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ુ રાત વિદ્યાપીઠમાંર્ી સ્નાતક ર્ઈ વિદાય ર્તા વિદ્યાર્ી પાસેર્ી અપેલક્ષત છે કે તે આધવુ નક
ગજ
આવર્િક વસદ્ાંત અને વ્યિહાર અંગે પરરલચત ર્ાય ઉપરાંત વિદ્યાર્ી વ્યક્તતગત અને સમાજીક
જીિનના આવર્િક પાસાને શીખે.
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ.
વિદ્યાશાખા : સામાજજક વિજ્ઞાન
વિભાગ : ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર

B.A.અર્થશાસ્ત્ર
અનક્રુ મ

પાઠયક્રમ નં.

પાઠયક્રમ

પાઠયક્રમન ંુ નામ

ક્રેરિટ

આંતરરક

બાહ્ય

૦૪

૪૦

૬૦

પ્રકાર
સત્ર-૧
૧

MJRECN – ૧૦૧

આધાર

એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર-૧
સત્ર-૨

CCECN -૨૦૪

ફરજિયાત

ભારતીય અર્થરચનાનો પરરચય

૦૪

૪૦

૬૦

૨

MJRECN – ૨૦૧

આધાર

એકમલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર– ૨

૦૪

૪૦

૬૦

૩

MJRECN – ૨૦૨

આધાર

સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર – ૧

૦૪

૪૦

૬૦

સત્ર-૩
૪

MJRECN – ૩૦૧

આધાર

સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર – ૨

૦૪

૪૦

૬૦

૫

MJRECN – ૩૦૨

ફરજિયાત

ભારતીય અર્થરચના – ૧

૦૪

૪૦

૬૦

૬.૧

MJRECN –
૩૦૩A

વૈકલ્પપક

પશ્ચિમી આશ્ચર્િક વ્યવસ્ર્ા

૦૪

૪૦

૬૦

૬.૨

MJRECN –
૩૦૩B

વૈકલ્પપક

સહકારન ું અર્થશાસ્ત્ર

૦૪

૪૦

૬૦

સત્ર-૪
૭

MJRECN – ૪૦૧

ફરજિયાત

ભારતીય અર્થરચના – ૨

૦૪

૪૦

૬૦

૮

MJRECN – ૪૦૨

ફરજિયાત

જાહેર અર્થશ્ચવધાન

૦૪

૪૦

૬૦

૯

MJRECN – ૪૦૩

ફરજિયાત

સુંશોધનની સૈદ્ાુંશ્ચતક રૂપરે ખા

૪૦

૬૦

૧૦

MJRECN – ૪૦૪

ફરજિયાત

કૃશ્ચિ અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંત

૪૦

૬૦

૦૪
૦૪

સત્ર-૫
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અનક્રુ મ

પાઠયક્રમ નં.

પાઠયક્રમ

પાઠયક્રમન ંુ નામ

ક્રેરિટ

આંતરરક

બાહ્ય

૦૪

૪૦

૬૦

પ્રકાર
૧૧

MJRECN – ૫૦૧

ફરજિયાત

ભારતીય કૃશ્ચિની સમસ્યાઓનો
આશ્ચર્િક પરરપ્રેક્ષ્ય

૧૨

MJRECN – ૫૦૨

ફરજિયાત

અર્થશાસ્ત્રમા આંકડાશાસ્ત્ર

૦૪

૪૦

૬૦

૧૩

MJRECN – ૫૦૩

ફરજિયાત

વ ૃદ્ધદ્ અને શ્ચવકાસન ું અર્થશાસ્ત્ર

૦૪

૪૦

૬૦

૧૪

MJRECN – ૫૦૪

ફરજિયાત

ગ્રામ અર્થશાસ્ત્ર પરરચય

૦૪

૪૦

૬૦

૧૫.૧

MJRECN –
૫૦૫A

વૈકલ્પપક

ગિરાતન ું અર્થતત્ર
ું

૦૪

૪૦

૬૦

૧૫.૨

MJRECN – ૫૦૫

વૈકલ્પપક

પયાથવરણીય સમસ્યા

૦૪

૪૦

૬૦

૪૦

૬૦

ઓના આશ્ચર્િક પાસા

B
૧૫.૩

MJRECN – ૫૦૫

વૈકલ્પપક

પ્રાદે શ્ચશક અર્થશાસ્ત્ર

૧૫.૪

C
MJRECN – ૫૦૫

વૈકલ્પપક

સુંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર

D
સત્ર-૬
૧૬

MJRECN – ૬૦૧

ફરજિયાત

આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંતો

૦૪

૪૦

૬૦

૧૭.૧

MJRECN – ૬૦૨

ફરજિયાત

આશ્ચર્િક શ્ચવચારધારાનો ઈશ્ચતહાસ

૦૪

૪૦

૬૦

૧૭.૨

MJRECN – ૬૦૩

ફરજિયાત

વ ૃદ્ધદ્ અને શ્ચવકાસના શ્ચસદ્ાુંતો

૦૪

૪૦

૬૦

૧૮

MJRECN – ૬૦૪

ફરજિયાત

સુંશોધન પ્રકપપ

૦૪

૪૦

૬૦

૧૯

MJRECN – ૬૦૫

વૈકલ્પપક

અર્થશાસ્ત્રમાું પરરમાણાત્મક પદ્શ્ચતઓ

૦૪

૪૦

૬૦

૨૦

A
MJRECN – ૬૦૫

પ્રાયોજિત આંકડાશાસ્ત્ર

૦૪

૪૦

૬૦

B
પસંદગી આધારરત ક્રેરિટ વ્યિસ્ર્ા (CBCS): અભ્યાસક્રમ
૧

પાઠ્યક્રમ ૧

વૈકલ્પપક

અર્થશાસ્ત્રની પાયાની શ્ચવભાવના

૦૨

૪૦

૬૦

૨

પાઠ્યક્રમ ૨

વૈકલ્પપક

બજાર સ્વરૂપ અને સમતલા

૦૨

૪૦

૬૦

૩

પાઠ્યક્રમ ૩

વૈકલ્પપક

SPSSનો પરરચય

૦૨

૪૦

૬૦
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર -૧, પાઠયક્રમ –MJRECO– ૧૦૧
વિર્ય :- એકમિક્ષી અર્થશાસ્ત્ર - ૧
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિક હેત ુ
શ્ચવદ્યાર્ી અર્થતત્ર
ું ના મ ૂળભ ૂત એકમો ઉપભોક્તા (ગ્રાહક) અને ઉત્પાદક (પેઢી)ર્ી પરરચચત

•

ર્ાય.
શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો
૧.અર્થશાસ્ત્રનો અર્થ,સ્વરૂપ અને વ્યાપ સમિશે.
૨.માુંગ અને પરવઠ્ાના શ્ચનયમ અને તેના ફેરફારોની સમિણ કેળવાશે.
૩.ઉપભોક્તાની વતથણકું અંગેની સમિણ કેળવાશે.
૪.ઉત્પાદનન ું શ્ચનધાથરણ અને તેના શ્ચસદ્ાુંતોની સમિ કેળવાશે.
વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૫ ગિ
ુ : િગથમાં ભાગીદારી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૫ ગિ
એકમ 1. અર્થશાસ્ત્રના મ ૂળભ ૂત તત્િો:

1 ક્રેરિટ (15 કિાક)

1. અર્થશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા (સ્સ્મર્, માશથલ, રોચબન્સ)
2. અર્થશાસ્ત્રન ું સ્વરૂપ અને વ્યાપ
3. પાયાની આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ
4.

અર્થતત્ર
ું ના પ્રકારો

5.

અર્થશાસ્ત્રની ધારણાઓ

એકમ 2. માંગ અને પરુ િઠો :

1 ક્રેરિટ

(15 કિાક)

1. માુંગનો અર્થ અને પ્રકારો
4

2. માુંગનો શ્ચનયમ
3. માુંગની સાપેક્ષતા અને તેના પ્રકારો
4. પરવઠ્ોનો અર્થ અને શ્ચનયમ
5. માુંગ અને પરવઠ્ામાું ફેરફાર
એકમ 3. ઉપભોક્તાની વતથણ ૂક:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. તષ્ષ્ટ્િગણ શ્ચવશ્લેિણ
2. તિસ્ર્રે ખા શ્ચવશ્લેિણ
3.

ગ્રાહકનો અશ્ચધક સુંતોિ

4. એન્િલ વક્ર
એકમ 4. ઉત્પાદનનો શ્ચસદ્ાુંત:
1. ઉત્પાદનનાું સાધનો (કદરત, મ ૂડી, શ્રમ અને યોિક)
2. ઉત્પાદન શ્ચવધેય (ટૂુંકા અને લાુંબા ગાળાન ું)
3. ઉત્પાદનનાું શ્ચનયમો
4. કદશ્ચવકાસના લાભાલાભ
સંદભથ
•

એચ. કે. શ્ચત્રવેદી, ૨૦૦૫,અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંતો (મ ૂપય અને વહેંચણી), , યશ્ચન. ગ્રુંર્ શ્ચનમાથણ બોડથ ,

•

પિેલ બબાભાઈ, અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંતો, સી. િમનાદાસ કુંપની.

•
•

Ahuja H.L. (2000), Advance Economics Theory, S.Chand and Co.Delhi
Dholakia R H and Oza A N (2000), Microeconomics For Management Students, Oxford
University Press, New Delhi.
Ferguson C.E. (1968), Micro Economic Theory Cambridge University Press, London.
Koutsoyianis,A.(1979),Modern Microeconomics,(2nd Edition),Macmillan Press, London
Samuelson P.A. (Latest edition) Economics, McGraw-Hill.

•
•
•
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર -૨, પાઠયક્રમ - CC-204
વિર્ય :- ભારતીય અર્થરચનાનો પરરચય
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષચણક હેતઓ -

•

સમાિશ્ચવદ્યાના પ્રત્યેક શ્ચવદ્યાર્ી સમક્ષ ભારતીય અર્થરચનાને ઐશ્ચતહાશ્ચસક પરરપ્રેક્ષ્યમાું રજૂ કરવી.

•

અંગ્રેિશાસન દરમ્યાન ભારતની અર્થરચના તેમ િ સ્વતુંત્રતા સમયે ભારતીય અર્થરચનાના
માળખા અંગે શ્ચવદ્યાર્ીને જાણકારી આપવી.

•

સ્વાતુંત્ર્ય બાદની ભારતની આશ્ચર્િક પરરસ્સ્ર્શ્ચત અને સમસ્યાઓ સમિવી.

શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો
• અંગ્રેિશાસન દરશ્ચમયાનની અને સ્વાતુંત્ર્ય સમયની ભારતીય અર્થરચનાની તલનાત્મક સમિ
મેળવી શકાય.
• અંગ્રેિ શાસનને કારણે ભારતીય અર્થતત્ર
ું પર ર્યેલ અસરો અંગે ભારતીય શ્ચવચારકોના
અચભગમો સમજી શકાય.
• સ્વતુંત્ર ભારતના આશ્ચર્િક શ્ચવકાસમા કશ્ચિ, ઉદ્યોગ અને સેવાક્ષેત્રની ત ૂલનાત્મક ભ ૂશ્ચમકા સમજી
આ ક્ષેત્રો સમક્ષ રહેલા પ્રશ્નો પ્રત્યે સુંવેદનશીલતા શ્ચવકસે છે .
• સ્વતુંત્ર ભારતના આશ્ચર્િક શ્ચવકાસની વ્ય ૂહરચનાઓમાું આવેલ પરરવતથન જાણી શકાય.
• ભારતની મખ્ય આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ અને તે માિે િવાબદાર પરરસ્સ્ર્શ્ચત અંગે શ્ચવચારો કેળવી
શકાય.
વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૧૦ ગિ
ુ : િગથ કસોટી
૧૦ ગિ
એકમ 1. સ્િાતંત્ર્ય પ ૂિેની અર્થરચના:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક
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1. અંગ્રેિશાસન હેઠ્ળની ભારતીય અર્થરચના
2. અંગ્રેિશાસનની અસરો અને તેની િીકા (દાદાભાઈ નવરોજી – ગાુંધીજી – આર.સી.દત્ત)
3. િમીનમાચલકીની વ્યવસ્ર્ા
4. ઔદ્યોચગક માળખાનાું પરરવતથન
એકમ 2. સ્િતંત્રતા પછીની ભારતીય અર્થરચનાન ંુ સ્િરૂપ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1ક્રેરિટ

15 કિાક

1. ભારતીય અર્થરચના : લક્ષણો
2. કૃશ્ચિ : આશ્ચર્િક શ્ચવકાસમાું ભ ૂશ્ચમકા અને પડકારો
3. ઉદ્યોગ : મહત્વ અને સમસ્યાઓ
4. સેવા : માળખ ું, મહત્વ અને પડકારો.
એકમ 3. આવર્િક વિકાસની વ્ય ૂહરચનાઓ
1.

આવર્િક વિકાસની વ્ય ૂહરચના-1: આયોિનનો અર્થ, હેતઓ અને વ્ય ૂહરચના.

2. આવર્િક વિકાસની વ્ય ૂહરચના-2: નવી આશ્ચર્િક નીશ્ચતના- મખ્યક્ષેત્રો અને મયાથદાઓ.

એકમ 4. ભારતની આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. વસ્તી વધારો : વસ્તી શ્ચવિયક ખ્યાલો, કારણો.
2.

ગરીબી : અર્થ, સ્વરૂપ અને કારણો

3.

બેરોિગારી : અર્થ, પ્રકારો અને કારણો

4.

ફૂગાવો : અર્થ, કારણો અને અસરો.

સંદભથ
•

િોિી, શ્ચવષ્ટ્ણશુંકર. એચ. ૨૦૦૦, ભારતની આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ ભાગ-૧, , યશ્ચન. ગ્રુંર્શ્ચનમાથણ બોડથ .

•

मिश्रा और पूरी , २००९, भारतीय अर्थ व्यवस्र्ा, एस चाांद.

•

મો. ક. ગાુંધી, રચનાત્મક કાયથક્રમો, નવજીવન.

•

દત્ત, રોમેશચુંદ્ર (અન) કોઠ્ારી, શ્ચવઠ્ઠલદાસ, ૧૯૬૩ દોઢ સદીનો આશ્ચર્િક ઈશ્ચતહાસ, ગ ૂિરાત
શ્ચવદ્યાપીઠ્

•

નવરોજી, દાદાભાઈ, (અન) નગીનદાસ પારે ખ, રહન્દસ્તાનમાું ગરીબાઈ

•

શાહ રમેશ, શક્લ રોરહત ભારત દશથન- ૫ (ભારતીય અર્થતત્ર
ું ), સરદાર પિેલ યશ્ચન. ૧૯૯૨.

