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:
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માનિ સાંસાધન વિકાસ

RMGMT-૧૦૧

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શ: ગ્રામીણ માનવ સંસાઘન તવકાસનુ ં મહત્વ અને િેમાં રહેલ સમ્યાનો અભ્યાસ કરવો. તવદ્યા ીઓ
પોિાના અનુમાન અને ધારણા

કી વ્યક્તિઓ, ઔપચાિરક અને અનૌપચાિરક જૂ ો અને સંગઠનો સા ે

િેમની સંપકથ દરતમયાનગીરીની ક્રિક્રયા શીિવા પ્રયત્ન કરશે.

એકમ – 1

માનિ સાંસાધન વિકાસ



માનવ સંસાધન તવકાસનો અ થ અને વ્યાખ્યા



આત િક તવકાસમાં માનવ સંસાધન તવકાસની અગત્યિા



ઔદ્યોખગક અને ગ્રામ્ય ષેતેરે માનવ સંસાધન તવકાસ અખભગમ



માનવ સંસાધન તવકાસ વ્યવ્ ાપન



્વા્



પંચાયિી રાજયની સં્ ાઓ અને ઔદ્યોખગક તેમજ સ્વૈચ્છિક સાંસ્થાઓમાાં માનવ સંસાધન

અને ુુ ુંુંબ કલ્યાણ માટે માનવ સંસાધન તવકાસ

તવકાસ
એકમ – 2

માનિ સાધન આયોજન



માનવ સાધન આયોજનનો અ થ, ક્રિક્રયા અને આયોજનબધ્ધ પ્રયાસો



માનવ સાધન ઓિડટ અને એકાઉન્ટીંગ



માનવ શિકિ આયોજન: અ થ, ધ્યેયો, અગત્યતા, આયોજીિ અને ખબનઆયોજીિ
સંસ્થાઓમાાં માનવ શક્તત આયોજન

એકમ – 3



વ્યિસ્થાતાંત્રીય િતગન
વ્યિકિગિ ક્રિક્રયાઓ વિથન અને િેના આધારો, બોદ્યાત્મક ક્રિક્રયાઓ- ક્રત્યષેતીકરણ અને
તશષેતણ, ્વનો ખ્યાલ, વલણો અને ક્રેરણા, િાણ અને સમાયોજન



આંિરવ્યિકિ ક્રિક્રયાઓ સંદેશા વ્યવહાર અને ક્રર્રતતિૃ ષ્ટિટ, વ્યવહાર વવશ્લેષણ(TA), સિક્રય
શ્રવણ (Active Listening) અને મદદના સંબધ
ં ો



જૂ

અને આંિર જૂ

ક્રિક્રયાઓ જૂ

રચના અને ક્રિક્રયા, જૂ

વિથન, જૂ

અગત્યિા,

સંઘર્થ, સહકાર અને હરીફાઈ, નેત ષત્વ
એકમ – 4

વ્યિસ્થાતાંત્રીય પ્રરક્રયા



ઔપચારીક સં્ ાના લષેતણો, સતા ા અને અતધકાર, ખભનતાિા અને સંકલન, રાજકીય વિથન



કાયથ વ્યવ્ ાપન કાયથ તવશ્લેર્ણ, તનયંરણનો તવ્િાર, કાયથ જીવનની ણુણવતા ા



વ્યવ્ ાપન વવશ્લેષણ: તનદાન, સાધન અને પઘ્ઘતિઓ, પિરવિથન અને તવકાસ, વૈકલ્લ્પક
દરમ્યાનગીરી, પિરવિથન લાવનાર ક્રતિતનતઘ

એકમ – 5

કમગચારી વ્યિસ્થાપન



કમથચારી વ્યવ્ ાપનનુ ં ભારિમાં વાિાવરણ



કમથચારી અતધકારીનુ ં કાયથ અને ફરજ
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર



તનરીષેતણ અને સલાહ



ઔદ્યોખગક સંબધો

:

(MBA in Rural Management )

સાંદર્ગ ગ્રાંથો :
1. Dessler, C Navarkey , Human Resource Management, 10/e; New Delhi: PHI, 2011
2. Aswappama, Human Resource Management text book and cases-5 edition New
Delhi: Tata McGraw-Hill
3. Agrawal T, Human Resource Management, Thomas learning ; New Delhi.
4. 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: Tata
McGraw-HillRao, V.S.P. (2005).

6. Human

Resource

Management,

2/e;

New

Delhi:

Excel

Books
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:

(MBA in Rural Management )

સાંશોધન પઘ્ધવત અને ંકકડાશા્ત્ર

RMGMT-૧૦૨

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શ:
સંશોધન તવર્ય દ્વારા તવદ્યા ીઓમાાં તવતવધ ષેતેરમાં રહેલ સમ્યાના ઊંડાણૃ ૂવથકના અભ્યાસ માટે
ુ , પધ્ધવત, આંકડાકીય તવશ્લેર્ણ, અ થઘટન
અખભરુખચ તવકસાવવી. સંશોધન હેતઓ

અને માિહિી

વ્યવ્ ાના કૌશલ્યનુ ં ક્ર્તુિીકરણ તવકસાવવુ.

એકમ – 1

એકમ – 2

એકમ – 3

ગ્રામીણ વિકાસના ક્ષેત્રમાાં સાંશોધન


સંશોધનનો ખ્યાલ અને િેના સોપાનો



સમ્યા



ગ્રામીણ તવકાસના ષેતેરોમાં સંશોધનની ઉપયોગીતા



સંશોધનના ક્રકારો

અ થ અને તવશેર્િાઓ

સાંશોધન રડઝાઈનના તત્િો


સંશોધન િડઝાઈન



ઉત્કલ્પના



ચલ



સમષ્ટટ અને વનદશશનો અથશ, લાક્ષણણકતાઓ, જરૂરરયાત અને વનદશશનના પ્રકારો

અ થ અને તવશેર્િાઓ

અ થ અને ક્રકારો

મારિતી એકત્રીકરણ તેમજ અિેિાલ લેખન


મારિતીનો અથશ, પ્રકારો અને સ્ત્રોતો



ક્રા તમક માિહિી એકત્રીકરણની પ્રયુક્તતઓ



અહેવાલ લેિન અ થ, સારા અહેવાલ લેિનની તવશેર્િા અને અહેવાલ લેિનના
પગ ીયા



એકમ – 4

સંશોધનમાં કમ્્યુટરની ઉપયોગીિા

મારિતીનુાં ંકકડાશા્ત્રીય વિશ્લેષણ- 1


સાંશોધનમાાં આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ



મારિતીનુ ાં વગીકરણ - આવ ૃવિ વવતરણ



સારણીકરણ અને મારિતીનુ ાં આલેખીય વવશ્લેષણ



મઘ્યવતી વસ્તના માપો- મધ્યક, મધ્યસ્થ ચતુથશકો) અને બહલ
ુ ક
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એકમ – 5

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

મારિતીનુાં ંકકડાશા્ત્રીય વિશ્લેષણ- 2


પ્રસારના માપો : સરે રાશ વવચલન, ચતુથશક વવચલન અને પ્રમાણણત વવચલન



સિ સાંબધ : અથશ, ઉપયોગો, પ્રકારો અને સિસાંબધ
ાં શોધવાની પધ્ધવતઓ
ગણતરીના સરળ દાખલાઓ)



સ ૂચક આંક: અથશ, ઉપયોગો, સ ૂચક આંકની ગણતરી

લાસ્પેયર, પાશે અને

રિશરના સ ૂચકઆંક- ગણતરીના સરળ દાખલાઓ)
સાંદર્ગ ગ્રાંથો :
૧.

સંશોઘન ૫ઘ્ઘતિ

ડી. એ ઉચાટ

ર.

સામાજજક અનુસઘ
ં ાન

૩.

સંશોઘન ૫ઘ્ઘતિ

ડો. સુરેન્દુ તસિંહ, ઉતા ર ક્રદે શ િહિંદી ગ્રં

એકાદમી, લિનઉ.

એ.જી શાહ અને જે.કે દવે. અનડા ક્રકાશન, અમદાવાદ.

9

ગ ૂજરાત વિદ્યાપીઠ

:

RMGMT-૧૦૩

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

વ્યિસ્થાપનના વસઘ્ધાાંતો અને પ્રરક્રયા

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શો:


વ્યવ્ ાપકીય તસઘ્ઘાંિો અને ુુ શળિાઓ તવર્ે સમજણ કેળવી.



ગ્રામ્ય તવકાસના ષેતેરે વ્યવ્ ાપકીય અખભગમ ્પટિટ કરવો.



સમ્પોતર્િ ગ્રામતવકાસ માટે વ્યવ્ ાપકીય ક્રિક્રયા, કમથચારી વ્યવ્ ાપન અને ગ્રામીણ
વ્યવ્ ાપકની ભ ૂતમકા તવશે પાયાની સમજણ ઉભી કરવી.

