
THE KNSBL ARTS & COMMERCE COLLEGE, 
KHERALU 

B. A./B. COM/M.A.  

ટમ-પેપસ ગેની  ચૂના 

1. ટમ-પેપસ નીચે દશાવેલ ચૂનાઓ જુબ લખીને તાર ખ30/04/2020 ધુીમા ં તૈયાર 

રાખવા.ંજમાકરાવવા ગેની ચૂના 30/04/2020 પછ   કૂવામા ંઆવશે.  

2. ચોપડામા ંએસાઈનમે ટ લખીને તેના ફોટા પાડવા અથવા કન કરવા અને એક પેપરના 

બધા જ પેજ આવી ય તેવી ર તે તેની pdf (પીડ એફ) ફાઇલ બનાવવી તે ફાઇલ ુ ં

નામ તે િવષય ુ ંનામ આપ ુ.ં દા.ત. Gujarati101, Gujarati102. 

3. એસાઈનમે ટની બધીજ ફાઈલો તૈયાર કર ને નીચે આપેલા િવષય જુબના ઈમેઈલ એ સ 

પર ફર જયાત મોકલી આપવા ના રહશ.ે 

4. ુ ય િવષય(CC)અને થમ ગૌણ િવષય(CE)અને તીય ગૌણ (EO) ના ંબધા જ   ટમ-

પેપસ લખવાના ંરહશ.ે  

5. ટમ-પેપસમા ંનીચ ેિવષય માણે દશાવેલ ોના જ ઉ રો લખલેા હોવા જોઈશ;ે અ યથા 

વીકારવામા ંઆવશે નહ . 

6. દરક પેપરમાUંnit દ ઠ એક લેખ ેચાર (4) ોના ઉ રો,એક જ લ કપ ચોપડામા,ં મબ  

લખાયેલા હોવા ફર યાત છે. 

7. નવો  નવા પેઈજ પર લખલે હોવો જોઈએ. દરક નો ઉ ર ણ પેઈજથી ઓછો ના 

હોવો જોઈએ. 

8. ચોપડાના પહલા પેજ પર નીચે જુબની મા હતી વુા ય અને મોટા અ રોમા ં પ ટપણે 

લખાયેલ હોવી જોઈશે : 

 



9.નીચે આપેલ ઉદાહરણ જુબની અ ુ મ ણકા બી  પેજ પર બનાવવી.(પોતાના િવષય લખવા)  

 

અ ુ મ ણકા 

િવષય CC/CE/EO પેપર નબંર પેજ નબંર 

જુરાતી CC 202 01 

જુરાતી CC 202 18 

સં ૃત CE 101 34 

સં ૃત CE 102 44 

હ દ  EO 105 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE KNSBL ARTS & COMMERCE COLLEGE, KHERALU 

DEPERTMENT OF ECONOMICS 

TOPICS FOR TERM PAPERS-ASSIGNMENTS 

TERM-2 (2020-21) 

SEMESTER PAPER TOPIC FOR TERM PAPER 



CODE 
B A SEM 1 

ECONOMICS 
CC201  એકમલ ી અથશા  

  1 માગંની આવકસપે તાનો અથ આપી તેના 

કાર સમ વો. 
  2 ઘટતી પેદાશનો િનયમ મયાદાઓ સ હત 

સમ વો. 
  3 (અ) બ રનો અથ આપી તેના કાય  અને 

મયાદાઓ સમ વો. 

    (બ) ણુ હર ફાઇવાળા બ રના લ ણો 

જણાવો. 
  4 નીચેના પાયાના યાલો સમા વો. 

- ભા ુ 

- યાજ 

- વેતન 

- નફો 

- સામા ક ક યાણ 
 

 CC202  ના ુ ંબ કગ અને હર અથિવધાન 

  1 યાપાર  બકોની િસ ધઓ અને મયાદાઓ 

લખો. 
  2 RBI ના કાય  અને નાણાકં ય િનતીની 

સમ ૂિત આપો. 
  3 ય  અને ોક  કરવેરાના લાભ-

ગેરલાભની ચચા કરો 
  4 હર દવાના કારો અને અસરોની ચચા 



કરો. 
B A SEM 3 

ECONOMICS 
CC403  એકમલ ી અથશા  : 2 

  1 ણુહર ફાઇ વાળા બ રનો અથ સમ વી 

ણુહર ફાઇમાં પઢે  અને ઉધોગની લાબંા  

     અને ૂંકા ગાળાની સમ લુા સમ વો.  