•

જે. આર. શાહ, ભારતના અર્થકારણનો શ્ચવકાસ (ઐશ્ચતહાશ્ચસક શ્ચવષ્ટ્લેિણ). યશ્ચન. ગ્રુંર્શ્ચનમાથણ બોડથ

•

Ruddar Datt and K.P.M. Sundharam (2008), Indian Economy, 58th ed.,S.Chand and
Company LTD,New Delhi.
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•
•
•

S.K.Misra and V.K.Puri (2009), Indian Economy, 22nd Ed., Himalaya Publishing House,
Mumbai.
Agarwal A.N (2004),Indain Economy, Wishwa Prakashan, New Delhi
Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance(Annual)
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર – ૨, પાઠયક્રમ MJRECO– ૨૦૧
વિર્ય :- એકમિક્ષી અર્થશાસ્ત્ર - ૨
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષચણક હેતઓ
•

શ્ચવદ્યાર્ીને શ્ચવચભન્ન બજારમાું વસ્તની રકિંમત તર્ા સમતલા અંગે સૈદ્ાુંશ્ચતક સમિ આપવી.

•

ઉત્પાદનના સાધનો વચ્ચે આવકની વહેંચણી અંગેની સૈદ્ાુંશ્ચતક સમિણ પ ૂરી પાડવી

શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો
•

આશ્ચર્િક આવક અને ખચથના ખ્યાલ શીખશે અને ખચથ અને આવકન ું મહત્વ સમજે

•

બજારના શ્ચવશ્ચવધ માળખાને સિતા શીખશે.

•

શ્ચવશ્ચવધ બજારની સમતલા અને રકમત શ્ચનધાથ રણની પ્રરક્રયા સમિશે.

•

સાધનોન ું મ ૂપય શ્ચનધાથ રણ અને વહેચણીને સમજે

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૫ ગિ
ુ : િગથમાં ભાગીદારી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૫ ગિ

એકમ 1. બજાર:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. ખચથની શ્ચવશ્ચવધ શ્ચવભાવના - ખચથના પ્રકારો
2. આવકના શ્ચવશ્ચવધ ખ્યાલો
3.

બજારનો અર્થ તર્ા પ્રકાર

4. પેઢી : પ ૂણથ હરીફાઈવાળા બજારમાું પેઢીની – ઉદ્યોગની સમતલા
એકમ 2. ઈજારો:

1 ક્રેરડિ

15 કલાક

1. ઇજારાનો અર્થ – લક્ષણો
9

2. ઈજારો ધરાવતી પેઢીની સમતલા
3. રકિંમત ભેદભાવનો અર્થ તર્ા પ્રકાર
એકમ 3. ઈજારાયક્ત હરીફાઈ

1 ક્રેરડિ

15 કલાક

1 ક્રેરડિ

15 કલાક

1. અર્થ – લક્ષણો
2. ઈજારાયક્ત હરીફાઈમાું પેઢીની સમતલા
3. અપપહસ્તક ઈજારો (માત્ર લક્ષણો)
એકમ 4. વહેંચણીના શ્ચસદ્ાુંતો
1. વસ્તઓન ું મ ૂપયશ્ચનધાથ રણ અને સાધનોન ું મ ૂપયશ્ચનધાથ રણ
2. સીમાન્ત ઉત્પાદકતાનો શ્ચસદ્ાુંત – આધશ્ચનક શ્ચસદ્ાુંત
3. ઉત્પાદન શ્ચન:શેિની સમસ્યા

સંદભથ
•

શ્ચત્રવેદી. એચ. કે., અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંતો (મ ૂપય અને વહેંચણી), યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્ શ્ચનમાથણ બોડથ .

•

પિેલ. બબાભાઈ, અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંતો, , સી. િમનાદાસ કુંપની.

•
•
•
•
•
•
•

Ahuja H.L.(2000), Advance Economics Theory, S.Chand and Co.Delhi
Archibald, G.C. (Ed.) (1971), Theory of the Firm, Penguin, Harmondsworth.
Dholakia R H and Oza A N (2000), Microeconomics for Management Students, Oxford
University Press, New Delhi.
Henderson, J.M and R.E.Quandt (1980), Micro Economic Theory: A Mathematical
Approach, McGraw Hill, New Delhi.
Samuelson P.A. (Latest edition) Economics, McGraw-Hill.
Sen, A. (1999), Microeconomics: Theory and Application, Oxford University Press,
New Delhi.
Stigler, (1996), Theory of Price, (4thEdition), Prentice Hall of India, New Delhi.
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર – ૨, પાઠયક્રમ MJRECO– ૨૦૨
વિર્ય :- સમગ્રિક્ષી અર્થશાસ્ત્ર-૧
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષચણક હેતઓ
•

સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રનો પરરચય આપવો.

•

રાષ્ટ્રીય આવક અંગે સૈદ્ાુંશ્ચતક સમિણ પ ૂરી પાડવી.

•

આવક અને રોિગારીના શ્ચસદ્ાુંતો તપાસવા

•

નાણાની શ્ચવભાવના તર્ા તેની માુંગ અને પ ૂરવઠ્ો અંગેની સમિ કેળવવી

શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો
•

શ્ચવદ્યાર્ીને

સમગ્રહલક્ષી અર્થશાસ્ત્રનો ઉદભવ, શ્ચવકાસ અને શ્ચવશ્લેિણની જદી જદી

પદ્શ્ચતઓ સમજાય.
•

આ પપેર ભણ્યા પછી શ્ચવદ્યાર્ીને રાષ્ટ્રીય આવક શ્ચવશેની પ ૂરતી જાણકારી અને રાષ્ટ્રીય
આવક માપવાની પદ્શ્ચતઓ સાર્ે સાર્ે તેના વલણો અને ફેરફારના કારણોની શ્ચવસ્ત ૃત
જાણકારી મળે .

•

અર્થશાસ્ત્રના આવક અને રોિગારી શ્ચનધાથ રણના શ્ચસદ્ાુંતો સમજાય અને તેન ું મહત્વ સ્પસ્િ
ર્ાય, જેર્ી શ્ચવદ્યાર્ીઓને અર્થતત્ર
ું માું રોિગારી અને કલ આવક વચ્ચે નો સુંબધ
ું સ્પષ્ટ્િ
ર્ાય.

•

નાણાની ઉત્ક્રાુંશ્ચત અને નાણાના પરવઠ્ાન ું અર્થશાસ્ત્રમાું મહત્વ સમજાય.
વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૫ ગિ
ુ : િગથમાં ભાગીદારી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૫ ગિ
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એકમ 1. સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર: પરરચય અને કાયથક્ષેત્ર
2. એકમલક્ષી શ્ચવરદ્ સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર
3. સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર: ઉદભવ અને શ્ચવકાસ
4. સ્ર્ૈશ્ચતક અને ગશ્ચતશીલ શ્ચવશ્લેિણ (Static and Dynamic Analysis)
5. સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્રન ું મહત્વ અને મયાથદાઓ.
એકમ 2. રાષ્ટ્રીય આવક અને તેનો ચક્રીય પ્રવાહ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. રાષ્ટ્રીય આવકનો અર્થ અને વ્યાખ્યા
2. રાષ્ટ્રીય આવક અને સુંબશ્ચું ધત ખ્યાલો
3. રાષ્ટ્રીય આવકન ું માપન, તેન મહત્વ અને મયાથદા.
4. અર્થતત્ર
ું માું આવક-ખચથનો ચક્રીય પ્રવાહ
એકમ 3. આવક અને રોિગારીનાું શ્ચસદ્ાુંતો:
1. શ્ચશષ્ટ્િ-પ્રશ્ચશષ્ટ્િ અને કેઈન્સ–ઉદભવ અને શ્ચવશ્લેિણ પદ્શ્ચતઓ,

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

2. 'સે' નો બજારનો શ્ચનયમ
3. પીગનો વેતન કાપનો શ્ચસદ્ાુંત
4. કેઈન્સનો અસરકારક માુંગનો શ્ચસદ્ાન્ત
એકમ 4. નાણ:ું

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. નાણાુંની વ્યાખ્યા અને ઉત્ક્રાુંશ્ચત
2. નાણાના પ્રકારો અને કાયો
3. નાણાુંના પરવઠ્ાનો અર્થ અને તેનાું ઘિકો
4. ભારતીય મધ્યસ્ર્ બેંક દ્વારા આપવામાું આવેલ નાણાુંનાું પરવઠ્ાની વ્યાખ્યા.
5. નાણાું પરરમાણ અંગેનો રફશરનો શ્ચસદ્ાુંત
6. નાણાન ું શ્ચવમદ્રીકરણનો અર્થ અને તકથ
સંદભથ -

•

સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને નાણાનાું શ્ચસદ્ાુંતો - પોપ્યલર પ્રકાશન, સરત

•

Acharya Shankar: (2008) Essays on Macroeconomic Policy and Growth in India.
Oxford University Press.
Dornbusch, R. and F. Stanley (1997), Macro Economics, McGraw Hill, New York
Gupta G S: (2008) Macro Economics – Theory and Application, Tata McGraw Hill
publication Company Limited, New Delhi.

•
•
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•
•
•
•
•

Gupta S B :( 2005) Monetary Economics, Vikas Publishing House.
Gupta, G S (2001), Macroeconomics: Theory and Applications, Tata McGraw-Hill
Publishing Company Limited, New Delhi.
Harris Laurence: (1985) Monetary Theory. McGraw Hill, International edition.
Mithani D M: (2005) Money, Banking International Trade, Public Finance, Himalaya
publishing House New Delhi.
RBI Bulletins.(various issues)
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ.
બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૩, પાઠયક્રમ- MAJECO – ૩૦૧
વિર્ય : સમગ્રિક્ષી અર્થશાસ્ત્ર-૨
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ - ૪, ગિ

શૈક્ષલિક હેત ુ
•

વ્યાિદર શ્ચનધાથરણનાું શ્ચસદ્ાુંતોની સમિ પ ૂરી પાડવી.

•

નાણાકીય નીશ્ચત અને રાિકોિીય નીશ્ચતનો પરરચય આપવો.

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન

•

શ્ચવદ્યાર્ીઓ મ ૂડીરોકાણ,નો મહત્વ સમજે અને મ ૂડીરોકાણર્ી રોિગારી અને આવકોમાું
વધારાના પાસાઓની પદ્શ્ચતસર સમિ શ્ચવકશે.

•

વ્યાિના દર શ્ચનધાથરણના જદા જદા અચભગનો સમજે અને વ્યાિના દરમાું ર્તા ફેરફારના
કારણો સમજે.

•

દે શમાું ફુગાવાના કારણો સમજે અને ફુગાવાની

જદા જદા વગો પર ર્તી અસરોર્ી

વાકેફ ર્ાય.
•

સરકાર અને મધ્યયસ્ત બેંકની ફુગાવા શ્ચનયુંત્રણની નીશ્ચતઓર્ી વાકેફ ર્ાય.

•

આ શ્ચવિય ભણ્યાું પછી દે શના અર્થતત્ર
ું ને સમિવાની સ્પષ્ટ્િતા કેળવાય

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૫ ગિ
ુ : િગથમાં કસોટી
૫ ગિ
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ુ : પરરસંિાદ
૫ ગિ

એકમ 1. વપરાશ શ્ચવધેય

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. વપરાશવ ૃશ્ચત્ત: ખ્યાલ, પ્રકાર (સીમાુંત વપરાશવ ૃશ્ચત્ત અને સરે રાશ વપરાશવ ૃશ્ચત્ત આંકડાકીય પરીક્ષણ)
2. વપરાશવ ૃશ્ચત્તને અસર કરતાું પરરબળો
3. મ ૂડીરોકાણ-શ્ચવભાવના,પ્રકાર અને મ ૂડીની કાયથક્ષમતા
4. ગણક અને ગશ્ચતવધથનનો ખ્યાલ
એકમ 2. વ્યાિદર

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. વ્યાિના દરનો અર્થ, પ્રકારો અને મહત્વ
2. વ્યાિદર શ્ચનધાથરણનો શ્ચશષ્ટ્િ અર્થશાસ્ત્રનો અચભગમ
3. શ્ચધરાણપાત્ર ભુંડોળનો શ્ચસદ્ાુંત
4. વ્યાિદર શ્ચનધાથરણ અંગેનો કેઇન્સનો અચભગમ.
એકમ 3. ફૂગાવો

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. વ્યાખ્યા, પ્રકારો અને માપન (ભાવસ ૂચક આંક: અર્થ, ઉપયોચગતા અને મયાથદા)
2. ફૂગાવાના ઉદભવ માિેનાું કારણો(શ્ચવકશ્ચસત અને શ્ચવકાસશીલ દે શોના સુંદભે)
3. ફૂગાવાની અસરો
4. રફચલપ્સ રે ખા
એકમ 4. નાણાકીય નીશ્ચત અને રાિકોિીય નીશ્ચત

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. નાણાકીય નીશ્ચત : અર્થ, હેતઓ, સાધનો અને મયાથદા.
2. રાિકોિીય નીશ્ચત : અર્થ, હેતઓ, સાધનો અને મયાથદા.
3. નાણાકીય નીશ્ચત અને રાિકોિીય નીશ્ચતની તલના.
સંદભથ (1)

સમગ્રલક્ષી અર્થશાસ્ત્ર અને નાણાુંનાું શ્ચસદ્ાુંતો - પોપ્યલર પ્રકાશન., સરત.

(2)
(3)

Dornbusch, R. and F.Stanley (1997), Macro Economics, MacGraw Hill,New York
Dornbusch, R. and F.Stanley (1997), Macro Economics, McGraw Hill,New York
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(4)
(5)
(6)

Gupta G S: (2008) Macro Economics – Theory and Application, Tata McGraw Hill publication
Company Limited, New Delhi.
Gupta, G S (2001), Macroeconomics: Theory and Applications, Tata McGrawHill Publishing
Company Limited, New Delhi.
Mithani D M: (2005) Money, Banking International Trade, Public Finance, Himalaya publishing
House New Delhi.
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૩, પાઠયક્રમ – MAJECO – ૩૦૨
વિર્ય : ભારતીય અર્થરચના - ૧
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ - ૪, ગિ

શૈક્ષલિક હેત ુ
•

ભારતીય અર્થરચનાનો પ્રાર્શ્ચમક પરરચય મેળવવો.

