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પાઠયક્રમા્ક

પાઠયક્રમન ્ નામ

ક્રેડિટ

સત્ર-1 (30 Credit)
RMGMT-101

માનિ સ્સાધન વ્યિ્ ાપન
(Human Resource Management)

RMGMT-102

સ્શોધન પદ્ધવિશા્ત્ર ને ડાકિાશા્ત્ર
(Research Methodology and Statistics)

4

RMGMT-103

વ્યિ્ ાપનના વસદ્ધા્િો ને પ્રડક્રયા
(Principles and Process of Management)

4

RMGMT-104

ગ્રામીણ વિકાસ વ્યિ્ ાપન
(Rural Development Management)

4

RMGMT-105

સ્ચાલકો માટેની ડિસાબી પદ્ધવિ
(Accounting for Managers)

4

RMGMT-106

કમ્પ્ય ૂટર એપ્લીકેશન (Computer Application)

4

RMGMT-107

ધ્ધાકીય પ્રત્યાયન (Business Communication)

2

COMPL-101

ઉદ્યોિ (Udyog)

2

COMPL-102

ગ્રામજીિન પદન યાત્રા (Gramjivan Padyatra)

2



સમ ૂિજીિન (Community Living)

4

Grade

સત્ર-2 (30 Credit)
સ્ચાલકીય

RMGMT-202

નાણાકીય વ્યિ્ ાપન (Financial Management)

4

RMGMT-203

બજાર વ્યિ્ ાપન (Marketing Management)

4

RMGMT-204

ગ્રામીણ સ્્ ાઓન ્ વ્યિ્ ાપન
(Management of Rural Institutions)

4

RMGMT-205

માડિિી વ્યિ્ ાપન પદ્ધવિ
(Management Information System)

4

RMGMT-206
RMGMT -207

ગ્રામ અભ્યાસ (Village Study)

6

કમ્પ્ય ૂટરાઇઝડ્ ડિસાબી પદ્ધવિ
(Computerised Accounting System)

2

COMPL-201

ઉદ્યોિ (Udyog)

2



યશા્ત્ર (Managerial Economics)

4

RMGMT-201

સમ ૂિજીિન (Community Living)

Grade

સત્ર-3 (30 Credit)
RMGMT-301

ગ્રામીણ વિકાસ વ્યિ્ ાપનના ક્ષેત્રો
(Fields of Rural Development Management)

4

RMGMT-302

ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાપન (Production Management)

4

RMGMT-303

્િૈવિક સ્્ ા વ્યિ્ ાપન (NGO Management)

4

RMGMT-304

પ્રૌદ્યોગિક વ્યિ્ ાપન (Technology Management)

4

RMGMT-305
RMGMT -307

સ્શોધન કાયય (Research Work)

8

સ્શોધનમા્ કમ્પ્ય ૂટર ઉ૫યોજન

2

2

(Application of Computer in Research)
COMPL-301

ઉદ્યોિ (Udyog)

2

COMPL-302

ગ્રામજીિન પદન યાત્રા (Gramjivan Padyatra)

2



સમ ૂિજીિન (Community Living)

Grade

સત્ર-4 (30 Credit)
RMGMT-401

સ્્ ાકીય વ્યિ્ ાપકીય િાલીમ
(Institutional Managerial Internship)

20



વ્યિ્ ાપકીય િાલીમ (Managerial Internship)

(12)



ઇન્ટનયવશપ

(8)

િેિાલ (Internship Report)

(2 Credit each)

(Any Four)

RMGMT : 402 to 409

વિકાસ મોિયલ Development Modules

RMGMT- 410


08

RMGMT-402

જળ સ્સાધન વ્યિ્ ા૫ન (Water Resource Management)

RMGMT-403

ગ્રાિક સરક્ષા ને જાગૃવિ
(Consumer Protection and Awareness)

RMGMT-404

ભૌિોગલક માડિિી પદ્ધવિ (Geographical Information System)

RMGMT-405

ગ્રામ વિકાસની યોજનાઓ (Rural Development Schemes)

RMGMT-406

કૃવિ વ્યિસાય વ્યિ્ ા૫ન (Agri-Business Management)

RMGMT-407

સ ૂક્ષ્મ વધરાણ (Micro Finance)

RMGMT-408

િીમા યોજનાઓ (Insurance Schemes)

RMGMT-409

સિભાિી ગ્રામ ચકાસણી (Participatory Rural Appraisal)

પડરયોજના દન રખા્િ (Project Proposal)
સમ ૂિજીિન (Community Living)

2
Grade

અભ્યાસક્રમ માળખ ાંુ (Course Structure)
-

િિયખિ્

ભ્યાસ (Classroom Teaching)

-

ગ્રામ

-

સ્શોધન કાયય (Research Work)

08

-

સ્્ ાકીય વ્યિ્ ાપકીય િાલીમ (Institutional Managerial Internship)

20

-

કૌશલ્ય વિકાસ (Skill Development)

08

-

વિકાસ મોિય ૂલ (Development Modules)

08

-

ગ્રામજીિન ૫દન યાત્રા (Gramjivan Padyatra)

04

-

ઉદ્યોિ (Udyog)

06

ભ્યાસ (Village Study)

60
06

અભ્યાસક્રમની ક્રેડીટ (Credit of Course)

120

*********
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટેકનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર - 1
RMGMT-101

માનિ સાંસાધન વ્યિસ્થાપન

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શ:
એકમ માટે માનિ સ્સાધનની વ્યિ્ ા, કાયયરિ માનિ સ્સાધનમા્ ઉત્સાિના સ્ચાર માટે કાયયિાિાિરણીય
જોિિાઇઓ
ને િેઓ એકમમા્ લા્બાિાળા સધી ટકી શકે િે માટે યોગ્ય જાળિણી અંિેની વ્યિ્ ાપકીય
સમજણ પ ૂરી પાિિાની િે .
યુવનટ
1

2

3

4

5

વિષય

માનિ સાંસાધન વ્યિસ્થાપન
માનિ સ્સાધન વિકાસ,ય લક્ષણ, મિત્િ
ગ્રામીણ ક્ષેત્રે માનિ સ્સાધનની સ્્ વિ- પિકારો ને ક્ષમિાઓ
માનિ સ્સાધન વ્યિ્ ાપનનો ખ્યાલ, લાક્ષગણકિાઓ, કાયો, ભારિમા્ માનિ
સ્સાધન વ્યિ્ ાપનની બદન લાિી ભ ૂવમકા
કમયચારી વ્યિ્ ાપન ,ય લાક્ષગણકિાઓ, મિત્િ, કાયો, ભરિી ને પસ્દન િી ય ને પ્રડક્રયા, િાલીમ ,ય મિત્િ ને પદ્ધવિઓ; બદન લી, બઢિી, ને
પદન ાિનવિ
માનિ સાંસાધન આયોજન, એકાઉન્ન્ટગ અને ઓરડટ
માનિ સ્સાધન આયોજન ય, મિત્િ ને પ્રડક્રયા
માનિ સ્સાધન એકાઉનન્ટિંિય લાક્ષગણકિાઓ, મિત્િ િ ા પદ્ધવિઓ
માનિ સ્સાધન ઓડિટ,ય લાક્ષગણકિાઓ ને મિત્િ
ગ્રામીણ વિ્િારમા્ સ્િડઠિ ને ગબન સ્િડઠિ ક્ષેત્રોમા્ માનિશસ્તિ આયોજન- સ્્ વિ
ને િેની સરો િ ા સ્ભવિિ પોિણક્ષમ ઉકેલો
સાંગઠનાત્મક િતતન
સ્િઠનાત્મક િિયન,ય લક્ષણ, મિત્િ ને પ્રમખ ઘટકો (આધારો)
બોધાત્મક પ્રડક્રયાઓ ને મ ૂલ્યોય, લક્ષણ ને પ્રમખ ઘટકો
વ્યસ્તિત્િ ને મનોિલણ ,ય મિત્િ, પ્રકાર ને વનધાય રક ઘટકો, શીખિાની
પ્રડક્રયા- ગભિમ ને વસદ્ધા્િો
સ્દન ેશા વ્યિિાર- પ્રડક્રયા, વ્યિિાર વિશ્લેિણ, સા્ભળવ ્ ને મદન દન ના સ્બધ
્ ો
િનાિ (િાણ) વ્યિ્ ાપન- િનાિનો
ય, િનાિના પ્રમખ સ્રોિો, માનિ
સ્સાધન વિકાસ પર િનાિની
સરો િ ા િનાિ વ્યિ્ ાપન માટે ની
વ્ય ૂિરચનાઓ
જૂથ ગત્યાત્મકતા અને ટીમજૂ િત્યાત્મકિાનો
ય, લક્ષણ ને મિત્િ
જૂ રચના, જૂ િિયન ને વ્યસ્તિિિ ને ડાિર-વ્યસ્તિિિ પ્રડક્રયાઓ
ઔપચાડરક ને નૌપચાડરક સ્િઠનોમા્ જૂ િત્યાત્મકિા
ટીમ- ટીમન ્ મિત્િ, ટીમોની રચના, ટીમ કાયય ને પ્રેરણા
માનિ સાંસાધન વ્યિસ્થાપન અને પાયાની કાયદાકીય જોગિાઇઓ
કાયય વ્યિ્ ાપન ને કાયય વિશ્લેિણ,ય આિશ્યકિા, પદ્ધવિઓ ને કાયય સ્તનટટ
ઔદ્યોગિક સ્બધ
્ ો ને સલાિ,ય લક્ષણ ને મિત્િ
સ્ઘિયન ્ વ્યિ્ ાપન- સ્ઘિયનો
ય, સ્ઘિયન ્ ્િરૂપ- સર્જનાત્મક
ને
વિિંધ્િશાત્મક કારણ, વિનાશલક્ષી સ્ઘિય વનિારણ માટે િા્ધી વિચાર આધાડરિ
સ્પોવિિ પદ્ધવિ ને માનિ સ્સાધન વિકાસ
ક્ષવિપ ૂવિિ વ્યિ્ ાપન- મજૂરી
ને લાભોન ્ વ્યિ્ ાપન, વશ્િ-વશ્િ
જાળિણીની જરૂડરયાિ
ને જોિિાઇઓ, કટ્બ કલ્યાણના લાભો, ગ્રેયઇટી,
વશકાયિ વનિારણ- િ્ત્ર, નીવિઓ િ ા પ્રડક્રયા

કલાકો

કલાક- 12
2
3
4
3

કલાક- 12
3
3
3
3
કલાક- 12
2
2
3
2
3

કલાક- 12
3
3
3
3
કલાક- 12
2
2
4

4

4

 સ્દન ભય ગ્ર્ ો1.
2.
3.
4.

Dessler, C Navarkey, Human Resource Management, 10/e; New Delhi: PHI, 2011
Aswappama, Human Resource Management text book and cases-5 edition New Delhi: TMH
Agrawal T, Human Resource Management, Thomas learning; New Delhi.
Robbins, Stephen P., Timothy A Judge, and Seema Sanghi (2009). Organisational Behavior,
13/e; New Delhi: Pearson Education
5. Ivancevich M. John (2009). Human Resource Management, 10/e; New Delhi: TMH
6. Rao, V.S.P. (2005). Human Resource Management, 2/e; New Delhi: Excel Books
 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ
કોઈપણ એકમ કે સ્્ ાની સફળિાના પાયામા્ રિેલ િેના માનિ સ્સાધનની વિવિધ વ્યિ્ ાઓ જેિી કે
િેમન ્ કાયય આયોજન, ભરિી, બઢિી, બદન લી કે િેમનામા્ કાયય ઉત્સાિ જિાિિા જેિી બાબિોને ઉજાિર
કરિા માટે આ વિિયની સૈઘધા્વિક સમજણની સા ે જદન ી જદન ી સ્્ ા કે ક્પનીના સફળ કે સ ્ટિી, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય
માધ્યમોનો ઉપયોિ, જૂ ચચાય , ને ક્ષેત્ર મલાકાિનો ઉપયોિ કરિામા્ આિશે.

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ
માનિ સ્સાધનની વિવિધ વ્યિ્ ાઓ સમજિા દન િારા વિદ્યા ીઓને આ વિિયની જરૂરી પાયાની સમજણ
મળિા સા ે માનિ સ્સાધન સા ે કઈ રીિે કામ પાર પાિવ ્ જે ી િેઓ કોઈ પણ વ્યિ્ ાિ્ત્રમા્
ઉત્સાિપ ૂિયક કામ કરિા લા્બા સમય સધી ટકી શકે િે જાણી શકશે.

 મ ૂલ્યાાંકનપદ્ધવતિઃ
-

ડાિડરક ગણ (40) : વિકલી લેગખિ, સિિ મ ૂલ્યા્કનમા્ પ્રાયોગિક, સાઇનમેન્ટ, કે સ ્ટિી, રજૂઆિ
સામેલિીરીના આધારે શે.
બાિય ગણ (60) : લેગખિ બાિય ૫રીક્ષા સત્રના અંિે 60 ગણની 2:30 કલાકની રિેશે.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

Th

Pr

RMGMT-101
4

-

Total

University Exam

Total
Exam

માનિ સાંસાધન વ્યિસ્થાપન

ને

4

20
(10+10)
(theory)

Continues
20
(10+5+5)
Assignment +
Presentation +
Group
Discussion)

Marks

Hrs

60

2H.
30M

100

5

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર - 1
સાંશોધન પદ્ધવત અને આંકડાશાસ્ત્ર

RMGMT-102

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શ:


સ્શોધન વિિય દ્વારા વિદ્યા ીઓમા્ વિવિધ ક્ષેત્રની સમ્યાના ઊંિાણપ ૂિયકના

ભ્યાસ માટે

ગભરગચ

વિકસાિિી.


સ્શોધનના પ્રકાર, િેતઓ, પદ્ધવિ

ને પ્રડક્રયાન ્ જ્ઞાન આપવ.્



વિદ્યા ીઓમા્ માડિિીના એકત્રીકરણ, ડાકિાશાસ્ત્રીય વિશ્લેિણ, પડરણામોના
િેિાલના પ્ર્તિીકરણન ્ સૈદ્ધા્વિક જ્ઞાન

યુવનટ
1.

સ્શોધનનો

ય, મિત્િ

ને વ્યાિિાડરક કૌશલ્ય વિકસાિવ.
વિષય

2.

સ્શોધનના િેતઓ
ચલ :

સમનટટ

માડિિીનો

ય

ને વનદન શયનો

ય, પ્રકારો

ઉપકરણો
3.

ને લાક્ષગણકિાઓ
ય

3
ને લાક્ષગણકિાઓ

ય, લાક્ષગણકિાઓ, જરૂડરયાિ

ને સ્ત્રોિો; પ્રા વમક માડિિી એકત્રીકરણની પ્રયસ્તિઓ

3
ને

3

યુવનટ-2ના કુ લ કલાકો

12
3

માડિિીન ્ િિીકરણ - આવ ૃવિ વિિરણ

3

ને માડિિીન ્ આલેખીય વિશ્લેિણ

મધ્યિિી સ્્ વિના્ માપો- મધ્યક, મધ્ય્

3

ને બહલક

પ્રસારના માપો : સરે રાશ વિચલન, ચત યક વિચલન
સિસબ્ધ:

વનયિસબ્ધ:

ય, ઉપયોિો, પ્રકારો

સરળ દન ાખલાઓ)
સ ૂચક ડાક:

ય, ઉપયોગિિા, વનયિસબ્ધ રે ખા,

યુવનટ-3ના કુ લ કલાકો

િેિાલ લેખન:

િેિાલન ્ માળખ ્

ય

ને

ને સારા

ને

12
3

ને પ્રમાગણિ વિચલન

3
3

ને વનયિસબ્ધા્ક (િણિરીના

3

યુવનટ-4ના કુ લ કલાકો

12

ય, ઉપયોિો, સ ૂચક ડાકની િણિરી (લા્પેયર, પાશે

ઉત્કલ્પનાની ચકાસણીમા્ વિવિધ પ્રાચલીય
સ્શોધન

3

ને સિસબ્ધા્ક (િણિરીના સરળ દન ાખલાઓ)

સ ૂચકડાક- િણિરીના સરળ દન ાખલાઓ)
સ્શોધન

12
3

ને વનદન શયનના પ્રકારો

માડિિીની માપન પદ્ધવિ (Scales of Measurement of Data)

5.

યુવનટ-1ના કુ લ કલાકો

3

સ્શોધનમા્ ડાકિાશાસ્ત્રનો ઉપયોિ
સારણીકરણ

4.

3
3

ને ઉત્કલ્પના :

ને પ્રકારો

3

ને સ્શોધનના પ્રકારો

સ્શોધન ડિઝાઈનનો ખ્યાલ
ય

કલાકો

ને સ્શોધન પદ્ધવિના સોપાનો

ગ્રામીણ વિકાસના ક્ષેત્રોમા્ સ્શોધનની ઉપયોગિિા
સ્શોધન સમ્યા:

યઘટન િેમજ સ્શોધન

ને ડફશરના

પ્રાચલીય કસોટીઓનો ઉપયોિ

િેિાલ લેખનના પિ ીયા

3
3
3

િેિાલ લેખનની વિશેિિાઓ

3

યુવનટ-5ના કુ લ કલાકો
કુ લ કલાકો

12
60

6

 સાંદર્ત ગ્રાંથો :
1. સ્શોધન ૫દ્ધવિ : િી. એ ઉચાટ
2. સ્શોધન ૫દ્ધવિ : એ.જી શાિ ને જે.કે દન િે. નિા પ્રકાશન, મદન ાિાદન .
3. સ્શોધનની પાયાની સ્કલ્પનાઓ (સ્શોધન િા પો ી), િૉ. આર. એસ. પટે લ, જય પબ્લલકેશન,
મદન ાિાદન .
4. સ્શોધન પદ્ધવિઓ ને પ્રવિવધઓ, એચ. જી. દન ે સાઇ ને કે. જી. દન ે સાઇ, યવનિવસિટી ગ્ર્
વનમાય ણ બોિય ,
મદન ાિાદન .
5. સામાજજક નસ્ઘાન : િો. સરે ન્દવસિંિ, ઉિર પ્રદન ે શ ડિિંદન ી ગ્ર્ એકાદન મી, લખનઉ.
6. પ્રયતિ ડાકિાશાસ્ત્ર, િૉ. રમેશચ્દ્ર ઠા. રિાણી, યવનિવસિટી ગ્ર્ વનમાય ણ બોિય , મદન ાિાદન .
7. Research Methodology: Methods and Techniques, C. R. Kothari, New Age International (P) Ltd,
New Delhi.

