમો    1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 જે. બી.સેનો તનયમ. 
 2 બચત-વ્યાિદર - મડૂીરોકાણ તનધાથરણના તસદ્ધાાંતો 
 3. તશષ્ટ્ટ અને નિતશષ્ટ્ટ સાય જ્ય -તફાિત 

 4. પ્રતશષ્ટ્ટ આતર્િક મૉડેલ: ધારણા - સમત લા- મયાથદા (કેઈન્દ્સની ટીકા) 
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એકમ 2 કેઈન્દ્સનુ ંઅર્થશાસ્ત્ર       1 કે્રરિટ   15 કિાક 

 1 કેઈન્દ્સન ાં િપરાશ તિધેય - આંકડાકીય પરીક્ષણ અને સભૂચતાર્ો 
 2.  મડૂીની સીમાાંત કાયથક્ષમતા: માપન- અસરકરતા પરરબળો, ગતતિધથક 

 3. વ્યાિદર અંગેનો કેઈન્દ્સનો અભભગમ 

 4. આિક અને રોિગારીની સમત લાનો અભભગમ 

 

એકમ 3 પ્રવશષ્ટ અને કેઈન્દ્સના વિચારોનુ ંસાયજુ્ય      1 કે્રરિટ    15 કિાક 

  અને સમગ્રિક્ષી સમતિુા 
 1 િસ્ત   બજાર અને નાણાાં બજાર 

 2. કેઈન્દ્સીયન અભભગમ - IS - LM મોડેલ 

 3. શ્રમબજાર અને પરરિતથનશીલ રકિંમતોમાાં IS - LM મોડેલ 

 4. તિદેશ વ્યાપાર સમત લા  

એકમ 4 કેઈન્દ્સ બાદના ંસમગ્રિક્ષી આવર્િક અલિગમો  1 કે્રરિટ   15 કિાક 

 1 તમપટન ફેડમેન તર્ા નામાાં પરરમાણનો આતર્િક તસદ્ધાાંત 

 2 નાણાાંિાદનો પ નઃિન્દ્મ 

 3 જીિનચ્ અને કાયમી આિકની પરરકપપના 
સંદિથ ׃  

અધ્િય થ ,  જે. એન. (૧૯૮૯). નાણાકીય તસદ્ધાાંત. અમદાિાદ,  ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ ,  

તત્રિેદી ,એચ. કે. (૧૯૭૯) નાણાકીય નીતત. અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ ,  

રાિલ , એમ. એન.(૨૦૦૦) આતર્િક તસદ્ધાાંતો . અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ ,  

સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને નાણાાંના તસદ્ધાાંતો . પોપ્ય લર પ્રકાશન , સ રત. 

Mankiw, N. G. (2012), Principles of Macro Economics, 6th edition, Harvard University. 

Ahuja, H.L. (2016), Macro Economics, Chand Publication New Delhi. 

Dornbusch Rudiger, Fischer, et al. (2017) Macro Economics. Indian edition. Mc Graw Hill 

Education. 

Olivier Blanchard (2017) Macro Economics, Pearson publication. 

Frederic S. Mishkin (2016) Macroeconomics: Policy & Practice. Pearson Publication. 

Jhingan M L (2016), Macro Economic Theory, 13th Edition, Vrinda Publication. 

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

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

https://www.amazon.in/Frederic-S.-Mishkin/e/B001ILOAQ0/ref=dp_byline_cont_book_1
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Friedman, M. (1956), Studies in the Quantity Theory of Money, The University of Chicago Press, 

Chicago. 

Jha, R. (1991), Contemporary Macroeconomics Theory and Policy, Wiley Estern Ltd., New Delhi. 

Rakshit, M. (1998), Studies in the Macroeconomics of Developing Countries, Oxfoprd University 

Press, New Delhi. 

D’Souza, Errol (2008), Macroeconomics, Pearson Education, Delhi. 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 

ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિિાગ 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર 
M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર-1  

ફરજજયાત વિર્ય: અર્થશાસ્ત્રમા ંપરરમાિાત્મક પદ્વત-I 

પાઠયક્રમ: 3  
(કે્રરિટ: 4, કિાક: 60, ગિુ: 100) 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ

1. આતર્િક તસદ્ધાાંતો તર્ા પ્રશ્નોની સમિણ તર્ા તિશ્લેષણ માટે િપરાતી ગાભણતીય 
પદ્ધતતઓર્ી તિદ્યાર્ીઓને િાકેફ કરિા. 

 2. મારહતીના તિતિધ સ્રોતોની સમિણ પરૂી પાડિી. 
 3. મારહતીના તિશ્લેષણની સમજૂતી આપિી. 
 4. મારહતીના અર્થઘટન તિષ ેખ્યાલ આપિો. 
શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો : 
 

(૧) તિદ્યાર્ી અર્થશાસ્ત્રના તસદ્ધાાંતોને સરળતાર્ી સમજી શકે. દા.ત.તશક્ષણ અને ગરીબી િચ્ચ ેકોઈ   તિધેયાત્મક     
સાંબાંધ છે કે નહી ? 

(૨). આતર્િક સાંસોધનમાાં તિશાળ મારહતીને ટૂાંકમાાં રજૂ કરી તનષ્ટ્કષો મેળિી શકે છે 

(૩).  અર્થશાસત્રમાાં તિતિધ આંકડાકીય અને મોિણી સાંબાંતધત સાંસ્ર્ાઓનો પરરચય કેળિી ભતિષ્ટ્યમાાં કામ 
મેળિી શકે છે. 
(૪). આતર્િક સાંશોધન  અર્થપણૂથ બનાિી શકે છે. 
(૫). ગભણત તર્ા આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને તિદ્યાર્ી િટીલ કોયડાઓનો સરળતાર્ી ઉકેલ મેળિી શકે છે. 
શીખિિાની પદ્વતઓ: 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન 

મલૂ્યાકંન : ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા 
 

એકમ 1 ગાલિતીય પદ્વતઓ - 1    1 કે્રરિટ      15 કિાક 

 1 તિકલન: અર્થ,  તનયમો અને અર્થશાસ્ત્રમાાં ઉપયોગ 

 2 તિધેયન ાં તિકલન 

 3 આંતશક તિકલનનો અર્થ. 
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 4 સાંકલન અને તેના ઉપયોગો 
 

 

એકમ 2 ગાલિતીય પદ્વતઓ - 2    1 કે્રરિટ       15 કિાક 

 1 તિધેયન ાં મહત્તમીકરણ અને ન્દ્ય નત્તમીકરણ 

 2 ઉચ્ચકક્ષાના તિકલનો 
 3 મહત્તમ તેમિ ન્દ્યનૂતમ રકિંમત શોધિા માટેની શરતો 
 4 અર્થશાસ્ત્રમાાં ઉપયોગો 
એકમ 3 ગાલિતીય પદ્વતઓ - 3    1 કે્રરિટ       15 કિાક 

 1 સ રેખ આયોિનનો અર્થ અને ઉપયોગ. 
 2 રમતનો તસદ્ધાાંત 

 3 રમતના તસદ્ધાાંતનો ઉપયોગ 

 4 રમતના ઉદાહરણો 
એકમ 4 અહિેાિ િેખન       1 કે્રરિટ    15 કિાક 

 1 આતર્િક સાંશોધનનાાં પગતર્યાાં 
 2 અહિેાલ લેખનની પદ્ધતત 

 3 ભારતમાાં ગૌણ મારહતીનાાં સ્રોત 

સંદિથ ׃  
મોદી, આર. જે. ()અર્થ તમતતશાસ્ત્ર. અમદાિાદ,ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  
મોદી, આર. જે.() . ગાભણતતક અર્થશાસ્ત્ર. અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  

મોદી, આર. જે.(). િોષી, કે . સી . , શાહ, િી. ડી.() અર્થશાસ્ત્રની પરરમાણાત્મક પદ્ધતતઓ. ડૉ . , 
અનડા પ્રકાશન.  

શાહ તિમલ.(). અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ  

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

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

Delhi.  

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

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

Mehta & Madnani (1992). Mathematics for Economists, S. Chand, New Delhi. 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર-1  
ફરજજયાત વિર્ય: ગાધંીના આવર્િક વિચારો 

પાઠયક્રમ: 4 

(કે્રરિટ - 4, કિાક - 60, ગિુ  100) 
 

શૈક્ષભણક હતે    
 1. િૈકલ્પપક આતર્િક તિભાિના અંગે સમિણ મેળિિી. 
 2. ગાાંધીના આતર્િક તિચારોના િતથમાન પરરપ્રેક્ષ્યની સમિણ. 
અધ્યયન પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન 

o ગાાંધીના તિચારોન ેઆતર્િક પરરપ્રેક્ષ્યમાાં સમિતા શીખશે  
o િતથમાન સમયમાાં તેના પ્રયોિન સાંદભ ેરહલે સમસ્યાઓ અંગ ેસમિણ કેળિાશે. 
o ગાાંધી તિચારધારાના અર્થશાસ્ત્રીઓની આતર્િક તિચારધારા સમિશે. 
o પ્રસ્ત ત સમયમાાં ગાાંધીની તિચારધારા મ િબ િૈકલ્પપક આતર્િક વ્યિસ્ર્ા શ ાં હોઈ શકે તે અંગે 

િૈચારરક સમિ કેળિાશે. 
મલૂ્યાકંન પદ્વત: િગથ સહભાગીદારી, પરરસાંિાદ (૨૦ ગ ણ) આંતરરક લેભખત પરીક્ષા (૨૦ ગ ણ) 
 

એકમ 1 ગાધંીના આવર્િક વિચારોનુ ંમાળખુ ંઅને વસદ્ાતં       1  કે્રરિટ   15 કિાક 

 1. આધ તનક અર્થશાસ્ત્રની તિભાિના તર્ા મયાથદા. 
 2. જાતમહનેત (શરીરશ્રમ). 
 3. સ્િાિલાંબન અને સ્િદેશી - તિભાિના / િતથમાન સાંદભથ. 
 4. િાલીપણાનો તસદ્ધાાંત - ભદૂાન / ગ્રામદાન મપૂયાાંકન. 
 5. સાંસાધનની િહેંચણીના ભબનસરકારી કાયથ્મો. 
એકમ 2  ગાધંીવિચાર આધારરત અર્થતતં્ર અને પિકારો    1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. તિકેન્દ્રીત ઉત્પાદન પદ્ધતત. 
 2. ટેકનોલોજી - યાંત્ર મયાથદા - રોિગારી - આતર્િક સમાનતા. 
 3. ખાદી અને અન્દ્ય ગ્રામ ઉદ્યોગો - િતથમાન સાંદભથ. 
 4. તિકાસની િૈકલ્પપક તિભાિના. 
 5. સાંપોતષત અર્થતાંત્ર. 



12 

 

એકમ 3 ગાધંીવિચારના અર્થશાસ્ત્રીઓ   1  કે્રરિટ   15 કિાક 

 1. જે.સી. ક મારપ્પા. 
 2. જે.કે. મહતેા. 
 3. શ્રીમન્નારાયણ 

 4. નરહરર પરીખ 

 5. તિઠ્ઠલદાસ કોઠ્ારી 
એકમ 4  રહન્દ્દ સ્િરાજ     1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. મપૂયાાંકન. 
 

સંદિથ :  
કૃપલાણી, (૧૯૮૫)ગાાંધી તિચાર તિમશથ . અમદાિાદ,  શ્રિણ રસ્ટ ,  

પરીખ,એન.(૨૦૦૪). સાંભક્ષપ્ત માનિ અર્થશાસ્ત્ર. અમદાિાદ , ગિૂરાત તિદ્યાપીઠ્ 

આયાંગાર,એસ.(૨૦૦૮). સાંસાધનની િહેંચણી અને તિકાસ માટે ગાાંધીિાદી અભભગમ તરીકે ભદૂાન 

ચળિળ. અમદાિાદ, ગિૂરાત તિદ્યાપીઠ્. 

શાહ, આર. બી.(૨૦૦૮). રહિંદ સ્િરાિ ׃ અરહિંસક સાંસ્કૃ તતની ખોિ. અમદાિાદ , ગિૂરાત તિદ્યાપીઠ્. 
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સત્ર:૧. િૈકલ્લ્પક પાઠયક્રમ  
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 
M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર-1  

િૈકલ્લ્પક વિર્ય: િારતીય આવર્િક નીવત -5.1 

(કે્રરિટ: 4, કિાક: 60, ગિુ: 100) 
 

શૈક્ષલિક હતે ુ

 1. ભારતીય અર્થતાંત્રનાાં તિતિધ પાસાાંઓનો પરરચય આપિો. 
 2. નીતતતિષયક બાબતોને અસર કરતાાં સામાજિક, રાિકીય તર્ા આતર્િક  
  પરરબળો અંગે મારહતી પરૂી પાડિી. 
 

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો  
૧. ભારતીય અર્થતાંત્રનાાં તિતિધ પાસાાંઓર્ી પરરચય ર્શે.  
2. ભારતીય અર્થતાંત્રના નીતતતિષયક બાબતોને અસર કરતાાં સામાજિક, રાિકીય તર્ા આતર્િક  
  પરરબળો અંગેર્ી તિદ્યાર્ી િાકેફ ર્શે. 
શીખિિાની પદ્વતઓ 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન 

મલૂ્યાકંન  ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા 
 

 

એકમ 1 િારતમા ંઆવર્િક આયોજન    1 કે્રરિટ    15 કિાક 

 1 ભારતનાાં આયોિનના ઉદે્દશો, વ્યહૂરચના 
 2 તસદ્ધદ્ધઓ અને મયાથદાઓ (િસ્તી, ગરીબી, આતર્િક અને પ્રાદેતશક અસમાનતા) 
 3 ગાાંધીતિચાર આધારરત મોડેલ 

 4 PURA મોડેલ 

એકમ 2 િારતમા ંઔદ્યોલગક કે્ષત્રની તરાહ    1 કે્રરિટ      15 કિાક 

 1 ઔદ્યોભગક માળખ ાં અને આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ 

 2 જાહરે ઉદ્યોગોના પ્રશ્નો અને મયાથદાઓ 

 3 ભારતમાાં ઔદ્યોભગક ક્ષેત્રની ઉત્પાદતતા તર્ા માાંગ  
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 4 ઔદ્યોભગક શ્રમના પ્રશ્નો 
 5 ઔદ્યોભગક, ખાનગીકરણ અને ઉદારીકરણ, તિતનિશે (Disinvestment) 

 

એકમ 3 બેરોજગારી             1 કે્રરિટ       15 કિાક 

 1 અર્થ, સ્િરૂપ, કારણો અને ભારતમાાં બેરોિગારીન ાં પ્રમાણ 

 2 આયોિન દરમ્યાન બેરોિગારી દૂર કરિા ર્યેલ પ્રયાસો 
 3 1991ની આવર્િક નીવત અને બેરોિગારી 
એકમ 4 ગરીબી             1 કે્રરિટ       15 કિાક 

 1 અર્થ, પ્રકારો, ગરીબીના માપદાંડો, પ્રમાણ, કારણો 
 2 સ્િાતાંત્ર્ય બાદ ગરીબી દૂર કરિા માટેના રાજ્યના પ્રયાસો 
 3 ગરીબી દૂર કરિાની વ્યહૂરચના : ગાાંધીતિચારના પરરપ્રેક્ષ્યમાાં. 
 4. આતર્િક અસમાનતા: નિ ઉદારિાદ 

 
 

સંદિથ ׃  
િોષી, િી. એ. (૧૯૭૫). ભારતની આતર્િક સમસ્યાઓ. અમદાિાદ ,  ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ 
બોડથ . 

 ભટ્ટ, બી. એમ. (૧૯૯૧). ભારતીય આયોિન.અમદાિાદ ,  ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .    
ભટ્ટ બી.એમ.(  ) ભારતની આતર્િક સમસ્યાઓ. પ્રો. બી. એમ. ભટ્ટ ,  ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ 
બોડથ , અમદાિાદ.  
િોષી ,  િી. આર.  (  ) ભારતીય ઉદ્યોગોન ાં સાંગઠ્નય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ ,  અમદાિાદ.  
શાહ રમેશ બી .  (૧૯૯૨).  ભારતદશથન ભાગ-5. તિદ્યાનગર, સરદાર પટેલ ય તનિતસિટી .  
સ ર્ાર, એચ. (૧૯૮૪). ઔદ્યોભગક અર્થશાસ્ત્ર. અમદાિાદ ,  ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  
 

Ahuluwalia, I.J. and I.M.D. Little (Eds.) (1999), India’s Economic Reforms and Development 

(Essays in Honour of Manmohan Singh), Oxford University Press, New Delhi.  

Brahmananda, P.R. and V.R. Panchmukhi (eds.) (2001), Development Experience in the Indian 

Economy: Inter –State Perspectives, Bookwell, Delhi. 

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

New Delhi.  

Joshi, V. and I.M.D. Little (1999), India: Macro Economics and Political Economy, 1964 -1991, 

Oxford University Press, New Delhi.  

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

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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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 
મહાદેિ દેસાઈ સમાજસેિા સકુંિ 

િૈકલ્લ્પક વિર્ય: િારતીય બેંરકિંગ વ્યિસ્ર્ા 
M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર -1 

પાઠયક્રમ-૫.૨ 

કે્રરિટ-૪ , કિાક-૬૦,ગિુ-૧૦૦ 

 

પ્રસ્ત  ત પાઠ્ય્મનો મ ખ્ય ઉદે્દશ તિદ્યાર્ીઓને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સાંસ્ર્ાઓના 
માળખા, કાયો અને કાયદાઓ અંગે અિગત કરાિિાનો છે. આ માટે પ્રર્મ ભારતના નાણાકીય 
વ્યિસ્ર્ાપનની મધ્યસ્ર્  સાંસ્ર્ા ભારતીય મધ્યસ્ર્ બેંકના ધારા 1949 (બેંકોના તનયાયમન અંગેનો 
કાયદો) અને મધ્યસ્ર્ બેંકનો 1934નો ધારો તેની ભતૂમકાને સ્પષ્ટ્ટ કરે છે અને 1991ની નીતત બાદ RBI 

ની નાણાકીય આઈટીઆઈમાાં આિેલ બદલાિ અંગે જાણિામાાં આિશે.  આ ઉપરાાંત મડૂી બજારની 
તિભાિના અને સાંલગ્ન સાંસ્ર્ાઓનો પરરચય આપિામાાં આવ્યો છે. ત્યારબાદ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાાં 
સાંસ્ર્ાઓનો પરરચય આપિામાાં આિશે. 
 

