
િવષય: ગહૃ િવજ્ઞાન કોડ નબંર: ૨૩ 

યુિનટ ૧: આહાર િવજ્ઞાન અન ેઆહાર સેવા સચંાલન 
૧. આહાર િવજ્ઞાન અને પોષણ 
૨. આહાર ના ગુણધમ� : ભૌિતક અને રાસાયિણક ગુણધમ� 
૩. આહારની ગુણવ�ાનંુ મૂલ્યાંકન: હેતુલક્ષી અને િવષયલક્ષી 
૪. રાંધણ ��યા અને તેની પદ્ધિતઓની પોષણના ઘટકો અને અન્ય ભૌિતક પ�રમાણો ઉપર અસર, ખોરાકની 

�ળવણીની પદ્ધિત અને તેની ઉપયોગીતા 
૫. આહારના રંગ �વ્યો (પીગ્મેન્ટસ) અને ઉમેરણો (એ�ડ�ટવ્સ) 
૬. આહારના ધોરણો, સૂ�મ�વ આધા�રત આહારની સુરક્ષા (માઇ�ોબાયોલોિજકલ સેફટી ઓફ �ડ), હેસેપ 

(HACCP), આહારની પેકેિજન્ગ 
૭. આહાર સેવાના �િ�કોણ- આહાર આયોજન, આહાર ની �કંમતનંુ િવ�લેષણ 
૮. નવી વાનગીનો િવકાસ- નેનો પદ્ધિત (નેનો ટેક્નોલો�) 
૯. સંસ્થાના ધોરણે આહાર સેવાનંુ વ્યવસ્થાપન- હોિસ્પટલ, શૈક્ષિણક સંસ્થા તેમજ  સામાિજક અને િવશેષ 

સંસ્થાના સ્તરે (લેવલ) 
૧૦. સંશોધનની પદ્ધિતઓ- મૂળભતૂ મુ�ાઓ, સંશોધનો ખ્યાલ, સંબંિધતતાની જ�ર, સંશોધન અવકાશ અને 

નીિતશાસ્� 
યુિનટ ૨: પોષણ અન ેઆહારિવ�ા 

૧. આહારના જૂથ- સમતોલ આહાર, આહાર શંકુ (�ડ િપરાિમડ), મે�ો અને માઈ�ો પોષણ 
૨. પોષક તત્વો- પોષકતત્વોનંુ શારી�રક કાયર્, ભારતીયમાં પોષકતત્વોની જ��રયાતો અને ઉણપો 
૩. �હેર આરોગ્ય પોષણ 
૪. �વન કાળ દરિમયાન પોષણ- ગભાર્વસ્થા થી �કશોરાવસ્થા દરિમયાન થતા શારી�રક બદલાવ, વૃિદ્ધ અને 

િવકાસ તેમજ �વનગાળા દરિમયાન પોષણની જ��રયાત અને પૂરતા પોષણ માટે આહારનંુ  માગર્દશર્ન, 
પોષણની જ��રયાત   

૫. સમુદાયનંુ પોષણ (કમ્યુિનટી ન્યુ�ીશન), રામતવીરનંુ પોષણ (સ્પોટ્સર્ ન્યુ�ીશન), હોનારત અને આકિસ્મક 
સંજોગો દરિમયાન પોષણની જ��રયાત 

૬. પોષણનંુ મૂલ્યાંકન- પદ્ધિત અને તકનીકો 
૭. પોષણનો અભ્યાસ - રા�ીય પોષણ નીિતઓ અને કાયર્�મો, આહાર અને પોષણ સલામતી 
૮. ક્લીનીકલ અને રોગિનવારક પોષણ 
૯. આહાર પરામશર્ અને સંચાલન 
૧૦. સંશોધન પદ્ધિતઓ- સંશોધનનંુ આલેખન, સંશોધનના િસદ્ધાંતો અને હેતુઓ 

