
 1 

 
 
 
 
 

પારગત પારગત પારગત પારગત ંંંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.).).).) 

અથશા�અથશા�અથશા�અથશા�����  
 
 

 અ�યાસ�મ  અ�યાસ�મ  અ�યાસ�મ  અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----1111થી થી થી થી 4444)))) 
 
 

 
 
 

મહાદવ સમાજસવા મહાિવ ાલયમહાદવ સમાજસવા મહાિવ ાલયમહાદવ સમાજસવા મહાિવ ાલયમહાદવ સમાજસવા મહાિવ ાલય" ે" ે" ે" ે  

$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠૂૂૂૂ , , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....    
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િવષયિવષયિવષયિવષય: અથશા�અથશા�અથશા�અથશા�����  (પારગતપારગતપારગતપારગતંંંં ) 

સ�સ�સ�સ� ૧૧૧૧ 

�મ�મ�મ�મ        પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+ુુુુ ંં ં ંનામનામનામનામ           $ણભાર$ણભાર$ણભાર$ણભારુુ ુુ            �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ 

       બા4બા4બા4બા4        5ત0રક5ત0રક5ત0રક5ત0રક 

૧.   એકમલ7ી અથશા��  – 1    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૨.  સમ<લ7ી અથશા��  – 1    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૩.  અથશા�મા�  ંપ0રમાણા>મક પ?િત - 1   ૮૦  ૨૦  ૪ 

૪.  ભારતીય આિથAક નીિત – 1    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૫.  આિથAક CD?ૃ  અન ેિવકાસના િસ?ાતોં    ૮૦  ૨૦  ૪ 

ઉ ોગ          ૨ 

પદયા�ા           ૨ 

સ�સ�સ�સ� ૨૨૨૨      

૬.  એકમલ7ી અથશા��  –૨    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૭.  સમ<લ7ી અથશા��  – ૨    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૮. અથશા�મા�  ંપ0રમાણા>મક પ?િત - ૨   ૮૦  ૨૦  ૪ 

૯ . ભારતીય આિથAક નીિત – ૨    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૦. િવકસતા દશો+" ં ુઅથશા��     ૮૦  ૨૦  ૪ 

ઉ ોગ          ૨ 

સ�સ�સ�સ� ૩૩૩૩      

૧૧. 5તરરાKLMય અથશા�ના�  િસ?ાતં   ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૨. પયાવરણીય�  અથશા��     ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૩. <ામ અથશા�� ના િસ?ાતોં —1    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૪. Nહર"  અથશા��      ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૫. આિથAક િવચારોનો ઇિતહાસ (વકૈRSપક)  ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૫. TવાTUય+ુ ંઅથશા��  (વકૈRSપક)   ૮૦  ૨૦  ૪ 

ઉ ોગ          ૨ 

પદયા�ા           ૨ 

સ�સ�સ�સ� ૪૪૪૪      

૧૬. 5તરરાKLMય નાણાકMય VયવTથા   ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૭. Wદરતીુ  સસાધનો+ં ં ુઅથશા��     ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૮. <ામઅથશા�ના�  િસ?ાતોં  – 2    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૯. ગાધીનાં  આિથAક િવચારો    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૨૦. સશોધનં  YકSપ     ૮૦  ૨૦  ૪ 

ઉ ોગ           2
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$જરાત$જરાત$જરાત$જરાતૂૂૂૂ  િવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠ, અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ 

 
િવષયિવષયિવષયિવષય : અથશા�અથશા�અથશા�અથશા�����  (પારગતપારગતપારગતપારગતંંંં ) 

 
 

સ�સ�સ�સ� ૧૧૧૧ 
�મ�મ�મ�મ        પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+ુુુુ ંં ં ંનામનામનામનામ            $ણભાર$ણભાર$ણભાર$ણભારુુ ુુ            �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ 

                બા4બા4બા4બા4        5ત0રક5ત0રક5ત0રક5ત0રક 

૧.   એકમલ7ી અથશા��  – 1    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૨.  સમ<લ7ી અથશા��  – 1    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૩.  અથશા�મા�  ંપ0રમાણા>મક પ?િત - 1  ૮૦  ૨૦  ૪ 

૪.  ભારતીય આિથAક નીિત – 1    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૫.  આિથAક CD?ૃ  અન ેિવકાસના િસ?ાતોં    ૮૦  ૨૦  ૪ 

• ઉ ોગ          ૨ 

• પદયા�ા           ૨ 
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$જરાત $જરાત $જરાત $જરાત ૂૂૂૂ િવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠ, , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ.... 
પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) (.) (.) (.) (સ�સ�સ�સ�----1111) () () () ([થ[થ[થ[થૂૂૂૂ ----A) 

આધાર આધાર આધાર આધાર િવષય િવષય િવષય િવષય : 1  એકમલ7ી અથશા� એકમલ7ી અથશા� એકમલ7ી અથશા� એકમલ7ી અથશા�����  - 1 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ ુુુુ ----     

 1. Vયabત, પેઢM અન ેબNરની આિથAક વતdક� ૂ  તથા િવિવધ આિથAક ઘટક  

  વfચેના 5તર સબધની NણકારMં ં  

 2. <ાહકની  વતd� કૂ તથા માગ િવધેય તથા ખચ િસ?ાત અન ેબNરમા hSયં ં ં ૂ�  

  િનધારણનો અ�યાસ કરવો� . 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1 1 1 1 અથઅથઅથઅથ����શા� અ�યાસની શા� અ�યાસની શા� અ�યાસની શા� અ�યાસની રMિત રMિત રMિત રMિત અને    માગ+ િવiલેષણમાગ+ િવiલેષણમાગ+ િવiલેષણમાગ+ િવiલેષણં ંં ંં ંં ંુુ ુુ         1 �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ                15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 hળkત આિથAક સમTયાઓૂ ૂ  

 2 આિથAક િવiલેષણમા ધારણાઓ+ મહ>>વં ંુ  

 3 વાTતદશm અન ેઆદશલ7ી અથશા�� �  

 4 આિથAક મોડ"લ 

 5 _oKટ$ણના માપનના સદભમા માશલ+ Yદાનુ ુ ું ં ં� � . 
 

એકમએકમએકમએકમ----2222    માગ+ િવiલેષણમાગ+ િવiલેષણમાગ+ િવiલેષણમાગ+ િવiલેષણં ંં ંં ંં ંુુ ુુ                     1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ     1    1    1    15 કલાક કલાક કલાક કલાક 

    1 _oુKટ$ણના ુ માપનના સદભમા ં ં�  0હbસ+ Yદાનું  

 2 અ^ભVયbત પસદગીનો િસ?ાતં ં  

 3 માગના િવiલેષણના તાpતરમાં  ંપ0રવતનો�  

 4 માગની hSયં ૂ સાપ7ેતા 

 5 <ાહકનો અિધક સતોષ ં (માશલ� -0હbસ) 

એકમએકમએકમએકમ----3333    ઉ>પાદન અઉ>પાદન અઉ>પાદન અઉ>પાદન અનેનનેેને ખચના િસ?ાત તથા બNર ખચના િસ?ાત તથા બNર ખચના િસ?ાત તથા બNર ખચના િસ?ાત તથા બNર���� ંં ંં             1 �"0ડટ      �"0ડટ      �"0ડટ      �"0ડટ     15 કલાક કલાક કલાક કલાક 

    1 ઉ>પાદન િવધેય+ Tવqપું  

 2 rકા અને લાબા ગાળાનાૂં ં  ઉ>પાદનના િનયમ 

 3 ખચના િવધેય� ં , sયાલ, 5તરસબધોં ં  

 4 tણ હરMૂ � ફાઈ 
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એકમએકમએકમએકમ----4444    0કwમત અન ેઉ>પાદન િનધારણ0કwમત અન ેઉ>પાદન િનધારણ0કwમત અન ેઉ>પાદન િનધારણ0કwમત અન ેઉ>પાદન િનધારણ����                 1 �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ                 15 કલાક કલાક કલાક કલાક 

1  ઇNરો  

2  0કwમત ભેદભાવ 

 3 tણ હરMફાઇૂ �     અન ેઇNરો- _લનાુ  

 
 

Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� �� ׃   

((((1111))))    hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો ૂ ંૂ ંૂ ંૂ ં  

    ----    આરઆરઆરઆર. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . અમીનઅમીનઅમીનઅમીન, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � .  (. (. (. (�ીy આCિz�ીy આCિz�ીy આCિz�ીy આCિzૃૃૃૃ ) ) ) )  

((((2222))))    અથશા�ના િસ?ાતો અથશા�ના િસ?ાતો અથશા�ના િસ?ાતો અથશા�ના િસ?ાતો �� �� ંં ંં ׃  hSય અને વહ{ચણી hSય અને વહ{ચણી hSય અને વહ{ચણી hSય અને વહ{ચણી ૂૂ ૂૂ  

    ----    એચએચએચએચ. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . િ�વેદMિ�વેદMિ�વેદMિ�વેદM , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � .... 

((((3333))))    hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો ૂ ંૂ ંૂ ંૂ ં  

    ----    પો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનુુુુ ,  , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ .  . . .  

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

 

((((5555)))) Henderson, J.M. and R.E. Quandt (1980), Micro Economic Theory: A 

Mathematical Approach, MacGraw Hill, New Delhi. 
 

((((6666 ))))    Koutsoyiannis, A. (1990), Modern Microeconomics, MacMillan. 

 

((((7777 )))) Prasad, K.N. (1985), Lectures in Micro Economic Theory, Himalaya Publishing 

Co., Mumbai. 

((((8888 )))) Samuelson, P.A. and W.D. Nordhaus (1998), Economics, Tata MacGraw Hill, New 

Delhi.  
 

((((9999 )))) Stonier, A.W. and D.C. Hague (1972), A Textbook of Economic Theory, ELBS & 

Longman Group, London  
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) (.) (.) (.) (સ�સ�સ�સ�----1111) () () () ([થ[થ[થ[થૂૂૂૂ ----A) 

આધાર આધાર આધાર આધાર િવષય િવષય િવષય િવષય :    2 સમ<લ7ી અથશા� સમ<લ7ી અથશા� સમ<લ7ી અથશા� સમ<લ7ી અથશા� �� �� ---- 1 1 1 1 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ ુુુુ ----     

 1. અથશા�મા સમ<લ7ી પ0રબળો+ િવiલેષણ કરC� ં ં ંુ .ુ 

 2. 5કડાશા�ના ઉપયોગ �ારા સમ[તી મેળવવીૂ . 

 3. િવિવધ આિથAક િવભાવનાઓની સમ[તી આપવીૂ . 
 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1111    િશKટ અથશા�ીય અ^ભગમોિશKટ અથશા�ીય અ^ભગમોિશKટ અથશા�ીય અ^ભગમોિશKટ અથશા�ીય અ^ભગમો�� ��                 1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        11115555 કલાક કલાક કલાક કલાક 

    1 YિશKટ િસ?ાતં 

 2 Vયાજદરનો અથ� અન ેિનધારણના િસ?ાતો� ં  

 4 સમ_લાલ7ી અ^ભગમુ  

એકમએકમએકમએકમ----2222    ક"ઇ�સ+ અથશા�ક"ઇ�સ+ અથશા�ક"ઇ�સ+ અથશા�ક"ઇ�સ+ અથશા�ુુુુ ંં ંં �� ��                          1  1  1  1 �"0ડટ   �"0ડટ   �"0ડટ   �"0ડટ   15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 ક"ઇ�સ+ વપરાશ િવધેય અનેુ ં  }^ચતાથ�ૂ  

 2 ઉપભોગ િવધેય+ 5કડાકMય પરM7ણું  

 3 hડMની સીમાત કાય7મતાૂ ં � , ગિતવધક�  

 4 Vયાજદર �ગેનો ક"ઇ�સનો અ^ભગમ 

એકમએકમએકમએકમ----3333    YિશKટ અને ક"ઇ�સYિશKટ અને ક"ઇ�સYિશKટ અને ક"ઇ�સYિશKટ અને ક"ઇ�સનાનાનાના િવચારો+ સાx િવચારો+ સાx િવચારો+ સાx િવચારો+ સાxુ ુુ ુુ ુુ ુંં ંં �ય�ય�ય�ય                        1111 �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ    11115555 કલાક કલાક કલાક કલાક 

        અન ેસમ<લ7ી સમ_લાઅન ેસમ<લ7ી સમ_લાઅન ેસમ<લ7ી સમ_લાઅન ેસમ<લ7ી સમ_લાુુ ુુ  

    1 ક"ઇ�સીયન અ^ભગમ - IS - LM મોડ"લ 

 2 �મબNર અને પ0રવતનશીલ 0કwમતોમા � ં IS - LM મોડ"લ 

 3 વT_ બNર અન ેનાણા બNરુ ં  

 4 િવદ"શ Vયાપાર સમ_લાુ  

 

એકમએકમએકમએકમ----4444    ક"ઇ�સ બાદક"ઇ�સ બાદક"ઇ�સ બાદક"ઇ�સ બાદનાનાનાના સમ<લ7ી આિથAક અ^ભગમો સમ<લ7ી આિથAક અ^ભગમો સમ<લ7ી આિથAક અ^ભગમો સમ<લ7ી આિથAક અ^ભગમો        1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ      15   15   15   15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 િમSટન ફડમેન તથા નામા પ0રમાણનો આિથAક િસ?ાત" ં ં  

 2 નાણાવાદનો tન�ુ �મ 

 3 yવનચ� અને કાયમી આવકની પ0રકSપના 
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Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંંંં �� ��  ׃

((((1111))))    આિથAક િસ?ાતો આિથAક િસ?ાતો આિથAક િસ?ાતો આિથAક િસ?ાતો ંં ંં  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . એમએમએમએમ. . . . એનએનએનએન. . . . રાવલરાવલરાવલરાવલ, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((2222))))    સમ<લ7ી અથશા� અને નાણાના િસ?ાતો સમ<લ7ી અથશા� અને નાણાના િસ?ાતો સમ<લ7ી અથશા� અને નાણાના િસ?ાતો સમ<લ7ી અથશા� અને નાણાના િસ?ાતો �� �� ં ંં ંં ંં ં  

    ----    પો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનુુુુ ,  , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ .  . . .  

((((3333))))    નાણાકMય િસ?ાત નાણાકMય િસ?ાત નાણાકMય િસ?ાત નાણાકMય િસ?ાત ંં ંં  

    ----    pppp. . . . એનએનએનએન. . . . અ�વxઅ�વxઅ�વxઅ�વxુુુુ�� �� ,  ,  , , xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <ુુુુ ંં ંંથ િનમાણ બોડથિનમાણ બોડથિનમાણ બોડથિનમાણ બોડ� �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((4444))))    નાણાકMય નીિત નાણાકMય નીિત નાણાકMય નીિત નાણાકMય નીિત  

    ----    એચએચએચએચ. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . િ�વેદMિ�વેદMિ�વેદMિ�વેદM , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((5555)))) Ackley, G.(1978), Macroeconomics: Theory and Policy, MacMillan, New York. 