અધ્યયનના  વનષ્પન્નો 
1. ભારતમાાં મધ્યસ્ર્ બેંકના ૧૯૪૯ અને ૧૯૩૪ બેંરકિંગ ધારા અંગે પરરભચત કરિાાં. 
2. નાણાાં બજાર અને મડૂી બજાર િચ્ચેનો તફાિત અને કાયથકે્ષત્ર અંગે સ્પષ્ટ્ટતા કરિી. 
3. ભારતમાાં તધરાણ અને પ નતધરાણ કરતી નાણાકીય સાંસ્ર્ાઓની જાણકારી મેળિિી. 
4. આંતરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સાંસ્ર્ાઓનો પરરચય મેળિિો અને 
5. નિઉદાર બનેલ ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં મધ્યસ્ર્ બેંકની નાણાકીય નીતતન ાં મપૂયાાંકન કરવ ાં. 

વશક્ષિ પદ્વત 

િગથવ્યાખ્યાન, આઈ.સી.ટીનો િધ  ઉપયોગ, ચચાથ, લેખો (NIPFP/RBI) ઉપર ચચાથ/ પરરસાંિાદ 

 

મલૂ્યાકંન પદ્વત 

િગથસહભાગીદારી- પરરસાંિાદ, સ્િાધ્યાય, મૌભખક પરીક્ષા (૨૦ ગ ણ) અને લેભખત પરીક્ષા (૨૦ ગ ણ) 
 

1. િારતમા ંબેંક વનયમન ધારો, ૧૯૪૯       1 કે્રરિટ    15 કિાક 

િારતમા ંબેંક વનયમન ધારો, ૧૯૪૯ : બેંકોના વ્યાપાર ઉપરના તનયમો-  મધ્યસ્ર્ બેંકની સત્તાઓ-
અકાઉન્દ્ટ અને બેલેન્દ્સ શીટ -વ્યાપારી બેંકોના તધરાણ સાંબતધત તનયમો -સહકારી બેંકો અંગેના 
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તનયમો 
િારતીય મધ્યસ્ર્ બેંક ધારો 1934 : મ ખ્ય બાબતો -કેષ્ન્દ્રય બેંકના કાયો - તધરાણ સાંબાંતધત 
પ્રાિધાનો -ભબનનાણાકીય સાંસ્ર્ાઓ અંગેના તનયમો, ભારતમાાં નાણાકીય કે્ષત્રનાાં સ ધારા: વ્યાિનો 
દર- મધ્યસ્ર્ બેંકની નાણાકીય નીતતન ાં મપૂયાાંકન. . 
 

2.   નાિા બજાર અને મિૂી બજાર        1 કે્રરિટ          15 કિાક 

નાણાબજાર : પ્રસ્તાિના- નાણાબજારનો  અર્થ અને મ ખ્ય લક્ષણો- કૉલ મની બજાર -રેઝરી ભબલ 
બજાર- કોમતશિયલ પેપર બજાર- સરટિરફકેટ અને ર્ાપણોન ાં બજાર- રેપો બજાર- ભારતમાાં નાણા  
બજારના કાયો અને મહત્િ- નિ ઉદારિાદમાાં નાણાાં બજારનો તિકાસ. મિૂી બજાર : અર્થ- મડૂી 
બજારના નાણાકીય સાધનો - સ્ટૉક એતસચેન્દ્િની લાક્ષભણકતા અને કાયો.   
 

3. નાિાકીય સસં્ર્ાઓ અને કાયદાકીય માળખુ ં       1 કે્રરિટ    15 કિાક 

મચથન્દ્ટ બેંકરના કાયો અને મહત્િ- મ્ય ચ્ય અલ ફાંડના પ્રકારો અને કાયો- UTI : મ ખ્ય બાબતો, NBFC 

અર્થ અને કાયો, બચત અને લોન માંડળ- પેન્દ્શન ફાંડ. 
િારતમા ંનાિાકીય સસં્ર્ાઓનુ ંકાયદાકીય માળખુ:ં ભતૂમકા-લક્ષણો અને કાયો,  Forward Markets 

Commission (FMC),Securities and Exchange Board of India(SEBI), Pension Fund Regulatory and 

Development Authority (PFRDA), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). 

 

4. િારતમા ંવધરાિ અને પનુ: વધરાિ કરતી સસં્ર્ાઓ-આંતરાષ્રીય નાિારકય સસં્ર્ાઓ 1 કે્રરિટ 15 
કિાક 

નાના ઉદ્યોગ તિકાસ બેંક (Small Industries Development Bank of India (SIDBI): કાયો અને પ્રવતૃત્ત , 
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ અને કૃતષ તિકાસ બેંક (National Bank for Agriculture and Rural Development 

(NABARD),તનકાસ-આયાત બેંક (Export-Import Bank of India (EXIM) રાષ્ટ્રીય ગહૃતધરાણ બેંક National 

Housing Bank (NHB). 

આંતરાષ્ટ્રીય નાણારકય સાંસ્ર્ાઓ :તિદેશી તિતનમય દર: અર્થ- પ્રકારો- તિદેશી તિતનમય બજારન ાં 
મહત્િ- આંતરરાષ્ટ્રીય તિત્ત અને નાણાકીય વ્યિસ્ર્ા: આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાાં ભાંડોળ(International 

Monetary Fund (IMF): ઉદે્દશો અને કાયો- 
 

સદંિથસલૂચ 
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Bhole, L.M. and Mahakud, J. (2009), Financial Institutions and Markets-Structure, Growth and 

Innovations, Tata Mcgraw Hill. 

Madura, J. (2006) Financial Institutions and Markets (7th Edition), CENGAGE Learning. 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર -1 

સહકારના વસદ્ાતંો અને વ્યિહાર (િૈકલ્લ્પક) 

પાઠયક્રમ-૫.૩. 
કે્રરિટ -૪, કિાક-૬૦,ગિુ-૧૦૦ 

 

હતેઓુ : 

૧. તિદ્યાર્ીઓ સહકારી પ્રવતૃત્તની રચના અને કામગીરીર્ી િાકેફ ર્ાય. 
૨. ભતિષ્ટ્યમાાં તિદ્યાર્ી કોઈ પણ પ્રકારની સહકારી પ્રવતૃત્તમાાં િોડાય તો તે અંગેની જાણકારી મેળિે. 
૩.સહકારી પ્રવતૃત્તના સ્િરૂપ તિષે જાણકારી મેળિે. 
 

વશખિિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો : 
 

(૧) પોતાના ગામની સહકારી માંડળીની રચના તર્ા સાંચાલન તિષે સભાનતા કેળિાય છે. 
(૨) નિી સહકારી માંડળીની રચના તિષ ેશીખે છે. 
(૩) સહકારી માંડળી સહકારના તસદ્દાાંતો પ્રમાણ ેકામ કરે છે કે નરહ, તેની જાણકારી મેળિી શકે છે. 
ખાનગીકરણ અને સરકારીકરણની મયાથદાઓ સહકારીકરણમાાં કેિી રીતે દૂર ર્ાય છે, તે જાણી શકે છે.  
(૫) ગામમાાં આતર્િક-સામાજીક ક્ષેતે્ર સહકારભય ું િાતાિરણ સજાથય તે માટે પ્રયત્નો કરી શકે છે. 
 

શીખિિાની પદ્વતઓ: 

 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન (૪) સહકારી માંડળીની મ લાકાત 

મલૂ્યાકંન :  ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા  
એકમ ૧.                                                             કે્રિીટ-૧ (૧૫ કિાક) 
૧.૧ સહકારની રફલસ ફી, અને મહત્િ.  
૧.૨ સહકારનો આતર્િક,સામાજિક અને નૈતતક પરરપ્રેક્ષ્ય. 
૧.૩ સહકારની ઉત્્ાાંતત અને મ પયો. 
૧.૪ સહકારના તસદ્ધાાંતો અને મપૂયાાંકન  

એકમ-૨ .                                                             કે્રિીટ-૧ (૧૫ કિાક) 
૨.૧ વ્યિસ્ર્ા તરીકે સહકાર.  
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૨.૨ વ્યિસાતયક એકમ તરીકે સહકાર.  
૨.૩ મડૂીિાદ અને સમાિિાદની ત  લનામાાં સહકાર.  
૨.૪ આયોજિત અર્થવ્યિસ્ર્ામાાં સહકારની ભતૂમકા. 
 

એકમ-૩.                                                             કે્રિીટ-૧ (૧૫ કિાક) 
૩.૧  રોશડેલનાાં તસદ્ધાાંતો (International Co-operative Alliance) 1937, 1966,1995. 

૩.૨.  રેફ્રીઝ્ન મોડેલ, સ પઝ-ડેતિસ મોડેલ.  
૩.૩.  સહકારી વ્યિસ્ર્ાની િતથમાન ક્સ્ર્તત.  
૩.૪. ૨૧મી સદીમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સહકાર.    
એકમ-૪ .                                                             કે્રિીટ-૧ (૧૫ કિાક) 
૪.૧  ભારતમાાં સહકારી વ્યિસ્ર્ાન ાં માળખ ાં. 
૪.૨ સહકારના તિતિધ સ્િરૂપો. 
૪.૩ ભારતમાાં સહકારી પ્રવતૃત્તની તસદ્ધદ્ધઓ અને મયાથદાઓ  

૪.૪ ભારતમાાં સહકારી કે્ષત્રન ાં મપૂયાાંકન   
સદંિથ : 

1. મ લાણી િગદીશ (૧૯૯૨)સહકાર દશથન, પ્રમ ખ પ્રકાશન, અમદાિાદ. 

2. મ લાણી િગદીશ (૨૦૦૯) સહકાર-પિથ ,ગરૂ્જર પ્રકાશન, અમદાિાદ 

3. સહકારના તસદ્ધાાંત અન ેવ્યિહાર(૨૦૧૫)પોપ્ય લર પ્રકાશન અમદાિાદ. 
4. દેસાઈ હસમ ખ (૨૦૧૨) દ ગ્ધપિથ, ગ ર્જર પ્રકાશન, અમદાિાદ. 
5. સહકાર – તિશેષાાંક –ગ િરાત રાજ્ય સહકારી સાંઘ, અમદાિાદ.    

6. પ્રો.બાિરિા ડી એમ. (૨૦૦૪)  સહકાર પર્દશથન NICM ગાાંધીનગર.     
7. મહતેા એચ.બી (૧૯૭૨) “ભારતની સહકારી પ્રવતૃત્ત” ગ િરાત ય તનિસીટી અમદાિાદ. 

8. ડૉ.ક રરયન િગીસ(૨૦૦૭) “માર ાં સ્િપ્ન” આર.આર.શેઠ્, અમદાિાદ. 

9. રાઠ્ોડ સી.એચ.(૧૯૭૩) “સહકાર ભાગ-૨” ય તનિતસિટી ગ્રાંર્ તનમાથણ બોડથ, અમદાિાદ. 

10. ઈલાતિયા બી.એચ.(૧૯૭૩) “સહકાર ભાગ-૧” ય તનિતસિટી ગ્રાંર્ તનમાથણ બોડથ, અમદાિાદ. 

11. KHAN.M.A (2004) “Rural Development throng co-operatives” Shree Publishers, New Delhi-2. 

12. Gursharan Singh Kainth (1998) “India’s Rural Co-operatives” Regency Publication, New Delhi.          
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સત્ર: ૨ 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 
M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર-2  

આધાર વિર્ય: એકમિક્ષી અર્થશાસ્ત્ર -II 
પાઠયક્રમ: 6 

કે્રરિટ: 4, કિાક: 60, ગિુ: 100 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ 
 1. બજારમાાં મપૂય તનધાથરણ પ્રર્યામાાં તાજેતરમાાં આિેલાાં પરરિતથન સમિિા. 
 2. રાષ્ટ્રીય આિકની િહેંચણીનો અભ્યાસ કરિો. 
 3. આતર્િક કપયાણની તિભાિના સમિિી. 
અધ્યયન પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન 

• અપણૂથ હરીફાઈમાાં રકિંમત અને ઉત્પાદન તનધાથરણ અંગે સમિશે. 
• પેઢીના િૈકલ્પપક તસદ્ધાાંત અંગેના તિતિધ અભભગમો સમિશે. 
• ઉત્પાદનના સાધનોમાાં રાષ્ટ્રીય આિકની િહેંચણીની સૈદ્ધાાંતતક સમિણ મેળિશે. 
• િતથમાન પરરપ્રેક્ષ્યમાાં આતર્િક કપયાણની ભતૂમકા સમજે.  

વશક્ષિની પધ્ધવત 

િગથવ્યાખ્યાન, ICT, ચચાથ, પરરસાંિાદ, 
મલૂ્યાકંન : પરરસાંિાદ, ચચાથ, સ્િાધ્યાય (20) અને લેભખત પરીક્ષા (20) (ક લ ૪૦ ગ ણ) 
 

એકમ 1 રકિંમત અને ઉત્પાદન વનધાથરિ   1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 ઈજારાય તત હરીફાઈ  

 2 અપપહસ્તક ઈજારો 
 3 ભબનિોડાણલક્ષી મોડલ 

 4 િોડાણલક્ષી મોડલ 

એકમ 2 પેઢીના િૈકલ્લ્પક વસદ્ાતં   1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 સીમાન્દ્ત તિશ્લેષણન ાં મપૂયાાંકન 

 2 બોમલન ાં મહત્તમ આિકન ાં મોડલ 

 3 પણૂથ ખચથ રકિંમત તસદ્ધાાંત 
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 4 બેઈન તર્ા તસલોસ-લેભબનીન ાં પ્રદાન 

એકમ 3 િહેંચિીનો વસદ્ાતં    1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 સીમાન્દ્ત ઉત્પાદતતાનો તનયમ - ય લર પ્રમેય 

 2 ટેકતનકલ તિકાસ અને સાધન ફાળો 
 3 ભાડાના તસદ્ધાાંત 

 4 નફાના તસદ્ધાાંત 

 5 િહેંચણીનો સમગ્રલક્ષી તસદ્ધાાંત (રરકાડો, કાપડોર, કેલેસ્કી) 
એકમ 4 કલ્યાિિક્ષી અર્થશાસ્ત્ર    1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 પેરેટોની ઈષ્ટ્ટ કપયાણની શરતો 
 2 સામાજિક કપયાણ તિધેય 

 3 રહતસ-કાપડોરનો િળતરનો તસદ્ધાાંત, દ્ધિતીય શ્રેષ્ટ્ઠ્, એરોન ાં પ્રમેય 

 4 સામાન્દ્ય સમત લાનો અભભગમ 

 

સંદિથ :  
અમીન, આર. કે. (૨૦૦૦). મપૂયના તસદ્ધાાંતો .અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  
તત્રિેદી,એચ.કે .(૨૦૦૦).અર્થશાસ્ત્રના તસદ્ધાાંતો ׃ મપૂય અને િહેંચણી. અમદાિાદ,ય તનિતસિટી 

ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ . 
 મપૂયના તસદ્ધાાંતો . (). સ રત, પોપ્ય લર પ્રકાશન , .   
Ahuja H.L. (2000), Advance Economic Theory, S.Chand and Co., Delhi 

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

MacGraw Hill, New Delhi. 

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

Prasad, K.N. (1985), Lectures in Micro Economic Theory, Himalaya Publishing Co., Mumbai. 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 
 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર-2 

 આધાર વિર્ય: સમગ્રિક્ષી અર્થશાસ્ત્ર-II 

પાઠયક્રમ : 7 

કે્રરિટ: 4, કિાક: 60, ગિુ 100 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ

 1. અર્થશાસ્ત્રમાાં સમગ્રલક્ષી પરરબળોન ાં તિશ્લેષણ કરવ ાં. 
 2. તિતિધ આતર્િક તિભાિનાઓની સમજૂતી આપિી. 
 3. ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં સમગ્રલક્ષી પરરબળોની આંકડાશાસ્ત્રના ઉપયોગ િારા સમજૂતી 
  મેળિિી. 
અધ્યનના વનષ્પન્નો 

1. સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રના તિતિધ ઘટકો અંગે તિદ્યાર્ીઓને મારહતગાર કરિા જેમકે, નાણ ાં, 
નાણાાંની માાંગ, પ રિઠ્ો અને તે અંગેના તિતિધ અભભગમો સમિા. 

2. અંદાિપત્રની તિતિધ ખાધો અને ભારતમાાં ખાધપ રિણીની તિભાિનાની અન્દ્ય દેશોની 
સાપેક્ષમાાં તફાિત સમજાિિો, અને તેના પ્રશ્નો સમિિા. 

3. સામાન્દ્ય ભાિસપાટી, રકિંમત અને ફુગાિા િચ્ચેનો તફાિત સમજાિિો, આ સાંદભથના તિતિધ 
અભભગમોર્ી પરરભચત ર્વ ાં. 

4. અર્થતાંત્રમાાં બેરોિગારી અને પણૂથ રોિગારી અંગેના સૈદ્ધાાંતતક અભભગમો તપાસિા તેમિ 
ફુગાિો અને બેરોિગારી િચ્ચેના તિકપપ તિતનમયને સમિિો.   

