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�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા૫૫૫૫ન અન અન અન અ�ય�ય�ય�યયન ક��યન ક��યન ક��યન ક��     

�જરાત િવ	ાપીઠ�જરાત િવ	ાપીઠ�જરાત િવ	ાપીઠ�જરાત િવ	ાપીઠૂૂૂૂ  : : : : રાધરાધરાધરાધંંંંેે ેે$ $ $ $ ૫૫૫૫%રસર %રસર %રસર %રસર      

&જ&જ&જ&જ. . . . ગાધીગાધીગાધીગાધીંંંં નગરનગરનગરનગર, �જરાત  �જરાત  �જરાત  �જરાત ુુુુ  

પીન પીન પીન પીન : : : : ૩૮૩૮૩૮૩૮૨ ૬૨૦૨ ૬૨૦૨ ૬૨૦૨ ૬૨૦.   .   .   .    
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�જરાત િવ	ાપીઠ �જરાત િવ	ાપીઠ �જરાત િવ	ાપીઠ �જરાત િવ	ાપીઠ ૂૂૂૂ : : : : રાધરાધરાધરાધંંંંેે ેે$  $  $  $      
�ા�ા�ા�ામમમમ    �યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા૫૫૫૫નનનન    પારગતપારગતપારગતપારગતંંંં  

(MASTER OF RURAL MANAGEMENT) 

પાપાપાપાઠ.ઠ.ઠ.ઠ.�માક�માક�માક�માકંંંં પાઠ.પાઠ.પાઠ.પાઠ.�મ/�મ/�મ/�મ/ુુુુ ંં ં ંનામ નામ નામ નામ � %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ 

સ2સ2સ2સ2----૧૧૧૧ 
RMGMT-૧૦૧  માનવ સસાધન િવકાસં  

(Human Resource Development) 
૫૫૫૫    

RMGMT-૧૦૨   સશોધન પં 7િત અન ે8કડાશા� 2 
(Research Method and Statistics) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૧૦૩  � યવ� થાપનના િસ7ાતંો અને 9%�યા 
(Principles and Process of Management) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૧૦૪  �ામીણ  િવકાસ � યવ� થાપન 
(Rural Development Management) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૧૦૫  ક< = >ટુર � યવ� થાપન-1 
(Computer Management-1)  

૫૫૫૫    

RMGMT-૧૦૬  @ે2કાયA  
(Field Work) 

૩૩૩૩    

COMPL-૧૦૧   ઉ	ોગ 
(Udyog) 

૨૨૨૨    

COMPL-૧૦૨   �ામCવન પદયા2ા 
(Gramjivan Padyatra) 

૨૨૨૨    

•  સEહCવનૂ   
(Community Living Grade) 

GણેીGણેીGણેીGણેી ( ( ( (અ બ ક અ બ ક અ બ ક અ બ ક 

ડડડડ))))    
 9થમ9થમ9થમ9થમ    સ2નીસ2નીસ2નીસ2ની    � %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ ૩૨૩૨૩૨૩૨    

સ2સ2સ2સ2----રરરર 

RMGMT-૨૦૧  સચાલકMય અથશા� 2ં A  
(Managerial Economics) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૨૦૨   પ%રયોજના � યવ� થાપન 
(Project Management) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૨૦૩  � વૈિO છક સ� થાં  � યવ� થાપન  
(NGO Management) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૨૦૪  �ામીણ  િવકાસ � યવ� થાપના ં@ે2ો 
(Fields of Rural Development Management) 

૫૫૫૫    
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RMGMT-૨૦૫  ક< = >ટુર � યવ� થાપન-ર 
(Computer Management-2) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૨૦૬  @ે2કાયA  
(Field Work) 

૫૫૫૫    

COMPL-૨૦૧   ઉ	ોગ 
(Udyog) 

૨૨૨૨    

•  સEહCવનૂ   
(Community Living Grade) 

GણેીGણેીGણેીGણેી ( ( ( (અ બ ક અ બ ક અ બ ક અ બ ક 

ડડડડ))))    
 બી$બી$બી$બી$    સ2નીસ2નીસ2નીસ2ની    � %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ ૩૩૩૩રરરર 

સ2સ2સ2સ2----૩૩૩૩ 
RMGMT-૩૦૧  બ$ર � યવ� થાપન 

(Marketing Management) 
૫૫૫૫    

RMGMT-૩૦૨   નાણાકMય � યવ� થાપન  
(Financial Management) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૩૦૩  ઉQ પાદન � યવ� થાપન 
(Production Management) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૩૦૪  ક< = >ટુર � યવ� થાપન-3 
(Computer Management-3) 

૫૫૫૫    

RMGMT-૩૦૫  સશોધન કાયં A (9ોSકટ)  

(Research Work (Project)) 
૮૮૮૮    

RMGMT-૩૦૬  @ે2કાયA  
(Field Work) 

૨૨૨૨    

COMPL-૩૦૧   ઉ	ોગ 
(Udyog) 

૨૨૨૨    

COMPL-૩૦૨   �ામCવન પદયા2ા 
(Gramjivan Padyatra) 

૨૨૨૨    

•  સEહCવનૂ   
(Community Living Grade) 

GણેીGણેીGણેીGણેી ( ( ( (અ બ ક અ બ ક અ બ ક અ બ ક 

ડડડડ))))    
 2ી$2ી$2ી$2ી$    સ2નીસ2નીસ2નીસ2ની    � %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ ૩૪૩૪૩૪૩૪ 
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સ2સ2સ2સ2----૪૪૪૪    
RMGMT-

૪૦૧ 
િવ	ાથT કૌશVય િવકાસ  
(Student Skills Development) 

૧૦૧૦૧૦૧૦    
 ૧.  રચનાQમક ભાગીદારM  

(Innovative Participations) 
((((રરરર))))    

 ર.  ૫%રયોજના �યવ�થાપન 9કVપ 

(Project Management Proposal)  
((((રરરર))))    

 ૩.  ક<=>ટરુ  એકાઉY�ટZગ  
(Computer Accounting) 

((((રરરર))))    

 ૪.  સશોં ધનમા ંક<=>ટુર 

(Computer in Research)  
((((રરરર))))    

 ૫.  ઉQપાદન �યવ�થાપન 9કVપ 

(Production Management Proposal) 
((((૨૨૨૨))))    

RMGMT-

૪૦ર  
સ�થાકMય ં �યવ�થાપકMય તાલીમ  
(Institutional Managerial Internship) 

રરરર૦૦૦૦    
 • સ�થાકMય ં  EVયાકનૂ ં  

(Organizational Assessment)  
((((૪૪૪૪))))    

 • િવભાગીય EVયાકનૂ ં  

(Departmental Assessment) 
((((૮૮૮૮))))    

 • ૫%રયોજના અહ વાલ 

(Placement Report) 
((((૪૪૪૪))))    

 • મૌ[ખક ૫રM@ા 
(Viva-Voce) 

((((૪૪૪૪))))    

COMPL-૪૦૧   ઉ	ોગ 
(Udyog) 

રરરર    

••••  સEહCવનૂ   
(Community Living Grade) 

GેણીGેણીGેણીGેણી ( ( ( (અ બ ક ડઅ બ ક ડઅ બ ક ડઅ બ ક ડ))))    

 ચોથાચોથાચોથાચોથા    સ2નીસ2નીસ2નીસ2ની    � %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ    ૩૩૩૩રરરર 

સમ�સમ�સમ�સમ�    કાય�મનીકાય�મનીકાય�મનીકાય�મનીAAAA     � %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ    ૧૩૦૧૩૦૧૩૦૧૩૦    
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RMGMT -૧૦૧૧૦૧૧૦૧૧૦૧ :   માનવ સસાધન િવકાસમાનવ સસાધન િવકાસમાનવ સસાધન િવકાસમાનવ સસાધન િવકાસંંંં                     ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))        

 
ઉ]ેશઉ]ેશઉ]ેશઉ]ેશ::::    
 

�ામીણ માનવ સસાધનં  િવકાસ/ મહQQવુ ં  અને તેમા ંરહ લી સમ�યાનો અ�યાસ કરવો. 

િવ	ાથTઓ પોતાના અ/માન અનેુ  ધારણા થકM �ય_`તઓ, ઔપચા%રક અન ે

અનૌપચા%રક bથો અને સગઠનોૂ ં  સાથે તમેની સપકં A  દરિમયાનગીરMની 9%�યા શીખવા 

9યQન કરશે.  

    

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૧૧૧૧        માનવ સસાધન િવકાસમાનવ સસાધન િવકાસમાનવ સસાધન િવકાસમાનવ સસાધન િવકાસંંંં     

• માનવ સસાધં ન િવકાસનો અથ અને � યાA c યા. 

• આિથeક િવકાસમા માનવ સસાધન િવકાસં ં ની અગQ ય. 

• ઔ	ો[ગક અને �ા< ય સબધોં મા માનવ સસાધન િવકાસ અ[ભગમં ં . 

• માનવ સસાધન િવકાસ � યં વ� થાપન. 

• � વા� થ અને fgબ કV યાુ ુ ં ણ માટ  માનવ સસાધન િવકાસં . 

• સ� થાં ઓ : પચાયતી રાં hયની, ઔ	ો[ગક અને � વૈjOછક. 

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૨૨૨૨        માનવ સાધન આયોજનમાનવ સાધન આયોજનમાનવ સાધન આયોજનમાનવ સાધન આયોજન    

• માનવ સાધન આયોજનનો અથA. 

• માનવ સાધન આયોજનની 9%�યા. 

• માનવ સાધન આયોજનની પ7િતઓની રMત. 

• માનવ સાધન આયોજન. 

• આયોજન માપન, મા%હતીની 9થા, ઓ%ડટ, એકાઉિ� ટંગ અન ે

ઉQ પાદન. 

• માનવ શ_`ત આયોજન. 

• અથA, �યેય, અગQ ય અને િવકાસ આયો&જત અને [બનઆયો&જત 

સ� થાં ન. 

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૩૩૩૩            � ય� ય� ય� યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપન/ વતનપન/ વતનપન/ વતનપન/ વતનુુુુ ંં ંં AA AA     

• �ય_`તગત 9%�યાઓ. 

• વતન અને તનેા આધારોA . 

• બોધાQ મક 9%�યાઓ : 9Q ય@ીકરણ િશ@ણ � વનો c યાલ, વલણો, 

9ેરણા, તાન અને સમાયોજન. 
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• 8તર�ય_`ત 9%�યાઓ. 

• સદ શા �યવહાર 9િતkં િુl ટ, � યવહાર િવmલેષણ(TA), સાભળp અનેં ંુ  

મદદના સબંધંો. 

• bથ ૂ  અને 8તરbથ ૂ  9%�યાઓ. 

• bથ ૂ રચના અને 9%�યા, bથ ૂ વતનA , bથ અૂ ગQ ય, સઘષં A, સહકાર 

અને હ%રફાઈ, નેtQ વૃ .  

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૪૪૪૪        સ� થાસ� થાસ� થાસ� થાંં ંં કMય 9%�યાકMય 9%�યાકMય 9%�યાકMય 9%�યા    

• ઔપચા%રક સ� થાં ના ંપ%રબળો : સvા અને અિધકાર, [ભwતા અને 

સયોજનં , રાજકMય વતનA . 

