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અનપ
વિષય – ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપન
એકમ – 1

ગ્રામીણ વિકાસ
1

ગ્રામીણ સમુદાયનો અથા અને લાક્ષણણકતા, ગ્રામીણ ધવકાસનુ ં મહત્વ

2.

ગ્રામીણ વ્યવસાય અને સામાજજક વ્યવસ્થા

3.

ગ્રામીણ ધવકાસના અવરોિક પહરબળ

4.

ગ્રામ્ય ધવકાસની સરકારી યોજનાનુ ં મ ૂલ્યાંકન

એકમ – 2

ગાંધીના ગ્રામવિકાસના વિચારો અને િતભમાન સંદર્ભ.

એકમ – 3

ગ્રામ વિકાસના ક્ષેત્રો

એકમ – 4

1.

જળ અને જમીન સંસાિનનો ઉપયોગ અને સંરક્ષણ

2.

ગ્રામીણ ધવકાસમાં જગલનુ
ં
ં મહત્વ અને તેના પ્રશ્નો.

3.

ગ્રામીણ આરોગ્ય

4.

ગ્રામ ધવકાસમાં ધશક્ષણનુ ં મહત્વ અને ધશક્ષણની સ્સ્થધત તથા પ્રશ્નો.
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1.

પંચાયતીરાજ અને ગ્રામીણ વહીવટ

2.

ગ્રામીણ ઉદ્યોગ

3.
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3.
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અહેવાલ લેખન

1.

માહહતીનુ ં વગીકરણ

2.

મધ્યવતી સ્સ્થધતમાનના માપો
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ધનયત સબંિ
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સ ૂચક આંક
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આલેખો

એકમ – 2

એકમ – 3

એકમ – 4

ગ્રામ વ્યિસ્થાપન કેન્દ્ર
વિદ્યાિાચસ્પવત
સંશોધનન ંુ પઘ્ધવતશા્ત્ર  અને ંકકાા શાસ્ત્રીય પઘ્ધવતઓ
પ્રકરણ-1 સંશોધનની વિર્ાિના







સંશોિનનો અથા અને સોપાનો
ગ્રામીણ ધવકાસમાં સંશોિનની ઉપયોણગતા
સંશોિનનો આંતરધવદ્યાકીય અણિગમ અને તેની ધવધવિ સંશોિન ક્ષેત્રોમાં સ ૂણચતાથા
સંશોિનના પ્રકારો
સંશોિનની આચાર સંહહતા

પ્રકરણ-2 સંશોધન સમસ્યા અને વનધાભ રણ






સંદિા સાહહત્યની સમીક્ષા અને તેની જરૂહરયાત, પ્રહિયા, સ્ત્રોતો અને નોંિ તૈયાર કરવી.
સંશોિન સમસ્યાની પસંદગી
સંશોિનમાં ઉપકલ્પના અને ચલો
સંશોિન સમસ્યાની સંરચના

પ્રકરણ-3 સંશોધનના ઉપકરણો






માહહતીના પ્રકાર
પ્રશ્નાવલી
મુલાકાત
ધનરીક્ષણ

પ્રકરણ-4 (અ) નમ ૂના પસંદગી – પસંદગી, રીતો, નમ ૂનાનું કદ, નમ ૂનાની ભ ૂલો
(બ) અહેિાલ લેખન






અથા (માગાદશાક ધસદ્ાંતો)
સારા અહેવાલ લેખનની ધવશેિતા
અહેવાલ લેખનના પગધથયા
સંશોિનમાં કોમ્પ્યુટરની ઉપયોણગતા

પ્રકરણ-5 મારહતી વિશ્લેષણ અને ંકકાાશા્ત્ર 







માહહતી વગીકરણ, સારણીકરણ અને ધવશ્લેિણ
આવ ૃધિ ધવતરણ
મધ્યવતી સ્સ્થધતમાનના માપો
ધવચલન
માહહતીનુ ં આલેખીય ધવશ્લેિણ







સહસબંિ
ધનયત સબંિ
કાઇ ટેસ્ટ – અથા અને ઉપયોણગતા
ધવચલનો
સ ૂચક આંક – અથા, લાક્ષણણકતા, ઉપયોણગતા, મયાાદા