•

ભારતીય અર્થમાળખામાું વસ્તી, આયોિન તર્ા આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના સુંદભથ સમિવા.

•

ભારતીય અર્થતત્ર
ું ની મખ્ય સમસ્યાઓની વ્યાપકતા જાણવી.

અભ્યાસ વનષ્પન્નો-

•

ભારતની મખ્ય આશ્ચર્િક સમસ્યાઓન ું સ્વરૂપ અને િવાબદાર સ્સ્ર્શ્ચતર્ી મારહતગાર ર્ઇ
તેના ઉકેલ અંગે અચભપ્રાયો કેળવી શકાય.

•

ભારતના લાુંબાગાળાના આશ્ચર્િક શ્ચવકાસ માિે ની યોિનાકીય વ્ય ૂહરચના તર્ા તેના
સમીક્ષાત્મક અભ્યાસનો દષ્ષ્ટ્િકોણ શ્ચવકસે છે .

•

ભારતના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની પ્રવતથમાન સ્સ્ર્શ્ચતર્ી વાકેફ ર્ઇ આશ્ચર્િક શ્ચવકાસ માિે
તેની અગત્યતા સ્વીકારવાનો અચભગમ શ્ચવકસે છે .

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : િગથમાં ભાગીદારી
૭.૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૭.૫ ગિ
એકમ 1. ભારતીય અર્થતત્ર
ું ન ું સ્વરૂપ અને સમસ્યાઓ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. શ્ચવકાસમાન અર્થતત્ર
ું તરીકે ભારતીય અર્થતત્ર
ું નાું લક્ષણો
2. ગરીબી : અર્થ, પ્રકાર, પ્રમાણ, કારણો, શ્ચનદે શકો, ગરીબી શ્ચનવારણની વ્ય ૂહરચના.
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3. બેરોિગારી : અર્થ, પ્રકારો, પ્રમાણ, કારણો, બેરોિગરી શ્ચનવારણની વ્ય ૂહરચના.
એકમ 2. વસ્તી:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. વસ્તીના વલણો, કદ, વ ૃદ્ધદ્દર અને લાક્ષચણકતા
2. ભારતમાું વસ્તી વધારાના કારણો અને અસરો
3. વસ્તી નીશ્ચત અને વસ્તી શ્ચનયુંત્રણના ઉપાયો.
એકમ 3. ભારતમાું આયોિન:
1. આયોિનનો અર્થ, ઉદ્દે શો અને વ્ય ૂહરચના
2. આયોિનની ઊણપો અને બોધપાઠ્
3. બારમી પુંચવિીય યોિના: ઉદ્દે શો, નાણાકીય ફાળવણી અને લક્ષ્યાુંકો.
4. નીશ્ચત (National Institute for Transforming India) પુંચ: પરરચય આયોગન ું માળખ ું
એકમ 4. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્ર:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારની ભ ૂશ્ચમકા
2. ૧૯૯૧ પછી ભારતના શ્ચવદે શ વ્યાપારન ું કદ, સ્વરૂપ અને રદશા
3. આયાત- શ્ચનકાસ નીશ્ચત
સંદભથ •

િોશી. શ્ચવષ્ટ્ણશુંકર. એસ, 2000, ભારતની આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ-1, યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્ શ્ચનમાથણ બોડથ .

•

ભારતીય આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ - િમનાદાસ પ્રકાશન.

•
•
•
•
•
•

Dutt and Sundharam, Indian Economy, S. Chand Publishing, New Delhi
Brahmananda P.R. and V.R.Panchmukhi (Eds.) (2001), Development Experience in the Indian
Economy: Inter-state perspectives, Bookwell, Delhi
Jalan B (1996), India’s Economic Policy – Preparing for the Twenty First Century, Viking, New
Delhi
Parikh K S (1999), India Development Report – 1999 – 2000, Oxford University Press, New
Delhi
Reserve Bank Of India, Report on Currency and Finance, (Annual)
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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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૩, પાઠયક્રમ – MAJECO – ૩૦૩A
વિર્ય : પવિમી આવર્િક વ્યિસ્ર્ા (િૈકલ્લપક)
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ - ૪, ગિ
શૈક્ષલિક હેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ીને અર્થશાસ્ત્રની પશ્ચિમમાું શ્ચવકસેલી શ્ચવચારધારાનો પ્રારું ચભક પરરચય આપવો.

•

શ્ચવશ્ચવધ આશ્ચર્િક વ્યવસ્ર્ા અંગે સમિણ કેળવવી.

શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો
•

આર્ીક શ્ચવચારધારાનો ઉદભવ સમજાશે.

•

મ ૂડીવાદ, સમાિવાદ અને શ્ચમશ્રઅર્થવ્યવસ્ર્ા અંગે સમિણ કેળવાશે જે વતથમાન આશ્ચર્િક
વ્યવસ્ર્ાને સમિવામાું મદદરૂપ બનશે.

•

વૈશ્ચિક સ્તરે આશ્ચર્િક વ્યવસ્ર્ામાું આવેલ પરરવતથનને સમિતા શીખશે.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૫ ગિ
ુ : જૂર્ ચચાથ
૧૦ ગિ
એકમ 1.મ ૂડીવાદનો ઉદભવ અને શ્ચવકાસ :

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. પ્રકૃશ્ચતવાદ: કદરતી ક્રમ, કૃશ્ચિને પ્રાર્શ્ચમક્તા, સામાજિક વગથ
2. સામુંતવાદી વ્યવસ્ર્ા, વાચણજ્યવાદ
3. મ ૂડીવાદન ું સુંસ્ર્ાકીય માળખ ું – બજારતુંત્ર
4. લક્ષણો
એકમ 2. સમાિવાદ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક
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1. અર્થ - ઐશ્ચતહાશ્ચસક પરરપ્રેક્ષ્ય- મખ્ય લક્ષણો
2. લોકશાહી સમાિવાદ
3. કાલથ માકથ સન ું યોગદાન
4. ભારતમાું સમાિવાદ
5. સમાિવાદની શ્ચનષ્ટ્ફળતાના કારણો
એકમ 3. શ્ચમશ્ર અર્થતત્ર
ું :

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. તકથ - લક્ષણો
2. શ્ચમશ્ર અર્થતત્ર
ું ની તરફેણ તર્ા શ્ચવરોધની દલીલો
3. ભારતમાું શ્ચમશ્ર અર્થતત્ર
ું ના અનભવો
એકમ 4. નવવૈશ્ચિક મ ૂડીવાદ:
1. વૈશ્ચિકમાળખાગત સ્વરૂપ તેન ું પરરણામ
2. આ સુંદભે બે દે શના અભ્યાસો

સંદભથ •

આશ્ચર્િક પદ્શ્ચતઓ, િમનાદાસ પ્રકાશન.

•

ગાુંધી. આર. કે., તલનાત્મક આશ્ચર્િક પદ્શ્ચતઓ, યશ્ચનવસીિી ગ્રુંર્શ્ચનમાથણ બોડથ , ગિરાત રાજ્ય,
અમદાવાદ

•
•
•

યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્ શ્ચનમાથણ બોડથ , નાની-નાની પસ્સ્તકાઓ બહાર પાડી છે .
Ernesto Screpanti & Stefano Zamagni (2006), An Outline of the history of Economic Thought,
Oxford University Press.
Blackhouse, R. (1985), A History of Modern Economic Analysis, Basil Blackwell Oxford.
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૩ , પાઠયક્રમ-MAJECO –૩૦૩ B
વિર્ય: સહકારન ંુ અર્થશાસ્ત્ર
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિક હેત ુ

•

શ્ચવદ્યાર્ી સહકારી ક્ષેત્ર શ્ચવિે જાણકારી મેળવે.

•

સહકારી સ્તરે ચાલતી ડેરી પ્રવ ૃશ્ચત્ત અંગે સમિણ કેળવે.

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન

•

સહકારી પ્રવ ૃશ્ચત્તની સૈદ્ાુંશ્ચતક સમિ કેળવવાર્ી સહકારી મ ૂપયોન ું શ્ચસિંચન ર્ાય છે .

•

રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સહકારી પ્રવ ૃશ્ચત્તઓની વ્યાપકતા સમજી શકાય છે .

•

સહકારી પ્રવ ૃશ્ચત્ત અંગેની જાગૃશ્ચત અને તેની સફળતા પ્રત્યે શ્રદ્ા કેળવાય છે .

•

ભારતમા સહકારી ડેરી ઉદ્યોગન ું મહત્વ અને પ્રશ્નો સમજી શકાય છે .

•

પ્રાદે શ્ચશક અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે સહકારી પ્રવ ૃશ્ચત્તઓની શ્ચવશ્ચવધતા અને તેની સામેના પડકારોર્ી
મારહતગાર ર્ઇ શકાય.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૫ ગિ
ુ : સહકારી મંિળીની મિ
ુ ાકાતનો અહેિાિ
૧૫ ગિ
એકમ 1. સહકારની રિિસ ૂિી:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. સહકારી પ્રવ ૃવિ: અર્થ અને તત્િજ્ઞાન
2. શ્ચવિમાું સહકારી પ્રવ ૃશ્ચત્તનો આછો પરરચય (ચિિન, િમથની, સ્વીડન, ડેન્માકથ , ઇઝરાયેલ, અમેરરકા,
કેનેડા અને રશ્ચશયા)
3. સહકારના વસદ્ાંતો
એકમ 2. ભારતમાું સહકારી પ્રવ ૃશ્ચત્ત:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક
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1. પ્રારું ભ અને શ્ચવકાસ
2. સહકારી સુંસ્ર્ાઓના પ્રકાર
3. સહકારી શ્ચવકાસ માિે શ્ચશક્ષણ અને તાલીમ
4. સહકારી ક્ષેત્ર સમક્ષ રહેલા પડકારો
એકમ 3. સહકારી ડેરી:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. ભારતમાું સહકારી ડેરી ઉદ્યોગની શરૂઆત
2. રાષ્ટ્રીય ડેરી શ્ચવકાસ શ્ચનગમ (National Dairy Development Board)ના હેતઓ અને કામગીરી
3. ગિરાતમાું સહકારી ડેરી ઉદ્યોગ- ગિરાત સહકારી દૂ ધ બજાર સુંઘ (Gujarat Cooperative Milk
Marketing Federation)ના હેતઓ તર્ા કામગીરી
4. સહકારી ડેરી ક્ષેત્ર સમક્ષના પડકારો
એકમ 4. સહકારી નીવતન ંુ મ ૂલયાંકન

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. રાષ્ટ્રીય સહકારી પ્રવ ૃશ્ચત્તન ું મ ૂપયાુંકન
2. ગિરાતની સહકારી પ્રવ ૃશ્ચતન ું વતથમાન ચચત્ર
(નોંધ- કોઇ એક ડીરીની પ્રત્યક્ષ મ ૂલાકાત)

સંદભથ:

•

મલાણી િગદીશ. ૧૯૯૨. સહકાર દશથન, પ્રમખ પ્રકાશન, અમદાવાદ.

•

સહકાર: શ્ચસદ્ાુંત અને વ્યવહાર.પોપ્યલર પ્રકાશન, સરત

•

સહકાર.ગિરાત રાજ્ય સહકારી સુંઘ, અમદાવાદ

•

4.દે સાઈ હસમખ. ૨૦૧૨.દગ્ધપવથ, ગર્જર ગ્રુંર્રત્ન, અમદાવાદ.

•

સહકારી સુંસ્ર્ાના કાયદાકીય પાસાઓ, ગિરાત રાજ્ય સહકારી સુંઘ, અમદાવાદ
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૪, પાઠયક્રમ – MAJECO - ૪૦૧
વિર્ય : ભારતીય અર્થરચના - ૨
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ - ૪, ગિ

શૈક્ષલિક હેત ુ
•

ભારતીય અર્થતત્ર
ું ના ત્રણે ક્ષેત્રો અંગેનો પરરચય મેળવવો.

•

ભારતીય અર્થતત્ર
ું માું ત્રણે ક્ષેત્રોની ભ ૂશ્ચમકા તર્ા તેમના પ્રશ્નો જાણવા.

અભ્યાસ વનષ્પન્નો-

•

ભારતીય અર્થતત્ર
ું માું કૃશ્ચિક્ષેત્રન સ્ર્ાન અને તેની સામે રહેલા પ્રશ્નો અંગે સમિ કેળવી
શકાય.

•

ભારતના ઔદ્યોચગક શ્ચવશ્ચવધતાનો પરરચય મેળવી કયા સ્વરૂના ઉદ્યોગોને પ્રાધાન્ય આપી
શકાય તે અંગે સમિ શ્ચવકસે છે .

•

ભારતના આશ્ચર્િક શ્ચવકાસમાું સેવાક્ષેત્રની અગત્યતા સમજી તેની સામે ઊભા ર્તા
પડકારોર્ી મારહતગાર ર્ઇ શકાય છે .

•

વૈશ્ચિક આશ્ચર્િક સુંસ્ર્ાઓ તર્ા તેમના અહેવાલોમાું ભારતન ું આશ્ચર્િક ચચત્ર સમિવાની દષ્ષ્ટ્િ
શ્ચવકસે છે .