યુિનટ ૩: કાપડ  
૧. કાપડ પ�રભાષા - રેસા, યાનર્, વણાટ, ફેિ�ક વગેરે; તંતુઓ, યાનર્ અને વણાટનંુ વગ�કરણ; તંતુઓ અને વણાટની 

ઓળખ 
૨. મુખ્ય કુદરતી અને માનવસ�જર્ત રેસા ની ઉત્પાદન ���યા; ગુણધમ� અને તેના અંિતમ ઉપયોગો 

ગુજરાત સ્ટેટ એિલ�બીિલટી ટસે્ટસ્ટ

GSET અભ્યાસ�મ



૩. ફેિ�ક બાંધકામની િવિવધ પદ્ધિતઓ- વણાયેલા, ગૂંથેલા અને નોનવેવેન કાપડ, તેમની ગુણધમ� અને અંિતમ 
ઉપયોગ 

૪. કાપડ finishes- વગ�કરણ, ���યા અને finish કરવાના હેતુઓ 
૫. ડા�ગ અને િ��ન્ટંગ-વગ�કરણ, બ્લોક િ��ન્ટંગની રીત, ટાઇ અને ડાય, બાટીક, રોલર િ��ન્ટંગ, સ્�ીન િ��ન્ટંગ, 

�ડસ્ચાજર્ , હીટ �ાન્સફર િ��ન્ટંગ અને �ડિજટાઇઝ્ડ િ�ન્ટ�ગ 
૬. ભારતના પરંપરાગત કાપડ- ભારતમાં િવિવધ �દેશોના ભરતકામ કરેલંુ કાપડ, છાપેલ કાપડ, વણાયેલા કાપડ, 

રંગીન કાપડ. પરંપરાગત કાપડ ની ઓળખ ફાઇબરની સામ�ી, તકનીક, �પ, રંગ અને �ડઝાઇનના આધારે 
૭. કાપડ પરીક્ષણ અને ગુણવ�ા િનયં�ણ- પરીક્ષણની જ��રયાત, નમૂનાની પદ્ધિત; તંતુ, યાનર્, કાપડ અને વસ્�ો 

ની ચકાસણી; રંગ-િસ્થરતા, સંકોચન, િપ�લંગ અને કાપડના �એસએમ(GSM) નંુ પરીક્ષણ 
૮. કાપડ અને પયાર્વરણ - �િતબંિધત રંગો, ઇકો �ેન્ડલી કાપડ, દૂષણ અને �વાહી ઉપચાર, ઇકો-લેબલ  અને ઇકો 

માક્સર્ 
૯. ટેક્સટાઇલ્સ અને એપરલ્સમાં તાજેતરના િવકાસ- નેનો ટેક્સટાઇલ, તકનીકી કાપડ, વ્યવસાિયક વસ્�ો, શૂન્ય 

કચરો �ડઝાઇ�નંગ, અપસાય�ક્લંગ  અને �રસાય�ક્લંગ 
૧૦. સંશોધન પદ્ધિતઓ - સંશોધનનાં �કારો, વણર્નાત્મક, સવ�ક્ષણ, ઐિતહાિસક , ગુણાત્મક, મા�ાત્મક, 

િવ�લેષણાત્મક અને ��યા સંશોધન 
યુિનટ ૪: એપરલ �ડઝાઇ�નગં 

૧. શરીરના માપ - ���યા, જ��રયાત, આકૃિતના �કારો અને માનવશાસ્� 
૨. વસ્�ોના ઉત્પાદન માટે વપરાયેલ ઉપકરણો અને સાધનો - સીવણ મશીન માં �ગિતઓ ;સી�વંગ મશીનો માટે 

વપરાયેલી  જોડાણો; સી�વંગ મશીનોના �કારો અને તેના ભાગો 
૩. �ડઝાઇનના તત્વો અને િસધ્ધાંતો; એપરલ �ડઝાઇનમાં �ડઝાઇન તત્વો અને �ડઝાઇનના િસદ્ધાંતોની 