  2 ઇ રા ુ ત હર ફાઇ વાળા બ રમાં પઢે  

અને ૂથની લાબંા અને ૂંકા ગાળાની  

    સમ લુા સમ વો.  

  3 વહચણીનો સીમાતં ઉ પાદકતાનો િસધાંત 

સિવ તાર સમ વો. 
  4 (અ)નફાનો જોખમ અને અિનિ તતાનો 

યાલ સમ વો. 

(બ) આ િુનક ભાડાનો િસધાંત સમ વો. 
 CC-404  ભારતીય અથતં  

  1 ભારતમા ંઆયોજનની િસ ધઓ અને 

મયાદાઓ જણાવો. 
  2 ભારતમા ંખેત બ રની ખામીઓ િનવારવા 

માટ સરકાર લીધેલા પગલા જણાવો. 
  3 ભારતમા ં(1991) વતમાન ઔધો ગક 

નીિતની સમ ૂતી આપો. 
  4 ખાસ આિથક ઝોન અને ખાસ આિથક દશ 

િવશે  જણાવો. 
 CC405  આિથક પ તઓ : 2 

  1 કાલ માકસે કરલ ડૂ વાદ ુ ં ૂ થકરણ 



ટ કા મક ચચ . 
  2 સા યવાદનો અથ આપી ચીન અને 

રશીયામા ંસા યવાદના અ ભુવો જણાવો. 
  3 ભારતમા ંરા યકરણ નીિતની તરફણ અને 

િવ ુ ની દલીલો જણાવો. 

  4 (અ) લગ-ટલરના બ ર સમજવાદના 

મોડલની ચચા કરો. 

(બ) ઇઝરાયલમા ંસહકાર  િૂ ના 

અ ભુવ જણાવો. 
 

    
B ASEM 6 

GUJARATI 
CC606  સમ લ ી અથશા  

 
  1 કઇ સનો યાજના દરનો િસધાતં સમ વો 
  2 વેપાર ચ નો અથ તબ ાઓ અને હો નો 

નાણાક ય િસધાતં સામ વો. 
  3 (અ) ઉ ચશ ત ુત નાણાનો અથ આપી 

નાણાના ણુકનો યાલ સમ વો. 

 (બ) નાણાના રુવઠા ગે આર.બી.આઇ. 

નો અ ભગમ સામ વો. 
  4 ભાવ ચૂક કની ગણતર ની પ ધિતઓ 

અને મયાદાઓ સમ વો. 
 CC607  તરરા ય અથઅથશા  

  1 થર અને પ રવતશીલ િવિનમય દરના 



લાભ અને ગેરલાભ સમ વો. 
  2 વેપાર લુા અને લેણદણની લુાના 

અસમ લુાના કારણો અને તેને નીવારવાના 

 ઉપાયો. 
  3 સને 1991 પછ  ભારતના િવદશ વેપારના 

કદ,બધંારણ, વ પ અને દશામા ં

આવેલા પ રવતનોની ચચા કરો. 
  4 નીચેની સં થાઓનીચચા કરો. 

 WORD BANK, IMF,WTO,FDI 
 

 CC608  ઉ ચતર હર િવ યવ થા 

  1 ય  અને પરો  કરવેરાના ફાયદા અને 

ગેરફાયદા સમ વો. 
  2 કરવેરાની ઉ પાદન પરની અસરો સમ વો 

  3 ભારતમા ં હર ખચના કારો અને કારણો 

જણાવો. 
  4 હર દવાના કારો અને અસરો સમ વો. 
 CC609  િનબધં 

  1 ગર બી 
  2 ભારતમા ંઆયોજનના બોધપાઠ 

  3 ભારતમા ંGST 

  4 ભારતમા ંઉદાર કરણ અને ખાનગીકરણ 



 CC610  સહકાર 

  1 બકનોઅથ આપી વેપાર  બકના કાય  

જણાવો. 
  2 નાણાનો અથ આપી નાણાના કાર અને 

કાય  જણાવો. 
  3 RBI ની નાણાક ય નીિત સમ વો. 
  4 (A) અિનયિં ત િધરાણ બ રનો અથ અને 

કાર સમ વો. 

(B) ચેકનો અથ આપી ચેકની કુવણીમા ં

બકની જવાબદાર  અને ફરજો સમ વો. 
 

 