 

((((6666)))) Dornbusch, R. and F.Stanley (1997), Macroeconomics, MacGraw Hill, New York     

 

((((7777)))) Duesenberry, J.S. (1949), Income, Saving and the Theory of Consumer Behaviour, 

Havard University Press, Harvard.  
 

((((8888)))) Friedman, M. (1956), Studies in the Quantity Theory of Money, The University of 

Chicago Press, Chicago.  
 

((((9999)))) Jha, R. (1991), Contemporary Macroeconomics Theory and Policy, Wiley Estern 

Ltd., New Delhi.  
 

((((10101010)))) Rakshit, M. (1998), Studies in the Macroeconomics of Developing Countries, 

Oxfoprd University Press, New Delhi. 
 

((((11111111))))  D’Souza, Errol (2008), Macroeconomics, Pearson Education, Delhi.  
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) (.) (.) (.) (સ�સ�સ�સ�----1111) () () () ([થ[થ[થ[થૂૂૂૂ ----B) 

ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય :    3 અથશા�મા પ0રમાણા>મક પ?િત અથશા�મા પ0રમાણા>મક પ?િત અથશા�મા પ0રમાણા>મક પ?િત અથશા�મા પ0રમાણા>મક પ?િત �� �� ંં ંં ---- 1 1 1 1 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ ુુુુ ----     

 1. આિથAક િસ?ાતો તથા Y�ોની સમજણ તથા િવiલેષણ ં માટ" વપરાતી  

  ગા^ણતીય પ?િતઓથી િવ ાથmઓને વાક"ફ કરવા. 

 2. મા0હતીના ંિવિવધ �ોતોની સમજણ tરM પાડવીૂ . 

 3. મા0હતીના િવiલેષણની સમ[તી આપવીૂ . 

 4. મા0હતીના અથઘટન િવષે sયાલ આપવો� . 
 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1111    ગા^ણગા^ણગા^ણગા^ણતીય તીય તીય તીય પ?િતઓ પ?િતઓ પ?િતઓ પ?િતઓ ----    1111                1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 િવધેય તથા તનેા Yકાર, લ7, અથ�, િનયમો અન ેઉદાહરણ. 

 2 િવકલન : અથ�,  િનયમો અને અથશા�મા ઉપયોગ� ં . 

 3 5િશક િવકલનનો અથ�. 

 4 સકલન અન ેતેના ઉપયોગોં  

એકમએકમએકમએકમ----2222    ગા^ણગા^ણગા^ણગા^ણતીયતીયતીયતીય પ?િતઓ  પ?િતઓ  પ?િતઓ  પ?િતઓ ----    2222                1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                            15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 િન�ાયક તથા તનેા $ણધમ�ુ  

 2 �"મરનો િનયમ 

 3 �ે^ણકનો અથ તથા Yકારો�  

 4 �ે^ણકના સરવાળા, બાદબાકM, $ણાકાર તથા ુ VયTત �ે^ણક 

એકમએકમએકમએકમ----3333    ગાગાગાગા^ણ^ણ^ણ^ણતીયતીયતીયતીય પ?િતઓ  પ?િતઓ  પ?િતઓ  પ?િતઓ ----    3333                1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                            15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 }ર"ખ આયોજનનો અથ અન ેઉપયોગુ � . 

 2 રમતનો િસ?ાતં 

 3 રમતના િસ?ાતનો ઉપયોગં  

 4 રમતના ંઉદાહરણો 

એકમએકમએકમએકમ----4444    અહ"વાલલેખનઅહ"વાલલેખનઅહ"વાલલેખનઅહ"વાલલેખન                                1 1 1 1 �"0ડટ    �"0ડટ    �"0ડટ    �"0ડટ    15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 આિથAક સશંોધનના પગિથયાં  ં

 2 અહ"વાલલેખનની પ?િત 

 3 ભારતમા ગૌણ મા0હતીના �ોતં ં  
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Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� ��  ׃

((((1111))))    અથશા�ની પ0રમાણા>મક પ?િતઓ અથશા�ની પ0રમાણા>મક પ?િતઓ અથશા�ની પ0રમાણા>મક પ?િતઓ અથશા�ની પ0રમાણા>મક પ?િતઓ ����  

 - ડૉડૉડૉડૉ . . . . આરઆરઆરઆર. . . . pppp. . . . મોદMમોદMમોદMમોદM , , , , �ી ક"�ી ક"�ી ક"�ી ક" .   .  .  .  સીસીસીસી . . . . જોષીજોષીજોષીજોષી , , , , ડૉડૉડૉડૉ . . . . વીવીવીવી . . . . ડMડMડMડM . . . . શાહશાહશાહશાહ, , , , અનડા અનડા અનડા અનડા 

YકાશનYકાશનYકાશનYકાશન. . . .  

((((2222))))    ગા ^ણિતક અથશા� ગા ^ણિતક અથશા� ગા ^ણિતક અથશા� ગા ^ણિતક અથશા� �� ��  

    ----    YોYોYોYો . . . . આરઆરઆરઆર. . . . pppp. . . . મોદMમોદMમોદMમોદM, , , , xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <ુુુુ ંં ંંથ િનમાણ બોડથિનમાણ બોડથિનમાણ બોડથિનમાણ બોડ� �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((3333))))    અથિમિતશા� અથિમિતશા� અથિમિતશા� અથિમિતશા� �� ��  

    ----    YોYોYોYો . . . . આરઆરઆરઆર. . . . pppp. . . . મોદMમોદMમોદMમોદM, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((4444))))    અહ"વાલઅહ"વાલઅહ"વાલઅહ"વાલલેખન લેખન લેખન લેખન  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . િવમલ શાહિવમલ શાહિવમલ શાહિવમલ શાહ, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((5555)))) Chiang, A.C. (1974). Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw 

Hill 
 

((((6666)))) Monga, G.S. (1972). Mathematics and Statistics for Economists, Vikas Publishing 

House, New Delhi.  
 

((((7777)))) Yamane, T. (1973). Mathematics for Economists, Prentice Hall, New Delhi.  

 

((((8888)))) Handry, A.T. (1999). Operation Research, Prentice Hall of India, New Delhi.  

 

((((9999)))) Mehta & Madnani (1992). Mathematics for Economists, S. Chand, New Delhi. 
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) (.) (.) (.) (સ�સ�સ�સ�----1111) () () () ([થ[થ[થ[થૂૂૂૂ ----B) 

ફર�જયાત ફર�જયાત ફર�જયાત ફર�જયાત િવષય િવષય િવષય િવષય :    4 ભારતીય આિથAક નીિતભારતીય આિથAક નીિતભારતીય આિથAક નીિતભારતીય આિથAક નીિત - 1 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ ુુુુ ----     

 1. ભારતીય અથત�ના િવિવધ પાસાઓનો પ0રચય આપવો� ં ં ં . 

 2. નીિતિવષયક બાબતોન ેઅસર કરતા સામા�જકં , રાજકMય તથા આિથAક  

  પ0રબળો �ગે મા0હતી tરM પાડવીૂ . 
 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1111    ભારતમા આિથAક આયોજનભારતમા આિથAક આયોજનભારતમા આિથAક આયોજનભારતમા આિથAક આયોજનંંંં                 1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 ભારતના આયોજનના ઉ�ેશોં , Vxહરચનાૂ  

 2 િસD?ઓ અને મયાદાઓ � (વTતી, ગરMબી, આિથAક અન ેYાદ"િશક અસમાનતા) 

 3 ગાધીં િવચાર આધા0રત મોડ"લ 

 4 PURA મોડ"લ 

એકમએકમએકમએકમ----2222    ભારતમા ઔ ો^ગક ભારતમા ઔ ો^ગક ભારતમા ઔ ો^ગક ભારતમા ઔ ો^ગક ંં ંં 7ે�ની તરાહ 7ે�ની તરાહ 7ે�ની તરાહ 7ે�ની તરાહ             1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 ઔ ો^ગક માળ� અને આિથAક CD?ુ ૃં  

 2 Nહ"ર ઉ ોગોના Y�ો અન ેમયાદાઓ�  

 3 ભારતમા ઔ ો^ગક 7ે�ની ઉ>પાદbતા તથા માગ ં ં  

 4 ઔ ો^ગક �મના Y�ો 

 5 ઔ ો^ગક, ખાનગીકરણ અને ઉદારMકરણ, િવિનવેશ (Disinvestment) 

એકમએકમએકમએકમ----3333    બેરોજગારMબેરોજગારMબેરોજગારMબેરોજગારM                                                    1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                            15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 અથ�, Tવqપ, કારણો અને ભારતમા બેરોજગારM+ Yમાણં ંુ  

 2 આયોજન દર�યાન બેરોજગારM �ર કરવા થયેલાૂ  Yયાસો 

 3 1991ની આિથAક નીિતઆિથAક નીિતઆિથAક નીિતઆિથAક નીિત અન ેબેરોજગારM 

એકમએકમએકમએકમ----4444    ગરMબીગરMબીગરMબીગરMબી                       1 1 1 1 �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 અથ�, Yકારો, Yમાણ, કારણો 

 2 Tવાત�ય બાદ ગરMબી �ર કરવા માટ"ના રા�યના Yયાસોં ૂ  

 3 ગરMબી �ર કરવાની Vxહરચના ૂ ૂ : ગાધીિવચારના પ0રYે�યમાં  ં
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((((1111))))    ભારતની આિથAક સમTયાઓ ભારતની આિથAક સમTયાઓ ભારતની આિથAક સમTયાઓ ભારતની આિથAક સમTયાઓ  

    ----    YોYોYોYો . . . . બીબીબીબી . . . . એમએમએમએમ. . . . ભ�ભ�ભ�ભ�, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((2222))))    ભારતીય આયોજન ભારતીય આયોજન ભારતીય આયોજન ભારતીય આયોજન  

    ----    YોYોYોYો . . . . બીબીબીબી . . . . એમએમએમએમ. . . . ભ�ભ�ભ�ભ�, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((3333))))    ભારતની આિથAક સમTયાઓ ભારતની આિથAક સમTયાઓ ભારતની આિથAક સમTયાઓ ભારતની આિથAક સમTયાઓ  

    ----        ડૉડૉડૉડૉ . . . . વીવીવીવી . . . . એએએએ. . . . જોષીજોષીજોષીજોષી , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((4444))))    ભારતદશન ભાગભારતદશન ભાગભારતદશન ભાગભારતદશન ભાગ���� ----5 5 5 5  

    ----    સરદાર પટ"લ xિનવિસAટMસરદાર પટ"લ xિનવિસAટMસરદાર પટ"લ xિનવિસAટMસરદાર પટ"લ xિનવિસAટMુુ ુુ ,  , , , િવ ાનગરિવ ાનગરિવ ાનગરિવ ાનગર. . . .  

((((5555))))    ભારતીય ઉ ોગો+ સગઠન ભારતીય ઉ ોગો+ સગઠન ભારતીય ઉ ોગો+ સગઠન ભારતીય ઉ ોગો+ સગઠન ુુ ુુ ં ંં ંં ંં ં  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . વીવીવીવી . . . . આરઆરઆરઆર....  જોષી જોષી જોષી જોષી , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((6666))))    ઔ ો^ગક અથશા� ઔ ો^ગક અથશા� ઔ ો^ગક અથશા� ઔ ો^ગક અથશા� �� ��  

    ----    YોYોYોYો . . . . હરyવન }થારહરyવન }થારહરyવન }થારહરyવન }થારુુ ુુ ,  , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((7777)))) 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.  

 

((((8888)))) Brahmananda, P.R. and V.R. Panchmukhi (eds.) (2001), Development Experience 

in the Indian Economy: Inter –State Perspectives, Bookwell, Delhi. 

((((9999)))) Datt, R. (Ed.) (2001), Second Generation Economic Reforms in India, Deep & 

Deep Publications, New Delhi.  
 

((((10101010)))) Joshi, V. and I.M.D. Little (1999), India: Macro Economics and Political Economy, 

1964 -1991, Oxford University Press, New Delhi.  
 

((((11111111))))  Government of India, Economic Survey, (Annual), Ministry of Finance, New 

Delhi.  
 

((((12121212)))) 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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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.).).).) ( ( ( (સ� સ� સ� સ� ---- 1 1 1 1) ) ) ) (((([થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----    B)    

ફર�જયાત ફર�જયાત ફર�જયાત ફર�જયાત િવષય િવષય િવષય િવષય :    5 આિથAક CઆિથAક CઆિથAક CઆિથAક C ૃૃ ૃDૃ? અન ેિવકાસD? અન ેિવકાસD? અન ેિવકાસD? અન ેિવકાસના િસ?ાતોના િસ?ાતોના િસ?ાતોના િસ?ાતોંં ંં      

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓશૈ7^ણક હ"_ઓશૈ7^ણક હ"_ઓશૈ7^ણક હ"_ઓુુુુ     

 1. આિથAક CD? અને િવકાસ વfચેનો તફાવત TપKટ કરવોૃ . 