એકમ- 1

વ્યિસ્થાપન અભર્ગમ, વિચારધારા અને ગ્રામ વિકાસમાાં તેની ભ ૂવમકા


વ્યવ્ ાપન અખભગમ - અ થ, કાયથ, તસદ્ધાન્િ, મહત્વ, ક્રુષતિ



વ્યવ્ ાપનની તવચારધારાઓ- પરમ્પરાગિ, માનવીય અને અવાથ ચીન તવચારધારાઓ



ગ્રામીણ તવકાસમાં વ્યવ્ ાપન-

ભ ૂતમકા, ક્રિક્રયા િ ા

ગ્રામ તવકાસ વ્યવ્ ાપકની

જબાવદારીઓ
ુ ક્ષી આયોજન અને વનણગયઘડતર
આયોજન, િેતલ

એકમ- 2


આયોજન- આયોજનની ૃ ૂવથધારણાઓ, આયોજન અખભગમ, ક્રિક્રયા, મહત્વ, ક્રકાર,



ું
હેતલષેતી
આયોજન- અખભગમ, ક્રિક્રયા



તનણથય ઘડ઼િર- અ થ, ક્રિક્રયા, તનણથયના ક્રકાર, મહત્વ અને પદ્ધતિઓ

એકમ-3

વ્યિસ્થાતાંત્ર અને દોરિણી


વ્યવ્ ાિંર- અ થ, ક્રિકયા, મહત્વ, ક્રકારો,



કેન્રીકરણ અને તવકે ન્રીકરણ અને સતા ાની સોંપણી અને અંુુ શનો તવ્િાર



દોરવણી- અ થ, મહત્વ, ક્રિક્રયા, િકનીકો, ગ્રામીણ ષેતેરે અસરકારક દોરવણીના ક્રમુિ ઘટકો
નેત ૃત્િ અભર્પ્રેરણ અને સાંકલન

એકમ-4


નેત ષત્વ- તવભાવના, નેત ષત્વની શૈખલઓ, ક્રકારો, નેત ષત્વના કાયો અને ગ્રામીણ ષેતેરે નેત ષત્વની
વિથમાન ક્્ તિ અને અસરકારક નેત ષત્વના ધટકો



અખભક્રેરણ -તવભાવના,ક્રિક્રયા,મહત્વ ,ક્રકાર ,અખભક્રેરણની તવતધઓ ,અખભક્રેરણની
તવચારધારાઓ (મા્લો, હર્જબગથ અને X અને Y)


એકમ-5

સંકલન- તવભાવના ,મહત્વ ,સંકલનના ક્રકારો ,ક્રિક્રયા અને તવતધઓ.
મારિતી સાંચાર અંકુ શ અને કમગચારી વ્યિસ્થાપન



માિહિી સંચાર- તવભાવના, મહત્વ, ક્રકાર, ક્રિક્રયા, માિહિી સંચારમાં અવરોધક પિરબળો,
ગ્રામીણ ષેતેરે માિહિી સંચારઃ ગ્રામીણ વાિાવરણમાં માિહિીસંચાર ક્રિક્રયાને અવરોધિા
પિરબળો અને માિહિી સંચાર.



અંુુ શ- તવભાવના, મહત્વ, ક્રિક્રયા, તવતધઓ, અસરકારક અંુુ શના ઘટકો, અંુુ શનો તવ્િાર
અ વા ષેતેર
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

કમથચારી વ્યવ્ ાપન- તવભાવના, કાયો, ક્રિક્રયા, મહત્વ, કમથચારી વ્યવ્ ાપનની પેટા
ક્રિક્રયાઓઃ ભરિી, પસંદગી, િાલીમ, બઢિી અને બદલી.

સાંદર્ગ ગ્રાંથો :
1. આર. એલ. નૌલિા- ક્રબંધ કે તસદ્ધાન્િ, આદશથ ક્રકાશન જયૃુર
2. જી. એસ. સુધા- ક્રબંધ કે તસદ્ધાન્િ , આર.બી.એસ.એ. પબ્લલતશિંગ, જયૃુર
3. એસ.એ. શરલેકર- તક્રક્ન્સપલ્સ ઑફ ખબઝનેસ મેનેજમેંટ એન્ડ મેનેજમેન્ટ વેલ્યુ ઓિરયેન્ટે ડ
હોલે્્ટક, એક્રોચ, િહમાલયા પબ્લલતશિંગ, નઈ િદલ્લી.
4. તનમથલ તસિંહ- તક્રક્ન્સપલ્સ ઑફ મેનેજમેંટ, દીપ એન્ડ દીપ પબ્લલતશિંગ
5. જી. આર. ટૈ રી- મેનેજમેંટ, તવકાસ પબ્લલતશિંગ, નઈ િદલ્લી.
6. જૈન લોકે શ અને પટે લ રાજીવ- ક્રબંધ ખચન્િન કી તવચારધારાએં, િરલાયબલ પબ્લલતશિંગ,
અમદાવાદ
7. માથુર નવીન અને તરવેદી આર.એસ.- મેનેજમેંટ

ોટ, નવીન પબ્લલતશિંગ હાઉસ

8. ુૂંજ અને વ્હીિરચ- મેનેજમેંટ- ટાટા મેકગ્રો િહલ, નઈ િદલ્લી.
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

ગ્રામીણ વિકાસ વ્યિસ્થાપન

RMGMT-૧૦૪

(ક્રે રડટ-૫)

ઉદ્દે શો:


ગ્રામીણ સામાજજક – આત િક અને સં્ ાગિ સંરચના તવશે પાયાનો ખ્યાલ ્પટિટ કરવો.



ગ્રામીણ તવકાસ માટે ઉપયોગી સહકાિરિા, તવ્િરણ જેવા તસઘ્ઘાંિોની સમજ તવકસાવવા.



ગ્રામતવકાસની ગાંઘી તવચારસરણી તવશે સમજણ કેળવી.

એકમ : ૧

ગ્રામીણ સમુદાય અને ગ્રામીણ કુ ટાંુ બ વ્યિસ્થા



ભારિીય ગ્રામીણ સમુદાયનો પિરચય, ગામડુ ં



ભારિીય ગ્રામીણ સમુદાયના લષેતણો, ભારિીય શહેરી સમુદાય,

ખ્યાલ અને વ્યાખ્યા,
ગ્રામીણ

અને

શહેરી

સમુદાય વચેનો િફાવિ


ભારિીય ગ્રામીણ ુુ ુંુંબ



ગ્રામીણ ુુ ુંુંબનો સમાજ અને જ્ઞાતિ સા ેનો સંબધ
ં , ગ્રામીણ ુુ ુંુંબ વ્યવ્ ામાં પિરવિથનો

એકમ : ૨


અ થ અને િેના લષેતણો, ગ્રામીણ ુુ ુંુંબોનુ ં માળખુ,ં

ગ્રામીણ સામાજજક સ્તરીકરણ, જ્ઞાવત વ્યિસ્થા અને ગ્રામિણ અથગવ્યિસ્થા
સામાજજક ્િરીકરણનો ખ્યાલ, ગ્રામીણ સમુદાયોમાં સામાજજક ્િરીકરણ,

જ્ઞાતિના પાયા

ઉપર સામાજજક ્િરીકરણ, જ્ઞાતિનો અ થ અને િેના લષેતણો, જ્ઞાતિના કાયો અને તવકાયો,


જજમાની વ્યવ્ ા અને ગ્રામીણ અ થિર
ં ,ક્રભાવી જ્ઞાતિ અને આંિરજ્ઞાિીય સંઘર્ો,
ભારિીય જ્ઞાતિ વ્યવ્ ામાં પિરવિથનો



ગ્રામીણ અ થવ્યવ્ ા

આઝાદી પહેલાં અને આઝાદી પિી, ગ્રામીણ આત િક જીવનની

લાષેતખણકિાઓ,


ગ્રામીણ આત િક જીવનમાં પિરવિથનો અને િેના માટે જવાબદાર પિરબળો, ગ્રામીણ
સમાજના આત િક સાધનો,



ુષતર્ અને િેન ુ ં ગ્રામીણ અ થિર
ં માં મહત્વ, ુષતર્ વ્યવ્ ાની લાષેતખણકિાઓ, ભારિીય ુષ તર્
ષેતેરે પિરવિથનો, ખબન ુષતર્ વ્યવસાયો, ગ્રામીણ ઉદ્યોગો, ગ્રામીણ સેવાઓ, ગ્રામીણ રોજગારી
અને િેન ુ ં ્વરૂપ