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૧૫ગિ
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એકમ 1. કૃશ્ચિ અને આનિુંચગક ક્ષેત્રો

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. કૃશ્ચિક્ષેત્રના લક્ષણો અને મહત્વ
2. કૃશ્ચિના આનિુંચગક ક્ષેત્રોનો પરરચય અને મહત્વ
3. કૃશ્ચિના આનિુંચગક ક્ષેત્રો સમક્ષ રહેલા પડકારો
એકમ 2. ઉદ્યોગ:
1. ઔદ્યોચગકક્ષેત્રન ું મહત્વ
2. ભારતન ું ઔદ્યોચગક માળખ ું
3. પ્રવતથમાન ઔદ્યોચગક નીશ્ચત - ઉદ્દે શો, ગચભિતાર્ો અને મયાથદા.
4. નાના પાયાના ઉદ્યોગોન ું મહત્વ અને પ્રશ્નો
5. ભારતના જાહેર સાહસોનો પરરચય અને તેમની મયાથદાઓ.
એકમ 3. સેવા:
1. સેવાક્ષેત્રન ું માળખ ું
2. સેવા ક્ષેત્રના શ્ચવકાસનો તકથ
3. સેવા ક્ષેત્રની ભ ૂશ્ચમકા
4. સેવા ક્ષેત્ર સમક્ષ રહેલા પડકારો
એકમ 4. ભારતીય અર્થતત્ર
ું અને વૈશ્ચિક સુંસ્ર્ાઓની ભ ૂશ્ચમકા
1. વપડથ ડેવલપમેન્િ રીપોિથ
2. યનાઇિેડ નેસન્સ ડેવલપમેન્િ પ્રોગ્રામ
3. હ્યમન ડેવલપમેન્િ રીપોિથ
સંદભથ •

િોશી. શ્ચવષ્ટ્ણશુંકર. એસ, 2000. ભારતની આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ-1, યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્ શ્ચનમાથણ બોડથ ,

•

ભારતીય આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ - િમનાદાસ પ્રકાશન

•
•
•
•
•

Dutt and Sundharam, Indian Economy, S. Chand Publishing, New Delhi
Parikh K S (1999), India Development Report – 1999 – 2000, Oxford University Press, New
Delhi
Reserve Bank Of India, Report on Currency and Finance, (Annual)
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
Ahluwalia, l. (1985), Industrial Growth in Indian, Oxford University Press, New Delhi
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•
•

Kuchhal S.C. (1980), Industrial Economics, Indian (5rd) Edition Chaitany Publishing House,
Allahabad.
નોંધ: ઉમા કશ્ચપલાના ભારતીય અર્થતત્ર
ું ઉપર શ્ચવશ્ચવધ અંક પ્રકાશ્ચશત ર્યા છે .
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૪, પાઠયક્રમ- MAJECO – ૪૦૨
વિર્ય : જાહેર અર્થવિધાન
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ - ૪, ગિ

શૈક્ષલિક હેત ુ

•

જાહેર અર્થશાસ્ત્રના ઉદભવની ભ ૂશ્ચમકા તપાસવી.

•

આશ્ચર્િક શ્ચવકાસમાું જાહેર ક્ષેત્રનો ફાળો તર્ા આ ક્ષેત્રના શ્ચવશ્ચવધ ઘિકો ચચથવ.

શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો

•

શ્ચવદ્યાર્ીઓને જાહેર શ્ચવત્તની અર્થતત્ર
ું માું ભ ૂશ્ચમકા સમજાય અને જાહેરક્ષેત્રના આવક અને
ખચથન ું મહત્વ સમજાય.

•

જાહેર આવકના સ્રોત અને તેની શ્ચવકાસમાું ભ ૂશ્ચમકા સ્પષ્ટ્િ ર્ાય.

•

શ્ચવદ્યાર્ી સાકારના ખચથને કારણે અર્થતત્ર
ું માું શ ું ફેરફાર આવે તેર્ી વાકેફ ર્ાય.

•

અંદાિપત્રન ું શ્ચવશ્લેિણ અને ચચાથ કરી શકે.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT, તજજ્ઞ વ્યાખ્યાન
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૫ ગિ
ુ : જૂર્ ચચાથ
૧૦ ગિ
એકમ 1. જાહેર અર્થશાસ્ત્ર:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. અર્થ અને કાયથક્ષેત્ર, ભ ૂશ્ચમકા
2. જાહેરક્ષેત્ર અને ખાનગીક્ષેત્ર વચ્ચેનો તફાવત
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3. અશ્ચધકતમ સામાજિક કપયાણનો શ્ચસદ્ાુંત
4. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસમાું રાિકોિીય નીશ્ચતની ભ ૂશ્ચમકા
5. જાહેર વસ્ત,ખાનગી વસ્ત અને ગણવત્તા યક્ત વસ્ત
એકમ 2. જાહેર ખચથ અને જાહેર દે વ ું:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. જાહેર ખચથ : અર્થ, પ્રકાર અને અર્થતત્ર
ું પર તેની અસર
2. ભારતમાું જાહેર ખચથના વલણો
3. જાહેર દે વ ું : અર્થ, પ્રકાર, મહત્વ અને મયાથદા
4. ખાધ પરવણી : અર્થ, આશ્ચર્ક
િ શ્ચવકાસમાું ભ ૂશ્ચમકા
એકમ 3. જાહેર આવક:

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. જાહેર આવકના ઘિકો
2. કરઆવકો-ચબનકરઆવકો: અર્થ, પ્રકાર. લાભ-ગેરલાભ
3. કર આકારણીના શ્ચસદ્ાુંતો
4. કરાઘાત, કરસુંપાત, કરશ્ચવવતથન અર્થ અને પ્રકાર
એકમ 4. અંદાિપત્ર:

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. અર્થ – પ્રકાર અને માળખ,ું મહત્વ
2. ખાધના પ્રકારો
3. વતથમાન અંદાિપત્રમાું ખાધ
4. કેન્દ્રીય બજેિ (વતથમાન વિથન ું)
સંદભથ •

ભટ્ટ. મહેશ. પી., જાહેર શ્ચવત્તવ્યવસ્ર્ાના શ્ચસદ્ાુંત (જાહેર ક્ષેત્રન ું અર્થશાસ્ત્ર), યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્શ્ચનમાથણ
બોડથ .

•
•

•
•
•
•
•
•

આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર અને જાહેર શ્ચવત્તવ્યવસ્ર્ા -સી. િમનાદાસ રકશન
माथरु रीटा, 2006, वित्तीय प्रणालि, अर्न
ु हाउस.

Buchanan, J. M. (1970), the Public Finances, Richard D. Irwin, Homewood.
Mithani, D.M(2007), Modern Public Finance , Himalaya Publishing House
Musgrave, R. A. and P. B. Musgrave (1976), Public Finance in Theory and Practice,
McGraw Hill, Tokyo.
Reserve Bank of India: Report on Currency and Finance (various issues)
Shoup, C. S. (1970), Public Finance, Aldine, Chicago.
GOI : Indian Public Finance Statistics, Ministry of Finance
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર – ૪ પાઠયક્રમ MAJECO – ૪૦૩
સંશોધનની સૈદ્ાંવતક રૂપરે ખા
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ - ૪, ગિ

શૈક્ષલિક હેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ીને સશોધન પ્રત્યે કેળવવા અને જાગૃત કરવા.
શ્ચવદ્યાર્ી ગ્રામ અને સામાન્ય માનવીના આશ્ચર્િક પ્રશ્નોને સમજી શકે.

શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો

•

સામાજિક-આશ્ચર્િક શ્ચવકાસમાું સામાજિક સુંશોધનની અગત્યતા સ્વીકારવાનો અચભગમ કેળવાય
છે .

•

સામાજિક સુંશોધનની શ્ચવશ્ચવધ પ્રશ્ચવશ્ચધઓના ઉપયોગની સમિ મેળવી શકાય છે .

•

સામાજિક સુંશોધનની રૂપરે ખા અને સુંશોધન અહેવાલ લેખનની પ્રરક્રયા અંગેની સૈદ્ાુંશ્ચતક
સમિ શ્ચવકસે છે .

•

સામાજિક આશ્ચર્િક સમસ્યાઓના અભ્યાસ માિે સુંશોધનાત્મક દ્રષ્ષ્ટ્િકોણ કેળવાય છે .

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT, તજજ્ઞ વ્યાખ્યાન
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૧૦ ગિ
ુ : જૂર્ ચચાથ
૧૦ ગિ
એકમ 1. સામાજિક શ્ચવજ્ઞાનમાું સામાજિક સુંશોધન:

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. સામાજિક સુંશોધનનો અર્થ, લક્ષણો, હેત અને મહત્વ.
2. પરરકપપનાનો અર્થ અને લક્ષણો
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3. ચલનો અર્થ અને પ્રકારો
એકમ 2. સુંશોધનની પ્રશ્ચવશ્ચધ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. નમ ૂના પસુંદગી: અર્થ, લક્ષણો અને પ્રકારો
2. મારહતી: અર્થ અને પ્રકાર
3. પ્રાર્શ્ચમક મારહતીનો અર્થ, સ્રોત, મહત્વ અને મયાથદા.
4. ગૌણ મારહતીનો અર્થ, સ્રોત, મહત્વ અને મયાથદા.
એકમ 3. મારહતી એકત્રીકરણની રીત-

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. મોિણી:– અર્થ અને પ્રકારો
2. પ્રશ્નાવલી – શ્ચનરીક્ષણ – મલાકાત (અર્થ અને પ્રકાર)
3. મલાકાત અનસ ૂચચ: લક્ષણો - પ્રકાર – મહત્વ – મયાથદા
એકમ 4. સુંશોધન અહેવાલ લેખન

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. અહેવાલ લેખનમાું ધ્યાનમાું રાખવાની બાબતો
2. અહેવાલ લેખનના તબક્કા
3. સારહત્ય ચોરી (અર્થ અને પ્રકાર)
4. વાુંગ્મયસ ૂચચ અને સુંદભથસ ૂચચ (ખ્યાલ, રીત, તફાવત)
સંદભથ
•

શાહ પી શ્ચવમલ. સુંશોધન પદ્શ્ચત, યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્ શ્ચનમાથણ બોડથ

•

શાહ. એ. જી. અને દવે .જે.કે. , સામાજિક સુંશોધન પદ્શ્ચતઓ , અનડા પ્રકાશન, અમદાવાદ

•

દે સાઈ અરશ્ચવિંદરાય. સામાજિક સુંશોધન પદ્શ્ચતઓ. યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્ શ્ચનમાથણ બોડથ , અમદાવાદ

•
•
•
•
•

Berg, Bruce L., 1995. Qualitative Research Methods for the Social Sciences, Boston: Allyn and
Bacon.
Bryman Alan, Business Research Methods, (2008) Oxford University Press, New Delhi.
Donald R Cooper, Pamela S Schindler (2006), Business Research Methods, 9 th Edition, The
McGraw-Hill Companies
Gujarati, D.N. (1988). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill.
Lapin L.L. (1991). Quantitative Methods for Business Decisions. New York: Harcourt Brace
Jovanovich Publishers.
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૪, પાઠયક્રમ- MAJECO – ૪૦૪
વિર્ય: કૃવર્ અર્થશાસ્ત્રના વસદ્ાંત
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિક હેત ુ
•

ભારતીય અર્થતત્ર
ું માું કૃશ્ચિ અને તેની ભ ૂશ્ચમકા સમિવી.

•

કૃશ્ચિ અર્થતત્ર
ું ના શ્ચવશ્ચવધ પાસા અને તેમના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરવો.

શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો

•

ભારતન ું કૃશ્ચિશ્ચધરાણ માળખ ું સમીક્ષાત્મક રીતે સમજી શકાય છે .

•

ભારતના િમીન સધારા અંગેની સૈદ્ાુંશ્ચતક સમિ મેળવી શકાય છે .

•

હરરયાળીક્રાસ્ન્ત, ગ્રીન હાઉસ અને સુંપોશ્ચિત કૃશ્ચિ

પદ્શ્ચતની

ત ૂલનાત્મક મહત્વતા સમજી શકાય

છે .
•

ભારતની કૃશ્ચિભાવનીશ્ચત અને કૃશ્ચિ બજાર વ્યવસ્ર્ાની અસરકારકતા જાણી શકાય છે .

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT, તજજ્ઞ વ્યાખ્યાન
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૫ ગિ
ુ : જૂર્ ચચાથ
૧૦ ગિ
એકમ 1. કૃશ્ચિ અર્થશાસ્ત્રનો શ્ચવિયશ્ચવસ્તાર:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. અર્થ - સ્વરૂપ - કાયથક્ષેત્ર - લક્ષણો
2. અર્થતત્ર
ું માું કૃશ્ચિની ભ ૂશ્ચમકા
3. કૃશ્ચિ ક્ષેત્ર સમક્ષના પડકારો
4. કૃશ્ચિ શ્ચવકાસ શ્ચવરદ્ ઔદ્યોચગક શ્ચવકાસ
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એકમ 2. કૃશ્ચિપેદાશોની માુંગ અને પરવઠ્ો

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. કૃશ્ચિપેદાશોની માુંગને અસર કરતા પરરબળો, કૃશ્ચિક્ષેત્રે માુંગની અનસ ૂચચ
2. મધ્યસ્ર્ીઓના નફાના ગાળાની અસર
3. ખેતપેદાશોના પ ૂરવઠ્ાને અસર કરતા પરરબળો અને પરવઠ્ાની સ્સ્ર્શ્ચતસ્ર્ાપકતા.
4. કૃશ્ચિપેદાશોન ું ઉત્પાદન (ઉત્પાદનના શ્ચસદ્ાુંતો-ઘિતી પેદાશનો શ્ચનયમ)
એકમ 3. કૃશ્ચિપેદાશોના ભાવ

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. કોબવેબ પ્રમેય
2. કૃશ્ચિપેદાશોની રકમતના લક્ષણો અને રકિંમતને અસર કરતા પરરબળો.
3. ખેતપેદાશોની રકિંમતન શ્ચનયમન(સ્સ્ર્રતા) – ખ્યાલ, હેતઓ અને મહત્વ
4. ખેત પેદાશોની રકિંમતમા ફેરફારના કારણો
એકમ 4. કૃશ્ચિસુંચાલન:

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. કૃશ્ચિ સુંચાલન- અર્થ અને પદ્શ્ચતઓ
2. કૃશ્ચિખચથના શ્ચવશ્ચવધ ખ્યાલો
3. કૃશ્ચિક્ષેત્રે વ્યાપારની શરતો
4. પયાથ વરણ અને ખેતી

સુંદભથ:
•

મહેતા રઘવીર એસ. કૃશ્ચિ અર્થશાસ્ત્રનાું શ્ચસદ્ાુંતો અને વ્યવસ્ર્ા, યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્ શ્ચનમાથ ણ
બોડથ , ગિરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.

•

શાહ કે. એમ. કૃશ્ચિ અર્થશાસ્ત્રનાું મ ૂળતત્વો. યશ્ચનવશ્ચસિ
િ ી ગ્રુંર્શ્ચનમાથ ણ બોડથ , ગિરાત રાજ્ય,
અમદાવાદ.

