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1. Planning , Sectoral Development and Human Development    

      

Indian Planning : Meaning, Objectives, five year plans-Evaluation of planning 

experiences- Last five year plan-Concept of federal finance and finance 

commission: Recommendations of latest finance commission- The Sectoral 

change in Indian economy during planning period-Human Resource 

Development (HDR) : Meaning and Importance-Human Development Index 

(HDI) : Concept and Calculation trends of HDI in India-Human Poverty Index 

(HPI), Gender Related Development Index (GRDI), Women Empowerment 

Index (WEI). 

 

    2.        Industrial Sector in India        

 

       Industrial Policy in India-Industrial Development during Planning Period 

Problem of industrial pollution and environment-Role and importance of small 

scale industries- Economic Reforms and small scale industries - Problems of 

small scale industries and remedies- Public sector industries – Performance – 

Limitations – Disinvestment 

 

3.    Agriculture and Service Sector 

 



      Importance of agriculture in Indian economy-Agricultural Credit: 

Requirements and Sources – Role and limitations of Cooperative Institutions – 

NABARD – Kishan Credit Card- Debt of farmers – Causes and Remedies-  

Changes occurred in share of service sector in India’s GDP-Growth of Service 

Sector after economic reforms-FDI in service sector and its expected favourable 

and unfavourable effects  

 

 

4.  Problems of Poverty and Unemployment in India 

     Poverty-its meaning- poverty line- indicators of poverty-causes of poverty and 

measures to eradicate poverty- Concept of unemployment- Nature and magnitude of 

unemployment in India – Causes of Unemployment remedial measures to remove 

Unemployment. 

 

5.  Tax Structure and International Trade: 

 

Characteristics of Indian Tax structure-Objectives of Indian Tax Policy Black 

Money – Meaning, Causes, Effects and Remedies- Special Economic Zones (SEZ)- 

Characteristics of India’s Import Policy during planning period- Characteristics of 

India’s Export Policy during planning period- Last Foreign Trade Policy-Indian 

Economy and WTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

વીર નમમદ દક્ષિણ ગજુરાત  યનુનવમનસટી, સરુત  
તતૃીય વષમ બી.કોમ   

(બાહ્ય વાનષિક પરીિા  ) 
ભારતના આનથિક નવકાસની સમસ્યા  

   પેપર ન ં- ૩ 

(શૈિક્ષણક વષમ – ૨૦૧૬-૧૭ થી અમમા ંઆવતો અભ્યાસક્રમ)  

 

૧. બાયતીમ આમોજન,કે્ષત્રીમ વલકાવ અને ભાનલ વલકાવ. 

બાયતીમ આમોજન : અથથ ,શતેઓુ અને ચંલીમ મોજનાઓ -આમોજનના અનબુલોનુ ં 
મલૂમાકંન અને ફોધાઠો  - છેલરી ચંલીમ મોજના -વભલામ નાણાતતં્ર અને છેલરા 
નાણાંચં ની બરાભણો  GLTLGLT GLTL VFIMU - આમોજનકા દયવભમાન બાયતભા ં
થમેર કે્ષત્રીમ રયલતથનો -ભાનલ-વXંFFધન વલકાવ – ભાનલ–વલકાવ આંક નો ખ્માર અને 
તેની ગણતયી      
_v_ GL VFW]GLS 5wWlT (UNDP) 5|DF6[ બાયતભા ંભાનલ-વલકાવ આંકના લરણો - 
ભાનલ ગયીફી આંક, જાવત વલમક આંક અને  DlC,F s:+Lf વળરકતકયણ આંકની વભજ. 

 

2. બાયતભા ંઔધોગગક કે્ષત્ર 

 

  - બાયતની ઔધોગગક નીવત આમોજનકા દયવભમાન  બાયતભા ંથમેર ઔધોગગક વલકાવ  
ઔધોગગક પ્રદૂણ અને માથલયણની વભસ્મા - બાયતીમ અથથતતં્રભા ંનાના ઉધોગોનુ ંસ્થાન 
અને ભશત્લ  - આવથિક સધુાયણા અને નાના ામાના ઉધોગો  - નાના ઉધોગોની વભસ્માઓ 
અને ઉામો-જાશયે કે્ષત્રના ઉધોગોની કાભગીયી અને ભમાથદાઓ- વલવનલેળીકયણ  

 

3. કૃવકે્ષત્ર અને વેલાકે્ષત્ર  
 

બાયતીમ અથથતતં્રભા ંખેતીન ુભશત્લ –કૃવ ેદાળોની ફજાય વ્મલસ્થાના રક્ષણો          -

ખાભીઓ-ઉામો.-કૃવકે્ષતે્ર લેચાણા વ્મલસ્થા સધુાયલાના તાજેતયના ંગરાં -કૃવવધયાણ- 

અગત્મત- કૃવવધયાણ પરૂૂ ાડતી વસં્થાઓ - વશકાયી વસં્થાઓ- વશકાયી વસં્થાઓની ભવૂભકા- 
પ્રગવત/ વશકાયી વસં્થાઓની કાભગીયીઓનુ ંમલૂમાકં્ન - નાફાડથ ની કાભગીયીનુ ંમલૂમાકંન - 



રકવાન કે્રરડટ કાડથ - મોજનાની વલવળષ્ટતા  - ખેડતૂોની દેલાદાયીના કાયણો અને ઉામો - 

બાયતીમ અથથતતં્રભા ંવેલા કે્ષત્રનુ ંભશત્લ - બાયતની કુર યાષ્રીમ ેદાળભા ંઆમોજનકા 
દયવભમાન વેલાકે્ષત્રનો પાો - આવથિક સધુાયણા  (૧૯૯૧ છી ) વેલાકે્ષત્રનો વલકાવ  - વેલાના 
કે્ષતે્ર વલદેળી મડૂીયોકાણ અને તેની વબંવલત અનકુૂ અને પ્રવતકૂ અવયો. 
 

 

 

4. બાયતભા ંફેયોજગાયી અને ગયીફીની  વભસ્મા 
 

બાયતભા ંફેયોજગાયીનો ખ્માર - ફેયોજગયીનુ ંસ્લરૂ અને પ્રભાણ - ફેયોજગાયીના ં કાયણો- 
ફેયોજગાયી દૂય કયલાના ંઉામો - બાયતભા ંગયીફી - અથથ- ગયીફી યેખા –ગયીફીના ં
વનદેળકો- ગયીફીના ંકાયણો અને ગયીફી નાબદૂીના ંઉામો 
 

 

 

 

 

5. કયભાખુ ંઅને આંતયયાષ્રીમ લેાય 

 

  - બાયતના ંકયભાખાની મખુ્મ રાક્ષગણકતાઓ- બાયતભા ંકયનીવતના શતેઓુ અને ઊણો 
કાળુ નાણું - અથથ – ઉદબલના કાયણો , અવયો અને ઉામો - વલવળષ્ટ આવથિક ઝોનો -         

ભશત્લ- કય યાશતો અને વલવળષ્ટ આવથિક ઝોનો - -આમોજન દયવભમાન બાયતની આમાત -    

વનકાવ નીવતના શતેઓુ અને રાક્ષગણકતાઓ- છેલરી વલદેળ લેાય નીવત- બાયતીમ અથથકાયણ 
અને વલશ્વલેાય વગંઠન –વલશ્વલેાય વસં્થાના ંશતેઓુ -ફાશંધેાયીઓ- રાબરાબ- ભશત્તભ રાબ 
ભેલલના સચૂનો 

 
   

   

 