એકમ : ૩

ગ્રામીણ વિકાસ અને મિાત્િા ગાાંધીના મતે ગ્રામીણ વિકાસ



તવકાસ

અ થ અને િેની વ્યાખ્યા, તવકાસના માપદં ડો, તવકાસના પિરબળો,



ગ્રામીણ તવકાસઃ અ થ અને વ્યાખ્યા,



ભારિમાં ગ્રામીણ તવકાસના ક્રયત્નો

આઝાદી

પહેલાં અને આઝાદી પિી, ગ્રામીણ

તવકાસની તવતવધ યોજનાઓ, ગ્રામીણ તવકાસના બાધક પિરબળો, ગ્રામીણ તવકાસ અને
પિરવિથન


મહાત્મા ગાંધીના મિે ગ્રામીણ તવકાસ, ગામના સંદભથમાં મહાત્મા ગાંધીના તવચારો (મારા
્વ્નનુ ં ભારિ, ્વરાજનો અ થ અને ગ્રામ ્વરાજ, સવોદય, વાલીપણાનો તસઘ્ધાંિ, ગ્રામ
આરોગ્ય, ગામડાનો આહાર, ગામડાના કાયથકિાથ , સ્ત્રી કેળવણી, વણથ વ્યવ્ ા, લઘુમિીઓ
અને અ્ૃ ષશ્યિા)
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એકમ : ૪

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

(MBA in Rural Management )

ગ્રામીણ િિીિટી માળખુાં અને સિકારી પ્રવ ૃવત
ુ અને મહત્વ, પંચાયિી રાજવ્યવ્ ાનો ઈતિહાસ,
અ થ, હેતઓ



પંચાયિી રાજવ્યવ્ ા



ગ્રામ પંચાયિ, િેની રચના અને િેના કાયો,
કાયો,



:

િાલુકા પંચાયિ, િેની રચના અને િેના

જજલ્લા પંચાયિ, િેની રચના અને િેના કાયો,

પંચાયિી રાજવ્યવ્ ાની ગ્રામીણ સમાજ પર અસર, પંચાયિી રાજવ્યવ્ ામાં ્રીઓની
ભ ૂતમકા અને મહત્વ



સહકાર

અ થ, સહકારી ક્રવ ષતિ

અ થ અને ્વરૂપ, સહકારના તસઘ્ધાંિો, ગ્રામીણ તવકાસમાં

સહકારી ક્રવ ષતિની ભ ૂતમકા
એકમ : ૫


ગ્રામીણ વિસ્તરણ પઘ્ધવતઓ અને ગ્રામીણ સમાજમાાં પરરિતગનના અભર્ગમો,
તવ્િરણનો અ થ અને ગ્રામીણ તવકાસના સંદભથમાં તવ્િરણનુ ં મહત્વ, ગ્રામીણ તવ્િરણ
પઘ્ધતિઓ



ગ્રામીણ સમાજમાં પિરવિથનના અખભગમો,



ભારિીય ગ્રામીણ સમાજમાં પિરવિથનના પિરબળો, ગ્રામીણ સમાજમાં પિરવિથનની
પઘ્ધતિઓ,



ભારિીય ગ્રામીણ સમાજમાં પિરવિથનો

્વરૂપ, ક્રિક્રયાઓ અને ક્રવાહો

સાંદર્ગ ગ્રાંથો :
1.

ગ્રામીણ સમાજશાસ્ત્ર – એ આર દે સાઇ

2.

રૂરલ ડેવલપમેન્ટ – વસન્િ દે સાઇ

3.

સહકાર દશથન – જગદીશ મુલાણી

4.

ગ્રામ ્વરાજ – ગાંધીજી

5.

રૂરલ ડેવલપમેન્ટ ઇન ઇન્ડીયા – કે આર ણુ્િા – એટલાંટીક પબ્લલકેશન નવી િદલ્લી
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નાિાના મ ૂળતત્વો

RMGMT-૧૦૫

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શો


તવદ્યા ીઓને નામાના મ ૂળ િત્વો, પાિરભાતર્ક શલદો, વ્યવહારો, િાિાઓ વગેરે વવશે સમજૂવત
આપવી.



આમનોંધ, પેટાનોંધો, િિવણી, કાચુ ં સરવૈય ુ ં

િેમજ વાવષિક રિસાબો તવશે સૈધધાંતિક િેમજ

વ્યવહારીક જ્ઞાન આપવુ.ં
એકમ – 1

નામાનો પરરચય


નામાનો અ થ, લષેતણો, ફાયદા અને મયાથ દાઓ
પાિરભાતર્ક શલદો (વ્યવહાર, મ ૂડી, ઉપાડ, તમલકિો, જવાબદારી, આવક, િચથ,



ુ ં માલ, ્ટોક, િરીદી,વેચાણ, નફો, નુકસાન, વાઉચર,
દે વાદારો(લેણ)ુ ં , લેણદારો (દે વ),
વટાવ, વગેરે)

એકમ – 2

એકમ – 3



િાિાનો અ થ અને ક્રકારો



િાિાના ઉધાર જમાના તનયમો

આમનોંધ


આમનોંધનો

અ થ અને સમજૂતિ



આમનોંધની લાષેતખણકિાઓ અને મહત્વ



તવતવધ ક્રકારના વ્યવહારની આમનોંધ

પેટાનોંધો


પેટાનોંધનો અ થ અને િેના ફાયદા



પેટાનોંધના ક્રકાર
o

િરીદનોંધ અને વેચાણનોંધ

o

િરીદપરિનોંધ, વેચાણપરિનોંધ અને િાસ આમનોંધ

o

રોકડમેળ (સાદો રોકડમેળ, બે િાનાવાળો રોકડમેળ અને રણ િાનાવાળો
રોકડમેળ)

એકમ – 4

એકમ – 5

ખાતાિિી, ખતિણી અને કાચુાં સરિૈય ાંુ


િાિાવહી અને િાતુ ં



આમનોંધની િિવણી, પેટાનોંધોની િિવણી, િાિાની બાકી



કાચા સરવૈયાનો અ થ, લષેતણો અને મહત્વ



કાચુ સરવૈય ુ ં િૈયાર કરવાની રીિો

િાવષિક રિસાબો


અથશ અને સમજૂતી
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર



વેપાર િાતુ ં



નફાનુકસાન િાતુ ં



પાુુ ં સરવૈય ુ ં

:

(MBA in Rural Management )

સાંદર્ગ સારિત્ય:






નાિાના મ ૂળતત્વો- ભાગ-1 અને 2- બી. એસ. શાિ પ્રકાશન
Double Entry Book Keeping by T.S.Grewal – Published by Sultan Chand &
Sons (P) Ltd., New Delhi
Principles and Practice of Accountancy by R.L. Gupta & V.K. Gupta –Published
by Sultan Chand & Sons.
Principles and Practices of Accountancy by Patil & Korlahalli –Published by R.
Chand & Company
Accountancy Vol. I by S.Kr.Paul –Published by New Central Book Agency (P)
Limited
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:

(MBA in Rural Management )

Computer Application

(ક્રેરડટ-૫)

Objectives:





1

To familiarize the students with basic computer concepts with Operating system
and office automation tools.
To provide the necessary skills to understand and efficiently use various
commonly used 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 Based Application Development and able to create
web pages using HTML

Fundamentals of Computers and operating system





2

Office automation tools







3

Computer: Definition, Characteristics, Advantages-Disadvantages
and types. Function and components of a computer.
Various Input Devices and its functionality. Memory, Auxiliary
Storage Devices. Output and System Devices
System Software, Application Software. Operating system: works,
classification, User interface. Types of OS like windows, Linux :
category and its advantage
Multimedia Devices. Virus Detection and Elimination

Office automation software & tools and its advantage. Open source
office automation software
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...
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,
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.

Introduction to Networking



Communication: term, system and types. Transmission and
Modes, Communication Media and signal. Multiplexer. Encoding.
Network: Concept, Advantages, Types, Example of Network. Peerto-Peer Networks, Server-Based Network. Network Topology,
Network interface card.
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

Function of Protocols, IP address and TCP/IP protocol. HTTP, FTP, SMTP,
POP, IMAP, SNMP, TCP, UDP, IP, ICMP, Telnet.
Function of Packets in Network communications. The Role of Drivers.
OSI Reference Model, TCP/IP Reference Model, Comparison of OSI and
TCP/IP
Connectivity Devices: Modem, Hubs, Repeaters, Bridges, Routers,
Gateways. Wireless network concept and types

Network Environment: User, Groups, Computer, sharing, Rights,
access, Domain and workgroup. Network Security.

Application of Internet

4






5

Internet-History and uses. Dial up access, Dedicated / Direct connection,
Shell & TCP/IP Account, Domain Name, IP address.
World Wide Web, www Browsing, URL, Search. E-mail, E-mail Sending &
Receiving Tech, Mail protocol.
Chat, conference, Messenger on Internet. Search Engine utility
Blog, Concept of social networking site.