એિપ્લકેશન ; ફેશન  િચ�ો અને વસ્�ોના ભાગો  
૪. ફેશન પ�રભાષા, ફેશન ચ�, ફેશન િસદ્ધાંતો, ફેશન  અપનાવવા , ફેશન આગાહી અને ફેશનને અસર કરતી 

પ�રબળો 
૫. પેટનર્ મે�કંગ - �ા�ફ્ટંગ, �ો�પંગ અને ફ્લેટ પેટનર્ બનાવવાની તકનીકીઓ, પેટનર્માં ફેરફાર અને ડાટર્ 

મેનીપ્યુલેશન તકનીકો 
૬. એપરલ મેન્યુફેક્ચ�રંગ - વપરાયેલી પ�રભાષા, સીમ, તકનીક અને વપરાયેલી મશીનો, એપરલ ઉત્પાદન માટે 

ફેિ�કથી એપરલ સુધીની ���યા  
૭. એપરલ ગુણવ�ા પરીક્ષણ - ગુણવ�ા ધોરણો અને સ્પ�ીકરણ, ગુણવ�ાના પ�રમાણો અને ફેિ�ક અને 

વસ્�ોની ખામી 
૮. કપડાંની સંભાળ અને �ળવણી - ધોવાનાં િસદ્ધાંતો, લોન્�ી એજન્ટો, સ્ટોરેજ તકનીકો, સંભાળના લેબલ્સ 

અને �તીકો 
૯. િવિવધ વય જૂથો માટે કપડાંની પસંદગી. િવિવધ ઉપયોગો માટે કાપડની પસંદગી 
૧૦. સંશોધન પદ્ધિતઓ - પૂવર્ધારણા પરીક્ષણ, �કારો અને અવકાશ 

યુિનટ ૫ : સાધન સંપિ�ની વ્યવસ્થા અન ે�ાહક વાદિવવાદ 
 

૧. વ્યવસ્થા : સંકલ્પના, અિભગમ, સમય શિક્ત, પૈસા અને જગ્યાની વ્યવસ્થા, �ેરક પ�રબળો, �ેરણાની 
િથઅરીઝ, િનણર્ય લેવો 

૨. વ્યવસ્થાના કાય�- આયોજન, િનરીક્ષણ, અમલ, સંગઠન, મૂલ્યાંકન, કુટંુબ �વન ચ� ના પગિથયાં, સાધન 
સંપિ�ની �ાપ્યતા અને ઉપયોગ 



૩. સાધન સંપિ�- વગ�કરણ, લાક્ષિણકતાઓ સાધન સંપિ�ના ઉપીયોગને અસર કરતા પ�રબળો, સાધન 
સંપિ�ની બચત, સમયની વ્યવસ્થા, કાયર્ સરળીકરણની પદ્ધિતઓ, ક્લાસીસ ઓફ ચેન્જ, થાક અને તેની 
વ્યવસ્થા 

૪. કુદરતી સાધન સંપિ�ની વ્યવસ્થા- જમીન, જંગલ, પાણી, કુવા, વોટર હાવ��સ્ટંગ, મ્યુિનિસપલ સોિલડ વેસ્ટ 
મેનેજમેન્ટ, સસ્ટેનેબલ િવકાસની કલ્પના, SDGs, કરવેરા અમલીકરણ 

૫. પૈસાની વ્યવસ્થા- કુટંુબની આવક, આવકના �કાર, આવક વધારવાની રીતો, અંદાજપ�ક, ઘરગથ્થંુ િહસાબ, 
કુટંુબની બચત અને રોકાણ, કરવેરા અમલીકરણ 