 2. આિથAક CD? અને િવકાસ �ગેના અ^ભગમો તપાસવાૃ . 
 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1111    આથક CD? અને િવકાસઆથક CD? અને િવકાસઆથક CD? અને િવકાસઆથક CD? અને િવકાસ���� ૃૃ ૃૃ                 1 1 1 1 �"�"�"�"0ડટ0ડટ0ડટ0ડટ                        15 15 15 15 કકકકલાકલાકલાકલાક 

    1 આિથAક CD? અને િવકાસ ૃ :  અથ અને અ^ભગમો�  

 2 આિથAક CD? અને િવકાસના માપદડોૃ ં  

 3 આિથAક િવકાસ માટ"ની hળ શરતોૂ  

 4 આિથAક CD?ને અસર કરતા પ0રબળો ૃ ં (hડMૂ , �મ, ટ"કનોલોy) 

એકમએકમએકમએકમ----2222    આિથAક િવકાસના િશKટઆિથAક િવકાસના િશKટઆિથAક િવકાસના િશKટઆિથAક િવકાસના િશKટ િસ?ાત િસ?ાત િસ?ાત િસ?ાતંંંં                                        1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                            15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1    એડમ aTમથ, ડ"િવડ 0રકાડ� 

 2 થોમસ માSxસુ 

 3 p. એસ. િમલ 

 4 કાલ� માકસ�  

 5 ��પીટરુ  

એકમએકમએકમએકમ----3333    આિથAક CD?ના મોડ"લઆિથAક CD?ના મોડ"લઆિથAક CD?ના મોડ"લઆિથAક CD?ના મોડ"લૃૃ ૃૃ                                 1 1 1 1 �"0ડટ   �"0ડટ   �"0ડટ   �"0ડટ    15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 હ"રોડ-ડોમર+ મોડ"લુ ં  

 2 સમતોલ િવકાસ 

 3 અસમતોલ િવકાસ 

 4 સોલો-મીડ મોડ"લ 

5 રો^બ�સન અને કાSડોર 

એકમએકમએકમએકમ----4444    િવકાસના અ^ભગમોિવકાસના અ^ભગમોિવકાસના અ^ભગમોિવકાસના અ^ભગમો                      1   1   1   1 �"0ડટ  �"0ડટ  �"0ડટ  �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

1 CD? અને િવકાસના આિથAક િસ?ાતોૃ ં  

2 આવiયક �xનતમ Yયાસૂ  

3 જોરદાર ધ�ા+ મોડ"લું  

4 નીચી આવક" સમ_લાની Nળુ  

5 D�hખીપdુ ુ ં
 
 



 13 

Uસદભસદભસદભસદભંંંં �� ��  ׃    

((((1111))))    આિથAક CD?ના આિથAક CD?ના આિથAક CD?ના આિથAક CD?ના ૃૃ ૃૃ મૉડ"લમૉડ"લમૉડ"લમૉડ"લ ( ( ( (બીy આCિzબીy આCિzબીy આCિzબીy આCિzૃૃૃૃ )))) 

    ----    બWલ ધોળ0કયા તથા રવીબWલ ધોળ0કયા તથા રવીબWલ ધોળ0કયા તથા રવીબWલ ધોળ0કયા તથા રવીુુ ુુ �� ધોળ0કયા�� ધોળ0કયા�� ધોળ0કયા�� ધોળ0કયા, , , , xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <ુુુુ ંં ંંથ િનમાણ બોડથિનમાણ બોડથિનમાણ બોડથિનમાણ બોડ� �� �� �� � ,  ,  , ,  

        અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ.... 

((((2222))))    િવકાસશીલ રાKLો+ અથશા�િવકાસશીલ રાKLો+ અથશા�િવકાસશીલ રાKLો+ અથશા�િવકાસશીલ રાKLો+ અથશા�ુુુુ ંં ંં �� ��  

    ----    એચએચએચએચ. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . િ�વેદMિ�વેદMિ�વેદMિ�વેદM , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((3333))))    CD?CD?CD?CD?ૃૃ ૃૃ ,  , , , િવકાસ અને આયોજન+ અથશા�િવકાસ અને આયોજન+ અથશા�િવકાસ અને આયોજન+ અથશા�િવકાસ અને આયોજન+ અથશા�ુુુુ ંં ંં �� ��      

    ----        પો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનુુુુ ,  , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ .  . . .  

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

 

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

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

 

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

 Press, Oxford.  
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$જરાત$જરાત$જરાત$જરાતૂૂૂૂ  િવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠ, અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ 

 
િવષયિવષયિવષયિવષય: અથશા�અથશા�અથશા�અથશા�����  (પારગતપારગતપારગતપારગતંંંં ) 

 

સ�સ�સ�સ� ૨૨૨૨ 
 
 

�મ�મ�મ�મ        પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+ુુુુ ંં ં ંનામનામનામનામ           $ણભાર$ણભાર$ણભાર$ણભારુુ ુુ              �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ 

                બા4બા4બા4બા4       5ત0રક5ત0રક5ત0રક5ત0રક 

૬.  એકમલ7ી અથશા��  –૨    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૭.  સમ<લ7ી અથશા��  – ૨    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૮. અથ�શા�મા ંપ0રમાણા>મક પ?િત - ૨  ૮૦  ૨૦  ૪ 

૯ . ભારતીય આિથAક નીિત – ૨    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૦. િવકસતા દ"શો+ુ ંઅથશા��     ૮૦  ૨૦  ૪ 

• ઉ ોગ          ૨ 
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$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠૂૂૂૂ , , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ.... 
પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) (.) (.) (.) (સ�સ�સ�સ�----2222) () () () ([થ[થ[થ[થૂૂૂૂ ----A) 

આધાર િવષય આધાર િવષય આધાર િવષય આધાર િવષય :    6 એકમલ7ી અથશા� એકમલ7ી અથશા� એકમલ7ી અથશા� એકમલ7ી અથશા� �� �� ---- 2 2 2 2 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ ુુુુ ----     

 1. બNરમા hSય િનધારણ Y0�યામા તાpતરમા આવલેા પ0રવતન સમજવાં ૂ ં ં ં ં� � . 

 2. રાKLMય આવકની વહ{ચણીનો અ�યાસ કરવો. 

 3. આિથAક કSયાણની િવભાવના સમજવી. 
 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1111    0કwમત અન ેઉ>પાદન િનધારણ0કwમત અન ેઉ>પાદન િનધારણ0કwમત અન ેઉ>પાદન િનધારણ0કwમત અન ેઉ>પાદન િનધારણ����             1 1 1 1 �"�"�"�"0ડટ0ડટ0ડટ0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 ઇNરાxbત હરMફાઈુ   

    2 અSપહTતક ઇNરો 

 3 ^બનજોડાણલ7ી મોડ"લ 

 4 જોડાણલ7ી મોડ"લ 

 

એકમએકમએકમએકમ----2222    પેઢMના વૈકRSપક િસ?ાતપેઢMના વૈકRSપક િસ?ાતપેઢMના વૈકRSપક િસ?ાતપેઢMના વૈકRSપક િસ?ાતંંંં            1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 સીમાતં િવiલેષણ+ hSયાકનું ૂ ં  

 2 બોમલ+ મહzમ આવક+ ુ ું ં મોડ"લ 

 3 tણ ખચ 0કwમત િસ?ાતૂ ં� �  

 4 બેઇન તથા િસલોસ-લે^બની+ Yદાનું  

એકમએકમએકમએકમ----3333    વહ{ચણીનો િસ?ાતવહ{ચણીનો િસ?ાતવહ{ચણીનો િસ?ાતવહ{ચણીનો િસ?ાતંંંં                1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 સીમાતં ઉ>પાદbતાનો િનયમ - xલર Yમેયુ  

 2 ટ"કિનકલ િવકાસ અને સાધન ફાળો 

 3 ભાડાના િસ?ાતં 

 4 નફાના િસ?ાતં 

 5 વહ{ચણીનો સમ<લ7ી િસ?ાત ં (0રકાડ�, કાSડોર, ક"લેTકM) 

એકમએકમએકમએકમ----4444    કSયાણલકSયાણલકSયાણલકSયાણલ7ી અથશા�7ી અથશા�7ી અથશા�7ી અથશા�����                 1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 પેર"ટોની ઇKટ કSયાણની શરતો 

 2 સામા�જક કSયાણ િવધેય 

 3 0હbસ-કાSડોરનો વળતરનો િસ?ાતં, D�તીય �Kેઠ, એરો+ Yમેયું  

 4 સામા�ય સમ_લાનો અ^ભગમુ  
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Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� ��  ׃

((((1111))))    hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો ૂ ંૂ ંૂ ંૂ ં  

    ----    �ી આર�ી આર�ી આર�ી આર. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . અમીનઅમીનઅમીનઅમીન, , , , xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <xિનવિસAટM <ુુુુ ંં ંંથ િનમાણ બોડ થિનમાણ બોડ થિનમાણ બોડ થિનમાણ બોડ � �� �� �� � ((((�ીy આCિz�ીy આCિz�ીy આCિz�ીy આCિzૃૃૃૃ )  ) ) )  

((((2222))))    અથશા�ના િસ?ાતો અથશા�ના િસ?ાતો અથશા�ના િસ?ાતો અથશા�ના િસ?ાતો �� �� ંં ંં ׃  hSય અને વહ{ચણી hSય અને વહ{ચણી hSય અને વહ{ચણી hSય અને વહ{ચણી ૂૂ ૂૂ  

    ----    �ી એચ�ી એચ�ી એચ�ી એચ. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . િ�વેદMિ�વેદMિ�વેદMિ�વેદM , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((3333))))    hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો hSયના િસ?ાતો ૂ ંૂ ંૂ ંૂ ં  

    ----    પો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનુુુુ ,  , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ .  . . .  

((((4444)))) Ahuja H.L. (2000), Advance Economic Theory, S.Chand and Co., Delhi 

 

((((5555)))) Henderson, J.M. and R.E. Quandt (1980), Micro Economic Theory: A 

Mathematical Approach, MacGraw Hill, New Delhi. 
 

((((6666))))    Koutsoyiannis, A. (1990), Modern Microeconomics, MacMillan. 

 

((((7777)))) Prasad, K.N. (1985), Lectures in Micro Economic Theory, Himalaya Publishing 

Co., Mumbai. 

((((8888)))) Samuelson, P.A. and W.D. Nordhaus (1998), Economics, Tata MacGraw Hill, New 

Delhi.  
 

((((9999)))) Stonier, A.W. and D.C. Hague (1972), A Textbook of Economic Theory, ELBS & 

Longman Group, London  
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) (.) (.) (.) (સ�સ�સ�સ�----2) () () () ([થ[થ[થ[થૂૂૂૂ ----A) 

આધાર િવષય આધાર િવષય આધાર િવષય આધાર િવષય :    7 સમ<લ7ી અથશા� સમ<લ7ી અથશા� સમ<લ7ી અથશા� સમ<લ7ી અથશા� �� �� ----    2 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ ુુુુ ----     

 1. અથશા�મા સમ<લ7ી પ0રબળો+ િવiલેષણ કરC� ં ં ંુ .ુ 

 2. 5કડાશા�ના ઉપયોગ �ારા સમ[તી મેળવવીૂ . 

 3. િવિવધ આિથAક િવભાવનાઓની સમ[તી આપવીૂ . 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1    નાdનાdનાdનાdુુુુ ંં ં ં                                                                  1 1 1 1 �"�"�"�"0ડટ0ડટ0ડટ0ડટ         15  15  15  15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    

૧.      નાણાનો ં ઉદભવ અને કાય� 

૨.      નાણાનંો tરુવઠો અને નાણાનંી માગં 

૩.      નાણા+ં hSય અને ુ ં ૂ નાણાનંી તટTથતા 

૪.      નાણાનંા tરવઠાનાુ  ંિવિવધ ઘટકો અને ભારતીય 0રઝવ બ�ક �ા� રા Tવીકારવામા ં                              

આવેલી નાણાનંી િવભાવના  
 

એકમએકમએકમએકમ-2           ભારતમા ભારતમા ભારતમા ભારતમાંં ં ંખાધtરવણી  ખાધtરવણી  ખાધtરવણી  ખાધtરવણી ુુ ુુ                                              1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ      15   15   15   15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

૧.       ખાધtરવણીુ ની િવિવધ િવભાવનાઓ 

૨.       ખાધtરવણીુ , �ગાવો અને િવકાસ-Yો િશનોય+ મતVય ુ ં ં  

૩.       0ફ^લ|સ ર"ખા અને િવકSપિવિનમય 

૪.      ભારતમા ંખાધtરવણીુ ના બોધપાઠ 

 

એકમએકમએકમએકમ----3      ભારતમા �ગાવાની સમTયાભારતમા �ગાવાની સમTયાભારતમા �ગાવાની સમTયાભારતમા �ગાવાની સમTયાંં ંં                                           1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ      15   15   15   15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

૧.       �ગાવો- િવિવધ સમ[તીઓૂ  

૨.       �ગાવાના Yકારો  

૩.       �ગાવો ઉદભવના ંિવિવધ કારણો  

૪.      �ગાવો િનવારણ માટ"ની િવિવધ નીિતઓ+ ંુ િવiલેષણ  
 

એકમએકમએકમએકમ----4         વેપાર ચ�વેપાર ચ�વેપાર ચ�વેપાર ચ�                                                                    1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ      15   15   15   15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

૧.        વેપાર ચ�ની    િવિવધ સમ[તીઓૂ  

૨.        િવકાસ Y0�યા અને બેરોજગારM �ગેના ભારતીય અથત�ના અ+ભવો � ં ુ  

૩.        ઉદારMકરણ, વૈિ�કMકરણ અને ખાનગીકરણની નીિતઓ અને તેની અસરો  

૪.        વતમાન આિથAક�  Yવાહો+ િવKલેષણું  
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Uસદભસદભસદભસદભંંંં �� ��  ׃    

(1) ભારતની આિથAક સમTયાઓ  

 - Yો. બી. એમ. ભ�, xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુ ં � � ,  અમદાવાદ.  

(2) ભારતીય આયોજન  

 - Yો. બી. એમ. ભ�, xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુ ં � � ,  અમદાવાદ. 

(3) ભારતની આિથAક સમTયાઓ  

 -  ડૉ. વી. એ. જોષી, xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુ ં � � ,  અમદાવાદ.  

(4) સમ<લ7ી અથશા� અને નાણા� ંના િસ?ાતો ં  

 - પો|xલર Yકાશનુ , }રતુ .  

(5) નાણાકMય િસ?ાત ં  

 - p. એન. અ�વxુ�,  xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુ ં � � ,  અમદાવાદ.  

(6) નાણાકMય નીિત  

 - એચ. ક" .  િ�વેદM, xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુ ં � � ,  અમદાવાદ.  

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

 

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

Deep Publications, New Delhi.  
 

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

1964 -1991, Oxford University Press, New Delhi.  
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) (.) (.) (.) (સ� સ� સ� સ� ----    2) () () () ([થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----    B)    

ફર�જયાત ફર�જયાત ફર�જયાત ફર�જયાત િવષય િવષય િવષય િવષય ---- 8  8  8  8 :    અથશા�મા પ0રમાણા>મક પ?િતઅથશા�મા પ0રમાણા>મક પ?િતઅથશા�મા પ0રમાણા>મક પ?િતઅથશા�મા પ0રમાણા>મક પ?િત���� ંં ંં ----2222 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ ુુુુ ----     

 1. સાsંયકMય મા0હતી+ િવiલેષણ સમNવCુ ું .ં 

 2 મા0હતીના ંએક�ીકરણની પ?િત સમNવવી. 