Web technology





Web technology: Anatomy of Website and Web page organization &
navigation
HTML: Build a simple HTML document, table, frames, links, Form,
adding multimedia documents and create a web page.
Web creation tools
Simple site and blog creation using online tools

Books:
1. Leon & Leon Introduction to Computers, Vikas publishing House, New
2.
3.
4.
5.
6.

Delhi.
Comer 4e, Computer networks and Internet, Pearson Education.
Comdex computer course
Internet for beginners by hemang antani
Computer Network by Dr. Satish Patel
HTML: A Beginner's Guide by Wendy Willard

Lab:







Understand of computer devices
Operating system
Libre office automation package
Network demonstration and design case study
e-mail, blog, website and various google facilities
internet concepts & web design using HTML
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:
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સાંચાલકીય અથગશાસ્ત્ર

RMGMT-૨૦૧

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શો:


ગાંઘી તવચારનો અ થશાસ્ત્ર અને સામાન્ય ક્રવાહના અ થશાસ્ત્રની સમજણ સમ્પોતર્િ ગ્રામતવકાસની
ર્ટિટએ ઉભી કરવી.



અ થશાસ્ત્રના સૈઘ્ઘાંતિક પાસાઓ માંગ, ૃ ૂરવઠો, િકિંમિ મળિરના તનયમો અને િચથ તવશ્લેર્ણ તવશે
સમજણ કેળવવી.



સંચાલકીય અ થશાસ્ત્રની સામાજજક જવાબદારી તવશે સભાનાિા લાવવી.

એકમ- 1 સાંચાલકીય અથગશા્ત્રનો અભર્ગમ અને સાંચાલકીય અથગશા્ત્રમાાં ગાાંધી વિચાર


સંચાલકીય અ થશાસ્ત્ર- તવભાવના, મહત્વ, ક્રુષ તિ, કાયથ ષેતેર અને જુ દા જુ દા ખ્યાલો



સંચાલકીય અ થશાસ્ત્રની સામાજજક જવાબદારીઓ- સામાજજક પડિરડ-લાભ તવશ્લેર્ણ



ગાંધી તવચારમાં સંચાલકીય અ થશાસ્ત્ર - તુલનાત્મક તવશ્લેર્ણ

એકમ-2

માાંગવનયમ અને માાંગની સ્સ્થવતસ્થાપકતા


માંગ તવશ્લેર્ણ- માંગનો અ થ, ક્રકાર અને અસરકરિા પિરબળો, માંગ તનયમ અને માંગ
તનયમ લાણ ૂ

વાના કારણો િ ા માંગ તનયમના અપવાદો,



માંગની ક્્ તિ ્ ાપકિા- અ થ અને પદ્ધતિઓ



માંગની આગાહી- અ થ, ઉદે શ, ઘટક, ક્રિક્રયા અને તવતધઓ

એકમ-3

પ ૂરિઠા અને ઉત્પાદન વિશ્લેષણ


ૃ ૂરવઠા - અ થ, ક્રકાર, અને અસરકરિા પિરબળો, ૃ ૂરવઠાનો તનયમ અને ૃ ૂરવઠા
તનયમના અપવાદો,



ૃ ૂરવઠાની ક્્ તિ્ ાપકિા- અ થ અને પદ્ધતિઓ



ઉત્પાદન તવશ્લેર્ણ- મળિરનો તનયમ, તનયમ લાણ ૂ

વાના કારણો, સીમાન્િ અને સરે રાશ

રે િા વચે સંબધ
ં િ ા કદ તવકાસના લાભો અને ગેરલાભો
એકમ-4

ખચગ વિશ્લેષણ, િરીફાઈ અને ઇજારો


િચથ તવશ્લેર્ણ- જુ દા જુ દા િચથના ક્રકારો, ઉત્પાદન િચથના તનણાથ યક પિરબળો, ક્્ ર
,અક્્ ર, સીમાન્િ અને સરે રાશ િચથ વચે સંબધ
ં ો



હરીફાઈ- અ થ, ક્રકારો ( ૃ ૂણથ હરીફાઈ, ઇજારાયુતિ હરીફાઈ, અલ્પહ્િક હરીફાઈ)



ઇજારો- અ થ, ક્રકાર, કારણ અને અસરો

એકમ-5

રકિંમત વનધાગ રણ અને મ ૂડી રોકાણ


િકિંમિ- અ થ, િકિંમિ તનધાથ રણના ઉદ્દે શો, િકિંમિ તનધાથ રણને અસરકરિા પિરબળો, િકિંમિ
તનધાથ રણના માગથદશથક તસદ્ધાન્િો અને િકિંમિ નીતિઓ અ વા ક્ર ાઓ, િકિંમિ તનધાથ રણની
ક્રિક્રયા
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િકિંમિ ભેદભાવ- અ થ, લષેતણો, શા માટે અને ક્યારે શક્ય બને િે , િકિંમિ ભેદભાવના ક્રકાર



ુ , ક્રકારો, મ ૂડી બજેટ, મ ૂડી રોકાણ યોજનાઓના તવશ્લેર્ણ
મ ૂડી રોકાણ- અ થ, હેતઓ
માટે ની પદ્ધતિઓ (સૈદ્ધાક્ન્િક)

સાંદર્ગ1. વત્રિેદી ડી.એન.- મેનેજરરયલ ઇકોનોવમક્સ, વિકાસ પબ્લલવશિંગ, નઈ રદલ્લી
2. દે સાઈ મગનલાલ.- અથગશા્ત્રના વસદ્ધાન્તો, નિજીિન પ્રકાશન, અમદાિાદ
3. મો. ક. ગાાંધી- ગ્રામ સ્િરાજ, નિજીિન પ્રકાશન, અમદાિાદ
4. ચૌધરી સી. એમ.- રૂરલ ઇકોનોવમક્સ, સબલાઇમ પબ્લલકે શન
5. વમશ્રા અને પુરી- ઇકોનોવમક્સ ફૉર મેનેજમેંટ, રિમાલયા પબ્લલવશિંગ, નઈ રદલ્લી
6. ચૌધરી આર. - મેનેજરરયલ ઇકોનોવમક્સ, એસ. ચાાંદ એન્ડ સન્સ, નઈ રદલ્લી
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

નાણાકીય વ્યિસ્થાપન

RMGMT-૨૦૨

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શો:


નાણાકીય સાંચાલનનો અથગ તથા આધુવનક યુગમાાં તેના િધતાાં જતા મિત્િ વિશે વિદ્યાથીઓને
મારિતગાર કરિા તથા નાણાાંની પ્રાપ્તત તેમજ તેના કાયગક્ષમ ઉપયોગ અને સાંચાલન વિશે જ્ઞાન
આપવુ.ાં



નાણાાંકીય રિસાબો ઉપરાાંત નાણાાંકીય વનણગયો, વિશ્લેષણ, નીવતઓ વિશે વિદ્યાથીઓને સમજ આપિી.



ગ્રામીણ વધરાણ વ્યિસ્થાપન, બેંકોનો ફાળો, વધરાણ િગેરે બાબતોની ચચાગ કરિી.

એકમ – 1

નાણાકીય સાંચાલન



નાણાકીય સંચાલનનો અ થ અને મહત્વ



નાણાકીય સંચાલનના કાયો



રૂિઢગિ અને આધુતનક અખભગમનો િફાવિ

એકમ - 2

બીનિેપારી સાંસ્થાના િાવષિક રિસાબો



અ થ અને સમજૂતિ



વેપારી સં્ ા અને ખબનવેપારી સં્ ાના િહસાબો વચેનો િફાવિ



વેપારી સં્ ાની આવક અને િચથન ુ ં વગીકરણ



બીનવેપારી સં્ ાના વાતર્િક િહસાબોમાં સમતવટિટ

િી બાબિો (ગણિરીના સરળ

દાિલાઓ)

એકમ – 3



આવક-જાવક િાતુ ં



ઊપજ-િચથ િાતુ ં



પાુુ ં સરવૈય ુ ં

ગુણોત્તર વિશ્લેષણ



ણુણોતા ર તવશ્લેર્ણનો અ થ અને સમજૂતિ



ણુણોતા ર તવશ્લેર્ણની ઉપયોગીિા અને મયાથ દા



િહસાબી ણુણોતા રોનુ ં વગીકરણ



ગણિરીના સરળ દાિલાઓ

એકમ - 4

મ ૂડી બજેટ



મ ૂડી બજેટનો અ થ અને લષેતણો



ુ
મ ૂડી બજેટનુ ં મહત્વ અને હેતઓ



મ ૂડી બજેટ યોજનાના ક્રકારો અને મ ૂડી બજેટ તનણથય અંગેના અખભગમો



મ ૂડી બજેટની પધધતિઓ (ગણિરીના સરળ દાિલાઓ)
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એકમ - 5

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

અ) ગ્રામીણ વધરાણ વ્યિસ્થાપન
o

ગ્રામીણ તધરાણના ઉદ્દે શો, ક્રકાર તથા સ્ત્રોતો

o

ગ્રામીણ તધરાણ ષેતેરે

િા તધરાણોમાં બેંકોનો ફાળો; લાંબા અને ુંૂંકા ગાળાનુ ં

તધરાણ મેળવવાની ક્રિક્રયા
o
બ)

નાના ઉદ્યોગકારોને આપવામાં આવિા તધરાણો

ઓરડટીંગ
o

ઓિડટીંગનો અ થ, લષેતણો અને કાયો

o

ઓિડટીંગના ફાયદાઓ અને મયાથ દાઓ

o

ઓિડટીંગના તસધધાંિો િ ા ્વૈલ્િક સં્ ાઓનુ ં ઓિડટ કરિી વિિે ઘ્યાનમાં
રાિવાની બાબિો

સાંદર્ગ સારિત્ય:


ફાઇનાસ્ન્સયલ મેનેજમેન્ટ- આઇ. એમ. પાાંડે- વિકાસ પબ્લલશીંગ િાઉસ પ્રા. ભલ.