• કાય � યA વ� થાપન અને કાયિવA mલેષણ, િનય2ણનો િવ� તાં ર, કાય A

� યવ� થાપન/ પ%રણામું , કાય Cવનની �ણવvાA ુ .  

• � યવ� થાપન િવmલેષણ/ િનદાનું  : સાધન અને પ7િતઓ, પ%રવતન A

અને િવકાસ, વૈકjVપક દર< યાનગીરM, પ%રવતન લાવનારાA  

9િતિનિધ. 

9કર9કર9કર9કરણણણણ :  :  :  : ૫૫૫૫                કમચારM � યકમચારM � યકમચારM � યકમચારM � યAAAA વ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન    

• કમચારM � યA વ� થાપન/ ભારતમા વાતાવરણું ં . 

• કમચારM અિધકારM/ કાય અને ફરજA Aુ ં . 

• િનરM@ક અને @ે2 9બધકં  કાય િવmલેષણA . 

• સલાહ અને ઔ	ો[ગક સબંધોં . 

 

સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     

1111.... Dessler, C Navarkey, Human Resource Management, 10/e; New Delhi: PHI, 2011    
2222.... Aswappama, Human Resource Management text book and cases-5 edition New 

Delhi: Tata McGraw-Hill    
3333.... Agrawal T, Human Resource Management, Thomas learning; New Delhi.     
4444.... Robbins, Stephen P., Timothy A Judge, and Seema Sanghi (2009). Organisational 

Behavior, 13/e; New Delhi: Pearson Education     
5555.... Ivancevich M. John (2009). Human Resource Management, 10/e; New Delhi: Tata 

McGraw-Hill    
6. Rao, V.S.P. (2005). Human Resource Management, 2/e; New Delhi: Excel Books  
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RMGMT -૧૦૨૧૦૨૧૦૨૧૦૨            સશોધન પસશોધન પસશોધન પસશોધન પંંંં 7777િત અને 8કડાશા{િત અને 8કડાશા{િત અને 8કડાશા{િત અને 8કડાશા{            ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    

    

ઉ]ેશઉ]ેશઉ]ેશઉ]ેશ::::    

સશોધનં  િવષય |ારા િવ	ાથTઓ િવિવધ @2ેમા રહ લીં  સમ�યાના }ડાણkવકના ૂ A

અ�યાસ માટ  અ[ભ~[ચુ  િવકસાવી. 8કડાકMય િવmલેષણ, સશોધનં  હ tઓુ, શરતો, 

અથઘટનA  અને મા%હતી �યવ�થાના કૌશVય/ 9�tતીુ ું કરણ િવકસાવpુ.ં         

    

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૧૧૧૧        

• સશોધનનો c યાં લ અને તેના ંસોપાનો. 

• �ામીણ િવકાસના ં@ે2ોમા સશોધનની ઉપયો[ગં ં તા. 

• સશોધનના 9કારોં . 

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૨૨૨૨        

• સમ� યા : અથ અને િવશષેતાઓA . 

• ઉપકV પના : અથ અને િવશષેતાઓA . 

• ચલ : અથ અને 9કારોA . 

• સશોધન %ડઝાં ઇન : અથ  અને 9કારોA . 

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૩૩૩૩        

• નEનૂા પ7િત : અથ  અને 9કારોA . 

• 9ાથિમક મા%હતીના ં�ોતો. 

• �બ� Eલાકાતુ . 

• 9m નાવલી. 

• િનરM@ણ પ7િત. 

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૪૪૪૪        

• મા%હતી/ુ ંસપાદન અન ેસાક તીકરણં ં  

• મા%હતી/ વગTકરણ અને િવm લેુ ં ષણ 
o આpિvૃ  િવતરણ 

o મ�યવતT િ� થિતમાનના ંમાપો 

o મ�યક, મ�ય� થ અને બ�લકુ  

o મ�યક િવચલન, ચtથક િવચલન અને 9મા[ણુ A ત િવચલન 

o સહસબંધં : અથA, 9કારો અને િવિધ (� પીયરમેન)  

o મા%હતી/ ંઆલેખીય િવm લેુ ષણ  

• સારણીકરણ 
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9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૫૫૫૫        

o અહ વાલલેખન : અથ અને સારા અહ વાલA લેખનની િવશેષતા. 

o અહ વાલલેખનના ંપગિથયા.ં  

o સશોધનમા કં ં < = >ટુરની ઉપયો[ગતા. 

    

    

સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     

૧. સશંોધન ૫7િત : ડM. એ. ઉચાટ  

ર. સામા&જક અ/સધાુ ં ન : ડો. �ર ��િસ�હુ ુ , ઉvર9દ શ %હ�દM �થ એકાદમીં , લખનઉ.  

૩. સશોધન ં ૫7િત : એ. C. શાહ અને S. ક . દવે. અનડા 9કાશન, અમદાવાદ.    



�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ    ::::    �ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા૫૫૫૫ન અન અન અન અ�ય�ય�ય�યયન ક ��યન ક ��યન ક ��યન ક ��     ::::    �ામ�ામ�ામ�ામ    �યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા૫૫૫૫નનનન    પારંગત પારંગત પારંગત પારંગત (MRM) 
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RMGMT -૧૦૩૧૦૩૧૦૩૧૦૩       � ય� ય� ય� યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનના િસપનના િસપનના િસપનના િસ7ા7ા7ા7ાંં ંતંો અને 9%�તો અને 9%�તો અને 9%�તો અને 9%�યાયાયાયા            ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    

    

ઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશો::::    

� �યવ�થાપકMય િસ7ાતંો અને fશળતાઓ િવષે સમજણ ક ળુ વવી.  

� �ા<ય િવકાસના @ે2ે �યવ�થાપકMય અ[ભગમ �પlટ કરવો.  

� સપંોિષત �ામિવકાસ માટ  �યવ�થાપકMય 9%�યા, કમચારM �યવ�થાપન અને A

�ામીણ �યવ�થાપકની �િમકા િવશે પાયાની સમજણૂ  ઊભી કરવી.   

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૧૧૧૧        � ય� ય� ય� યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનનો c યાપનનો c યાપનનો c યાપનનો c યાલ લ લ લ : : : : અથઅથઅથઅથAAAA, , , , 9fિત9fિત9fિત9fિતૃૃૃૃ , , , , િસ7ાતિસ7ાતિસ7ાતિસ7ાતંંંં, , , , કાય� અને મહકાય� અને મહકાય� અને મહકાય� અને મહQQવQQવQQવQQવ    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૨૨૨૨        � ય� ય� ય� યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનની િવચારધારાઓ પનની િવચારધારાઓ પનની િવચારધારાઓ પનની િવચારધારાઓ : : : : પરપરાગતપરપરાગતપરપરાગતપરપરાગતંંંં , , , , વૈ�ાિનકવૈ�ાિનકવૈ�ાિનકવૈ�ાિનક, , , , 9%�યા9%�યા9%�યા9%�યા, , , , 

ગા[ણિતક અને માનવલ@ીગા[ણિતક અને માનવલ@ીગા[ણિતક અને માનવલ@ીગા[ણિતક અને માનવલ@ી    િવચારધારાઓિવચારધારાઓિવચારધારાઓિવચારધારાઓ....    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૩૩૩૩        �ામીણ િવકાસ અને � ય�ામીણ િવકાસ અને � ય�ામીણ િવકાસ અને � ય�ામીણ િવકાસ અને � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપન પન પન પન : : : :     

o �ામીણ િવકાસમા � યં વ� થાપન/ મહQ Qવુ ં .  

o �ામ � યવ� થાપકની �િમકાૂ , જવાબદારMઓ અને પડકારો.   

(�ામિવકાસના ંિવિવધ @ે2ોના સદભમાં ંA ) 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૪૪૪૪        આયોજન આયોજન આયોજન આયોજન : : : : અથઅથઅથઅથAAAA,,,,    લ@ણલ@ણલ@ણલ@ણ, , , , 9%�યા9%�યા9%�યા9%�યા, , , , મહQQવમહQQવમહQQવમહQQવ અને 9કારો અને 9કારો અને 9કારો અને 9કારો    

o � >હૂાQમક આયોજન, આયોજનની kવધારણાઓૂ A . 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૫૫૫૫        �યે�યે�યે�યેયલ@ી યલ@ી યલ@ી યલ@ી સચાલન સચાલન સચાલન સચાલન ંં ંં : : : : અથઅથઅથઅથAAAA, , , , લ@ણલ@ણલ@ણલ@ણ, , , , 9%�યા9%�યા9%�યા9%�યા    

o િનણય ઘડતર A : અથA, , , , લ@ણ, , , , 9%�યા અને પ7િતઓ.    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૬૬૬૬       સગઠન    સગઠન    સગઠન    સગઠન ંં ંં : : : : અથઅથઅથઅથAAAA, , , , લ@ણલ@ણલ@ણલ@ણ, , , , મહQQવમહQQવમહQQવમહQQવ અને 9કાર અને 9કાર અને 9કાર અને 9કાર    

o ક � �ીકરણ અને િવક � �ીકરણ. 

o સvાની સ�પણી. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૭૭૭૭        દોરવણી અને નેtQ વદોરવણી અને નેtQ વદોરવણી અને નેtQ વદોરવણી અને નેtQ વૃૃૃૃ     ::::    

o દોરવણી : અથA, લ@ણ, મહQ Qવ, પ|િતઓ, અસરકારક દોરવણીના 

9Eખ ઘટકો ુ (�ા< ય અને ધધાકMય એકમના સદભમાં ં ંA ). 

o નેtQ વૃ  : અથA, લ@ણ, શલૈી, મહQ Qવ, તથા �ામીણ @ે2ે અસરકારક 

નેtQ વૃ  માટ  આવm યક લ@ણો. 



�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ    ::::    �ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા૫૫૫૫ન અન અન અન અ�ય�ય�ય�યયન ક ��યન ક ��યન ક ��યન ક ��     ::::    �ામ�ામ�ામ�ામ    �યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા૫૫૫૫નનનન    પારંગત પારંગત પારંગત પારંગત (MRM) 

 

 10 

 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૮૮૮૮        અ[ભ9ેરણ અન ેમા%હતીસચાર અ[ભ9ેરણ અન ેમા%હતીસચાર અ[ભ9ેરણ અન ેમા%હતીસચાર અ[ભ9ેરણ અન ેમા%હતીસચાર ંં ંં ::::    

o અ[ભ9ેરણ :- અથA, મહQQવ, અને િવચારધારાઓ (મા� લો, હ�બગA, 

X અને Y) 

o મા%હતીસચાર ં : અથA, મહQQવ, 9%�યા, 9કાર, અવરોધતા ંપ%રબળો, 

અસરકારક મા%હતી સચારનાં  ંઆવm યક તQQવો. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૯૯૯૯            સકલન અને �fશ સકલન અને �fશ સકલન અને �fશ સકલન અને �fશ ંં ંં ુુ ુુ ::::    

o સકલન ં : અથA, મહQQવ, 9%�યા અને પ7િતઓ.  

o �fશ ુ : અથA, મહQQવ, 9%�યા, પ7િતઓ, અસરકારક �fશનાુ  ં

તQQવો. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૧૦૧૦૧૦૧૦        કમચારM � યકમચારM � યકમચારM � યકમચારM � યAAAA વ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપન પન પન પન : : : : અથઅથઅથઅથAAAA, , , , લ@ણલ@ણલ@ણલ@ણ, , , , મહQQવમહQQવમહQQવમહQQવ અન ેકાય�  અન ેકાય�  અન ેકાય�  અન ેકાય�     

o (પસદગીં , તાલીમ, િવકાસ, બઢતી, બદલી) 

 
સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     

1. 9બ�ધ ક  િસ7ાતં, આર. એલ. નોલખા, આદશA 9કાશન, જયkરુ. 