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ
સ્શોધન પદ્ધવિ ને ડાકિાશાસ્ત્ર વિિય દ્વારા સ્શોધન પ્રડક્રયાના વિવિધ પાસાઓના્ ઊંિાણપ ૂિયકના ભ્યાસ
માટે ના િાિાિરણન ્ વનમાય ણ કરિામા્ આિશે; જેમા્ સૈદ્ધા્વિક જ્ઞાન ને પ્રાયોગિક કૌશલ્યોના વિકાસ માટે
જૂ ચચાય , કેસ ્િીઝ, ક્ષેત્ર કાયય, એસાઇન્મેન્્સ, દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમોનો ઉપયોિ, પ્રેઝન્ટે શન્સ જેિી વિવિધ
પ્રયસ્તિઓ પ્રયોજિામા્ આિશે. આ ઉપરા્િ માડિિીના વિશ્લેિણમા્ િપરાિી વિવિધ ડાકિાશાસ્ત્રીય
પ્રયસ્તિઓના યોગ્ય ઉપયોિ માટે સદ્રટટા્િ પ્રાયોગિક કાયય દ્વારા વિદ્યા ીઓને મિાિરો આપિામા્ આિશે.

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ
ઉપરોતિ વિિયના ભ્યાસ દ્વારા વિદ્યા ીઓમા્ વિવિધ ક્ષેત્રની સમ્યાના ઊંિાણપ ૂિયકના સ્શોધન ભ્યાસ
માટે ગભરગચ વિકસશે. વિદ્યા ીઓ સ્શોધનના પ્રકાર, િેતઓ, પદ્ધવિ ને પ્રડક્રયાન ્ જ્ઞાન મેળિશે. િેઓમા્
માડિિીના એકત્રીકરણ, ડાકિાશાસ્ત્રીય વિશ્લેિણ, પડરણામોના
યઘટન િેમજ સ્શોધન
િેિાલના
પ્ર્તિીકરણના સૈદ્ધા્વિક જ્ઞાન ને વ્યાિિાડરક કૌશલ્યનો વિકાસ શે. વિદ્યા ીઓ ગ્રામીણ ક્ષેત્રોના વિવિધ
પાસાઓના સ્શોધન
ભ્યાસ માટે
ગભપ્રેડરિ શે, જે ી ભવિટયમા્ િેઓ ઉચ ગણિિાસભર સ્શોધન
કાયયમા્ પોિાન ્ યોિદન ાન આપિા સક્ષમ ને સજ્જ બનશે.

 મ ૂલ્યાાંકન પદ્ધવતિઃ
-

ડાિડરક ગણ (40) : ડાિડરક કસોટીઓ (20) િ ા સિિ મ ૂલ્યા્કન (20)
o પ્રાયોગિક કાયય, સાઇન્મેન્ટ, પ્રેઝન્ટે શન, િિયખિ્ મા્ રજૂઆિ, સ્તિઝ ને સામેલિીરીના આધારે
સિિ મ ૂલ્યા્કન શે.
બાિય ગણ (6૦) : સત્રા્િ લેગખિ ૫રીક્ષા 60 ગણની 2.30 કલાકની રિેશે.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject
Th
RMGMT-102
સાંશોધન પદ્ધવત અને આંકડાશાસ્ત્ર
(Research Methodology and
Statistics)

4

Pr

-

Total

4

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Evaluation
Exams

Continuous

20

20

Total

University
Exam
Marks
Hrs
60

2H.
30M

100

7

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 1
વ્યિસ્થાપનના વસદ્ધાાંતો અને પ્રરક્રયા

RMGMT-103

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શો:
વ્યિ્ ાપનના સૈદ્ધા્વિક
ને વ્યિિાડરક પાસાઓ વિિે પાયાની સમજણ આપિાન ્ િે , િેઓ વ્યિ્ ાપકીય
કશળિાઓ, પદ્ધવિઓ ી સજજ ાય
ને િેનો ગ્રામ વિકાસ માટે ઉપયોિ કરિા શીખે
ને વ્યિ્ ાપકની
ભ ૂવમકા વિિે પોિાની સમજને ્પટટ કરી શકે િે િેત ી આ પાઠયક્રમમા્ સ્િિ મદ્દાઓ આિરી લીધા િે .
યુવનટ
1

વિષય

વ્યિસ્થાપનનો પરરચય
વ્યિ્ ાપનનો

વ્યિ્ ાપનની
વિકાસ

ને

વ્યિ્ ાપન-

વ્યિ્ ાપકના ગણ

પ ૂિતધારણાઓ અને આયોજન
આયોજનનો

ગ્રામ

ય, લક્ષણ, મિત્િ

વ્ય ૂિાત્મક આયોજન-

ય, લક્ષણ

ને પ્રડક્રયા

િેતલક્ષી આયોજન/ધ્યેયલક્ષી સ્ચાલન-

ય, પ્રડક્રયા

પ્રયસ્તિ

વનણતયઘડતર અને વ્યિસ્થાતાંત્ર
વનણયયઘિિરનો

ય, મિત્િ, પ્રડકયા, પ્રકારો

વ્યિ્ ાિ્ત્ર-

વધકાર

દન ોરિણીનો

ય, લક્ષણ, મિત્િ, વસદ્ધાન્િો

ગભપ્રેરણનો

Y વિચારધારા)
સ્કલનનો

ને પદ્ધવિઓ,

ય, પ્રડક્રયા, મિત્િ

ય, મિત્િ, પ્રડક્રયા

ગ્રામીણ

ક્ષેત્રે

માડિિીસ્ચારમા્

અંકશ-

,ય પ્રડકયા, મિત્િ, પદ્ધવિઓ

માડિિીસ્ચારના ઘટકો

પડરિિયનન ્ વ્યિ્ ાપનપડરિિયનની પ્રડક્રયામા્
મલીકરણ વ્યિ્ ા

ય, મિત્િ

િરોધક
ને

12
3
4
2
3

4
2

સરકારક દન ોરિણીના

સરકારક નેત ૃત્િ માટે ના
ને

ને પદ્ધવિઓ

ને મિત્િ

3

2

ને વિચારધારાઓ (મા્લો, િઝયબિય, X

,ય પ્રકાર, પ્રડક્રયા

3

4

12
3
3
3
3

મારિતીસાંચાર, અંકુ શ અને પરરિતતનનુાં વ્યિસ્થાપન
માડિિીસ્ચારનો

3

12

ને ગ્રામીણક્ષેત્રની જરૂરડરયાિને ધ્યાનમા્ રાખીને)

,ય લક્ષણ, શૈલી, મિત્િ, ગ્રામીણ ક્ષેત્રે

આિશ્યક લક્ષણો

ને ગ્રામીણ વિકાસમા્ િેની

ને સિાની સોંપણી, વનય્ત્રણનો વિ્િાર

દોરિણી, નેત ૃત્િ, અભર્પ્રેરણ અને સાંકલન
પ્રમખ ઘટકો (ધ્ધાકીય

5

િા પ્રકારો

ને વિકે ન્દ્રીકરણ,

નેત ૃત્િ-

ને બ ૃિદન  આયોજન િ ા

ને પદ્ધવિઓ

ય, લક્ષણ, મિત્િ

વ્યિ્ ાિ્ત્રના ્િરૂપો
કેન્દ્રીકરણ

ભ ૂવમકા,

ને પ્રડક્રયા

ય, લક્ષણ, પ્રડક્રયા, મિત્િ, પ્રકાર, સ ૂક્ષ્મ

ગ્રામ વિકાસ

4

વિકાસમા્ વ્યિ્ ાપનની

ને

ને ગ્રામ વિકાસ વ્યિ્ ાપકની જિાબદન ારીઓ િ ા પિકારો

આયોજનની પ ૂિયધારણાઓ-

3

3

િધારણાઓ

પ્રમખ વિચારધારાઓ- િૈજ્ઞાવનક, પડક્રયા, માનિલક્ષી

િાણવિક

2

12

ય, લક્ષણ, વસદ્ધા્િો, મિત્િ

વ્યિ્ ાપનના કાયો, વ્યિ્ ાપનની

ગ્રામ

કલાકો

12
પડરબળો

ને

સરકારક

સરકારક અંકશના િત્િો

ને પડરિિયનમા્

િરોધક પડરબળો,

િરોધ દૂ ર કરિાના ઉપાયો િ ા એકમમા્ પડરિિયનની

4
2
3
3

8

 સાંદર્ત ગ્રાંથો1. ટૈ રી ને ફ્રેંકગલન- મેનેજમેન્ટ, વિકાસ પબ્લલવશિંિ, નિી ડદન લ્લી.
2. કૂજ
્
ને વ્િીડરચ- મેનેજમેન્ટ, ટાટા મેકગ્રો ડિલ, નિી ડદન લ્લી.
3. એસ.એ. શરલેકર- વપ્રન્સીપલ્સ ઑફ ગબજનેસ મેનેજમેન્ટ એન્િ મેનેજમેન્ટ િેલ્ય ઓડરયન્ટે િ િોલેન્ટક
એપ્રોચ, ડિમાલયા પબ્લલવશિંિ, નિી ડદન લ્લી.
4. વનમયલ વસિંિ- વપ્રન્સીપલ્સ ઑફ મેનેજમેન્ટ,દન ીપ એન્િ દન ીપ પબ્લલકેશન્સ, નિી ડદન લ્લી.
5. ચ્દન ન જે. એસ.- મેનેજમેન્ટ,એસ. ચ્દન  એન્િ સન્સ, નિી ડદન લ્લી
6. નૌલખા આર.એલ. - પ્રબ્ધ કે વસધ્ધા્િ, આદન શય પ્રકાશન, જયપર
7. સધા જી.એસ. - પ્રબ્ધ કે વસધ્ધા્િ, આર.બી.એસ.એ. પબ્લલવશિંિ િાઉસ, જયપર
8. જૈન લોકેશ- વ્યિ્ ાપનના વસદ્ધા્િો ને વ્યિિાર, ગ ૂજરાિ વિદ્યાપીઠ, મદન ાિાદન 
9. જૈન લોકેશ ને પટે લ રાજીિ- પ્રબ્ધ ગચન્િન કી વિચારધારાએ, ડરલાઇબલ પબ્લલવશિંિ, મદન ાિાદન 
10. માથર નિીન ને વત્રિેદન ી આર.એસ- મેનેજમેંટ ોટ, નિીન પબ્લલવશિંિ, નિી ડદન લ્લી.

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ
-

િિયખિ્ વ્યાખ્યાનો, વ્યિ્ ાકીય રમિો, જ ચચાય , ્િાધ્યાય, પી.પી.ટી. પ્ર્તિીકરણ
બિારના પ્રિાિોની જાણકારી માટે ્માટય આઈ. ટી. સાધનો ને વ્યિ્ ાનો ઉપયોિ

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ
વિદ્યા ીઓ વ્યિ્ ાપન શાસ્ત્રની સૈદ્ધા્વિક જાણકારી મેળિશે એનો ઉપયોિ બીજા વિિયો િ ા જીિનના વિવિધ
ક્ષેત્રોંમા્ ક્ા્ કરી શકાય િેની સમજ કેળિિા શે. વ્યિ્ ાપકીય પ્રડક્રયાઓનો ઉપયોિ ધ્ધાકીય પ્રિવિ વસિાય
ગ્રામ વિકાસ માટે કાયય કરિી સ્્ ાઓમા્ િેમજ ગ્રામ વિકાસલક્ષી પડરયોજનાઓમા્ કે િી રીિે કરી શકે િેની
કશળિાઓ પોિાનામા્ વિકસાિી શકે િે . સ્ચાલન વ્યિ્ ાની જદન ી જદન ી પ્રડક્રયાઓના્ સફળ સ્ચાલનમા્ િા્ધી
વિચારો કે િી રીિે સામેલ કરી શકાય િે વિશેની શ્રદ્ધા ને આત્મવિશ્વાસ કેળિી શકશે.

 મ ૂલ્યાાંકન પદ્ધવતિઃ
- ડાિડરક ગણ (40) : વિકલી લેગખિ, સિિ મ ૂલ્યા્કનમા્ પ્રાયોગિક, સાઇનમેન્ટ, કે સ ્ટિી, રજૂઆિ
ને સામેલિીરીના આધારે શે.
- બાિય ગણ (60) : લેગખિ બાિય ૫રીક્ષા સત્રના અંિે 60 ગણની 2:30 કલાકની રિેશે.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject
Th

Pr

Total

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam
Exam

RMGMT-103
વ્યિ્ ાપનના વસદ્ધા્િો
પ્રડક્રયા

ને
4

4

20
(10+10)
(Theory)

Continues
20
(10+5+5)
Assignment +
Presentation +
Group
Discussion)

Total

University
Exam
Marks
Hrs

60

2H.
30M

100

9

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 1
ગ્રામીણ વિકાસ વ્યિસ્થાપન

RMGMT-104

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શો:

ગ્રામીણ સામાજજક – આવ િક ને સ્્ ાિિ સ્રચના વિશે પાયાનો ખ્યાલ ્પટટ કરિો.
ગ્રામીણ વિકાસ માટે ઉપયોિી સિકાડરિા, વિ્િરણ જેિા વસદ્ધા્િોની સમજ વિકસાિિા.
ગ્રામવિકાસની િા્ધી વિચારસરણી વિશે સમજણ કેળિિી.

યવુ નટ
1

વિષય
ુ ાય અને ગ્રામીણ કુ ટાંુ બ વ્યિસ્થા
ગ્રામીણ સમદ
ભારિીય ગ્રામીણ સમદન ાયનો પડરચય, િામડ્ : ખ્યાલ

12

ને વ્યાખ્યા

3

ભારિીય ગ્રામીણ સમદન ાયના લક્ષણો, ભારિીય શિેરી સમદન ાય, ગ્રામીણ
સમદન ાય

િચેનો

િફાિિ,

ગ્રામવિકાસની આિશ્યકિા
ભારિીય ગ્રામીણ કટ્બ :

ગ્રામીણ કટ્બનો સમાજ
પડરિિયનો
2

ય

ગ્રામીણ

સમદન ાયના

પિાિપણાના

ગ્રામીણ

ય

ને િેના લક્ષણો,

જ્ઞાવિના

યવ્યિ્ ા : આઝાદન ી પિેલા્

ને િેન ્ ગ્રામીણ

12
4

2

ને આઝાદન ી પિી, ગ્રામીણ આવ િક જીિનની

2

ને િેના માટે જિાબદન ાર પડરબળો, ગ્રામીણ

2

યિત્ર
્ મા્ મિત્િ, કૃવિ વ્યિ્ ાની લાક્ષગણકિાઓ, ભારિીય

2

ગ્રામીણ આવ િક જીિનમા્ પડરિિયનો
સમાજના આવ િક સાધનો

3

જ્ઞાવિના કાયો

ને ડાિરજ્ઞાિીય સ્ઘિો, ભારિીય જ્ઞાવિ વ્યિ્ ામા્ પડરિિયનો

લાક્ષગણકિાઓ

કૃવિ

3

ને જ્ઞાવિ સા ેનો સ્બધ
્ , ગ્રામીણ કટ્બ વ્યિ્ ામા્

પાયા ઉપર સામાજજક ્િરીકરણ, જ્ઞાવિનો

3

ને

ને િેના લક્ષણો, ગ્રામીણ કટ્બોન ્ માળખ ્

સામાજજક ્િરીકરણનો ખ્યાલ, ગ્રામીણ સમદન ાયોમા્ સામાજજક ્િરીકરણ,
ને વિકાયો

ને શિેરી

કારણો

ગ્રામીણ સામાજજક સ્તરીકરણ, જ્ઞાવત વ્યિસ્થા અને ગ્રાવમણ અથતવ્યિસ્થા

પ્રભાિી જ્ઞાવિ

કલાક/ક્રેડીટ

કૃવિ ક્ષેત્રે પડરિિયનો, ગબન કૃવિ વ્યિસાયો, ગ્રામીણ ઉદ્યોિો, ગ્રામીણ સેિાઓ, ગ્રામીણ

3

રોજિારી

ને િેન ્ ્િરૂપ

ગ્રામીણ વિકાસ અને મિાત્મા ગાાંધીના મતે ગ્રામીણ વિકાસ
વિકાસ :

ય

ગ્રામીણ વિકાસઃ

12

ને િેની વ્યાખ્યા, વિકાસના માપદન ્ િો, વિકાસના પડરબળો
ય

ને વ્યાખ્યા,

ને િેના માપદન ્ િો

ભારિમા્ ગ્રામીણ વિકાસના પ્રયત્નો : આઝાદન ી

પિેલા્

2
2

ને આઝાદન ી પિી, ગ્રામીણ

2

મિાત્મા િા્ધીના મિે ગ્રામીણ વિકાસ, િામના સ્દન ભયમા્ મિાત્મા િા્ધીના વિચારો

4

વિકાસની વિવિધ યોજનાઓ, ગ્રામીણ વિકાસના બાધક પડરબળો, ગ્રામીણ વિકાસ
પડરિિયન

(મારા ્િ્નન ્ ભારિ, ્િરાજનો

ય

ને

ને ગ્રામ ્િરાજ, સિોદન ય, િાલીપણાનો

વસદ્ધા્િ, ગ્રામ આરોગ્ય, િામિાનો આિાર, િામિાના કાયયકિાય , સ્ત્રી કેળિણી, િણય
વ્યિ્ ા, લઘમિીઓ ને ્પ ૃશ્યિા)
ગ્રામીણ વિકાસની બદન લાિી સ્કલ્પના

4

2

ગ્રામીણ િિીિટી માળખુાં અને સિકારી પ્રવ ૃવિ
પ્ચાયિી રાજ વ્યિ્ ા :
ઈવિિાસ

ગ્રામ પ્ચાયિ, િેની રચના

ય, િેતઓ

ને મિત્િ, પ્ચાયિી રાજ વ્યિ્ ાનો

ને િેના કાયો, િાલકા પ્ચાયિ, િેની રચના

કાયો, જજલ્લા પ્ચાયિ, િેની રચના

ને િેના કાયો

પ્ચાયિી રાજ વ્યિ્ ાની ગ્રામીણ સમાજ પર

12
3

ને િેના

3

સર, પ્ચાયિી રાજ વ્યિ્ ામા્

3

10

્ત્રીઓની ભ ૂવમકા

ને મિત્િ

ય, સિકારી પ્રવ ૃવિ :
વિકાસમા્ સિકારી પ્રવ ૃવિની ભ ૂવમકા
સિકાર :

5

ને ્િરૂપ, સિકારના વસદ્ધા્િો, ગ્રામીણ

3

ગ્રામીણ વિસ્તરણ પદ્ધવતઓ અને ગ્રામીણ સમાજમાાં પરરિતતનના
અભર્ગમો

12

વિ્િરણનો

ય

વિ્િરણ પદ્ધવિઓ

ય

ને ગ્રામીણ વિકાસના સ્દન ભયમા્ વિ્િરણન ્ મિત્િ, ગ્રામીણ

ગ્રામીણ સમાજમા્ પડરિિયનના

ગભિમો

3
3

ભારિીય ગ્રામીણ સમાજમા્ પડરિિયનના પડરબળો, ગ્રામીણ સમાજમા્ પડરિિયનની

3

ભારિીય ગ્રામીણ સમાજમા્ પડરિિયનો : ્િરૂપ, પ્રડક્રયાઓ

3

પદ્ધવિઓ

ને પ્રિાિો

 સાંદર્ત ગ્રાંથો :
1.

ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર – એ આર દન ે સાઇ

2.

રૂરલ િેિલપમેન્ટ – િસન્િ દન ે સાઇ

3.

સિકાર દન શયન – જિદન ીશ મલાણી

4.

ગ્રામ ્િરાજ – િા્ધીજી

5.

રૂરલ િેિલપમેન્ટ ઇન ઇન્િીયા – કે આર ગ્િા – એટલા્ટીક પબ્લલકેશન નિી ડદન લ્લી

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ
-

િિયખિ્ વ્યાખ્યાનો, પી.પી.ટી. પ્ર્તિીકરણ, જ

-

્િાધ્યાય, સફળ િામના કે સ્ટિી, વિડિયો,

-

સાઇનમેન્ટ,

ચચાય ,

ને ક્ષેત્ર મલાકાિ

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ

ગ્રામીણ વિકાસ વ્યિ્ ાપન વિિયની સમગ્રલક્ષી સમજણ આપિાની સા ે િેની વિવિધ સમ્યાઓ સા ે
વિદ્યા ીઓ

િિિ

ઈ શકશે િળી ્ ાવનક કક્ષાની

ગ્રામીણ સ્્ ાઓના િ્િક્ષેપ દન િારા વિવિધ

સમ્યાઓના િલ લાિિાની મ ૂળભિ સમજણ પણ પ ૂરી પાિશે. ગ્રામ વશલ્પી કે ગ્રામ વિકાસ આયોજક બનિા
ઈુક

વિદ્યા ીઓને િા્ધીવિચારને

નરૂપ પોિાના ગ્રામ વિકાસના મોિેલ આયોજન ી લઈ િેને

સફળિાપ ૂિયક સાકાર કરિાન ્ શરૂઆિી માિયદન શયન પ ૂરા પાિશે.

 મ ૂલ્યાાંકન પદ્ધવતિઃ

Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

Th

Pr

RMGMT-104
(Rural Development Mangement)

4

University Exam

Total
Exam

ગ્રામીણ વિકાસ વ્યિ્ ાપન

Total

4

Continues

Marks

Hrs

20
(10+10)

(10+10)

60

(Theory)

(Presentation+Assi
gnment)

2H.
30M

100

11

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 1
સાંચાલકો માટે ની રિસાબી પદ્ધવત

RMGMT-105

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શો:

વિદ્યા ીઓને ડિસાબી પદ્ધવિના પાડરભાવિક શલદન ો ી પડરગચિ કરિા
ને િેઓમા્ ડિસાબી માડિિીન ્
મ ૂલ્યા્કન કરિાની ને આ માડિિીનો વનણયય વનધાય રણમા્ ઉપયોિ કરિાની ક્ષમિા વિકસાિિી.
 વિદ્યા ીઓને નાણાકીય, પિિર ને સ્ચાલકીય ડિસાબી પદ્ધવિનો ખ્યાલ સમજાિી આધવનક વિકાસશીલ
યિમા્ િેન ્ મિત્િ સમજાિવ.્
 િેપારી િેમજ ગબનિેપારી સ્્ ાઓના નાણાકીય ડિસાબ િેમજ નાણાકીય પત્રકોના વિશ્લેિણ ને
યઘટન માટે ન ્ સૈદ્ધા્વિક િ ા પ્રાયોગિક જ્ઞાન આપવ.્
યુવનટ
વિષય
કલાકો


1

નાણાકીય રિસાબી પદ્ધવતનો પરરચય
નાણાકીય ડિસાબી પદ્ધવિનો
આમનોંધ
ખિિણી

12

ય, લક્ષણો, મિત્િ

ને પેટાનોંધો વિશેની સમજૂિી

ને કાચા સરિૈયાનો ખ્યાલ

િાવિિક ડિસાબો: િેપાર ખાત ્, નફાનકસાન ખાત ્
2

ડિસાબો પર

ને મયાય દન ાઓ

2
2
2

ને પાક્ સરિૈય-્ િિાલાની િાવિિક

સર સમજાિિા િણિરીના સરળ દન ાખલાઓ

ભબનિેપારી સાંસ્થાના િાવષિક રિસાબો
ગબનિેપારી સ્્ ાનો

ય, લક્ષણો

આિક-જાિક ખાત ્

12
ને ડિસાબોની સમજૂિી

3
2

ઊપજ-ખચય ખાત ્
3

6

3

પાક્ સરિૈય ્ (િણિરીના સરળ દન ાખલાઓ)
નાણાકીય પત્રકોનુાં વિશ્લેષણ

12

નાણાકીય પત્રકોના વિશ્લેિણનો
ગણોિર વિશ્લેિણ:

4

ય, મિત્િ

ય, લાભ િ ા મયાય દન ાઓ

2

ને મયાય દન ાઓ

2

ડિસાબી ગણોિરોન ્ િિીકરણ (િણિરીના સરળ દન ાખલાઓ):

6

o પ્રિાિીિા કે િરલિા દન શાય િિા ગણોિરો
o મ ૂિી માળખાના ગણોિરો

o પ્રવ ૃવિદન ર કે કાયયક્ષમિા દન શાય િિા ગણોિરો
o નફાકારકિાના ગણોિરો

4

ભ્િોળ પ્રિાિ પત્રક
પડતરના રિસાબો

ને રોકિ પ્રિાિ પત્રકન ્ વિશ્લેિણ- ફતિ સૈદ્ધા્વિક ખ્યાલ

12

પિિર ડિસાબી પદ્ધવિનો
પિિરન ્ િિીકરણ

ય

ને િત્િો

ને ઉપયોગિિા

2
3

કલ પિિરના મખ્ય ઘટકો
5

2

પિિર પત્રક િૈયાર કરિાના સરળ દન ાખલાઓ

5

સાંચાલકીય રિસાબી પદ્ધવત અને વનણતય ઘડતર પ્રયુક્તતઓ
સ્ચાલકીય ડિસાબી પદ્ધવિનો
નાણાકીય, પિિર

2

ય, લક્ષણો, મિત્િ

12

ને વસદ્ધા્િો

2

ને સ્ચાલકીય ડિસાબી પદ્ધવિઓ િચેનો િફાિિ

વસમા્િ પિિર પદ્ધવિ: ખ્યાલ

2

ને ઉપયોગિિા

2

નફા-જથ્ ાનો ગણોિર, સમત ૂટ વિશ્લેિણ, સલામિીનો િાળો, ચાિીરૂપ પડરબળો સા ે

6

કુ લ કલાકો

60

વનણયય ઘિિર (િણિરીના સરળ દન ાખલાઓ)

12

 સાંદર્ત ગ્રાંથો :
















નામાના મ ૂળિત્િો- ભાિ-1 ને 2- બી. એસ. શાિ પ્રકાશન
મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી, ટી. જે. રાણા, સધીર પ્રકાશન.
મેનેજરીયલ એકાઉન્ટન્સી- બી. એસ. શાિ પ્રકાશન
પિિર ડિસાબી પદ્ધવિ, પ્રા. વશડરિભાઈ પી. શાિ, યવનિવસિટી ગ્ર્ વનમાય ણ બોિય , મદન ાિાદન .
Accounting for Management: Text and Cases by S.K. Bhattacharya, Vikas Publishing House
Financial Accounting for Management- An Analytical Perspective by Ambrish Gupta, Pearson
Financial Accounting: A Managerial Emphasis by Ashok Banerjee, Excel Books
Basic Financial Accounting for Management by Paresh Shah, Oxford Higher Education
A Textbook of Accounting for Management by S.N. Maheshwari, Vikas Publishing, New Delhi
Double Entry Book Keeping by T.S.Grewal, Sultan Chand & Sons (P) Ltd., New Delhi
Principles and Practice of Accountancy by R.L. Gupta & V.K. Gupta, Sultan Chand, Delhi.
Principles and Practice of Accountancy by Patil & Korlahalli, –R. Chand & Co.
Accountancy by S.Kr.Paul, New Central Book Agency (P) Ltd.
Management Accounting by Gandhi, et al., C. Jamnadas and Co.
મેનેજરો માટે ના ડિસાબો – પી.એમ શાિ ને િી.િી. જોશી, કમાર પ્રકાશન

 અધ્યાપન પદ્ધવત:
સ્ચાલકો માટે ની ડિસાબી પદ્ધવિ વિિય દ્વારા વિદ્યા ીઓને નાણાકીય, પિિર
ને સ્ચાલકીય ડિસાબી
પદ્ધવિના વિવિધ પાસાઓન ્ સૈદ્ધા્વિક જ્ઞાન આપિામા્ આિશે. સા ોસા
િેપારી િેમજ ગબનિેપારી
સ્્ ાઓના નાણાકીય ડિસાબ, નાણાકીય પત્રકોના વિશ્લેિણ ને
યઘટન, પિિર પત્રક, વસમા્િ પિિર
પદ્ધવિ, સમત ૂટ વિશ્લેિણ જેિા ખ્યાલોના ઊંિાણપ ૂિયકના
ભ્યાસ માટે સદ્રટટા્િ પ્રાયોગિક જ્ઞાન
ને
મિાિરા માટે નો િકાશ આપિામા્ આિશે. ધ્યાપન કાયયને િધ સરકારક ને પડરણામકારક બનાિિા
દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમોનો ઉપયોિ, જૂ ચચાય , કેસ ્ટિી, એસાઇન્મેન્્સ, પ્રેઝન્ટે શન્સ, પ્રવ ૃવિ આધાડરિ વશક્ષણ
િિેરે પ્રયસ્તિઓ પનાિિામા્ આિશે.

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ
ઉપરોતિ વિિયના ભ્યાસ દ્વારા વિદ્યા ીઓમા્ ડિસાબી માડિિીન ્ મ ૂલ્યા્કન કરિાની ને આ માડિિીનો
વનણયય વનધાય રણમા્ ઉપયોિ કરિાની ક્ષમિાનો વિકાસ શે. વિદ્યા ીઓ નાણાકીય, પિિર ને સ્ચાલકીય
ડિસાબી પદ્ધવિનો ખ્યાલ મેળિી આધવનક વિકાસશીલ યિમા્ િેન ્ મિત્િ સમજશે. િેઓ નાણાકીય ડિસાબ
િેમજ નાણાકીય પત્રકોના વિશ્લેિણ
ને
યઘટન માટે ન ્ સૈદ્ધા્વિક િ ા પ્રાયોગિક જ્ઞાન મેળિશે. આ
ઉપરા્િ િેઓમા્ ગ્રામીણ સાિસો માટે પિિર
ને સ્ચાલકીય ડિસાબી પદ્ધવિ િેમજ વનણયય વનધાય રણ
પ્રયસ્તિઓ વિશેનો ખ્યાલ ્પટટ શે.

 મ ૂલ્યાાંકન પદ્ધવતિઃ
- ડાિડરક ગણ (40) : ડાિડરક કસોટીઓ (20) િ ા સિિ મ ૂલ્યા્કન (20)
o
પ્રાયોગિક કાયય, સાઇન્મેન્ટ, પ્રેઝન્ટે શન, િિયખિ્ મા્ રજૂઆિ, સ્તિઝ
સિિ મ ૂલ્યા્કન શે.
- બાિય ગણ (6૦) : સત્રા્િ લેગખિ ૫રીક્ષા 60 ગણની 2.30 કલાકની રિેશે.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

RMGMT-105
સાંચાલકો માટે ની રિસાબી પદ્ધવત
(Accounting for Managers)

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Evaluation

Th

4

Pr

ને સામેલિીરીના આધારે

Total

University Exam

Total

4

Exams

Continuous

Marks

Hrs

20

20 (10+5+5)
Quiz + Assign.
+Presentation

60

2H.
30M

(10 +10)

100

13

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 1
RMGMT-106

ક્રેરડટ-4

Computer Application

Objectives:





To familiarize the students with computer system and operation.
To provide the necessary skills to understand and efficiently use of software packages.
To familiarize students with technologies like networking and internet and to build skills in applying these
technologies to various business processes and emerging areas in information technologies.
To teach the concepts of web design and development.
Unit
1

2

3

4

5

Subject

Hours

Fundamentals of Computer
Definition, Types, Generations, Characteristics, Function and Components of a
computer system
Input Devices and its functionality, Memory, Auxiliary Storage Devices, Output and
System Devices
System Software, Application Software

12

Operating system of Computer
Operating system: works, classification, User interface

12

Windows and Ubuntu Operating system components

3

Office automation tools and its importance: Word Processor, Spreadsheet and
Presentation

3

Data Communication and Network
Data Communication: Term, Concept, system and types, Transmission and Modes,
Communication media/cable and signal, Multiplexer, Encoding
Network: Concept, Advantages, Types, Topology, NIC, OSI Reference Model and
Protocol
Connectivity Devices: Modem, Hubs, Repeaters, Bridges, Routers, Gateways.

12

Network Environment: User, Groups, Computer, sharing, Rights, access, Domain and
workgroup
Wireless network concept, types and Security

2

Applications of Internet
History and uses, Internet connection, Internet Account

12

Internet Protocol, Internet Terms, IP Address and Domain Name

2

World Wide Web, Browsing, URL, E-mail, FTP, Remote login, VPN, Telnet, USENET

2

Internet Services like Chat and IRC, Messenger on Internet, Blog and Concept of
social networking site, IPhone, VOIP, Internet video, Collaborative computing and
Video conferencing
Search Engine and Google Various Facilities

2

Internet security

2

Web design using HTML
Web Design Principles, Planning process, Five Golden rules, Navigation bar, Page
design, Home Page Layout
HTML, Documents, Basic structure, Mark up Tags, Heading-Paragraphs, Line Breaks.
Elements of HTML: Text, Lists, Tables, Frames, Hyperlinks, Images, Multimedia,
Forms and controls

12

કુ લ કલાકો

60

3
3
3
3

2
3
3

2
2

2

3
9

14

 Lab:
1.
2.
3.

Various computer devices
Operating system : Windows and Ubuntu
Libre office automation package
o Office automation software & tools and its advantage. Open source office automation
software
o Word processor software (writer) : Importance, Menus, Working & editing With Documents
using various functionalities, Customize, Formatting, Paragraphs, Styles, table, Graphics,
Proofing, Creating Web Pages, Lists, References and Citations, Mail merge and etc...
o Spreadsheet software (Calc): Importance and application, Working with a Workbook,
Manipulating Data, Modifying a Worksheet, Performing Calculations, Sort and Filter,
Graphics, Charts, Formatting a Worksheet, Developing a Workbook.
o

4.

Presentation software (Impress): Physical Components of a Presentation, how make effective
Presentations. Creating a Presentation, Working with Content, Formatting Text, Adding
Content, Graphics, Tables, Charts, Slide Effects, design template; Slide view; custom
animation etc.
Internet Applications : e-mail, blog, website and various google facilities

 Books:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saidhantik ane Hetulakshi “Computer” by Dr. Satish Patel, Dr. Satish Patel Self Publication.
Computer Fundamentals by Dr. Satish Patel & Mr. Bhavin Patel, Dr. Satish Patel Self Publication.
Computer Network by Dr. Satish Patel, Dr. Satish Patel Self Publication, Gandhinagar
Comdex computer course
Internet for beginners by hemang antani
HTML: A Beginner's Guide by Wendy Willard

 Learning Outcome:
The syllabus will assess candidate’s ability to:
(A) Use software application packages and associated computer hardware to complete a series of
designated tasks and sub-tasks (B) Solve problems for different problem scenarios and document the
problem solutions (C) Understand fundamental computer terminology, systems and operations (D)
Understand the role and impact of computer technology in everyday use.

 Teaching Pedagogy:
Students will demonstrate understanding of the range and power of computer applications and the
responsible use of information. They will be able to use relevant application software to solve problems in
everyday context, and represent their problem solutions. They will be able to use typical office
productivity application software for word processing, multimedia presentations and spreadsheet
calculations and charts. Students will also be able to demonstrate their skills in interface design, computer
drawing and image editing through blogs and web pages.

Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

Th

Pr

4

3

University Exam

Total

RMGMT-106

Computer Application

Total

7

Exam

Continues

Marks

Hrs

20
(10+10)

20
(10+10)

60

(Theory)

(Lab+Assignment)

2H.
30M

100
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 1
RMGMT-107

Skill: ધાંધાકીય પ્રત્યાયન (Business Communication)

ક્રેરડટ-2

Objectives:
•

To generate understanding of communication process and develop communication
skills among the students
-1-

UNIT I: Grammar: Tenses, Subject-verb agreement, Preposition, Articles and Modals
UNIT II ( Level 1) Spoken skills: Conducting Presentation, Oral presentation, Debates, Speeches, Interview,
Group Discussion, English Pronunciation, Building Vocabulary
UNIT III Barriers to Effective Communication and ways to overcome them, Listening: Importance of Listening,
Types of Listening, Barriers to Listening and overcoming them, Listening situations, Developing
Listening Skills
UNIT-IV Communication-Defining communication, Process of communication, Communication Model,
Objectives of communication, Principles of communication, Importance of Business communication,
Importance of Feed back
UNIT V Channels of communication, Types of communication, Dimensions of communication, Barriers to
communication- Verbal, Non-Verbal, Formal, Informal communication
-2UNIT I: Grammar: Voice
UNIT II (Level2) Spoken skills Conducting Presentation, Oral presentation, Debates, Speeches, Interview,
Group Discussion, English Pronunciation, Building Vocabulary
UNIT III Fundamental of Business writing, Format of Business, Types of Business letters, Inquiry
Letters, Complaint letter Persuasive letter, Proposal, Report Writing
UNIT IV Employment Messages Writing Resume, Application letter, writing the opening paragraph, writing the
closing paragraph, Summarizing.