ફાઇનાસ્ન્સયલ મેનેજમેન્ટ- એસ. સી. કુ છલ – ચૈતન્ય પબ્લલશીંગ િાઉસ



ધાંધાકીય વ્યિસ્થા અને સાંચાલન – બી. એસ. શાિ પ્રકાશન



મેનેજરીયલ એકાઉન્ટાં સી- બી. એસ. શાિ પ્રકાશન
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

RMGMT-ર૦૩

:

(MBA in Rural Management )

બજાર વ્યિસ્થાપન

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શો:


તવદ્યા ીઓને બજાર વ્યવ્ ાપનના અ થ, ્વરૂપ, ક્રિક્રયા, તવતવધ તવભાવનાઓ િ ા િેના તવ્ત ષિ
કાયથષેતેરનુ ં જ્ઞાન આપવુ.ં



માકે િટિંગ તમશ્રની તવતવધ નીતિઓ, તનણથયો, તસધધાંિો િ ા વ્યુહરચનાઓની જાણકારી આપવી.



તવદ્યા ીઓને આધુતનક માકે િટિંગના ખ્યાલો ી અવગિ કરવા િ ા ગ્રામ્ય તવકાસ િેમજ રાટિરીય
તવકાસ ષેતેરે ગ્રામીણ બજાર વ્યવ્ ાપનની તવ્િરિી જિી સીમાઓ ક્રત્યે સભાનિા અને સજાગિા
કેળવવી.

એકમ : ૧

માકે રટિંગનો ૫રરચય



માકે િટિંગ એટલે શુ?
ં િેનો અ થ અને ્વરૂપ,



માકે િટિંગ તવભાવનાની ઉત્ક્રાંતિના િબકકાઓ,



માકે િટિંગના િાર્દ્શરુપ ખ્યાલો



માંગની તવભીન્ન પિરત્ િીમાં માકે િટિંગ કાયથ



બજાર સંચાલન ક્રિક્રયા

એકમ : ૨

બજાર પયાગ િરણ અને સાંશોધન



બજાર પયાથ વરણ અને પયાથ વરણ િપાસ



સ ૂતશ્માપયાથ વરણ



બ્ર ૃિદ પયાથ વરણ



બજાર માિહિી િંર અને બજાર સંશોધન



ુ , પ્રરિયા અને લાભાલાભ
બજાર સંશોધનના િેતઓ

એકમ : ૩ ગ્રાિક િતગણક
ાં ૂ અને બજાર વિર્ાજન


ગ્રાહક વિથણકંૂ ને અસર કતાશ પરરબળો



ખરરદ વનણશય પ્રરિયાના તબક્કાઓ



બજાર તવભાજનનો અથશ અને આધારો



બજાર લક્ષયાંકન



પેદાશ ્ ાનકરણ

એકમ : ૪ માકે રટિંગ વમશ્ર અને મારિતીસાંચાર


બ્ાાંડીંગ અને તેના વનવતવવષયક વનણશયો



િકિંમિ તનધાથ રણ વ્ય ૂહરચનાઓ



અખભવ ષતઘ્ધ તનણથયો - અખભવ ષતઘ્ધ તમશ્ર, જાહેરાિ, વેચાણ અખભવ ષતઘ્ધ,



પલલીસીટી અને વ્યિકિગિ વેચાણ,



માિહિીસંચાર તનણથયો, માિહિીસંચારના સાધનો
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એકમ : ૫

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

અસરકારક માિહિીસંચાર વવકાસના તબકકાઓ
ગ્રામીણ બજાર વ્યિસ્થાપન



ગ્રામીણ બજાર વ્યવ્ ાપન - િેિપેદાશોની વેચાણ વ્યવ્ ા,



દૂ ધ અને િેની પેદાશોના વેચાણની વ્યવ્ ા, અન્ય પેદાશો જેવીકે ગ્રામ્ય કારીગરો દવારા
ઉત્પાિદિ પેદાશોની બજાર વ્યવ્ ા



માકે ટીંગ ચેનલ અંગેના વનણશયો



ચેનલ સંચાલન વનણશયો, ચેનલ રચના અંગેના વનણશયો

સાંદર્ગ ગ્રાંથો :


બેખઝતસ ઓફ માકે િટિંગ મેનેજમેન્ટ- ડૉ. આર.બી. રુદાની, સુલિાન ચંદ એન્ડ ુુ . નવી િદલ્હી.



મોડથ ન માકે િટિંગ –એસ. એ. શેરલેકર – િહમાલયા પબ્લલશીંગ હાઉસ, નવી િદલ્હી.



રૂરલ માકે િટિંગ – સનલ ુુ માર વેલાયુધન – િર્પોન્સ બુતસ, નવી િદલ્હી.



માકે િટિંગ મેનેજમેન્ટ – િફલીપ કોટલર



માકે િટિંગ મેનેજમેન્ટ – વમાથ અને અગ્રવાલ – ફોરવડથ પબ્લલશીંગ ુુ .



ધંધાકીય વ્યવ્ ા અને સંચાલન – બી. એસ. શાહ ક્રકાશન
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

ગ્રામીણ વિકાસ વ્યિસ્થાપના ક્ષેત્રો

RMGMT-૨૦૪

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શો:


ગ્રામતવકાસના જુ દા – જુ દા કાયાથ ત્મક અને તવતશટિટ ષેતેરોના વ્યવ્ ાપન માટે સૈઘ્ઘાંતિક અને
વ્યાવહાિરક સમજણ ઉભી કરવા.



રાટિરના તવકાસના સંદભથ તવતશટિટ ષેતેરોમાં કાયથ કરવાની સંવેદના અને સંકખલિ તવકાસની સોચ
તવકસાવવી.



જુ દા – જુ દા લક્ષય જૂ

અને ષેતેર તવભેદીકરણની ક્રા તમકિાઓ િેમજ િેમના સા ે કામ કરવાની

તવતશટિટ પઘ્ઘતિ સમજવી.
પ્રકરણ : ૧

ટકાઉ ખેતી અને િન વ્યિસ્થાપન




પ્રકરણ : ર

ટકાઉ ખેતી
o

સંકલ્પના, પઘ્ધતિઓ, ફાયદાઓ,

o

સજીવ િેિી શા માટે

o

અસરકરિાના પિરબળો અને ઉકેલો

િન વ્યિસ્થાપન
o

વન, િેના ઉપયોગો

o

જૈતવક તવતવધિા

ઉદ્યોગ સાિવસકતા અને ગ્રામીણ સાંસ્થાગત સાંરચના


ઉદ્યોગ સાિવસકતા
o

અ થ, આવશ્યકિા, મહત્વ,

o

સાહતસકિા વ્યવ્ ાપન અને આવશ્યક ટે કતનકલ િ ા નાણાકીય
જોગવાઈઓ.

o


પ્રકરણ : ૩

ગ્રામીણ હ્િકલા અને ણહષ ઉદ્યોગોની ત્ તિ

ગ્રામીણ સાંસ્થાગત સાંરચના
o

્વરૂ૫, ભ ૂતમકા

o

વિમાથ ન ક્્ તિ

o

ગ્રામીણ સં્ ાગિ સંરચના વ્યવ્ ા૫ન માટે ના તસધધાંિો

ગ્રામીણ આરોગ્ય અને ગ્રામીણ વશક્ષણ




ગ્રામીણ આરોગ્ય
o

ભારિમાં આરોગ્યની ત્ તિ,

o

ઉપલલધ સેવાઓનુ ં સંગઠનાત્મક માળખુ

o

ક્રમુિ કાયથક્રમો

ગ્રામીણ વશક્ષણ
o

તવકાસમાં તશષેતણની ભ ૂતમકા, આઝાદી પિી શૈષેતખણક તવકાસના ક્રયાસો,

o

નીતિઓ અને કાયથક્રમો

o

અસરકારકિાની રતટિટએ િેન ુ ં મુલ્યાંકન
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પ્રકરણ : 4