2. C. એસ. �ધાુ , 9બધં ક  િસ7ાતં, આરબીએસએ પ��લિસ�ગ, જયkરુ. 

3. એસ. એ. શરલેકર Ð િ9�સીપVસ ઓફ [બજનેસ મનેેજમેટ અન ેમનેેજમે�ટ વેV> ુ

ઓ%રયે�ટ ડ હોલેY�ટક એ9ોચ, %હમાલયા પ��લિસ�ગ, નવી %દVલી. 

4. િનમલિસ�A હ- િ9�સીપલ ઓફ મનેેજમે�ટ, દMપ એ�ડ દMપ પ��લિસ�ગ 

5. C. આર. ટરM� , મનેેજમે�ટ, િવકાસ પ��લિસ�ગ, નવી %દVલી. 

6. �ન લોક શ અને પટ લ રાCવ, 9બધ [ચ�તન કM િવચારં ધારા�, આરાધના 

પ��લક શન, નવી %દVલી. 

7. મા�ર નવીનુ , મનેેજમે�ટ થોટ Ð િ2વદેM આર. એસ., મનેેજમે�ટ, નવીન પ��લિસ�ગ 

8. �ચ અને |ી%રચં , મનેેજમે�ટ, ટાટા મે̀ �ો હMલ, નવી %દVલી. 



�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ    ::::    �ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા૫૫૫૫ન અન અન અન અ�ય�ય�ય�યયન ક ��યન ક ��યન ક ��યન ક ��     ::::    �ામ�ામ�ામ�ામ    �યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા૫૫૫૫નનનન    પારંગત પારંગત પારંગત પારંગત (MRM) 
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RMGMT -૧૦૪૧૦૪૧૦૪૧૦૪       �ામીણ િવકાસ � ય�ામીણ િવકાસ � ય�ામીણ િવકાસ � ય�ામીણ િવકાસ � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન                    ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    

ઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશો::::    

� �ામીણ સામા&જક Ð આિથeક અને સ�થાગત સરચના િવશે પાયાનો cયાલ �પlટ ં ં

કરવો.  

� �ામીણ િવકાસ માટ  ઉપયોગી સહકા%રતા, િવ�તરણ Sવા િસ7ાતંોની સમજ 

િવકસાવવા.  

� �ામિવકાસની ગાધીં  િવચારસરણી િવશે સમજણ ક ળવવી.    

 
9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૧૧૧૧        �ામીણ સ�ામીણ સ�ામીણ સ�ામીણ સEદાયEદાયEદાયEદાયુુુુ     

   ભારતીય �ામીણ સEદાયનો પ%રચયુ , ગામ� ંુ : c યાલ અન ે� યાc યા, ભારતીય 

�ામીણ સEદાયનાંુ  લ@ણો, ભારતીય શહ રM સEદાયુ , �ામીણ અને શહ રM 

સEદાય વO ચેુ નો તફાવત. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૨૨૨૨        �ામીણ સામા&જક � ત�ામીણ સામા&જક � ત�ામીણ સામા&જક � ત�ામીણ સામા&જક � તરMકરણ અન ે�ાિત � યરMકરણ અન ે�ાિત � યરMકરણ અન ે�ાિત � યરMકરણ અન ે�ાિત � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થા    

   સામા&જક � તરMકરણનો c યાલ, �ામીણ સEદાયોમા ં સામા&જક � તુ રMકરણ,  

�ાિતના પાયા ઉપર સામા&જક � તરMકરણ, �ાિતનો અથ અને તેનાંA  લ@ણો,  

�ાિતના ં કાય� અન ે િવકાય�, જજમાની � યવ� થા, 9ભાવી �ાિત અન ે

8તર�ાતીય સઘંષ�, ભારતીય �ાિત � યવ� થામા ંપ%રવતનોA . 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૩૩૩૩        ભારતીભારતીભારતીભારતીય �ામીણ fgબ � યય �ામીણ fgબ � યય �ામીણ fgબ � યય �ામીણ fgબ � યુ ુુ ુુ ુુ ુ ંં ંં વ� થાવ� થાવ� થાવ� થા    

   ભારતીય �ામીણ fgંબ ુ ુ : અથ અને તનેાંA  લ@ણો, �ામીણ fgંબો/ ં માળ�ંુ ુ ુ ,ુ 

�ામીણ fgંબનો સમાજ અને �ાિત સાથેનો સબંધંુ ુ , �ામીણ fgંબ � યુ ુ વ� થામા ં

પ%રવતનોA . 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૪૪૪૪        �ામીણ આિથeક માળ��ામીણ આિથeક માળ��ામીણ આિથeક માળ��ામીણ આિથeક માળ�ુુુુ ંં ં ં   

   �ામીણ અથ� યA વ� થા : આઝાદM પહ લા ંઅને આઝાદM પછM, �ામીણ આિથeક 

Cવનની લા@[ણકતાઓ, �ામીણ આિથeક Cવનમા ંપ%રવતનો અને તેનાંA  માટ  

જવાબદાર પ%રબળો, �ામીણ સમાજના ંઆિથeક સાધનો, fિષ અન ેતે/ ં�ામીણ ૃ ુ

અથત2ંમા ંA મહQQવ, ભારતીય fિષ � યૃ વ� થાની લા@[ણકતાઓ, ભારતીય fિષ ૃ

@ે2 ેપ%રવતનોA , [બનfિષ � યૃ વસાયો, �ામીણ ઉ	ોગો, જજમાની � યવ� થા અન ે

�ામીણ અથત2ંA , �ામીણ સેવાઓ, �ામીણ રોજગારM અને તે/ ં� વુ �પ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૫૫૫૫        �ામીણ િવકાસ�ામીણ િવકાસ�ામીણ િવકાસ�ામીણ િવકાસ    

   િવકાસ : અથ અને તેની � યાA c યા, િવકાસના માપદંડો, િવકાસના ં પ%રબળો, 

�ામીણ િવકાસઃ અથA અને � યાc યા, ભારતમા ં �ામીણ િવકાસના 9યQ નો : 

આઝાદM  પહ લા ં અને આઝાદM પછM, �ામીણ િવકાસની િવિવધ યોજનાઓ, 

�ામીણ િવકાસના ંબાધક પ%રબળો, �ામીણ િવકાસ અન ેપ%રવતનA . 



�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ    ::::    �ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા૫૫૫૫ન અન અન અન અ�ય�ય�ય�યયન ક ��યન ક ��યન ક ��યન ક ��     ::::    �ામ�ામ�ામ�ામ    �યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા૫૫૫૫નનનન    પારંગત પારંગત પારંગત પારંગત (MRM) 
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9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૬૬૬૬        મહાQ મામહાQ મામહાQ મામહાQ મા ગાધીના સદભમા �ામીણ િવકાસ ગાધીના સદભમા �ામીણ િવકાસ ગાધીના સદભમા �ામીણ િવકાસ ગાધીના સદભમા �ામીણ િવકાસં ં ંં ં ંં ં ંં ં ંAA AA     

   મહાQ મા ગાધંીના મતે �ામીણ િવકાસ, ગામના સદંભમા ં મહાQ માA  ગાધંીના 

િવચારો (મારા � વ= ન/ ંભારતુ , � વરાજનો અથ અને �ામ � વA રાજ, સવ�દય, 

વાલીપણાનો િસ7ાતં, ગામડા ંતરફ પાછા વળMએ, �ામસેવા, પચંાયતી રાજ, 

જમીનના ખે�ૂ, પ�પાલનુ , �ામો	ોગ, �ામ 9દશનોA , ખાદM અને ર�%ટયો, 

�ામસફાઈ, �ામઆરો� ય, ગામડાનંો આહાર, ગામડાનંા કાયકતાA A, ક ળવણી, � 2ી 

ક ળવણી, વણ � યA વ� થા, લ�મતીઓ અને અ� kુ mૃ યતા). 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૭૭૭૭        �ામીણ વહMવટM માળ��ામીણ વહMવટM માળ��ામીણ વહMવટM માળ��ામીણ વહMવટM માળ�ુુુુ ંં ં ં   

   �ામીણ વહMવટM માળ� ું: િ2-� તરMય વહMવટMત2ં, પચંાયતી રાજ � યવ� થા : 

અથA, હ tઓ અન ેુ મહQQવ, પચંાયતી રાજ� યવ� થાનો ઇિતહાસ,  �ામ પચંાયત, 

તેની રચના અને તેના ંકાય�, તા કા પચંાયતુ , તેની રચના અને તેના ંકાય�, 

&જV લા પચંાયત, તેની રચના અને તેના ં કાય�, પચંાયતી રાજ � યવ� થાની 

�ામીણ સમાજ પર અસર, પચંાયતી રાજ � યવ� થામા ં� 2ીઓની �િમકાૂ  અન ે

મહQQવ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૮૮૮૮        સહકાર � યસહકાર � યસહકાર � યસહકાર � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપન અન ે�ામીણ િવકાસપન અન ે�ામીણ િવકાસપન અન ે�ામીણ િવકાસપન અન ે�ામીણ િવકાસ    

   સહકાર : અથ સહકારM 9pA િૃv, સહકારના િસ7ાતંો, સહકારM 9pિvૃ  : અથ અને A

� વ�પ, �ામીણ િવકાસમા ંસહકારM 9pિvૃ ની �િમકાૂ . 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૯૯૯૯        �ામીણ િવ� ત�ામીણ િવ� ત�ામીણ િવ� ત�ામીણ િવ� તરણ રણ રણ રણ પ7િતપ7િતપ7િતપ7િતઓઓઓઓ    

   િવ� તરણનો અથA, �ામીણ િવકાસના સદંભમા ં િવ� તA રણ/ ું મહQQવ, �ામીણ 

િવ� તરણ પ7િતઓ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૧૦૧૦૧૦૧૦        �ામીણ પ%રવતન�ામીણ પ%રવતન�ામીણ પ%રવતન�ામીણ પ%રવતનAAAA     

   �ામીણ સમાજમા ં પ%રવતનના અ[ભગમોA , ભારતીય �ામીણ સમાજમા ં

પ%રવતનનાંA  પ%રબળો, �ામીણ સમાજમા ં પ%રવતનનીA  પ7િતઓ,  ભારતીય 

�ામીણ સમાજમા ંપ%રવતનો A : � વ�પ, 9%�યાઓ અને 9વાહો. 

સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     

1. �ામીણ  સમાજશા{ Ð એ. આર. દ સાઈ 

2. �રલ ડ વલપમે�ટ Ð વસ�ત દ સાઈ 

3. સહકાર દશન A Ð જગદMશ Eલાણીુ  

4. �ામ �વરાજ Ð ગાધંીC 

5. �રલ ડ વલપમે�ટ ઇન ઇY�ડયા Ð ક . આર. �=તાુ , એટલા%ંટક પ��લક શન, નવી %દVલી. 



�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ�જૂરાત િવ	ાપીઠ    ::::    �ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા�ામ �યવ�થા૫૫૫૫ન અન અન અન અ�ય�ય�ય�યયન ક ��યન ક ��યન ક ��યન ક ��     ::::    �ામ�ામ�ામ�ામ    �યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા�યવ�થા૫૫૫૫નનનન    પારંગત પારંગત પારંગત પારંગત (MRM) 
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RMGMT -105105105105       Computer Management-I            ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫)))) 

 (Computer Application for Management) 

Objectives: 

� To familiarize the students with basic computer concepts. 
� To provide the necessary skills to understand and efficiently use various 

Commonly used software and specialized 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. 

 

Unit-1    Fundamentals of Computers                    

• What is computer, Types, Characteristics, and Advantages-
Disadvantages?  

• Generation of computers, Microcomputer, Minicomputer, Main 
computer, Mainframes, Super computer, Network computer.  

• Function and components of a computer, Central Processing Unit 
(CPU), Memory, How CPU and Memory works.  

• Memory, Auxiliary Storage Devices, Input Devices, Output  Devices, 
System Devices.  

Unit-2    Computer Software and Operating System               

• Software, Software Types: System Software, Application Software.  

• Operating system, how operating system can works, classification of 
operating system: single User, Multi User, Multiprocessing, 
Multitasking, Multithreading, Real time. User interface. 

• GUI and advantages over CUI. 

Unit-3   Windows Operating System               

• Windows OS, category and its advantage. 

• Working with Windows, windows Basic Control, Start button, 
Desktop icons & Task bar.  

• Start Menu:  Program, Document, Favorites, Find, Help, Run.  

• Working with Accessories Window Explorer Management 

• Settings: Control Panel, Printer, Start menu, Taskbar, Folder Option. 

Unit-4    Word Processing Software                         

Microsoft Word – The different functionalities in the Microsoft Word 

software, Getting Started, Working With Documents, Customize the Word 
Environment, Editing a Document, Formatting Text, Formatting 
Paragraphs, Styles, Adding Tables, Graphics, Proofing a Document, Page 

Formatting, Table of Contents, Creating Web Pages, Lists, References and 
Citations, Mail merge and etc... 

Unit-5    Spreadsheets Software                      

Microsoft Excel – Getting Started, Customize Excel, Working with a 

Workbook, Manipulating Data, Modifying a Worksheet, Performing 

Calculations, Sort and Filter, Graphics, Charts, Formatting a Worksheet, 
Developing a Workbook, Customize the Layout, Page Properties and 
Printing  

Unit-6    Presentation Graphics                                          

What is a Presentation, why are Presentations graphics required, 
Physical Components of a Presentation, how make effective 
Presentations.  
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Microsoft PowerPoint –  

Getting Started, Customize, Creating a Presentation,  Working with 
Content 
Formatting Text, Adding Content, Graphics, Tables, Charts, Slide Effects, 
Applying a design template; Creating a hierarchy, Slide Sorter view; 
Running the slide show; Printing the slides and etc.... 

Unit-7  Introduction to Networking 

• What Is a Network? : The Concept of Networking, Advantages, Types 
of Networks: LANs, MANs and WANs. Example of Network. 

• Network Configuration:  Peer-to-Peer Networks, Server-Based 
Network and specialized server. 

• Network Topology, Network interface card. 

• Network Operating Systems : Network Services, Network Security, 
Network Performance. 

• Network Environment : User, Groups, Computer, Sharing, Rights, 
access, Domain and workgroup. 

Unit-8    Internet technology-I 

• What is internet, History, Internet uses, Internet users. 

• Dial up access, Dedicated / Direct connection, Shell & TCP/IP 
Account, Domain Name, IP address.  

• World wide web, How www is work, www Browsing : Internet 
Explorer, URL, Search. 

• Introduction to E-mail, E-mail Sending & Receiving Tech, Mail 
protocol, Mail client. creation and execution.   

Unit-9    Internet technology-II 

• Internet Protocol : File transfer protocol, http, Telnet etc. 

• Chat, conference, Messenger on Internet. 

• Search Engine advance utility   

• Blog, Concept of social networking site. 

Unit-10  Virus Detection and Elimination 

• Viruses, Trojan Horses, Worms, How does a virus infected a 
computer, File infectors, Disk infectors, Virus weaknesses, Virus 
detection, Cleaning file, Partition and Boot sector infectors.  Anti virus 
Software and maintaining computer 

 

Books :  
1. Leon & Leon Introduction to Computers, Vikas publishing House, New 

Delhi.  

2. Comer 4e, Computer networks and Internet, Pearson Education.  
3. Comdex computer course 
4. internet for beginners by hemang antani 
5. Computer Network by Dr. Satish Patel 
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RMGMT -૨૦૧૨૦૧૨૦૧૨૦૧   સચાલકMય અથશા� 2સચાલકMય અથશા� 2સચાલકMય અથશા� 2સચાલકMય અથશા� 2ંંંં AA AA                         ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    

    

ઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશો::::    

� ગાધીં િવચાર/ુ ં અથશા{ અને સાA મા�ય 9વાહના અથશા{ની સમજણ સA પંોિષત 

�ામિવકાસની �Ylટએ ઊૃ ભી કરવી.  

� અથશા{નાA  ંસૈ7ાિંતક પાસાઓં માગં, kરુવઠો, %ક�મત, મળતરના િનયમો અને ખચ A

િવmલેષણ િવશે સમજણ ક ળવવી.  

� સચાલકMયં  અથશા{નીA  સામા&જક જવાબદારM િવશે સભાનતા લાવવી.    

    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૧૧૧૧            સચાલકMયસચાલકMયસચાલકMયસચાલકMયંંંં  અથશા� 2 અથશા� 2 અથશા� 2 અથશા� 2AAAA / � વ/ � વ/ � વ/ � વુુુુ ંં ંં �પ અને કા�પ અને કા�પ અને કા�પ અને કાયયયયAAAA@ે2@ે2@ે2@ે2    

• સચાં લકMય અથશા� 2A ની � યાc યા. 

• સચાલકMય અથં Aશા� 2/ � વું �પ. 

• સચાલકMય અથશા� 2ં A / કાયું A@ે2. 

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૨૨૨૨            માગ/ િવm લેમાગ/ િવm લેમાગ/ િવm લેમાગ/ િવm લેં ંં ંં ંં ંુુ ુુ ષણ ષણ ષણ ષણ         

• માગનો c યાં લ, માગના 9કારં , માગને ન¢M કરતાં  ંપ%રબળો. 

• માગનો િનયમં , િનયમ લા� ુ પડવાના ં કારણો અને અપવાદ 

([ગ%ફન). 

• માગની આગાહM ં - અથA, ઉ]ેશ, ઘટક, 9%�યા અને િવિધઓ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૩૩૩૩            માગ અને kરવઠાની િ� થમાગ અને kરવઠાની િ� થમાગ અને kરવઠાની િ� થમાગ અને kરવઠાની િ� થંં ંં ુુ ુુ િત� થાિત� થાિત� થાિત� થાપકતાપકતાપકતાપકતા    

• માગની િ� થં િત� થાપકતા - અથ અને 9કારોA . 

• kરવઠા ુ - અથA, િનયમ, 9કાર, અસર કરતા ંપ%રબળો. 

• kરવઠાની િ� થુ િત� થાપકતા - અથA, િવશેષતાઓ, 9કાર. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૪૪૪૪            ઉQ પાઉQ પાઉQ પાઉQ પાદન િવm લેદન િવm લેદન િવm લેદન િવm લેષણ ષણ ષણ ષણ / / / / મળતરનો િનયમમળતરનો િનયમમળતરનો િનયમમળતરનો િનયમ    

• ઉQ પાદન િવm લેષણનો અથ અને િવશેષતાઓA .  

• િનયમની � યાc યા અને તેની િવ� tતૃ સમbતીૂ . 

• કદ િવકાસના લાભો અને ગેરલાભો. 

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ :  :  :  : ૫૫૫૫            ખખખખચચચચAAAA િવm લે િવm લે િવm લે િવm લેષણષણષણષણ    

• ખચA અને તનેો અથA. 

• ખચના િવિવધ c યાA લો. 
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9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૬૬૬૬            હરMફાઈ હરMફાઈ હરMફાઈ હરMફાઈ     

• હરMફાઈનો અથ અને 9કારો A (kણ ૂ A હરMફાઈ, ઇ$રા>કત ુ હરMફાઈ 

અને અV પહ� તક હરMફાઈ) 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૭૭૭૭            ઇ$રોઇ$રોઇ$રોઇ$રો            

• ઇ$રાનો અથ અને તનેા 9કારોA  

9999કરણ કરણ કરણ કરણ : : : : ૮૮૮૮            %ક�મત%ક�મત%ક�મત%ક�મત    

• %ક�મત િનધારણનો c યાA લ  

• િવિવધ 9કાર 

• %ક�મત િનધાAરણની પ7િતઓ 

• %ક�મત ભેદભાવ 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૯૯૯૯            રોકાણ િવm લેરોકાણ િવm લેરોકાણ િવm લેરોકાણ િવm લેષણષણષણષણ    

• અથ અને A મહQQવ 

• નાણાનંો 9વાહ અને રોકાણની ઉપયો[ગતા/ માપું  

• EડMૂ રોકાણના EV યાૂ કંનની પ7િતઓ 

• EડM �દાજૂ -પ2 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૧૦૧૦૧૦૧૦            સચાલકMય અથસચાલકMય અથસચાલકMય અથસચાલકMય અથંંંં AA AAશા� 2શા� 2શા� 2શા� 2મા મા મા મા ંંંંસામા&જકસામા&જકસામા&જકસામા&જક જવાબદારM અને ગાધીિવચાર જવાબદારM અને ગાધીિવચાર જવાબદારM અને ગાધીિવચાર જવાબદારM અને ગાધીિવચારંં ંં     

• સચાલકMય અથશા� 2ં A  - સામા&જક જવાબદારMની જ�%રયાત અને 

9%�યા. 

• ગાધીં િવચારની �ૃYlટએ �ા< ય@ે2ે સચાલકMય અથશા� 2ં A / � વું �પ 

અને તનેી વતમાન 9ાસ[ગકતાA ં . 

 

સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     

    

1. િ2વેદM ડM. એન., મેનેજ%રયલ ઇકોનોિમ`સ, િવકાસ પ��લિસ�ગ, નવી %દVલી. 

2. અથશા{નાA  િસ7ાતંો, મગનભાઈ દ સાઈ, નવCવન 9કાશન. 

3. �ામ �વરાજ, ગાધંીC,  નવCવન 9કાશન. 

4. ચૌધરM સી.એમ., �રલ ઇકોનોિમ`સ, સબલાઇમ પ��લક શન 

5. િમGા kરMુ , ઇકોનોિમ`સ ફોર મેનેજમિેનટ, %હમાલયા પ��લિસ�ગ, નવી %દVલી. 