 

વશક્ષિ પદ્વત 

વ્યાખ્યાન, ચચાથ, પરરસાંિાદ, આઈ.સી.ટી. 
મલૂ્યાકંન પદ્વત 

િાાંચન: ચચાથ: પરરસાંિાદ અને સ્િાધ્યાય (20 ગ ણ)  અને લેભખત પરીક્ષા (20 ગ ણ) 
 

 

એકમ 1        નાણુ ં                                                       1 કે્રરિટ   15 કિાક 
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1.      નાણાાંનો ઉદભિ અને કાયો 
 2.      નાણાાંની માાંગ અંગે તિતિધ અભભગમો (પ્રતશષ્ટ્ટ, કેક્મ્િિ અને કેઈન્દ્સ અભભગમ) 

 3.      નાણાાંન  ાં મપૂય અને નાણાાંની તટસ્ર્તા (પ્રતશષ્ટ્ટ, કેઈન્દ્સ અને તમપટન ફ્રીડમેન અભભગમ) 
4.      નાણાાંનો પ રિઠ્ો - નાણાાંના પ રિઠ્ાના તિતિધ ઘટકો અને ભારતીય રરઝિથ બેંક િારા  
  સ્િીકારિામાાં આિેલ નાણાાંની તિભાિના- 

એકમ 2      ખાધપરુિિી                                              1 કે્રરિટ   15 કિાક 

1.       અંદાિપત્રમાાં ખાધપ રિણીની તિતિધ તિભાિનાઓ 

2.       ભારતમાાં ખાધપ રિણી, ફુગાિો અને તિકાસ અંગે પ્રો તશનોયન ાં મ ાંતવ્ય 

3.      ભારતમાાં ખાધપ રિણીના બોધપાઠ્, ભારતમાાં ખાધપ રિણી તનયાંત્રણ અંગેના પગલાઓ 

4.      બેરોિગારીનો ક દરતી દર- પણૂથરોિગારી અંગે પ્રતશષ્ટ્ટ-કેઈન્દ્સ અભભગમ 

5.      રફભલપ્સ રેખા અને તિકપપતિતનમય 

એકમ 3     ભાિસપાટી અને ફુગાિો                                     1  કે્રરિટ   15 કિાક 

1.     સામાન્દ્ય ભાિસપાટી- ફુગાિો- તિતિધ સમજૂતીઓ 

2.      ફુગાિાન ાં માપન: CPI, WPI 

3.      ફુગાિો ઉદભિના તિતિધ તસદ્ધાાંતો, માાંગ પ્રેરરત અને ખચથ પ્રેરરત ફુગાિો   
4.      ફુગાિો તનિારણ માટેની રાિકોષીય અને નાણાકીય નીતતઓન ાં  તિશ્લેષણ 

5.      ભારતમાાં ફુગાિાના િલણો - કારણો-અને ફુગાિા તનિારણની નીતત 

એકમ 4      િેપાર ચક્ર                                                    1 કે્રરિટ  15 કિાક 

1.        િેપાર ચ્ની તિતિધ સમજૂતીઓ 

2.        તિકાસપ્રર્યા અને બેરોિગારી અંગેના ભારતીય અર્થતાંત્રના અન ભિો 
3.        ઉદારીકરણ, િૈતિકીકરણ અને ખાનગીકરણની નીતતઓ અને તેની અસરો 

 4.        િતથમાન આતર્િક પ્રિાહોન ાં તિષ્ટ્લેષણ 

 

 

સંદિથસ લૂચ:  
અધ્િય થ ,  જે. એન. (૧૯૮૯). નાણાકીય તસદ્ધાાંત. અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  
િોષી, િી. એ. (૧૯૭૫). ભારતની આતર્િક સમસ્યાઓ. અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ . 
તત્રિેદી , એચ. કે. (૧૯૭૯). નાણાકીય નીતત. અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  
ભટ્ટ, બી. એમ.(  ) ભારતીય આયોિન. અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ . 
ભટ્ટ, બી. એમ.(૧૯૯૧). ભારતની આતર્િક સમસ્યાઓ. અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  
સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને નાણાાંના તસદ્ધાાંતો . પોપ્ય લર પ્રકાશન ,  સ રત. 

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

Banson, W.A. (1998), Macro Economics: theory and Practice, (3rd edition), Harper and Row, New 

York – Dorn Busch. 
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R. and F. Stanley (1997), Macro Economics, McGraw Hill, Inc. New York. 

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

New Delhi. 

Joshi, V. and I.M.D. Little (1999), India: Macro Economics and Political Economy, 1964 -1991, 

Oxford University Press, New Delhi. 

 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 
M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 2  

ફરજજયાત વિર્ય : અર્થશાસ્ત્રમા ંપરરમાિાત્મક પદ્વત-II 

પાઠયક્રમ : 8 
કે્રરિટ: 4, કિાક: 60, ગિુ: 100 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ 
 1. સાાંખ્યકીય મારહતીન ાં તિશ્લેષણ સમજાિવ ાં. 
 2 મારહતીનાાં એકત્રીકરણની પદ્ધતત સમજાિિી. 
 3. મારહતીન ાં અર્થઘટન શીખિવ ાં તર્ા આંકડાશાસ્ત્રીય ખ્યાલો સમજાિિા. 
શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો : 
૧ તિદ્યાર્ી અર્થશાસ્ત્રના તસદ્ધાાંતોને સરળતાર્ી સમજી શકે. દા.ત.તશક્ષણ અને ગરીબી િચ્ચ ેકોઈ તિધેયાત્મક 
સાંબાંધ છે કે નહી ? 

(૨). આતર્િક સાંસોધનમાાં તિશાળ મારહતીને ટૂાંકમાાં રજૂ કરી તનષ્ટ્કષો મેળિી શકે છે 

(૩).  અર્થશાસત્રમાાં તિતિધ આંકડાકીય અને મોિણી સાંબાંતધત સાંસ્ર્ાઓનો પરરચય કેળિી ભતિષ્ટ્યમાાં કામ 
મેળિી શકે છે. 
(૪). આતર્િક સાંશોધન  અર્થપણૂથ બનાિી શકે છે. 
(૫). ગભણત તર્ા આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરીને તિદ્યાર્ી િટીલ કોયડાઓનો સરળતાર્ી ઉકેલ મેળિી શકે છે. 
શીખિિાની પદ્વતઓ : 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન 

મલૂ્યાકંન : ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા 
 

એકમ 1 આંકિાશાસ્ત્રની પદ્વત - 1   1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 સહસાંબાંધનો અર્થ અને પ્રકાર  
 2 કાલથ તપયસથન અને સ્પીયરમેનનો સહસાંબાંધાાંક 
 3 તનયત સાંબાંધ, તનયત સાંબાંધ રેખાઓ, તનયત સાંબાંધ સમીકરણો 
 4 ન્દ્યનૂતમ િગથ આગણન પદ્ધતત 
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 5 તનયત સાંબાંધના ઉપયોગ 

એકમ 2 આંકિાશાસ્ત્રીય પદ્વત - 2   1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 સાંભાિનાનો પ્રાર્તમક ખ્યાલ 

 2 દ્ધિપદી, પોઈસાાં અને પ્રમાણ્ય તિતરણના અર્થ તર્ા લક્ષણો 
 3 તનદશથન પદ્ધતત 

 4 સાર્થકતા પરીક્ષણ - t, F  અને X2 પરીક્ષણ 

એકમ 3 આંકિાશાસ્ત્રીય પદ્વત - 3   1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 સચૂકઆંકનો અર્થ, રચના. 
 2 સચૂકઆંકના પ્રકારો તર્ા ઉપયોગ 

 3 જીિનતનિાથહ ખચથનો સચૂકઆંક 

 4 રફશરનો આદશથ સચૂકઆંક 

એકમ 4 આંકિાશાસ્ત્રીય પદ્વત - 4   1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 સામતયક શ્રેણીનો ખ્યાલ તર્ા ઘટકો 
 2 સામતયક શ્રેણીની રચના તર્ા ઉપયોગ 

 3 િલણનો અર્થ 
 4 િલણ શોધિાની પદ્ધતતઓ 

 

સંદિથ :  
મોદી, આર. જે. ()અર્થ તમતતશાસ્ત્ર. અમદાિાદ,ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  
મોદી, આર. જે.() . ગાભણતતક અર્થશાસ્ત્ર. અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  
િોષી, કે . સી. , શાહ, િી. ડી.() અર્થશાસ્ત્રની પરરમાણાત્મક પદ્ધતતઓ.  
અનડા પ્રકાશન.  
શાહ તિમલ.(). અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ  
Chiang, A.C. (1974). Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw Hill 

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

Delhi.  

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

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

Mehta & Madnani (1992). Mathematics for Economists, S. Chand, New Delhi. 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 
M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 2  

ફરજજયાત વિર્ય: આવર્િક વદૃ્ધદ્ અને વિકાસના વસદ્ાતંો  
પાઠયક્રમ : 9 

કે્રરિટ: 4, કિાક: 60, ગિુ: 100 

શૈક્ષલિક હતે ુ

 

 1. આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસ િચ્ચેનો તફાિત સ્પષ્ટ્ટ કરિો. 
 2. આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસ અંગેના અભભગમો તપાસિા. 
 

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો : 
 

૧. વિદ્યાવર્િયોમા ંઆતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસ િચ્ચેનો તફાિત સ્પષ્ટ્ટ ર્ાય અને પ્રિતથમાન સમયમાાં 
તિકાસ પામેલ નિી નિી તિકાસની તિભાતિનાઓર્ી તિદ્યાર્ી અિગત ર્શે. 
૨. આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસ અંગેના અભભગમો ર્ી તિદ્યાર્ી અિગત ર્શે.  
3. પ્રારભ કાલર્ી અર્થશાસ્ત્રમાાં તિકાસ પામેલ જ દી જ દી તિકાસ અને વધૃીની અિધારણા ર્ી તિદ્યાર્ી 
પરરભચત ર્શે. 
૪. િતથમાન તિકાસ અને વધૃીની પ્રર્યાને શાસ્ત્રીય રષ્ષ્ટ્ટભબિંદ  મપૂયાાંકન કરશે. 
વશક્ષિની પધ્ધવત 

િગથવ્યાખ્યાન, ICT, ચચાથ, પરરસાંિાદ, 
મલૂ્યાકંન : પરરસાંિાદ, ચચાથ, સ્િાધ્યાય (20) અને લેભખત પરીક્ષા (20) (ક લ ૪૦ ગ ણ) 
 

 

એકમ 1 આવર્િક વદૃ્ધદ્ અને વિકાસ    1 કે્રરિટ      15 કિાક 

 1 આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસ :  અર્થ અને અભભગમો 
 2 આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસના માપદાંડો 
 3 આતર્િક તિકાસ માટેની મળૂ શરતો 
 4 આતર્િક વદૃ્ધદ્ધને અસર કરતાાં પરરબળો (મડૂી, શ્રમ, ટેકનોલોજી) 
એકમ 2 આવર્િક વિકાસના વશષ્ટ વસદ્ાતં          1 કે્રરિટ       15 કિાક 

 1 એડમ ક્સ્મર્, ડેતિડ રરકાડો 
 2 ર્ોમસ માપય સ 

 3 જે. એસ. તમલ 

 4 કાલથ માકથસ 
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 5 શ મ્પીટર 

એકમ 3 આવર્િક વદૃ્ધદ્ના મોિેિ       1 કે્રરિટ    15 કિાક 

 1 હરેોડ-ડોમરન ાં મોડેલ 

 2 સમતોલ તિકાસ 

 3 અસમતોલ તિકાસ 

 4 સોલો-મીડ મોડેલ 

 5 રોભબન્દ્સન અને કાપડોર 

એકમ 4 વિકાસના અલિગમો       1 કે્રરિટ    15 કિાક 

 1 વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસના આતર્િક તસદ્ધાાંતો 
 2 આિશ્યક ન્દ્યનૂતમ પ્રયાસ 

 3 િોરદાર ધક્કાન ાં મોડેલ 

 4 નીચી આિકે સમત લાની જાળ 

5 દ્ધિમ ખીપણ ાં 
 

 

સંદિથ  
બક લ ધોળરકયા તર્ા રતિન્દ્ર ધોળરકયા ( )  આતર્િક વ ૃદ્ધદ્ધના  મૉડેલ (બીજી આવતૃત્ત). ,  ય તનિતસિટી 
ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ ,  અમદાિાદ. 
િોષી , િી .  એ. (૧૯૭૫). ભારતની આતર્િક સમસ્યાઓ. અમદાિાદ ,  ય તનિતસિટી  ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ . 
તત્રિેદી ,  એચ. કે .  (૧૯૯૧). તિકાસશીલ રા ષ્ટ્રોન ાં અર્થશાસ્ત્ર. અમદાિાદ, ય તનિતસિટી  ગ્રાંર્તનમાથણ 
બોડથ .  
ભટ્ટ, બી . એમ. () .  ભારતની આતર્િક સમસ્યાઓ. અમદાિાદ,  ય તનિતસિટી  ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .   
ભટ્ટ, બી . એમ. (૧૯૯૧).  ભારતીય આયોિન.અમદાિાદ ,  ય તનિતસિટી  ગ્રાંર્તનમાથ ણ બોડથ .   
ભારતના આતર્િક તિકાસની સમસ્યાઓ. સ રત, પોપ્ય લર પ્રકાશન ,   
વદૃ્ધદ્ધ ,  તિકાસ અને આયોિનન ાં અર્થશાસ્ત્ર. સ રત,  પોપ્ય લર પ્રકાશન ,   
શાહ રમેશ બી .  (૧૯૯૨).   ભારતદશથન ભાગ-5.  તિદ્યાનગર, સરદાર પટેલ ય તનિતસિટી .  
Adelman, I. (1961). Theories of Economic Growth and Development, Stanford University Press, 

Stanford.  

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

Press, New Delhi.  

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

Chakravarti, S. (1987). Development Planning: The Indian Experience, Clarendon Press, Oxford.  
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સત્ર-૨ િૈકલ્લ્પક પાઠયક્રમ  
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 
M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 2  

ફરજજયાત વિર્ય:: િારતીય આવર્િક નીવત–2 

પાઠયક્રમ : 10.1 

કે્રરિટ -2, કિાક - 30, ગિુ -100 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ 
 1. ભારતીય અર્થતાંત્રના તિતિધ પાસાાંઓનો અભ્યાસ કરિો. 
 2. નીતતતિષયક બાબતોને અસર કરતા સામાજિક, રાિકીય અને આતર્િક 

  પરરબળો જાણિા. 
 

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો : 
 

૧. તિદ્યાર્ી ભારતીય અર્થતાંત્રનાાં તિતિધ પ્રાર્તમક પાસાાંઓર્ી પરરચય ર્શે  
૨.નીતતતિષયક બાબતોને અસર કરતાાં સામાજિક, રાિકીય તર્ા આતર્િક પરરબળો અંગે મારહતગાર 
ર્શે.  
3.ભારતીય આતર્િક નીતતને ઐત્યાતસક રષ્ટ્ટી ર્ી મપૂયાાંકન કરિાની સકતી નો તિકાસ ર્શે. 
૪. િતથમાન આતર્િક સમસ્યાને ઐતહાતસક પરરપેક્ષ્માાં  મપૂયાાંકન કરિાની સકતીનો  તિકાસ ર્શે.   
વશક્ષિની પધ્ધવત 

િગથવ્યાખ્યાન, ICT, ચચાથ, પરરસાંિાદ, 
મલૂ્યાકંન : પરરસાંિાદ, ચચાથ, સ્િાધ્યાય (20) અને લેભખત પરીક્ષા (20) (ક લ ૪૦ ગ ણ) 
 

એકમ 1 આવર્િક વદૃ્ધદ્ અને વિકાસ     1 કે્રરિટ  15 કિાક 

 1 આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસનો અર્થ. 
 2 આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસના માપદાંડો- અસર કરતા પરરબળો 
 3 રાજ્ય, બજાર તર્ા અન્દ્ય સાંસ્ર્ાઓનોઆતર્િક  તિકાસમાાં ફાળો 

4 આતર્િક તિકાસન ાં માપન : જીિનની ભૌતતક ગ ણિત્તાનો આંક, માનિ તિકાસ આંક- 
માનિ સ ખનો આંક : િૈતિક પરરપે્રક્ષ્ય અને ભારતન ાં સ્ર્ાન  

એકમ 2 િારતમા ંનાિાકીય નીવત તર્ા રાજકોર્ીય નીવત  1 કે્રરિટ      15 કિાક 

 1 રાિકોષીય અને નાણાકીય નીતતના ઉદે્દશો, સાધનો 
 2 ૧૯૯૧ની નીતતના સાંદભથમાાં રાિકોષીયનીતતમાાં આિેલ પરરિતથનો અને પ્રભાિ  
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3.  ૧૯૯૧ની નાણાકીય નીતતમાાં પરરિતથનન ાં આંકડાકીય તિશ્લેષણ  
4 ૧૯૯૧ બાદ મહત્િનાાં નીતત તિષયક પગલાાંઓ: િસ્ત   અને સેિા િેરા (GST), 

નાણાન ાં તિમ રરકરણની નીતતની ટૂાંકા ગાળાની અસરો. 
 

 

સંદિથ  

િોષી ,  િી .  એ. (૧૯૭૫).  ભારતની આતર્િક સમસ્યાઓ. અમદાિાદ ,  ય તનિતસિટી  ગ્રાંર્ તનમાથણ બોડથ .  
તત્રિેદી ,  એચ. કે .  (૧૯૯૧).  તિકાસશીલ રાષ્ટ્રોન ાં અર્થશાસ્ત્ર.  અમદાિાદ , ય તનિતસિટી  ગ્રાંર્ તનમાથણ  
બોડથ .  
ભટ્ટ, બી .  એમ. ( ) .  ભારતની આતર્િક સમસ્યાઓ.  અમદાિાદ ,  ય તનિતસિટી  ગ્રાંર્ તનમાથણ બોડથ .   
ભટ્ટ, બી .  એમ. (૧૯૯૧).  ભારતીય આયોિન.અમદાિાદ ,  ય તનિતસિટી  ગ્રાંર્ તનમાથણ બોડથ .   
ભારતના આતર્િક તિકાસની સમસ્યાઓ. સ રત,  પોપ્ય લર પ્રકાશન ,   
વદૃ્ધદ્ધ ,  તિકાસ અને આયોિનન ાં અર્થશાસ્ત્ર.  સ રત,  પોપ્ય લર પ્રકાશન ,   
શાહ રમેશ બી .  (૧૯૯૨) .   ભારતદશથન ભાગ-5.  તિદ્યાનગર,  સરદાર પટેલ ય તનિતસિ ટી  
Ahuluwalia, I.J. and I.M.D. Little (Eds.) (1999), India’s Economic Reforms and Development 

(Essays in Honour of Manmohan Singh), Oxford University Press, New Delhi.  

Brahmananda, P.R. and V.R. Panchmukhi (eds.) (2001), Development Experience in the Indian 

Economy: Inter –State Perspectives, Bookwell, Delhi. 

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

New Delhi.  

Joshi, V. and I.M.D. Little (1999), India: Macro Economics and Political Economy, 1964 -1991, 

Oxford University Press, New Delhi.  