 Text Books
1. M.K. Sehgal, Managerial communication, Excel Books, 2010
2. Rohini Aggarwal, Business Communication,Organisation Management,Taxmann,2010
3. P.D. Chaturvedi, Business Communication Concepts Cases & Applications,1e Pearson Education
4. Abha Sharma. Remedial English, Acme Learning
5. Shalini Sharma. Concepts of professional Communication, Acme Learning
6. Penrose. Business Comunication for Managers, 5th edition, Cengage Learning, India

 Learning Outcome:
•

To familiarize students with the best samples of writings in English so that they can learn the structure
of the language as it is used creatively

•

To orient students to social and cultural issues

•

To acquaint students with different writing styles of English

 Teaching Pedagogy:
Students will demonstrate various case and overall understanding of business communications-soft skills
through language lab software.

16

 Evaluation System:
- Internal Marks (40): Internal Tests (20) and Continuous Evaluation (20)
o
Continuous Evaluation will be done on the basis of Practical work, Assignments, Presentation and
Class room participation.
-

External Marks (6૦): Term-End Test (MCQ and Practical)
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

RMGMT-107
Business Communication

Evaluation Schem

Th

Pr

Total

Internal Evaluation

Term End Exam

1

1

2

20 +20 = 40
Exam + Continues

60
Exam + Viva

Total

100

17

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 2
સાંચાલકીય અથતશાસ્ત્ર

RMGMT-201

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શો:
આ

ભ્યાસક્રમનો મખ્ય િેત ધ્ધાકીય પેઢીના સ્ચાલનમા્ આવ િક બાબિોન ્ િાડકિક વનણયય કરિાની કશળિાઓ

ને

સમજણ ઉભી કરિાનો િે . એની સા ે વિદ્યા ી ગ્રામીણ િાિાિરણ િેમજ સ્પોવિિ વિકાસને ્પશી શકે િેમજ આવ િક
વસદ્ધા્િો
યુવનટ
1

ને વ્યિિારોની સમજણ મેળિી શકે િે રીિે પાઠયક્રમમા્ સ્િિ મદ્દાઓ આિરી લીધા િે .
સ્ચાલકીય

યશાસ્ત્રનો પડરચય

સ્ચાલકીય

યશાસ્ત્રનો

સ્ચાલકીય

યશાસ્ત્રના મ ૂળભિ ખ્યાલો

યશાસ્ત્રનો સામાન્ય ખ્યાલ

સ્ચાલકીય
2

વિષય

ય, લાક્ષગણકિાઓ

પરિઠાનો

ને મિત્િ

યશાસ્ત્રઃ કળા

3

િા વિજ્ઞાન

3
3

12

ને મા્િવનયમના

2

ય, પરિઠાને

પિાદન 

3

ને મા્િની સ્્ વિ્ ાપકિા િ ા પરિઠા વિશ્લેિણ

ય, પ્રકાર િ ા મા્િને

મા્િનો વનયમ

સર કરિા પડરબળો
પિાદન ો

સર કરિા પડરબળો,

મા્િની સ્્ વિ્ ાપકિા ્િરૂપ

3

પરિઠાનો વનયમ

ને

ને પદ્ધવિઓ

પરિઠાની સ્્ વિ્ ાપકિા ્િરૂપ
3

12

યશાસ્ત્રન ્ ્િરૂપ, સ્ચાલકીય

મા્િ વિશ્લેિણ
મા્િનો

કલાકો

3

ને પદ્ધવિઓ

મળિરનો વનયમ, ખચય વિશ્લેિણ

2

ને સમતટ ગબન્દ વિશ્લેિણ

12

મળિરના વનયમની સમજૂિી, મળિરના વનયમના લાગ ૂ પિિાના કારણો
કદન વિકાસના લાભો

3

ને િેર લાભો

ખચય વિશ્લેિણનો

ય

2

ને પ્રકાર

3

પ્રમખ ખચાય ઓ અંિે વનણયય માટે ની સમજૂિી
4

2

સમતટ ગબન્દ વિશ્લેિણનો સામાન્ય ખ્યાલ
બજાર વિશ્લેિણઃ િરીફાઈ, ઇજારો
િરીફાઈનો
ઇજારાનો

ય

ય

ને ડકિંમિ વનધાય રણ િ ા ડકિંમિ ભેદન ભાિ

ને ્િરૂપો

ને ્િરૂપો

ડકિંમિ વનધાય રણનો

ય, ઉદન ે શો

ને વસદ્ધા્િો

5

ને APMC એકટ)

ડકિંમિ ભેદન ભાિનો
સ્ચાલકીય

ય

ને લાક્ષગણકિાઓ

યશાસ્ત્રની સામાજજક જિાબદન ારીઓ િ ા િા્ધી વિચારની દ્રનટટએ

ગ્રામ્પયક્ષેત્રે સ્ચાલકીય

યશાસ્ત્રન ્ ્િરૂપ

સામાજજક પિિર લાભ વિશ્લેિણનો
જિાબદન ારીઓની જરૂડરયાિ

સામાજજક જિાબદન ારી માટે ની પ્રડક્રયા
િા્ધીવિચારની દ્રનટટએ સ્ચાલકીય
િેની વિગભન્નિા

િા્ધીજીના આવ િક વિચારોની િિયમાન
િા્ધીજીના આવ િક વિચારોને

ય

2

12
3
2

ડકિંમિ વનધાય રણની પ્ર ાઓ, કૃવિ પેદન ાશના સ્દન ભે ડકિંમિ વનધાય રણની જોિિાઈઓ
(MSP

2

ને િેની િિયમાન પ્રાસ્ગિકિા
ને સ્ચાલકીય

યશાસ્ત્રન ્ ્િરૂપ

યશાસ્ત્રની સામાજજક

ને િિયમાન

ને ભવિટયની પ્રાસ્ગિકિા

યશાસ્ત્ર ી

મલમા્ મ ૂકિા માટે ના પ્રમખ આધારભ ૂિ વસદ્ધા્િો

2
4
1

12
3
2
3
2
2
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 સાંદર્ત ગ્રાંથો







વત્રિેદન ી િી. એન., મેનેજડરયલ ઇકોનોવમતસ, વિકાસ પબ્લલવશિંિ િાઉસ, નિી ડદન લ્લી.
દન ે સાઈ મિનભાઈ,
યશાસ્ત્રના વસદ્ધા્િો, નિજીિન પ્રકાશન, મદન ાિાદન 
મો.ક. િા્ધી, ગ્રામ ્િરાજ, નિજીિન પ્રકાશન, મદન ાિાદન 
ચૌધરી સી.એમ., રૂરલ ઇકોનોવમતસ, સબલાઇમ પબ્લલકેશન્સ
વમશ્રા ને પરી, મેનેજડરયલ ઇકોનોવમતસ, ડિમાલયા પબ્લલવશિંિ, નિી ડદન લ્લી
ચૌધરી આર,, મેનેજડરયલ ઇકોનોવમતસ, એસ. ચ્દન  એન્િ સન્સ, નિી ડદન લ્લી
જૈન લોકેશ, પટે લ રાજીિ ને ભોયે કૈ લાશ, સ્ચાલકીય
યશાસ્ત્ર, એગ્રો બાયોબેટ પબ્લલશીંિ, ડદન લ્િી

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ
-

િિયખિ્ વ્યાખ્યાનો, વ્યિ્ ાકીય રમિો, જ ચચાય , ્િાધ્યાય, પી.પી.ટી. પ્ર્તિીકરણ
બિારના પ્રિાિોની જાણકારી માટે ્માટય આઈ. ટી. સાધનો ને વ્યિ્ ાનો ઉપયોિ
વિગઝટ

ને એકસપોઝર

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ

વિદ્યા ીઓ સામાન્ય પ્રિાિના સ્ચાલકીય
યશાસ્ત્રની મ ૂળભ ૂિ વિભાિનાઓ સા ે િા્ધી વિચારની
યશાસ્ત્રીય વિભાિના સા ે વન્િ્િ ્ ાવપિ કરિા શે ને સ્પોવિિ વિકાસના વિકલ્પ રૂપે િે પ્રત્યે ્િિ્ત્ર
િાડકિક વિચારો કરિો ઇ જશે િેઓ બજારની
યવ્યિ્ ાનો વિશ્લેિણ કરી પોિાની ધ્ધાકીય પ્રવ ૃવિઓ
વિશે આવ િક રીિે પોિાય િેિા વનણયયો લેિા ઇ જશે. ્િિ્ત્ર રીિે ડકિંમિ વનધાય રણ, ઉત્પાદન નના સાધનોન ્
ઇટટિમ સ્યોજન, મા્િ વિશ્લેિણ
ને બજાર વિશ્લેિણમા્ વનટણા્િપણ ્ મેળિિા શે
ને સ્ચાલકીય
યશાસ્ત્રની સામાજજક જિાબદન ારીની સમજણ સા ે પોિાની ધ્ધાકીય ભ ૂવમકાને વિ્ત ૃિ ફલક સા ે સમજિા
શે.

 મ ૂલ્યાાંકનપદ્ધવતિઃ

- ડાિડરક ગણ (40) :

વિકલી લેગખિ, સિિ મ ૂલ્યા્કનમા્
સાઇનમેન્ટ, કે સ ્ટિી, રજૂઆિ
સામેલિીરીના આધારે શે.
- બાિય ગણ (60) : લેગખિ બાિય ૫રીક્ષા સત્રના અંિે 60 ગણની 2:30 કલાકની રિેશે.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

Th

Pr

4

Total

University Exam

Total
Exam

RMGMT-201
સાંચાલકીય અથતશાસ્ત્ર

ને

4

20
(10+10)
(Theory)

Continues
20
(10+5+5)

Marks

Hrs

Assignment +
Presentation +
Group Discussion)

60

2H.
30M

100
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
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નાણાકીય વ્યિસ્થાપન

RMGMT-202

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શો:





વિદ્યા ીઓને નાણાકીય વ્યિ્ ાપના ખ્યાલ િ ા આધવનક યિમા્ િેના મિત્િ વિશે માડિિિાર કરિા.
વિદ્યા ીઓને નાણા્ની પ્રાપ્્િ િેમજ િેના કાયયક્ષમ ઉપયોિ ને સ્ચાલન વિશે સૈદ્ધા્વિક ને પ્રાયોગિક જ્ઞાન
આપવ ્.
લા્બા િાળા ને ટૂ્કા િાળાના રોકાણના વનણયયો, મ ૂિીન ્ માળખ ્ ને ગલિરે જ વિશ્લેિણ અંિેની ચચાય કરિી.
ગ્રામીણ વધરાણ વ્યિ્ ાપન પર પ્રકાશ પાિી ગ્રામીણ વિકાસમા્ િેની ભ ૂવમકા ચચયિી.

યુવનટ
1

વિષય
નાણાકીય સાંચાલનનો પરરચય
નાણાકીય સ્ચાલનનો

ય

12

ને લક્ષણો

નાણાકીય સ્ચાલનના િેતઓ

3
3

નાણાકીય આયોજનની પ્રડક્રયા

3

લાાંબા ગાળાના રોકાણના વનણતયો: મ ૂડી બજેટ
મ ૂિી બજેટનો

ય, લક્ષણો, મિત્િ

મ ૂિી રોકાણ યોજનાના પ્રકારો

ને િેતઓ

ને રોકાણના વનણયયને

મ ૂિી બજેટ િૈયાર કરિાની પ્રડક્રયા
3

3

ને કાયો

નાણાકીય સ્ચાલકની ભ ૂવમકા
2

કલાકો

12
2
સર કરિા પડરબળો

2
2

મ ૂિી બજેટની પદ્ધવિઓ (િણિરીના સરળ દન ાખલાઓ)

6

ટૂાંકા ગાળાના રોકાણના વનણતયો: કાયતશીલ મ ૂડીનુાં સાંચાલન
કાયયશીલ મ ૂિીનો

ય, લક્ષણો

12

ને કાયયશીલ મ ૂિીના પ્રકારો

3

કાયયશીલ મ ૂિીની જરૂડરયાિ નક્કી કરિા્ પડરબળો

3

કાયયશીલ મ ૂિીના ઘટકો
4

3

કાયયશીલ મ ૂિીના પ્રાપ્્િ્ ાન

3

મ ૂડી માળખુાં અને ભલિરે જ વિશ્લેષણ
મ ૂિી માળખાનો

ય, લક્ષણો

ને મિત્િ

12
3

મ ૂિી માળખ ્ નક્કી કરિા્ પડરબળો; મ ૂિી માળખાના પ્રકારો
િેપારનો ખ્યાલ

ગલિરે જ વિશ્લેિણનો
5

ય

ને મિત્િ

ગલિરે જના પ્રકારો: કામિીરી ગલિરે જ, નાણાકીય ગલિરે જ
એકમ - 5 ગ્રામીણ વધરાણ વ્યિસ્થાપન
ગ્રામીણ વધરાણનો

ય, મિત્િ

ને ઇસ્તિટી પરના

2
ને સ્યતિ ગલિરે જ

ને પ્રકાર

3
3

ગ્રામીણ વધરાણ માટે ની વિવિધ યોજનાઓ
ય, લક્ષણો

ને ગ્રામવિકાસમા્ િેન ્ મિત્િ

4
12

ભારિમા્ ગ્રામીણ વધરાણન ્ માળખ ્/ સ્ત્રોિો
સ ૂક્ષ્મ વધરાણ:

3

3
3
કુ લ કલાકો

60

 સાંદર્ત ગ્રાંથો :
1.
2.
3.
4.
5.

Financial Management – I.M.Pande, Vikas Publishing House
Financial Management – S.C.Kuchal, Chaitanya Publishing House
Financial Management – I.M.Pandey, Vikas Publishing House
Financial Management: Text, Problems and Cases – M.Y. Khan & P.K. Jain, Tata McGraw Hill
Financial Management & Policy – R.M.Shrivastava, Himalaya Publishing House
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Financial Management: Theory and Practice, Prasanna Chandra, Tata McGraw Hill
Financial Management- P.V. Kulkarni and B.G. Satyaprasad, Himalaya Publishing House
Financial Management, S.N.Maheswari, Sultan Chand Co.
Basic Financial Management – S.M.Inamdar, Himalaya Publishing House
Financial Management – N.M.Vechalekar, Nirali Prakashan
Contemporary Financial Management, Rajesh Kothari, Macmillain India Limited.
Financial Management and Policy, Van Horne, James C., Prentice Hall of India
Financial Management, Rajiv Srivastava and Anil Mishra, Oxford University Press
Fundamentals of Financial Management, Pankaj Shah, Kumar Prakashan
Financial Management – P.M.Shah, I.M.Pande, Kumar Prakashan

16. નાણાકીય સ્ચાલન, પ્રા. સ ૂયયકા્િ શાિ, યવનિવસિટી ગ્ર્ વનમાય ણ બોિય ,
17. નાણાકીય સ્ચાલન, પી.એમ શાિ, કમાર પ્રકાશન,

મદન ાિાદન 

મદન ાિાદન 

18. નાણાકીય સ્ચાલનના મ ૂળ િત્િો, બી.એમ શાિ પ્રકાશન,

મદન ાિાદન 

 અધ્યાપન પદ્ધવત:
નાણાકીય સ્ચાલન વિિય દ્વારા વિદ્યા ીઓ માટે નાણાકીય સ્ચાલનના વિવિધ પાસાઓના્ ઊંિાણપ ૂિયકના
ભ્યાસ માટે ના િાિાિરણન ્ વનમાય ણ કરિામા્ આિશે; જેમા્ સૈદ્ધા્વિક જ્ઞાન ને પ્રાયોગિક કૌશલ્યોના વિકાસ
માટે જૂ ચચાય , કેસ ્િીઝ, પ્રેઝન્ટે શન્સ, જેિી વિવિધ પ્રયસ્તિઓ પ્રયોજિામા્ આિશે. વિદ્યા ીઓમા્ ગ્રામીણ
ક્ષેત્રના સ્દન ભયમા્ નાણાકીય સ્ચાલનના ઉભરિા િલણો વિશેની સભાનિા કેળિિાના ઉદ્દે શ ી વિવિધ ક્ષેત્ર
કાયો ને એસાઇન્મેન્્સ પ્રોજેત્સ પણ સોંપિામા્ આિશે.

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ
ઉપરોતિ વિિયના ભ્યાસ દ્વારા વિદ્યા ીઓ નાણાકીય સ્ચાલનના ખ્યાલ િ ા આધવનક યિમા્ િેના મિત્િ
વિશે માડિિિાર બનશે િેમજ નાણા્ની પ્રાપ્્િ િેમજ િેના કાયયક્ષમ ઉપયોિ ને સ્ચાલન વિશે સૈદ્ધા્વિક
ને પ્રાયોગિક જ્ઞાન મેળિશે. િેઓ લા્બા િાળા ને ટૂ્કા િાળાના રોકાણના વનણયયો, મ ૂિી માળખા ને
ગલિરે જ વિશ્લેિણ અંિેન ્ જ્ઞાન મેળિશે, જે િેઓને ભવિટયમા્ એક સફળ ઉદ્યોિસાિવસક
િા
વ્યિ્ ાપકની ભ ૂવમકા ભજિિામા્ ત્ય્િ ઉપયોિી સાગબિ ઇ શકશે. આ ઉપરા્િ િેઓ ગ્રામીણ વિકાસના
સ્દન ભયમા્ ગ્રામીણ વધરાણ વ્યિ્ ાપનના વિવિધ આયામો ને ભ ૂવમકાને સમજિા સક્ષમ બનશે.

 મ ૂલ્યાાંકન પદ્ધવત :

- ડાિડરક ગણ (40) : ડાિડરક કસોટીઓ (20) િ ા સિિ મ ૂલ્યા્કન (20)
o

પ્રાયોગિક કાયય,

સાઇન્મેન્ટ, પ્રેઝન્ટે શન, િિયખિ્ મા્ રજૂઆિ, સ્તિઝ

સિિ મ ૂલ્યા્કન

શે.

