ગ્રામઅર્થશાસ્ત્ર વિભાગ
મહાદે િ દે સાઈ સમાજસેિા સંકુલ
ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ આશ્રમ માગથ , અમદાિાદ
પ્રારં ભે...
દે શના નવઘડતર માટે વવદ્યાર્થીઓને ગ્રામાભિમુખ વૈકલ્પિક વવકાસકેન્દ્રિત જીવનમ ૂપયો આિનારી કેળવણી ગ્રામ
અર્થથશાસ્ત્ર વવિાગ કરી રહ્યો છે , જેને ૧૯૬૩માાં વવશ્વવવદ્યાલય અનુદાન આયોગ દ્વારા વવશ્વવવદ્યાલય સમકક્ષ મારયતા
પ્રાપ્ત ર્થઈ. ગ્રામઅર્થથશાસ્ત્ર વવષય વવદ્યાિીઠના િાયાના વવષયોમાાંર્થી એક વવષય રહ્યો છે , જે સાંસ્ર્થાની સ્ર્થાિનાર્થી
શીખવાતો આવ્યો છે . અર્થથશાસ્ત્રમાાં M.A., M.Philઅને PhD.અમદાવાદ િરરસર ખાતે અને અર્થથશાસ્ત્ર B. A. કક્ષાના
અભ્યાસક્રમ રાાંધેજા િરરસરમાાં ચાલી રહ્યો છે . ગ્રામઅર્થથશાસ્ત્ર વવિાગ ૧. વગથ વશક્ષણ, ૨.અનુિવમ ૂલક વશક્ષણ(સાંશોધન)
અને ૩. સમાજ સાર્થે અનુબધ
ાં (વવસ્તરણ)ના સાંયોજન ર્થકી વશક્ષણ આિે છે .

૧.અભ્યાસક્રમ
M. A..અને B.A. સ્તરે અનુક્રમે બે વષથ અને ત્રણ વષથના અભ્યાસક્રમમાાં વવદ્યાર્થીઓને ફરજીયાત િાઠયક્રમ (Compolsary)
અને િાઠયક્રમમાાં વવકપિો (Optional) આિવામાાં આવે છે , આર્થી વવદ્યાર્થીઓને િસાંદગીનો અવકાશ રહે છે જે તેઓના
રસના વવષયોને િસાંદ કરવાની તકો વવસ્તરે છે , ઉિરાાંત અરય વવદ્યાશાખાઓના વવદ્યાર્થીઓ માટે િસાંદગી આધારરત
િાઠયક્રમો (CBCS) ૨૦૧૮ર્થી અમલમાાં મ ૂકેલ છે .

૨. સંશોધન
સાંશોધનના કેરિમાાં ગ્રામીણ વવસ્તાર, વાંભચત સમુદાયની આજીવવકા, રાજ્યપ્રેરરત વાંભચત સમુદાયના ઉત્ર્થાન અને
વવકાસના કાયથક્રમો, કૃવષક્ષેત્ર, સ્વૈલ્છછક સાંસ્ર્થાઓ, સહકારી સાંગઠનો પ્રેરરત ગ્રામ વવકાસ, ભબન સાંગરઠત ક્ષેત્રો, કુદરતી
સાંસાધનો, સામુદાવયક સાંસાધન વ્યવસ્ર્થાિન, ગરીબી, વાંભચતતા વગેરે મુદ્દાઓ છે . M. A. કક્ષાએ વવદ્યાર્થીને
ુ ી એક માસના કેરિવનવાસનો પ્રારાં િ ૨૦૦૬ર્થી ર્થયો. M. A. અને B.A.
ગ્રામજીવનના પ્રત્યક્ષ િાઠ મળી શકે એ હેતર્થ
કક્ષાએ અભ્યાસક્રમે િખવારડક અને માવસક ક્ષેત્રકાયથ દ્વારા પ્રાપ્ત કરે લી પ્રાર્થવમક અને દ્વદ્વતીય મારહતી આધારરત
સાંશોધન પ્રકપિ ફરજીયાત છે . M. Phil. / Ph. D.ને વવશ્વવવદ્યાલય અનુદાન આયોગ (UGC)ના અવધવનયમ ૨૦૧૮ના
આધારે પ્રવેશિરીક્ષા ઉત્તીણથ કરવી અવનવાયથ છે .

ુ ધ
૩. સમાજ સાર્ેનો અનબ
ં
૨૦૦૭ર્થી શરુ ર્થયેલી ગ્રામજીવન િદયાત્રાનો એક મહત્વનો ઉદ્દે શ સ્ર્થળ આધારરત સ્વાધ્યાય દ્વારા વવિાગને સમાજ
સાર્થે અનુબવાં ધત કરવાનો છે . રાષ્ટ્રીય સામાજજક સેવા (NSS)ની વશભબર અને સામાજજક ક્ષેત્રે વવવવધ પ્રવ ૃવત્તઓ સાર્થે
જોડાઈને વવદ્યાર્થીઓ સામાજજક પ્રશ્નો તરફ અભિમુખ અને દાવયત્વની િાવનાનુ ાં િઢીકરણ કરે છે .

વિભાગનાં અધ્યાપકો

વિશેષ ક્ષેત્ર

ુ દે સાઈ (અધ્યક્ષ)
૧. પ્રા. હસમખ

સહકારી પ્રવ ૃવત્ત, ડેરીક્ષેત્ર

ુ લ
૨. પ્રા. વનવમષા શક

િયાથવરણીય અર્થથશાસ્ત્ર, ગાાંધીના આવર્થિક વવચારો

૩. પ્રા. મંજુલા ડાભી

જાહેર અર્થથશાસ્ત્ર, વશક્ષણનુ ાં અર્થથશાસ્ત્ર

૪. પ્રા. નરે શ ચૌહાણ

સ્વાસ્્યનુ ાં અર્થથશાસ્ત્ર

૫. પ્રા. ધારા િાગડડયા

િયાથવરણીય અર્થથશાસ્ત્ર

૬. પ્રા. કૈ લાશ ભોયે

જગલવ્યવસ્ર્થાિન
ાં
નીવત

૭. નશેમન બંદૂકિાલા

માનવ વવકાસ