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

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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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 
M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 2  

િૈકલ્લ્પક વિર્ય: િારતીય બેંરકિંગ વ્યિસ્ર્ા  
પાઠયક્રમ:10.2 

કે્રિીટ-2, કિાક-30, ગિુ-100 

 
શૈક્ષલિક ઉદે્દશ્ય 

1. ભારતમાાં બેંકસેિા ક્ષેત્રનો તિકાસ સમિિો. 
2. ભારતીય મધ્યસ્ર્ બેંકનો પરરચય અને કાયથક્ષેત્ર જાણવ ાં. 
3. બેંકોના રાષ્ટ્રીયકરણ અને ખાનગીકરણ અંગેની નીતત તપાસિી 
4. બેંકોની ગ્રામીણ તિકાસ અંગનેી નીતત તેમિ પ્રવતૃત્તઓ તપાસિી 
 
વશખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો 
૧.  આ પાઠ્ય્મ િારા તિદ્યાર્ી ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં બેંકસેિા ક્ષેત્રની વ્યિસ્ર્ા અને ભતૂમકા જાણી શકશે. 
૨.  ભારતીય મધ્યસ્ર્ બેંકનો પરરચય અન ે તેના કાયદા,  તેમિ મધ્યસ્ર્ બેંકની ભતૂમકા સમજી 
 શકશે. 
૩.  વ્યાપારી બેંકો, નાબાડથ, રાજ્ય સહકારી બેંક અને જીપલા, તાલ કા અને સહકારી બેંકન ાં કાયથક્ષેત્ર અને 

પ્રવતૃત્તઓ જાણી શકશે. 
૪  ગ્રામીણ તિકાસમાાં તિતિધ બેંકવ્યિસ્ર્ાની ભતૂમકા જાણી શકશે. 
 
વશક્ષિની પધ્ધવત 

િગથવ્યાખ્યાન, ICT, ક્ષેત્રકાયથ મ લાકાત, પરરસાંિાદ, 
મલૂ્યાકંન : પરરસાંિાદ, ચચાથ, સ્િાધ્યાય (20) અને લેભખત પરીક્ષા(20)  (ક લ ૪૦ ગ ણમાાંર્ી) 
અભ્યાસક્રમ 

 એકમ.૧. િારતમા ંબેંરકિંગ વ્યિસ્ર્ા:       ્ેરડટ 1 કલાક 15 

 1.1 ઐતતહાતસક પરરપ્રેક્ષ્ય 

 1.2 બેંક તિભાિના, બેંકના પ્રકારો, કાયો 
 1.3 ભારતમાાં બેંકના તિકાસમાાં રાજ્યની ભતૂમકા   
 1.4 ભારતીય મધ્યસ્ર્ બેંક: કાયો. માળખ ાં, નાણાકીય નીતતના સાધનો 
 1.5 િારતમા ંગ્રામીિ બેંક વ્યિસ્ર્ા: નાબાડથ:  ઉદે્દશો, માળખ ાં, પ્રવતૃત્ત, પ્રભાિ; રાજ્ય સહકારી બેંક:  
  રાજ્ય િમીન તિકાસ બેંક, ગ્રામીણ બેંક ઉદે્દશો; માળખ ાં; ગ્રામતિકાસ ઉપર પ્રભાિ 

એકમ 2.  િારતમા ંબેંકો અંગે રાજ્યની નીવત       કે્રરિટ 1 કિાક 15 

 4.1 બેંકોન ાં રાષ્ટ્રીયકરણ : ધ્યેયો; અમલીકરણન ાં મપૂયાાંકન 
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 4.2 ભારતમાાં આતર્િક નીતત (૧૯૯૧)નો બેંરકિંગક્ષેત્ર ઉપર પ્રભાિ 

 4.3 ભારતમાાં જાહરે બેંકો: કાયથક્ષમતા અને સમાિેતશતા 
 4.4 ભારતમાાં સહકારી બેંકો : તિકાસ અને પ્રશ્નો 
 4.5   સહકારી તધરાણ માંડળી અને સમાિેતશતા: સેિા (SEWA)નો અભ્યાસ 

 
સદંિથસલૂચ 

IIBF (2015) Principles and Practices of Banking, 3rd edition, Mc Millan Education. 

IIBF (2015) Legal and Regulatory Aspects of Banking,3rd edition, Mc Millan Education 

Mishra SK and Puri V K(2015) Indian Economy. 35th Edition. New Delhi. Himalaya Publishing 

House. 

Datt and Chand and Mahajan (2017) Indian Economy. 55th Edition. New Delhi.S Chand & 

Company. 

ભારતીય મધ્યસ્ર્ બેંક.  (The Reserve Bank of India Act, 1934 ) 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/RBIA1934170510.PDF 

  

https://rbi.org.in/scripts/BS_ViewBulletin.aspx?Id=18168 

 

ભારતીય મધ્યસ્ર્ બેંક 
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/APPEN_IV17A9070AB05154E04B7E1B341
CA543082.PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/APPEN_IV17A9070AB05154E04B7E1B341CA543082.PDF
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Publications/PDFs/APPEN_IV17A9070AB05154E04B7E1B341CA543082.PDF
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 

M.A. : ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર સત્ર-૨ 

સહકારનુ ંવ્યિસ્ર્ાપન (િૈકલ્લ્પક) 

પાઠયક્રમ-૧૦.3 

કે્રરિટ-૨ , કિાક-3૦, ગિુ-૧૦૦ 

 

હતેઓુ: (૧) તિદ્યાર્ીઓ સહકારી માંડળીની રચના તર્ા તેના સાંચાલનર્ી િાકેફ ર્ાય 

 (૨) રાજ્ય કક્ષાના સહકારી એકમોના સાંચાલનર્ી િાકેફ ર્ાય. 
 (3) રાજ્ય કક્ષાના એકમોની પ્રત્યક્ષ મ લાકાત િારા જાણકારી મેળિે. 
વશખિિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો: 
(૧) પોતાના ગામની સહકારી માંડળીની રચના તર્ા સાંચાલન તિષે સભાનતા કેળિાય છે. 
(૨) નિી સહકારી માંડળીની રચના તિષ ેશીખે છે. 
(૩) સહકારી માંડળી સહકારના તસદ્દાાંતો પ્રમાણ ેકામ કરે છે કે નરહ, તેની જાણકારી મેળિી શકે છે. 
ખાનગીકરણ અને સરકારીકરણની મયાથદાઓ સહકારીકરણમાાં કેિી રીતે દૂર ર્ાય છે, તે જાણી શકે છે.  
(૫) ગામમાાં આતર્િક-સામાજીક ક્ષેતે્ર સહકારભય ું િાતાિરણ સજાથય તે માટે પ્રયત્નો કરી શકે છે. 
શીખિિાની પદ્વતઓ : 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન (૪) સહકારી માંડળીની મ લાકાત 

મલૂ્યાકંન :  ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા  
એકમ-1: સહકારનુ ંવ્યિસ્ર્ાપન       (કે્રિીટ ૦.૫, કિાક-૭.૫) 

1.1 વ્યાખ્યા અને સ્િરૂપ. 

1.2  વ્યિસ્ર્ાપક સતમતત અન ેતનેા કાયો. 
1.3  પ્રમ ખ/ચેરમેન તર્ા માંત્રી/સે્ેટરીની ફરિો તર્ા કાયો 
1.4.  સાધારણ સભા- કાયો તર્ા ફરિો 

એકમ-2: સહકારી કાયદો       (કે્રિીટ ૦.૫, કિાક-૭.૫) 
2.1 ભતૂમકા અને સ્િરૂપ. 

2.2  મળૂભતૂ િોગિાઈઓ. 

2.3 સહકારી કાયદો નિા સ્િરૂપ ે

2.4 કાયદાની તિતશષ્ટ્ટતાઓ 

એકમ-3 : રાજ્ય કક્ષાના સહકારી એકમોનુ ંવ્યિસ્ર્ાપન   (કે્રિીટ ૧, કિાક-૧૫) 
4.1 ગ િરાત કો-ઓપરેટીિ તમપક માકેટીંગ ફેડરેશન ભલ. (GCMMF) આણાંદ 

4.2 ગ િરાત રાજ્ય કૃતષ અન ેગ્રામીણ તિકાસ બેંક (ખેતી બેંક) 

4.3 કૃતષ અને ગ્રામીણ તિકાસ માટેની રાષ્ટ્રીય બેંક (NABARD 

સદંિથ : 

1. મ લાણી િગદીશ (૧૯૯૨)સહકાર દશથન, પ્રમ ખ પ્રકાશન, અમદાિાદ. 
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2. મ લાણી િગદીશ (૨૦૦૯) સહકાર-પિથ ,ગરૂ્જર પ્રકાશન, અમદાિાદ 

3. સહકારના તસદ્ધાાંત અને વ્યિહાર(૨૦૧૫)પોપ્ય લર પ્રકાશન અમદાિાદ. 

4. દેસાઈ હસમ ખ (૨૦૧૨) દ ગ્ધપિથ, ગ ર્જર પ્રકાશન, અમદાિાદ. 

5. સહકાર – તિશેષાાંક –ગ િરાત રાજ્ય સહકારી સાંઘ, અમદાિાદ.  

6. પ્રો.બાિરિા ડી એમ. (૨૦૦૪) સહકાર પર્દશથન NICM ગાાંધીનગર.  

7. મહતેા એચ.બી (૧૯૭૨) “ભારતની સહકારી પ્રવતૃત્ત” ગ િરાત ય તનિસીટી અમદાિાદ. 

8. ડૉ.ક રરયન િગીસ(૨૦૦૭) “માર ાં સ્િપ્ન” આર.આર.શેઠ્, અમદાિાદ. 

9. રાઠ્ોડ સી.એચ.(૧૯૭૩) “સહકાર ભાગ-૨” ય તનિતસિટી ગ્રાંર્ તનમાથણ બોડથ, અમદાિાદ. 

10. ઈલાતિયા બી.એચ.(૧૯૭૩) “સહકાર ભાગ-૧” ય તનિતસિટી ગ્રાંર્ તનમાથણ બોડથ, અમદાિાદ. 

11. KHAN.M.A (2004) “Rural Development throng co-operatives” Shree Publishers, New 

Delhi-2. 

12. Gursharan Singh Kainth (1998) “India’s Rural Co-operatives” Regency Publication, New 

Delhi.  
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સત્ર: 3 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 3 

 ફરજજયાત વિર્ય: આંતરરાષ્રીય વ્યાપાર અને નાિા-ં1 

પાઠયક્રમ : 11 

કે્રરિટ : 4, કિાક: 60, ગિુ: 100 

 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ 
 1. રાષ્ટ્ર-રાષ્ટ્ર િચ્ચેના આતર્િક વ્યિહારોની સમજૂતી આપિી. 
 2. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના ઉદભિ તર્ા લાભ-ગેરલાભની ચચાથ કરિી. 
 3. પ્રિતથમાન િૈતિક આતર્િક પ્રશ્નો તિષે જાણકારી મેળિિી. 
 4. િતથમાન સમયના આતર્િક પડકારોના ઉકેલનો ખ્યાલ આપિો. 
વશખિિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો : 
(૧). તિદ્યાર્ી આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના ઘટકો અને રદશા તિશે મારહતગાર ર્ઈ શકે છે. 
(૨). દેશમાાંર્ી આયાતો અને તનકાસોન ાં સ્િરૂપ કેવ ાં છે તેની જાણકારી મેળિી શકે છે. 
(૩) તિદેશી ચલણનો ઉપયોગ, નાણાકીય સાંસ્ર્ાઓન ાં સ્િરૂપ તર્ા તેન ાં યોગદાન કેવ ાં છે, તેના તિશે જાણકાર 
ર્ઈ શકે છે. 
(૪) એક દેશના બીજા દેશ સારે્ના તિતનમય દર કેિી રીતે નક્કી ર્ાય છે તેની જાણકારી મેળિી શકે છે. 
(૫) દેશના ચલણ અને તિદેશી ચલણનો તિિેક  બદૃ્ધદ્ધ અન સાર ઉપયોગ કરતાાં શીખી શકે છે. 
શીખિિાની પદ્ધતતઓ : 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન  
મલૂ્યાકંન :  ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા  
 

એકમ 1 આંતરરાષ્રીય વ્યાપારના વસદ્ાતંો   1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનો પ્રતશષ્ટ્ટ તસદ્ધાાંતોનો પ્રાર્તમક પરરચય 

 2. હબેરલરનો િૈકલ્પપક ખચથનો તસદ્ધાાંત. 
 3. હતેસર - ઓહલીનનો તસદ્ધાાંત. 
 4.  સાધન રકિંમત ભાિ સમાનતા પ્રમેય 

એકમ 2  આંતરરાષ્રીય વ્યાપારના િાિનુ ંમાપન  1  કે્રરિટ    15 કિાક 

  તર્ા આવર્િક સહકાર 

 1. રીબઝીન્દ્સ્કી પ્રમેય 
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 2. અપણૂથ હરીફાઈમાાં આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર 

 3. વ્યાપારની શરતો 
 4. િકાત માંડળ અને તેની અસરો. 
એકમ 3 િેિદેિની તિુા               1  કે્રરિટ     15 કિાક 

 1. લેણદેણની ત  લાનો અર્થ તર્ા ખાતાઓ 

 2. લેણદેણની ત  લાની સમત લા 
 3. લેણદેણની ત  લાની અસમત લા 
 4. અસમત લા દૂર કરિાના ઉપાયો. 
એકમ 4  વિવનમય દર વનધાથરિ     1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. તિતનમયદરનો અર્થ. 
 2. તિદેશવ્યાપાર ગ ણક. 
 3. ક્સ્ર્ર અને પરરિતથનશીલ તિતનમય દર. 
 4. હયાત બજાર, િાયદા બજાર અને સટ્ટો અને બદલાનો વ્યાપાર 

સંદિથ  

એમ. એન રાિલ. (૨૦૦૦). આતર્િક તસદ્ધાાંતો . અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  

તત્રિેદી , એચ. કે. (૧૯૮૦). આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર નીતત. અમદાિાદ ,ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ 

બોડથ .  

તત્રિેદી , એચ. કે. (૧૯૮૨). આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના નાણાકીય પાસા. , અમદાિાદ ય તનિતસિટી 

ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ . 

લાકડાિાળા, ડી. ટી. ,  & શાહ, રમેશ બી.(૧૯૭૭). આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર. ય તનિતસિટી 

અમદાિાદ, ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  

આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર. સ રત, પોપ્ય લર પ્રકાશન ,   
Bhagwati, J. (Ed.) (1981), International Trade, selected Readings, C UP, Massachusetts  

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

Massachusetts 

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

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

Krugan.P.and maurice obstfeld(2007). International Economics, New Delhi: pearson 

Bo Sodersten and Geoffrey Reed (2008), International Economics, macmillan Press ltd.London. 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન  

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 3  

ફરજજયાત વિર્ય: પયાથિરિીય અર્થશાસ્ત્ર 

પાઠયક્રમ : 12  
કે્રરિટ : 4, કિાક: 60, ગિુ: 100 

 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ 
 1. પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્રનો પરરપ્રેક્ષ્ય સમિિા. 
 2. બજારની તનષ્ટ્ફળતાનાાં કારણો જાણિા. 
 3. પયાથિરણીય નીતતનાાં ઘટકોની સમિણ મેળિિી. 
વશક્ષિની પધ્ધવત 

િગથવ્યાખ્યાન, ICT, ચચાથ, પરરસાંિાદ, 
મલૂ્યાકંન : પરરસાંિાદ, ચચાથ, સ્િાધ્યાય (20) અને લેભખત પરીક્ષા (20) (ક લ ૪૦ ગ ણ) 
 

 

એકમ 1 પયાથિરિીય અર્થશાસ્ત્ર     1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. અર્થ, કાયથકે્ષત્ર 

 2. પયાથિરણ અને અર્થશાસ્ત્ર િચ્ચેના આંતરસાંબાંધો. 
 3. પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્ર અન ેક દરતી સાંસાધનોન ાં અર્થશાસ્ત્ર. 

 4. પયાથિરણનો ગાાંધીતિચારનો પરરપ્રેક્ષ્ય. 

એકમ 2  બજારની વનષ્ફળતા     1  કે્રરિટ    15  કિાક 

 1. અપણૂથ બજાર. 

 2. બાહ્ય અસર. 

 3. જાહરે િસ્ત   અને ભબનહરીફાઈ 

 4. સામ દાતયક સાંસાધન અન ેભબનિાંભચતતા 
 5. એકાતધક સમત લા 
 6. મારહતીની તિષમરૂપતા. 
એકમ  3 પયાથિરિીય નીવત      1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. પયાથિરણીય નીતત - અર્થ - માપદાંડ - વ્યિહાર  શરતો. 
 2. તિકેન્દ્રીત નીતત - િિાબદારીનો કાયદો 
 3. કેષ્ન્દ્રત નીતત - આદેશ અને અંક શની નીતત. 
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 4. ભારતીય પયાથિરણીય નીતત 

એકમ  4  પયાથિરિીય નીવત  અને પયાથિરિીય સમસ્યાઓ    1  કે્રરિટ    15 કિાક 

1 િ્ર્ા માપબાંધી - િેચાણપાત્ર પ્રદૂષણ પરિાના 
2 રકિંમત માપબાંધી - પીગ નો કર તર્ા સબસીડી. 
3 િૈતિક સમસ્યાઓ, સમજૂતીઓ અને ચળિળો  

 

એક સામાન્દ્ય ગેરસમિ અન સાર પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્ર એટલ ેપયાથિરણનો અર્થ, પ્રદૂષણના પ્રકારો 
અન ેતેની માનિજીિન પરની અસરો. ઉદાહરણ તરીકે પાણી. ‘િળ એ િ જીિન'; પાણીના પ્રદૂષણના 
પ્રકારો અન ેતેની માનિજીિાન પરની અસર. અહી અર્થશાસ્ત્રનો અડછાડતો ઉપલેખ કરાય છે. 