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

ગ્રામીણ વિકાસ માાં વિજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી અને આપવત્ત વ્યિસ્થાપન


ગ્રામીણ વિકાસ માાં વિજ્ઞાન અને ટે કનોલોજી –
o

ગ્રામીણ ષેતેરમાં તવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીનો ઉપયોગ અને િેને અસર કરિા
પિરબળો,



પ્રકરણ : 5

o

તવજ્ઞાન અને ટે કનોલોજીના અમલ માટે ની વ્ય ૂહરચનાઓ.,

o

ઉજાથ અને ગ્રામીણ તવકાસ

આપવત્ત વ્યિસ્થાપનo

આફિ અને આફિ વ્યવ્ ાપનની વ્યાખ્યા, અ થ

o

આફિના ક્રકારો (ુુ દરિી, માનવસજર્જિ અને અન્ય)

o

આફિ વ્યવ્ ાપનની લાષેતખણકિાઓ

o

આફિ વ્યવ્ ાપનની આવશ્યકિાઓ અ વા મહત્વ

o

આફિ વ્યવ્ ાનના ઘટકો

o

આફિ વ્યવ્ ામાં શૈષેતખણક સંસ ાઓની ભ ૂતમકા

જળ સાંસાધન વ્યિસ્થાપન અને અનુચભુ ચત જનજાવત અને વિકાસ




જળ સાંસાધન વ્યિસ્થાપન
o

પાણીનુ ં મહત્વ.

o

પાણીની ગ્રામીણષેતેરે મ ૂશ્કે લીઓ.

o

પાણી સંચય અને સંગ્રહની ક્રાચીન અને અવાથ ચીન પઘ્ધતિઓ.

o

પાણી માટે સરકાર અને અન્ય સં્ ાઓના ક્રયત્નો.

o

જળ આયોજન અને વ્યવ્ ાપન.

અનુચભુ ચત જનજાવત અને વિકાસo

અખભગમ, સામાજજક આત િક ત્ તિ

o

સામાજજક, શૈષેતખણક અને આત િક તવકાસના ક્રયાસો

સાંદર્ગ ગ્રાંથો :

1.
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
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RMGMT-205

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

Management Information System

(ક્રેરડટ-૫)

Objective:
The course is to develop an understanding of the information technology
infrastructure and Information Systems (IS) management framework of E-business.
After going through the course the students will be able to identify the different
components of information system and technologies and to manage them. Develop
an insight as to how information systems influence business strategy. Develop the
ability to contribute meaningfully towards information system selection.

Unit-1

Unit-2

System Analysis and Design


Data and Information, Management of Information, Attributes and
Qualities of Information, Uses of Information.



System concept, classification, element, Characteristics and types.







Role, Attributes and Tasks of a System Analyst
Data Flow Diagrams- Data Dictionary.
Structured English- Decision Table- Decision Tree.
System Development life cycle method (SDLC)
Data Input Methods



Designing Outputs

Database Management







Unit-3

File based system, Database design concept, DBMS, Feature of
DBMS, structure of DBMS Package.
Elements of database, Database Administrator, Data types, Field
properties.
E-R model
Working with Table, Forms, Reports and Queries
Sorting & filtering, Import Data.
Simple operation of queries using MySQL.

Information System













Reasons for initiating Information system (5'Cs).
MIS: Definitions, Benefits, functions, Characteristics, Role,
Components of Information System- Three Dimension of IS.
MIS as a pyramid, Establishing an MIS, Implementing an MIS
MIS and Information Resources Management (IRM)
Modules of MIS, MIS tools and Selection, Information System in
Organization.
Types of information System
Transaction Processing System (TPS)
Decision Support System (DSS)
Office automation System (OAS)
Executive Support System (ESS)
Strategic Information System (SIS)
Business Intelligence system (BIS)
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Unit-4

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

Enterprise System Management






Unit-5

:

Business Process Reengineering (BPR)
Customer Relationship Management (CRM)
Enterprise Resources Planning (ERP)
Supply Chain Management (SCM)
System Analysis and Planning (SAP)

Enhancing & Knowledge Management






Geographical Information system (GIS)
Data ware house
Data mining
Knowledge system and Types.
Expert system

Books:









Management Information Systems, Laudon and Laudon, 7th Edition, Pearson
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 – In Knowledge Economic - P.T. Joseph & Sanjay Mohapatra – PHI

Lab:







SAD : Exercise
DBMS using BASE and MySQL
MIS Case study
MIS information module
MIS enterprise module
GIS Application
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RMGMT-206

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

ગ્રામ્ય અભ્યાસ (Village study)

(MBA in Rural Management )

(ક્રેરડટ-05)

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.
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

RMGMT-૩૦૧

:

(MBA in Rural Management )

પરરયોજના વ્યિસ્થાપન

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શો:
માઇક્રો લેવલ ્લાનીંગ અને સફળ ૫િરયોજના વ્યવ્ ા૫ન માટે તવદ્યા ીના જ્ઞાન અને કૌશલ્ય તવકાસનુ ં
ઘડિર કરવુ.ં વ્યવ્ ા૫કીય ક્રયુક્તિઓના અભ્યાસ અને અમલીકરણ દ્વારા શકયિાઓનો અભ્યાસ,
િરપોટથ , ક્રપોઝલ, ૫િરયોજના અમલીકરણ અને ૫િરયોજના તનરીષેતણ જેવા તવતવઘ પાસાંને િપાસવા.

એકમ – 1

પરરયોજના અને પરરયોજના સંચાલનનો ખ્યાલ



પિરયોજનાનો અ થ, લષેતણો અને પિરયોજનાનુ ં વગીકરણ



પિરયોજના સંચાલન, પિરયોજના સંચાલન ક્રિક્રયા અને પિરયોજના જીવનચક્રના િબકકા



પિરયોજનાના હેત ુ અને ઘ્યેયોનુ ં ઘડિર અને ્પટિટિા



્વોટ તવશ્લેર્ણ, પિરયોજના આયોજન અને પિરયોજના ઘડિર ક્રિક્રયા



પિરયોજના આયોજન અને ઘડિર માટે જરૂરી શક્યિાઓના અભ્યાસ : ટે કનીકલ
શક્યિાઓ, આત િક અને બજારની શક્યિાઓ, સંચાલકીય અને કાયાથ ત્મક શક્યિાઓ અને
નાણાકીય શક્યિાઓ

એકિ – 2

પરરયોજના સંચાલનની પ્રયુક્તતઓ અને વ્યવસ્થાતંત્ર



પિરયોજના સંચાલકની ભ ૂતમકા અને જવાબદારીઓ



પિરયોજના ટીમ



પિરયોજના નોટબુક



પિરયોજના સંચાલન ક્રયુક્તિઓ



પિરયોજના વ્યવ્ ાિંર (શ્રેખણક વ્યવ્ ાિંર)

એકમ – 3

પરરયોજનાિાં સિય સંચાલન અને નાણાકીય મવશ્લેષણ



વકથ બ્રેક ડાઉન ્રતચર (WBS)



શીડયુલીંગ



પિરયોજના સમય અને િચથના અંદાજ



પટથ અને સી.પી.એમ. કાયથક્રમ - (ત યરી અને ગણિરીના સરળ દાિલા)



પિરયોજના નાણાકીય રતટિટએ તવશ્લેર્ણ

(1) પરિ આપ સમય (ર) િહસાબી વળિરના દરની પધધતિ (3) વિથમાન મ ૂલ્યની
પધધતિ: ચોખ્િા વિથમાન મ ૂલ્યની

પધધતિ, આંિિરક વળિરના દરની પધધતિ,

નિાકારકતાના આંકની પધ્ધવત (ત યરી અને ગણિરીના સરળ દાિલા)
એકમ – 4

પરરયોજના અિલીકરણ અને અંકુ શ



પિરયોજના અમલીકરણ કાયથક્રમ (PEP) અને પિરયોજના કાયથચાલક માગથદતશિકા



પિરયોજના દે િરે િ, દોરવણી અને સંકલન કાયથ



પિરયોજના મ ૂલ્યાંકન અને અંુુ શ કાયથ
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર



માિહિી સંચાર અને સંચાલનલષેતી માિહિી સંહતિ



પો્ટમોટથ મ તવશ્લેર્ણ

એકમ – 5



:

(MBA in Rural Management )

પરરયોજના રરપોટગ
પિરયોજના િરપોટથ તૈયાર કરવો. નમ ૂનાનો)

o

પિરયોજના તવશેની સામાન્ય માિહિી

o

પિરયોજનાના ઉદ્દે શો, પિરયોજના આયોજન અને ઘડિર

o

શક્યિાઓનો અભ્યાસ

o

ક્રોજેતટ તવશેની નાણાંકીય માિહિી

o

SWOT તવશ્લેર્ણ

સાંદર્ગ 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
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપન

RMGMT-૩૦2

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શો:


ગ્રામીણ ષેતેરે ઉત્પાદન વ્યવ્ ાપન માટે ટે કનો–મેનેજિરયલ જોગવાઇઓ તવશે તવદ્યા ીઓને
િાલીમબઘ્ઘ કરવા.