6. ચૌધરM આર., મેનેજ%રયલ ઇકોનોિમ`સ, એસ. ચાદં એ�ડ સ�સ, નવી %દVલી. 
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    RMGMT -૨૦૨૨૦૨૨૦૨૨૦૨       પ%રયોજના � યપ%રયોજના � યપ%રયોજના � યપ%રયોજના � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન                                                ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫)))) 

 

ઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશો::::    

માઇ�ો લેવલ =લાિન�ગ અને સફળ ૫%રયોજના �યવ�થા૫ન માટ  િવ	ાથTના �ાન અને 

કૌશVય િવકાસ/ ઘડતર કરpુ ું .ં  �યવ�થા૫કMય ટ કિનકોનો અ�યાસ અને અમલીકરણ 

|ારા શકયતાનો અ�યાસ. %રપોટA , 9પોઝલ, ૫%રયોજના અમલીકરણ અન ે૫%રયોજના 

િનરM@ણ Sવા ંિવિવધ પાસાને તપાસવાં .ં    

    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૧૧૧૧                

• પ%રયોજનાનો અથ અને પ%રયોજના/ ંવગTકરણA ુ . 

• પ%રયોજના સચંાલન, પ%રયોજના સચંાલન 9%�યા. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૨૨૨૨        

• પ%રયોજના Cવનચ�ના તબકકા. 

• પ%રયોજના સચંાલકની �િમકા અને જવાબદારMૂ . 

• પ%રયોજના ટMમ. 

• પ%રયોજના નોટ¤કુ. 

• પ%રયોજના સચંાલન 9>_ુ`તઓ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૩૩૩૩        

• પ%રયોજનાના હ t અને ુ �યેયો/ ંઘડતર અને � પુ l ટતા.  

• � વોટ િવm લેષણ. 

• પ%રયોજના આયોજન. 

• પ%રયોજના ઘડતર 9%�યા. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૪૪૪૪        

• પ%રયોજના આયોજન અને ઘડતર માટ  જ�રM શ¥તાઓના અ� યાસ : 

ટ કિનકલ શ¥તાઓ, આિથeક અને બ$રની શ¥તાઓ, સચંાલકMય અન ે

કાયાQ મA ક શ¥તાઓ અને નાણાકMય શ¥તાઓ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૫૫૫૫        

• પ%રયોજના નાણાકMય �ૃિl ટએ િવm લેષણ  

• (1) પરત આપ સમય (ર) %હસાબી વળતરના દરની પ7િત       (3) 

વતમાન EV યA ૂ ની પ7િતઃ ચોc ખા વતમાન EV યA ૂ ની પ7િત, 8ત%રક 

વળતરના દરની પ7િત, ખચ A - લાભ િવm લેષણ  (િથયરM અને ગણતરMના 

સરળ દાખલા). 
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9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૬૬૬૬          

• વક ¦ેક ડાઉન � §A કચર (WBS) 

• િશડ¨[ુલ�ગ  

• પ%રયોજના સમય અને ખચના �દાજA  

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૭૭૭૭        

• પટA અને સી.પી.એમ. કાય�મA . (થીયરM અને ગણતરMના સરળ 

દાખલા) 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૮૮૮૮        

• પ%રયોજના � યવ� થાત2ં. (Gે[ણક � યવ� થાત2ં) 

• પ%રયોજના અમલીકરણ કાય�મA (PEP).   

• પ%રયોજના કાયચાલક માગદિશeકાA A .  

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૯૯૯૯        

• પ%રયોજના દ ખર ખ, દોરવણી અને સકલન કાયં A.  

• પ%રયોજના EV યાૂ કંન અને �fશ કાયુ A. 

• મા%હતી સચાર અને સચાલનલ@ી મા%હતી સહિતં ં ં . 

• પો� ટમોટમ િવm લેA ષણ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૧૦૧૦૧૦૧૦        

• પ%રયોજના %રપ�ટ (નEનાનોૂ ).   
 

સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     
 

1. Meredith, Jack R. and Samuel J. Mantel (2010). Project Management, 7/e; New Delhi: 
Wiley India    

2. Gray F. Clifford and Erik W. Larson (2008). Project Management, 3/e; New Delhi: Tata 
McGraw-Hill    

3. Prasanna Chandra (2008). Projects - Planning, Selection, Financing, Implementation 
and Review, 6/e; New Delhi: Tata McGraw-Hill    

4. B.M. Patel :  Project Management 
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    RMGMT -૨૦૩૨૦૩૨૦૩૨૦૩       � વૈ� વૈ� વૈ� વૈિO છિO છિO છિO છક સ� થાક સ� થાક સ� થાક સ� થાંં ંં  � ય � ય � ય � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન                                        ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    

    

ઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશો::::    

� �વૈjOછક સ�થાઓ/ �વ�પ અન ેં ંુ �ામિવકાસમા તમેં ની �િમકા અન ે વતમાન ૂ A

9ાસ[ગતાં  િવશે સમજણ િવકસાવવી.  

� �વૈjOછક સ�થા સચાલન િવશે કાયદાકMયં ં , વહMવટM અને �યવ�થાપકMયની  

સૈ7ાિંતક સમજ ઊભી કરવી.  

� �વૈjOછક સ�થાનાં  સદભમા પ%રયોજના િવકાસ અને �યવ�થાપં ંA ન તથા કમચારM A

�યવ�થાપન માટ નો ટ કનો-મનેેજ%રયલ િવભાગો તમેજ સામા&જક �વીકાયતા A િવશ ે

સમજણ ક ળવવી.    

    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૧૧૧૧    � વૈ� વૈ� વૈ� વૈિO છિO છિO છિO છક સ� થાક સ� થાક સ� થાક સ� થાંં ંં     : : : : 9કાર9કાર9કાર9કાર, , , , કાય@2ે અને �િમકાકાય@2ે અને �િમકાકાય@2ે અને �િમકાકાય@2ે અને �િમકાAA AA ૂૂ ૂૂ     

• � વિૈO છક સ�ં થાનો અથA. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓના ફાયદા અને ગેરફાયદા. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓના 9કાર. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓની �િમકાૂ . 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૨૨૨૨        � વૈ� વૈ� વૈ� વૈિO છિO છિO છિO છક સક સક સક સ ંંં�ં થા� થા� થા� થાઓની લા@[ણકતાઓ અને E]ાઓની લા@[ણકતાઓ અને E]ાઓની લા@[ણકતાઓ અને E]ાઓની લા@[ણકતાઓ અને E]ાુુ ુુ ઓઓઓઓ....    

• � વિૈO છક સ�ં થાઓની લા@[ણકતાઓ. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓના �યેય, હ tઓ અન ેિવચારધારાુ . 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓ/ ંભિવl યુ / ંઆયોજન અને જ�%રુ યાત. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૩૩૩૩            � વૈ� વૈ� વૈ� વૈિO છિO છિO છિO છક સ� થાક સ� થાક સ� થાક સ� થાંં ંં ની રચનાની રચનાની રચનાની રચના    

• §� ટ તરMક . 

• સોસાયટM ન�ધણી કાયદો, 1860 �તગતA . 

• [બનનફાકારક કંપની તરMક . 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૪૪૪૪            ભારતભારતભારતભારતમામામામા ંં ં ં   � વૈ� વૈ� વૈ� વૈિO છિO છિO છિO છક સ� થાક સ� થાક સ� થાક સ� થાંં ંં ઓની �િમકાઓની �િમકાઓની �િમકાઓની �િમકાૂૂ ૂૂ     

• � વિૈO છક ચળવળ - આઝાદM પહ લા અને આઝાદM પછM. 

• � વિૈO છક @ે2નો િવકાસ અન ેp«ૃ7. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓ/ ંEV યાંુ ૂ કન. 

• ભારતના િવકાસમા ં� વૈિO છક સ�ં થાઓની �િમકાૂ . 
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9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૫૫૫૫            � વૈ� વૈ� વૈ� વૈિO છિO છિO છિO છક સ� થાક સ� થાક સ� થાક સ� થાંં ંં ઓમા નાણાઓમા નાણાઓમા નાણાઓમા નાણાંં ંં કMય � યકMય � યકMય � યકMય � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન    

• ભડંોળ એક¬ ંકરવા �ગેુ . 

• નાણાકMય %હસાબ અને %હસાબી પ7િત. 

• નાણાકMય � યવ� થાપન. 

• ઓ%ડટ 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૬૬૬૬     � વૈ � વૈ � વૈ � વૈિO છિO છિO છિO છક સ� થાક સ� થાક સ� થાક સ� થાંં ંં ઓનાઓનાઓનાઓના વેરા �ગેના કાયદાઓ અને જોગવાઈ વેરા �ગેના કાયદાઓ અને જોગવાઈ વેરા �ગેના કાયદાઓ અને જોગવાઈ વેરા �ગેના કાયદાઓ અને જોગવાઈ    

• � વિૈO છક સ�ં થાઓ માટ  આવકના ં�ોતો. 

• આવકવેરા કાયદો, 1961 �તગત � વૈA િO છક સ�ં થાઓ માટ ની જોગવાઈઓ. 

• એફ.સી.આર.એ. ન�ધણી. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓની વચેાણવેરા �ગેની જવાબદારM. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓમા ંટM.ડM.એસ. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓ માટ  સિવeસ ટ @. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૭૭૭૭            � વૈ� વૈ� વૈ� વૈિO છિO છિO છિO છક સ� થાક સ� થાક સ� થાક સ� થાંં ંં ઓમા માનવ સઓમા માનવ સઓમા માનવ સઓમા માનવ સં ંં ંં ંં સંાસાસાસાધન � યધન � યધન � યધન � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન    

• � વિૈO છક સ�ં થાઓમા ંમાનવ સસંાધન. 

• � વિૈO છક સ�ં થા/ ંસ� યુ પદ. 

• � વિૈO છક સ�ં થા/ ંવહMવટM માળ�ંુ ,ુ સvાઓ અન ેજવાબદારMઓ. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓમા ંકમચારM � યA વ� થાપન િવષયક E]ાુ ઓ. 

• � વિૈO છક સ�ં થા @ે2ે કમચારM � યA વ� થાપન અને સમ� યાઓ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૮૮૮૮            � વૈ� વૈ� વૈ� વૈિO છિO છિO છિO છક સ� થાક સ� થાક સ� થાક સ� થાંં ંં ઓમા ભડોળઓમા ભડોળઓમા ભડોળઓમા ભડોળં ંં ંં ંં ં     

• આવકના ં�ોત. 

• ભડંોળ એક2ીકરણ. 

• સરકારM ભડંોળ. 

• 8તરરાl §Mય ભડંોળ. 

• � થાિનક ભડંોળ. 

• ભડંોળના ંઅ� ય �ોત. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૯૯૯૯            પ%રયોજના � યપ%રયોજના � યપ%રયોજના � યપ%રયોજના � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન    

• પ%રયોજના દરખા� ત. 

• પ%રયોજના/ ંઅમલીકરણુ . 

• પ%રયોજનાની દ ખર ખ અને �fશુ . 

• પ%રયોજના EV યાંૂ કન. 
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9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૧૦૧૦૧૦૧૦            � વૈ� વૈ� વૈ� વૈિO છિO છિO છિO છક સ� થાક સ� થાક સ� થાક સ� થાંં ંં ઓની બદલાતી �િમકાઓની બદલાતી �િમકાઓની બદલાતી �િમકાઓની બદલાતી �િમકાૂૂ ૂૂ     

• � વિૈO છક સ�ં થાઓમા ંEV યોૂ . 