પરાંત   આ પાઠ્ય્મના અભ્યાસ બાદ તિદ્યાર્ીન ેઆ બને્ન િચ્ચેનો કાયથ-કારણ સાંબાંધ સમજાશ.ે આ 
પાઠ્ય્મના પ્રર્મ એકમમાાં પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્રનો ખ્યાલ તે જાણશે. પયાથિરણ ઉપરાાંત 
પારરક્સ્ર્તતકી\વ્યિસ્ર્ા (Ecosystem)નો અન્દ્ય શસ્ત્રો (શ દ્ધ તર્ા સામાજિક તિજ્ઞાન) સાર્ેનો સાંબાંધ 
તિદ્યાર્ી સમજી શકશ.ે ઉપરાાંત પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્ર અને ક દરતી અર્થશાસ્ત્ર િચ્ચેની ભેદરેખા  
બીજા એકમમાાં પેરેટોના ઈષ્ટ્ટ કપયાણના ખ્યાલર્ી શરૂ કરી, અછત ધરાિતા સાંસાધનના સાંદભથમાાં 
બજારની તનષ્ટ્ફળતાના તિશેષ રકસ્સાનો અભ્યાસ કરીને તિદ્યાર્ી બજારની મયાથદા સમજી શકશ.ે  

ત્રીજ ાં એકમ પયાથિરણીય નીતત સાંદભ ેછે, જેના અભ્યાસના કારણ ેતિદ્યાર્ી માત્ર આતર્િક નહીં, પરાંત   
કાયદાકીય અને રાજ્યની ભતૂમકા પણ સમજી શકશ.ે પયાથિરણની ક્સ્ર્તત અને તેના ઉકેલમાાં નહીં િોિા 
મળતી સફળતાન ાં કારણ માત્ર નીતતના ધડિૈયા ઉપરાાંત અન્દ્ય પરરબળો પણ િિાબદાર હોિાન ાં  
તિદ્યાર્ીન ેસમજાશ.ે 

ચોર્ા એકમમાાં પયાથિરણીય નીતતના બે આરર્ી ઘટકો પર ધ્યાન કેષ્ન્દ્રત કરાય ાં છે. આ ઘટકોનો 
અભ્યાસ હાિર અર્થશાસ્ત્ર તેમ િ આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્રને પણ સ્પશ ેછે. રાિકોષીય નીતતન ાં એક 
સાધન કર તેમ િ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પરિાના (permit quota) અત્યાંત પ્રસ્ત  ત બની રહ ેછે, જે તિદ્યાર્ી 
સમજી શકશ.ે કાબથન ્ેરડટન ાં બજાર અન ેદેશન ાં તિદેશી હ ૂાંરડયામણ જેિા મ દ્દાઓ અત્યાંત મહત્િના છે.  

ઉપરાાંત, દેશની પયાથિરણીય નીતતને  સૈદ્ધાાંતતક પરરપે્રક્ષ્યમાાં મકૂીન ેસમિિાની કોતશશ કરી શકે તેમ 
સક્ષમ બને. પયાથિરણ અંગેની સમસ્યાઓ નિી નર્ી. ઉપરાાંત કોઈ પ્રદેશ પરૂતી સીતમત પણ નર્ી. 
સમય અન ેસ્ર્ળના સાંદભે આ સમસ્યાઓન ાં સ્િરૂપ અને તીવ્રતા અલગ હોય છે. પયાથિરણ દેશોની 
સરહદોર્ી પર છે. પરરણામે આતર્િક તિકાસની પયાથિરણ પરની અંતર અને આંતરદેશીય તેમ િ અંતર 
અન ેઆંતરપેઢીય અસરો સામે તિિ તર્ા રાષ્ટ્ર સ્તરે ર્યેલી સમજૂતીઓ અને ર્ઈ રહલેી ચળિળોની  
જાણકારી તિદ્યાર્ીને માટે ઉપયોગી ર્ઈ શકે છે. 

પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્રના ચાર પાઠ્ય્મના 4 ્ેરડટ (64 કલાક)ના િગથકાયથ, સ્િાધ્યાય, પરરસાંિાદ અને 
જૂર્ચચાથ બાદ તિદ્યાર્ી પાસેર્ી નીચેની બાબતો અપેભક્ષત છે.  

• પયાથિરણ અને પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્ર િચ્ચેના ભેદર્ી પરરભચત 
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• િાસ્તતિક િગતમાાં પયાથિરણીય ગ ણિત્તા અને સેિાના સાંદભે બજાર શા માટે તનષ્ટ્ફળ જાય 
છે? 

• પયાથિરણીય નીતતમાાં આતર્િક અને ભબન-આતર્િક બાબતોની સમિણ સ્પષ્ટ્ટ બને. 
• કોઈ પણ તિકાસ કાયથ્મના મપૂયાાંકન અંગેના હિેાલને યોગ્ય પરરપે્રક્ષ્યમાાં સમજી શકે. 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 3  
ફરજજયાત વિર્ય: ગ્રામઅર્થશાસ્ત્રના વસદ્ાતંો-I 

પાઠયક્રમ : 13 

કે્રરિટ - 4, કિાક - 60, ગિુ 100 

 

 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ 
 1. કૃતષ તર્ા ગહૃઉદ્યોગોના મહત્િના ઘટકો અંગે સતિસ્તતૃ જાણકારી મેળિિી. 
 2. ભારતીય કૃતષ કે્ષત્રના સાંદભથમાાં પાયાના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળિિી. 
 

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો  
 

૧. તિદ્યાશાખાનો અર્થ - સ્િરૂપ – લક્ષણોર્ી તિદ્યાર્ીને પરરચય આપિામાાં આિશે.  
૨  કૃતષ ઉત્પાદન તિધેય - સાધન પેદાશ તિધેય તર્ા સાધન-સાધન તિધેય ર્ી પરરચય કેળિાશે  
3 .કૃતષ તર્ા ગહૃઉદ્યોગોના મહત્િના ઘટકો અંગ ેસતિસ્તતૃ જાણકારી કેળિાશે.. 
૪. ભારતીય કૃતષ ક્ષેત્રના સાંદભથમાાં પાયાના પ્રશ્નોની સમજૂતી કેળિાશે 

શીખિિાની પદ્વત 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન 

મલૂ્યાકંન  ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા 
 

 

એકમ  1 કૃવર્ અર્થશાસ્ત્ર      1   કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. અર્થ - સ્િરૂપ - લક્ષણો 
 2. કૃતષ ઉત્પાદન તિધેય - સાધન પેદાશ તિધેય તર્ા સાધન-સાધન તિધેય. 
 3. ભારતમાાં કૃતષ ઉત્પાદન તર્ા ઉત્પાદતતા. 
 4. ફામથ - બજેરટિંગ તર્ા વ્યિસ્ર્ાપન.  

 5. કૃતષ શ્રમબજાર - કૃતષ શ્રમની સમસ્યાઓ તર્ા ભારતન ાં કૃતષ શ્રમબજાર. 
એકમ  2  કૃવર્ સધુારા તર્ા કૃવર્ રૂપાતંર    1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. િમીન ધારણમાાં અસમતા - કૃતષ પદ્ધતતઓ (ખેડતૂ, મડૂીિાદી, સમહૂ  
  તર્ા રાજ્ય કૃતષ) 
 2. ભારતમાાં િમીન  તર્ા તનેી અસરકારકતા. 
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 3. કૃતષ રૂપાાંતર : અર્થ, મહત્િ, ટેકનોલોજીની કૃતષ રૂપાાંતરમાાં ભતૂમકા. 
 4. હરરયાળી ્ાાંતતની અસરકારકતા. 
 5. જૈતિક (સજીિ) કૃતષ. 
એકમ  3 કૃવર્ બજાર અને રકિંમત નીવત    1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. કૃતષ બજાર તર્ા બજારની કાયથક્ષમતા - બજારનાાં કાયો તર્ા અર્થ, બજાર  
  માળખામાાં અપણૂથતાઓ. 
 2. તનયાંતત્રત બજારો - કૃતષ રકિંમતના સાંદભથમાાં કૉબિેબ પ્રમેય. 
 3. કૃતષ બજારનાાં સાંદભથમાાં નીતત : િખારો, રકિંમતો, કૃતષ કર તર્ા કૃતષ  
  પાક િીમો. 
 4. ભારતની કૃતષ ભાિ નીતત, જાહરે તિતરણ વ્યિસ્ર્ા અને અન્ન સ રક્ષા. 
એકમ  4  ગહૃઉદ્યોગ      1  કે્રરિટ    15  કિાક 
 1. અર્થ, પ્રકાર, સ્િરૂપ. 
 2. ગહૃઉદ્યોગના પ્રોત્સાહનની આતર્િક દલીલો. 
 3. ભારતના પ્રમ ખ ગહૃઉદ્યોગો. 
 4. ભારતના ગહૃઉદ્યોગો માટેની નીતત અને તેની અસરકારકતા. 
 5. િતથમાન સમયમાાં ગહૃઉદ્યોગો સમક્ષનાાં પડકારો. 
 

સંદિથ  

િોષી, બી. હ.() ભારતન ાં કૃ તષક્ષેત્ર ׃ તિકાસ અને પડકારો .  અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ 
બોડથ . 

મહેતા , આર. એસ. (૧૯૮૨ ) . કૃ તષ અર્થશાસ્ત્રના તસદ્ધાાંતો અને વ્યિસ્ર્ા. અમદાિાદ , ય તનિતસિટી 
ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .   

માંજ લા લક્ષ્મણ. (૨૦૧૯). ગ િરાતમાાં િમીન સ ધારો અને દભલતોની ક્સ્ર્તત , અમદાિાદ ,  ગ ર્જર 
પ્રકાશન.  

શાસ્ત્રી, આર.િી. (૧૯૮૪-૮૫). આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર. સ રત, પોપ્ય લર પ્રકાશન.   

લક્ષ્મણમાંજ લા (૨૦૧૯) ગ િરાતમાાં િમીન સ ધારો અને દભલતોની ક્સ્ર્તત , ગ ર્જર પ્રકાશન , 
અમદાિાદ .  
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

            M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 3 

 ફરજજયાત વિર્ય : જાહરે અર્થશાસ્ત્ર 

પાઠયક્ર્મ: 14 

કે્રરિટ : 4,  કિાક: 60, ગિુ: 100 

 

 

પ્રસ્ત ત પાઠ્ય્મ અર્થતાંત્રમાાં રાજ્યની  ભતૂમકા અને આતર્િક ગતતતિતધઓનો અભ્યાસ કરશે. જેમાાં તિશેષરૂપ ે
અર્થતાંત્રમાાં અરશ્ય હાર્ િારા બજારતાંત્ર િારા લેિાતા આતર્િક તનણથયો અન ેતેની વ્યિહારમાાં તનષ્ટ્ફળતાને 
સમજીન,ે સામાજિક ન્દ્યાય અને કાયથક્ષમ ઉત્પાદન અને િહેંચણી માટે અર્થતાંત્રમાાં રાજ્યનો હસ્તક્ષેપના 
આધારોની તપાસ કરિામાાં આિશે. આ સાંદભે પોભલસ રાજ્યમાાંર્ી ૧૯૩૦ બાદ કપયાણ રાજ્યની તિભાિના 
િારા રાજ્યની ભતૂમકામાાં આિેલ પરરિતથનને જાણિામાાં આિશે. અને અર્થતાંત્રમાાં કપયાણ રાજ્યના િધતા 
હસ્તક્ષેપ (હળિો મડૂીિાદ, તમશ્ર આતર્િક પદ્ધતત ધરાિતા અર્થતાંત્રોમાાં) સમતા અને કાયથક્ષમતા ઉપર કેિાાં 
પ્રભાિ પડી શક્યો છે તેની િૈતિક પરરપ્રેક્ષ્યમાાં જાણિામાાં આિશે. રાજ્યના આતર્િક હસ્તક્ષેપના સાધનો, નીતતઓ 
ઉપરાાંત ત ેસાંબાંતધત સૈદ્ધાાંતતક અભભગમો તપાસિામાાં આિશે. રાજ્યની કર પદ્ધતત, જાહરે ખચથ, જાહરે દેિા અને 
રાિકોષીય વ્યિસ્ર્ાપન સાંબાંતધત પાસાઓને જાણિામાાં આિશે.પ્રસ્ત  ત પાઠ્ય્મને મ ખ્યત્િે અર્થતાંત્રમાાં 
રાજ્યની આતર્િક વ્યિસ્ર્ા, નીતત અને પ્રવતૃતઓને સૈદ્ધાાંતતક માળખામાાં તપાસિાનો છે. 
 

શૈક્ષલિક હતે ુ

 1. કપયાણ રાજ્યનીભતૂમકા જાણિી. 
 2. બજારતાંત્રની મયાથદાઓના સાંદભે કપયાણ રાજ્યનો હસ્તકે્ષપ અને તિકાસમાાં ભતૂમકા  
  જાણિી. 
 3. લોકશાહી સમાિિાદની વ્યિસ્ર્ામાાં લોક પસાંદગીના તિતિધ સૈદ્ધાાંતતક અભભગમો અને 
  મયાથદાઓ જાણિી. 
 ૪. રાિકોષીય નીતત અંતગથત અંદાિપત્ર અંગે સમિ પરૂી પાડિી. 
 ૫  જાહરે આિક, જાહરે ખચથ અને જાહરે દેિાના ઉદે્દશો, સ્રોતો અને તિકાસમાાં ભતૂમકા  
  તપાસિી (સૈદ્ધાાંતતક અને ભારતના સાંદભથમાાં કેઈસ સ્ટડી) 
અભ્યાસક્રમમા ંશીખિિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો 
 ૧. તિદ્યાર્ી અર્થતાંત્રમાાં આતર્િક તિકાસ માટે રાિકીય વ્યિસ્ર્ાની ભતૂમકા અને હસ્તક્ષેપની  
  નીતતઓ જાણી શકશ ે
 ૨.  બજારતાંત્રની મયાથદાઓ અને કપયાણ રાજ્યની તિભાિના સમિશે. 
 ૩.  લોકશાહી રાજ્યતાંત્રમાાં જાહરે પસાંદગીની તિતિધ પદ્ધતતઓ અને તેની મયાથદાઓ જાણશે. 
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 ૪. કાયથક્ષમતા અને સમતાના ધ્યેયોને સાધિા માટેની રાજ્યની જાહરે આિક- જાહરે ખચથ અને 
  જાહરે દેિાના તસદ્ધાાંતો જાણશે. 
 ૫. ભારતમાાં રાજ્યની આતર્િક પ્રવતૃત્તઓર્ી િાકેફ ર્શે   
 

 

વશક્ષિની પદ્વત: 
વ્યાખ્યાન, ICT, તિડીઓ, સાંદભથ સારહત્યનો અભ્યાસ/ તનમાંતત્રત તિજ્ઞનાાં વ્યાખ્યાન 

મલૂ્યાકંન:  સાંદભથ િાાંચન, ચચાથ, પરરસાંિાદ, સ્િાધ્યાય અને મૌભખક પરીક્ષા 
   

 

એકમ - 1 કલ્યાિિક્ષી રાજ્ય: વિિાિના અને ભવૂમકા   1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. જાહરે અર્થશાસ્ત્રન ાં સ્િરૂપ અને કાયથકે્ષત્ર. 
 2. કપયાણલક્ષી રાજ્ય: આદશથલક્ષી તિભાિના, સિથસાંમતત અને પેરેટો કાયથક્ષમતા, 
  કપયાણ રાજ્યની મળૂ શરતો;  સમાાંતર અને ઉભી ધરીની સમતા િચ્ચેની પસાંદગી;  
  આતર્િક આયોિન તર્ા તિકાસના એિન્દ્ટ તરીકે રાજ્યની ભતૂમકા. ભારતમાાં સમિાયી 
  નાણાાંત ાંત્ર: વ્યાખ્યા ; કાયથક્ષેત્ર, લાકડાિાલાનો સાંઘ-રાજ્યો િચ્ચે આિક િહેંચણીનો  
  માપદાંડ. 
 ૩  બજારતાંત્રની તનષ્ટ્ફળતાઓ : ઈજારો; સાંસાધનોનો બગાડ; સામાજિક ન્દ્યાય; જાહરે િસ્ત    
  જાહરે, ખાનગી, મપૂયક અને સ્ર્ાતનક િસ્ત  ઓ : લક્ષણો અને તફાિત; િોગિાઈની  
  વ્યિસ્ર્ા 
એકમ - 2  જાહરે પસદંગી      1 કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. જાહરે અને ખાનગી કે્ષત્રમાાં સાંસાધનોની ફાળિણી અને સામાજિક સમત લા. 
 2. લોક પસાંદગી: તારકિક મતદાતાની પસાંદગી પરરકપપના; બહ મતી, મધ્યિતી, પોઈન્દ્ટ 
  મતદાન પદ્ધતત; એરોન ાં અશક્યતા પ્રમેય; સરકારની માાંગ અને પ રિઠ્ાનો   
  તસદ્ધાાંત (ડાઉનસ મોડેલ) 
 3.  જાહરે પસાંદગી: અમલદાર તાંત્ર અને સાંચાલન; સત્તા, રહતધરાિતા જૂર્ો માકથસનો  
  અભભગમ; ભારત દેશમાાં લોકશાહી જાહરે પસાંદગી અને તેની મયાથદાઓ. 
 

એકમ - 3 રાજકોર્ીય નીવત અને કર      1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. રાિકોષીય નીતત અર્થ, ઉદે્દશો, સાધનો. 
 2. ભારતન ાં અંદાિપત્ર: પરરચય; સ્િરૂપ; પ્રકાર; અંદાિપત્રની તિતિધ ખાધ અને તેના  
  સભૂચતાર્ો 
 3. ભારતમાાં પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ કર: તિકાસમાાં કરની ભતૂમકા. આતર્િક અસરો. 
 4. કરબોિના તસદ્ધાાંતો: લાભના અભભગમો; યેરરક ભલિંડહૉલ, બોિેન, સેમ્ય લસન. કર  
  ચ કિણી શક્તતનો તસદ્ધાાંત 
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 5. કરસાંપાત: તિભાિના; તસદ્ધાાંતો 
 

એકમ - 4  જાહરે ખચથ અને જાહરે દેવુ ં    1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. રાજ્યની િધતી પ્રવતૃત્ત અંગેના તસદ્ધાાંતો (િેગ્નર, િાઈઝમેન, પીકોક, સેમ્ય લસન) 
 2. ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં આયોિન દરમ્યાન જાહરે ખચથ; આતર્િક- સામાજિક 

 3. જાહરે દેિાના સ્ત્રોતો, મહત્િ, તિકાસમાાં ભતૂમકા. 
 4. ભારતમાાં જાહરે દેવ ાં તેમિ વ્યિસ્ર્ાપન 

 5. જાહરે દેિાના બોજા અંગેની દલીલો. 
 