•

િોશી. ભાસ્કર હ. ભારતમાું કૃશ્ચિક્ષેત્ર: શ્ચવકાસ અને પડકારો, યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્શ્ચનમાથ ણ બોડથ ,
ગિરાત રાજ્ય, અમદાવાદ

•
•
•
•
•

દે સાઈ. એસ. એ.(૨૦૧૨), કૃશ્ચિ અર્થશાસ્ત્ર-૧. પોપ્યલર પ્રકાશન, સરત
Singh and Sadhu. Agricultural Problem in India, Himalaya Publishing House
Bilgrami. S.A.R. (1996). An Introduction to Agricultural Economics, Himalaya, New Delhi.
Dantwala, M.L. (1996), “Dilemmas of Growth: The Indian Experience, Sage Publishing, D.lhi.
Rao, C.H. Hanumantha (1994). Agricultural Growth, Rural Poverty and Environmental
Degradation in India. Oxford University Press, New Delhi

32

બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૫, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૫૦૧
વિર્ય : ભારતીય કવૃ ર્ની સમસ્યાઓનો આવર્િક પરરપ્રેક્ષ્ય
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ - ૪, ગિ
શૈક્ષલિકહેત ુ
•

ભારતીય અર્થતત્ર
ું માું કૃશ્ચિ અને તેની ભ ૂશ્ચમકા સમિવી.

•

કૃશ્ચિ અર્થતત્ર
ું ના શ્ચવશ્ચવધ પાસા અને તેમના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરવો.

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
•

ભારતન ું કૃશ્ચિશ્ચધરાણ માળખ ું સમીક્ષાત્મક રીતે સમજી શકાય છે .

•

ભારતના િમીન સધારા અંગેની સૈદ્ાુંશ્ચતક સમિ મેળવી શકાય છે .

•

હરરયાળીક્રાસ્ન્ત, ગ્રીન હાઉસ અને સુંપોશ્ચિત કૃશ્ચિ પદ્શ્ચતની ત ૂલનાત્મક મહત્વતા સમજી શકાય
છે .

•

ભારતની કૃશ્ચિભાવનીશ્ચત અને કૃશ્ચિ બજાર વ્યવસ્ર્ાની અસરકારકતા જાણી શકાય છે .

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ, ICT
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક પરીક્ષા
૫ ગિ
ુ : જૂર્ ચચાથ
૧૦ ગિ

એકમ 1. ખેત ઉત્પાદકતા અને કૃશ્ચિ શ્ચધરાણ

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

5. ભારતમાું નીચી ખેત ઉત્પાદકતાના કારણો અને ઉત્પાદકતા વધારવાના પગલા.
6. કૃશ્ચિ શ્ચધરાણ: પ્રકાર અને સ્રોત
7. ચબન સુંગરઠ્ત શ્ચધરાણ- ભ ૂશ્ચમકા અને મયાથદા
8. સુંગરઠ્ત શ્ચધરાણ(સહકારી, નાબાડથ ) – ભ ૂશ્ચમકા અને મ ૂપયાુંકન
એકમ .2 ભારતમાું િમીનસધારા

1ક્રેરિટ

15 કિાક

1. ઐશ્ચતહાશ્ચસક ભ ૂશ્ચમકા, હેત અને માળખ ું
2. િમીનદારી પ્રર્ા નાબદી કાયદો
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3. ગણોત સધારા, િોચમયાથદા, એકત્રીકરણ
4. ભારતમાું િમીનસધારાન ું મ ૂપયાુંકન
એકમ 3. હરરયાળી ક્રાુંશ્ચત અને સુંપોશ્ચિત કૃશ્ચિ:

1ક્રેરિટ

15 કિાક

1. હરરયાળી ક્રાુંશ્ચત - ભ ૂશ્ચમકા - ઘિકો - શ્ચસદ્ધદ્ઓ – મયાથદા
2. હરરયાળા એકમ (Green House)પદ્શ્ચત: શ્ચવકાસ અને લાભાલાભ
3. સુંપોશ્ચિત (સજીવ) કૃશ્ચિ: અર્થ, શ્ચવકાસ અને પ્રશ્નો
એકમ 4. ભારતની કૃશ્ચિ ભાવનીશ્ચત અને બજારવ્યવસ્ર્ા.

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. ભારતની કૃશ્ચિ ભાવનીશ્ચત- હેતઓ, અંગો અને મયાથદા
2. કૃશ્ચિ બજારવ્યવસ્ર્ા : લક્ષણો અને કાયો
3. ભારતની કૃશ્ચિ બજારવ્યવસ્ર્ા : મયાથ દા અને તેને દૂ ર કરવાના ઉપાયો.
સંદભથ •

પિેલ, રશ્ચતલાલ. કૃશ્ચિ અર્થશાસ્ત્ર.યશ્ચનવશ્ચસિિીગ્રુંર્શ્ચનમાથ ણ બોડથ , અમદાવાદ.

•

િોશી, શ્ચવષ્ટ્ણશુંકર એસ. ભારતની આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ-૧, યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્શ્ચનમાથણ બોડથ .

•

ભારતીય આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ - િમનાદાસ પ્રકાશન.

•

િતન: સજીવ ખેતી માિે ન ું શ્ચમશન. શ્ચવનોબા આશ્રમ, ગોત્રી, વડોદરા

•

દે સાઈ.એસ.એ.(૨૦૧૨),કૃશ્ચિ અર્થશાસ્ત્ર-૧,પોપ્યલરપ્રકાશન,સરત

•
•
•
•
•

Bhall G.S; Singh Gurmail, (2001). Indian Agriculture: Four Decades of Development.
Sage Publications, New Delhi.
Diwan, B.D.(1988). Irrigation in India’s Agricultural Development. Sage Publication,
New Delhi.
Gulati Ashok, Kelley Tim. (1999). Trade liberalization and Indian Agriculture. Oxford
University Press, New Delhi.
Prasad C.S. (2006). Sixty Year of Indian Agriculture: 1947 to 2007. New Century
Publication, New Delhi.
Vaidyananthan, A.(1995). The Indian Economy: Crisis, Response and Prospects. Orient
Longmans, New Delhi.
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૫, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૫૦૨
વિર્ય: અર્થશાસ્ત્રમાં આંકિાશાસ્ત્ર
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિકહેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ી આંકડાશાસ્ત્રની મ ૂળભ ૂત પદ્શ્ચતઓર્ી પરરચચત ર્ાય.

•

શ્ચવદ્યાર્ી આંકડાશાસ્ત્રની શ્ચવભાવનાઓનો અર્થશાસ્ત્રમાું ઉપયોગ કરે .

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
•

અર્થશાસ્ત્રમાું આંકડાશાત્રની ભ ૂશ્ચમકા સમજાશે.

•

આંકડાકીય મારહતીન ું વગીકરણ સમિશે.

•

સરે રાશના પ્રકારો અને ઉપયોગ સમિશે.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : પ્રાયોલગક કાયથ
૫ ગિ
ુ : િગથ કસોટી
૧૦ ગિ
એકમ 1. આંકડાશાસ્ત્રનો પરરચય:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. આંકડાશાસ્ત્રના અભ્યાસના મખ્ય શ્ચવભાગો
2. અર્થશાસ્ત્ર સાર્ે સુંબધ
ું - મયાથદા-કાયો- મહત્વ
3. સુંશોધન સમસ્યા (કેન્દ્રશ્ચનવાસ દરશ્ચમયાન કરનારા સુંશોધન અંગે િરૂરી માગથદશથન
આપવ ું)
એકમ 2. મારહતીરજૂઆત:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. વગીકરણ અને કોષ્ટ્િકરચના (પ્રકાર, ઉપયોચગતા- શ્ચનયમો)
2. આંકડાશાસ્ત્રીય શ્રેણીઓ– આવ ૃશ્ચત્તશ્ચવતરણ
3. આલેખ (અર્થ, પ્રકાર,ઉપયોચગતા)
એકમ 3. મધ્યવતી સ્સ્ર્શ્ચતના માપ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક
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1. સરે રાશ-મધ્યક (ભારરત મધ્યક - સ્તરરત મધ્યક)
2. મધ્યસ્ર્
3. બહલક
એકમ 4. પ્રસારમાનના માપ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. શ્ચનરપેક્ષ અને સાપેક્ષ પ્રસાર
2. શ્ચવસ્તાર
3. સરે રાશ શ્ચવચલન- પ્રમાચણત શ્ચવચલન– ચતર્થક શ્ચવચલન – સરે રાશ શ્ચવચલન
4. પ્રસારમાનના શ્ચવશ્ચવધ માપ વચ્ચેનો સુંબધ
ું – શ્ચવિમતા –ધન-ઋણ શ્ચવિમતા
(નોંધ- સ્વાધ્યાયરૂપે એકમ 2,3 અને 4 ન પ્રાયોચગક કરાવવ)ું
સુંદભથ:
•

િયસ્વાલ એમ. સી., અર્થશ્ચવિયક આંકડાશાસ્ત્ર, યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્ શ્ચનમાથણ બોડથ , ગિરાત
રાજ્ય, અમદાવાદ.

•
•
•
•

Hooda R P (1994). Statistics for Business and Economics. MacMillan.
Nagar A L. (1997), Basic Statistics, Oxford University Press, 15th Edition
G S Monga (2000). Mathematics and Statistics for Economics. Vikas Publications,
New Delhi
Richard I LevMichael C Fleming and Joseph G Nellis (1997) Essence of Statistics for
Business 2nd Ed, Prentice -Hall Of India. Pvt.Ltd, Delhi
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૫, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૫૦૩
વિર્ય: વ ૃદ્ધદ્ અને વિકાસન ંુ અર્થશાસ્ત્ર
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિકહેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ી આશ્ચર્િક શ્ચવકાસની શ્ચવભાવનાર્ી પરરચચત ર્ાય.

•

શ્ચવદ્યાર્ી શ્ચવકસતા દે શોના શ્ચવકાસ અંગે સમિણ કેળવે

•

ગાુંધીની નિરે શ્ચવકાસની વૈકલ્પપક અવધારણાનો ખ્યાલ મેળવે.

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
1. શ્ચવદ્યાર્ીઓ શ્ચવકાસ અને

વ ૃદ્ધદ્ વચ્ચે તફાવત સમજે અને શ્ચવકાશતા દે શોમાું સરકાર ની

ભ ૂશ્ચમકાર્ી વાકેફ ર્ાય.
2. શ્ચવકશતા દે શોમાું શ્ચવકાસના અવરોધો સમજે અને ગાુંધી માગે ઉકેલની સમિણ કેળવે.
3. શ્ચવકાસના જદા જદા આંક સમજે અને ભારતના શ્ચવકાસ સુંદભે શ્ચવસ્તત જાણકારી મેળવે.
4. શ્ચવકાસમાું જદી જદી સુંસ્ર્ાઓની ભ ૂશ્ચમકા શ્ચવિે જાણકાર ર્ાય.
5. માનવ શ્ચવકાસ આંક, સખાકારી આંક, સુંપોશ્ચસત શ્ચવકાસ આંક વચ્ચે નો તફાવત સમજે અંદ
ભારતનો બીજા દે શોના સુંદભથમાું ક્રમ જાણે..
વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT, પરરસંિાદ
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક કસોટી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૧૦ ગિ

એકમ 1. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. અર્થ- આશ્ચર્િક વ ૃદ્ધદ્ અને આશ્ચર્િક શ્ચવકાસ વચ્ચેનો તફાવત
2. આશ્ચર્િક વ ૃદ્ધદ્ને અસર કરતાું પરરબળો
3. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસના માપદુંડો (રાષ્ટ્રીય આવક, માર્ાદીઠ્ આવક, જીવનની ભૌશ્ચતક
ગણવત્તાનો આંક, માનવશ્ચવકાસ આંક,)
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એકમ 2. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસ, વસ્તી અને સુંસ્ર્ાઓ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસ અને વસ્તી વચ્ચે આંતરસુંબધ
ું ો-વસ્તીસુંક્રમણનો શ્ચસદ્ાુંત
2. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસની સુંસ્ર્ાઓ: બજાર, રાજ્ય અને સ્વૈલ્ચ્છક સુંગઠ્ન
એકમ 3. આશ્ચર્િક વ ૃદ્ધદ્ના શ્ચસદ્ાુંત:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. રગ્નાર નકથ સન ું મોડેલ
2. રોડાનનો પ્રારું ચભક શસ્ક્તશાળી પ્રયાસનો શ્ચસદ્ાુંત
3. લેશ્ચવસ અને લેબેનસ્િાઈનના શ્ચસદ્ાુંતો
એકમ 4. શ્ચવકાસની વૈકલ્પપક શ્ચવભાવના:
1. મખ્ય ધારાના આશ્ચર્િક શ્ચવકાસની મયાથદા
2. વૈકલ્પપક અચભગમો- Index of Happiness , હરરયાળો આંક, PQLI
3. ગાુંધીના આશ્ચર્િક શ્ચવચારો
સંદભથ:
•

શ્ચત્રવેદીએચ.કે. શ્ચવકાસશીલ રાષ્ટ્રોન ું અર્થશાસ્ત્ર.યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્શ્ચનમાથ ણ બોડથ .ગિરાત
રાજ્ય, અમદાવાદ.

•

ધોળરકયા અને ધોળરકયા. આશ્ચર્િક વ ૃદ્ધદ્ના મોડેલ , યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્શ્ચનમાથણ બોડથ .ગિરાત
રાજ્ય, અમદાવાદ.

•

માધકરી.જૂન ૧૯૮૮અનેજૂન ૨૦૦૪, રડસેમ્બર ૧૯૮૭.

•

િોિી આર.સી.. ૨૦૦૧. શ્ચવકાસ આયોિન અને આશ્ચર્િક નીશ્ચતન ું અર્થશાસ્ત્ર. પોપ્યલર
પ્રકાશન, સરત

•

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

•

Limited.
Thirlwall A P (2007).Growth and Development:With Special Reference to Developing
Economics. Palgrave MacMillan, New York

•

Misra S K and Puri V K (2005) :Economics of Development and Planning : Theory and
Practice, Himalaya Publishing House ,Mumbai
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૫, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૫૦૪
વિર્ય: ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર : પરરચય
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિકહેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ી ગ્રામીણ અર્થશાસ્ત્રના માળખાર્ી પરરચચત ર્ાય.

•

પુંચાયતી રાજ્યની સુંસ્ર્ાઓની સમાિ કેળવે.

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
•

ગ્રામ અર્થતત્ર
ું ન સૈદ્ાુંશ્ચતક સ્વરૂપ સમજી શકાય છે .

•

ગ્રામીણ શ્ચવકાસ માિે પુંચાયતીરાિની ભ ૂશ્ચમકા સમજી શકાય છે .

•

ગ્રામશ્ચવકાસ માિે ગ્રામોદ્યોગોની આવશ્યકતા અને વતથમાન સમયે તેમની સામે રહેલા
પડકારોર્ી મારહતગાર ર્ઇ શકાય છે .