૬. માનવીય સાધન સંપિ�ની વ્યવસ્થા- કાય�, જ��રયાત, માનવીય સાધન સંપિ�, િવકાસના પડકાર, કાય�, 
માનવીયશિક્તનંુ આયોજન, તાલીમ, મૂલ્યાંકન, જ��રયાત, તાલીમ પધ્ધિતઓ, તાલીમ મૂલ્યાંકન 

૭. �ાહક- વ્યાખ્યા, ભૂિમકા, હકો અને જવાબદારીઓ, �ાહક વતર્�ક, �ાહક સમસ્યાઓ, િશક્ષણ અને અિધકાર 
૮. �ાહક સુરક્ષા- �ાહક સંગઠનો, સહકારી મંડળીઓ, વૈકિલ્પક સુધારા, ધારા ધોરણો, િનયત િનશાન, ગુણવ�ા, 

િનયં�ણ,  ખરીદીના સાધનો, �ાહક અંગ ેકાયદા ઘડવાની ���યા 
૯. ઉ�ોગ સાહિસકતા- સંકલ્પના, ���યા, અવરોધકો, ઔ�ોિગક �ેરણા, પડકાર, ઔ�ોિગક એકમની સ્થાપના, 

યોજના આયોજન અને મૂલ્યાંકન, ઔ�ોિગક એકેમની વ્યવસ્થા 
૧૦. સંસાધન પદ્ધિત- નમૂના પસંદ કરવાની પધ્ધિત, નમૂનાના �કાર, નમુનાની ���યા, શક્ય અને અશક્ય નમૂના 

યુિનટ ૬: હાઉ�સગં (ઘર) અન ેઆંત�રક સુશોભન 
 

૧. �ડઝાઇનના પાયાના િસદ્ધાંતો- કળાના તત્વો, �ડઝાઇન ના િનયમો, સંયોગીકરણ ના િનયમો 
૨. રંગ- રંગના પ�રણામ, રંગની મનોવૈજ્ઞાિનક અસર, રંગ યોજના, રંગની ઉપયોગીતાને અસર કરતા પ�રબળો. 
૩. જગ્યા નંુ આયોજન અને �ડઝાઇન ઘર ની જ��રયાત અને મહત્વ, જગ્યા આયોજન ના િનયમો, ઘર 

આયોજનના �કાર, બાંધકામની આ�થર્કતા, આવક ના અનુસંધાનમાં ઘરનંુ આયોજન 
૪. િબલ્ડ�ગ નીિતિનયમો - સવર્ સામાન્ય સ્વ�પ (નોમ્સર્) અને ધોરણો, િવભાગીકરણ, ખાસ જૂથ માટેના ઘર, ઘર 

િધરાણ 
૫. ઘર અને વાતાવરણ - િબલ્ડ�ગ મટીરીયલ, વાતાવરણની અસર, �ીન �માંક પદ્ધિત, િબલ્ડ�ગ ની ક્ષમતા, શિક્ત 

તપાસ 
૬. શિક્ત સાધન-સંપિ� �પે - શિક્ત ના પારંપ�રક અને  અપારંપ�રક સ્�ોતો, �રન્યુએબલ અને નોન �રન્યુએબલ 

શિક્ત ની વ્યવસ્થા, શિક્ત બચત અંગે ના રા�ીય �યત્નો 
૭. ઉત્પાદન (પેદાશ) �ડઝાઇન - �ડઝાઇન િવચારણા ની ���યા, �સારણ અને નવીનીકરણ, �ડઝાઇન 

કમ્યુિનકેશન (આંતરવ્યવહાર) �ડઝાઇનના આયોજનમાં અગ�નોિમક્સ (ergonomics) નુ મહત્વ 
૮. અગ�નોિમક્સ - મહત્વતા, ક્ષે�ો, માનવ માપદંડો, માનવ મશીન વાતાવરણ નો સંબંધ, શારી�રક કાયર્ને અસર 