આધાર ગ્રંર્ :  
Atkinson B.A and Joseph E. Stiglits  (2015) Lacture on Public Economics. 

Princeton University Press.  

Stiglitz, Joseph. (2000) Economics of the Public Sectors. W.W. Norton and 

Company, New York  

 

સંદિથસ લૂચ   

ભટ્ટ મહેશ (2012)જાહેર તિતવ્યિસ્ર્ાના તસદ્ધાાંતો.  ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ ,  

અમદાિાદ.  

તત્રિેદી ,રતિશાંકર.(1999). જાહેર અર્થ તિધાનના તસદ્ધાાંતો  મ.ૂ લે . રરચાડથ  એ. મસગ્રેિ ,  (અન િાદ) 

ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ ,  અમદાિાદ.  

Bhatiya,  H. L. (2018) Public Finance,  13 t h  edit ion, Vikas Publ ication.  

Sheth (2017) Money Banking International Trade & Public Finance  

Jingan, L. M.,  (2013) Money Banking International Trade And Public Finance  

8 t h  edit ion. Vrinda Publication.  

Jha, R., (1998), Modern Public Economics, Routledge, London. 

 

Stigli tz ,  Joseph. (2000) Economics of  the Public Sectors .  W.W. Norton and 

Company, New York.  

 

Bagchi,  Amaresh.(Ed.) (2005) Readings in Pu blic Finance.  Oxford University 

Press.  

 

Arye L. Hillman 2009. Public Finance and Policy (second Edition) Cambridge 

University Press.  

 

Downs 

(2015)http:/ /wikisum.com/w/Downs:_An_economic_theory_of_democracy,  

 

Richard Musgrave and Peggy Musgrave (2017) Public Finance theory and  

Practice,  5 t h  edit ion.  

https://www.amazon.in/Money-Banking-International-Public-Finance/dp/8182813840/ref=sr_1_3?crid=W1J24EXPV5SB&keywords=public+finance+sundaram&qid=1556341845&s=books&sprefix=public+finance%2Cstripbooks%2C288&sr=1-3
http://wikisum.com/w/Downs:_An_economic_theory_of_democracy
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Richard+Musgrave&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Peggy+Musgrave&search-alias=stripbooks
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સત્ર-3 િૈકલ્લ્પક પાઠયક્રમ 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 3 
િૈકલ્લ્પક વિર્ય: સ્િાસ્્યનુ ંઅર્થશાસ્ત્ર-I 

પાઠયક્રમ : 15.1 

કે્રરિટ : 2, કિાક: 30, ગિુ: 100 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ 
1 સ્િાસ્્યન ાં અર્થશાસ્ત્ર તિષય પ્રિેશ અને કાયથકે્ષત્રર્ી પરરચય કેળિાશે. 
2 સ્િાસ્્યના અર્થશાસ્ત્રના તિશ્લેષણની પદ્ધતત ર્ી મારહતગાર ર્શે.  
3 સ્િાસ્્યના અર્થશાસ્ત્રનો અન્દ્ય સમાિ તિજ્ઞાનો સાર્ેનો સાંબાંધ શ ાં રહલેો છે તેનો 

પરરચય કેળિાશે.  
4 સ્િાસ્્ય સેિાના પ્રસાર લાભ અને બજારની તનષ્ટ્ફળતાર્ી તિદ્યાતર્િયો પરરભચત ર્શે. 

 

 

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો  
 

૧ ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં સ્િાસ્્યની માાંગ અને સ્િાસ્્યના પ રિઠ્ાન ાં  તનધાથરણર્ી તિદ્યાર્ીને પરરચય 
આપિામાાં    આિશે.  
૨ ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં સ્િાસ્્યના ધોરણન ાં તનધાથરણ પ્રર્યાર્ી પરરચય કેળિાશે  
3 ભારતીય અર્થતાંત્રના સ્િાસ્્યના મહત્િના ઘટકો અંગ ેસતિસ્તતૃ જાણકારી કેળિાશે.. 
૪. ભારતીય અર્થતાંત્રના સ્િાસ્્યના ક્ષેત્રના પાયાના પ્રશ્નોની સમજૂતી કેળિાશે 

શીખિિાની પદ્વતઓ 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન 

મલૂ્યાકંન  ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા 
 

એકમ - ૧ વિર્ય પ્રિેશ                                      1 કે્રરિટ       15 કિાક 
 

૧. સ્િાસ્્યના અર્થસાસ્ત્રન ાં તિષય સ્િરૂપ 

૨. સ્િાસ્્યનાાં અર્થસાસ્ત્રન ાં કાયથકે્ષત્ર 

૩. સ્િાસ્્યના અર્થશાસ્ત્ર તિશ્લેષણની પદ્ધતત. 

૪. સ્િાસ્્યના અર્થશાસ્ત્રનો અન્દ્ય સમાિ તિજ્ઞાન સાર્ેનો સાંબાંધ 
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એકમ - ૨ સ્િાસ્્યની માગં અને સ્િાસ્્યનો પરુિઠો          1 કે્રરિટ  15 કિાક 
 

૧. જાહરે સ્િાસ્્ય અને બજાર તનષ્ટ્ફળતા ખાનગી સ્િાસ્્ય ખચથ અને જાહરે સ્િાસ્્ય ખચથ                       
૨. સ્િાસ્્ય અને પ્રસાર અસરો અને તિકાસના તિતિધ માપદાંડમાાં સ્િાસ્્યના સચૂકો 
૩. સ્િાસ્્યની માાંગન ાં અર્થશાસ્ત્રીય તિશ્લેષણ અને નીચા સ્િાસ્્યધોરણન ાં તિષચ્ 

૪. સ્િાસ્્ય િીમો 
 

સંદિથ    
(1)  Benerjee,  B 1975. Social ,  Cultural  and Foundation of Health  

 Services Systems of India,  Inquiry,  Supplement to  Vol.  XII   June.  

(2)  Gandhian Insti tute for Rural  Health and Family Planning. 1972.  

 Studies on Mentali ty in India,  Monograph series No. – 5.  

(3)     Government of India (1985) National  Health Policy, New Delhi  

(4)   Zweifel ,  Peter and Freedrich Breyer.  (1992) Health Economics.            

Springer Verlar   GmbH and Company.  Oxford University Press.  New York  

(5)   India Health Report  (2003) Oxford University Pres ,  New Delhi  

(6)   Selected Socio -Economic Indicators for  India:  1990 CSO  

(7)    NHFS various reports  
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 
વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર : સત્ર-3 

 િૈકલ્લ્પક વિર્ય : િારતમા ંવશક્ષિનીવત અને પ્રિાિ 
પાઠયક્રમ : 15.2 

કે્રરિટ: 2. કિાક: 30  ગિુ: 100 
 
 
પ્રસ્ત  ત પાઠ્ય્મમાાં તશક્ષણના અર્થશાસ્ત્ર અંતગથત ભારતમાાં તશક્ષણના આતર્િક મપૂયાાંકન કરિાનો 
ઉદે્દશ છે. તશક્ષણની ઐતતહાતસક પરરચય બાદ, તશક્ષણની તિતિધ આતર્િક તબક્કામાાં ક્સ્ર્તત, તશક્ષણનો 
હતે  , તશક્ષણમાાં મડૂીરોકાણ અને તેમાર્ી પ્રાપ્ત ર્ત  ાં િળતર, તશક્ષણન ાં ઉત્પાદન તિધેય તેમિ તેની 
આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને તિકાસમાાં ભતૂમકા જાણિામાાં આિશે. તશક્ષણના અર્થશાસ્ત્રની સૈદ્ધાાંતતક સમિ પ્રાપ્ત 
કયાથ બાદ ભારત જેિા તિકસતા દેશમાાં તશક્ષણની નીતત અને પ્રિતથમાન  ક્સ્ર્તતની તપાસ કરિામાાં 
આિશે. આ માટે તશક્ષણના પ્રભાિને માપિા માટે  સમતા અને કાયથક્ષમતાના માપદાંડનો આધાર 
લેિાશે. પ્રાર્તમક, માધ્યતમક અને ઉચ્ચ તશક્ષણમાાં ક લ પ્રિેશ દરના આધારે સમતા માપિામાાં 
આિશે. તેમિ તશક્ષણ વ્યિસ્ર્ાના  માળખાની આંતરરક અને બાહ્ય કાયથક્ષમતા પણ તપાસિામાાં 
આિશે. આ પાઠ્ય્મ િારા તિદ્યાર્ીને િોન રોપસ અને અમત્યથ સેનના ન્દ્યાય અને સમતાની 
તિભાિનાર્ી પરરભચત ર્શે તેમિ ભારતમાાં તશક્ષણન ાં સ ાંસ્ર્ાકીય માળખ ાં, રાજ્યની નીતત, કાયદાઓ 
જાણી શકશે. 
 
ઉદે્દશો 
૧. તશક્ષણનાાં અર્થશાસ્ત્રની સૈદ્ધાાંતતક તિભાિનાઓ સ્પષ્ટ્ટ કરિી. 
૨. ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં તશક્ષણ વ્યિસ્ર્ા અને રાજ્યની નીતત સમિિી. 
૩. તશક્ષણ વ્યિસ્ર્ામાાં જાહરે અને ખાનગી કે્ષત્રની ભતૂમકા જાણિી. 
૪. ભારતમાાં તશક્ષણન ાં સમતા અને કાયથક્ષમતાના માપદાંડ િારા મપૂયાાંકન કરવ ાં. 
 
અધ્યનના વનષ્પન્નો 
૧. તિદ્યાર્ીઓ તશક્ષણના આતર્િક પરરપ્રેક્ષ્યને જાણશે. 
૨. તશક્ષણમાાં મડૂીરોકાણ અને િળતરના અભભગમ જાણશે. 
૩. તશક્ષણની આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને આતર્િક તિકાસ ઉપરની અસરો જાણશે. 
૪. ભારતમાાં રાજ્યની તશક્ષણનીતત (તિશેષ કરીને ઉચ્ચ તશક્ષણ) અંગે પરરભચત ર્શે. 
૫. ભારતમાાં તશક્ષણની તિતિધ જૂર્ો જેમકે જાતત, ભલિંગગત, પ્રાદેતશક િહેંચણી સમતાના માપદાંડ 
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િારા જાણશે. અને 
૬. ભારતમાાં તશક્ષણની કાયથક્ષમતા સાંસ્ર્ારકય અને રોિગારીના પાસાઓ િારા જાણી શકશે. 
 
એકમ- 1:  વશક્ષિનુ ંઅર્થશાસ્ત્ર          કે્રિીટ: 0.૫, કિાક: ૮ 
કિાક 
તશક્ષણના અર્થશાસ્ત્રનો ઈતતહાસ- માનિ અને ભૌતતક મડૂી- તશક્ષણમાાં મડૂી ખચથ- તશક્ષણમાાં 
મડૂીરોકાણન ાં િળતર – ઉત્પાદકતા : કૃતષપ્રધાન અર્થતાંત્ર; ઉદ્યોગપ્રધાન અર્થતાંત્ર; ઉદ્યોગીકરણ 
બાદનો જ્ઞાન આધારરત સમાિ, તશક્ષણની માાંગ- તશક્ષણનો પ રિઠ્ો-તશક્ષણન ાં ઉત્પાદન તિધેય- 
તશક્ષણ અને આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ- તિકાસમાાં યોગદાન અંગનેા તસદ્ધાાંતો. 
 
એકમ-2: િારતમા ંવશક્ષિ વ્યિસ્ર્ા       કે્રિીટ: 0.૫, કિાક: ૮ 
ભારતમાાં તશક્ષણનો ઈતતહાસ, ભારતમાાં રાજ્યપ્રેરરત તશક્ષણ વ્યિસ્ર્ા અને નીતત, તશક્ષણ અંગે 
રાજ્યનો અભભગમ, તશક્ષણ અંગેનો િૈકલ્પપક અભભગમ,  તશક્ષણમાાં ખાનગી અને જાહરે કે્ષત્રની 
ભતૂમકા, ભારતમાાં આતર્િક ઉદારીકરણ અને ઉચ્ચ તશક્ષણ. 
 
એકમ-3 : િારતમા ંવશક્ષિ વ્યિસ્ર્ા : સમતા, કાયથક્ષમતા અને સમાિેવશતા    કે્રરિટ: ૧, કિાક: ૧૫  
સમતા અંગે િોન રોઉલ અને અમત્યથ સેનનો અભભગમ,  ભારતમાાં તશક્ષણનો ક લ પ્રિેશ દર : 
પ્રાર્તમક; માધ્યતમક-ઉચ્ચ માધ્યતમક અને ઉચ્ચ તશક્ષણ : આંતરરાષ્ટ્રીય સરખામણી, જાતત- 
ભલિંગગત, ગ્રામીણ -શહરેી સરખામણી. કાયથક્ષમતા: આંતરરક (સાંસ્ર્ારકય ગ ણિત્તા; તશક્ષણ પદ્ધતત; 
શૈક્ષભણક સાધનો : ભૌતતક- માનિીય), કાયથક્ષમતા: બાહ્ય (શ્રતમકની ક શળતા, રોિગારીની તકો,  
રોિગારીની ગ ણિત્તા (સાંગરઠ્ત-અસાંગઠ્ીત ક્ષેત્રો), સમાિેતશતા: તશક્ષણ તફાિત : જાતત- ભલિંગગત, 
ગ્રામીણ -શહરેી. 
 
મખુ્ય સ્રોત: 
Babalola Joel B. (2003) (ed) Fundamentals of Economics of Education (revised, 2015), Basic Text 
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ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ  
વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર-3 

િૈકલ્લ્પક વિર્ય:  સામાજજક વિજ્ઞાનમા ંસશંોધન પદ્વત  
પાઠયક્રમ: ૧૫.૩ 

કે્રરિટ: 2, કિાક: ૩૦, ગિુ: 100 

 

પ્રસ્ત  ત પાઠ્ય્મમાાં સામાજિક તિજ્ઞાનમાાં સાંશોધન પદ્ધતત, પ્રર્યા, સ્િરૂપ અને ઘટકો તિષે સ્પષ્ટ્ટતા 
કરીને તિદ્યાર્ીઓમાાં સાંશોધન માટે િૈજ્ઞાતનક અભભગમ કેળિિાનો આશય છે. આ માટે શ દ્ધ તિજ્ઞાના 
અને સામાજિક તિજ્ઞાન િચ્ચેનો સાંશોધન પ્રશ્ન અને સાંશોધન પદ્ધતતમાાં રહલે તફાિત સ્પષ્ટ્ટ િૈજ્ઞાતનક 
રીતે ર્તા સાંશોધનના તિતિધ પ્રકારો અંગે સમિ આપિામાાં આિશે.  આ ઉપરાાંત બીજા તિભાગમાાં 
સાંશોધન પ્રર્યાના જ દા-જ દા તબક્કાઓ પૈકી સાંશોધન પ્રશ્ન, સાંશોધનમાાં િાપરતા ચલોની તિભાિના, 
સાંશોધનન ાં માળખ ાં તેમિ તસદ્ધાાંત અને મોડેલ તિષે જાણકારી મેળિશે.સાંશોધન અમલીકરણના તિતિધ 
તબક્કાઓ અને સાંશોધન પ્રસ્તાિ કેિીરીતે તૈયાર ર્ાય તે તિદ્યાર્ી જાણી શકશે. 
 

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો 
1. સામાજિક તિજ્ઞાન અને શ દ્ધ તિજ્ઞાનની સાંશોધન પદ્ધતત િચ્ચેનો તફાિત જાની શકશે. 
2. ઐતતહાતસક સાંદભે િૈજ્ઞાતનક તિચારોની પ્રર્યા જાણશે. 
3. સામાજિક તિજ્ઞાનમાાં ર્તા સાંશોધનના તિતિધ પાસાઓ જાણશે. 
4. સામાજિક તિજ્ઞાનમાાં ર્તા સાંશોધનની પ્રર્યા અને તનેા માળખાને જાણી શકશે. 

 

શીખિિાની પદ્વતઓ 

િગથ વ્યાખ્યાન/ આઈ સી ટી/ બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન 

મલૂ્યાકંન : મૌભખત પરીક્ષા, સેતમનાર/સ્િાધ્યાય (૨૦ ગ ણ) લેભખત પરીક્ષા (૨૦ ગ ણ) 
 

એકમ: ૧.  સામાજજક વિજ્ઞાનમા ંસશંોધન    (કે્રિીટ: ૦.૭૫ કિાક:૧૧.૨૫)  
 

સાંશોધન : અર્થ - શ દ્ધ તિજ્ઞાન અને સામાજિક તિજ્ઞાન િચ્ચે તફાિત- િૈજ્ઞાતનક તિચારોનો 
ઈતતહાસ- િૈજ્ઞાતનક સાંશોધનનો અર્થ- લક્ષણો -પ્રકારો,  શ દ્ધ તિજ્ઞાન અને સામાજિક તિજ્ઞાન સાંશોધન 
પદ્ધતત િચ્ચેનો તફાિ, સાંશોધન  પ્રર્યા: સાંશોધન પ્રશ્ન, સાંશોધન સારહત્ય સમીક્ષા- તસદ્ધાાંત -
સાંશોધન રૂપરેખા અને  તિભાિના- સાંશોધન પદ્ધતત- તનદશથન વ્યહૂરચના- અમલીકરણ- નમનૂા 
પરીક્ષણ- મારહતી પ્રાલ્પ્ત- માહીતીન ાં તિશ્લેષણ.- સાંશોધન પ્રસ્તાિની રચના, ગ્રાંર્સભૂચ અને 
સાંદભથસભૂચ. 
એકમ. ૨. સશંોધન રૂપરેખા અને આંકિાકીય ખ્યાિો   (કે્રિીટ:૦.૭૫ કિાક:૧૧.૨૫)  
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સાંશોધન પ્રકારો:  પ્રયોગાત્મક- ક્ષેત્ર આધારરત- દ્ધિતીય મારહતી પરૃ્કરણ-કેઈસ સ્ટડી- કેષ્ન્દ્રત 
જૂર્ચચાથ-ર્યાત્મક સાંશોધન, સાંશોધનમાાં ચલોના માપ:  (Nominal scales),  ્મિાચક(ordinal 

scales),   (Interval), ગ ણોત્તર(Ratio);  (Binary scales),  (Likert scale),Semantic differential scale. 