 3. મા0હતી+ અથઘટન શીખવCુ ું ં�  તથા 5કડાશા�ીય sયાલો સમNવવા. 
 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1111    5કડાશા�ની પ?િત 5કડાશા�ની પ?િત 5કડાશા�ની પ?િત 5કડાશા�ની પ?િત ----    1111            1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 સહસબધનો અથં ં � અન ેYકાર  

 2 કાલ� િપયસન અન ેTપીયરમેનનો સહસબધાક� ં ં ં  

 3 િનયત સબધં ં , િનયત સબધ ર"ખાઓં ં , િનયત સબધ સમીકરણોં ં  

 4 �xનતમ વગ આગણૂ � ન પ?િત 

 5 િનયત સબધના ઉપયોગં ં  

એકમએકમએકમએકમ----2222    5કડાશા�ીય પ?િત 5કડાશા�ીય પ?િત 5કડાશા�ીય પ?િત 5કડાશા�ીય પ?િત ----    2222            1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 સભાવનાનો Yાથિમક sયાલં  

 2 D�પદM, પોઇસા અને Yમા�ય િવતરણના અથ તથા લ7ણોં �  

 3 િનદશન પ?િત�  

 4 સાથકતા પરM7ણ � - t, F  અન ેX2
 પરM7ણ 

એકમએકમએકમએકમ----3333    5કડાશા�ીય પ?િત5કડાશા�ીય પ?િત5કડાશા�ીય પ?િત5કડાશા�ીય પ?િત    ----    3333            1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 }ચક5કનો અથૂ �, રચના. 

 2 }ચક5કના Yકારો તથા ઉપયોગૂ  

 3 yવનિનવાહ ખચનો }ચક5ક� � ૂ  

 4 0ફશરનો આદશ }ચક5ક� ૂ  

એકમએકમએકમએકમ----4444    5કડાશા�ીય પ?િત 5કડાશા�ીય પ?િત 5કડાશા�ીય પ?િત 5કડાશા�ીય પ?િત ----    4444            1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15151515 કલાક કલાક કલાક કલાક     

    1 સામિયક �ેણીનો sયાલ તથા ઘટકો 

 2 સામિયક �ેણીની રચના તથા ઉપયોગ 

 3 વલણનો અથ� 

 4 વલણ શોધવાની પ?િતઓ 
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((((1111))))    અથશા�ની પ0રમાણા>મક પ?િતઓ અથશા�ની પ0રમાણા>મક પ?િતઓ અથશા�ની પ0રમાણા>મક પ?િતઓ અથશા�ની પ0રમાણા>મક પ?િતઓ ����  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . આરઆરઆરઆર. . . . pppp. . . . મોદMમોદMમોદMમોદM , , , , �ી ક"�ી ક"�ી ક"�ી ક" .  . . . સીસીસીસી . . . . જોષીજોષીજોષીજોષી, , , , ડૉડૉડૉડૉ . . . . વીવીવીવી . . . . ડMડMડMડM . . . . શાહશાહશાહશાહ, , , , અનડા અનડા અનડા અનડા 

YકાશનYકાશનYકાશનYકાશન. . . .  

((((2222))))    ગા ^ણિતક અથશા� ગા ^ણિતક અથશા� ગા ^ણિતક અથશા� ગા ^ણિતક અથશા� �� ��  

    ----    YોYોYોYો . . . . આરઆરઆરઆર. . . . pppp. . . . મોદMમોદMમોદMમોદM, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((3333))))    અઅઅઅથિમિતશા� થિમિતશા� થિમિતશા� થિમિતશા� �� ��  

    ----    YોYોYોYો . . . . આરઆરઆરઆર. . . . pppp. . . . મોદMમોદMમોદMમોદM, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((4444))))    અહ"વાલઅહ"વાલઅહ"વાલઅહ"વાલલેખન લેખન લેખન લેખન  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . િવમલ શાહિવમલ શાહિવમલ શાહિવમલ શાહ, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((5555)))) Chiang, A.C. (1974). Fundamental Methods of Mathematical Economics, McGraw 

Hill 
 

((((6666)))) Monga, G.S. (1972). Mathematics and Statistics for Economists, Vikas Publishing 

House, New Delhi.  
 

((((7777)))) Yamane, T. (1973). Mathematics for Economists, Prentice Hall, New Delhi.  

 

((((8888)))) Handry, A.T. (1999). Operation Research, Prentice Hall of India, New Delhi.  

 

((((9999)))) Mehta & Madnani (1992). Mathematics for Economists, S. Chand, New Delhi. 
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) (.) (.) (.) (સ� સ� સ� સ� ----    2222) () () () ([થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----    B)    

ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય –    9 : ભારતીય આિથAક નીિત  ભારતીય આિથAક નીિત  ભારતીય આિથAક નીિત  ભારતીય આિથAક નીિત ---- 2 2 2 2 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ ુુુુ ----     

 1. ભારતીય અથત�ના� ં  ંિવિવધ પાસાઓનો અ�યાસ કરવોં . 

 2. નીિતિવષયક બાબતોન ેઅસર કરતા ંસામા�જક, રાજકMય અન ેઆિથAક 

  પ0રબળો Nણવા. 
 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1111    આિથAક િવકાસ આિથAક િવકાસ આિથAક િવકાસ આિથAક િવકાસ                 1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 િવકાસનો અથ� 

 2 િવકાસના માપદડોં  

 3 રા�ય, બNર તથા અ�ય સTથાઓનો િવકાસમા ફાળોં ં  

4 yવનની ભૌિતક $ણવzાનો 5કુ , માનવિવકાસ 5કના િવિવધ sયાલો  

(ભારતના સદભમાં ં� ) 

એકમએકમએકમએકમ----2222    વસતીવસતીવસતીવસતી, , , , ગરMબી તથા અસમાનતાગરMબી તથા અસમાનતાગરMબી તથા અસમાનતાગરMબી તથા અસમાનતા                                1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 ભારતની વસતીિવષયક લા7^ણbતાઓ 

 2 <ામીણ શહ"રM Tથળાતરં  

 3 શહ"રMકરણ 

 4 ગરMબી તથા અસમાનતા 

એકમએકમએકમએકમ----3333    ભારતમા 5તરમાળ�ભારતમા 5તરમાળ�ભારતમા 5તરમાળ�ભારતમા 5તરમાળ�ં ંં ંં ંં ંુુ ુ ુ                   1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 જમીન, જળ અને ઊNનો ઉપયોગ�  

 2 બ�0કwગ અને અ�ય 5તરમાળખાકMય સેવા 

 3 િશ7ણ અન ેઆરો¡ય 

 4 5તરમાળખાકMય િવકાસ માટ"ના નાણા ફાળવણીનાં ં  Y�ો તથા નીિતઓ 

એકમએકમએકમએકમ----4444    ભારતમા નાણાભારતમા નાણાભારતમા નાણાભારતમા નાણાંં ંં કMય નીિત તથા રાજકોષીય નીિત કMય નીિત તથા રાજકોષીય નીિત કMય નીિત તથા રાજકોષીય નીિત કMય નીિત તથા રાજકોષીય નીિત     1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 રાજકોષીય અન ેનાણાકMય નીિતના ઉ�ેશો, સાધનો 

 2 ૧૯૯૧ની નીિતના સદભમા રાજકોં ં� ષીય અને નાણાકMય નીિતમા પ0રવતનં �  

 3 વT_ ુઅને સેવા પરના વેરા (GST) અન ેhSયૂ વિધAત વેરો (VAT ) 
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((((1111))))    ભારતની આિથAક સમTયાઓ ભારતની આિથAક સમTયાઓ ભારતની આિથAક સમTયાઓ ભારતની આિથAક સમTયાઓ  

    ----    YોYોYોYો . . . . બીબીબીબી . . . . એમએમએમએમ. . . . ભ�ભ�ભ�ભ�, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((2222))))    ભારતીય આયોજન ભારતીય આયોજન ભારતીય આયોજન ભારતીય આયોજન  

    ----    YોYોYોYો . . . . બીબીબીબી . . . . એમએમએમએમ. . . . ભ�ભ�ભ�ભ�, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((3333))))    ભારતની આિથAભારતની આિથAભારતની આિથAભારતની આિથAક સમTયાઓ ક સમTયાઓ ક સમTયાઓ ક સમTયાઓ  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . વીવીવીવી . . . . એએએએ. . . . જોષીજોષીજોષીજોષી , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((4444))))    ભારત દશન ભાગભારત દશન ભાગભારત દશન ભાગભારત દશન ભાગ���� ----5555  

    ----    સરદાર પટ"લ xિનવિસAટMસરદાર પટ"લ xિનવિસAટMસરદાર પટ"લ xિનવિસAટMસરદાર પટ"લ xિનવિસAટMુુ ુુ ,  , , , િવ ાનગરિવ ાનગરિવ ાનગરિવ ાનગર. . . .  

((((5555))))    ભારતના આિથAક િવકાસની સમTયાઓ ભારતના આિથAક િવકાસની સમTયાઓ ભારતના આિથAક િવકાસની સમTયાઓ ભારતના આિથAક િવકાસની સમTયાઓ  

    ----    પો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનુુુુ ,  , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ .  . . .  

((((6666)))) 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.  

 

((((7777)))) Brahmananda, P.R. and V.R. Panchmukhi (eds.) (2001), Development Experience 

in the Indian Economy: Inter –State Perspectives, Bookwell, Delhi. 
 

((((8888)))) Datt, R. (Ed.) (2001), Second Generation Economic Reforms in India, Deep & 

Deep Publications, New Delhi.  
 

((((9999)))) Joshi, V. and I.M.D. Little (1999), India: Macro Economics and Political Economy, 

1964 -1991, Oxford University Press, New Delhi.  
 

((((10101010)))) Government of India, Economic Survey, (Annual), Ministry of Finance, New Delhi 

((((11111111))))  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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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) (.) (.) (.) (સ� સ� સ� સ� ---- 2 2 2 2) () () () ([થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----    B)    

ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ---- 10  10  10  10 : િવકસતા દ"શો+ અથશા� િવકસતા દ"શો+ અથશા� િવકસતા દ"શો+ અથશા� િવકસતા દ"શો+ અથશા�ુુુુ ંં ંં �� ��  

((((સ�સ�સ�સ�----2222)))), , , , ((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ શૈ7^ણક હ"_ઓ ુુુુ ----     

 1. િવકિસત અને િવકસતા દ"શો વfચેની િવભાવના TપKટ કરવી. 

 2. િવકાસ સામનેા અવરોધો Nણવા. 

 3. િવકાસશીલ દ"શ તરMક" ભારતના Y�ો Nણવા. 

 4. Tવાત�ય બાદ ભારતની િવકાસં  નીિત તપાસવી. 
 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1111    િવકસતા દ"શોની સમTયાઓિવકસતા દ"શોની સમTયાઓિવકસતા દ"શોની સમTયાઓિવકસતા દ"શોની સમTયાઓ            1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 ભારતની આિથAક સમTયાઓ+ િવiલેષણું  

 2 વસિત સ�મણનો િસ?ાત અન ેભારતના અ+ભવોં ં ુ  

 3 ગરMબી �ગેની િવભાવનાઓ 

 4 આયોજન દર�યાન ગરMબી+ Yમાણ અને ગરMબી િનવારણના કાય�મોું �  

 5 ભારતમા બેરોજગારMની સમTયા અને Tવqપં  

એકમએકમએકમએકમ----2222    િવકસતા દ"શો અન ેિવકાસપથ+ િવiલેષણિવકસતા દ"શો અન ેિવકાસપથ+ િવiલેષણિવકસતા દ"શો અન ેિવકાસપથ+ િવiલેષણિવકસતા દ"શો અન ેિવકાસપથ+ િવiલેષણુુુુ ંં ંં                                 1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ            15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 ભારતીય આિથAક િવકાસપથ+ િવiલેષણું  

 2 આિથAક િવકાસમા Wિષ7ે�ની kિમકાં ૂૃ  

 3 િવકસતા દ"શોના ઉ ોગીકરણની તરાહ અન ેતકાધાર�  

 4 નાના િવ¢? મોટા ઉ ોગો તમેજ Wિષ તથા ઉ ોગ વfચેની Vયાપાર શરતોુ ૃ  

 5 5તરમાળ� તથા તે+ મહ>>વુ ું ં  

એકમએકમએકમએકમ----3333    િવકસતા દ"શોમા સમ<લ7ી આિથAક નીિતઓિવકસતા દ"શોમા સમ<લ7ી આિથAક નીિતઓિવકસતા દ"શોમા સમ<લ7ી આિથAક નીિતઓિવકસતા દ"શોમા સમ<લ7ી આિથAક નીિતઓંંંં                     1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

        તથા િવકાસતથા િવકાસતથા િવકાસતથા િવકાસ 

    1 િવકસતા દ"શોમા નાણાકMય ં તથા રાજકોશીય નીિતઓની kિમકાૂ . 

 2 બા4 સાધનો 

 3 Y>ય7 િવદ"શી hડMરોકાણૂ  

 4 સહાય િવ¢? Vયાપારુ  

 5 િવકસતા દ"શોમા બ£રાKLMય કપનીઓં ંુ  

 

એકમએકમએકમએકમ----4444    Tવાત�ય બાદ ભારતીય અથત�મા િવકાસના Tવાત�ય બાદ ભારતીય અથત�મા િવકાસના Tવાત�ય બાદ ભારતીય અથત�મા િવકાસના Tવાત�ય બાદ ભારતીય અથત�મા િવકાસના ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ં�� ��     1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ                    15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

        િવિવધ કાય�મો+ hSયાકિવિવધ કાય�મો+ hSયાકિવિવધ કાય�મો+ hSયાકિવિવધ કાય�મો+ hSયાક�� �� ુુ ુુ ં ૂ ંં ૂ ંં ૂ ંં ૂ ં ન ન ન ન : ગાધીિવચારના પ0રYે�યમા ગાધીિવચારના પ0રYે�યમા ગાધીિવચારના પ0રYે�યમા ગાધીિવચારના પ0રYે�યમાં ંં ંં ંં  ં
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Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� �� ׃   

((((1111))))    િવકાસશીલ રાKLો+ અથશા�િવકાસશીલ રાKLો+ અથશા�િવકાસશીલ રાKLો+ અથશા�િવકાસશીલ રાKLો+ અથશા�ુુુુ ંં ંં �� ��  

    ----    એચએચએચએચ. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . િ�વેદMિ�વેદMિ�વેદMિ�વેદM , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((2222))))    CD?CD?CD?CD?ૃૃ ૃૃ ,  , , , િવકાસ અને આયોજન+ અથશા� િવકાસ અને આયોજન+ અથશા� િવકાસ અને આયોજન+ અથશા� િવકાસ અને આયોજન+ અથશા� ુુ ુુ ંં ંં �� ��      

    ----    પો|xલરપ Yકાશનપો|xલરપ Yકાશનપો|xલરપ Yકાશનપો|xલરપ Yકાશનુુુુ ,  , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ ....  

((((3333))))    Indian Economy :  Ruddra Datt  and K. P. M. Sundharam. S. Chand 

Publ icat ion.  

    ----        પો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનુુુુ ,  , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ .  . . .  