કરતા પ�રબળો, બોડી િમકેિનક, કાયર્ જગ્યાની ફંકશનલ (કાયર્ના અનુસંધાનમાં) �ડઝાઇન, સમય અને ગિત 
અભ્યાસ, શિક્ત અંગેના અભ્યાસો 

૯.  રાચરચીલ અને ફ�નર્�શંગ - ઐિતહાિસક �શ્ય �િ�, સ્થાપત્ય શૈલી, વતર્માન સંભાળ, દીવાલને ઓપ આપવો 
બારી અને બારીની માવજત 

૧૦. શોધન પદ્ધિત - માિહતી એક�ીકરણ અંગેના ટૂલ્સ (સાધનો), ��નાવલી, ઇન્ટરવ્યૂ, િનરીક્ષણ, માપદંડો, 
�માંક અને માપદંડો, ટૂલ્સ ની વાસ્તિવકતા અને િવ�વસનીયતા 

 
 
 
 



યુિનટ: ૭ બાળ/ માનવીય િવકાસ 
 

૧. વૃિદ્ધ અને િવકાસ ના િનયમો, સગભાર્ અવસ્થા દરિમયાન રાખવામાં આવતી કાળ�, નવ�ત િશશુ અને 
બાલ્યાવસ્થા નો િવકાસ 

૨. માનવીય િવકાસ અને વતર્ન ની િથયરીઝ 
૩. પૂવર્ બાલ્યાવસ્થા ની કાળ� અને િશક્ષણ, સવા�ગી િવકાસ અંગનેી �વૃિ�ઓ 
૪. વ્યિક્તત્વ ના િવકાસ ઉપર કુટંુબ, સમોવ�ડયંુ (peers),  શાળા, સમુદાય અને સંસ્કૃિતની અસર 
૫. બાળક અને માનવીની ખાસ જ��રયાતો - કાળ� અને સહારો, ખાસ િશક્ષણ, અપંગતા અટકાવવી, 

પુન�ત્થાન 
૬. બાળકને લગતા જોખમો - બાળ મજુરી, ગલીયો ના બાળકો, કંગાળ બાળક, વંિચત બાળક, અનાથ, કનડગત, 

�નંદાત્મક બાળક, બાળકોના દૂર ઉપયોગો અને વેપાર 
૭. યુવાવસ્થા અને �કશોરાવસ્થા - ફેરફારો, પડકાર, ઉ�મ િવકાસ કેળવવાના કાયર્�મો 
૮. પુખ્ત �મરના શરૃઆતી ગાળામાં અને પ�રપક્વ સમયે બદલાતી ભુિમકા, લાક્ષિણકતા અને જવાબદારીઓ 
૯. વયો વૃિદ્ધ - શારી�રક અને માનિસક બદલાવ અને કાળ�ની જ��રયાત 
૧૦. સંશોધનની પદ્ધિતઓ - વે�રયેબલસ (ચલ) ના �કાર અને પસંદગી 

 
યુિનટ ૮: કૌટુિંબક અભ્યાસ 
 

૧. લગ્ન અંગેના અિભગમ અને કૌટંુિબક સંબંધો 
૨. કુટંુબ કલ્યાણ - અિભગમ, �ો�ામ અને પડકાર, રા�ીય િવકાસમાં ભૂિમકા 
૩. ઘરગથ્થંુ અત્યાચાર, લગ્ન અસંગતતા, સંઘષર્, સંઘષર્ ના ઉકેલ 
૪. માતા-િપતા િશક્ષણ, હકારાત્મક િવચાર શૈલી, સામુદાિયક િશક્ષણ 
૫. કૌટંુિબક  અસંગઠન, �સંગલ પેરેન્ટ (ફક્ત એક જ માતા કે િપતા) કુટંુબ 
૬. કૌટંુિબક અભ્યાસો, કૌટંુિબક આપિ�, કૌટંુિબક થેરાપી, બાળ િવકાસ અંગેના �ારંિભક પગલાં 
૭. માનવીય હકો, બાળકોના હકો, સ્�ીઓના હકો, સ્�ીનો દરજ્જો, �િત ભૂિમકા (gender) 
૮. માગર્દશર્ન અને સલાહ સુચન 
૯. �વનપય�ત િવકાસમાં તંદુરસ્તી અને કલ્યાણ 
૧૦. સંશોધન પદ્ધિતઓ - માિહતી એક�ીકરણ અને વગ�કરણ, કો�ડંગ, ટેબલ, માિહતીજન્ય અને વણર્વેલ 