Guttman scale. Indexes, પરીકપપના: અર્થ, પ્રકાર: તનરાકરણીય અને િૈકલ્પપક પરરકપપના: પ્રમાભણત 
ભલૂ અને પ્રકાર, પરરકપપના પરીક્ષણ: પ્રાચલીય અને અપ્રચાલીય પરીક્ષણ.  
એકમ:3 અહિેાિ િેખન       કે્રિીટ:૦.૫૦, ૭.૫૦ કિાક  

આદશથ સાંશોધન રૂપરેખાના માપદાંડો- સાંશોધન અહિેાલન ાં માળખ ાં, ચલો: પસાંદગી, વ્યાખ્યા અને 
માપન, સ્િતાંત્ર અને આધારરત ચલ, નમનૂા પસાંદગીની પદ્ધતતઓ, સિેક્ષણની પદ્ધતત, સાંશોધન 
હિેાલ લેખન. 
મળૂસદંિથ 
Bhattacherjee, A (2012) Social Science Research: Principles, Methods, and Practices. 

Available at : 

https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks. 

 

સદંિથસલૂચ. 
1. Bhattarai, Keshab (2015) Research method for Economics, Available at : 

https://www.researchgate.net/publication/301286553_Research_Methods_for_Economics? 

2. Giri Arunangshu and Biswas Debasish (2018), Research Methodology for Social Sciences, Sage 

publication 

3. IGNOU.  Research Methods n Economics. 

4. Bridget Somekh, Cathy Lewin (2005) Research Methods in the Social Sciences, SAGE 

Publications, 

5. Pertti Alasuutari, Leonard BickmanandJulia Brannen (Eds) (2009) The SAGE Handbook of Social 

Research Methods Sage 

6. Shah Vimal P. (1977), Research Design, Rachana Prakashan, Ahmedabad 

7. Krishnaswami and Rangnatham: 2008, Methodology of Research in Social Sciences.Himalay 

Publising House.. 

8. પાાંડર સ ભાષ (૨૦૧૯) સામાજિક સાંશોધન પદ્ધતત. એકેડતેમક પબ્લલકેશન, અમદાિાદ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=oa_textbooks
https://www.researchgate.net/publication/301286553_Research_Methods_for_Economics
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Pertti+Alasuutari&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Leonard+Bickman&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Julia+Brannen&search-alias=stripbooks


52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સત્ર: ૪  
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 4  
ફરજજયાત વિર્ય: આંતરરાષ્રીય વ્યાપાર અને નાિા ં-II 

પાઠયક્રમ : 16 

                                                    કે્રરિટ : 4, કિાક: 60, ગિુ: 100 

શૈક્ષભણક હતે    
 1. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય વ્યિસ્ર્ા તિષે તિદ્યાર્ીઓને િાકેફ કરિા. 
 2. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય સાંસ્ર્ાઓનો પરરચય કરાિિો. 
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 3. તિદેશ વ્યાપારનીતતની સમજૂતી આપિી. 
 4. િૈતિક અર્થતાંત્રની રદશા અને દશાનો ખ્યાલ આપિો. 
વશખિિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો : 

1. તિદ્યાર્ી તિિબેંક અને આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાાંભાંડોળ જેિી સાંસ્ર્ાઓની કામગીરીર્ી િાકેફ ર્ાય 

2. તિિવ્યાપાર સાંગઠ્નની ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય િેપાર પર પડલેી અસરોર્ી િાકેફ ર્ાય 

3. તિિમાાં ધતનક અને ગરીબ દેશો તિશે જાણકારી મેળિે. 

શીખિિાની પદ્વતઓ 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન  
મલૂ્યાકંન : ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા  
એકમ  1 આંતરરાષ્રીય નાિાકીય વ્યિસ્ર્ા   1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. સ િણથધોરણની ચડતી-પડતી. 
 2. ભિટનવ ડ્ઝ વ્યિસ્ર્ા. 
 3. આંતરરાષ્ટ્રીય તરલતા. 
 4. મડૂીની હરેફેર. 
એકમ  2  નાિાકીય સસં્ર્ાઓ      1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. તિિબેંક 

 2. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાાં ભાંડોળ. 
 3. એતશયન તિકાસ બેંક 

 4. તિિ વ્યાપાર સાંગઠ્ન. 
એકમ  3 િારતની વિદેશ વ્યાપાર નીવત   1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. તિદેશ વ્યાપાર નીતતનો અર્થ 
 2. આયાતનીતત 

 3. તનકાસનીતત. 
એકમ  4  વિદેશી દેવુ ંઅને િૈવિક અર્થતતં્ર    1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. ભારતન ાં તિદેશી દેવ ાં. 
 2. િૈતિક અર્થતાંત્રનો પરરચય. 
 3. િૈતિક અર્થતાંત્રના પ્રકારો. 
 4. િૈતિક અર્થતાંત્રની દશા. 
સંદિથ  

એમ. એન રાિલ. (૨૦૦૦). આતર્િક તસદ્ધાાંતો . અમદાિાદ, ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  

તત્રિેદી , એચ. કે. (૧૯૮૦). આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર નીતત. અમદાિાદ,ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ 
બોડથ .  
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તત્રિેદી , એચ. કે. (૧૯૮૨). આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના નાણાકીય પાસા. , અમદાિાદ ય તનિતસિટી 
ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  

લાકડાિાળા, ડી. ટી. , & શાહ, રમેશ બી.(૧૯૭૭). આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર. ય તનિતસિટી 
અમદાિાદ, ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  

શાસ્ત્રી, આર.િી. (૧૯૮૪-૮૫). આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર. સ રત, પોપ્ય લર પ્રકાશન ,   

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

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

Massachusetts 

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

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

Krugman.P.and maurice obstfeld(2007). International Economics, New Delhi: Pearson 

Bo Sodersten and Geoffrey Reed (2008), International Economics, Macmillan Press ltd. London. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 4  

ફરજજયાત વિર્ય: કુદરતી સસંાધનોનુ ંઅર્થશાસ્ત્ર 

પાઠયક્રમ :17 

                                                    (કે્રરિટ : 4, કિાક: 60, ગિુ: 100) 

શૈક્ષભણક હતે    
 1. ક દરતી સાંસાધનોના કદ, દરજ્જજા તર્ા ઉપયોગ અંગ.ે સમિણ મેળિી,   

  તિકાસની િૈકલ્પપક તિભાિના તપાસિી. 
 2. પયાથિરણીય મપૂય તનધાથરણની પદ્ધતતઓનો અભ્યાસ કરિો. 
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 3. ભારતમાાં ક દરતી સાંસાધનોની સમસ્યાના ઉકેલ માટેના પ્રયત્ન સમિિા.  

 

એકમ  1 કુદરતી સસંાધનોનુ ંવ્યિસ્ર્ાપન   1 કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. સામ દાતયક સાંસાધનો : અર્થ, લક્ષણો, મહત્િ. 

 2. સાંસાધનની જાળિણી માટેના તનયમો (ઓસ્રોમ) 

 3. સાંસાધનની સમસ્યાઓના ઓકારસનના તિશ્લેષણન ાં મોડલ 

એકમ  2  પયાથિરિીય મલૂ્યવનધાથરિ - 1   1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. મપૂયતનધાથરણન ાં મહત્િ. 

 2. મપૂયતનધાથરણની પદ્ધતત - આકક્સ્મક મપૂયતનધાથરણ. 

 3. પ્રિાસ ખચથ મોડલ, સ ખાકારી રકિંમત મોડલ. 

એકમ  3 પયાથિરિીય મલૂ્યવનધાથરિ - 2   1  કે્રરિટ    15 કિાક 

 1. ખચથ - લાભ તિશ્લેષણ. 

 2. પયાથિરણીય પ્રભાિ આકારણી. 
 3. પયાથિરણીય રૂપરેખા. 
એકમ  4  સપંોવર્ત વિકાસ અને કુદરતી સસંાધનની સમસ્યા 1  કે્રરિટ    15 કિાક 

1. સાંપોતષત તિકાસ-તિભાિના અને માપદાંઙો  

2. પયાથિરણી, ગરીબી, િસ્તી, તિકાસના આંતરસાંબાંધ. 

3. ભારતની િ ાંગલનીતત 

 

સંદિથ  

આયાંગાર અને શ તલ તનતમષા.(  ). પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્ર ׃  એક પરરચય .  ગિૂરાત 

તિદ્યાપીઠ્ ,  અમદાિાદ .   

(2)  માધ કરી અંક.   

(3)  .  ખખ્ખર ,  કે . કે . ( ). પયાથિરણીય અર્થશાસ્ત્રના પાયાના તસદ્ધાાંતો. આદશથ તપ્રન્દ્ટીંગ-

2004.  

(4)  શ તલ તનતમષા ( ). સામ દા તયક િમીન સાંસાધન ׃  પ્રશ્નો અને તિકાસની સાંભાિના ,  

ગિૂરાત તિદ્યાપીઠ્ ,  અમદાિાદ .   

(5)  સાિભલયા .  રમેશ ( ). પયાથિરણીય સાર્ી (સાંપયાથિરણ તશક્ષણ કેન્દ્ર ,  અમદાિાદ .   

(6)  Hanley, N., J. F. Shogeren and B. White (1997), Environmental Economics in Theory and 

Prractice, Macmillan.  

(7)  Field,  Berry and Martha Field.  (2002).  Natural  Resource  Economics:  An 

Introduction. Tata McGrow Hill  

(8)  Sankar, U. (Ed) (2001), Environmental Economics Oxford University Press, New Delhi 
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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 University Press  

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

Reflections on Theory and the Indian Experoence.  Oxford University Press  

ક દરતી સાંસાધનોન ાં અર્થશાસ્ત્ર પાઠ્ય્મના અભ્યાસ બાદ તિદ્યાર્ી પાસ ેઅપેભક્ષત છે કે તે દ તનયા, દેશ અને 
પ્રદેશ (ગ્રામ સ્તરે) ક દરતી સાંસાધનોના કદ અન ે દરજ્જજાર્ી િાકેફ ર્ાય. સામાન્દ્ય રીતે પ્રદૂષણ ક દરતી 
સાંસાધનોની  અિનતતમાાં પરરણામ ે છે. માનિજીિનની ઉત્્ાાંતતમાાં ર્તાાં પરરિતથનો અન ે તિજ્ઞાન તેમ િ 
ટેકનૉલોજિના કારણે સાંસાધનોનો માભલકી હક બદલાતો રહ્યો છે. આ પરરક્સ્ર્તતમાાં સમયની એરણે સાબતૂ રહલેા 
સાંસાધનો માટે િિાબદાર પરરબળો ઓળખી, આ પરરબળોનો પારસ્પરરલ સાંબાંધ સમજી અન ેતેન ાં તિશ્લષેણ 
તિદ્યાર્ી સમજીન ેએકમર્ી લઈ સમગ્ર (frommicro to macro) પારરક્સ્ર્તતકીના સાંદભે તે આિા સાંસાધનોના 
વ્યિસ્ર્ાપનન ાં મપૂયાાંકમ કરી શકે. સાર્ ેસાર્ ેપરરણામના સાંદભે સફળ વ્યિસ્ર્ાપન માટેની શરતો  પણ સચૂિી 
શકે. 

ક દરતી સાંસાધનોના સાંદભે બજારની તનષ્ટ્ફળતા જાણીતી છે. પરરણામ ેપયાથિરણીય ગ ણિત્તા તમે િ સેિાઓન ાં 
મપૂયતનધાથરણ કેિી રીતે કરવ ાં? અર્થશાસ્ત્રીઓન ેમ ૂાંઝિતા આ પ્રશ્નો ઉકેલ આતર્િક અન ે ભબન-આતર્િક મપૂયના 
આધારે પરોક્ષ રીતે કરાય ાં છે. તિદ્યાર્ી આ પદ્ધતતઓની જાણકારી મળેિી પોતાના અર્િા અન્દ્ય પ્રદેશની 
પયાથિરણીય સેિાન ાં મપૂય અંદાજી શકે. ઉપરાાંત, સરકારી કે ભબન-સરકારી હિેાલોમાાં કરાયેલા દાિાઓ અંગ ે
પણ સાચી સમાિ મળેિી તનેો પ્રસાર કરી શકે. 

જાહરે કાયથ્મો લાાંબા ગાળા તેમ િ અત્યાંત ઊંચ ાં મડૂીરોકાણ માગી લેતા હોિાર્ી માત્ર નફાના ઉદે્દશ્યર્ી ચાલત ાં 
ખાનગી ક્ષતે્ર તેમાાં ન સામલે ર્ાય તે સ્િાભાતિક છે (અલબત્ત, હાલમાાં જાહરે ખાનગી ભાગીદારી િોિા મળી 
રહી છે). પરરણામ ેકોઈ પ્રકપપમાાં મડૂીરોકાણ કરવ ાં કે નહીં, તેનો તનણથય ખચથ લાભ તિશ્લેષણ િારા કરાતો હોય 
છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રકાતશત ર્તા હિેાલોમાાં અત્યાંત પ્રાસાંભગક અન ે તિિાદાસ્પદ  તિભાિના િટાિ દર 
(discount rate)ની સમિણ તિદ્યાર્ી માટે અત્યાંત આિશ્યક બની રહશેે, તિકાસલક્ષી પ્રકપપના સ્િીકાર અર્િા 
અસ્િીકાર માટે લોકોનો અિાિ જાણિો મહત્િનો છે. પરરણામે પયાથિરણીય પ્રભાિ આકારણી (Environmental 

Impact Assessment)નો સાઈદ્ધતનક અભ્યાસ તિદ્યાર્ીન ેજાગતૃ પણ કરે છે. ક દરતી સાંસાધનોનો સાંદભે િષથ, 
દશક નહીં પરાંત   સદી હોઈ શકે. પરરણામ ેપ્રદેશ (ગામ)ની પયાથિરણીય રૂપરેખા તરીકે ઓળખાતી કોઈ પણ 
પ્રદેશના ક દરતી સાંસાધનો (સજીિ અન ેતનિીિ) અંગે સમયના લાાંબા ગાળાના સાંદભે ર્તી તપાસ તિદ્યાર્ીને 
એક સાંશોધક તરીકેની તાલીમ પણ આપ ેછે.  

ટકાઉ તિકાસનો ખ્યાલ 20મી સદીના અંતતમ દશક અને 21મી સદીના બ ેદશકમાાં ચલણી બની રહ્યો છે, ખાસ 
કરીને ટકાઉ તિકાસના તનદેશાાંકો (Sustainable Development Goals) બાદ તનેી ચચાથ ર્ી તિદ્યાર્ી િાકેફ ર્ાય 
તે િરૂરી છે. આ લક્ષ્યાાંકો  તેના ભાતિ સાંશોધનનો તિષય પણ બની રહ.ે આ િ સાંદભે ગરીબી, િસ્તી, તિકાસ 
અન ેપયાથિરણ િચ્ચેના આંતરસાંબાંધો તિદ્યાર્ી આકડાકીય સાભબતી સાર્ ેમળેિી શકે છે. દેશની િનનીતતમાાં 
અંગ્રેિ શાસનર્ી િતથમાન સમય સ ધી નોંધપાત્ર ફેરફાર ર્યા નર્ી. અલબત્ત, િનઅતધકાર કાયદો 2006 અને 
તેના અમલીકરણમાાં આિેલી સમસ્યાઓની િાસ્તતિકતાર્ી તિદ્યાર્ી પરરભચત ર્ાય તે િરૂરી છે. 

 

ક દરતી સાંસાધનોન ાં અર્થશાસ્ત્ર  પાઠ્ય્મના અભ્યાસ બાદ  તિદ્યાર્ી પાસેર્ી નીચેની બાબતોની સમિણ અપેભક્ષત 
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છે.     

              

• ક દરતી સાંસાધનોના વ્યિસ્ર્ાપનનો આતર્િક પરરપ્રેક્ષ્ય સમજી શકાય. 

• જે સાંસાધન માટે બજાર સફળ ર્ઈ શકત ાં નર્ી, તેના માટે મપૂયતનધાથરણની તિતિધ પદ્ધતતઓની મદદર્ી 
િતથમાન પઢેીની પયાથિરણની અગત્ય તિદ્યાર્ી જાણી શકે.   

• િૈતિકર્ી લઈ સ્ર્ાતનક સ્તરની પયાથિરણીય સમસ્યાનો આતર્િક સાંદભથ સમજી, તે અંગનેા િૈકલ્પપક ઉકેલો 
પૈકી એક ઉકેલની પસાંદગીમાાં તકથનો ઉપયોગ કરી શકે. 

• તિકાસના ટકાઉપણા અન ેસાંપોતષતપણા િચ્ચનેો ભેદ (પતિમી અન ેપિૂીય તિચારસરણી) કરી શકે. 

ગરીબી, િસ્તી, તિકાસ અને પયાથિરણ- પરસ્પર તિરોધી અને સાંબાંધી- ચલરાશીઓ  િચ્ચેનો સાંબાંધ સમજીને 
સાંશોધન આધારરત નક્કર સચૂનો કરી શકે. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 
એમ.એ.અભ્યાસક્રમ(સત્ર-4) 

ફરજજયાત વિર્ય: ગ્રામઅર્થસાસ્ત્ર વસદ્ાતંો-II 

પાઠયક્રમ: 18 

(કે્રરિટ – 4, કિાક – 60, ગિુ 100) 
શૈક્ષલિક હતેઓુ : 
 1. મહત્િના ઘટકો અંગે સતિસ્તતૃ જાણકારી મેળિિી. 
 2. ભારતીય કૃતષક્ષેત્ર અને ગ્રામીણ આંતરમાળખા સારે્ તર્ા કૃતષક્ષેત્ર સારે્ સાંકળાયેલ ભબન         

કૃતષક્ષેત્રરના સાંદભથમાાં પાયાના પ્રશ્નોની સમજૂતી મેળિિી. 
 