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

 

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

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

 

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

 Press, Oxford.  
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$જરાત$જરાત$જરાત$જરાતૂૂૂૂ  િવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠ, અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ 
 

િવષયિવષયિવષયિવષય    : અથશા�અથશા�અથશા�અથશા�����  (પારગતપારગતપારગતપારગતંંંં ) 
 

સ�સ�સ�સ� ૩૩૩૩ 
 

�મ�મ�મ�મ        પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+ુુુુ ંં ં ંનામનામનામનામ               $ણભાર$ણભાર$ણભાર$ણભારુુ ુુ            �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ 

       બા4બા4બા4બા4        5ત0રક5ત0રક5ત0રક5ત0રક 

 

૧૧. 5તરરાKLMય અથશા�ના�  િસ?ાતં   ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૨. પયાવરણીય�  અથશા��     ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૩. <ામ અથશા�� ના િસ?ાતોં —1   ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૪. Nહ"ર અથશા��      ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૫. આિથAક િવચારોનો ઇિતહાસ   ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૫. TવાTUય+ુ ંઅથશા��     ૮૦  ૨૦  ૪ 

• ઉ ોગ          ૨ 

• પદયા�ા           ૨ 
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$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠૂૂૂૂ , , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ.... 
પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----3333)))) 

[થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----બીબીબીબી, , , ,  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય ---- 11  11  11  11 : 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા����� નાનાનાના િસ િસ િસ િસ?ાત?ાત?ાત?ાતંંંં 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ ુ  

 1. રાKL-રાKL વfચેના આિથAક Vયવહારોની સમ[તી આપવીૂ . 

 2. 5તરરાKLMય Vયાપારના ઉદભવ તથા લાભ-ગેરલાભની ચચા કરવી� . 

 3. Yવતમાન વૈિ�ક આિથAક Y�ો િવષ ેNણકારM મેળવવી� . 

 4. વતમાન સમય� ના આિથAક પડકારોના ઉક"લનો sયાલ આપવો. 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111    5તરરાKLMય Vયાપારના િસ?ાત5તરરાKLMય Vયાપારના િસ?ાત5તરરાKLMય Vયાપારના િસ?ાત5તરરાKLMય Vયાપારના િસ?ાતંંંં        1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

        તથા લાભ+ માપનતથા લાભ+ માપનતથા લાભ+ માપનતથા લાભ+ માપનુુુુ ંં ંં  

 1. 5તરરાKLMય Vયાપારનો અથ� 

 2. 0રકાડ�નો _લના>મક ખચનો િસ?ાતુ � ં  

 3. હ"બરલરનો વકૈRSપક ખચનો િસ?ાત� ં  

 4. હ"bસર - ઓહલીનનો િસ?ાતં 

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    2222        5તરરાKLMય Vયાપારના લાભ+ માપન5તરરાKLMય Vયાપારના લાભ+ માપન5તરરાKLMય Vયાપારના લાભ+ માપન5તરરાKLMય Vયાપારના લાભ+ માપનુુુુ ંં ંં     1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

        તથા આિથAક સહકારતથા આિથAક સહકારતથા આિથAક સહકારતથા આિથAક સહકાર 

 1. 5તરરાKLMય Vયાપારના િનરપે7 લાભ 

 2. સાપે7 લાભ 

 3. આિથAક CD?ના ચાલકબળ તરMક" Vયાપારૃ  

 4. જકાત મડળની અસરોં  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    3333    લેણદ"ણની _લાલેણદ"ણની _લાલેણદ"ણની _લાલેણદ"ણની _લાુુ ુુ                     1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ        15  15  15  15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. લેણદ"ણની _લાનો અથ તથા ખાતાઓુ �  

 2. લેણદ"ણની _લાની સમ_લાુ ુ  

 3. લેણદ"ણની _લાની અસમ_લાુ ુ  

 4. અસમ_લા �ર કરવાના ઉપાયોુ ૂ  
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એકમ એકમ એકમ એકમ ----    4444        િવિનમય દર િનધારણિવિનમય દર િનધારણિવિનમય દર િનધારણિવિનમય દર િનધારણ����                 1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. િવિનમય દરનો અથ� 

 2. સમખરMદશabતનો િસ?ાતં 

 3. aTથર િવિનમય દર 

 4. પ0રવતનશીલ િવિનમય દર�  

Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� ��  ׃

((((1111))))    ((((૧૧૧૧))))    5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� �� ��  

 ----    YોYોYોYો . . . . ડMડMડMડM . . . . ટMટMટMટM . . . . લાકડાવાળાલાકડાવાળાલાકડાવાળાલાકડાવાળા , , , , YોYોYોYો . . . . રમેશ બીરમેશ બીરમેશ બીરમેશ બી . . . . શાહશાહશાહશાહ, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ xિનવિસAટM <થિનમાણ xિનવિસAટM <થિનમાણ xિનવિસAટM <થિનમાણ ુુ ુુ ંં ંં �� ��

બોડબોડબોડબોડ�� �� ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((૨૨૨૨))))    5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� �� ��  

    ----    પો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનુુુુ ,  , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ .  . . .  

((((૩૩૩૩))))    આિથAક િસ?ાતો આિથAક િસ?ાતો આિથAક િસ?ાતો આિથAક િસ?ાતો ંં ંં  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . એમએમએમએમ. . . . એનએનએનએન. . . . રાવલરાવલરાવલરાવલ, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((4444))))    5તરરાKLMય Vયાપારના નાણાકMય પાસા5તરરાKLMય Vયાપારના નાણાકMય પાસા5તરરાKLMય Vયાપારના નાણાકMય પાસા5તરરાKLMય Vયાપારના નાણાકMય પાસા ંં ંં      

    ----    YોYોYોYો . . . . એચએચએચએચ. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . િ�વેદMિ�વેદMિ�વેદMિ�વેદM , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((5555))))    5તરરાKLMય Vયાપાર ની િત 5તરરાKLMય Vયાપાર ની િત 5તરરાKLMય Vયાપાર ની િત 5તરરાKLMય Vયાપાર ની િત  

    ----        YોYોYોYો . . . . એચએચએચએચ. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . િ�વેદMિ�વેદMિ�વેદMિ�વેદM ,,,,  xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડ xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડ xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડ xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

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

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

University Press, Massachusetts 
 
(8) Salvatore, D. (1997), International Economics, The Macmillan Press Ltd. London  
 
(9) Kenen, P.B. (1994), The International Economy, Cambridge Univ. Press, London.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 28 

પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----3333))))    [થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----બીબીબીબી,,,, 

ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ---- 1 1 1 12222    :    પયાવરણીયપયાવરણીયપયાવરણીયપયાવરણીય����  અથશા� અથશા� અથશા� અથશા�����  

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ----    60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ ુ  

 1. પયાવરણીય અથશા�નો પ0રYે�ય સમજવા� � . 

 2. બNરની િનKફળતાના કારણો Nણવાં . 

 3. પયાવરણીય નીિતના ઘટકોની સમજણ મેળવવી� ં . 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111    પયાવરણીય અથશા�પયાવરણીય અથશા�પયાવરણીય અથશા�પયાવરણીય અથશા�� �� �� �� �                 1  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       11115 કલા કલા કલા કલાકકકક 

 1. અથ�, કાય7ે��  

 2. પયાવરણ અન ેઅથશા� વfચેના 5તરસબધો� � ં ં  

 3. પયાવરણીય અથશા� અને Wદરતી સસાધનો+ અથશા�� � �ુ ં ંુ  

 4. પયાવરણનો ગાધીિવચારનો પ0રYે�ય� ં  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    2222        બNરની િનKફળતાબNરની િનKફળતાબNરની િનKફળતાબNરની િનKફળતા                1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15  15  15  15  કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. અtણ બNરૂ �  

 2. બા4 અસર 

 3. Nહ"ર વT_ અને ^બનહરMફાઈુ  

 4. સાhદાિયક સસાધન અને ^બનવ^ચતતાુ ં ં  

 5. એકાિધક સમ_લાુ  

 6. મા0હતીની િવષમqપતા 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    3333    પયાવરણીય નીિતપયાવરણીય નીિતપયાવરણીય નીિતપયાવરણીય નીિત�� ��                     1  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 કલાક કલાક કલાક કલાક 

 1. પયાવરણીય નીિત � - અથ � - માપદડ ં - Vયવહા¢ શરતોુ . 

 2. િવક"��ીત નીિત - જવાબદારMનો કાયદો 

 3. ક"o��ત નીિત - આદ"શ અને �Wશની નીિતુ  

 4. ભારતીય પયાવરણીય નીિત�  
   

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    4444        પયાવરણીય નીિતપયાવરણીય નીિતપયાવરણીય નીિતપયાવરણીય નીિત�� ��      અનેઅનેઅનેઅને પયાવરણીય સમTયાઓ  પયાવરણીય સમTયાઓ  પયાવરણીય સમTયાઓ  પયાવરણીય સમTયાઓ ���� 1  �"0ડટ   15 કલાક 

1. જUથા માપબધી ં - વચેાણપા� Y�ષણ પરવાનાૂ  

2. 0કwમત માપબધી ં - પી$નો કર તથા સબસીડMુ  

3. વૈિ�ક સમTયાઓ, સમ[તીઓૂ  અન ેચળવળો  
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Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� ��  ׃

((((1111))))    ((((૧૧૧૧))))    પયાવરણીય અથશા� પયાવરણીય અથશા� પયાવરણીય અથશા� પયાવરણીય અથશા� � �� �� �� � ׃  એક પ0રચય એક પ0રચય એક પ0રચય એક પ0રચય  

    ----    }દશન આયગાર અને િનિમષા �bલ}દશન આયગાર અને િનિમષા �bલ}દશન આયગાર અને િનિમષા �bલ}દશન આયગાર અને િનિમષા �bલુ ુુ ુુ ુુ ુ�� �� ંં ંં ,  ,  , , $જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠૂૂ ૂૂ ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((૨૨૨૨))))    મા¤કરM �ક મા¤કરM �ક મા¤કરM �ક મા¤કરM �ક ુુ ુુ  

((((4))))    પયાવરણીય સાથી પયાવરણીય સાથી પયાવરણીય સાથી પયાવરણીય સાથી �� �� ((((સસસસંંંં)  ) ) ) રમેશ સાવ^લયા રમેશ સાવ^લયા રમેશ સાવ^લયા રમેશ સાવ^લયા  

    ----    પયાવરણ િશ7ણ ક" ��પયાવરણ િશ7ણ ક" ��પયાવરણ િશ7ણ ક" ��પયાવરણ િશ7ણ ક" ���� �� ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

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

(6) Field, Berry and Martha Field. (2002). Environmental Economics: An 
Introduct ion.  Tata McGrow Hi l l  

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

(8) Fisher, A. C. (1981), Resource and Environmental Economics, Cambridge 
University Press, Cambridge.  

(9)  Rangrajan. M. (2007) Environmental Issues in India: A Readrer. 
PearsonEducation 

(10) Kumar Pushpam (Ed.) (2005) Economics of Environment and 
Development. Ane Books 

(11) Markandya, Ani l  and Jul ie Richrdson (Ed.s) (1997) Environmental 
Economics. Earthscan 

(12) Murty, M.N.a and Surendra Kumar.  (2004) Environmental and 
Economic Accounting for  Industry.  Oxford Unversi ty Press. 
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પારગપારગપારગપારગંંંં ત ત ત ત ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----3333))))    [થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ – બી બી બી બી 

ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ફર�જયાત િવષય ---- 1 1 1 13333    :    <ામ અથશા�<ામ અથશા�<ામ અથશા�<ામ અથશા����� નાનાનાના િસ?ાતોિસ?ાતોિસ?ાતોિસ?ાતોંં ંં -1111 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ----    60606060, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ 100)))) 
 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓુ 

 1. Wિષ તથા $હઉ ોગોના મહ>>વના ઘટકો �ગે સિવT_ત NણકારM મેળવવીૃ ૃ ૃ . 

 2. ભારતીય Wિષ 7ે�ના સદભમા પાયાના ૃ ં ં� Y�ોની સમ[તી મેળવવીૂ . 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111    WિષWિષWિષWિષૃૃૃૃ  અથશા� અથશા� અથશા� અથશા�����               1111   �"0ડટ      �"0ડટ      �"0ડટ      �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. અથ � - Tવqપ - લ7ણો 

 2. Wિષ ઉ>પાદન િવધેય ૃ - સાધન પદેાશ િવધેય તથા સાધન-સાધન િવધેય 

 3. ભારતમા Wિષ ઉ>પાદન તથા ઉ>પાદbતાં ૃ  

 4. ફામ � - બp0ટwગ તથા VયવTથાપન 

 5. Wિષ �મબNર ૃ - Wિષ �મની સમTયાઓ તથા ભારત+ Wિષ �મબNરૃ ૃુ ં  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    2222        Wિષ }ધારા તથા Wિષ qપાતરWિષ }ધારા તથા Wિષ qપાતરWિષ }ધારા તથા Wિષ qપાતરWિષ }ધારા તથા Wિષ qપાતરૃ ૃૃ ૃૃ ૃૃ ૃુુ ુુ ંં ંં          1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. જમીન ધારણમા અસમતા ં - Wિષ પ?િતઓ ૃ (ખે¥તૂ, hડMવાદMૂ , સhહ ૂ  

  તથા રા�ય Wિષૃ ) 

 2. ભારતમા જમીન  તથા તેનીં  અસરકારકતા 

 3. Wૃિષ qપાતર ં : અથ�, મહ>>વ, ટ"કનોલોyની Wિષ qપાતરમા kિમકાૃ ં ં ૂ  

 4. હ0રયાળM �ાિતની અસરકારકતાં  

 5. ¦િવક (સyવ) Wિષૃ  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    3333    Wિષ બNર અને 0કwમત નીિતWિષ બNર અને 0કwમત નીિતWિષ બNર અને 0કwમત નીિતWિષ બNર અને 0કwમત નીિતૃૃ ૃૃ             1 1 1 1 �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. Wિષ બNર તથા બNરની કાય7મતા ૃ � - બNરના કાય� તથા અથં �, બNર  

  માળખામા અtં ણૂતાઓ�  

 2. િનયિ�ત બNરો ં - Wિષ 0કwમતના સદભમા કૉબવેબ Yમયેૃ ં ં�  

 3. Wિષ બNરના સદભમા નીિત ૃ ં ં ં� : વખારો, 0કwમતો, Wિષ કર તથા Wિષ ૃ ૃ  

  પાક િવમો 

 4. ભારતની Wિષ ભાવ નીિતૃ , Nહ"ર િવતરણ VયવTથા અને અ§ }ર7ાુ  
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એકમ એકમ એકમ એકમ ----    4444        $હઉ ોગ$હઉ ોગ$હઉ ોગ$હઉ ોગૃૃૃૃ                  1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15  15  15  15  કલાકલાકલાકલાકકકક 

 1. અથ�, Yકાર, Tવqપ 

 2. $હઉ ોગના Yો>સાહનની આિથAક દલીલોૃ  

 3. ભારતના Yhખ $હઉ ોગોુ ૃ  

 4. ભારતના $હઉ ોગો માટ"ની નીિત અને તેની અસરકારકતાૃ  

 5. વતમાન સમયમા $હઉ ોગો સમ7ના પડકારો� ં ૃ  

 

Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� ��  ׃

((((1111))))    Wિષ અથશા�ના િસ?ાતો Wિષ અથશા�ના િસ?ાતો Wિષ અથશા�ના િસ?ાતો Wિષ અથશા�ના િસ?ાતો ૃૃ ૃૃ �� �� ંં ંં  

    ----    પો|xલર Yપો|xલર Yપો|xલર Yપો|xલર Yુુુુ કાશનકાશનકાશનકાશન, , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ .  . . .  