ને સામેલિીરીના આધારે

- બાિય ગણ (6૦) : સત્રા્િ લેગખિ ૫રીક્ષા 60 ગણની 2.30 કલાકની રિેશે.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject
Th
RMGMT-202
નાણાકીય વ્યિસ્થાપન
(Financial Management)

4

Pr

Total

4

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Evaluation
Exams

Continuous

20

20 (10+5+5)
Quiz + Assign.
+Presentation

(10 +10)

Total

University
Exam
Marks
Hrs
60

2H.
30M

100
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 2
બજાર વ્યિસ્થાપન

RMGMT-203

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શો:




વિદ્યા ીઓને બજાર વ્યિ્ ાપનના
ય, ્િરૂપ, પ્રડક્રયા, વિવિધ વિભાિનાઓ િ ા િેના વિ્ત ૃિ કાયયક્ષેત્રન ્
જ્ઞાન આપવ ્.
માકે ડટિંિ વમશ્રની વિવિધ નીવિઓ, વનણયયો, વસદ્ધા્િો િ ા વ્ય ૂિરચનાઓની જાણકારી આપિી.
વિદ્યા ીઓને આધવનક માકે ડટિંિના ખ્યાલો ી િિિ કરિા િ ા ગ્રામ વિકાસ િેમજ રાટરીય વિકાસ ક્ષેત્રે
ગ્રામીણ બજાર વ્યિ્ ાપનની વિ્િરિી જિી સીમાઓ પ્રત્યે સભાનિા ને સજાિિા કેળિિી.

યવુ નટ
1

માકે રટિંગનો ૫રરચય
માકે ડટિંિનો

ય

વિષય
ને ્િરૂપ

માકે ડટિંિ વિભાિનાની ઉત્ક્રા્વિના િબકકાઓ,
મા્િની વિગભન્ન પડરવ્ વિમા્ માકે ડટિંિ કાયય

કલાક/ક્રેડીટ
12
૩

ને માકે ડટિંિના િાદ્દય રપ ખ્યાલો

2
2

બજાર સ્ચાલન પ્રડક્રયા
પેદન ાશનો
2

૩

ય, મિત્િ, પેદન ાશ જીિન ચક્ર

2

બજાર પયાત િરણ અને સાંશોધન

12

બજાર પયાય િરણ

4

ને પયાય િરણ િપાસ

સ ૂક્ષ્મ પયાય િરણ બ્ર ૃિદન  પયાય િરણ

2

નવિન પેદન ાશ વિકાસ, પેદન ાશ શ્રેણી, પેદન ાશ વમશ્ર
બજાર માડિિી િ્ત્ર

3

ને બજાર સ્શોધનનો

બજાર સ્શોધનના િેતઓ, પ્રડક્રયા

ગ્રાિક િતતણક
ાં ૂ અને બજાર વિર્ાજન
ગ્રાિક િિયણકૂ ને

ય

2

ને લાભાલાભ

ને ્િરૂપ

2
2
12

સરકિાય પડરબળો

2

ખરીદન  વનણયય પ્રડક્રયાના િબક્કાઓ
બજાર વિભાજનનો
બજાર લક્ષ્યા્કન

ય

2

ને આધારો

4
2

પેદન ાશ ્ ાનકરણ

4

2

માકે રટિંગ વમશ્ર અને મારિતીસાંચાર
બ્રાનન્િિંિ

12

ને િેના નીવિવિિયક વનણયયો

ડકિંમિ વનધાય રણ વ્ય ૂિરચનાઓ
ગભવ ૃવઘધ વનણયયો -

વ્યડકિિિ િેચાણ

3
3

ગભવ ૃવઘધ વમશ્ર, જાિેરાિ, િેચાણ

ગભવ ૃવઘધ, પલલીસીટી

ને

માડિિીસ્ચાર વનણયયો, માડિિીસ્ચારના સાધનો

1

સરકારક માડિિીસ્ચાર વિકાસના િબક્કાઓ

5

3

ગ્રામીણ બજાર વ્યિસ્થાપન

ગ્રામીણ બજાર વ્યિ્ ાપન - પ્રશ્નો, ઉકેલો
ખેિપેદન ાશોની િેચાણ વ્યિ્ ા, દૂ ધ

ને િેની પેદન ાશોના િેચાણની વ્યિ્ ા,

પેદન ાશો જેિીકે ગ્રામ્પય કારીિરો દ્વારા ઉત્પાડદન િ પેદન ાશોની બજાર વ્યિ્ ા
ડાિરરાટરીય બજાર વ્યિ્ ા

માકે ટીંિ ચેનલ અંિેના વનણયયો

ચેનલ સ્ચાલન વનણયયો, ચેનલ રચના અંિેના વનણયયો

2

12
3
ન્ય

3
2
1
3
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 સાંદર્ત ગ્રાંથો :


બેગઝતસ ઓફ માકે ડટિંિ મેનેજમેન્ટ- િૉ. આર.બી. રદન ાની, સલિાન ચ્દન  એન્િ ક. નિી ડદન લ્િી.



મોિનય માકે ડટિંિ –એસ. એ. શેરલેકર – ડિમાલયા પબ્લલશીંિ િાઉસ, નિી ડદન લ્િી.



રૂરલ માકે ડટિંિ – સનલ કમાર િેલાયધન – ડર્પોન્સ બતસ, નિી ડદન લ્િી.



માકે ડટિંિ મેનેજમેન્ટ – ડફલીપ કોટલર



માકે ડટિંિ મેનેજમેન્ટ – િમાય



ધ્ધાકીય વ્યિ્ ા

ને

ગ્રિાલ – ફોરિિય પબ્લલશીંિ ક્પની

ને સ્ચાલન – બી. એસ. શાિ પ્રકાશન

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ
o

િિયખિ્ વ્યાખ્યાનો, પી.પી.ટી. પ્ર્તિીકરણ, જ

o

્િાધ્યાય, સફળ ગ્રામ પેદન ાશોના કેસ્ટિી, વિડિયો,
સાઇનમેન્ટ,

o

ચચાય ,

ને ક્ષેત્ર મલાકાિ

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ

પ્ર્તિ વિિય બજાર સ્ચાલનના િૈવિઘયપ ૂણય સ્ચાલકીય પાસાઓને ઉજાિર કરિા વિદ્યા ીઓને બજાર
સ્ચાલનની િલ્પશી સમજણ મેળિિાની ડદન શા િરફ દન ોરી જશે

ને ્ ાવનક કક્ષાની કે ગ્રામીણ બજારની

પેદન ાશોની વિવિધ સમ્યાઓના િલ લાિિાની મ ૂળભિ સમજણ પણ પ ૂરી પાિશે. ઉદ્યોિ સાિવસક બનિા
ઈુક

વિદ્યા ીઓને પોિાની પેદન ાશોના આયોજન ી લઈ િેને િેચાણ યોગ્ય બનાિિાન ્ શરૂઆિી

માિયદન શયન પ ૂરા પાિશે.

 મ ૂલ્યાાંકન પદ્ધવતિઃ

- ડાિડરક ગણ (40) : વિકલી લેગખિ ૫રીક્ષા, સિિ મ ૂલ્યા્કન,
સામેલિીરીના આધારે

સાઇનમેન્ટ, કેસ ્ટિી, રજૂઆિ

ને

શે.

- બાિય ગણ (60) : લેગખિ બાિય ૫રીક્ષા સત્રના અંિે 60 ગણની 2:30 કલાકની રિેશે.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

Th

Pr

203-RMGMT
Marketing Management)

4

University Exam

Total
Exam

બજાર વ્યિ્ ાપન

Total

4

Continues

Marks

Hrs

20
(10+10)

(10+10)

60

(Theory)

(Presentation+Assi
gnment)

2H.
30M

100
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 2
ગ્રામીણ સાંસ્થાઓન ાંુ વ્યિસ્થાપન

RMGMT-204

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શો:
આ પાઠયક્રમનો મખ્ય િેત ગ્રામીણ વિકાસના વશક્ષણ, આરોગ્ય, આડદન િાસી વિકાસ, આપવિ વ્યિ્ ાપન ક્ષેત્રે
કાયયરિ સ્્ ાઓ
યુવનટ
1

ને િેની યોજનાઓ, કાયયનીવિઓ

ને

ને િેની

સરો વિિે સમજણ ઉભી કરિાનો િે .

વિષય

ગ્રામીણ સાંસ્થાગત સાંરચના

ગ્રામીણ સ્્ ાિિ સ્રચનાનો ખ્યાલ

કલાકો

ને લાક્ષગણકિાઓ, ગ્રામીણ વિકાસમા્

સ્્ ાિિ સ્રચના વ્યિ્ ાપનની જરૂડરયાિ
ઔપચાડરક

ને

નૌપચાડરક ગ્રામીણ સ્્ ાિિ સ્રચનાના ્િરૂપો

ગ્રામીણ સ્્ ાિિ સ્રચનાની િિયમાન સ્્ વિ

ને િેના માટે જિાબદન ાર પડરબળો

ગ્રામીણ સ્્ ાિિ સ્રચનાના્ સ્પોવિિ રીિે વ્યિ્ ાપન માટે ના્ િા્ધીવિચાર
આધાડરિ વસદ્ધા્િો
2

આરોગ્ય

ગ્રામીણ આરોગ્ય- આરોગ્ય

ને ગ્રામ વિકાસ, ગ્રામીણ આરોગ્યની િિયમાન સ્્ વિ

ને િેના માટે જિાબદન ાર પડરબળો

ગ્રામીણ આરોગ્ય વિકાસ માટે ની સ્્ ાિિ સ્રચના
ગ્રામીણ આરોગ્યલક્ષી વિવિધ યોજનાઓ
ગ્રામીણ આરોગ્યલક્ષી યોજનાઓની
3

વશક્ષણ
વશક્ષણ

સરકારકિા

ને કાયય પ્રણાલી
ને વ્યિ્ ાપકીય પિલાઓ

ને વશક્ષણ ક્ષેત્રે સ્ચાગલિ વિવિધ યોજનાઓ

િા્ધી વિચાર આધાડરિ બવનયાદન ી વશક્ષણનો સામાન્ય ખ્યાલ
પ્રાસ્ગિકિા

4

2
2
4
12
4

3
2

12
4

ને િિયમાનમા્

2
3

ગ્રામીણ ક્ષેત્રે સ્ચાગલિ વશક્ષણ સ્્ ાઓની િિયમાન સ્્ વિ, િેની માનિ સ્સાધન

3

આપવિ વ્યિ્ ાપન

12

વિકાસ ઉપર
આફિ

સર

ને વનિારક પિલાઓ

ને આપવિ વ્યિ્ ાપનનો સામાન્ય ખ્યાલ

આપવિના પ્રમખ પ્રકારો

ને કારણો

ને લાક્ષગણકિાઓ

3
3

આપવિ વ્યિ્ ાપનના પ્રમખ ઘટકો
5

4

3

ને ગ્રામ વિકાસ, વશક્ષણ અંિે ગ્રામીણ ક્ષેત્રની પ્રમખ સમ્યાઓ

વશક્ષણનીવિઓ

12

3

આપવિ વ્યિ્ ાપન ક્ષેત્રે કામ કરિી પ્રમખ સ્્ ાઓ
નસ ૂગચિ જનજાવિ

નસ ૂગચિ જનજાવિની

આડદન િાસીઓ

3

િધારણા, લાક્ષગણકિાઓ, ભારિ

આડદન િાસી વિકાસન ્ સરકારી િિીિટી માળખ

ને ગજરાિના

ને ગબન-સરકારી વ્યિ્ ાઓ

આડદન િાસી વિકાસ માટે ની પ્રમખ કાયયનીવિઓ િ ા િેમના માટે સ્ચાગલિ વિવિધ
યોજનાઓનો સ્ગક્ષ્િ પડરચય
આડદન િાસી

વિકાસ

માટે ની

આડદન િાસીઓની આજીવિકા

કાયદન ાકીય

આડદન િાસી

2
2
2

ને વિકાસના પ્રમખ પ્રશ્નો, આડદન િાસી

3

ને વિ્ ાપનની સ્્ વિ, િેના માટે જિાબદન ાર પડરબળો

વ્યિ્ ાપકીય પિલાઓ

3

પ્ચશીલ,

ને ્ ાનીય સ્સાધનો

આડદન િાસી વિ્િારની પ્રમખ સમ્યાઓ
વિકાસ

જોિિાઈઓ,

12

ને વનિારક
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 સાંદર્ત ગ્રાંથો :








N.I.R.D. : Rural Development in India Some Facets
Vasant Desai : A Study of Rural Economy
Nanavati & Anjalia : The Indian Rural Problems
Sharma & Malhotra : Integrated Rural Development
Misra & Sharma : Problems and Prospects of Rural Development
Venkata Reddy K : Rural Development In India Poverty and Development
Lakshman & Narayan : Rural Development in India

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ
-

િિયખિ્ વ્યાખ્યાનો, વ્યિ્ ા૫કીય રમિો, જ ચચાય , ્િાધ્યાય, પી.પી.ટી. પ્ર્તિીકરણ
બિારના પ્રિાિોની જાણકારી માટે ્માટય આઈ. ટી. સાધનો ને વ્યિ્ ાનો ઉપયોિ ને એકસપોઝર
વિગઝટ

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ

વિદ્યા ીઓ ગ્રામ વિકાસના પાયાના્ ક્ષેત્રો ને સ્સાધનો- જળ, ઉજાય િિેરેના્ વ્યિ્ ાપન માટે િિયમાન
પડરસ્્ વિ, સમ્યાઓ ને કારણો ી માડિિીિાર શે. િેઓ િેના વ્યિ્ ાપન માટે સ્િેદન નશીલ બનશે
ને ટકાઊ વ્યિ્ ાની દૃ નટટએ સ્પોવિિ વિકાસલક્ષી વ્યિ્ ાને િેિ આપિા શે.

 મ ૂલ્યાાંકનપદ્ધવતિઃ

-

ડાિડરક ગણ (40) : વિકલી લેગખિ, સિિ મ ૂલ્યા્કનમા્ પ્રાયોગિક,
સામેલિીરીના આધારે

-

સાઇનમેન્ટ, કે સ ્ટિી, રજૂઆિ

ને

શે.

બાિય ગણ (60) : લેગખિ બાિય ૫રીક્ષા સત્રના અંિે 60 ગણની 2:30 કલાકની રિેશે.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

Th

Pr

RMGMT-204
ગ્રામીણ સ્્ ાઓન ્ વ્યિ્ ાપન

University Exam

Total
Exam

4

Total

4

20
(10+10)
(Theory)

Continues

Marks

Hrs

60

2H.
30M

(10+5+ 5)
Case Study+
Presentation +
Assignment)

100
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 2
RMGMT-205

Management Information System

ક્રેરડટ-4

Objective:
The objectives of this course is to expose the students to basic concepts of management and to enable them
to gain appreciation for emerging ideas, techniques, procedures and practices in the field of management.
Unit
1

2

Subject

Hours

System Analysis and Design

12

System Concept, Classification, Element, Characteristics and Types

2

Role, Attributes and Tasks of a System Analyst

2

Data Flow Diagrams- Data Dictionary

2

Structured English- Decision Table- Decision Tree

2

System Development lifecycle method (SDLC)

2

Data Input Methods and Designing Outputs

2

Database Management

12

File Based System, Database Design Concept, Model, Feature, Advantage-

2

Disadvantage, DBMS Package and Usages
Database Components, Elements of Database, Database Administrator, Data Types,

3

Field Properties
DBMS Importance, E-R model, Schema, Cardinality

2

DBMS Open Source Software (BASE): Working with Table, Forms, Reports and

3

Queries, Sorting & Filtering, Import Data
3

Simple Operation of Queries

2

Information Management

12

Data, Information and Knowledge: Data and Information, Management of

2

Information, Attributes and Qualities of Information, Uses of Information
Reasons for Initiating Information System (5'Cs), 7S Framework

2

MIS: Definitions, Benefits, functions, Characteristics, Role, Components of

3

Information System- Three Dimension of IS

4

Elements of Information System Model

1

MIS as a Pyramid, Establishing an MIS, Implementing an MIS

1

MIS and Information Resources Management (IRM)

1

Modules of MIS, MIS Tools and Selection

2

Information System

12

Information System : Benefits and Success factors in the implementation

1

Transaction Processing System (TPS)

1

Decision Support System (DSS)

1

Office Automation System (OAS)

1

Knowledge Work System (KWS)

1

Knowledge Management System (KMS)

1

Executive Support System (ESS)

1

Strategic Information System (SIS)

1

Business Intelligence System (BIS)

1

Business Process Reengineering (BPR)

1

26

5

Customer Relationship Management (CRM)

1

Enterprise Resources Planning (ERP)

1

Enhancing & Knowledge Management

12

Data ware house

2

Data Mining

2

Expert System

1

Artificial Intenligency

1

Data Science

1

Geographic Information System (GIS)

2

Global Positioning System (GPS)

2

Remote Sensing (RS)

1
કુ લ કલાકો

60

 Lab:
1.
2.
3.
4.
5.

SAD : Exercise
DBMS using BASE
Web creation tools: HTML: Build a simple HTML Document, Table, Frames, links, Form, adding multimedia
documents and create a web page.
MIS Case study, Information Module and Enterprise Module
GPS and GIS Case study

 Books:









Management Information Systems, Jawadekar, Tata McGraw Hill
Management Information Systems, Murty
Analysis and Design of Information Systems, Rajaraman, Prentice Hall
O’Brien, James A. and George M. Marakas (2007). Management Information
Systems, 7/e; New Delhi: Tata McGraw-Hill
Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon (2007). Management Information System- Managing the
Digital Firm, 9/e; New Delhi: Prentice Hall
MIS by Dr. Satish Patel, Self Publication, Gandhinagar.
Information System by Dr. Satish Patel, Self Publication, Gandhinagar.
https://www.tutorialspoint.com/

 Learning Outcome:

The syllabus will assess candidate’s ability to:
(A) Describe the role of information technology and information systems in business (B) Record the
current issues of information technology and relate those issues to the firm (C) Understand the leadership
role of Management Information Systems in achieving business competitive advantage through informed
decision making. (D Analyze and synthesize business information and systems to facilitate evaluation of
strategic alternatives. (E) Develop the necessary skills to construct a database model given a specific
application case study. (F) Articulate the fundamental principles of information systems analysis and
design

 Teaching Pedagogy:

Students will demonstrate understanding of the range and power of SAD, Database and MIS applications
and the responsible use of information in Management. They will be able to use relevant principle to solve
problems in management context, and represent their problem solutions through various case studies.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

Th

Pr

RMGMT-205
4

3

University Exam

Total
Exam

Management Information
System

Total

7

Continues

Marks

Hrs

20
(10+10)

(10+10)

60

(Theory)

(Practical+
Assignment)

2H.
30M

100
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ક્રેરડટ-06

Village Study Segment is undertaken in second semester for exposing the students to the realities of the
holistic view of the village life. It is two-week long duration. It is an attempts to develop desired sensitivity
towards least person of rural society to helps them in appreciating constraints and possibilities for sustainable
development; and gives them a flavor of community work at the grassroots level.
For the purpose of village study, the students are sent to rural areas in different parts of the state. Each
student is attached to a local host organisation and the members of the group stay in the identified villages.
The student interact directly with the villagers as well as execute a small action-oriented task entrusted by the
host organisation. The students are also expected to participate in collaborative research work with faculty
members in identifying issues, challenges and strategies for the management of rural organisations.
Village study exposes the students to the diverse problems the rural professionals face in their roles and the
ways through which experienced rural managers cope with such problems. Such an exposure enables the
students to develop the skills and attitudes required for actions in which they, in their careers as rural
managers, will have major stakes.
The CSRM faculty closely interacts with students at all the stages of the Village Study Segment. They
participate with students during a portion of the village study to guide and help them; they work with them in
structuring their learning from the field for classroom discussions and presentations, and in writing their village
study reports. Students' learning from village fieldwork is evaluated on the basis of their presentations and
discussions in the seminars, reports submitted at the end of village study work, feedback from the village
organisations, feedback from the faculty guides and individual interviews.
The main objective of Village Study is to develop fact based understanding about the realities of rural life and
the role of rural institution in implementation of government’s rural development schemes. The students
could get basic insight about to measure rural living standard on the basis of Human Development Index. They
could also have analytical vision about the role and working pattern of rural institutions.