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો  : 
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૧. ગ્રામ અર્ાથસસ્ત્ર તિસય સ્િરૂપ અને તેના કાયથક્ષેત્રનો  તિદ્યાર્ી પરરચય કેળિશે.  
૨  કૃતષ ક્ષેત્ર સારે્ સાંકળાયેલ ભબન કૃતષક્ષેત્રર્ી પરરચય કેળિાશે  
3 .ગ્રામીણો અંતર માળખાની સતિસ્તતૃ જાણકારી કેળિાશે.. 
૪. ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં ગ્રામીણો ક્ષતે્ર સાંબાંતધત તિતિધ યોિનાઓની સમજૂતી કેળિાશે 

શીખિિાની પદ્ધતતઓ 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન 

મલૂ્યાકંન  ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા 
 

એકમ-1 ગ્રામ અર્થશાસ્ત્રનો પરરચય     (કે્રિીટ:૧ કિાક:૧૫)  
1. અર્થ, સ્િરૂપ, મહત્િ અને લક્ષણો. 
2. કૃતષ સાંલગ્ન વ્યિસ્ર્ાઓ (પશ પાલન તર્ા ડરેી ઉદ્યોગ, િ ાંગલ, મત્સ્ય)ન ાં મહત્ત્િ 

એકમ – 2 લબનકૃવર્ કે્ષત્ર       (કે્રિીટ:૧ કિાક:૧૫)  
1. અર્થ, મહત્િ. 
2. ભબનકૃતષ ક્ષેત્રોમાાં રોિગારી, ઉત્પાદતતા, આિક 

3. ભારતમાાં ભબનકૃતષ ક્ષેત્રોનો તિકાસ- સમસ્યાઓ. 
4. રાજ્યની ભ તમકા 

એકમ- 3 ગ્રામીિ આંતરમાળખુ ં      (કે્રિીટ:૧ કિાક:૧૫)  
1. સ્િરૂપ 

2. િાહન વ્યિહાર, સાંદેશા વ્યિહાર, બેંરકગ, તિસ્તરણ સેિાઓ 

3. ગ્રામીણ િીિળીકરણ 

4. ગ્રામીણ સામાજીક આંતરમાળખ ાં : તશક્ષણ તર્ા આરોગ્ય. 
5. આંતરમાળખાનાાં પ્રશ્નો તર્ા નીતત. 

એકમ- 4 ગ્રામીિ અર્થતતં્રની પાયાની સમસ્યાઓ અને વિકાસ માટેની વિવિધ યોજનાઓ(કે્રિીટ:૧ કિાક:૧૫)  
1. ગરીબી, બેકારી-સ્ર્ળાાંતર :- સ્િરૂપ, માપન, કારણો અને અસરો. 
2. SFDA, MFALA, DPAP, DDP, IRDP, DWCRA, SYSG, NREGA  મ પયાાંકન. 
3. ગ્રામ તિકાસમાાં સ્િૈલ્ચ્છક સાંસ્ર્ાઓન ાં યોગદાન- ગ્રામતશપપી ભ તમકા. 

 

સદંિથ : 
1. Bhalla, G.S. (1994) Economic Liberalization and Indian Agriculture (Ed.) Institute for Studies in 

Industrial Development, New Delhi. 
2. I.Satysundaram(1999) Rural Development Himalaya Publishing House, New, Delhi 
3. Katar Singh (1999) Rural Development- Principles, policies and Management, Sage Publication, 

New Delhi 
4. Ministry of Rural Area and Employment Programmes for Cange, GOI, New Delhi. 
5. Chada, G.K.  and A.N. Sharma (1997). Growth, Employment and Poverty: Change and Continuity 

in rural India, Vikash Publishing House, New Delhi. 
6. Dantwala, M.L. (1996). Dilemmas of growth : The Indian Experience, Sage Publications, New 

Delhi. 

7. દેસાઈ, હસમ ખ. (૨૦૦૮). સહકારી ડરેી ઉદ્યોગોનો અર્થશાસ્ત્રીય અભ્યાસ ગિૂરાત તિદ્યાપીઠ્. 
અમદાિાદ 
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8. દેસાઈ, હસમ ખ. (૨૦૦૯). દ ગ્ધપિથ ગરૂ્જર પ્રકાશન, અમદાિાદ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

સત્ર-4 િૈકલ્લ્પક પાઠયક્રમ  
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ. 

સમાજવિદ્યા શાખા  
વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર વિિાગ  
એમ.એ. અભ્યાસક્રમ (સત્ર-4) 

િૈકલ્લ્પક વિર્ય :- સ્િાસ્્યનુ ંઅર્થશાસ્ત્ર-II  
પાઠયક્રમ: 19.1 

કે્રરિટ-4, કિાક -60, ગિુ-100 

શૈક્ષલિક હતે ુ 
1. ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં સ્િાસ્્યના અર્થસાસ્ત્રના મહત્િના ઘટકો અંગે સતિસ્તતૃ 

જાણકારી મેળિિી. 
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 2. સ્િાસ્્યના અર્થસાસ્ત્રમાાં પાયાના પ્રશ્નોની  સમજૂતી મેળિિી. 
 

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નો  
 

૧ ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં સ્િાસ્્યની માાંગ અને સ્િાસ્્યના પ રિઠ્ાન ાં  તનધાથરણર્ી તિદ્યાર્ીને પરરચય 
આપિામાાં    આિશે.  
૨ ભારતીય અર્થતાંત્રમાાં સ્િાસ્્યના ધોરણન ાં તનધાથરણ પ્રર્યાર્ી પરરચય કેળિાશે  
3 ભારતીય અર્થતાંત્રના સ્િાસ્્યના મહત્િના ઘટકો અંગ ેસતિસ્તતૃ જાણકારી કેળિાશે.. 
૪. ભારતીય અર્થતાંત્રના સ્િાસ્્યના ક્ષેત્રના પાયાના પ્રશ્નોની સમજૂતી કેળિાશે 

શીખિિાની પદ્વતઓ 

૧ દ્ધિપક્ષી ચચાથ ૨ પશ્નોતરી 3 બાહ્ય તિજ્ઞન ાં િાખ્યાન 

મપૂયાાંકન  ( ૧) ૫૦ % પ્રશ્નપત્ર િારા (૨) ૫૦% પરરસાંિાદ તર્ા સ્િાધ્યાય િારા 
 

એકમ – 1  િારતમા ંસ્િાસ્્ય વનદેશકો                                              1 કે્રરિટ   15 કિાક 

 

1. પરરણામસચૂક તનદેશકો અને સ્િાસ્્ય સેિાની ઉપલલ્લધસચૂક તનદેશકો 
2. સ્િાસ્્ય સાંબાંતધત તિિધ આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય મોિણીના અહિેાલ અધ્યયન 

3. ભારતમાાં આયોિનકાળ દરતમયાન તિતિધ સ્િાસ્્ય સેિાઓ પાછળના ખચથ અને તેની આંતરરાષ્ટ્રીય 

ત લના 
4. ભારત અને રાજ્ય સરકારની તિતિધ સ્િાસ્્ય સેિાઓન ાં (યોિનાઓ) મપૂયાાંકન 

 

 

 

એકમ – 2  િારતમા ંસ્િાસ્્ય ઘોરિ અને િૈવિકીકરિ                                 1 કે્રરિટ 15 કિાક 

 

1 સ્િાસ્્ય ખચથ અંને માનિ મડૂીરોકાણ, સ્િાસ્્ય સમસ્યાઓન ાં આતર્િક ભારણ   

2. સ્િાસ્્ય સેિાઓ પ રીપાડિા માટેન ાં સ્િાસ્્ય માળખ ાં  
3. િૈતિકીકરણમાાં રાજ્યની બદલાતી ભતૂમકા GATT અને સ્િાસ્્ય સેિાઓ   

4. સ્િાસ્્ય ઉદ્યોગ અને બોદ્ધદ્ધક સાંપદા, જેનેરરક દિાઓ  

 

એકમ – 3  િારતમા ંગરીબીનુ ંવિર્ચક્ર અને સ્િાસ્્ય ઘોરિ                 1 કે્રરિટ   15 કિાક 

 
૧. ભારતમાાં નીચી સ્િાસ્્યની માાંગ અને પ રિઠ્ો માટેના પરરબળો  
2. ભારતમાાં સ્િાસ્્ય સેિાઓ અને ગરીબીન ાં તિષચ્ અંતર-સાંબાંધ  
3. માનિ મડૂીરોકાણ અન ેસ્િાસ્્યખચથ  
૪. ભારતમાાં M.D.G.  અને S.D.G. અને  સ્િાસ્્ય લક્ષ્યાાંકો.  
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એકમ – ૪ િારતમા ંસ્િાસ્્ય પ્રિાસન                                     1 કે્રરિટ  15 કિાક  
૧. ભારતમાાં સ્િાસ્્ય પ્રિાસન તિભાિના અન ેઉદભિ  
૨  ભારતમાાં સ્િાસ્્ય પ્રિાસનની ભાતિસાંભાિનાઓ  
3  સ્િાસ્્ય પ્રિાસનની અર્થતાંત્ર ઉપરની અસરો  
૪. ભારતમાાં સ્િસ્્યનીતી  

 

સદંિથ : 
Benerjee,  B 1975. Social ,  Cultural  and Foundation of Health  

Services Systems of India,  Inquiry,  Supplement to  Vol.  XII   June.  

Gandhian Insti tute for Rural  Health and Family Planning. 1972.  

Studies on Mentali ty in India,  Monograph series No. – 5.  

Government of  India (1985) National Health Policy, New Delhi  

Zweifel ,  Peter and Freedrich Breyer.  (1992) Health Economics.            Sp ringer 

Verlar  GmbH and Company. Oxford University Press.  New York  

India Health Report  (2003) Oxford University Pres,  New Delhi  

Selected Socio-Economic Indicators  for India:  1990 CSO  

NHFS various reports  

 
 
 

 
ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર : સત્ર-4 

 િૈકલ્લ્પક વિર્ય: શ્રમનુ ંઅર્થશાસ્ત્ર , પાઠયક્રમ : 19.2 
(કે્રરિટ: 4, કિાક: 60, ગિુ 100) 

 
 
આ પાઠ્ય્મમાાં શ્રમની તિભાિના અને અર્થતાંત્રમાાં તેની ભતૂમકા અને િળતરની ક્સ્ર્તત સમિિાનો 
પ્રયાસ છે. તિતિધ આતર્િક પદ્ધતતમાાં શ્રમસાંસાધનના મપૂયની પ્રર્યા અને સાંબાંતધત તસદ્ધાાંતો જાણિામાાં 
આિશે. ભારત જેિા અતત િસ્તી ધરાિતા અર્થતાંત્રમાાં શ્રમસાંસાધનનો ઉપયોગ, બેરોિગારી અને 
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ગરીબી િચ્ચેના સાંબાંધો ઉપરાાંત ભારત સરકાર િારા લેિાયેલ શ્રમ સાંબાંતધત કાયદાઓ, નીતત અન ે
શ્રમસાંરક્ષણ અંગેના પગલાાં તેમિ શ્રમ સાંગઠ્નોની ક્સ્ર્તત, આ સાંગઠ્નોની સોદાશક્તત અને તેના પ્રશ્નો 
તપાસિામાાં આિશે. 
 
અધ્યનના વનષ્પન્નો 
૧. તિદ્યાર્ીઓ ઉત્પાદનના મહત્િપણૂથ એિા શ્રમસાંસાધન અંગે જાણકારી મળેિશે. 
૨. શ્રમના િળતરના તિતિધ આતર્િક તસદ્ધાાંતો સમિશે. 
૩. ભારતમાાં શ્રમ સાંસાધનની રોિગારી, બેરોિગારી અને ક્ષેત્રિાર ક્સ્ર્તત જાણશે. 
૪. આતર્િક ઉદારીકરણ બાદ શ્રમની ક્સ્ર્તતમાાં આિેલ ફેરફાર જાણશે. 
૫. ભારતમાાં શ્રમ કપયાણ અંગેની નીતત તેમિ મહત્િના કાયદાઓ અંગે જાણશે. 
૬. ભારતમાાં શ્રમસાંગઠ્નો અને તેના પ્રશ્નો જાણી શકશે.   
 
વશક્ષિપદ્વત : િગથવ્યાખ્યાન, ITC, કાયથશાળા, પરરસાંિાદ, સ્િાધ્યાય. 
 
મલૂ્યાકંન : પરરસાંિાદ, સ્િાધ્યાય (20 ગ ણ), આંતરરક લેભખત અને મૌભખક પરીક્ષા (20 ગ ણ 
આંતરરક) 
 
એકમ : ૧. શ્રમનુ ંઅર્થશાસ્ત્ર: વિિાિના        1 કે્રરિટ   15 કિાક 
શ્રમન ાં અર્થશાસ્ત્ર: હતે  , કાયથકે્ષત્ર, લક્ષણ, શ્રમસાંસાધન: તિભાિના, શ્રમ શક્તતદળ અને શ્રમ 
સહભાભગતા દર (Labour Force, labour Force Participation) : લક્ષણો અને વદૃ્ધદ્ધ, વ્યિસાય 
આધારરત શ્રમશક્તત - સાંગરઠ્ત અને અસાંગઠ્ીત ક્ષેત્રમાાં શ્રમ, શ્રમ બજારની તિભાિના, શ્રમ 
બજારની સમત લા: શ્રમની ઉત્પાદકતા, શ્રમની માાંગ, શ્રમનો પ રિઠ્ો. 
 
એકમ :૨. શ્રમસસંાધનનુ ંિળતર અંગેના વસદ્ાતંો        1 કે્રરિટ   15 કિાક 
શ્રમ સાંસાધનના િળતર અંગેના તસદ્ધાાંતો:  વ્યાપારિાદીઓનો અભભગમ, પ્રતશષ્ટ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓનો 
િેતનનો લોખાંડી કાયદો, માકથસનો શ્રમના અતધશેષ મપૂયનો તસદ્ધાાંત, મડૂીિાદી, સમાિિાદ અને 
તમશ્ર અર્થતાંત્રમાાં શ્રમ સાંસાધનના િળતર સાંબાંતધત અભભગમો. આતર્િક વદૃ્ધદ્ધ અને રોિગારી િચ્ચેનો 
સાંબાંધ. 
 
એકમ :૩. િારતમા ંશ્રમ સસંાધન: કદ અને સ્સ્ર્વત        1 કે્રરિટ   15 કિાક 
શ્રમની તિભાિના (એનએસએસઓ), સાંગરઠ્ત અને અસાંગઠ્ીત ક્ષેત્રોમાાં રોકાયલે શ્રમસાધન, 
કે્ષત્રિાર (કૃતષ,ઉદ્યોગ, સેિા) શ્રમસાંસાધન, ગ્રામીણ અને શહરેી શ્રમશક્તત, જાહરે અને ખાનગી 
ક્ષેત્રમાાં શ્રમસાધન, આતર્િક ઉદારીકરણની નીતતનો રોિગારી ઉપરનો પ્રભાિ, બેરોિગારીન ાં માપન 
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; પ્રશ્ન અને ગરીબી, શ્રમબજારમાાં ભેદભાિ: મરહલા અને જાતત; બાળ શ્રતમકોની સમસ્યા. 
 
એકમ : ૪. િારતમા ંશ્રમકાયદા અને સરંક્ષિ        1 કે્રરિટ   15 કિાક 
શ્રમકપયાણ અંગે રાજ્યની ભતૂમકા;  ભારતમાાં શ્રમ સાંબાંતધત કાયદાઓ : ન્દ્યનૂતમ િેતનનો કાયદો, 
રોિગારીનો અતધકાર (મહાત્મા ગાાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોિગારી બાહેંધરી કાયદો),  રાષ્ટ્રીય 
શ્રમનીતત, ભારતમાાં શ્રમસાંગઠ્નો: વદૃ્ધદ્ધ અને માળખ ાં, ઔદ્યોભગક ઝઘડાઓ: ઉદ્યોગ અને શ્રતમકોની 
સોદાશક્તત, શ્રમસાંગઠ્નોના પ્રશ્નો. 
 
સદંિથસલૂચ : 
T.S. Papola, P.P. Ghosh and A.N.Sharma (eds), Labour Employment and Industrial Relation in 

India, B.R. Publishing Corporation, New Delhi. 

L.K.Deshpande, P.R. Brahmananda and E.A.G Robinson (1983). (eds), Employment Policy in a 

Developing Economy, vol. I & II, Macmillan, London.  

Ronald G. and Robert G. S. (2017) Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Eleventh 

edition, Pearson Education. 

George Borjas (2016) labour Economics,McGrawHill Publication. 

Daron Acemoglu David Autor (  ) Lectures on Labour Economics. MIT. Available at: 

https://economics.mit.edu/files/4689 

Rudra and Datt (2014) Indian Economy, Himalaya publication house, New Delhi. 

સ ર્ાર, એચ. (૧૯૮૪). ઔદ્યોભગક અર્થશાસ્ત્ર. અમદાિાદ , ય તનિતસિટી ગ્રાંર્તનમાથણ બોડથ .  
 

 
 
 

ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ 

વિદ્યાશાખા: સામાજજક વિજ્ઞાન 

વિિાગ: ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર 

M. A. અર્થશાસ્ત્ર સત્ર- 4 

ફરજજયાત વિર્ય: સશંોધન પ્રકલ્પ 

પાઠયક્રમ:20  
(કે્રરિટ: 4 + 4, કિાક: 30 + 6, ગિુ: 100) 

 

શૈક્ષલિક હતે ુ 
 1. ગ્રામ તિકાસના કાયથ્મ સાર્ે સાંકળાયેલી સ્િૈલ્ચ્છક સાંસ્ર્ાના કોઈ એક   

  કાયથ્મન ાં મપૂયાાંકન. 

તિગત 

https://economics.mit.edu/files/4689
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1. તિદ્યાર્ીએ 1 માસનો કેન્દ્ર તનિાસ આતર્િક ક્ષેત્રમાાં કામ કરતી સ્િૈલ્ચ્છક/સહકારી/સરકારી 
સાંસ્ર્ામાાં કરિાનો રહશેે. 

 2. આ તનિાસ દરમ્યાન તે જે તે તિસ્તારના આતર્િક પ્રશ્નોની તપાસ કરીને   

  આંકડાકીય મારહતી એકતત્રત કરશે. 
 3. ગ્રાંર્ાલયમાાંર્ી પ્રાપ્ય ગૌણ મારહતી તેમિ તેણે એકતત્રત કરેલી પ્રાર્તમક   

  મારહતીના આધારે તેન ેસાંશોધન પ્રકપપ રજૂ કરિાનો રહશેે. 

 4. મલૂ્યાકંનની પદ્વત - 
  - આંતરરક મપૂયાાંકન    40 

  - બાહ્ય મપૂયાાંકન    60 

   કુિ ગિુ :            100 

 

 

 

 

 

 

 

 