((((2222))))    Wિષ અથશા�ના િસ?ાતો અને VયવTથા Wિષ અથશા�ના િસ?ાતો અને VયવTથા Wિષ અથશા�ના િસ?ાતો અને VયવTથા Wિષ અથશા�ના િસ?ાતો અને VયવTથા ૃૃ ૃૃ �� �� ંં ંં  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . આરઆરઆરઆર. . . . એસએસએસએસ. . . . મહ"તામહ"તામહ"તામહ"તા , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((3333))))    ભારત+ Wિષ7ે� ભારત+ Wિષ7ે� ભારત+ Wિષ7ે� ભારત+ Wિષ7ે� ુુ ુુ ંં ંં ૃૃ ૃૃ ׃  િવકાસ અને પડકારો િવકાસ અને પડકારો િવકાસ અને પડકારો િવકાસ અને પડકારો  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . ભાTકર હભાTકર હભાTકર હભાTકર હ. . . . જોષીજોષીજોષીજોષી , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((4444))))    ભારતની આિથAક સમTયાભારતની આિથAક સમTયાભારતની આિથAક સમTયાભારતની આિથAક સમTયાઓ ભાગઓ ભાગઓ ભાગઓ ભાગ----1 1 1 1  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . વીવીવીવી . . . . એચએચએચએચ. . . . જોષીજોષીજોષીજોષી , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((5555))))    ભારતમા Wિષ અથત� ભારતમા Wિષ અથત� ભારતમા Wિષ અથત� ભારતમા Wિષ અથત� ં ંં ંં ંં ંૃૃ ૃૃ �� ��  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . તારા �bલતારા �bલતારા �bલતારા �bલુુુુ ,  , , , પ0રચય Yકાશનપ0રચય Yકાશનપ0રચય Yકાશનપ0રચય Yકાશન, , , , hબઈhબઈhબઈhબઈુુુુ ંં ંં .  .  . .  

((((6666))))    Wિષ અથશા� Wિષ અથશા� Wિષ અથશા� Wિષ અથશા� ૃૃ ૃૃ �� ��  

    ----    YોYોYોYો . . . . રિતલાલ pરિતલાલ pરિતલાલ pરિતલાલ p. . . . પટ"લપટ"લપટ"લપટ"લ, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((7777)))) Gulati and Kelly (1999). Trade Liberalisation and Indian Agriculture, Oxford Univ. 

Press, New Delhi.  

((((8888)))) R.B.I. (1989). Report of the Agricultural Credit Review Committee, Reserve Bank 

of India, Bombay.  

((((9999)))) Subbarao, K. and De Janvry (1986). Agricultural Price Policy and Income 

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

((((10101010)))) Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance (Annual). Mumbai.  
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----3333)))) 

[થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ---- બી બી બી બી, , , ,  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય ---- 1 1 1 14    :    Nહ"ર Nહ"ર Nહ"ર Nહ"ર અથશા�અથશા�અથશા�અથશા�����  

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ ુ  

 1. રા�યની kિમકા તથા કાય�મા સમાતર" આવેલા પ0રવતનો Nણવાૂ ં ં ં ં� . 

 2. કSયાણલ7ી રા�યની િવભાવના TપKટ કરવી. 

 3. રાજકોશીય નીિત �તગત રા�યની આિથAક� -ગિતિવિધ તપાસવી. 
 

 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111    કSયાણલ7ી રા�યની kિમકા કSયાણલ7ી રા�યની kિમકા કSયાણલ7ી રા�યની kિમકા કSયાણલ7ી રા�યની kિમકા ૂૂ ૂૂ             1111  �"0ડટ  �"0ડટ  �"0ડટ  �"0ડટ    15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. Nહ"ર અથશા�+ Tવqપ અને કાય7ે�� �ુ ં  

 2. આિથAક આયોજન તથા િવકાસના એજ�ટ તરMક" રા�યની kિમકાૂ  

 3. િમ� અથત�મા Nહ"ર અને ખાનગી 7ે� તમેજ � ં ં ૧૯૯૧ની  

  નીિતની અસરો 

 4. Nહ"ર વT_,ુ ખાનગી વT_,ુ hSયક વT_ઓૂ ુ , બNરની િનKફળતા 

 5. સમવાયી નાણાત�ના િસ?ાતો તેમજ નાણાપચોં ં ં ં  
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    2222        Nહ"ર પસદગીNહ"ર પસદગીNહ"ર પસદગીNહ"ર પસદગીંં ંં                         1 1 1 1 �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ   15    15    15    15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. Nહ"ર અને ખાનગી 7ે�મા સસાધનોની ફાળવણી અન ેસામા�જક સમ_લાં ં ુ  

 2. લોકશાહM VયવTથામા Nહ"ર પસદગીની મયાદાઓં ં �  

 3. મતદાન પ?િત 

 4. એરો+ અશ¨તા Yમેયુ ં  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    3333    રાજકોરાજકોરાજકોરાજકોષીય નીિત અને કરષીય નીિત અને કરષીય નીિત અને કરષીય નીિત અને કર                    1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. રાજકોષીય નીિત અથ�, ઉ�ેશો, સાધનો 

 2. �દાજપ�, �દાજપ�ની િવિવધ ખાધ, �દાજપ�મા સામા�જકં    

  કSયાણ ખચ� 

 3. ભારતમા Y>ય7 અન ેપરો7 કરં , િવકાસમા કરની kિમકાં ૂ  

 4. કરબોજના િસ?ાતોં  

 5. કરસપાતં  
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એકમએકમએકમએકમ    ----    4444        Nહ"ર ખચ અને Nહ"ર દ"CNહ"ર ખચ અને Nહ"ર દ"CNહ"ર ખચ અને Nહ"ર દ"CNહ"ર ખચ અને Nહ"ર દ"C�� �� ુુ ુુ ંં ં ં           1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. રા�યની વધતી YCિz �ગેના િસ?ાતો ૃ ં (વે¡નર, વાઇઝમેન, પીકોક,  

  સે�xલસનુ ) 

 2. ભારતીય અથત�મા આયોજન દર�યાન Nહ"ર ખચ� �ં ં  

 3. Nહ"ર દ"વાના �ોતોં , મહ>>વ, િવકાસમા kિમકાં ૂ  

 4. ભારતમા Nહ"ં ર દ"C તમેજ VયવTથાપનું  

 5. Nહ"ર દ"વાના બોN �ગેની દલીલો 
 

Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� ��  ׃

((((1111))))    Nહ"ર િવતVયવTથાના િસ?ાતો Nહ"ર િવતVયવTથાના િસ?ાતો Nહ"ર િવતVયવTથાના િસ?ાતો Nહ"ર િવતVયવTથાના િસ?ાતો ંં ંં  

    ----    YોYોYોYો . . . . મહ"શ પીમહ"શ પીમહ"શ પીમહ"શ પી . . . . ભ�ભ�ભ�ભ�, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((2222))))    Nહ"ર અથિવધાનના િસ?ાતો Nહ"ર અથિવધાનના િસ?ાતો Nહ"ર અથિવધાનના િસ?ાતો Nહ"ર અથિવધાનના િસ?ાતો �� �� ંં ંં  

    ----    hhhh ૂૂૂ.ૂ  .  .  .  લેલેલેલે . . . . 0રચાડ એ0રચાડ એ0રચાડ એ0રચાડ એ���� .  . . . મસ<ેવમસ<ેવમસ<ેવમસ<ેવ, , , , અ+અ+અ+અ+ુુુુ.  . . . રિવશકર િ�વેદMરિવશકર િ�વેદMરિવશકર િ�વેદMરિવશકર િ�વેદMંં ંં ,,,,  xિનવિસAટM  xિનવિસAટM  xિનવિસAટM  xિનવિસAટM ુુ ુુ

<થિનમાણ બોડ<થિનમાણ બોડ<થિનમાણ બોડ<થિનમાણ બોડંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

((((3333)))) Datt, R. (Ed.)( 2001), Second Generation Economic Reforms in India, Deep & 

Deep Publications, New Delhi.  

(4)  Jha, R., (1998), Modern Public Economics, Routledge, London.  
 
(5)    Stigl i tz, Joseph. (2000) Econoics of the Publ ic Sectors. W.W. 

Norton and Company, New York 
 
(6) Bagchi, Amaresh.(Ed.) (2005) Readigs in Publ ic Finance. Oxford 

University Press. 
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----3333)))) 

[થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----બીબીબીબી, , , ,     વૈકRSપકવૈકRSપકવૈકRSપકવૈકRSપક િવષય  િવષય  િવષય  િવષય ---- 1 1 1 15555    :    આિથAક િવચારોનો ઇિતહાસઆિથAક િવચારોનો ઇિતહાસઆિથAક િવચારોનો ઇિતહાસઆિથAક િવચારોનો ઇિતહાસ 

((((�"0ડ�"0ડ�"0ડ�"0ડટ ટ ટ ટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

 

શૈ7^ણક હ"_ઓ ુ  

 1. આિથAક િવચારોની ઉ>�ાિતનો સતત Yવાહ અ�યાસ કરવોં . 

 2. િવિવધ આિથAક િવચારધારાઓનો પ0રચય ક"ળવવો. 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111    Yારભના તબ�ાથી સીમાતવાદYારભના તબ�ાથી સીમાતવાદYારભના તબ�ાથી સીમાતવાદYારભના તબ�ાથી સીમાતવાદં ંં ંં ંં ં         1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. વા^ણ�યવાદ (Mercantilism) - YWિતવાદ ૃ (Phasiocracy) 

 2. િશKટ રાજનૈિતક અથત� � ં - એડમ aTમથ - 0રકાડ� અન ેમાSથસ 

 3. સમાજવાદM આિથAક િસ?ાતો ં (સીસમો�ડM, ઓવન - કાલમાbસ� �) 

 4. સીમાતવાદની �ાિત ં ં (©વે�સ, વોલરા, મે�જર) 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    2222        નવિશKટ q0ઢવાદથી ક"ઇ�સનવિશKટ q0ઢવાદથી ક"ઇ�સનવિશKટ q0ઢવાદથી ક"ઇ�સનવિશKટ q0ઢવાદથી ક"ઇ�સ            1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. નવિશKટ q0ઢવાદ (ª¡લે�ડ, અમ0ેરકા, ઓTL"^લયા અને ઇટાલી) 

 2. ઉfચતર િસ?ાતના વષ� ં ં ( ક"ઇ�સ, bલેTકM, ��પીટરુ ) 

 3. બNરના િવિવધ Tવqપોનો િસ?ાત ં ં (ચે�બરલીન, «હોન રો^બ�સન),   

  સામા�ય આિથAક સમ_લાનો િસ?ાત ુ ં (વોલરા, 0હbસ, IS-LM મોડ"લ). 

 4. નC કSયાણલ7ી અથશા� ુ � (પેર"ટો) - લા�ગે તથા બનરનો નવિશKટ �  

  સમાજવાદ. 

 5. વૈકRSપક અ^ભગમો (એલન યગં, થોરTટોન, વેબલેન, લીઓ�ટMક) 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    3333    સમ<લ7ી આિથAક િસ?ાતો તથા નવિશKટ સમ<લ7ી આિથAક િસ?ાતો તથા નવિશKટ સમ<લ7ી આિથAક િસ?ાતો તથા નવિશKટ સમ<લ7ી આિથAક િસ?ાતો તથા નવિશKટ ંં ંં     1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

        અથશા�ની કટોકટMઅથશા�ની કટોકટMઅથશા�ની કટોકટMઅથશા�ની કટોકટM�� ��  

 1. }વણકાળથી માુ � ડંM સાથેનો �ગાવો (Stagflation) 

 2. નવિશKટ સાx�ય ુ (Synthesis) 

 3. નાણાવાદ - અ+ક"ઇ�સવાદM અ^ભગમ ુ - નC ક"ઇ�સીયન સમ<લ7ી ું  

  અથશા��  

 4. સામા�ય સમ_લાનો નવ વોલરા અ^ભગમ ુ - આિથAક �યાયના િસ?ાતોં ં  

 5. સીમાતવાદનો િવવાદ ં - રમતનો િસ?ાત તથા સTથાઓં ં  - ઉ>પાદનના  

  િસ?ાતં 
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એકમ એકમ એકમ એકમ ----    4444        અથશા�મા તાpતરના Yવાહોઅથશા�મા તાpતરના Yવાહોઅથશા�મા તાpતરના Yવાહોઅથશા�મા તાpતરના Yવાહો�� �� ંં ંં         1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. સTથાગત તથા ઉ>�ાિતવાદM િસ?ાત ં ં ં (કાલ પોલ�સી� , િનક"લસ �યો�TW ૂ 

  રોઝાન, આSબટ હશમને� � , 0રચાડ¬ $ડ0રનુ ) 

 2. સTથાગત અથશા�ના અ^ભગમોં �  

 3. �ાિતં કારM રાજનિૈતક અથત�ના લ7ણો� ં ં  

 

Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� ��  ׃

((((1111))))  Roll ,  Eric.  (1973) A History of Economic Thought.  Oxford 

Universi ty Press 

((((2222)))) Screpanti Ernesto and Stefano Zamagni.  (2006) An Outline of 

the History of Economic Thought.  Oxford University Press 

((((3333))))    Lokanathan V. (2007), A History of Economic Thought,  S. 

Chand Company, New Dehli.  