 અધ્યાપન પદ્ધવત-

િિયખિ્ વ્યાખ્યાન દ્વારા માડિિી એકત્ર કરિાની િાલીમ, પી.આર.એ.ની સૈદ્ધા્વિક સમજણ, ગ્રામની સ્્ વિ
પ્રમાણે ને વિકાસની પેક્ષાએ SWOT વિશ્લેિણની સમજણ, િૌણ માડિિી ઉપયોિની સમજણ, િેિાલ
લેખન, પી.પી.ટી. પ્ર્તિીકરણ

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્ન-

વિદ્યા ીઓ પોિાના િામને જદન ા જદન ા દૃ નટટકોણ ી
િા ક્ષેત્રની દૃ નટટએ સમજિા ાય, માડિિી એકત્ર કરી
િેન ્ િેતલક્ષી વિશ્લેિણ કરે ને િે પ્રમાણે િેિાલ લેખન કરી SWOT વિશ્લેિણના આધારે સ્સાધન ને
વિકાસના મદ્દાઓ િારિિા શીખી શકે. સરકારી ડાકિાઓ ને પોિાની માડિિીમા્ ક્ા્ અંિર િે ને કે મ િે
િે પણ સમજિા ાય ને આ માડિિીનો વિકાસલક્ષી પ્રોજેતટ વનમાય ણમા્ કઈ રીિે ઉપયોિ કરી શકાય િેિી
કશળિાઓ ી સજ્જ શે.
Subject Code
Name of the Subject

RMGMT-206
ગ્રામ અભ્યાસ (Village Study)

Teaching
Hours/week

Evaluation Scheme

Field

Total

Internal Exam

15 Days

90
Hours
Minim
um

40
Evaluation of Report by
Guide

Total

University Exam
60
Evaluation of
Report

Viva

100
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ક્રેરડટ-2

Computerised Accounting System

Objective:
The course is designed to give an opportunity to the students to get acquainted with Accounting Software.
Unit

1

Topics of the Subject

Hours

Basic Concepts of Accounting

(1 Credit)

(1 Credit)

4 Hours

---

1

Types of accounts -Rules of Debit and Credit

1

Concepts of Journal, Subsidiary Books, Ledgers and Ledger-Posting

1
1

Introduction to Computerised Accounting System

4 Hours

Computerised Accounting System- Meaning and Significance
Company Information:

Select Company, Shut Company, Create

1

3

1

3

1

3

3 Hours

11 Hours

1

3

Recording Transactions and Voucher Entries

1

3

Altering and Deleting Transactions

1

1

Creating, Displaying and Altering Account Information : Single and
Multiple Groups, Single Ledger and Multiple Ledgers, Voucher types
Creating, Displaying and Altering Inventory Information : Stock Groups,
Stock Items, Units of Measure
Recording Transactions (Accounts Only)
Understanding Default Vouchers: Contra, Payment, Receipt, Sale,
Purchase, Journal

Practical Examples and Practice
4

4

Recording Transactions (Accounts with Inventory)

2 Hours

Voucher Entries with Inventory: Accounting Invoice & Item Invoice
Meaning of Stock Journal and Manufacturing Journal

4 Hours

1
1

Display and Printing Reports
Practical Examples and Practice
5

9 Hours

1

Company : Alter, Backup, Restore

3

Practical

Introduction to Accounting and Explanation of Accounting Terms

Concepts of Trial Balance and Final Accounts
2

Theory

4

Goods and Services Tax (GST)

2 Hours

Understanding SGST, CGST & IGST

6 Hours

1
1

Activating GST; Setting Up GST Rates; and Creating GST Masters
Accounting Entries with GST (Local and Interstate)

1

Practical Examples and Practice

5
કુ લ કલાકો

15

30

Reference Books:
1. Tally.ERP 9 With GST (In Gujarati), Kalpesh Patel, Computer World Publication
2. Mastering Tally.ERP 9 by Ashok K. Nadhani, BPB Publication
3. Official Guide to Financial Accounting using: Tally. ERP9 with GST, BPB Publication
4. Tally ERP 9 (Power of Simplicity): Software for Business and Accounts by Shraddha Singh and Navneet
Mehra, V & S Publishers.

29

 Teaching Pedagogy:

To bring ease in getting functional with Tally, sample data processing and its report generation will be
taught to the students as a part of this course.

 Learning Outcome:

The course covers the entire accounting cycle of the business enterprise. It focuses on understanding and
learning of basic accounting terms, accounting principles, concepts and conventions, double entry system,
process of accounting and preparation of financial statements. At the end of the course, the students will be
able to understand the features and functionality of Tally Accounting Software with GST. Students will
learn to prepare simple accounts as well as accounts with inventory.

 Evaluation System:

- Internal Marks (40): Internal Tests (20) and Continuous Evaluation (20)
o
Continuous Evaluation will be done on the basis of Practical work, Assignments, Presentation and
Class room participation.
- External Marks (6૦): Term-End Test (MCQ and Practical)

Subject Code
Name of the Subject

RMGMT-207
Computerized Accounting
System

Teaching Hours

Evaluation Schem

Th

Pr

Total

Internal Evaluation

Term End Exam

15

30

45

20+20=40
(Lab+Assign.)

30+30=60
(MCQ + Pract.)

Total

100

30
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RMGMT-301

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શો:

આ પાઠયક્રમનો િેત ગ્રામ વિકાસના વિવિધ ક્ષેત્રો જે મખ્યિઃ ગ્રામીણ સ્સાધનોના વ્યિ્ ાપન સા ે સ્કળાયેલા
િે િેની િિયમાન સ્્ વિ ને િે માટે યોગ્ય વ્યિ્ ાપકીય પિલાઓ વિશે સમજણ ઉભી કરિાનો િે . જે ી
વિદ્યા ીઓ ખરા વિકાસના નસ્ધાને િેન ્ આકલન કરી યોગ્ય વનણયય લેિાની કશળિા મેળિી શકે ને પોિાની
ભાવિ ભ ૂવમકાને િધ વ્યિિાડરક ને પ્રકૃવિ નકૂળ બનાિિા માટે સજ્જ ઇ શકે.
યુવનટ
1

વિષય

સજીિ ખેતી વ્યિસ્થાપન
સજીિ ખેિીનો ખ્યાલ

કલાકો
12

ને લાક્ષગણકિાઓ, સજીિ ખેિીના પ્રમખ ઘટકો, ભારિમા્ સજીિ

ખેિીની સ્્ વિ, સજીિ ખેિીને

સર કરિા પડરબળો, સજીિ ખેિીન ્ મિત્િ

િિયમાનમા્ સજીિ ખેિી ક્ષેત્રની પ્રમખ સમ્યાઓ

ને પિકારો િ ા ઉકે લો

3

સજીિ ખેિી માટે ની સરકારી યોજનાઓ, સજીિ પેદન ાશના માકે ડટિંિ માટે ની જોિિાઈઓ
2

3

સજીિ ખેિીના ક્ષેત્રે કામ કરિી પ્રમખ સ્્ ાઓ

2

જળ સાંસાધન વ્યિસ્થાપન

12

જળ સ્સાધન વ્યિ્ ાપનનો ખ્યાલ

ને આિશ્યકિા, જળ સ્સાધન વ્યિ્ ાપનની

કાયયનીવિ, જળ આયોજન વ્યિ્ ાપન, જળ સ્સાધનની િિયમાન સ્્ વિ
જિાબદન ાર પડરબળો

જળ સ્સાધન વ્યિ્ ાપન માટે ની પ્રાચીન
જળ સ્સાધન વ્યિ્ ાપન

ને

િાયચીન પ્ર ાઓ

ને િેના માટે

3

ને પાણીના સમગચિ ઉપયોિના સ્દન ભે સ્ચાગલિ વિવિધ

3

ને ઉકે લો

યોજનાઓ, સિભાિી વસિંચાઈ વ્યિ્ ાપન (PIM) ની સામાન્ય સમજણ, વિવિધ સ ૂક્ષ્મવપયિ
પદ્ધવિઓ

ને જળ વ્યિ્ ાપન

જળ સ્સાધન વ્યિ્ ાપન ક્ષેત્રે કામ કરિી પ્રમખ સ્્ ાઓ

3

ઊજાત અને ટે તનોલોજી વ્યિસ્થાપન

12

ઊજાય

4

ને ટે તનોલોજી વ્યિ્ ાપન- સામાન્ય ખ્યાલ, ગ્રીન ટે તનોલોજીની સમજણ, િિયમાન

પડરસ્્ વિ, ઉજાય

ને ટે તનોલોજી ક્ષેત્રે પ્રચગલિ પ્રિાિો

ને િેની

ટે તનોલોજી ક્ષેત્રે વ્યિ્ ાપનની જરૂડરયાિ
એપ્રોવપ્રયેટ

િા સ્પોવિિ ઉજાય

ઉપયોગિિાન ્ વિશ્લેિણ િ ા િેને
ઉજાય

સર, ઉજાય

ને

ને ટે તનોલોજી વ્યિ્ ાપનની ભ ૂવમકા

ગ્રામીણ વિકાસમા્ ઉજાય

2

ને ટે તનોલોજી- ખ્યાલ, આિશ્યકિા, ્િરૂપ, િેની

મલમા્ મ ૂકિા માટે ની રણનીવિ

ને ટે તનોલોજી ક્ષેત્રે સરકારના પ્રયાસો, કાયયનીવિઓ

મલીકરણની સ્્ વિ િ ા સધારાત્મક પિલાઓ

4

ને યોજનાઓ, િેના

િન અને જૈિ વિવિધતા વ્યિસ્થાપન
ને જૈિ વિવિધિાનો સામાન્ય ખ્યાલ, િન

િન

ને જૈિ વિવિધિા સ્રક્ષણની નીવિઓ, િન

િન

ને જૈિ વિવિધિા વ્યિ્ ાપન- સામાન્ય ખ્યાલ, જરૂડરયાિ, કાયયનીવિ

સરો, ગ્રામ વિકાસમા્ િન

લોકભાિીદન ારીની ભ ૂવમકા

ને જૈિ વિવિધિાની િિયમાન સ્્ વિ

ને જૈિ વિવિધિાની ભ ૂવમકા

ને જૈિ વિવિધિા સ્રક્ષણમા્

ને જરૂડરયાિ, સિભાિી િન વ્યિ્ ાનો સામાન્ય ખ્યાલ

ને

મલીકરણના પાસાઓ; પયાયિરણ સ્રક્ષણ સામાન્ય ખ્યાલ, જરૂડરયાિ, ગ્લોબલ િાવમિિ;

કારણ,

સર

3
3
12

િન

ને િેની

5

3

ને પદ્ધવિઓ, જળ

સ્સાધન ઉપયોિના ક્ષેત્રે િિયમાન પિકારો

3

4

4
4
4

ને વનિારક પિલાઓ

ઉદ્યોગ સાિવસકતા વ્યિસ્થાપન

12

ઉદ્યોિ સાિવસકિા-

3

ય

ને લાક્ષગણકિાઓ, ગ્રામીણ ક્ષેત્રે ઉદ્યોિ સાિવસકિાની િિયમાન

31

સ્્ વિ

ને િેના માટે જિાબદન ાર પડરબળો

ઉદ્યોિ સાિવસકિાના્ વિવિધ ્િરૂપોન ્ વિશ્લેિણ
ઉદ્યોિ સાિવસકિા વિકાસમા્

િરોધક પડરબળો

3
ને િેન ્ વ્યિ્ ાપન, સ્પોવિિ ગ્રામીણ

વિકાસ માટે ઉદ્યોિ સાિવસકિા વ્યિ્ ાપનની જરૂડરયાિ
ખ્યાલ

ગ્રામીણ ઉદ્યોિો, હન્નરો

ને કાયયપ્રણાલીનો સામાન્ય

ને િ્િકળાઓના ઉત્ ાન માટે સરકારી

ને ગબન સરકારી ઉદ્યોિ

સાિવસક પ્રયાસો, ઉદ્યોિ સાિવસકિા વિકાસ માટે નાણાકીય, ટે કવનકલ, િાલીમ
સિાયરૂપ જોિિાઇઓ, કાયયરિ પ્રમખ સ્્ ાઓ

ને

ન્ય

3

3

 સાંદર્ત ગ્રાંથો1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

N.I.R.D. : Rural Development in India Some Facets
Vasant Desai : A Study of Rural Economy
Nanavati & Anjalia : The Indian Rural Problems
Sharma & Malhotra : Integrated Rural Development
Misra & Sharma : Problems and Prospects of Rural Development
Venkata Reddy K : Rural Development In India Poverty and Development
Lakshman & Narayan : Rural Development in India

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ

આ વિિય શીખિિા પાિળનો મખ્ય િેત ગ્રામીણ વિકાસના મખ્ય ક્ષેત્રો જેિા કે વશક્ષણ, આરોગ્ય, આડદન િાસી
વિકાસ કે આપવિ માટે ની કાયયરિ નીવિઓ, યોજનાઓ ને ઉભી કરાયેલી વ્યિ્ ાઓ સમજિાનો િે . આ
માટે વિિયની સૈઘધા્વિક સમજણની સા ે દ્રશ્ય શ્રાવ્ય માધ્યમોનો ઉપયોિ, જૂ ચચાય , જદન ા જદન ા ક્ષેત્રોના
સફળ કે સ ્ટિી ને ક્ષેત્ર મલાકાિનો ઉપયોિ કરિામા્ આિશે.

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ

ગ્રામીણ વ્યિ્ ાપનના ક્ષેત્રો વિિયમા્ સમાવિટટ વિવિધ ક્ષેત્રોની સમગ્રલક્ષી સમજણ આપિાની સા ે િેની
િાલની પ્રિિયમાન વિવિધ સમ્યાઓ સા ે વિદ્યા ીઓ િિિ ઈ શકશે. િળી આ ક્ષેત્રોના વિકાસ માટે
કાયયશીલ સ્્ ાઓનો પડરચય મેળિી કઈ રીિે િેઓના પ્રશ્રોનો વ્યિ્ ાપકીય િ્િક્ષેપ દ્વારા િલ લાિિામા્
આિે િે િેની મ ૂળભિ સમજણ પણ પ ૂરી પાિશે. ગ્રામ વશલ્પી કે ગ્રામ વિકાસ આયોજક બનિા ઈુક
વિદ્યા ીઓને િા્ધીવિચારને
નરૂપ પોિાના ગ્રામ વિકાસના મોિેલ સ્દન ભે ઉપરોકિ કોઈ એક ક્ષેત્રના
આયોજન ી લઈ િેને સફળિાપ ૂિયક સાકાર કરિાન ્ શરૂઆિી માિયદન શયન પ ૂરા પાિશે.

 મ ૂલ્યાાંકનપદ્ધવતિઃ

- ડાિડરક ગણ (40) :
સામેલિીરીના આધારે

વિકલી લેગખિ, સિિ મ ૂલ્યા્કનમા્ પ્રાયોગિક,

સાઇનમેન્ટ, કે સ ્ટિી, રજૂઆિ

ને

શે.