સામગ્રી સંચાલન વ્યવ્ ા અને કરકસરના અ થશાસ્ત્ર િેમજ તવકે્ન્રિ ઉત્પાદન વ્યવ્ ાના
સંદભે સભાનિા કેળવવી.



ગ્રામીણ ્ ાતનક અને તવકે ્ન્રિ અ થવ્યવ્ ાને સુસગ
ં િ

ાય િેવી ઉત્પાદન વ્યવ્ ા તવશે

અખભગમ તવકસાવવા.
એકમ-1

ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપન અભર્ગમ અને ઉત્પાદન વ્ય ૂિરચના


ઉત્પાદન વ્યિસ્થાપનનો પરરચય- ઉત્પાદનનો અ થ, લષેતણો, ઉત્પાદનનાં ્વરૂપો,
ઉત્પાદન વ્યવ્ ાપનની તવભાવના, ઉત્પાદનની મ ૂળભ ૂિ ક્રિક્રયા, મહત્વ, ઉત્પાદનનો
ધંધાનાં અન્ય કાયો સા ે સંબધ
ં ,




ઑપરે શનના પ્રકાર- ઉત્પાદક ઑપરે શન અને ખબન ઉત્પાદક (સેવા) ઑપરે શન

ઉત્પાદન વ્ય ૂિરચના- વ્ય ૂહરચના એટલે શું ?વ્ય ૂહરચના અને િેને અસર કરિા
પિરબળો- બાહ્ય અને આન્િિરક, વ્ય ૂહાત્મક ક્રિકયા અને તનણથયો

એકમ-2

માાંગની આગાિી


માાંગની આગાિી- માંગ અને માંગની આગાહીનો અ થ, માંગની આગાહીને અસર કરિા
પિરબળો



માાંગની આગાિીના પ્રકાર- ુંૂંકા અને લાંબાગાળાની આગાહી



માાંગની આગાિીની પદ્ધવતઓ- (અ) ્ ાતપિ વ્તુની માંગની આગાહી- ગ્રાહકના
ઇરાદાની

મોજણી

રીતિ,

માકે િટિંગના

માણસોના

અખભક્રાયની

રીતિ,

તનટિણાિોંના

અખભક્રાયની રીતિ, બજાર ક્રયોગ રીતિ, ડેલ્ફી પધધતિ, ભ ૂિકાળના વલણો પર ી
ભતવટિયના

વલણો

મેળવવાની

રીતિ,

પિરક્્ તિ

તનદે શાંકોની

રીતિ,

સહ-સંબધ
ં

તવશ્લેર્ણની રીતિ, (બ) નવી વ્તુની માંગની આગાહી માટે ની પદ્ધતિઓ
એકમ-3

પેદાશની રચના, વિકાસ અને ઉત્પાદન ક્ષમતા આયોજન


પેદાશ અને સેિાની િસ્તુની રચના- નવી પોદાશની રચના, વ્તુનો જીવનચક્ર અને
ઉત્પાદન, િરસચથ અને ડવલપમેંટ, વ્તુ તવકાસની પિક્રયા



પ્રરક્રયાના વિવિધ પ્રકાર- ભૌતિક પેદાશ અને સેવા પેદાશ માટે ની ક્રિક્રયા



ઉત્પાદન ક્ષમતા આયોજન- ઉત્પાદન ષેતમિા, ઉત્પાદન ષેતમિા આયોજન અને માંગની
આગાહી, અતનયતમિ માંગને પહોંચી વળવા માટે ન ુ ં વ્ય ૂહ, એકંદરે ષેતમિા આયોજનની
પધધતિઓ
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એકમ-4

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

સ્થળ પસાંદગી અને ગોઠિણી


વ્યિસ્થા સ્થળ અથિા જગ્યા - વ્યવ્ ા ્ ળ અ વા જગ્યા અને િેન ુ ં મહત્વ, જગ્યા
સા ે સંકળાયેલા પિરબળો- દષ શ્ય અને અદષ શ્ય પિરબળો, જગ્યાનુ ં મ ૂલ્યાંકન- સમતુટ
ખબન્દુ તવશ્લેર્ણ અને અંક માપન પદ્ધતિ



વ્યિસ્થાની ગોઠિણી- વ્યવ્ ાની ગોઠવણી, માલની હેરફેર, ગોઠવણીની પસંદગીને
અસરકરિા પિરબળો



વ્યિસ્થાની ગોઠિણીના વિવિધ પ્રકાર- ક્રવાહ રે િા ગોઠવણી, ક્રિક્રયાત્મક અને તનયિ
્ ાન ગોઠવણી

એકમ-5

ઇન્િેન્રી સાંચાલન અને ઉત્પાદકતા


ઇન્િેન્રીનુાં સાંચાલન અને અંકુ શ- માલ સંચાલનની તવતવધ િક્રયાતવતધઓ, ઇન્વેન્રી,
ઇન્વેન્રી સા ે સંકળાયેલા િચાથ ઓ, ઇન્વેન્રીની પદ્ધતિઓ- તનયિ જથ્ ા, તનયિ
સમયગાળા, લઘુિમ-મહતા મ અને એ.બી,સી, પદ્ધતિઓ



માલની જરૂરરયાત અને આયોજન (એમ.આર.પી.) માલની જરૂિરયાિ અને આયોજન
સી્ટમ, એમ.આર.પી.ના ઇનૃુટ્સ અને આઉટૃુટ્સ, એમ.આર.પી. અને િેના ઉપયોગ



ઉત્પાદકતા અને ગુણિત્તા – ઉત્પાદકિા અને ણુણવતા ા- અખભગમ અને જરૂિરયાિ,
ણુણવતા ા માટે ના માપકો,

સાંદર્ગ1.રામાનુજ મજૂમદાર- ક્રોડતટ મેનેજમેંટ, તક્રન્ટસ હૉલ, નઈ િદલ્લી
2. લી. જે કાજેર્કી- ઑપરે શન મેનેજમેંટ.
3.જોનજી બેલ્યર, જૂજજયસ- ક્રોડતટીતવટી પલ્સ, ગલ્ફ પબ્લલતશિંગ, ટોકયો
4. આર. એલ. નૌલિા- િક્રયાત્મક ક્રબંધ, આદશથ ક્રકાશન, જયૃુર
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

સ્િૈવછક સાંસ્થા વ્યિસ્થાપન

RMGMT-૩૦૩

(ક્રેરડટ-૫)

ઉદ્દે શો:


્વૈલ્િક સં્ ાઓનુ ં ્વરૂપ અને ગ્રામતવકાસમાં િેમની ભ ૂતમકા અને વિથમાન ક્રાસંખગિા તવશે
સમજણ તવકસાવવી.



્વૈલ્િક સં્ ા સંચાલન તવશે કાયદાકીય, વહીવટી અને વ્યવ્ ાપકીયની સૈઘ્ઘાંતિક સમજ ઉભી
કરવી.



્વૈલ્િક સં્ ાનાં સંદભથમાં પિરયોજના તવકાસ અને વ્યવ્ ાપન િ ા કમથચારી વ્યવ્ ાપન માટે ના
ટે કનો – મેનેજિરયલ તવભાગો િેમજ સામાજજક ્વીકાયથિા તવશે સમજણ કેળવવી.