((((4444))))    Tવત�તા ં - ાન અને બNર  

    ----        અિનલ પટ"લ (મે - [ન ૂ 2005 થી સ|ટ" �બર - ઓbટોબર 2006)  
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----3333)))) 

વૈકRSપકવૈકRSપકવૈકRSપકવૈકRSપક િવષય  િવષય  િવષય  િવષય : 15   15   15   15  ---- TવાTUય+ અથશા� TવાTUય+ અથશા� TવાTUય+ અથશા� TવાTUય+ અથશા�ુુુુ ંં ંં �� ��  

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ 100100100100)))) 
 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમએકમએકમએકમ----1111    TવાTUય+ અથશા� TવાTUય+ અથશા� TવાTUય+ અથશા� TવાTUય+ અથશા� ુુ ુુ ંં ંં �� ��                 1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

1 િવષય Yવેશ અન ેકાય7ે��  

2 TવાTUયના અથશા�ના િવiલેષણની પ?િત�  

3 TવાTUયના અથશા�નો અ�ય સમાજિવાનો સાથનેો સબધ� ં ં  

4 TવાTUય સવેાના Yસાર લાભ અને બNરની િનKફળતા 
 

એકમએકમએકમએકમ----2222    TવાTUયની માગ અન ેTવાTUયનો tરવઠોTવાTUયની માગ અન ેTવાTUયનો tરવઠોTવાTUયની માગ અન ેTવાTUયનો tરવઠોTવાTUયની માગ અન ેTવાTUયનો tરવઠોંં ંં ુુ ુુ     1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 અથશા�ીય િવiલેષણ�  

 2 નીચા TવાTUય+ િવષચ�ું  

 3 TવાTUય એક hSયવT_ ૂ ુ (Merit good) 

 4 TવાTUય સવેાઓ અને ગરMબી+ િવષચ�ું   

 

એકમએકમએકમએકમ----3333    TવાTUયના ધોTવાTUયના ધોTવાTUયના ધોTવાTUયના ધોરણ+ િનધારણરણ+ િનધારણરણ+ િનધારણરણ+ િનધારણુુુુ ંં ંં �� ��             1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ     15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 TવાTUયના િનદ¬શકો 

 2 પ0રણામ}ચક િનદ¬શકો અન ેTવાTUય સેવાની ઉપલR®ધ}ચક િનદ¬શકોૂ ૂ  

 3 િવકાસના િવિવધ માપદડમા TવાTUયના }ચકોં ં ૂ  

 4 TવાTUય સબિધત િવિવધ 5તરરાKLMય અને રાKLMય મોજણીના ં ં  

અહ"વાલ અ�યયન 

 

એકમએકમએકમએકમ----4444    ભારતમા TવાTUય+ ધોરણભારતમા TવાTUય+ ધોરણભારતમા TવાTUય+ ધોરણભારતમા TવાTUય+ ધોરણં ંં ંં ંં ંુુ ુુ                 1111 �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ    15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

    1 ભારતમા આયોજનકાળ દરિમયાન િવિવધ TવાTUય સેવાઓ પાછળના ખચં � 

2 આયોજન કાળ દરિમયાન TવાTUય િનદ¬શકોની પ0રaTથિત અને તેની 

5તરરાKLMય _લનાુ  

 3 ભારત અને રા�ય સરકારની િવિવધ TવાTUય સેવાઓ+ hSયાકનું ૂ ં  
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Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� �� ׃   

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

Services Systems of  India, Inquiry,  Supplement to Vol. XI I    June. 

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

 Studies on Mental ity 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 Universi ty Press. 

New York 

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

(6)   Selected Socio-Economic Indicators for India: 1990 CSO 
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$જરાત$જરાત$જરાત$જરાતૂૂૂૂ  િવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠ, અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ 
 

િવષયિવષયિવષયિવષય: અથશા�અથશા�અથશા�અથશા�����  (પારગતપારગતપારગતપારગતંંંં ) 
 

સ�સ�સ�સ� ૪૪૪૪ 
 

�મ�મ�મ�મ        પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+પાઠ*�મ+ુુુુ ંં ં ંનામનામનામનામ                     $ણભાર$ણભાર$ણભાર$ણભારુુ ુુ            �"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ�"0ડટ 

       બાબાબાબા4444        5ત0રક5ત0રક5ત0રક5ત0રક 

 

૧૬. 5તરરાKLMય નાણાકMય VયવTથા   ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૭. Wદરતીુ  સસાધનો+ં ં ુઅથશા��    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૮. <ામઅથશા�ના�  િસ?ાતોં  – 2   ૮૦  ૨૦  ૪ 

૧૯. ગાધીનાં  આિથAક િવચારો    ૮૦  ૨૦  ૪ 

૨૦. સશોધનં  YકSપ     ૮૦  ૨૦  ૪ 

• ઉ ોગ          ૨ 
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પારપારપારપારંંંંગત ગત ગત ગત ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----4444)))) 

[થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ---- બી બી બી બી, , , ,  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય ---- 1 1 1 16666    : 5તરરાKLMય  5તરરાKLMય  5તરરાKLMય  5તરરાKLMય નાણાકMય VયવTથાનાણાકMય VયવTથાનાણાકMય VયવTથાનાણાકMય VયવTથા 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , 100100100100)))) 
 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ ુ  

 1. 5તરરાKLMય નાણાકMય VયવTથા િવષે િવ ાથmઓને વાક"ફ કરવા. 

 2. 5તરરાKLMય નાણાકMય સTથાઓનો પ0રચય કરાવવોં . 

 3. િવદ"શ Vયાપારનીિતની સમ[તી આપવીૂ . 

 4. વૈિ�ક અથત�ની 0દશા અને દશાનો sયાલ આપવો� ં . 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111    5તરરાKLMય 5તરરાKLMય 5તરરાKLMય 5તરરાKLMય નાણાકMય VયવTથાનાણાકMય VયવTથાનાણાકMય VયવTથાનાણાકMય VયવTથા        1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. }વણધોરણની ચડતીુ � -પડતી 

 2. ^°ટનC±ઝ VયવTથાુ  

 3. 5તરરાKLMય તરલતા 

 4. hડMનીૂ  હ"રફર"  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    2222        નાણાકMય સTથાઓ નાણાકMય સTથાઓ નાણાકMય સTથાઓ નાણાકMય સTથાઓ ંંંં                 1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. િવ�બ�ક 

 2. 5તરરાKLMય નાણા ભડોળં ં  

 3. એિશયન િવકાસ બ�ક 

 4. િવ� Vયાપાર સગઠનં  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    3333    ભારતની િવદ"શ Vયાપાર નીિતભારતની િવદ"શ Vયાપાર નીિતભારતની િવદ"શ Vયાપાર નીિતભારતની િવદ"શ Vયાપાર નીિત        1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. િવદ"શ Vયાપાર નીિતનો અથ� 

 2. આયાત નીિત 

 3. િનકાસ નીિત 

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    4444        િવદ"શી દ"C અને વૈિ�ક અથત�િવદ"શી દ"C અને વૈિ�ક અથત�િવદ"શી દ"C અને વૈિ�ક અથત�િવદ"શી દ"C અને વૈિ�ક અથત�ુુુુ ં ંં ંં ંં ં�� ��             1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. ભારત+ િવદ"શી દ"Cુ ું  ં

 2. વૈિ�ક અથત�નો પ0રચય� ં  

 3. વૈિ�ક અથત�ના Yકારો� ં  

 4. વૈિ�ક અથત�ની દશા� ં  
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(((( 1111 ))))    ((((૧૧૧૧))))    5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� �� ��  

 ----    YોYોYોYો . . . . ડMડMડMડM . . . . ટMટMટMટM . . . . લાકડાવાળાલાકડાવાળાલાકડાવાળાલાકડાવાળા , , , , YોYોYોYો . . . . રમેશ બીરમેશ બીરમેશ બીરમેશ બી . . . . શાહશાહશાહશાહ, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ xિનવિસAટM <થિનમાણ xિનવિસAટM <થિનમાણ xિનવિસAટM <થિનમાણ ુુ ુુ ંં ંં �� ��

બોડબોડબોડબોડ�� �� ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((૨૨૨૨))))    5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� 5તરરાKLMય અથશા� �� ��  

    ----    પો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનપો|xલર Yકાશનુુુુ ,  , , , }રત}રત}રત}રતુુુુ .  . . .  

((((૩૩૩૩))))    આિથAક િસ?ાતો આિથAક િસ?ાતો આિથAક િસ?ાતો આિથAક િસ?ાતો ંં ંં  

    ----    ડૉડૉડૉડૉ . . . . એમએમએમએમ. . . . એનએનએનએન. . . . રાવલરાવલરાવલરાવલ, , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((4444))))    5તરરાKLMય Vયાપારના નાણાકMય 5તરરાKLMય Vયાપારના નાણાકMય 5તરરાKLMય Vયાપારના નાણાકMય 5તરરાKLMય Vયાપારના નાણાકMય પાસા પાસા પાસા પાસા  

    ----    YોYોYોYો . . . . એચએચએચએચ. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . િ�વેદMિ�વેદMિ�વેદMિ�વેદM , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((5555))))    5તરરાKLMય Vયાપાર ની િત 5તરરાKLMય Vયાપાર ની િત 5તરરાKLMય Vયાપાર ની િત 5તરરાKLMય Vયાપાર ની િત  

    ----        YોYોYોYો . . . . એચએચએચએચ. . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . િ�વેદMિ�વેદMિ�વેદMિ�વેદM , , , , xિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડxિનવિસAટM <થિનમાણ બોડુુ ુુ ંં ંં � �� �� �� � ,  ,  , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ....  

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

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

University Press, Massachusetts 
 
(8) Salvatore, D. (1997), International Economics, The Macmillan Press Ltd. London  
 
(9) Kenen, P.B. (1994), The International Economy, Cambridge Univ. Press, London.  
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----4444)))) 

[થ[થ[થ[થૂૂૂૂ     ----    બીબીબીબી,,,, ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય ---- 1 1 1 17777    :    Wદરતી સસાધનો+ અથશા�Wદરતી સસાધનો+ અથશા�Wદરતી સસાધનો+ અથશા�Wદરતી સસાધનો+ અથશા�ુુુુ ં ંં ંં ંં ંુુ ુુ �� ��  

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ ુ  

 1. Wદરતી સસાધનોના કદુ ં , દર²N તથા ઉપયોગ �ગે સમજણ મેળવી,  

  િવકાસની વકૈRSપક િવભાવના તપાસવી. 

 2. પયાવરણીય hSય િનધારણની પ?િતઓનો અ�યાસ કરવો� �ૂ . 

 3. ભારતમા Wદરતી સસાધનોની સમTયાના ઉક"લ માટ"ના Yય>ન સમજવાં ંુ .  

 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111    Wદરતી સસાધનો+ VયવTથાપનWદરતી સસાધનો+ VયવTથાપનWદરતી સસાધનો+ VયવTથાપનWદરતી સસાધનો+ VયવTથાપનુુુુ ં ંં ંં ંં ંુુ ુુ      1111 �"0ડટ   �"0ડટ   �"0ડટ   �"0ડટ       15 કલાક કલાક કલાક કલાક 

 1. સાhદાુ િયક સસાધનો ં : અથ�, લ7ણો, મહ>>વ 

 2. સસાધનની Nળવણી માટ"ના િનયમો ં (ઓTLોમ) 

 3. સસાધનની સમTયાઓના ઓકારસનના િવiલેષણ+ં ં ુમોડલ 

  

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    2222        પયાવરણીય hSય િનધારણ પયાવરણીય hSય િનધારણ પયાવરણીય hSય િનધારણ પયાવરણીય hSય િનધારણ � �� �� �� �ૂૂ ૂૂ ----    1111        1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. hSય િનધારણ+ મહ>>વૂ ં� ુ  

 2. hSય િનધારણની પ?િત ૂ � - આકaTમક hSય િનધારણૂ �  

 3. Yવાસ ખચ મોડલ� , }ખાકારM 0કwમત મોડલુ  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    3333    પયાવરણીય hSય િનધારણ પયાવરણીય hSય િનધારણ પયાવરણીય hSય િનધારણ પયાવરણીય hSય િનધારણ � �� �� �� �ૂૂ ૂૂ ---- 2 2 2 2        1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. ખચ � - લાભ િવiલેષણ 

 2. પયાવરણીય Yભાવ આકારણી�  

 3. પયાવરણીય qપર"ખા�  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    4444        સપોિષત સપોિષત સપોિષત સપોિષત ંં ંં િવકાસ અનેિવકાસ અનેિવકાસ અનેિવકાસ અને Wદરતી સસાધનની સમTયા Wદરતી સસાધનની સમTયા Wદરતી સસાધનની સમTયા Wદરતી સસાધનની સમTયા ુુ ુુ ંં ંં 1 1 1 1 �"�"�"�"0ડટ0ડટ0ડટ0ડટ        15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

1. સપોિષત ં િવકાસ-િવભાવના અને માપદડોં   

2. પયાવરણી� , ગરMબી, વTતી, િવકાસના 5તરસબધં ં . 

3. ભારતની જગલ નીિતં  
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(((( 1111 ))))  ((((૧૧૧૧))))    પયાવરણીય અથશા� પયાવરણીય અથશા� પયાવરણીય અથશા� પયાવરણીય અથશા� � �� �� �� � ׃  એક પ0રચય એક પ0રચય એક પ0રચય એક પ0રચય  

    ----    }દશન આયગાર અને િનિમષા �bલ}દશન આયગાર અને િનિમષા �bલ}દશન આયગાર અને િનિમષા �bલ}દશન આયગાર અને િનિમષા �bલુ ુુ ુુ ુુ ુ�� �� ંં ંં ,  ,  , , $જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠૂૂ ૂૂ ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((૨૨૨૨))))    મા¤કરM �ક મા¤કરM �ક મા¤કરM �ક મા¤કરM �ક ુુ ુુ  

((((૩૩૩૩))))    પયાપયાપયાપયા�� �� વરણીય અથશા�ના પાયાના િસ?ાતો વરણીય અથશા�ના પાયાના િસ?ાતો વરણીય અથશા�ના પાયાના િસ?ાતો વરણીય અથશા�ના પાયાના િસ?ાતો �� �� ંં ંં  

    ----    YોYોYોYો . . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . ક"ક"ક"ક" .  . . . ખsખરખsખરખsખરખsખર, , , , આદશ િY�ટ³ગઆદશ િY�ટ³ગઆદશ િY�ટ³ગઆદશ િY�ટ³ગ���� ----2004200420042004. . . .  

((((4444))))    સાhદાિયક જમીન સસાધન સાhદાિયક જમીન સસાધન સાhદાિયક જમીન સસાધન સાhદાિયક જમીન સસાધન ુુ ુુ ંં ંં ׃  Y�ો અને િવકાસની સભાવના Y�ો અને િવકાસની સભાવના Y�ો અને િવકાસની સભાવના Y�ો અને િવકાસની સભાવના ંં ંં  

    ----    િનિમષા �bલિનિમષા �bલિનિમષા �bલિનિમષા �bલુુુુ ,  , , , $જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠૂૂ ૂૂ ,  , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ. . . .  