- બાિય ગણ (60) : લેગખિ બાિય ૫રીક્ષા સત્રના અંિે 60 ગણની 2:30 કલાકની રિેશ.ે
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Internal Exam
Th

RMGMT-301
ગ્રામ વિકાસ વ્યિસ્થાપનના ક્ષેત્રો

Evaluation Scheme (Theory)

4

Pr

Total

University Exam

Total

4

Exam

Continues

20
(10+10)

(10+5+ 5)
Field Visit /
Training Report
+ Presentation +
Assignment)

(Theory)

Marks

Hrs

60

2H.
30M

100

32

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 3
ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપન

RMGMT-302

ક્રેરડટ-4

આ પાઠયક્રમનો મખ્ય િેત ભૌવિક ને સેિા પેદન ાશના સ્દન ભે ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાના પડરમાણોની સમજણ ઉભી
કરિાનો િે ; જે ી વિદ્યા ીઓ ઉત્પાદન નના વિકાસ ને ઉત્પાદન નની સ્કગલિ ઑપરે શન વ્યિ્ ાને સમજી શકે િ ા
ગણાત્મક ને માત્રાત્મક રીિે ઉત્પાદન કિા િધારિા માટે જરૂરી કશળિાઓ ી સજ્જ ઈ શકે . એમ.બી.એ.-ગ્રામ
વ્યિ્ ાપનના વિદ્યા ીઓ ધ્ધાકીય પેઢીની ઉત્પાદન ન ને ઑપરે શનની સમજણ સા ે ગ્રામીણ ક્ષેત્રના વિકાસને
નલક્ષી ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ા વિશે પણ સમજણ
ને સ્િેદન નશીલિા વિકવસિ કરી શકે િે માટે ગ્રામીણ ક્ષેત્રે
ઉત્પાદન ન કરિા એકમો કે સ્્ ાઓની મલાકાિ, લેન્િ ટૂ લેબ એપ્રોચના આધારે ત ૃણમ ૂલ ્િરીય નિપ્રિિયનલક્ષી
ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાનો પ્રત્યક્ષ પડરચય કરાિિામા્ માટે સ ૃનટટ, નિપ્રિિયન સ્્ ાનની મલાકાિનો સમાિેશ
કરિામા્ આિેલ િે , જે ી િેઓ સ્પોવિિ ગ્રામીણને
નલક્ષી ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાપન અંિેની ટે કનીકલવ્યિ્ ાકીય કશળિાઓ મેળિી પોિાનો ફાળો સવનવિિ કરી શકે.
યુવનટ
1

વિષય

ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપનનો ખ્યાલ અને ઉત્પાદન વિકાસ પ ૂિતની વ્યિસ્થા
ઉત્પાદન ન

વ્યિ્ ાપનનો

ખ્યાલ,

ઉત્પાદન નના

વ્યિ્ ાપનન ્ મિત્િ, ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાપનનો
મા્િની આિાિી-

ઉત્પાદન ન વ્ય ૂિરચના-

,ય મિત્િ, પ્રડક્રયા
ય, મિત્િ

્િરૂપ,

ઉત્પાદન ન

કલાકો
પ્રડક્રયામા્

ન્ય વિભાિો સા ે સબ્ધ

ને પદ્ધવિઓ

ને પ્રડક્રયા

ઉત્પાદન વિકાસ વ્યિસ્થા
પેદન ાશ

ને સેિાની િ્તની રચના-

વસતસ વસગ્મા

ય

3

િોઠિણી- મિત્િ, વનધાય રક ઘટકો
3

2

12

ને પ્રડક્રયા

3

ને ગણિિા માનકોની પાયાની સમજણ

જગ્યા પસ્દન િી- મિત્િ, વનધાય રક ઘટકો
ઉત્પાદન/ઑપરે શન વ્યિસ્થાપન

3

ને પદ્ધવિઓ

3

ને ્િરૂપ

3

12

ઉત્પાદન ન ક્ષમિા આયોજન

લીવનયર પ્રોગ્રાવમિંિ (કાચા માલ ી લઈ આવ િક રીિે પોિણક્ષમ ઉત્પાદન કિાનો
ખ્યાલ)નો ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ામા્ ઉપયોિ વિશે સામાન્ય સમજણ
ઉત્પાદન ન વશિયગલિંિ–પટય
સામાન્ય ખ્યાલ
4

ને સી.પી.એમ.નો ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાપનમા્ ઉપયોિ-

ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાપનમા્ વશફ્ટ મેનેજમેન્ટ (કમયચારી વ્યિ્ ાપન)

3
3
3
3

ઇન્િેન્રી વ્યિસ્થાપન અને ગુણિિા વનયાંત્રણ

12

માલસામાન માટે આયોજન

2

ઇન્િેન્રી વ્યિ્ ાપન
ઉત્પાદન ન પર અંકશ

5

4
3

પરિઠા સા્કળ વ્યિ્ ાપન- (સ્લાઈ ચેઈન મેનેજમેન્ટ)
2

12

ઉત્પાદન કિા, ગણિિા

5
2

ને પ્રોત્સાિન

3

ત ૃણમ ૂલ સ્તરીય નિપ્રિતતન આધારરત ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપન

12

ગ્રામીણ ક્ષેત્રે ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ા

2

િા્ધી વિચારની દ્રનટટએ ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ા

ને સ્પોવિિ ગ્રામીણ વિકાસ

ને નિપ્રિિયન

ત ૃણમ ૂલ ્િરીય ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાના
ગ્રામીણ વિ્િારના્ ઉત્પાદન ન એકમનો

ભ્યાસ માટે ની માિયદન વશિકા

ભ્યાસ

ખેિ પેદન ાશ પ્રસ્્કરણ એકમ- િિયમાન સ્્ વિ,
સિકારી યોજનાઓ

2

સર કરિા પડરબળો

1
ને

4
3

33

 સાંદર્ત ગ્રાંથો
1.
2.
3.
4.

રામાનજ મજૂમદન ાર, પ્રોિતશન મેનેજમેન્ટ, વપ્રન્્સ િૉલ, નિી ડદન લ્લી
જ્િોન જી. જૂજજયસ, પ્રોિનતટવિટી ્લસ, િલ્ફ પબ્લલવશિંિ, ટોક્ો
ગ્િા વનલ કે, ગ્રાસ રૂટ ઇન્નોિેશન્સ
નૌલખા આર એલ., ડક્રયાત્મક પ્રબ્ધ, આદન શય પબ્લલકે શન્સ, જયપર

 અધ્યાપન પદ્ધવત
-

િિયખિ્ વ્યાખ્યાનો, વ્યિ્ ાકીય રમિો, જ ચચાય , ્િાધ્યાય, પી.પી.ટી. પ્ર્તિીકરણ
બિારના પ્રિાિોની જાણકારી માટે ્માટય આઈ. ટી. સાધનો ને વ્યિ્ ાનો ઉપયોિ ને એકસપોઝર
વિગઝટ

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ
વિદ્યા ીઓ ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાપન અંિે સૈદ્ધા્વિક જાણકારી મેળિશે. ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાપનની પ્રડક્રયા ી
માડિિીિાર ઇને િામિામા્ પોિાનો ઉદ્યોિ શરૂ કરિાની આિિિ ને કશળિાઓનો વિકાસ કરી શકશે. િેમજ
ગ્રામ વિકાસની પ્રવ ૃવિ િેઠળ ચાલિી ્િસિાય જ ોની ઉત્પાદન કીય વ્યિ્ ાને રચનાત્મક ઉત્પદન કિા િરફ લઇ
જશે ને િેને પિિર પોિણક્ષમ (કૉ્ટ ઇફેનતટિ) બનાિિામા્ િત્યન ્ પ્રદન ાન સવનવિિ કરી શકશે. િેઓ ફકિ
નફાકરાકિાલક્ષી ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ાની સમજણ કેળિિાને બદન લે િા્ધી વિચારલક્ષી સ્પોિીય ઉત્પાદન ન વ્યિ્ ા
િરફ પોિાની આિિી સ ૂઝ વિકવસિ કરી સમાજ ને સમનટટ માટે ઉપયોિી બનશે.

 મ ૂલ્યાાંકનપદ્ધવતિઃ
- ડાિડરક ગણ (40) : વિકલી લેગખિ, સિિ મ ૂલ્યા્કનમા્ પ્રાયોગિક,
સાઇનમેન્ટ, કે સ ્ટિી, રજૂઆિ
સામેલિીરીના આધારે શે.
- બાિય ગણ (60) : લેગખિ બાિય ૫રીક્ષા સત્રના અંિે 60 ગણની 2:30 કલાકની રિેશ.ે
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Internal Exam
Th

RMGMT-302
ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપન

Evaluation Scheme (Theory)

4

Pr

ને

Total

University Exam

Total

4

Exam

Continues

20
(10+10)

(10+5+ 5)

(Theory)

(Project
presentation +
Field Visit Report
Presentation +
Assignment)

Marks

Hrs

60

2H.
30M

100

34

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 3
સ્િૈચ્છિક સાંસ્થા વ્યિસ્થાપન

RMGMT-303

ક્રેરડટ-4

ઉદ્દે શો:
 ્િૈપ્િક સ્્ ાઓન ્ ્િરૂપ
ને ગ્રામવિકાસમા્ િેમની ભ ૂવમકા
ને િિયમાન પ્રાસ્ગિકિા વિશે સમજણ
વિકસાિિી.
 ્િૈપ્િક સ્્ ા સ્ચાલન વિશે કાયદન ાકીય, િિીિટી ને વ્યિ્ ાપકીય સૈદ્ધા્વિક સમજ ઊભી કરિી.
 ્િૈપ્િક સ્્ ાના્ સ્દન ભયમા્ પડરયોજના વિકાસ ને વ્યિ્ ાપન િ ા કમયચારી વ્યિ્ ાપન માટે ના ટે કનો–
મેનેજડરયલ વિભાિો િેમજ સામાજજક ્િીકાયયિા વિશે સમજણ કેળિિી.

યવુ નટ
1

વિષય

સ્િૈવછિક સાંસ્થા : પ્રકાર, કાયતક્ષેત્ર અને ભ ૂવમકા
્િૈવિક સ્્ ાનો

કલાક

ય, ્િૈવિક સ્્ ાઓના ફાયદન ા

12

ને િેરફાયદન ા

3

્િૈવિક સ્્ ાઓના પ્રકાર, ્િૈવિક સ્્ ાઓની ભ ૂવમકા
્િૈવિક સ્્ ાઓની લાક્ષગણકિાઓ

્િૈવિક સ્્ ાઓના દન શયન, વમશન, ધ્યેય, િેતઓ
2

3
2

ને વિચારધારા

4

સ્િૈવછિક સાંસ્થાની રચના અને ર્ારતમાાં સ્િૈવછિક સાંસ્થાઓની ભ ૂવમકા

12

ર્ટ િરીકે

2

સોસાયટી નોંધણી કાયદન ો, 1860 અંિિયિ
ગબનનફાકારક ક્પની િરીકે

્િૈવિક ચળિળ- આઝાદન ી પિેલા

3

2
2

ને આઝાદન ી પિી, ્િૈવિક ક્ષેત્રનો વિકાસ

ભારિના વિકાસમા્ ્િૈવિક સ્્ ાઓની ભ ૂવમકા

ને મ ૂલ્યા્કન

ને વ્રપ્ધ્ધ

2

સ્િૈવછિક સાંસ્થાઓમાાં નાણાાંકીય વ્યિસ્થાપન અને સ્િૈવછિક સાંસ્થાઓમાાં ર્ાંડોળ
નાણાકીય ડિસાબ

12

ને ડિસાબી પદ્ધવિ

2

નાણાકીય વ્યિ્ ાપન

2

ઓ્ડિટ

2

આિકના ્ત્રોિ

2

ભ્િોળ એકત્રીકરણ - સરકારી ભ્િોળ, ડાિરરાટરીય ભ્િોળ, ્ ાવનક ભ્િોળ, ભ્િોળના
્ત્રોિ

4

4

ન્ય

4

સ્િૈવછિક સાંસ્થાઓના િેરા અંગે ના કાયદાઓ અને જોગિાઅ અને સ્િૈવછિક સાંસ્થાઓમાાં

12

આિકિેરા કાયદન ો, 1961 અંિિિય ્િૈવિક સ્્ ાઓ માટે ની જોિિાઈઓ, એફ.સી.આર.એ.

3

્િૈવિક સ્્ ાઓની િેચાણ િેરા અંિેની જિાબદન ારી, ્િૈવિક સ્્ ાઓમા્ ટી.િી.એસ,

3

્િૈવિક સ્્ ાઓમા્ માનિ સ્સાધન, ્િૈવિક સ્્ ાન ્ િિીિટી માળખ ્, સિાઓ

3

માનિ સાંસાધન વ્યિસ્થાપન
નોંધણી

્િૈવિક સ્્ ાઓ માટે સવિિસ ટે ક્ષ
જિાબદન ારીઓ

5

ને

્િૈવિક સ્્ ાઓમા્ કમયચારી વ્યિ્ ાપન વિિયક મદ્દદન ાઓ, ્િૈવિક સ્્ ા ક્ષેત્રે કમયચારી

3

પરરયોજના વ્યિસ્થાપન અને સ્િૈવછિક સાંસ્થાઓની બદલાતી ભ ૂવમકા

12

વ્યિ્ ાપન

ને સમ્યાઓ

પડરયોજનાન ્

મલીકરણ

પડરયોજનાની દન ે ખરે ખ

ને અંકશ િેમજ મ ૂલ્યા્કન

્િૈવિક સ્્ ાઓનો સામાજજક ્િીકાર, ્િૈવિક સ્્ ાઓ સામેના પિકારો
્િૈવિક સ્્ ાઓન ્ ક્રેડિટ રે ટીંિ
્િૈવિક સ્્ ાઓન ્ નેટિકીંિ

2
3
2
3
2
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 સાંદર્ત ગ્રાંથો :
1.
2.
3.
4.

Capacity Building For NGOs: Making it Work by Rick James and John Hailey, Praxis Series
Principles of NGO Management, by Phiroshaw Camay and Anne J. Gordon (1997) ISBN 0-620-21371-X
Reddapa Reddy V & "NGO's and People's Role in Joint Forest Management", Chenna Reddy D
Kurukshetra, august 1998
Reddapa Reddy V " People's Participation and Forest Management in India: Few Emerging Issues",
Asia Pacific Journal of Rural Development, January 2000

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ
-

િિયખિ્ વ્યાખ્યાનો, પી.પી.ટી. પ્ર્તિીકરણ, જ

-

્િાધ્યાય, સફળ સ્્ ાઓના કેસ્ટિી, વિડિયો,

-

સાઇનમેન્ટ,

ચચાય ,

ને સ્્ ાઓની ક્ષેત્ર મલાકાિ

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ

્િૈવિક સ્્ ા વ્યિ્ ાપન વિિયની સમગ્રલક્ષી સમજણ આપિાની સા ે િેની વિવિધ સમ્યાઓ સા ે
વિદ્યા ીઓ
િિિ ઈ શકશે
ને ્ ાવનક કક્ષાએ કાયયરિ ્િૈવિક સ્્ ાઓના િ્િક્ષેપ દ્વારા સમાજ
જીિનની વિવિધ સમ્યાઓના િલ લાિિાની મ ૂળભ ૂિ સમજણ પણ પ ૂરી પાિશે. ગ્રામ વશલ્પી કે ગ્રામ વિકાસ
આયોજક બનિા ઈુક વિદ્યા ીઓને િા્ધીવિચારને નરૂપ પોિાની ્િૈવિક સ્્ ાના મોિેલ આયોજન ી
લઈ િેને સફળિાપ ૂિયક સાકાર કરિાન ્ શરૂઆિી માિયદન શયન પ ૂરા પાિશે.

 મ ૂલ્યાાંકન પદ્ધવતિઃ

- ડાિડરક ગણ (40) : વિકલી લેગખિ ૫રીક્ષા, સિિ મ ૂલ્યા્કન, સાઇનમેન્ટ, કે સ ્ટિી, રજૂઆિ
સામેલિીરીના આધારે શે.
- બાિય ગણ (60) : લેગખિ બાિય ૫રીક્ષા સત્રના અંિે 60 ગણની 2:30 કલાકની રિેશે.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

Th

Pr

(NGO Management)

4

Total

University Exam

Total

303-RMGMT
સ્િૈચ્છિક સાંસ્થા વ્યિસ્થાપન

ને

4

Exam

Continues

Marks

Hrs

20
(10+10)

20
(10+10)

60

(Theory)

Presentation+Assig
nment)

2H.
30M

100
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
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Technology Management

ક્રેરડટ-4

Objective:
 Understand the Technology and Management
 Understand the E-Commerce Technology and Management
 Understand the E-government science and practices towards development and rural domain
 Role of ICT in Sustainable development
 Technological advancement, innovation, trends and Featured Technology
Unit
1

Subject

Hours

Technology Management

12

Technology: Concept and Meaning, Role and Significance, Impact on Society

3

and Business, Management

2

3

4

Technology Acquisition and Forecasting

1

Technology Strategy and Management

1

Technology Adoption, Technology Diffusion

1

Selection and Implementation of New Technology

1

Aspects and Issues in Technology Management

1

Technology Generation and Development

1

Technology Transfer and Technology Assessment

1

Information Technology as Driving Force for Innovation

2

E-Commerce

12

Concept, Advantages and Disadvantages

2

Types of E-Commerce

2

E-Commerce System Architecture

2

Electronic Data Interchange

1

Electronic Payment System

2

Security in E-Commerce

1

Scope of M-Commerce, M-Commerce Application

2

E-Government and E-Governance

12

E-Government and Thumb Rule, Benefit and Stages

1

E-Government and E-Governance: Vision, Strategy and Architecture

2

E-Government Indicator (PPT), E-Government Implement Process (PPP)

2

E-Government Readiness and Framework

1

Technology and Standard: Data Center and Gateway

2

Security Management Model

1

Digital Divide and Model

1

E-Government and Cyber law

1

Managing E-Government

1

ICT for Sustainable Development

12

ICT for Sustainable Development

2

NIC role in Informatics Development

2

GSWAN Technology and E-GRAM Concept

3

ICT Initiative by Govt

2

Digital Gujarat, Digital India

3

37

5

Featured Technology Jargons

12

Mobile technology : 3G/4G, GPRS, Satellite phone

2

Mobile Applications

1

Internet of Things and its Applications

1

Emerging Platforms - Cloud Computing

1

Green Computing

1

Insight into Big Data

1

SaaS, IaaS, PaaS, NAS-SAN Network, Computer Control Devices

3

Robotics and 3D printing

1

Digital Entertainment, Photography and Internet Enabled TV

1
કુ લ કલાકો

60

 Lab:








Various Types of E-Commerce Example Practices
Electronic Payments like UPI, BHIM, PayTM, Net Banking, M2M and etc.
E-Government Case studies
Example of Cloud and IoT
ICT initiative by Government Case Study
ICT for Citizen
CSC Case Study

 Books:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

E-commerce by Joshep, Tata McGraw-Hill Education
E-Government by j. satyanarayana, Tata McGraw-Hill Education
Management Of Technology by Khalil, Tata McGraw-Hill Education, 2009
Management of Technology and Innovation by P N Rastogi SAGE Publications Pvt. Ltd
ICT for Rural Perspective by Dr. Satish Patel & Dr. Rajiv Patel, Dr. Satish Patel, Self Publication, Gandhinagar.
Technology Management by Dr. Satish Patel, Self-Publication, Gandhinagar.
E-commerce by Dr. Satish Patel, Self-Publication, Gandhinagar.
E-Government by Dr. Satish Patel, Self-Publication, Gandhinagar.

 Learning Outcome:

The syllabus will assess candidate’s ability to:
(A) Describe the concepts and vocabulary of e-commerce security (B) Recognize the skills necessary to
design e-commerce security systems (C) Design secure payment systems (D) Describe the benefits
of government online (E) Summarize the types of government information that can be made accessible
online (F) Differentiate between government online and e-government and citizen-centred government
(G) Overall importance of Technology management process, development and usages towards social and
economic aspect.

 Teaching Pedagogy:

To demonstrate knowledge about the design, development and implementation of Technological
components, e-Commerce and e-Government development in India as well as Gujarat for Rural
development and Management through various project implemented. Demonstrate various e-Commerce
and e-Government projects case studies.
Teaching
Hours/week

Subject Code
Name of the Subject

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

Th

Pr

Technology Management

3

University Exam

Total

RMGMT-304
4

Total

7

Exam

Continues

Marks

Hrs

20
(10+10)
(Theory)

20
(10+10)

60

2H.
30M

(Practical+
Assignment)

100
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સાંશોધન કાયત

ક્રેરડટ-08

The research work programme has been designed with a view to sensitizing the students towards the realities
of rural communities and to expose them to the problems faced by the rural managers and how they cope
with them. Such exposure provides them with an opportunity to develop the skills and attitude necessary for
working as managers. The second semester students carry out individual/group research work related to
managerial problems of rural sector under the guidance of any faculty member and based on this they submit
the research project reports.
Thrust areas:
Rural Community, Rural Participations, Watershed management, Rural HRD, Rural Finance, Agriculture, ICT for
Rural Mass, Women Empowerment, Rural Youth, Child Development, Education, Institutional Development,
Rural Industry and Non-farm Activities.