•

સરકારના ગ્રામશ્ચવકાસ કાયથક્રમોની અસરકારકતા અંગે સભાનતા કેળવી શકાય.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT, પરરસંિાદ
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક કસોટી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૧૦ ગિ
એકમ 1. ગ્રામ અર્થતત્ર
ું નો પરરચય:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. અર્થ અને સ્વરૂપ (કૃશ્ચિ અને ચબન-કૃશ્ચિ)
2. ગ્રામ અર્થતત્ર
ું નાુંલક્ષણો
3. ગ્રામ અર્થતત્ર
ું ના શ્ચવકાસના અચભગમો અને મયાથદા
એકમ 2. પુંચાયતી રાિ:
1. પુંચાયતી રાિની ગ્રામશ્ચવકાસમાું ભ ૂશ્ચમકા
2. ગિરાતમાું પુંચાયતી રાિન ું માળખ ું( 73મો બુંધારણીય સધારો)
3. ગ્રામસભાનાું કાયો અને ફરિો
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4. ગ્રામપુંચાયતના આવકના સાધનો અને ખચથ
એકમ 3. ગ્રામઉદ્યોગ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. ગ્રામઉદ્યોગનો અર્થ અને મહત્વ
2. ગ્રામઉદ્યોગન ું વતથમાન સ્વરૂપ
3. ગ્રામઉદ્યોગના પ્રશ્નો અને પડકારો
4. ગાુંધીશ્ચવચાર આધારરત ગ્રામ ઉદ્યોગ
એકમ 4. ગ્રામશ્ચવકાસના કાયથક્રમો:
1. જિપલા ગ્રામશ્ચવકાસ એિન્સીન ું માળખ ું અને કાયથ
2. ગ્રામશ્ચવકાસની શ્ચવશ્ચવધ યોિનાઓ (સુંકચલત ગ્રામ શ્ચવકાસ કાયથક્રમ(CDP), IRDP, મહાત્મા
ગાુંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોિગારી બાહેંધરી યોિના)
સંદભથ:
•

વૈષ્ટ્ણવ ચબપીનચુંદ્ર. પુંચાયત પરરચય: નવસર્જન પ્રકાશન, અમદાવાદ

•

ગાુંધી મો. ક. ગ્રામ સ્વરાિ, નવજીવન પ્રકાશન

•

પરીખનરહરી, યુંત્રની મયાથદા, ગ ૂિરાત શ્ચવદ્યાપીઠ્, અમદાવાદ.

•

પરીખનરહરી, સુંચક્ષપ્ત માનવ અર્થશાસ્ત્ર, ગ ૂિરાત શ્ચવદ્યાપીઠ્, અમદાવાદ.

•

Garmora J.L., Rural Development and Rural Economy: Vital Publication, Jaipur
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૫, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૫૦૪ A
ુ રાતન ંુ અર્થતત્ર
વિર્ય: ગજ
ં (િૈકલ્લપક)
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિક હેત ુ

•

શ્ચવદ્યાર્ીગિરાતનાુંઅર્થતત્ર
ું ર્ીપરરચચતર્ાય

•

શ્ચવદ્યાર્ીગિરાતનાુંપ્રવતથમાનશ્ચવકાસપ્રવાહનીસમિણમેળવે

•

શ્ચવદ્યાર્ીરાિયનાુંમહત્ત્વનાપ્રશ્નોઅંગેપરરચચતર્ાય.

શ્ચશખવાની પ્રરક્રયાના શ્ચનષ્ટ્પન્નો-

શ્ચવદ્યાર્ી ગિરાતનો આશ્ચર્િક વારસો જાણી શકશે

-

શ્ચવદ્યાર્ી ગિરાતના ત્રણે આશ્ચર્િકક્ષેત્રોનો શ્ચવકાસ અને પડકારોર્ી મારહતગાર ર્ઇ શકશે.

-

શ્ચવદ્યાર્ી ગિરાતની સામાજિક-આશ્ચર્િક સ્સ્ર્શ્ચતર્ી મારહતગાર ર્ઇ તેની પ્રાદે શ્ચશક ત ૂલના કરી શકશે.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT, પરરસંિાદ
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક કસોટી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૧૦ ગિ
ુ રાત રાજ્યનો આવર્િક પરરિેશ
એકમ-૧. ગજ
૧. ગિરાતનો આશ્ચર્િક ઈશ્ચતહાસ (વ્યાપાર,ઉદ્યોગ અને કૃશ્ચિ)
2. ગિરાતની ભૌગોચલક સ્સ્ર્શ્ચત (િમીન સુંસાધનન ું વગીકરણ, નદીઓ, વરસાદ, દરરયો)
3. ગિરાતની રાિકોિીય સ્સ્ર્શ્ચત
4. ગિરાતની આશ્ચર્િક વ ૃદ્ધદ્ (GSDP, માર્ાદીઠ્ આવક, શ્ચવશ્ચવધ રાજ્યો સાર્ે તલના)
ુ રાતન ુ કૃવર્ક્ષેત્ર
એકમ-૨. ગજ
૧. ખેત ઉત્પાદકતા અને શ્ચવકાસમાું ભ ૂશ્ચમકા
૨. િમીન વપરાશની તરાહ અને અસર કરતા પરરબળો
૩. પાક તરાહ અને પાક પ્રદે શો
૪. સહકારી ડેરી ઉદ્યોગ- શ્ચવકાસ અને પ્રશ્નો
૫. કૃશ્ચિક્ષેત્ર સમક્ષના પડકારો
ુ રાતન ુ ઔદ્યોલગકક્ષેત્ર
એકમ-૩. ગજ
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૧. ઔદ્યોચગક શ્ચવકાસના પ્રરક પરરબળો
૨. ઔદ્યોચગક માળખ અને ઔદ્યોચગક પ્રદે શો
૩. ઔદ્યોચગક શ્ચવકાસ અને પ્રશ્નો
૪. પ્રવતથમાન ઔદ્યોચગક નીશ્ચત
ુ રાતન ુ સેિાક્ષેત્ર
એકમ-૪ ગજ
૧. વાહનવ્યવહાર અને સુંદેશવ્યવહાર (સ્સ્ર્શ્ચત, પ્રશ્નો અને અસમાનતા)
૨. શ્ચશક્ષણ અને આરોગ્ય (સ્સ્ર્શ્ચત, પ્રશ્નો અને અસમાનતા)
૩. શ્ચસિંચાઇ અને ઊજાથ (સ્સ્ર્શ્ચત, પ્રશ્નો અને અસમાનતા)
૪. બેંરકિંગ અને પ્રવાસનક્ષેત્રન સ્ર્ાન
સંદભથ
•

ઓઝા, દીગુંત. અને આયુંગાર, સદશથન (૨૦૦૨). ગિરાતએકસરવૈય ું.અમદાવાદ: નવભારતસારહત્યમુંરદર

•

સામાજિક- આશ્ચર્િક સશ્ચમક્ષા, ગિરાત રાજ્ય.

•

Datt R. (1990) The Economic History of India. Two volumes bound in one, Reprint. New
Delhi. Low Price Publications.

•

Pari, V.K. And Mishra, S.K. (2014) Indian Economy, Himalaya publishing house,
New Delhi, P.263-64.

•

શ્ચવદ્યતિોિી (૨૦૧૪). (સુંકચલત). સમકાલીનગિરાતીસમાિ. અમદાવાદ.
ગ ૂર્જરગ્રુંર્રત્નકાયાથલય.
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૫ , પાઠયક્રમ- MAJECO – ૫૦૫ B (િૈકલ્લપક)
વિર્ય : પયાથિરિીય સમસ્યાઓના આવર્િક પાસા
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ - ૪, ગિ

શૈક્ષલિક હેત ુ
•

પયાથ વરણ અને તેની માનવજીવનમાું આશ્ચર્િક ભ ૂશ્ચમકા અંગે શ્ચવદ્યાર્ીને વાકેફ કરવા.

•

શ્ચવશ્ચવધ પ્રકારનાું પ્રદૂ િણની સમિણ આપવી.

શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો
•

વતથમાન સમયમાું પયાથવરણની ભ ૂશ્ચમકા સમિવી.

•

શ્ચવચભન્ન પ્રદૂ િણ આશ્ચર્િક અને ચબન આશ્ચર્િક અસરની સમિણ કેળવાશે

•

પયાથ વરણીય પ્રશ્નોન ું વૈશ્ચિક પ્રશ્નો સ્વરૂપ સમિશે.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, પરરસંિાદ
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક કસોટી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૧૦ ગિ
એકમ 1. પયાથવરણીય અર્થશાસ્ત્ર:

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. અર્થ – સ્વરૂપ
2. પયાથવરણની માનવજીવનમાું ભ ૂશ્ચમકા
3. પયાથવરણીય પ્રશ્નોના ઉદભવના આશ્ચર્િક કારણો
4. ભારતમાું િગલન
ું
ું સ્વરૂપ અને પ્રમાણ અને નીશ્ચત અંગે સમિણ કેળવશે.
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એકમ 2. પ્રદૂ ર્િ:

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. અર્થ – પ્રકાર
2. પ્રદૂ ર્િનો અર્થ (કચરો અને પ્રદૂ ર્િ િચ્ચેનો તિાિત)- સ્વરૂપ
3. માનવ તર્ા અન્ય સજીવસ ૃષ્ષ્ટ્િ પર તેની આશ્ચર્િક તેમિ ચબનઆશ્ચર્િક અસરો
4. સરકારી નીશ્ચત
એકમ 3. પયાથવરણીય પ્રશ્નો:

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. પયાથ વરણીય પ્રશ્નોન ું સ્વરૂપ
2. મહત્વના વૈશ્ચિક પ્રશ્નો (જૈશ્ચવક શ્ચવશ્ચવધતાનો નાશ- રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદે શ્ચશક/સ્ર્ાશ્ચનક પ્રશ્નો
(દરરયાકાુંઠ્ાના પ્રશ્નો, રણીકરણ, પ્રવાસન)
3. આ માિે કામ કરતી મહત્વની સુંસ્ર્ાઓ (Centre for Science and Environment,
Development Alternatives, Kerala Sastra Sahitiya Parishad, Tata Energy and Resource
Institute, ગાુંધી શાુંશ્ચત પ્રશ્ચતષ્ટ્ઠ્ાનન ું પયાથવરણીય એકમ, પયાથ વરણીય શ્ચશક્ષણ કેન્દ્ર,
પયાથવરણ શ્ચમત્ર, આગાખાન ગ્રામસમર્થન કેન્દ્ર, શ્ચવકાસ સમર્થન કેન્દ્ર)
એકમ 4. િગલના
ું
પ્રશ્નો:

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. ભારતમાું િગલન
ું
ું સ્વરૂપ અને પ્રમાણ
2. સામાજિક વનીકરણ
3. સુંયક્ત વનવ્યવસ્ર્ાપન
4. કેન્દ્રીય વન નીશ્ચત
સંદભથ •

સાવચલયા રમેશ, પયાથવરણ સાર્ી - પયાથ વરણ શ્ચશક્ષણ કેન્દ્ર, અમદાવાદ.

•

િત્રાચણયા
ું
રાજભાઇ, 1995, (અનવાદ) આપણ ું પયાથ વરણ, નેશનલ બક રસ્િ, ભારત,.

•

પયાથ વરણ પરરસ્સ્ર્શ્ચત અને ગિરાત, ગિરાતા ઇકોલોજી કશ્ચમશન.

•
•

Bhattacharya, R .N(Ed) (2001): Environmental Economics – An Indian Perspective OUP
Sengupta, R (2001); Ecology and Economics – A Approach to Sustainable
Development, OUP New Delhi
The Hindu (2003): Survey of Environment, Madras

•
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બી.એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૫, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૫૦૫ C
વિર્ય: પ્રાદે વશક અર્થશાસ્ત્ર(િૈકલ્લપક)
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ - ૪, ગિ
શૈક્ષલિકહેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ી પ્રાદે શ્ચશક અર્થશાસ્ત્રની સૈદ્ાુંશ્ચતક શ્ચવભાવનાની જાણકારી મેળવી શકે.

•

શ્ચવદ્યાર્ી અર્થતત્ર
ું ના પ્રાદે શ્ચશક તફાવતો અને તેની શ્ચવશેિતા શ્ચવશે સમિણ કેળવે

•

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન

•

પ્રાદે શ્ચશક અર્થશાસ્ત્રના ખ્યાલની સમિણ કેળવાશે

•

સ્ર્ળપસુંદગીના શ્ચસદ્ાતોની સૈદ્ાુંશ્ચતક સમિ કેળવાશે

•

વ્યાપારી શ્ચવસ્તારો અંગેની સમિણ કેળવાશે.

•

પ્રાદે શ્ચશક આશ્ચર્િક વ ૃદ્ધદ્ અને શ્ચવકાસની પ્રરક્રયા તેમિ સમસ્યાઓર્ી પરરચચત ર્શે.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT, પરરસંિાદ
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક કસોટી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૧૦ ગિ
એકમ 1. પ્રાદે શ્ચશક અર્થશાસ્ત્ર:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. શ્ચવિય પરરચય – વ્યાખ્યા – અભ્યાસક્ષેત્ર – મહત્વ
2. પ્રદે શનો અર્થ – એકરૂપતાનો ખ્યાલ – ધ્રવીયતાનો ખ્યાલ
3. નીશ્ચતશ્ચવિયક ખ્યાલ
એકમ 2. સ્ર્ળપસુંદગીનો શ્ચસદ્ાત:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. વોન થ્યનેનનો શ્ચસદ્ાુંત
2. આપફેડ વેબરનો શ્ચસદ્ાુંત
3. ફ્લોરે ન્સની પદ્શ્ચત
4. મધ્યસ્ર્ સ્ર્ળપસુંદગીનો શ્ચસદ્ાુંત
એકમ 3. વ્યાપારી શ્ચવસ્તારો અને શહેરી પ્રર્ા:
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1. એકરૂપતા ધરાવતા પ્રદે શોમાું વ્યાપારી શ્ચવસ્તારો
2. સુંકલ પરરસ્સ્ર્શ્ચતમાું વ્યાપારી શ્ચવસ્તારો: કેન્દ્રીય સ્ર્ળનો શ્ચસદ્ાુંત
3. શહેરોની પ્રર્ાની પદ્શ્ચત
એકમ 4. પ્રાદે શ્ચશક આશ્ચર્િક વ ૃદ્ધદ્ અને શ્ચવકાસ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. શ્ચવકાસની પ્રરક્રયાના સુંદભથમાું શહેરી અને પ્રાદે શ્ચશક સમસ્યાઓ
2. પ્રાદે શ્ચશક આશ્ચર્િક નીશ્ચત અને પ્રાદે શ્ચશક આયોિન
સંદભથ:
•

પ્રાદે શ્ચશક અર્થશાસ્ત્ર,. પોપ્યલર પ્રકાશન.