• બદલતા પ%ર9ે®યમા ં� વૈિO છક સ�ં થાઓની �િમકાૂ . 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓનો સામા&જક � વીકાર. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓ/ ું� %ડટ ર %ટ�ગ. 

• � વિૈO છક સ�ં થાઓ સામનેા પડકારો.  

• એન.C.ઓ. નેટવ%ક̄ગ. 

 
સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     

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 Farest Management in India: 
Few Emerging Issues", AsiaPasific Journal of Rural Development, January 
2000 
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RMGMT -૨૦૪૨૦૪૨૦૪૨૦૪       �ામીણ િવકાસ � ય�ામીણ િવકાસ � ય�ામીણ િવકાસ � ય�ામીણ િવકાસ � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનાપનાપનાપનાંં ં ં@ે2ો  @ે2ો  @ે2ો  @ે2ો                                         ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    

    

ઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશો::::    

� �ામિવકાસના ંbદાંુ  bદાંુ  કાયાQમક અને િવિશlટ @ે2ોનાંA  �યવ�થાપન માટ  સૈ7ાિંતક અન ે

�યાવહા%રક સમજણ ઊભી કરવી.  

� રાl§ના િવકાસના સદંભ A િવિશlટ @ે2ોમા ં કાય કરવાની સંA વદેના અન ેસકં[લત િવકાસની 

સોચ િવકસાવવી.  

� bદાંુ  bદાંુ  લ®ય bથ ૂ અન ે @ે2 િવભેદMકરણની 9ાથિમકતાઓ તેમજ તેમના સાથ ે કામ 

કરવાની િવિશlટ પ7િત સમજવી.    

 

9કરણ9કરણ9કરણ9કરણ    : : : : ૧૧૧૧            ટકાટકાટકાટકાઉઉઉઉ ખેતી ખેતી ખેતી ખેતી        

• સકV પં ના, પ7િતઓ, ફાયદાઓ, સCવ ખેતી શા માટ  ? અસરકરતા ં

પ%રબળો અને ઉક લો. 

9કર9કર9કર9કરણ ણ ણ ણ : : : : ર ર ર ર     ઉ	ોગ સાહિસકતા ઉ	ોગ સાહિસકતા ઉ	ોગ સાહિસકતા ઉ	ોગ સાહિસકતા     

• અથA, આવm યકતા, મહQQવ. 

• સાહિસકતા � યવ� થાપન અને આવm યક ટ કિનકલ તથા નાણાકMય 

જોગવાઈઓ.  

• �ામીણ  હ� તકલા અને �હઉ	ોગોની િ� થૃ િત.  

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૩૩૩૩            �ામીણ �ામીણ �ામીણ �ામીણ  આરો� ય આરો� ય આરો� ય આરો� ય    

• ભારતમા આરો� યં ની િ� થિત, ઉપલ� ધ સેવાઓ/ સગઠનાQ મું ં ક 

માળ�ુ ંઅને 9Eખ કાય�મોુ A . 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૪૪૪૪            �ામીણ �ામીણ �ામીણ �ામીણ િશ@ણિશ@ણિશ@ણિશ@ણ    

• િવકાસમા િશ@ણની �િમકાં ૂ . 

• આઝાદM પછM શૈ@[ણક િવકાસના 9યાસો, નીિતઓ અને કાય�મોA . 

• અસરકારકતાની �ૃિl ટએ ત/ે Eું Vૂ યાકંન. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૫૫૫૫            �ામીણ િવકાસ�ામીણ િવકાસ�ામીણ િવકાસ�ામીણ િવકાસમા િવ�ાન અને ટ કનોલોCમા િવ�ાન અને ટ કનોલોCમા િવ�ાન અને ટ કનોલોCમા િવ�ાન અને ટ કનોલોCંંંં     

• �ામીણ @ે2મા ંિવ�ાન અને ટ કનોલોCનો ઉપયોગ અને તેને અસર કરતા 

પ%રબળો. 

• િવ�ાન અન ેટ કનોલોCના અમલ માટ ની � >હૂરચનાઓ. 

• ઊ$ અને A �ામીણ િવકાસ. 
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9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૬૬૬૬            �ામીણ સ� થા�ામીણ સ� થા�ામીણ સ� થા�ામીણ સ� થાંં ંં ગત સરચનાગત સરચનાગત સરચનાગત સરચનાંં ંં     

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૭૭૭૭            વન � યવન � યવન � યવન � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપન પન પન પન : : : : વનવનવનવન, , , , તનેા ઉપયોગો અને �િવક િવિવધતાતનેા ઉપયોગો અને �િવક િવિવધતાતનેા ઉપયોગો અને �િવક િવિવધતાતનેા ઉપયોગો અને �િવક િવિવધતા    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૮૮૮૮                જળ સસાધન � યજળ સસાધન � યજળ સસાધન � યજળ સસાધન � યંંંં વ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન    

• પાણી/ ંુમહQQવ. 

• પાણીની �ામીણ@ે2ે Emુ ક લીઓ. 

• પાણી સચય અને સ�હની 9ાચીન અન ેઅવાચીન ં ં A પ7િતઓ. 

• પાણી માટ  સરકાર અને અ� ય સ� થાં ઓના 9યQ નો. 

• જળ આયોજન અને � યવ� થાપન. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૯૯૯૯            આપિv � યઆપિv � યઆપિv � યઆપિv � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન    

• આફત અને આફત � યવ� થાપનની � યાc યા, અથA. 

• આફતના 9કારો (fદરતીુ , માનવસ&�ત અને અ� ય). 

• આફત � યવ� થાપનની લા@[ણકતાઓ. 

• આફત � યવ� થાપનની આવm યકતાઓ અથવા મહQQવ. 

• આફત � યવ� થાનના ઘટકો. 

• આફત � યવ� થાપનમા શૈ@[ણક સં �ંથાઓની �િમકાૂ . 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ : : : : ૧૦૧૦૧૦૧૦            અ/�[ચતઅ/�[ચતઅ/�[ચતઅ/�[ચતુુુુ ૂૂ ૂૂ  જન$િત અને િવકાસ જન$િત અને િવકાસ જન$િત અને િવકાસ જન$િત અને િવકાસ    

• અ[ભગમ, સામા&જક આિથeક િ� થિત. 

• સામા&જક, શૈ@[ણક અને આિથeક િવકાસના 9યાસો. 

    

સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     
1. N.I.R.D. : Rural Development in India Some Facets 
2. Vasant Desai :  A Study of Rural Economy 
3. Nanavati & Anjalia : The Indian Rural Problems 
4. Sharma & Malhotra : Integrated Rural Development 
5. Misra & Sharma : Problems and Prospects of Rural Development 
6. Venkata Reddy K  : Rural Development In India Poverty and Development 
7. Lakshman & Narayan : Rural Development in India 
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RMGMT -205205205205       Computer Management-II            ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    
 (Management Information System) 

 
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 Information and Management                    

• Data, Data processing and Information- Information Generator-
Management of Information- Nature and Source of Information- Types 
of Information- Qualities of Information- Uses of Information.  

• Need of computer based Information System in organization, 
Implantation of computerization. 

• Reasons for initiating Information system (5'Cs). 

• System concept - System classification - System element-
Characteristics of System - Open and Closed loop systems -
Information and Organization. 

Unit-2 System Analyst and Structured, Decision Analysis                  

• Role and Tasks of a System Analyst- Attributes of a System Analyst 

• Data Flow Diagrams- Data Dictionary. 

• Structured English- Decision Table- Decision Tree. 

Unit-3 System Development methods                    

• System Development life cycle method (SDLC)  
(Project Definition, Feasibility Study, Investigation & Analysis, System 
Design,   Evaluation, Modification & Maintenance) 

• Data Input Methods:  Data Input- Coding Techniques- Validating 
Input Data Interactive Data Input (form factor).  

• Designing Outputs:  Objective of Output Design- Design of Output 
Reports- Design of Screens- Use of Business Graphics. 

Unit-4    Database Management-I      

• Database design concept, DBMS, Feature of DBMS, Structure of 
DBMS Package. 

• Features and Basic of RDBMS model. Elements of database, 
Database Administrator, Data types, Field properties.    

• E-R model 

Unit-5    Database Management-II      

• Database Management Using Access: Working with Table 

• Working with Forms, Reports 

• Working with Queries 

• Sorting & filtering 

• Import Data from a spreadsheet. 

Unit-6     Information System 

• Management Information System (MIS) : Definitions - Benefits - 
functions- Characteristics - Role - Components of Information 
System- Three Dimension of IS- Information System means 
Computer?. 

• MIS Concept and Types: Types of information System- Supports of 
Information System- MIS as a pyramid- Establishing an MIS. 
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• How MIS works?- MIS and Information Resources Management (IRM) 
- Implementing an MIS - Modules of MIS- MIS tools and Selection- 
Information System in Organization. 

Unit-7     Types of Information System-I 

• Transaction Processing System (TPS) : Definitions  -Types - Online 
Systems - Batch Processing - Real time processing - Time sharing- 
End user Computing and its components- Information Centre. 

• Decision Support System (DSS) 

• Office automation System (OAS) 

Unit-8     Types of Information System-II 

• Executive Support System (ESS) 

• Strategic Information System (SIS)    

• Business Intelligence system   (BIS) 

• Geographical Information system (GIS) 

Unit-9     Enhancing & Knowledge Management  

• Data ware house  

• Data mining  

• Knowledge system and Types. 

• Expert  system 

• Artificial Intelligence (AI)  

Unit-10 Information Control, Audit, Testing and Security    

• Control,  Audit , Testing and  Security of Information system  

 

Note:  Emphasis should be given on management oriented problems and cases as 
compared to technical problems expected from computer management students. 

 

 
Books Recommended: 
 

• 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  
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    RMGMT -૩૦૧૩૦૧૩૦૧૩૦૧        બ$ર � યબ$ર � યબ$ર � યબ$ર � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન                                                ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    

 
ઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશો::::    

� િવ	ાથTઓને બ$ર � યવ� થાપનના અથA, � વ�પ, 9%�યા, િવિવધ િવભાવનાઓ તથા તનેા 

િવ�tત કાય@ે2/ ં�ાન આપpંૃ ુ ુA . 

� માક±%ટ�ગ િમGની િવિવધ નીિતઓ, િનણયોA , િસ�ધાતંો તથા �>હરચનાઓની $ણકારM ુ

આપવી. 

� િવ	ાથTઓને આ²િનક ુ માક±%ટ�ગના cયાલોથી અવગત કરવા તથા �ા<ય િવકાસ તેમજ 

રાl§Mય િવકાસ @2ેે �ામીણ બ$ર � યવ� થાપનની િવ�તરતી જતી સીમાઓ 9Qય ે

સભાનતા અને સ$ગતા ક ળવવી.  

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૧૧૧૧        માક±%ટ�ગ એટલે �ુ?ં તનેો અથ અને � વA �પ, માક±%ટ�ગ િવભાવનાની 

ઉQ �ાિંતના તબ¢ાઓ, માગની િવ[ભં � ન પ%રિ� થિતમા ંમાક± %ટ�ગ કાયA.    