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ

આ વિિય શીખિિા પાિળનો મખ્ય િેત ગ્રામીણ વિકાસના મખ્ય ક્ષેત્રો જેિા કે વશક્ષણ, આરોગ્ય, આડદન િાસી
વિકાસ કે આપવિ માટે ની કાયયરિ નીવિઓ, યોજનાઓ ને ઉભી કરાયેલી વ્યિ્ ાઓ સમજિાનો િેમજ
િેની
સરકારકિા િપાસિા જરૂરી પાયાના સ્શોધન કાયય કઈ રીિે િા ધરી શકાય િે િે . આ માટે
વિિયની સૈઘધા્વિક સમજણની (સત્ર ૧ દન રમ્પયાન) સા ે ઉપયોિી માડિિી ખનન કઈ રીિે કરી શકાય િે
બન્ને રીિે - િૌણ માડિિી ને પ્રા વમક માડિિીના પ્રાવ્િ ્ ાનોમા્ ી મેળિિાની પ્રવિવધઓનો વ્યિિારૂ
ઉપયોિ શીખિિામા્ આિશે.

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ

ગ્રામીણ વ્યિ્ ાપનના વિવિધ ક્ષેત્રોની સ્શોધનાત્મક િણાિટ દન િારા ગ્રામીણ વિકાસના વિવિધ ક્ષેત્રોની
સમગ્રલક્ષી સમજણ મળિાની સા ે િેની િાલની પ્રિિયમાન વિવિધ સમ્યાઓ સા ે વિદ્યા ીઓ િિિ ઈ
શકશે િળી આ ક્ષેત્રોના વિકાસ માટે કાયયશીલ સ્્ ાઓ, કાયયરિ નીવિઓ, યોજનાઓ ને ઉભી કરાયેલી
વ્યિ્ ાઓના સ્દન ભે જરૂરી કે િા પ્રકારની માડિિી મેળિિી, કયા્ ી મેળિિી, કેિી રીિે મેળિિી િિેરે
સ્શોધનીય પાસાઓ ી માડિિિાર શે.

Subject Code
Name of the Subject

Research Hours
Field + (Analysis + Report
Writing)

RMGMT-305

Research Work

30 Days + 120 Hours

Evaluation Scheme
Internal Exam

University Exam

40
Based on Research
Report

60
(Report Evaluation + Viva)

Total

100
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ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 3
RMGMT-306

સાંશોધનમાાં કમ્પ્ય ૂટર ઉ૫યોજન

ક્રેરડટ-02

This is an introductory course that aims at familiarizing students with the basics of research design and
quantitative analysis. This involves analyzing and evaluating statistical data with a view to addressing
contemporary social science questions accordance with Management.
Unit

Topics of the Subject

1

Data Analysis Using Spread sheet software

Theory

Practical

(1 Credit)

(1 Credit)

6 Hours

Questionnaire Design

1

Variable : Data, Field and Record

1

Code sheet and coding

1

Data Entry in Sheet

1

Statistical Function

1

Data Analysis Tool
2

Hours

Data Analysis Using Data mining Software

12
Hours

1
9 Hours

Data and Variable

1

Variable define

1

Coding and measurement

1

Record Entry

1

Import data

1

Recoding

1

Multiple Response and compute

1

Basic Statistical Analysis and Test

1

Graphical Representation

1

18
Hours

 Reference :
1.
2.
3.
4.

Research Analytics: A Practical Approach to Data Analysis by Ajay Kumar Chauhan
IBM SPSS Statistics Step by Step: A Simple Guide and Reference 14th Edition by Darren George & Paul
Mallery
A Handbook of Statistical Analyses using SPSS by Sabine Landau and Brian S. Everitt
Data Analysis Case and manual by Dr. Satish Patel.



Libre Office (Calc)



SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

 Lab:

 Learning Outcome:

The course covers the fundamentals of statistical analysis in order to give students an understanding the
connection between statistic and research. The sessions will be held in a computer lab, where students
will practice working with and analyzing an actual dataset using spread sheet software and data mining
software.

 Teaching Pedagogy:

To demonstrate knowledge about research applications in computer. Various data analysis and usages of
computerized software like Libre office, SPSS, R and Orange case with the relevance to the research data
analytical process.

40

 Evaluation System:
-

-

Internal Marks (40): Internal Tests (20) and Continuous Evaluation (20)
o Continuous Evaluation will be done on the basis of Practical work, Assignments, Presentation
and Class room participation.
External Marks (6૦): Term-End Test (MCQ and Practical)

Subject Code
Name of the Subject

Teaching Hours

Evaluation Schem

Th

Pr

Total

Internal Evaluation

Term End Exam

15

30

45

20+20=40
(Lab+Assign.)

30+30=60
(MCQ + Pract.)

Total

RMGMT-306
સાંશોધનમાાં કમ્પ્ય ૂટર
ઉ૫યોજન

100
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ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 4
RMGMT-401

સાંસ્થાકીય સાંચાલકીય તાલીમ

ક્રેરડટ-20

(Institutional Managerial Internship)
The students of fourth semester are sent to various organizations for institutional internship with a
view to providing them an opportunity to come in active interaction with different types of functions
in the organization and to study its internal dynamics for a period of three months. In the process,
they seek an opportunity to perform the manager's role and responsibilities and thereby they
improve upon their managerial skills and concepts. Thus, they work actively in real work situations
within different organizations. The students are required to submit internship work reports that are
presented and discussed in the seminars.
 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ

વ્યિ્ ાપકીય િાલીમ એ મ ૂળભ ૂિ રીિે ઘયાપકો ને િજજ્ઞો દન િારા પ ૂરી પિાિી જદન ા જદન ા વિિયોની
સૈઘધા્વિક સમજણની સા ે જે િે વિિય સબ્વધિ વ્યિિારૂ જ્ઞાન િેના સબ્વધિ ક્ષેત્રમા્ ી િેની ઉપયોગિિાની
દ્રવટટએ કે િી રીિે મેળિી શકાય િે િેતસર આયોજાયેલ િે . આ માટે વિદ્યા ીઓને જદન ી જદન ી ગ્રામ વિકાસ
વ્યિ્ ાપનના ક્ષેત્રે કાયયરિ સરકારી,
ધયસરકારી કે નાના પાયે કાયય કરિી ગ્રામીણ ક્પનીઓમા્ ત્રણ
માસની િાલીમ લેિી જરૂરી િે . વિદ્યા ીઓ દન િારા લેિામા્ આિિી િાલીમની વનયવમિ દન ે ખરે ખ
ને
મ ૂલ્યા્કન ઘયાપકો ને િેમના સ્્ ાકીય માિયદન શયક દન િારા શે.

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ

કોઈપણ ભ્યાસક્રમમા્ વિદ્યા ીઓ ચોકકસ સમયિાળા દન રમ્પયાન જે પણ સૈઘધા્વિક સમજણ મેળિે િે િેનો
વ્યિિારૂ ઉપયોિ પણ િેમને સમજાય િે કોઈપણ વિદ્યાશાખાની પાયાની આિશ્યકિા િે . વ્યિ્ ાપકીય
િાલીમ આિી જ એક િક વિદ્યા ીઓને પ ૂરી પાિે િે . જદન ા જદન ા સત્રો દન રમ્પયાન જે ક્ઈ પણ સૈઘધા્વિક સમજણ
મેળિેલ િે િે િેના સબ્વધિ ક્ષેત્રમા્ કે િી રીિે ઉપયોિમા્ લઈ શકાય, આમ કરિા શ ્ મશ્કેલી આિી શકે ,
િેના ઉપાયો શ ્ િોઈ શકે િિેરે બાબિો પર વ્યિ્ ાપકીય િાલીમ ભાર મ ૂકીને વિદ્યા ીન ્ આખરી ઘિિર
કરે િે .

 મ ૂલ્યાાંકન પદ્ધવતિઃ
- ડાિડરક ગણ (40) : મૌગખક ૫રીક્ષા, રજૂઆિ, ક્ષે્ત્ર ભ્યાસ નોઘ
- બાિય ગણ (60) : બાિય ૫રીક્ષા સત્રના િે પરીયોજના ના
Subject Code
Name of the Subject

RMGMT-401
Institutional
Managerial Internship

Duration
InternshipTotal
Credit
3 Months
20

ને સામેલિીરીના આધારે

શે.

Evaluation Scheme (Theory)
Internal Exam

University Exam

40
Based on Internship
visit and Faculty
Evaluation

60
(Inst. Evaluation + Report Evaluation + Viva)

Total

100
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 4
RMGMT: 402-09

ુ (Development Modules)
વિકાસ મોડયલ

ક્રેરડટ-08

We at Centre for Studies in Rural Management, Gujarat Vidyapith, are offering a two years full time
Post-Graduation Programme- Master in Business Administration (Rural Management). During this
programme, various Innovative Teaching-Learning techniques are implemented for the holistic
development of students. It is believed that practical experience must be given to students in such a
way that they can have field exposures and opportunities of interaction with real players in rural
development field. Keeping this in view, Student Development Modules have been designed for the
management students of last semester. In this course, we organize a workshop, group discussions
and field visit with specified theme in association with organization having grass root level
experience in the field of sustainable rural development.
In this work, we request various organizations to join hands with us by signing an Academic MOU
with us. In this regard, Development Modules are as follows:

વિકાસ મોડ્યુલ
RMGMT-402
RMGMT-403
RMGMT-404
RMGMT-405
RMGMT-406
RMGMT-407
RMGMT-408
RMGMT-409

(Development Modules) (CB : Any Four)

જળ સ્સાધન વ્યિ્ ા૫ન (Water Resource Management)
ગ્રાિક સરક્ષા

ને જાગૃવિ (Consumer Protection and Awareness)

ભૌિોગલક માડિિી ૫દ્ધવિ (Geographical Information System)
ગ્રામ વિકાસની યોજનાઓ (Rural Development Schemes)
કૃવિ વ્યિસાય વ્યિ્ ા૫ન (Agri-Business Management)
સ ૂક્ષ્મ વધરાણ (Micro Finance)

વિમા યોજનાઓ (Insurance Schemes)
સિભાિી ગ્રામ ચકાસણી (Participatory Rural Appraisal)

 અધ્યાપન પદ્ધવતિઃ

ભ્યાસક્રમના ચાર સત્ર દન રમ્પયાન જદન ા જદન ા આઠ મોિયલમા્ ી કલ ચાર મોિયલ વિદ્યા ીઓને શીખિાના

રિે િે . જેમકે ગ્રામવિકાસની સરકારી યોજનાઓ, જળ સ્સાધન વ્યિ્ ાપન, ગ્રાિક સરક્ષા
િિેરે. આ િમામ મોિયલ િેઓના

ભ્યાસક્રમને પ ૂરક િે . આ મોિયલ શીખિિા માટે વિિયની

ને જાગવૃ િ
ઘયાપકો

ને િજજ્ઞો દન િારા પ ૂરી પિાિી સૈઘધા્વિક સમજણની સા ે જે િે વિિય સબ્વધિ ક્ષેત્રોની પણ મલાકાિ
કરાિિામા્ આિશે.

 શીખિાની પ્રરક્રયાના વનષ્પન્નિઃ

ગ્રામીણ વ્યિ્ ાપનના વિવિધ ક્ષેત્રોની વિ્ત ૃિ િણાિટ દન િારા ગ્રામીણ વિકાસના વિવિધ ક્ષેત્રોની
સમગ્રલક્ષી સમજણ મળિાની સા ે િેની િાલની પ્રિિયમાન વિવિધ સમ્યાઓ વિિે વિદ્યા ીઓ વિિિિાર
જાણી શકશે. આ ક્ષેત્રોના વિકાસ માટે કાયયશીલ સ્્ ાઓ, કાયયરિ નીવિઓ, યોજનાઓ
વ્યિ્ ાઓ ી પણ િેઓ માડિિિાર

ને ઉભી કરાયેલી

શે.
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Points:


The Course Module will be designed for the Students of MBA- Sem IV. The contents of the
syllabus will be revised regularly keeping in view the recent changes, emerging trends and future
requirements.



Various theoretical and practical sessions as well as field exposure visits will be held during the
course.



We will decide the Time Duration, Schedule and Panel of Experts as per mutual convenience and
plan.



The students will be awarded with the Certificate at the completion of the course.



The performance of students will be evaluated according to the prescribed rules of Gujarat
Vidyapith.



We can also work together on Consultancy Projects for the interest of both the institutions.

 Evaluation System:
-

-

Internal Marks (40): Internal Tests (20) and Continuous Evaluation (20)
o Continuous Evaluation will be done on the basis of Assignments, Presentation and Class room
participation.
External Marks (6૦): Term-End Test

Subject Code
Name of the Subject

Teaching Hours

Evaluation Schem

Th

Field

Total

Internal Evaluation

Term End Exam

15

15

30

20 +20 = 40
Exam + Continus

60
Examination

Total

RMGMT: 402-09
(Development Modules)
(CB : Any Four)

100
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ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર – 4
RMGMT-410

પરરયોજના દરખાસ્ત

ક્રેરડટ-02

ઉદ્દે શો:

માઇક્રો લેિલ ્લાનીંિ ને સફળ ૫ડરયોજના વ્યિ્ ા૫ન માટે વિદ્યા ીના જ્ઞાન ને કૌશલ્ય વિકાસન ્ ઘિિર
કરવ.્ જદન ી-જદન ી વ્યિ્ ા૫કીય પ્રયસ્તિઓ ને વિવિધ શકયિાઓનો ભ્યાસ કરી પડરયોજના દન રખા્િ િૈયાર
કરિી.
Unit
Topics of the Subject
Hours

પડરયોજના ખ્યાલ

1

પડરયોજનાનો

ય

Theory

Proposal

(1 Credit)

(1 Credit)

ને લક્ષણો, જીિનચક્રના િબકકા

પડરયોજના આયોજન માટે જરૂરી શકયિાઓના

ભ્યાસ

ટે કનીકલ શકયિા
આવ િક

ને બજારની શકયિા

નાણાકીય શકયિા

15

15

9 Hours

Hours

સ્ચાલકીય શકયિા
પડરયોજના દન રખા્િ

2

નમ ૂનાની પડરયોજના દન રખા્િ િૈયાર કરિી
પડરયોજના દન રખા્િ ઘિિર પ્રડક્રયા

 સાંદર્ત ગ્રાંથો :








Meredith, Jack R. and Samuel J. Mantel (2010). Project Management, 7/e; New Delhi: Wiley India
Gray F. Clifford and Erik W. Larson (2008). Project Management, 3/e; New Delhi: Tata McGraw-Hill
Prasanna Chandra (2008). Projects - Planning, Selection, Financing, Implementation and Review, 6/e;
New Delhi: Tata McGraw-Hill
B.M. Patel : Project Management
https://my.msme.gov.in/MyMsmeMob/MsmeProjectProfile/Home.htm
http://www.dcmsme.gov.in/schemes/ProjectReport.html
http://msmeinfo.in/2017/09/18/pmegp-sample-project-profiles/

 Learning Outcome:
Subject which cover a goal of develop a proposal for an educational, small business or development project for
which fund is required. The course is designed to help students to develop knowledge skills in planning,
designing, implementing, managing and evaluating projects in an area of interest.

Subject Code
Name of the Subject

Teaching Hours
Th

Pr

Total

Internal Evaluation

Term End Exam

15

15

30

20 +20 =40
(Exam+Continus)

60
(Project Report +
Viva)

RMGMT-410
પરરયોજના દરખાસ્ત

Evaluation Schem

Total

100
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ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર : 1-2-3
COMP-101/201/301

ઉદ્યોગ

ક્રેરડટ-02+02+02 =06

 Pedagogy

As per the guidelines of Gujarat Vidyapith for Udyog, students are allotted various types of work according
to their interest, skills and requirement. Udyog includes various activities like Soap Making, Spinning,
Composting, Agriculture work, Computer Maintenance, Computerized I-Card Making, Handicraft,
Embroidery Work, Knitting Work, Carpentering, Electrification, Plumbing, etc.

 Learning Outcomes

Udyog activities make the students capable to understand the value of labour and to be economically free.
They learn team management, sense of cooperation, creative & logical thinking, devotion towards work,
communication skill, discipline, quality consciousness, etc. Udyog can help the students in developing
confidence and self-reliant personality.

 Evaluation
-

Involvement and Dedication

-

Discipline and Regularity

-

Initiative and Leadership
Attitude and Innovation

-
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર : 1- 3
ગ્રામજીિન પદયાત્રા

ક્રેરડટ-02+02=04

 Pedagogy

Gujarat Vidyapith organizes "Gramjivan Padyatra" on the occasion of Gandhi Jayanti. During this yatra, all
the students and teachers of Gujarat Vidyapith go to four different villages and stay there with community
for 4 days to experience the village life. During their visit in each village, students try to learn various
aspects of rural life and try to spread awareness about cleanliness, literacy, disadvantage of addiction and
advantage of village assembly, etc. They organize street plays, Garbas, poster exhibition, etc. to
communicate the message of social harmony. During the Padyatra, teachers and students visit various
rural institutions too.

 Learning Outcomes

Gramjivan Padytra is a very effective source of learning for the students, as it provides an opportunity to
observe and study the grass root realities of rural life. By visiting rural institutions, schools and families,
students learn about various aspects of rural life, socio-economic issues, problems and prospects.

 Evaluation
-

Discipline and Cooperation
Initiative and Leadership
Working and involvement with community
Attitude and Responsibility
Participation and Overall Performance

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અધ્યયન કેન્ર
ફેકલ્ટી ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ ટે કનોલોજી, ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ : રાાંધેજા
એમ.બી.એ. ( રૂરલ મેનેજમેન્ટ ) : સત્ર : 1- 2- 3 - 4
ુ જીિન
સમિ

(Community Living)

ક્રેરડટ- અ બ ક ડ

As per continuous assessment at hostel life and involvement of students in group and participation in creative
work as a part of community life.

 Evaluation
-

Community life at hostel by Ranking Grade : A,B,C,D
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