((((5555))))    પયાવરણીય સાથી પયાવરણીય સાથી પયાવરણીય સાથી પયાવરણીય સાથી �� �� ((((સસસસંંંં)  ) ) ) રમેશ સાવ^લયા રમેશ સાવ^લયા રમેશ સાવ^લયા રમેશ સાવ^લયા  

    ----    પયાવરણ િશ7ણ ક" ��પયાવરણ િશ7ણ ક" ��પયાવરણ િશ7ણ ક" ��પયાવરણ િશ7ણ ક" ���� �� ,,,,  અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ અમદાવાદ. . . .  

(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 Int roduction. Tata McGrow Hi l l  

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

(9) Fisher, A. C. (1981), Resource and Environmental Economics, Cambridge 
University Press, Cambridge.  

(10) Rangrajan. M. (2007) Environmental Issues in India: A Readrer. 
PearsonEducation 

(11) Kumar Pushpam (Ed.) (2005) Economics of Environment and 
Development. Ane Books 

(12) Singh, Katar. (194) Managing Common Pool Resources: Principles 
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----4444)))) 

[થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----    બીબીબીબી, , , ,  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય ---- 1 1 1 18888    :    <ામઅથશા�ના િસ?ાતો <ામઅથશા�ના િસ?ાતો <ામઅથશા�ના િસ?ાતો <ામઅથશા�ના િસ?ાતો �� �� ંં ંં ---- 2 2 2 2 

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

 

શૈ7^ણક હ"_ઓ ુ  

 1. <ામીણ અથશા�ના પ0રY�ેયમા ^બનWિષ 7ે� તથા તેના Tવqપને � ં ૃ   

  સમNવવાનો Yય>ન. 

 2. <ામીણ િવકાસ માટ" અિનવાય એવા <ામીણ 5તરમાળખાનો અ�યાસ� .  

 3. <ામીણ 7ે�ની પાયાની આિથAક સમTયાઓ સમજવી. 

4. <ામીણ અથત�મા TવૈRfછક સTથાઓ અન ે� ં ં ં રા�યની kિમકાનો અ�યાસ ૂ

કરવો. 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111    <ામ અથશા�નો પ0રચય <ામ અથશા�નો પ0રચય <ામ અથશા�નો પ0રચય <ામ અથશા�નો પ0રચય �� ��             1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. અથ�, Tવqપ, મહ>>વ અને લ7ણો 

 2. Wિષ સલ¡ન VયવTથાઓ ૃ ં (પ�પાલન તથા ડ"રM ઉ ોગુ , જગલં ,  

  મ>Tય)+ મહ>>વુ ં  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    2222        ^બનWિષ 7ે�^બનWિષ 7ે�^બનWિષ 7ે�^બનWિષ 7ે�ૃૃૃૃ                         1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15151515 કલાક કલાક કલાક કલાક 

 1. અથ�, મહ>>વ 

 2. ^બનWિષૃ  7ે�ોમા રોજગારMં , ઉ>પાદકતા, આવક 

 3. ભારતમા ^બનWિષ 7ે�નો િવકાસ તથા સમTયાઓં ૃ  

 4. રા�યની kિમકાૂ  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    3333    <ામીણ 5તરમાળ�<ામીણ 5તરમાળ�<ામીણ 5તરમાળ�<ામીણ 5તરમાળ�ુુુુ ંં ં ં               1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. Tવqપ 

 2. વાહન Vયવહાર, સદ"શ Vયવહારં , બ�0કગ, િવTતરણ સેવાઓ 

 3. <ામીણ વીજળMકરણ. 

 4. <ામીણ સામા�જક 5તરમાળ� ંુ: િશ7ણ તથા આરો¡ય 

 5. 5તરમાળખાના Y�ો તથા નીિત 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    4444        <ામીણ અથત�ની પાયાની સમTયાઓ<ામીણ અથત�ની પાયાની સમTયાઓ<ામીણ અથત�ની પાયાની સમTયાઓ<ામીણ અથત�ની પાયાની સમTયાઓ���� ંં ંં             1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

        અન ેિવકાસ માટ"ની િવિવધ યોજનાઓ અન ેિવકાસ માટ"ની િવિવધ યોજનાઓ અન ેિવકાસ માટ"ની િવિવધ યોજનાઓ અન ેિવકાસ માટ"ની િવિવધ યોજનાઓ  

 1. ગરMબી, બેકારM - Tથળાતર ં : Tવqપ, માપન, કારણો અને અસરો 
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 2. SFDA, MFALA, DPAP, DDP, IકRDP, DWCRA, SYSG, NREGA   

  hSયાકનૂ ં  

 3. <ામિવકાસમા TવૈRfછક સTથાઓ+ યોગદાન ં ં ંુ - <ામિશSપી kિમકાૂ  

 

Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� ��  ׃

(((( 1111 ))))    Bhalla G. S. (1994) Economic Liberalization and Indian Agriculture (Ed.) 

Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi.  

((((2222))))      I.Satyasundaram (1999) Rural Development Himalaya Publishing House, New 

Delhi 

((((3333))))  Katar Singh (1999) Rural Development – Principles, Policies and Management, 
Sage Publication, New Delhi.  

(4)  Ministry of Rural Area and Employment Programmes for Change, GoI, New 

Delhi 

((((5555)))) Chada, G.K. and A.N. Sharma (1997). Growth, Employment and Poverty: Change 

and Continuity in Rural India, Vikas Publishing House, New Delhi.  
(6)  Dantwala, M.L. (1996). Dilemmas of Growth: The Indian Experience, Sage 

Publications, New Delhi.  

((((7777)  )  )  )  દસાઈદસાઈદસાઈદસાઈ"""" ,  ,  ,  ,  હસhખહસhખહસhખહસhખુુુુ .  (.  (.  (.  (2008200820082008) ) ) ) સહકારM ડરM ઉ ોગનો અથશા�ીય અ�યાસસહકારM ડરM ઉ ોગનો અથશા�ીય અ�યાસસહકારM ડરM ઉ ોગનો અથશા�ીય અ�યાસસહકારM ડરM ઉ ોગનો અથશા�ીય અ�યાસ"""" �� �� .  .  .  .  $જરાત $જરાત $જરાત $જરાત ૂૂ ૂૂ

િવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠિવ ાપીઠ....  

((((8888))))        દસાઈદસાઈદસાઈદસાઈ"""" ,  ,  ,  ,  હસhખહસhખહસhખહસhખુુુુ .  (.  (.  (.  (2009200920092009) ) ) ) �¡ધપવ�¡ધપવ�¡ધપવ�¡ધપવુુુુ �� �� .  .  .  .  $�ર Yકાશન$�ર Yકાશન$�ર Yકાશન$�ર Yકાશનૂૂૂૂ .  .  .  .  અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ.... 
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.).).).)    અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----4444)))) 

[થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----    બીબીબીબી, , , ,  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય ---- 1 1 1 19999    :    ગાધીના આિથAક િવચારોગાધીના આિથAક િવચારોગાધીના આિથAક િવચારોગાધીના આિથAક િવચારોંં ંં  

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ---- 60 60 60 60, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 
 

શૈ7^ણક હ"_ઓ ુ  

 1. વૈકRSપક આિથAક િવભાવના �ગે સમજણ મળેવવી. 

 2. ગાધીના આિથAક િવચારોના વતમાન પ0રY�ેયની સમજણં � . 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111    ગાધીના આિથAક િવચારો+ માળ�ગાધીના આિથAક િવચારો+ માળ�ગાધીના આિથAક િવચારો+ માળ�ગાધીના આિથAક િવચારો+ માળ�ં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંુ ુુ ુુ ુુ  ુ     1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

  અન ેિસ?ાઅન ેિસ?ાઅન ેિસ?ાઅન ેિસ?ાંં ંતંતતત 

 1. આ¤િનક અથશા�ની િવભાવના તથા મયાદાુ � �  

 2. Nતમહ"નત (શરMર�મ) 

 3. Tવાવલબન અને Tવદ"શી ં - િવભાવના / વતમાન સદભ� �ં  

 4. વાલીપણાનો િસ?ાત ં - kદાન ૂ / <ામદાન hSયાકનૂ ં  

 5. સસાધનનીં  વહ{ચણીના ^બનસરકારM કાય�મો�  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    2222        ગાધીિવચાર આધા0રત અથત�ગાધીિવચાર આધા0રત અથત�ગાધીિવચાર આધા0રત અથત�ગાધીિવચાર આધા0રત અથત�ં ંં ંં ંં ં�� ��   1111  �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ     �"0ડટ       15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

  અન ેપડકારોઅન ેપડકારોઅન ેપડકારોઅન ેપડકારો 

 1. િવક"��ીત ઉ>પાદન પ?િત 

 2. ટ"કનોલોy - ય� મયાદા ં � - રોજગારM - આિથAક સમાનતા 

 3. ખાદM અન ેઅ�ય <ામ ઉ ોગો - વતમાન સદભ� �ં  

 4. િવકાસની વકૈRSપક િવભાવના 

 5. સપોિષત અથત�ં ં�  

 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    3333    ગાધીિવચારના અથશા�ીઓગાધીિવચારના અથશા�ીઓગાધીિવચારના અથશા�ીઓગાધીિવચારના અથશા�ીઓંંંં �� ��                 1  1  1  1  �"0ડટ   �"0ડટ   �"0ડટ   �"0ડટ   15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. p. સી. Wમાર|પાુ  

 2. p. ક". મહ"તા 

 3. �ીમ§ારાયણ 

 4. નરહ0ર પરMખ 

 5. િવµલદાસ કોઠારM 
 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    4444        0હ�દ Tવરાજ0હ�દ Tવરાજ0હ�દ Tવરાજ0હ�દ Tવરાજ                        1  1  1  1  �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ         15 15 15 15 કલાકકલાકકલાકકલાક 

 1. hSયાકનૂ ં  
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Uસદભ સદભ સદભ સદભ ંં ંં �� �� ׃ U  

((((1111))))    ગાધી િવચાર િવમશ ગાધી િવચાર િવમશ ગાધી િવચાર િવમશ ગાધી િવચાર િવમશ ંં ંં �� ��  

    ----    આચાય Wપલાણીઆચાય Wપલાણીઆચાય Wપલાણીઆચાય Wપલાણી�� �� ૃૃ ૃૃ ,  , , , �વણ LTટ�વણ LTટ�વણ LTટ�વણ LTટ , , , , અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ----1985198519851985. . . .  

((((2222))))    સ^7|ત માનવ અથશા� સ^7|ત માનવ અથશા� સ^7|ત માનવ અથશા� સ^7|ત માનવ અથશા� ંં ંં �� ��  

    ----    નરહ0ર પરMખનરહ0ર પરMખનરહ0ર પરMખનરહ0ર પરMખ, , , , $જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠૂૂ ૂૂ ----2004200420042004 

((((3333))))    સસાધનની વહ{ચણી અને િવકાસ માટ"  ગાધીવાદM અ^ભગમ તરMક"  kદાન સસાધનની વહ{ચણી અને િવકાસ માટ"  ગાધીવાદM અ^ભગમ તરMક"  kદાન સસાધનની વહ{ચણી અને િવકાસ માટ"  ગાધીવાદM અ^ભગમ તરMક"  kદાન સસાધનની વહ{ચણી અને િવકાસ માટ"  ગાધીવાદM અ^ભગમ તરMક"  kદાન ં ં ૂં ં ૂં ં ૂં ં ૂ

ચળવળ ચળવળ ચળવળ ચળવળ  

    ----    YાYાYાYા . . . . }દશન આયગાર}દશન આયગાર}દશન આયગાર}દશન આયગારુુ ુુ �� �� ંં ંં ,  ,  , , $જરાત િવ ા$જરાત િવ ા$જરાત િવ ા$જરાત િવ ાૂૂ ૂૂ પીઠપીઠપીઠપીઠ, , , , 2008200820082008 

((((4444))))    0હwદ Tવરાજ 0હwદ Tવરાજ 0હwદ Tવરાજ 0હwદ Tવરાજ ׃ અ0હwસક સTWિતની ખોજ અ0હwસક સTWિતની ખોજ અ0હwસક સTWિતની ખોજ અ0હwસક સTWિતની ખોજ ંં ંં ૃૃ ૃૃ  

    ----    રમેશ બીરમેશ બીરમેશ બીરમેશ બી . . . . શાહશાહશાહશાહ, , , , $જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠ$જરાત િવ ાપીઠૂૂ ૂૂ ,  , , , 2008 2008 2008 2008  
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પારગત પારગત પારગત પારગત ંં ંં ((((એમએમએમએમ....એએએએ.) .) .) .) અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ અ�યાસ�મ ((((સ�સ�સ�સ�----4444)))) 

[થ [થ [થ [થ ૂૂ ૂૂ ----    બીબીબીબી, , , ,  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય  ફર�જયાત િવષય ----    20    :    સશોધન YકSપસશોધન YકSપસશોધન YકSપસશોધન YકSપંંંં     

((((�"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ �"0ડટ ---- 4 4 4 4 +  +  +  + 4444, , , , કલાક કલાક કલાક કલાક ----    30 30 30 30 + + + + 6666, , , , $ણ $ણ $ણ $ણ ુુ ુુ  100 100 100 100)))) 
 

 

શૈ7^ણક હ"_ઓ ુ  

 1. <ામિવકાસના કાય�મ સાથે સકળાયલેી TવૈRfછક સTથાના કોઈ એક � ં ં  

  કાય�મ+ hSયાકન� ુ ં ૂ ં . 
 

સૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયસૈ?ાિતક કાયંંંં �� �� 

એકમ એકમ એકમ એકમ ----    1111     

1. િવ ાથmએ 1 માસનો ક"��િનવાસ આિથAક 7ે�મા કામ કરતી ં

TવૈRfછક/સહકારM/સરકારM  સTથામા કરવાનો રહ"શેં ં . 

 2. આ િનવાસ દર�યાન ત ેp તે િવTતારના આિથAક Y�ોની તપાસ કરMને  

  5કડાકMય મા0હતી એકિ�ત કરશ.ે 

 3. <થાલયમાથી Yા|ય ગૌણ મા0હતી તેમજ તણેે એકિ�ત કર"લી Yાથિમક ં ં  

  મા0હતીના આધાર" તેને સશોધન YકSપ ર[ કરવાનો રહ"શેં ૂ . 

 4. hSયાકનની પ?િત ૂ ં - 

  - સશોધન ં YકSપ   : 50 

  - સશોધન YકSપની મૌ^ખક પરM7ાં  : 30 

  - સTથા �ારા િવભાગને મોકલાવેલાં   

   હ"વાલ આધા0રત 5ત0રક hSયાકનૂ ં  : U20 

      Wલ $ણુ ુ  : 100100100100 