પ્રકરણ : ૧

સ્િૈવછક સાંસ્થા : પ્રકાર, કાયગક્ષેત્ર અને ભ ૂવમકા



્વૈતિક સં્ ાનો અ થ, ્વૈતિક સં્ ાઓના ફાયદા અને ગેરફાયદા



્વૈતિક સં્ ાઓના ક્રકાર, ્વૈતિક સં્ ાઓની ભ ૂતમકા



્વૈતિક સં્ ાઓની લાષેતખણકિાઓ



ુ અને તવચારધારા
્વૈતિક સં્ ાઓના દશશન, વમશન,ધ્યય, હેતઓ

પ્રકરણ : ૨

સ્િૈવછક સાંસ્થાની રચના અને ર્ારતમાાં સ્િૈવછક સાંસ્થાઓની ભ ૂવમકા



ર્ટ િરીકે



સોસાયટી નોંધણી કાયદો, 1860 અંિગથિ



ખબનનફાકારક કંપની િરીકે



્વૈતિક ચળવળ- આઝાદી પહેલા અને આઝાદી પિી, ્વૈતિક ષેતેરનો તવકાસ અને વ ષતઘ્ધ



્વૈતિક સં્ ાઓનુ ં મ ૂલ્યાંકન



ભારિના તવકાસમાં ્વૈતિક સં્ ાઓની ભ ૂતમકા

પ્રકરણ : ૩ સ્િૈવછક સાંસ્થાઓમાાં નાણાાંકીય વ્યિસ્થાપન અને સ્િૈવછક સાંસ્થાઓમાાં ર્ાંડોળ


નાણાકીય િહસાબ અને િહસાબી પઘ્ધતિ



નાણાકીય વ્યવ્ ાપન



ઓ્િડટ



આવકના ્રોિ



ભંડોળ એકરીકરણ



સરકારી ભંડોળ, આંિરરાટિરીય ભંડોળ, ્ ાતનક ભંડોળ, ભંડોળના અન્ય ્રોિ

પ્રકરણ : ૪ સ્િૈવછક સાંસ્થાઓના િેરા અંગે ના કાયદાઓ અને જોગિાઈ અને સ્વૈવછક સાંસ્થાઓમાાં
માનિ સાંશાધન વ્યિસ્થાપન


આવકવેરા કાયદો, 1961 અંિગિથ ્વૈતિક સં્ ાઓ માટે ની જોગવાઈઓ, એફ.સી.આર.એ
નોંધણી



્વૈતિક સં્ ાઓની વેચાણ વેરા અંગેની જવાબદારી



્વૈતિક સં્ ાઓમાં ટી.ડી.એસ, ્વૈતિક સં્ ાઓ માટે સતવિસ ટે ષેત
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:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )



્વૈતિક સં્ ાઓમાં માનવ સંશાધન, ્વૈતિક સં્ ાનુ ં સભ્યપદ



્વૈતિક સં્ ાનુ ં વહીવટી માળખુ,ં સતા ાઓ અને જવાબદારીઓ



્વૈતિક સં્ ાઓમાં કમથચારી વ્યવ્ ાપન તવર્યક મુદ્દદાઓ, ્વૈતિક સં્ ા ષેતેરે
કમથચારી વ્યવ્ ાપન અને સમ્યાઓ

પ્રકરણ : ૫

પરરયોજના વ્યિસ્થાપન અને સ્િૈવછક સાંસ્થાઓની બદલાતી ભ ૂવમકા



પિરયોજના દરિા્િ નમુનાની પિરયોજના દરિાસ્ત)



પિરયોજનાનુ ં અમલીકરણ



પિરયોજનાની દે િરે િ અને અંુુ શ તેમજ મ ૂલ્યાંકન



્વૈતિક સં્ ાઓનો સામાજજક ્વીકાર, ્વૈતિક સં્ ાઓ સામેના પડકારો



્વૈતિક સં્ ાઓનુ ં ક્રેિડટ રે ટીંગ



્વૈતિક સં્ ાઓનુ ં નેટવકીગ

સાંદર્ગ ગ્રાંથો :

1. Capacity Building For NGOs: Making it Work by Rick James and John
Hailey, Praxis Series
2. Principles of NGO Management, by Phiroshaw Camay and Anne J. Gordon
(1997) ISBN 0-620-21371-X
3. Reddapa Reddy V & "NGO's and People's Role in Joint Forest
Management", Chenna Reddy D Kurukshetra, august 1998
4. Reddapa Reddy V " People's Participation and Forest Management in India:
Few Emerging Issues", Asia Pacific Journal of Rural Development, January
2000
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RMGMT-304

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

ICT Development and Management

(ક્રેરડટ-૫)

Objective:







Understand the ICT technology.
To Introduce the Use and Implementation of E-Commerce, M-Commerce.
Understand the E-government science and practices towards to development
and rural domain.
Role of ICT in Sustainable development.
Technological advancement, innovation and trends.
Featured Technology

Unit-1

E-Commerce





Unit-2

E-Government and E-Governance






Unit-3

What is e-government and Thumb Rule, Benefit and Stages
E-Government and e-Governance.
Vision, Strategy and
Architecture. Indicator (PPT), implement process (PPP)
E-Government Readiness and framework. Technology and
Standard: data center and gateway.
Security Management Model. Digital Divide and Model
E-Government and cyber law. Managing E-Government

ICT for Sustainable Development





Unit-4

What is E-commerce, Advantages and Disadvantages of ECommerce? Types of E-commerce
E-Commerce
System
Architecture.
Electronic
Data
Interchange.
Electronic Payment System. Security in E-commerce
Scope of M-Commerce, M-Commerce application

ICT for Sustainable Development. ICT in Rural development
domain. NIC role in informatics development
GSWAN technology and E-GRAM concept
ICT based Rural Project in India
ICT Programme in India. ICT initiative by State, District,
Taluka level

Technology Management






Technology: concept, definition, issues and implication.
Technology Management. Generation and Development
Innovation in Technology
Trends in Technology
Case study
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Unit-5

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

Featured Technology







Mobile technology
Internet of things
Cloud computing
Green computing
Open source software technology
Digital entertainment business practices. Robotics and 3D
printing

Books:

1.
2.
3.
4.

Comer 4e, Computer networks and Internet, Pearson Education.
E-commerce by Joshep
E-Government by j. satyanarayana
Management Of Technology by Khalil, Tata McGraw-Hill Education,
2009
5. Management of Technology and Innovation by P N Rastogi SAGE Publications
Pvt. Ltd

Lab:
Application in Rural Management








E-commerce and M-commerce: Example, Payment system.
NIC Case study
ICT Project by Government, Private and Development sector.
Cloud computing
Mobile Technology
Open source software
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RMGMT-305

:

ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

સાંશોધન કાયગ (પ્રોજેકટ)

(MBA in Rural Management )

(ક્રેરડટ-08)

The research work programme has been designed with a view to
sensitize the students with 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, Rural HRD, Rural
Finance, Agriculture, ICT for Rural mass, Women Empowerment,
Rural
Youth,
Child
Development,
Education,
Institutional
Development, Rural Industry and Non-farm Activities.
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ગ્રામ વ્યિસ્થા૫ન અઘ્ઘયન કેન્ર

:

(MBA in Rural Management )

વિદ્યાથી કૌશલ્ય વિકાસ

(ક્રેરડટ-10)

Student Skills Development
૧. રચનાત્મક ર્ાગીદારી (Innovative Participation)
In this course, we organise a workshop, group discussions and field
visit with specified theme in association with organisations having
grass root level experience in the field of sustainable rural
development. The evaluation is based on the examination held by
the host organisations.

(ર)

ર. ઘાંઘાકીય પ્રત્યાયન (Business Communication)
This course presents communication as integral to management
strategy and as a critical component for success in the workplace
with objective like. .
 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.
 To generate understanding of communication process and
develop communication skills among the students.
ુ ર એકાઉન્ટીંગ (Computer Accounting)
૩. કમ્પતયટ
The course is designed to give an opportunity to the students to get
acquainted with Accounting Software. The course covers basics of
accountancy which covers the entire accounting cycle of the
business environment. It focuses on understanding and learning of
basic accounting terms, accounting principles, concepts and
conventions, double entry system, modes of accounting and
preparation of financial statements. The course also covers an
introduction to various types of business organizations, accounting
on computers, Tally fundamentals which includes learning of Tally
features and its functionality. To bring ease in getting functional with
Tally, sample data processing and its report generation will also be
taught to the students as part of this course.
૪. સાંશોધનમાાં કમ્પતયટુ ર (Computer in Research)
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. The basics of theory and
research design include how to... (1) Identify a viable research
question; (2) formulate a theory and derive hypotheses; and (3)
conceptualize and measure variables. 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 SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences) software.

(ર)

(ર)

(ર)
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૫. વ્યિસ્થાપન પ્રકલ્પ (Management Projects)
Management proposal formation for......
1) Project Management
2) Production Management
Subject which cover a goal of develop a proposal for an educational,
small business or development project for which fund is required.
The courses are designed to help students to developing knowledge,
skills in planning and designing, implementing, managing and
evaluating projects in an area of interest.

RMGMT-402

સાંસ્થાકીય સાંચાલકીય તાલીમ
(Institutional Managerial Internship)

(૨)

(ક્રેરડટ-20)

The fourth semester students 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.
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ઉદ્યોગ

(ક્રેરડટ-02+02+02 =06)

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…..

COMP-102/302

ગ્રામજીિન પદયાત્રા

(ક્રેરડટ-02+02=04)

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 the vision of intensive research activities.

ુ જીિન
સમિ

(Community Living Grade)

( ક્રેરડટ- અ બ ક ડ )

As per continuous assessment at hostel life and participations
towards to involvement of students in group and creativity work as a
part of community life.
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