•

Stimson,Roberts. 2006. Regional Economic Development, Analysis and Planning
Strategy.Originally published in the series: Advances in Spatial Science, 2nd ed., XIV,

•
•
•
•

452 p.
Marion Temple. 1994. Regional Economics. MacMillan Press
Roberta Capello. 2007.Regional Economics. Routledge.
Karlsson, 2009, New Directions in Regional Economic Development. Series: Advances
in Spatial Science.
Regional Economy of India, RBI, Academic Foundation, New Delhi
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર -૫, પાઠયક્રમ –MAJECO – ૫૦૫ D
વિર્ય :- સંચાિકીય અર્થશાસ્ત્ર (િૈકલ્લપક)
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિકહેત ુ
1. શ્ચવદ્યાર્ી અર્થતત્ર
ું ના મ ૂળભ ૂત એકમો ઉપભોક્તા (ગ્રાહક) અને ઉત્પાદક (પેઢી)ર્ી પરરચચત
ર્ાય.
શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
1. શ્ચવદ્યાર્ીઓ પેઢીના સુંચાલમાું અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંતોનો ઉપયોગ સમજે.
2. પેઢીની માગની આગાહીની શ્ચવશ્ચવધ પદ્શ્ચતઓ સમજે
3. નવીવસ્તઓ બાજારમાું મક્યા પહેલા ઉત્પાદકો બાજારન ું શ્ચવશ્લેિણ કેવી રીતે કરે તે સમજે.
4. પઢીના સમત ૂિચબિંદની ગણતરી અને નફાન ું આયોિન શ્ચવિે મારહતી મેળવે.
5. જદી જદી રકિંમત નીશ્ચતઓ અને કઈ નીશ્ચત ક્યારે ઉપયોગી ર્ાય તે સમજે
વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૧૦ ગિ
ુ : ક્ષેત્રકાયથ આધારરત અહેિાિ
૧૦ ગિ

એકમ 1. સુંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. અર્થશાસ્ત્રઅનેસચ
ું ાલકીય અર્થશાસ્ત્ર
2. સુંચાલકીય અર્થશાસ્ત્રન ું સ્વરૂપ – કાયથક્ષેત્ર
3. સુંચાલકીય અર્થશાસ્ત્રના મ ૂળભ ૂત ખ્યાલો
એકમ 2. માુંગની મ ૂપયસાપેક્ષતા અને માુંગઆગાહી:

1. માુંગની મ ૂપયસાપેક્ષતા માપવાની પદ્શ્ચત અને સુંચાલકીય અર્થશાસ્ત્રમાું
2. માુંગઆગાહી: હેતઓ, માુંગઆગાહીના પ્રકારો, માુંગઆગાહીની પદ્શ્ચત
3. નવી પેદાશ માિે ની માુંગઆગાહી
4. સારી માુંગઆગાહી માિે ના ધોરણો
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એકમ 3. સમત ૂિ શ્ચવશ્લેિણ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. નફા આગાહીની પદ્શ્ચતઓ
2. સમત ૂિ ચબન્દ શ્ચનધાથ રણ-ઉધહરણ-અકૃશ્ચત
3. સમત ૂિ શ્ચવશ્લેિણ- ધારણા – ઉપયોચગતા – મયાથદા
4. ખચથ શ્ચનયુંત્રણ-પદ્શ્ચતઓ, ક્ષેત્ર
એકમ 4. રકિંમત નીશ્ચત:
1. ભાવનીશ્ચત-શ્ચવભાવના, હેત અને અસરકરતા પરરબળો
2. રકિંમત નીશ્ચત: ઊંચી પ્રારું ચભક, નીચી પ્રારું ચભક, ખચથ વત્તાની.
3. વસ્તના જીવનચક્ર રકિંમત નીશ્ચત અને શ્ચશકારી ભાવ
4. જાહેરાત ખચથ: અર્થ, માુંગ પર અસર અને જાહેરાત સાપેક્ષતા
સંદભથ
•

શ્ચત્રવેદી એચ. કે, ૨૦૦૫. અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંતો (મ ૂપય અને વહેંચણી), યશ્ચનવશ્ચસિિી.
ગ્રુંર્શ્ચનમાથણ બોડથ

•

પિેલ બબાભાઈ, અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંતો, સી. િમનાદાસ કુંપની.

•

MithaniD.M. Managerial Economics , Himalaya Publishing House

49

બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૬, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૬૦૧
વિર્ય: આંતરરાષ્રીય અર્થશાસ્ત્રના વસદ્ાંતો
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિકહેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ી આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્રની મ ૂળભ ૂત શ્ચવભાવનાઓર્ી પરરચચત ર્ાય.

•

વ્યાવહારરક સ્તરે ચાલી રહેલી આંતરરાષ્ટ્રીયઘિનાઓની સૈદ્ાુંશ્ચતક સમિણ મેળવે.

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
શ્ચવદ્યાર્ીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારર્ી મળતા લાભો જાણે અને આંતરાષ્ટ્રીય વેપારન ું મહત્વ

•

સમજે
આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાું શ્ચવકાશીલ દે શોન ું સ્ર્ાન સમજે

•

જદી જદી સુંરક્ષણની નીશ્ચતઓ જાણે

•
•

લેણદે ણ તલનાન ું માળખ ું સમજે

•

દે શો વચ્ચે શ્ચવશ્ચનમય દર કેવી રીતે નક્કી ર્ાય તે જાણે.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT, પરરસંિાદ, તજજ્ઞ વ્યાખ્યાન
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક કસોટી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૧૦ ગિ
એકમ 1. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર અને શ્ચસદ્ાુંતો:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 આંતર પ્રાદે શ્ચશક વ્યાપાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર
2 આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારના શ્ચસદ્ાુંતો (શ્ચનરપેક્ષ ખચથ તફાવત, તલનાત્મક ખચથ તફાવત)
3

પારસ્પરરક માુંગનો શ્ચસદ્ાુંત

એકમ 2. આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારની શરતો:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 વ્યાપારની શરતો અને તેના પ્રકાર
2 શ્ચવકાસશીલ દે શો અને વ્યાપારની શરતો
3 વ્યાપારના લાભ અને આવકની વહેચણી
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એકમ 3. મક્ત વ્યાપાર અને સુંરક્ષણ:
1.

મક્ત વ્યાપારનો અર્થ તેના લાભાલાભ

2.

સુંરક્ષણ નીશ્ચતનો અર્થ અને ઉદભવ

3.

સુંરક્ષણના શ્ચવશ્ચવધ સ્વરૂપ

4.

સુંરક્ષણની તરફેણ અને શ્ચવરોધની દલીલો

એકમ 4. લેણદે ણની તલા શ્ચવશ્ચનમય દર :

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. લેણદે ણની તલા અને વ્યાપાર તલા –લેણદે ણની તલાન ું માળખ ું
2. લેણદે ણની તલામાું અસમતલા: કારણો અને ઉપાયો
3. શ્ચવશ્ચનમય દરનો સમખરીદ શસ્ક્તનો શ્ચસદ્ાુંત
સંદભથ:
•

આંતરરાષ્ટ્રીયઅર્થ શાસ્ત્ર . પ્રો. ડી. િી. લાકડાવા ળા , પ્રો. રમે શ બી. શા હ ,
ય શ્ચન વશ્ચસિ િી ગ્રુંર્ શ્ચન માથ ણ બોડથ , અમદાવાદ.

•
•
•
•
•

પિેલઆર.સી.૨૦૦૧. આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર. પોપ્યલર પ્રકાશન, સરત.
Salvatore, D. (1997). International Economics. Macmillan Press Ltd. London.
Joshi, V. and I. M. D. Little (1998). India's Economic Reforms: 1999-2000. Oxford
University Press, New Delhi.
Sodersten B and Reed G (1994) : International Economics, MacMillan Press Ltd,
London
www.wto.org for Trade related negotiations.
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-6 , પાઠયક્રમ-MAJECO – ૬૦૨
વિર્ય: આવર્િક વિચારધારાનો ઈવતહાસ
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિક હેત ુ
•

૧. શ્ચવદ્યાર્ી આશ્ચર્િક શ્ચવચારકોર્ી પરરચચત ર્ાય

•

૨. અર્થશાસ્ત્રના શ્ચવકાસ પ્રવાહની સમિણ મેળવે

શીખિાની પ્રરક્રયાના નીષ્પન્નો
•

આશ્ચર્િક શ્ચવચારધારાનો ઉદભવ સમજી ગ્રીક શ્ચવચારધારાની સમિ કેળવશે.

•

પ્રશ્ચશષ્ટ્િ શ્ચવચારધારાનો શ્ચવકાસ સમજે

•

રાષ્ટ્રવાદી અને સમાિવાદી અચભગમોની સમિણ કેળવાશે

•

નવ શ્ચશષ્ટ્િ અર્થશાસ્ત્રીઓના શ્ચવચારની સમિણ કેળવાશે

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT, પરરસંિાદ
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક કસોટી
૫ ગિ
ુ : પરરસંિાદ
૧૦ ગિ
એકમ ૧.ગ્રીક વિચારધારા
1.એરીસ્િૉિલ,પ્લેિો
2. પ્રકૃશ્ચતવાદ,વાચણજ્યવાદના મખ્ય લક્ષણો
૩.પેટ્ટી,લોક અને હ્યમના આશ્ચર્િક શ્ચવચાર
એકમ ૨.પ્રવશષ્ટ વિચારધારા
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૧. સ્સ્મર્
૨. રરકાડો
૩.માપર્સ
એકમ ૩.રાષ્રિાદી અને સમાજિાદી
૧.ફ્રેડરરક ચલસ્િ
૨.કાલથ માકથ સ
એકમ ૪ નિ વશષ્ટ
૧.ઓગસ્િીન કનોિ
૨.જેવન્સ, શ્ચવકસેલ
૩.આપફ્રેડ માશથલ
4.કેઈન્સ
સુંદભથ :
1. Roger E Backhouse (2002) History of Economic Thought. Penguin
2. Collander,D C and Harry Landreth’s (1989) History of Economic Thought Washington
3. Blackhouse.R. (1985) A History of Modern Economic Analysis. Basil Black Well Oxford
4. Gide.c and G.Rist (1956) A History of Economic Doctrines, George H & Co.Londen
5. Schumpeter.J.A (1954) History of Economic Analysis Oxford university Press New York
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૬, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૬૦૩
વિર્ય: વ ૃદ્ધદ્ અને વિકાસના વસદ્ાંતો
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિકહેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ી આશ્ચર્િક શ્ચવકાસના શ્ચસદ્ાુંતોર્ી પરરચચત ર્ાય.

•

શ્ચવકાસના ક્ષેત્રીય પરરપ્રેક્ષ્યની સમિણ કેળવે.

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
•

આશ્ચર્િક શ્ચવકાસની શ્ચશષ્ટ્િ શ્ચવચારધારાને સમિશે

•

મડીવાદી વ્યવસ્ર્ામાું શ્ચવકાસની પ્રરક્રયાને સમિશે.

•

આશ્ચર્િક મોડેલ અંગેની સમિણ કેળવાશે.

•

શ્ચવકાસના શ્ચવશ્ચવધ પર્ અંગેના અચભગમોની સમિણ કેળવાશે.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ, ICT
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૧૦ ગિ
ુ : મૌલખક કસોટી
૧૦ ગિ

એકમ 1. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસના શ્ચસદ્ાુંતો-૧:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. શ્ચશષ્ટ્િ શ્ચસદ્ાુંતો - એડમ સ્સ્મર્
2. ડેશ્ચવડ રરકાડો
3. માપર્સ
4. જે એસ શ્ચમલ
એકમ 2. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસના શ્ચસદ્ાુંતો-૨:
1. કાલથ માક્સથનો શ્ચસદ્ાુંત
2. શમ્પીિરનો શ્ચસદ્ાુંત
3. રોસ્િોવના આશ્ચર્િક વ ૃદ્ધદ્ના તબક્કા
એકમ 3. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસના શ્ચસદ્ાુંતો-3:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક
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હેરોડ અને ડોમર
કાપડોર
િોન રોચબન્સન
એકમ 4. આશ્ચર્િક શ્ચવકાસના શ્ચસદ્ાુંતો-4:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. સમતોલ અને અસમતોલ શ્ચવકાસનો શ્ચસદ્ાુંત
2. ઉત્પાદનની શ્રમપ્રધાન પદ્શ્ચત
3. ઉત્પાદનની મ ૂડીપ્રધાન પદ્શ્ચત
4. શ્ચવકસતા દે શો માિે ઇષ્ટ્િ ઉત્પાદન પદ્શ્ચત

સંદભથ:
•

શ્ચત્રવેદી,એચ.કે. શ્ચવકાસશીલ રાષ્ટ્રોન ું અર્થશાસ્ત્ર, યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્શ્ચનમાથણ બોડથ , ગિરાત
રાજ્ય, અમદાવાદ.

•

ધોળરકયા અને ધોળરકયા,આશ્ચર્િક વ ૃદ્ધદ્ના મોડેલ, યશ્ચનવશ્ચસિિી ગ્રુંર્શ્ચનમાથણ બોડથ ,
ગિરાત રાજ્ય, અમદાવાદ.

•

માધકરી.જૂન ૧૯૮૮ અનેજૂન ૨૦૦૪, રડસેમ્બર ૧૯૮૭.

•

િોિી. આર.સી. ૨૦૦૧. શ્ચવકાસ આયોિન અને આશ્ચર્િક નીશ્ચતન ું અર્થશાસ્ત્ર,પોપ્યલર
પ્રકાશન, સરત,

•

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

•

Limited.
Meier Gerald M and Rauch James E (2000). Leading Issues in Economic Development.
Oxford University Press. New Delhi.
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૬, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૬૦૪
વિર્ય: સંશોધન પ્રકલપ
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિકહેત ુ
1.

શ્ચવદ્યાર્ીને સુંશોધન પ્રત્યે કેળવવા અને જાગૃત કરવા

2.

શ્ચવદ્યાર્ી ગ્રામ અને સામાન્ય માનવીનાું આશ્ચર્િક પ્રશ્નોને સમજી શકે

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
•

આશ્ચર્િક સુંસ્ર્ાઓમા ચાલતી કામગીરીના આશ્ચર્િક પાસને સમિતા ર્શે.