આંકડાઓ 
 
યુિનટ ૯: િવકાસ અન ેઆંતર વ્યવહાર (િવચારોનુ ંઆદાન-�દાન) 
 

૧. આંતર વ્યવહાર ના મૂળભૂત તત્વો - સ્વભાવ, લાક્ષિણકતા, કાય�, ���યા, મોડેલ્સ, તત્વો, િનયમો, અવરોધકો, 
ધારણા / ખાતરી અને સહાનુભૂિત, આંતર વ્યવહાર ના �કાર, આંતર વ્યવહાર ની લેવડ દેવળ ના સ્તર, 
સંભાળવાની ���યા 

૨. આંતરવ્યવહાર ની પદ્ધિત અને િસદ્ધાંતો - માનનીય પારસ્પ�રક અસર, માસ આંતર વ્યવહાર ની થીયરીઝ, 
સંદેશા �ડઝાઇન કરવાના િસદ્ધાંતો, આંતર વ્યવહાર ની પદ્ધિત, સંસ્કૃિત અને આંતર વ્યવહાર 

૩. િવકાસની સંકલ્પનાઓ, િસદ્ધાંતો (થીયરીઝ), મોડેલ, માપદંડ, િવકાસના દશર્કો (સૂચકો) 
૪. િવકાસની સંકલ્પનાઓ - આંતર વ્યવહાર ના મોડેલ, અિભગમો, �સારણ, નવીનીકરણ, માસ મી�ડયા, 



સામાિજક �ચાર 
૫. િવકાસમાં આંતર વ્યવહાર ની ભૂિમકા - જ��રયાત, મહત્વ, પ�કારત્વનો િવકાસ, િ�ન્ટ, રે�ડયો, ટેિલિવઝન 

અને ઈન્ટરનેટના િવકાસ માટેની લેિખત સામ�ી (લખાણ) 
૬. આંતર વ્યવહાર ના િવકાસનંુ મહત્વ - ( કાળ� ધરાવવી ) લાગવું - વળગવુ,ં �િત તંદુરસ્તી, વાતાવરણ 

�ળવણી, માનવી હકો, વસ્તી, અક્ષરજ્ઞાન, (literacy) �ામ્ય અને પછાત િવસ્તારનો િવકાસ 
૭. કાયદાકીય અને વતર્�ંક ફેરફાર અંગે આંતર વ્યવહાર - સંકલ્પના, થીયરીઝ, મોડેલ, અિભગમ, અમલીકરણ અને 

પડકાર 
૮. િવકાસ માટેના પૌરાિણક અને આધુિનક મી�ડયા - �ામ્ય ગીત, કળા, નૃત્ય, િથયેટર, કટપુતલી, �હેરાતો, 

િસનેમા, િવકાસ  માટે ICTs, સામુદાિયક રે�ડયો, સામૂિહક િવડીયો, સામાિજક �સારણ માધ્યમ અને મોબાઈલ 
ફોન 

૯. આંતરરા�ીય, રા�ીય, રાજકીય અને સ્થાિનક કક્ષાએ િવકાસ અંગે કાયર્ કરતા સંગઠનો / કચેરીઓ / સંસ્થાઓ 
૧૦. સંશોધન પદ્ધિતઓ - પેરામે��ક અને નોન પેરા મે��ક પરીક્ષણ દ્વારા માિહતીનંુ િવ�લેષણ 

