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વિષય – નતૂન પ્રિાહ 

 
 

 

1. સકૂ્ષ્મ ધિરાણ અને સ્વસહાયજૂથ 

2. ગ્રામીણ ઉદ્યોગ અને ગ્રામીણ ટેકનોલોજી 

3. કુદરતી સસંાિનોનુ ંવ્યવસ્થાપન 

4. કૃધિ અને ગ્રામોદ્યોગનુ ંવ્યવસ્થાપન 

5. ગ્રામીણ બજાર 

6. સહકાર વ્યવસ્થાપન 

7. ગ્રામીણ સસં્થાઓનુ ંવ્યવ્થાપન 

8. માહહતી અને પ્રત્યાયન ટેકનોલોજી અને ગ્રામીણ ધવકાસ 

9. ગ્રામીણ માનવ સસંાિન વ્યવસ્થાપન 

10. ગ્રામીણ ધવકાસમા ંગાિંીજીના ધવચારો 
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વિષય – ગ્રામવિકાસ વ્યિસ્થાપન 

 

 

એકમ – 1  ગ્રામીણ વિકાસ 

  1     ગ્રામીણ સમદુાયનો અથા અને લાક્ષણણકતા, ગ્રામીણ ધવકાસનુ ંમહત્વ  

  2. ગ્રામીણ વ્યવસાય અને સામાજજક વ્યવસ્થા 
  3. ગ્રામીણ ધવકાસના અવરોિક પહરબળ 

  4. ગ્રામ્ય ધવકાસની સરકારી યોજનાનુ ંમલૂ્યાકંન 

 

 

એકમ – 2  ગાધંીના ગ્રામવિકાસના વિચારો અને િતભમાન સદંર્ભ. 
 

 

એકમ – 3 ગ્રામ વિકાસના કે્ષત્રો 
 1. જળ અને જમીન સસંાિનનો ઉપયોગ અન ેસરંક્ષણ 

 2. ગ્રામીણ ધવકાસમા ંજગંલનુ ંમહત્વ અને તેના પ્રશ્નો. 
 3. ગ્રામીણ આરોગ્ય 

 4. ગ્રામ ધવકાસમા ંધશક્ષણનુ ંમહત્વ અને ધશક્ષણની સ્સ્થધત તથા પ્રશ્નો. 
 

એકમ – 4 ગ્રામીણ સસં્થાઓ અને ઉદ્યોગ 

 1. પચંાયતીરાજ અને ગ્રામીણ વહીવટ 

 2. ગ્રામીણ ઉદ્યોગ 

 3. સ્વસહાય જૂથ અને અન્ય ગ્રામીણ સ્વૈચ્છીક સગંઠનો 
 4. સહકારી સગંઠનો 
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સશંોધનનુ ંપઘ્ ધવતશા્ત્ર  અને ંકકાા શાસ્ ત્રીય પઘ્ ધવતઓ 

 

 

 

એકમ – 1   

    1. સશંોિનના પગધથયા 
 2. ગ્રામધવકાસમા ંસશંોિનની ઉપયોણગતા 
 3. સમસ્યાકથન 

 4. સમન્ટટ તપાસ અને ધનદશા તપાસ, ધનદશાનનો અથા અને પ્રકારો 
 

 

એકમ – 2   

             1. ચલનો અથા અને પ્રકારો 
   2. ઉપકલ્પના 
   3. સશંોિન યોજના 
   4. અહવેાલ લેખન 

 

 

એકમ – 3   

  1. માહહતીનુ ંવગીકરણ 

 2. મધ્યવતી સ્સ્થધતમાનના માપો 
 3. ચતથૂાક ધવચલન 

 4. પ્રમાણણત ધવચલન 

 

 

એકમ – 4  

   1. સહસબિં 

 2. ધનયત સબિં 

 3. સચૂક આંક 

 4. આલેખો 



ગ્રામ વ્યિસ્થાપન કેન્દ્ર 

વિદ્યાિાચસ્પવત 

સશંોધનનુ ંપઘ્ ધવતશા્ત્ર  અને ંકકાા શાસ્ ત્રીય પઘ્ ધવતઓ 

પ્રકરણ-1 સશંોધનની વિર્ાિના 
 સશંોિનનો અથા અને સોપાનો 
 ગ્રામીણ ધવકાસમા ંસશંોિનની ઉપયોણગતા 
 સશંોિનનો આંતરધવદ્યાકીય અણિગમ અને તેની ધવધવિ સશંોિન ક્ષેત્રોમા ંસણૂચતાથા 
 સશંોિનના પ્રકારો 
 સશંોિનની આચાર સહંહતા 

પ્રકરણ-2  સશંોધન સમસ્યા અને વનધાભરણ 

 સદંિા સાહહત્યની સમીક્ષા અને તેની જરૂહરયાત, પ્રહિયા, સ્ત્રોતો અન ેનોંિ તૈયાર કરવી. 
 સશંોિન સમસ્યાની પસદંગી 
 સશંોિનમા ંઉપકલ્પના અને ચલો 
 સશંોિન સમસ્યાની સરંચના 

પ્રકરણ-3  સશંોધનના ઉપકરણો 
 માહહતીના પ્રકાર 

 પ્રશ્નાવલી 
 મલુાકાત 

 ધનરીક્ષણ 

પ્રકરણ-4  (અ)  નમનૂા પસદંગી – પસદંગી, રીતો, નમનૂાનુ ંકદ, નમનૂાની ભલૂો 
   (બ)  અહિેાલ લેખન 

 અથા (માગાદશાક ધસદ્ાતંો) 
 સારા અહવેાલ લેખનની ધવશેિતા 
 અહવેાલ લેખનના પગધથયા 
 સશંોિનમા ંકોમ્પ્યટુરની ઉપયોણગતા  

 

પ્રકરણ-5  મારહતી વિશ્લેષણ અને ંકકાાશા્ત્ર  

 માહહતી વગીકરણ, સારણીકરણ અને ધવશ્લિેણ 

 આવધૃિ ધવતરણ 

 મધ્યવતી સ્સ્થધતમાનના માપો 
 ધવચલન 

 માહહતીનુ ંઆલેખીય ધવશ્લેિણ 



 સહસબિં 

 ધનયત સબિં 

 કાઇ ટેસ્ટ – અથા અને ઉપયોણગતા 
 ધવચલનો 
 સચૂક આંક – અથા, લાક્ષણણકતા, ઉપયોણગતા, મયાાદા   

 

 