9ક9ક9ક9કરણ રણ રણ રણ ::::    ૨૨૨૨            બ$ર પયાવરણ અને પયાવરણ તપાસA A .    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૩૩૩૩            બ$ર મા%હતી ત2 અને બ$ર સશોધનં ં .    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૪૪૪૪            �ાહક વત³કA ૂ .    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૫૫૫૫    ¦ાY�ડZગ,  %ક�મત િનધારણ � >A હૂરચનાઓ.    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ :::: ૬ ૬ ૬ ૬    અ[ભp«ૃ7 િનણયો A - અ[ભp«ૃ7 િમG, $હ રાત, વેચાણ અ[ભp«ૃ7, 

પિ� લિસટM અને �ય_`તગત વેચાણ, મા%હતીસચાર િનણયોં A .    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૭૭૭૭    �ામીણ બ$ર � યવ� થાપન - ખેતપેદાશોની વેચાણ � યવ� થા, �ધ અન ેૂ

તેની પેદાશોના વેચાણની � યવ� થા, અ� ય પેદાશો Sવી ક  �ા< ય 

કારMગરો |ારા ઉQ પા%દત પેદાશોની બ$ર � યવ� થા.    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૮૮૮૮            ચેનલ સચાં લન.    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૯૯૯૯            બ$ર સચાલન 9%�યાં .    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૧૦૧૦૧૦૧૦            બ$ર િવભાજન - લ®યાકન અને પદેાશ � થાં નીકરણ.    

    

સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     
• બે[ઝ`સ ઓફ માક±%ટ�ગ મેનેજમે�ટ, ડૉ. આર.બી. ~દાનીુ , �લતાન ચદં એ�ડ કંુ . નવી %દVહM. 

• મોડનA  માક±%ટ�ગ, એસ. એ. શેરલેકર, %હમાલયા પ��લિસ�ગ હાઉસ, નવી %દVહM.  

• �રલ માક±%ટ�ગ, સનલfમાર વેલા>ધનુ ુ , %ર�પો�સ ¤`સુ , નવી %દVહM. 

• માક±%ટ�ગ મેનેજમે�ટ, %ફલીપ કોહલર.  

• માક±%ટ�ગ મેનેજમે�ટ, વમા અને અ�વાલA , ફોરવડ પ��લિસ�ગ કંA . 

• ધધંાકMય �યવ�થા અને સચંાલન, બી. એસ. શાહ 9કાશન. 
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RMGMT -૩૦૨૩૦૨૩૦૨૩૦૨                નાણાકMનાણાકMનાણાકMનાણાકMય � યય � યય � યય � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન                    ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    

 
ઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશોઉ]ેશો::::    

� િવ	ાથTઓને નામાના ં Eળ ૂ તQQવો, �યવહારો, ખાતાઓં, આમન�ધ, પેટાન�ધો, ખતવણી, 

કાµ ંસરવ>ૈ ંુ  ુ તેમજ પાકા સરવયૈા િવશે સૈ7ાિંતક તેમજ �યવહા%રક �ાન આપpં.ુ 

� નાણાકMય સચંાલનનો અથA તથા આ²િનકુ  >ગમા ં તેના વધતા ં જતાંુ  મહQQવ િવશે  

િવ	ાથTઓને મા%હતગાર કરવા તથા નાણાનંી 9ાj=ત તેમજ તેના કાય@મ ઉપયોગ અને A

સચંાલન િવશે �ાન  આપpં.ુ 

� નાણાકMય %હસાબો ઉપરાતં નાણાકMય િનણયોA , િવm લેષણ, નીિતઓ િવશે િવ	ાથTઓને સમજ 

આપવી. 

� �ામીણ િધરાણ � યવ� થાપન, બ¶કોનો ફાળો, િધરાણ વગેર  બાબતોની ચચા કરવીA .  

    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૧૧૧૧        નામાના ંEળ ૂ તQQવો, 9ાથિમક પ%રચય, આમન�ધ, પેટાન�ધો  

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    રરરર            ખતવણી 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૩૩૩૩            કાµ સરવૈ>ુ ું  ં

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૪૪૪૪            હવાલાન�ધ તમેજ પાf સરવૈ> ુ ં ંુ (વાિષeક %હસાબો) (ગણતરMના સરળ 

દાખલાઓ)    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૫૫૫૫            [બનવેપારM સ� થાં ના વાિષeક %હસાબો અને કો< = >ટુર એિ= લક શન    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૬૬૬૬            નાણાકMય સચાલન ં - અથA, સમbતીૂ     

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૭૭૭૭        બS%ટ�ગ - EડM બSટ ૂ (ગણતરMના સરળ દાખલાઓ)    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૮૮૮૮    �ણુોતર િવm લેષણ (ગણતરMના સરળ દાખલાઓ)    

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૯૯૯૯    �ામીણ િધરાણ � યવ� થાપન - �ામીણ @ે2ે થતા ં િધરાણોમા બ¶કોં નો 

ફાળો, લાબા અને gકા ગાળા/ િધરાણ મેળવવાની 9%�યાં ં ંૂ ુ , નાના 

ઉ	ોગકારોને આપવામા આવતાં  ંિધરાણો.  

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૧૦૧૦૧૦૧૦    ઓ%ડ%ટ�ગ - અથA, િસ7ાતોં , � વૈિO છક સ� થાં ઓ/ ઓ%ડટ કરતી વખત ેું

�યાનમા રાખવાની બાબતોં .  

સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     

• ફાઇના_�સયલ મેનજેમે�ટ, આઇ. એમ. પાડં , િવકાસ પ��લિસ�ગ હાઉસ 9ા. [લ.  

• ફાઇના_�સયલ મેનજેમે�ટ, એસ. સી. fછલુ , ચૈત�ય પ��લિસ�ગ હાઉસ.   

• ધધંાકMય �યવ�થા અને સચંાલન, બી. એસ. શાહ 9કાશન.  

• મેનેજ%રયલ એકાઉ�ટ�સી, બી. એસ. શાહ 9કાશન. 
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    RMGMT- ૩૦૩૩૦૩૩૦૩૩૦૩                ઉQ પાઉQ પાઉQ પાઉQ પાદન � યદન � યદન � યદન � યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાપનપનપનપન                                    ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    

    

ઉ]ેઉ]ેઉ]ેઉ]ેશોશોશોશો::::    

� �ામીણ @ે2ે ઉQપાદન �યવ�થાપન માટ  ટ કનોÐમેનેજ%રયલ જોગવાઈઓ િવશ ે

િવ	ાથTઓને  તાલીમબ7 કરવા.  

� સામ�ી સચાલન �યવ�થા અને કરકસરના અથશા{ તેમજ િવક Y��ત ઉQપાદન ં A

�યવ�થાના સદભ·ં  સભાનતા ક ળવવી.  

� �ામીણ �થાિનક અને િવક Y��ત અથA�યવ�થાને �સગત થાય તેવી ઉQપાદન ુ ં

�યવ�થા િવશે અ[ભગમ િવકસાવવા.    
 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૧૧૧૧        ઓપર શન મેનજેમે� ટઓપર શન મેનજેમે� ટઓપર શન મેનજેમે� ટઓપર શન મેનજેમે� ટનો પ%રચયનો પ%રચયનો પ%રચયનો પ%રચય    

• ઓપર શન અને ઉQ પાદનનો અથ અને ધધાના અ� યA ં  કાય સાથેનો A

સબધં ં . 

• ઓપર શનની Eળ�ત 9%�યાૂ ૂ . 

• [બનઉQ પાદક ઓપર શન / સવેા. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૨૨૨૨        ઉQ પાઉQ પાઉQ પાઉQ પાદક ઓપર શન અને [બદક ઓપર શન અને [બદક ઓપર શન અને [બદક ઓપર શન અને [બનનનનઉQ પાઉQ પાઉQ પાઉQ પાદક ઓપર શન દક ઓપર શન દક ઓપર શન દક ઓપર શન / / / / સવેા વO ચેસવેા વO ચેસવેા વO ચેસવેા વO ચેનો નો નો નો     

        તફાવતતફાવતતફાવતતફાવત....    

• ઓપર શન � § ટ C / � >હૂ. 

• � >હૂ એટલે � ંુ? 

• 8ત%રક પ%રબળો. 

• � >હૂ માટ  ઓપર શન/ ંુમહQQવ. 

• � >હૂાQ મક િનણયોA . 

• સેવા માટ  � >હૂ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૩૩૩૩            માગની આગાહMમાગની આગાહMમાગની આગાહMમાગની આગાહMંં ંં     

• માગ અને માગની આગાહMં ં . 

• માગંની આગાહMને અસર કરતા ંપ%રબળો. 

• માગની આગાહMના 9કારં . 

• માગની આગાહMની િવિવધ ં પ7િતઓ. 

• નવી વ� tનુી માગની આગાહMં . 

• માગની આગાહM માટ ની ં પ7િતઓ. 
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9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૪૪૪૪                પેદાશ અને સેવાની વ� tપેદાશ અને સેવાની વ� tપેદાશ અને સેવાની વ� tપેદાશ અને સેવાની વ� t ુુુનુી રચનાની રચનાની રચનાની રચના    

• નવી પદેાશની રચના. 

• વ� t/ુ Cવનચ� અને ઓપર શનું . 

• રMસચ અને ડ વલA પમે� ટ. 

• વ� t-ુિવકાસની 9%�યા. 

• 9%�યાના િવિવધ 9કાર. 

• 9%�યા ટ કનોલોC. 

• વ� t-ુ9%�યા/ િમGણું . 

• સેવા અને સેવા 9%�યાની રચના. 

• સેવા 9%�યા Gે[ણક. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૫૫૫૫            ઉQ પાઉQ પાઉQ પાઉQ પાદન @મતા આયોજનદન @મતા આયોજનદન @મતા આયોજનદન @મતા આયોજન    

• ઉQ પાદન @મતા. 

• ઉQ પાદન @મતા આયોજન અને માગની આગાહMં . 

• અિનયિમત માગને પહ�ચી વળવા માટ ના ં � >હૂ. 

• એકદર @મતા આયોજનની ં પ7િતઓ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૬૬૬૬            � ય� ય� ય� યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થા � થ � થ � થ � થળળળળ////જ� યાજ� યાજ� યાજ� યા    

• � યવ� થા � થળ/જ� યા અને ત/ે ંુમહQQવ. 

• જ� યા સાથ ેસકળાયેલાં  ંપ%રબળો. 

• અ�ૃm ય પ%રબળ. 

• જ� યા/ EV યાુ ં ૂ કંન. 

• �ક માપન પ7િત. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ :::: ૭  ૭  ૭  ૭         � ય� ય� ય� યવ� થાવ� થાવ� થાવ� થાની ગોઠવણીની ગોઠવણીની ગોઠવણીની ગોઠવણી    

• � યવ� થાની ગોઠવણી. 

• માલની હ રફર . 

• � યવ� થાની ગોઠવણીના િવિવધ 9કાર. 

• ગોઠવણીની પસદગીને અસર કરતાં  ંપ%રબળો. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૮૮૮૮            ઇઇઇઇ� વે� વે� વે� વે� ટ� ટ� ટ� ટરM/ સચાલન અને �fશરM/ સચાલન અને �fશરM/ સચાલન અને �fશરM/ સચાલન અને �fશુુુુ ં ંં ંં ંં ં ુુ ુુ     

• માલ સચાલનની િવિવધ %�યાિવિધઓં . 