•

પ્રાર્શ્ચમક મારહતી આધારરત સુંશોધનની પાયાની રૂપરે ખા બનાવતા શીખશે.

•

અહેવાલ લેખનના શ્ચવશ્ચવધ ઘિકોની સમિણ કેળવાશે.

•

શ્ચવદ્યાર્ી પોતાના અહેવાલને રજ કરતા શીખશે

આ પાઠયક્રમ ક્ષેત્રકાયથ આધારરત છે જેમાં અધ્યાપકે જરૂરી માગથ દશથન આપિાન ંુ રહેશે અને જેનો કુ િ
કાયથભાર ૧૨૦ કિાકનો રહેશે

1.

શ્ચવદ્યાર્ી

15

રદવસનો

કેન્દ્ર/ગ્રામશ્ચનવાસ

આશ્ચર્િક

ક્ષેત્રમાું

કામ

કરતી

સ્વૈલ્ચ્છક/સહકારી/સરકારી સુંસ્ર્ામાું અર્વા વ્યસ્ક્ત સાર્ે રહીને કરી શકે.
2.

આ શ્ચનવાસ દરમ્યાન તે જે તે શ્ચવસ્તારના આશ્ચર્િક પ્રશ્નની તપાસ કરીને નોંધ તૈયાર
કરશે

3.

ગ્રુંર્ાલયમાુંર્ી પ્રાપ્ય ગૌણ મારહતી તેમિ તેણે એકશ્ચત્રત કરે લી પ્રાર્શ્ચમક મારહતીના
આધારે શ્ચવદ્યાર્ીએસુંશોધન પ્રકપપ (મહત્તમ ૨૫ પાનાું)ની એક નકલ

પરીક્ષા

શ્ચવભાગને િમા કરવાની રહેશે.
4.

મ ૂપયાુંકનની પદ્શ્ચત -

સુંશોધન પ્રકપપ

:

60

સુંશોધન પ્રકપપની મૌચખક પરીક્ષા

:

40

:

100

કલ ગણ
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૬, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૬૦૫ A
વિર્ય: અર્થશાસ્ત્રમાં પરરમાિાત્મક પદ્વતઓ (િૈકલ્લપક)
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિક હેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ી ગચણતશાસ્ત્રની મ ૂળભ ૂત પદ્શ્ચતઓર્ી પરરચચત ર્ાય.

•

શ્ચવદ્યાર્ી ગચણતની શ્ચવભાવનાઓનો અર્થશાસ્ત્રમાું ઉપયોગ કરે .

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
1. શ્ચવદ્યાર્ીઓ ગચણતની શ્ચવભાનાઓન ું અર્થશાસ્ત્રમાું ઉપયોગ સમજે
2. અર્થશાસ્ત્રના શ્ચવધેયોમાું આધારરત અને સ્વતુંત્ર પરરબળોન ું મહત્વ સમજે.
3. અર્થશાસ્ત્રના શ્ચસદ્ાુંતો વ્યવહારું ઉપયોગ સમજે.
4. નીશ્ચતના ઘડતરમાું આશ્ચર્િક પરરપેક્ષ અને ગાચણશ્ચતક સાધનો સમેળ અને ઉપયોગ સમજે
વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૫ ગિ
ુ : મૌલખક કસોટી
૫ ગિ
ુ : િગથ કસોટી
૧૦ ગિ

એકમ 1. પ્રારું ચભક ગચણતશાસ્ત્ર:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસમાું ગચણતશાસ્ત્રન ું મહત્વ
2. સુંખ્યા પદ્શ્ચત
3. બીિગચણતીય રક્રયાઓ - દશાુંશ પદ્શ્ચત
4. ઘાતાુંક અને તેના શ્ચનયમો- કરણી (surds)
એકમ 2. ગણ:
1. ગણનો ખ્યાલ- વ્યાખ્યા- ગણના પ્રકાર
2. ગણો પરની પાયાની પ્રરક્રયાઓ
3. વેન આકૃશ્ચતની મદદ વડે ગણના ખ્યાલની સમિણ
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એકમ 3. શ્ચવધેય:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. સુંગતતા અને તેના પ્રકાર
2. શ્ચવધેય: વ્યાખ્યા- પ્રકાર- શ્ચવધેયના પ્રદે શ અને શ્ચવસ્તાર- આલેખ- અર્થશાસ્ત્રમાું શ્ચવધેય
3. લક્ષ અને સાતત્ય– શ્ચવધેયના લક્ષનો ખ્યાલ -શ્ચનયમો
એકમ 4. શ્રેચણક અને શ્ચનિયકો:

1 ક્રેરિટ 15 કિાક

1. શ્રેચણક: વ્યાખ્યા –શ્રેચણક પર પ્રરક્રયાઓ
2. શ્ચનિાયક: વ્યાખ્યા - લાક્ષચણકતાઓ
3. ક્રેમરનો શ્ચસદ્ાુંત
સંદભથ:
•

અર્થ શાસ્ત્રનીપરરમાણાત્મકપદ્શ્ચત ઓ . ડૉ. આર. જે. મોદી, શ્રીકે .

સી. િોિી, ડૉ.

વી. ડી. શાહ, અનડાપ્રકાશન.
•

ગાચણશ્ચત કઅર્થ શાસ્ત્ર.

પ્રો.

આર .

જે.

મોદી,

ય શ્ચન વશ્ચસિ િીગ્રુંર્ શ્ચન માથ ણબોડથ ,

અમદાવાદ.
•

અર્થ શ્ચમ શ્ચત શાસ્ત્ર . પ્રો. આર. જે. મોદી, ય શ્ચન વશ્ચસિ િીગ્રુંર્ શ્ચન માથ ણબોડથ , અ મદાવાદ.

•

પુંડયા રકરણ, ૨૦૦૧, અર્થશાસ્ત્રની પરરમાણાત્મક પદ્શ્ચતઓ,પોપ્યલર પ્રકાશન, સરત.

•

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

•
•

Delhi
Hooda R P (1994): Statistics for Business and Economics, Macmillan,New Delhi
Madnani, G.M.K. Introduction to Econometrics.Oxford and IBH Publishing Co. New
Delhi.
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બી. એ. અર્થશાસ્ત્ર
સત્ર-૬, પાઠયક્રમ-MAJECO – ૬૦૫ B
વિર્ય: પ્રયોજજત આંકિાશાસ્ત્ર (િૈકલ્લપક)
ુ ૧૦૦)
(ક્રેરિટ-૪, ગિ
શૈક્ષલિક હેત ુ
•

શ્ચવદ્યાર્ી પ્રયોજિત આંકડાશાસ્ત્રની પદ્શ્ચતઓર્ી પરરચચત ર્ાય.

•

શ્ચવદ્યાર્ી અર્થતત્ર
ું માું પ્રયોજિત માપદુંડો શ્ચવશે મારહતગાર ર્ાય

•

શ્ચવદ્યાર્ી પ્રયોજિત આંકડાશાસ્ત્ર દ્વારા અર્થશાસ્ત્ર શ્ચવિયને વધ સારી રીતે સમજી શકે અને
વાસ્તશ્ચવક આંકડાનો ઉપયોગ કરીને સુંશોધનની ગણવત્તામાું વધારો કરી શકે.

શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન
•

ભારતીય આંકડાશાસ્ત્રીય સુંસ્ર્ાઓ અને તેના કાયોની સમિ કેળવાશે.

•

આશ્ચર્િક પરરબળોમા આવેલ પરરવતથનોના માપન કરતા ર્શે.

•

વસ્તી શ્ચવિયક માપદુંડોની સમિ તેમિ ગણતરી સમિશે.

•

ગરીબીના શ્ચવશ્ચવધ ખ્યાલ અને માપન અંગેની સમિણ કેળવાશે.

વશક્ષિ પદ્વત
િગથચચાથ,
મ ૂલયાંકન પદ્વત
ુ : આંતરરક પરીક્ષા
૨૦ ગિ
ુ : સ્િાધ્યાય
૧૦ ગિ
ુ : િગથ કસોટી
૧૦ ગિ
એકમ 1. ભારતમાું આંકડાશાસ્ત્રીય સુંસ્ર્ાઓ:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. NSSO – Census - CSO – IIPS – CMIE – Agriculture Statistic
એકમ 2. સચકઆંક:
1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. વ્યાખ્યા – ઉપયોગ – રચના – મયાથદા
2. ફુગાવાનો દર(WPI-CPI)
3. વ ૃદ્ધદ્દર - શ્ચવશ્ચવધ પ્રકારના વ ૃદ્ધદ્દર
એકમ 3. વસ્તીશ્ચવિયક માપદુંડો (મહત્વ – ઉપયોગ –પ્રશ્નો):

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. પ્રિનનદર – િન્મદર – મત્ૃ યદર- બાળ મત્ૃ યદર- વસ્તી વ ૃદ્ધદ્દર – વસ્તીગીચતા અપેચક્ષત જીવનનો દર
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2. અક્ષરજ્ઞાનનો દર–પખ્ત વયસ્કોનો અક્ષરજ્ઞાનનો દર– શાળાભરતી દર-શાળા છોડી
િનાર શ્ચવદ્યાર્ીનો દર
3. જાતીય ગણોત્તરઆધારરત આંક – ગ્રામીણ શહેરી વસ્તીનો ગણોત્તર
એકમ 4. ગરીબી:

1 ક્રેરિટ

15 કિાક

1. ગરીબી: વ્યાખ્યા –પ્રકાર
2. ગરીબીના શ્ચવશ્ચવધ માપદુંડો : ઉપયોચગતા – પ્રશ્નો - માર્ાગણતરી ગણોત્તર – આવકની
સરે રાશ ખાધ – ગીની સહગણક – સેન આંક
3. ગિરાતના ગરીબી રે ખાના માપદું ડો
4. માનવ ગરીબાઈ આંક (માત્ર સામાન્ય સમિ)

સંદભથ:
•

માનવ શ્ચવકાસ અહેવાલ. સુંયક્ત રાષ્ટ્રસુંઘ શ્ચવકાસ કાયથક્રમ (UNDP)

•

વસ્તીગણતરી હેવાલ, ભારત સરકાર (Censes)

•

ભારતનો આશ્ચર્િક સવેક્ષણ (Economic Survey)

•

બી.પી.એલ સવેક્ષણ (ગ્રામ શ્ચવકાસ મુંત્રાલય,ભારત સરકાર)

•

Asha A Bhende. Principles of Population Studies. Himalaya Publishing House
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
Bachelor of Arts
પાઠયક્રમ-૧

અર્થશાસ્ત્રની પાયાની વિભાિના

ઉદે શો :
(૧)

અર્થશાસ્ત્રની પાયાના ખ્યાલોની સમિ મેંળવવી.

(૨)

બજારનાું માળખાની સમિ કેળવવી.

એકમ ૧

અર્થશાસ્ત્રના પાયાના ખ્યાિ
૧.૧

આધશ્ચનક અર્થશાસ્ત્રનો અર્થ અને ઉદ્ભવ

૧.૨

અર્થશાસ્ત્ર અને અર્થતત્ર
ું વચ્ચેનો તફાવત

૧.૩

પાયાની આશ્ચર્િક સમસ્યાઓ

૧.૪

મ ૂળભ ૂત આશ્ચર્િક પ્રવ ૃશ્ચત્તઓ (ઉત્પાદન અને ઉપભોગ)
ુ િઠો
માંગ અને પર

એકમ ૨
૨.૧

માુંગ: શ્ચવભાવના, પ્રકાર, માુંગનો શ્ચનયમ

૨.૨

પરવઠ્ો: શ્ચવભાવના, પરવઠ્ા રે ખા, પરવઠ્ાનો શ્ચનયમ

૨.૩

રકમત: શ્ચવભાવના, પ્રકાર

૨.૪

સમતલાની રકમત અને વસ્ત/સેવાના એકમો
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ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ
અર્થશાસ્ત્ર વિભાગ, સામાજજક વિજ્ઞાન વિદ્યાશાખા
Bachelor of Arts
પાઠયક્રમ-૨

એકમ ૧

ુ ા
બજાર: સ્િરુપ અને સમતિ

આિકની અર્થશાસ્ત્રીય વિભાિના
૧.૧

આવક: અર્થ, પ્રકાર

૧.૨

ખચથ: અર્થ, સ્વરપ, પ્રકાર

એકમ ૨

બજાર
૨.૧

બજારનો અર્થ અને મહત્વ

૨.૨

સમયાુંતરે બજારન ું બદલાત ું સ્વરપ
ુ ા
બજારમાં સમતિ

એકમ ૩
૩.૧:

પ ૂણથ હરીફાઈ

૩.૨

ઈજારો અને રકમત ભેદભાવ

૩.૩

અપપ હસ્તક ઈજારો

(ક્રેરિટ: ૦.૫; કિાક:૦૮)

(ક્રેરિટ: ૦.૫; કિાક:૦૮)

(ક્રેરિટ: ૧.૦; કિાક:૧૬)
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ગ ૂિરાત શ્ચવદ્યાપીઠ્, અમદાવાદ
અર્થશાસ્ત્ર શ્ચવભાગ, સામાજિક શ્ચવજ્ઞાન શ્ચવદ્યાશાખા

Bachelor of Arts
પાઠ્યક્રમ-૩ SPSS પરરચય
ઉદે શો :
(૧)

શ્ચવદ્યાર્ીઓને આંકડાકીય પરીક્ષણ માિે વાપરતા સોફ્િવેરર્ી પરરચચત કરવા

(૨)

આંકડાશાસ્ત્રીય બાબતોન ું પ્રયોિન શીખવ ું

એકમ ૧

SPSS પરરચય

૧.૧

મેન, ટલબાર, ડાયલોગબોક્ષ, શ્ચવન્ડો

૧.૨

ચલને વ્યાખ્યાશ્ચયત કરવા, વગીકૃત કરવા, પસુંદ કરવા

૧.૩

ડેિા ફાઈલન ું સર્જન કરવ,ું ફાઈલ ભેળવવી, છૂિી પાડવી

એકમ ૨

મારહતીન ું શ્ચવશ્લેિણ

૨.૧

માપનના સ્તરોનો પ્રકાર

૨.૨

આવ ૃશ્ચત્ત, ક્રોસિે બલ

૨.૩

સરે રાશ: મધ્યક, મધ્યસ્ર્, બહલક

૨.૪

આલેખ : રે ખાલેખ, વ ૃત્તાલેખ, સ્તુંભાલેખ,
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