 
યુિનટ ૧૦:  િવસ્તાર વ્યવસ્થાપન અન ેસમાજ િવકાસ 
 

૧. ઐિતહાિસક - િવસ્તરણ િશક્ષણ ની ઉત્પિત અને ભારત તથા અન્ય દેશોમાં િવસ્તરણ �કાર, િવસ્તરણ િશક્ષણ 
ના હેતુઓ અને િવસ્તાર સેવા, તત્વજ્ઞાન અને િવસ્તારણ કાયર્�મ, િવકાસના િસદ્ધાંતો 

૨. કાયર્�મ વ્યવસ્થાપન – મૂલ્યાંકન (assessment), પ�રિસ્થિત, િવ�લેષણ (analysis), આયોજન, 
(planning), સંયોજન (organization), અમલીકરણ (implementation), દેખરેખ 
(monitoring), િનયં�ણ (evaluation) અને મૂલ્યાંકન ની જ��રયાત 

૩. િવસ્તારણ ની પદ્ધિત અને સાધન સામ�ી (materials) - અંતર વ્યિક્તત્વ, નાના અને મોટા જૂથને 
પદ્ધિત, ઓ�ડયો - િવઝ્યુઅલ એઇડ્સ ની જ��રયાત, મહત્વ, આયોજન, વગ�કરણ, િનમાર્ણ અને ક્ષે� નંુ 
પરીક્ષણ, ઓ�ડયો-િવઝ્યુઅલ સાધનો નો ઉપયોગ અને મૂલ્યાંકન 

૪. 
િવસ્તારણ િશક્ષણ અને િવકાસની �વૃિ� માટે અભ્યાસ�મ બનાવવો અને આયોજન કરવું, બ્લુમ વગ�કરણ 
(Bloom’s taxonomy) ના શૈક્ષિણક હેતુઓ અને અધ્યયન (learning). 

૫. અનોપચા�રક, પુખ્ત  અને આ�વન િશક્ષણ - ઐિતહાિસક �િ�કોણ, ખ્યાલ (concept), બૌિદ્ધક િથયરીઝ 
અિભગમો, અવકાશ, પદ્ધિતઓ અને સામ�ી નો ઉપયોગ, અમલીકરણ ના પડકાર અને મુ�ાઓને ધ્યાનમાં 
લેવા 

૬. તાલીમ, કૌશલ્ય િવકાસ અને માનવ સંસાધન િવકાસ ની ક્ષમતા િનમાર્ણ કરવા માટેની તાલીમ ની પદ્ધિતઓ 
અને ઉ�ોગ સાહિસકતાનો િવકાસ. 

૭. સમાજ િવકાસ - �િ�કોણ, અિભગમ, સમાજ  રચના, નેતૃત્વ, સમાજ ના િવકાસ માટે આધાર માળખંુ, 
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓ, િબન સરકારી સંસ્થાઓ (NGO) અને સમુદાય આધા�રત સંસ્થાઓ 

૮. લોક - ભાગીદારી અને ઉપભોક્તાઓનો �િ�કોણ, સહભાગી અધ્યાન (Learning), ��યા પદ્ધિતઓ અને 
તકનીકો (Action-methods and techniques) 

૯. શહેરી, �ામીણ અને આ�દ�િત વસ્તી માટે પોષણ, આરોગ્ય, િશક્ષણ, વેતન અને સ્વરોજગાર, મિહલા િવકાસ, 
કૌશલ્ય િવકાસ, સ્વચ્છતા અને માળખાગત સુિવધા માટેના ભારતમાં ચાલતા િવકાસ કાયર્�મો 

૧૦. સંશોધન પદ્ધિતઓ - વૈજ્ઞાિનક અહેવાલ લેખન, માિહતીની રજૂઆત અથર્ઘટન અને ચચાર્ 
 