• ઇ� વે� ટરM. 

• Ôએબીસી' વગTકરણ. 

• ઇ� વે� ટરM સાથ ેસકળાયેલા ખચં A. 
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9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૯૯૯૯            માલની જ�%રયામાલની જ�%રયામાલની જ�%રયામાલની જ�%રયાત અને આયોજન ત અને આયોજન ત અને આયોજન ત અને આયોજન ((((એમએમએમએમ. . . . આરઆરઆરઆર. . . . પીપીપીપી.).).).)    

• માલની જ�%રયાત અને આયોજન િસ� ટમ. 

• એમ.આર.પી.ના ઇનkટ�ુ  ્અને આઉટkટ�ુ .્ 

• એમ.આર.પી. અને તનેો ઉપયોગ. 

9કરણ 9કરણ 9કરણ 9કરણ ::::    ૧૦૧૦૧૦૧૦            ઉQ પાઉQ પાઉQ પાઉQ પાદકતા અને �ણવvાદકતા અને �ણવvાદકતા અને �ણવvાદકતા અને �ણવvાુુ ુુ     

• ઉQ પાદકતા. 

• ઉQ પાદકતા/ માપનું . 

• 9ોQ સાહન. 

• �ણવvાુ . 

• ઓપર શન અને �ણવvાુ . 
  

સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો સદભ �થો ં ંં ંં ંં ંAA AA : : : :     

(૧) રામા/જ મbમદાર ુ ૂ ‘‘ 9ોડકટ મેનજેમે�ટ’’  િ9�ટસહોલ, નવી %દVલી. 

(૨) લી.S. �ાSર�કM ‘‘ ઓપર શનલ મેનેજમે�ટ’’ . 

(૩) જોનC બેVચર, b&જયસ ૂ ‘‘ 9ોડY`ટિવટM =લસ’’ , ગVફ પ��લિસ�ગ, ટોકયો. 

(૪) નોલબા આર. એસ. ‘‘ %�યાQમક 9બ�ઘ’’ , આદશ 9કાશનA , જયkરુ. 
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RMGMT- 304304304304                Computer Management-III            ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----૫૫૫૫))))    
 (ICT Development and Management) 

 

Objective:  

� Understand the ICT and network architecture, connectivity and technology.  
� To teach the concepts of Web Based Application Development and able to create 

web pages using HTML  
� To Introduce the Use and Implementation of E-Commerce and Overview of 

Enterprise Systems.  
� Understand the E-government science and practices towards to development 

and rural domain. 

 

Unit-1  Information Communication Technology  

• ICT : Concept and Scope  

• Communication, Tele and data communication : term and system 

• Transmission and Modes 

• Communication Media : wire and wireless 

• A best practice Framework 

Unit-2  Understanding Network Architecture  

• Function of Protocols, IP address and  TCP/IP protocol 

• How Networks Send Data : Function of Packets in Network 
communications 

• Introducing Network Standards :  OSI  Reference Model 

• The Role of Drivers 

Unit-3  Network Connectivity   

• Connectivity Devices: Modem, Hubs, Repeaters, Bridges, Routers, 
Gateways. 

• Connection Services: Carriers,  Dial-Up Lines, Leased (Dedicated) 
Lines. 

• Wireless network concept 

• Wireless network types 

• Remote Access Service (RAS) 

Unit-4  Network and Mobile technology  

• Network Technology : Ethernet  

• Remote Desktop connection. 

• Remote connection utility 

• Mobile computing 

Unit-5  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. 

Unit-6    E-Commerce  

• What is E-commerce.  

• Advantages and Disadvantages of E-Commerce. 

• Types of E-commerce  

• E-Commerce System Architecture.  

• Electronic Data Interchange. 

• Electronic Payment System 

• Security in E-commerce. 
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Unit-7    Overview of Enterprise Systems  

• Business Process Reengineering (BPR) 

• Customer Relationship Management (CRM) 

• Enterprise Resources Planning (ERP)  

• Supply Chain Management (SCM)  

Unit-8 E-Government  

• What is e-government and  Thumb Rule 

• Benefit and Stages 

• E-Government and e-Governance. 

• Vision, Strategy and Architecture    

• Indicator (PPT)  

• implement process and  PPP 

Unit-9 E-Government: Management and Development 

• e-Government Readiness and framework, steps and issues 

• Technology and Standard : data centre and gateway, open source 
software  

• Security Management Model 

• Digital Divide and Model 

• e-Government and cyber law 

• Managing  E-Government 

Unit-10 ICT for Rural development 

• ICT in Rural development domain  

• NIC role in Indian Rural informatics development 

• Case study : GSWAN technology and  E-GRAM concept 

• ICT based Rural Project in India 
  

Books:  

1. Comer 4e, Computer networks and Internet, Pearson Education.  
2. White, Data Communications & Computers Network, Thomson Learning 

Bombay.  

3. Computer Network by Dr. Satish Patel 
4. E-commerce by Joshep 
5. E-Government by j. satyanarayana 
6. O’Brien, James A. and George M. Marakas (2007). Management 

Information Systems, 7/e; New Delhi: Tata McGraw-Hill 
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RMGMT- 305305305305                સશોધન કાયસશોધન કાયસશોધન કાયસશોધન કાયંંંં AA AA ( ( ( (9ોSકટ9ોSકટ9ોSકટ9ોSકટ))))                                    ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----08080808))))   
                                                (Research Work (Project))                                            

 

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. 
 
 
 
 

 
RMGMT- 106106106106////206206206206////306306306306                            @ે2કાય@ે2કાય@ે2કાય@ે2કાયAAAA                         ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----03030303++++05050505++++02 02 02 02 ====10101010)))) 
     (Field Work)                                                         
 
Field work Segment is undertaken in all semester for exposing the 
students to the realities of the holistic view toward the village life. The 
students are divided into small groups and sent to rural areas. Group 
will be attached to local village organizations. They will also stay in the 
selected villages. Student engaging in activities like……   
 

• Creation of SHG and linking with nodal agency  
• Awareness building among various group on different issue  
• Situation analysis of the Governance / development agency 
Research Project exposure 
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RMGMT- 401401401401                                િવ	ાથTિવ	ાથTિવ	ાથTિવ	ાથT    કૌશVયકૌશVયકૌશVયકૌશVય િવકાસ િવકાસ િવકાસ િવકાસ                              ((((� %ડ� %ડ� %ડ� %ડટટટટ----10101010))))   
                                                (Student Skills Development)                                                 
                 
૧૧૧૧. . . . રચનાQમકરચનાQમકરચનાQમકરચનાQમક    ભાગીદારMભાગીદારMભાગીદારMભાગીદારM    (Innovative Participations) 

⇒ િવ	ાથT/ ં વગખડં િનરM@ણુ A , રbૂઆત, ૫%રસવંાદ, ચચા અન ેA રચનાQમક 

સહભાગીદારMતામા ં૫હ લ Sવા ંપાસાનંો સમાવેશ થાય છે.  

((((રરરર))))    

રરરર. . . . ૫૫૫૫%રયોજના%રયોજના%રયોજના%રયોજના    �યવ�થાપન�યવ�થાપન�યવ�થાપન�યવ�થાપન 9કVપ 9કVપ 9કVપ 9કVપ (Project Management Proposal)  

⇒ �ામીણ  @2ેની �થાિનક આCિવકાને સE7ૃ કરતા ં�યવહા%રક 9કVપો તૈયાર 

કરવા. 

((((રરરર))))    

૩૩૩૩. . . . ક<=>ટરક<=>ટરક<=>ટરક<=>ટરુુુુ  એકાઉY�ટZ એકાઉY�ટZ એકાઉY�ટZ એકાઉY�ટZગ ગ ગ ગ (Computer Accounting) 

⇒ ક<=>ટરુ  આધા%રત નાણાકMય %હસાબોના ં Eળ ૂ તQQવો, �યવહારો, ખાતાઓ 

અને િવm લેષણ િવશે િવ	ાથTઓને સમજ આપવી 

((((રરરર))))    

૪૪૪૪....    સશોસશોસશોસશોંં ંં ધધધધનમાનમાનમાનમાંં ં ંક<=>ટર ક<=>ટર ક<=>ટર ક<=>ટરુુુુ  (Computer in Research)     

⇒ સશંોધનની સમ� 9%�યામા ં ક<=>ટર એj=લુ ક શન સોફટવેર 

(spss/excel/database) અને ઇ�ટરનેટના કાય@મ ઉA ૫યોગ |ારા સશંોધન 

અહ વાલ તૈયાર કરવો.    

((((રરરર))))    

૫૫૫૫....    ઉQપાદનઉQપાદનઉQપાદનઉQપાદન    �યવ�થાપન�યવ�થાપન�યવ�થાપન�યવ�થાપન 9કVપ 9કVપ 9કVપ 9કVપ  (Production Management Proposal) 

⇒ �ામીણ @ે2ની �વાવલબંી અને િવક ��ીત અથA�યવ�થાને પોષે તેવા 

ઉQપાદન આધા%રત �યવહા%રક 9કVપો તૈયાર કરવા.   

((((૨૨૨૨))))    

 
 
RMGMT- 402402402402                સ�થાકMયસ�થાકMયસ�થાકMયસ�થાકMયંંંં  �યવ�થા �યવ�થા �યવ�થા �યવ�થા૫૫૫૫કMયકMયકMયકMય તા તા તા તાલીમલીમલીમલીમ                    ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----20202020))))   
                                                (Institutional Managerial Internship)                                  
                 
The fourth semester students are sent to various organizations for 
institutional placement with a view to provide 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 placement work reports that are presented and 
discussed in the seminars.    
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COMP-101101101101////201201201201////301301301301////401401401401                ઉ	ોગઉ	ોગઉ	ોગઉ	ોગ                       ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----02020202++++02020202++++02 02 02 02 ====06060606))))                   

 
As per Gujarat Vidyapith Guideline for Udyog, Student allotted work 
for Udyog and minimum one hour allotted per day. Various activity 
involving in Udyog is Soap Making, Spinning, Composting, Agriculture 
work and etc…   

 
 
COMP-102102102102////201201201201////302302302302                        �ામCવન�ામCવન�ામCવન�ામCવન પદયા2ા પદયા2ા પદયા2ા પદયા2ા                                               ((((� %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ----02020202++++02020202====04040404))))                

 
Gujarat Vidyapith to organize a "Gramjivan Padyatra" on the occasion 
of Gandhi Jayanti. During this yatra, all the students and teachers of 
Gujarat vidyapith visit 4 different villages for 4 days and experience 
the village life. During their visit in each village, students try to bring 
awareness among villagers for cleanliness, literacy, disadvantage of 
addiction and advantage of village assembly, etc. They organize street 
plays, garba and poster exhibition etc to spread messages on social 
issues. Students also try to connect with villagers and understand 
their hardship by visiting their homes. They also visit the schools and 
spread messages of cleanliness, literacy etc. among children by songs, 
stories and plays. 
 

 
સEસEસEસE ૂૂૂહૂCવન         હCવન         હCવન         હCવન                             (Community Living Grade)                                            ((((    � %ડટ� %ડટ� %ડટ� %ડટ---- અ બ ક ડ  અ બ ક ડ  અ બ ક ડ  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.      


